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Jak w zimie

NOWY PLAN ODBUDOWY NIEMIEC
2 miliardy dolarów pożyczki amerykańskiej

oraz pomoc żywnościowa i techniczna
NOWY JORK (PAP). — Lewis Brown, prezes jednego z naj
większych koncernów amerykańskich — Johns Manville Corpora
tion — po powrocie z podróży do Niemiec opracowuje obecnie nowy
plan odbudowy Niemiec, który — jak twierdzi prasa nowojorska —
uzyskał aprobatę gen. Clay‘a, amerykańskiego gubernatora wojsko
wego w Niemczech.

Najważniejsze punkty planu Brown
omówił na posiedzeniu Izby Handlo
wej w Nowym Jorku, oświadczając,
iż obowiązkiem USA jest udzielenie
iNiemcom jak najwydatniejszej po
mocy żywnościowej i technicznej,
która umożliwiłaby szybką odbudo
wę przemysłu, zwłaszcza węglowe
go.
Zdaniem Browna, pomoc USA dla
Ni ćmie© w okresie pięcioletnim po»

Min. Modzelewski
w Waszyngtonie
NOWY JORK (PAP). W dniu 2
fo. m. minister Modzelewski w to
warzystwie ambasadora Wtniewicza
i dyrektora Zebrowskiego wyjechał
z Nowego Jorku do Waszyngtonu,
gdzie spędzi kilka dni.

winna wynieść 2 miliardy dolarów.
Pomoc ta będzie skuteczna jedynie w
wypadku pozostawienia całej produk
cji węgla niemieckiego na użytek
Niemiec. Jednocześnie Brown propo
nuje, aby rolę eksportera węgla w
Europie zachodniej przejęła całkowi
cie W. Brytania.
Poza pomocą żywnościową dla Nie
mieć, plan Browna przewiduje po
moc w sprzęcie kopalnianym oraz w
środkach transportowych.

Zapowiedź reorganizach
strefy anglosaskiej

polity cznego w Niemczech zyskało na nergią — pi-sze „Times“ — jest dowo
aktualności.
dem, iż zdrówno w Waszyngtonie jak
Przypominając, że obecna sytuacja i w Londynie panuje pewien pesy
finansowa W. Brytanii nie pozwala mizm w odniesieniu do konferencji
na udział w kosztach utrzymania zje ministrów spraw zagranicznych, ma
dnoczonych stref okupacyjnych w jącej się odbyć w Londynie w listo
Niemczech. „Times“ pisze, że jedynie padzie.
fuizjia polityczna mogłaby ustabilizo Łatwo jednak przewidzieć — dować zagmatwaną gospodarkę obu daje „Times“ — że chociaż uregulo
stref.
wanie w ten sposób zagadnienia nie
Rozmowy w Waszyngtonie będą na mieckiego da pewne doraźne korzy
pewno wstępem do ogólnej reorgani ści. to jednak może poważnie prze
zacji dwu-strefy brytyjsko-amerykań szkodzić na przyszłość o wiele poważ
fideiej. Fakt, że przygotowania te zo niejszym korzyściom, a mianowicie
stały rozpoczęte ze zdecydowaną e- 1 stabilizacji stosunków i pokojowi.

Dla wymiany doświadczeń i koordynacji pracy

narada

partii komunistycznych i robotniczych

powołała Biuro Informacyjne

LQNDYN (SAP). „Times" poświęca
czołowy artykuł sobotniego wydania
PAP podaje: W końcu września odbyła się w Polsce Narada Infor
zagadnieniu Niemiec, które ze wzglę
du na wyjazd do Waszyngtonu Wil macyjna, w której udział Wadęły następujące partie: KOMUNISTYCZNA
liama Stranga, brytyjskiego doradcy PARTIA JUGOSŁAWII — E. Kardel i M. DżUas; BUŁGARSKA PAR
TIA ROBOTNICZA (komunistów) — W. Czerwienkow i W. Poptomow;
KOMUNISTYCZNA PARTIA RUMUNII — G. Dej i A. Pauker; WĘ
GIERSKA (PARTIA KOMUNISTYCZNA — M. Farkasz 1 I. Rewaj; POL
SKA PARTIA ROBOTNICZA — W. Gomułka i H. Minc: WSZECHZWIĄZKOWA KOMUNISTYCZNA PARTIA (bolszewików) — A. Zdanow
i G. Malenkow; FRANCUSKA PARTIA KOMUNISTYCZNA — J. Duclos
i E. Fajon; KOMUNISTYCZNA PARTIA CZECHOSŁOWACJI — R. Slannych w sprawie greckiej i oświad ski 1 S. Basztowanski oraz KOMUNISTYCZNA PARTIA WŁOCH — L.
czył, że obarczenie Jugosławii, Buł Longo i E. Reale.
garii i Albanii odpowiedzialnością
Uczestnicy narady wysłuchali spra imieniu Francuskiej Partii Komuni
za wypadki w Grecji jest absolutnie wozdań
informacyjnych o działal stycznej — J. Duclos; w imieniu
niesłuszne.
ności Centralnych Komitetów Partii, Komunistycznej Partii Czechosłowa
Przewodniczący Komisji Politycz reprezentowanych na naradzie: w cji — R. Slanskiego; oraz w imie
nej- ONZ delegat Polski, dr Oskar imieniu Komunistycznej Partii Ju niu Komunistycznej Partii Włoch—
Lange stwierdził, że Komisja Polity gosławii — E. Kardela i M. Dżilasa, L. Longo.
czna winna uniknąć jakiegokolwiek w imieniu Bułgarskiej Partii Robot
Po wymianie zdań odnośnie tych
działania, które by mogło podzielić niczej (komunistów) — W. Czer- informacji, uczestnicy narady posta
Narody Zjednoczone na wrogie obo wienkowa; w imieniu Komunistycz nowili omówić sytuację międzyna
zy. Delegat polski podkreślił, że spra nej Partii Rumunii — G. Deja; w rodową oraz sprawy wymiany do
wozdanie Komisji ONZ, która badała imieniu węgierskiej Partii Komuni świadczeń i koordynacji działalności
sytuację w Grecji zawierało sprzecz stycznej — I. Rewaja; w imieniu partii komunistycznych, reprezento
ności i nie było przekonywujące o- Polskiej Partii Robotniczej — W. wanych na Naradzie.
raz, że prawdziwą przyczyną napię Gomułki; w imieniu wszechzwiązReferat o sytuacji międzynaro
tej sytuacji w Grecji jest interwen kowej Partii Komunistycznej (bol dowej wygłosił A.' Zdanow. Uczest
cja W. Brytanii i St. Zjednoczonych. szewików) — G. Malenkowa; w nicy narady po dyskusji nad refe-

Debata grecka w ONZ

Przemówienie przedstawiciela Polsk
NOWY JORK (PAP). W Komisji Po
litycznej ONZ wznowiona została dy
skusja nad sprawą grecką. Delegat
Egiptu zażądał wycofania wojsk ob
cych z Grecji i oświadczył, że całko
wicie popiera wniosek Zw. Radziec
kiego w tej sprawie. Obecność ob
cych wojsk czy to w Grecji, czy w
Egipcie stanowi zajmach na niepo
dległość i suwerenność tych krajów
i jest źródłem niepokojów, które mo
ga zagrażać pokojowi świata.
Następnie delegat egipski wystąpił
•przeciwko stanowisku St. Zjednoczo

Polska domaga si? ukarania
sprauicóiD kradzieży
arrasów wawelskich

Dokument wyzysku i niewolnictwa

NOWY JORK (PAP).
Charge
d‘affaires poselstwa R. P. w Kana
dzie dr. Ziemski wystosował w imię
niu rządu polskiego pismo do mi
nisterstwa spraw zagranicznych Ka
nady z prośbą o wszczęcie docho
dzenia karnego przeciwko przeby
wającym w Kanadzie osobom, które
przywłaszczyły sobie oraz ukryły,
Stanowiące majątek narodowy Pol
NOWY JORK (PAP). — W dn. 29 września poselstwo polskie
ski, zdeponowane w Kanadzie na
okres wojny — arrasy wawelskie. w Ottawie wystosowało do ministerstwa spraw zagranicznych Kana
dy notę w sprawie 100 polskich dziewcząt, zatrudnionych w zakła
dach włókienniczych znanego przemysłowca i członka parlamentu,
27 listopada w Londynie
Dionne, w miejscowości St. George de Benuce w prowincji Quebec.

Na jakich toarunkach pracują dziewczęta polskie w Kanadzie

Nota polska do rządu kanadyjskiego

Konferencja Wielkiej Czwórki

W nocie tej poselstwo polskie pro
LONDYN (PAP). Rzecznik brytyj si o informacje, czy i w jakim stop
skiego MSZ oświadczył, że konferen niu władze odpowiedzialne za wa
cja ministrów spraw zagranicznych runki pracy w przemyśle kanadyj
czterech mocarstw rozpocznie obra skim, przeprowadziły dochodzenia
dy w Londynie w dniu 27 listopada. w sprawie warunków życia i pracy
Obrady
zastęp ców ministrów Polek w zakładach Dionne’a.
spraw zagranicznych dla spraw Nie
Nota zwraca uwagę na następu
miec, rozpoczną się w dniu 6 listo jące, znane powszechnie w Kanapada.
i dżie, fakty:

1

2

Oświadczenie min. Crippsa
LONDYN, (API). — Sir Stafford
minńste
Cripps, nowomianowany
epraw gospodarczych W. Brytanii
oświadczył na posiedzeniu rady regionalnej pracy południowej Wa
lii, że W. Brytania stoi w obliczu
„Bitwy o bilans płatniczy“ — wal
ki o zorganizowanie wystarczające
go eksportu dość szybko, aby po
zwolić na import towarów niezbęd
nych do życia.
i
f
Nie możemy pozwolić, aby cokol
wiek zatrzymało nas na tej drodze,
mówił Cripps, gdyż inaczej
cała
nasza gospodarka załamie się. Wy
datki rządu w krajach zamorskich

będą znacznie zmniejszone przez wy
cofanie wojsk 2 Indyj, Burmy i
prawdopodobnie z Palestyny.

Sir Stafford Cripps podkreślił po
za tym następujące punkty: nie mo
żemy sobie pozwolić na wysokie uposażenia; nie możemy zaofiarować
wysokiego stopnia luksusu mieszka
niowego na naszej zniszczonej woj
ną wyspie, jakiego szukają turyści
zwiedzający nasz kraj, jednakże w
czasie ostatniego sezonu, odwiedziło
Anglię 320.000 turystów i gości; przy
wożąc z sobą około 16 milionów fun
tów w obcej walucie.

U. S. A. zwracają Włochom
statki wojenne na... złom
WASZYNGTON,
(API). — Po
twierdza filę wiadomość, że rząd
USA obiecał rządowi włoskiemu wy
k danie statków wojennych, które zo
etaną przyznane Stanom Zjednoczo
nym na podstawie traktatu pokojo
wego z Włochami.

Decyzja rządu amerykańskiego zo
stanie ogłoszona oficjalnie, jak rów
nież ilość statków, które będą wy
dane Włochom — po konferencji ko
misji morskiej czterech mocarstw,
która odbędzie się wkrótce w Rzym’.e.

260 milionów złotych

W Waszyngtonie podkreśla się, że
z tej decyzji amerykańskiej nie na
leży wyciągać żadnych wniosków
politycznych. Wszystkie statki ofiaro
wane Italii mają pójść na łam i
przyczynić się w ten sposób
do
pomocy we włoskim przemyśle sta
lowym. Tylko niektóre statki będą
mogły być wykorzystań©

data zbiórka wrześniowa
Do 1 października r.b. na główne
konto SFOS wpłynęło we wrześniu
st. 259.302.853.
Suęia ta znacznie Jeezoz® wzrośnie
po doliczeniu oftaj, Wjfi ffiMtagwafó
» oąłero kraju,

wiosennym niemal cieple osia
tnich tygodni nastąpiło raptowne obn
zenie temperatury. Chłodny, porywisty wiatr sprawia dużo kłopotu panion
i zmusza nawet „zahartowanych“ dc
podniesienia kołnierzy płaszczy.
Zapowiadana przez PIHM cudna po\
ska jesień — płata figle.

Churchill za ścisła współprac?
ze St. Zjednoczonymi

LONDYN (PAP). Winston Chur
chill wygłosił na zjeździe brytyj
skiej
partii konserwatywnej w
Brighton przemówienie, w - którym
omówił politykę zagraniczną i we
wnętrzną Partii Pracy. Oświadczył
on. że kryzys gospodarczy będzi©
mógł być opanowany tylko wówczas,
jeżeli wybrany zostanie nowy parla
Wspólny komunikat
ment. Churchill wezwał członków
partii . konserwatywnej do przygo
CKW PPS i KC PPR
towania się do wybóróWj które —
Na wspólnym posiedzeniu nrzed- zdaniem jego — muszą wkrótce na
stawicieli CKW PPS i KC PPR, stąpić.
przedstawiciele KC PPR poinfor
mowali CKW PPS o wynikach kon
Omawiając politykę zagraniczną
ferencji partii komunistycznych z rządu brytyjskiego, Churchill ze
udziałem PPR oraz o utworzeniu szczególnym naciskiem podkreślił
Biura Informacyjnego partyj, które potrzebę ścisłego porozumienia ze
brały udział w naradzie.
St. Zjednoczonymi.
*
Jak donosi SAP, w kołach CKW
PPS uważają, że powołanie powyż
szego Biura Informacyjnego ozna
cza konsolidację ruchu robotniczego Warszawa —Budapeszt
na odcinku komunistycznym.
Począwszy od 6 października uZdaniem miarodajnych czynników,
CKW PPS, które znajduje potwier stanowione będzie połączenie lotni
dzenie w opinii przedstawicieli KC cze pomiędzy Warszawą i Budapesz
PPR, powołanie tego Biura nie wpły tern.
nie na zmianę dotychczasowych
Przelot będzie trwał dwie godzi
: form jednolitofrontowej współpracy ny i 35 minut i odbywał się co 2
I między PPR i PPS.
tygodnie.

rządu określili warunki pracy, za
warte w tym kontrakcie jako do
kument wyzysku i niewolnictwa.
Na skutek ożywionej kampanii le
wicowej prasy kanadyjskiej oraz
mr,
prasy
polsko-kanadyjskiej.,
Dionne zgodził się na zwolnienie
Zatrudnione przez
Dianne‘a 6 spośród 100 zatrudnionych przez
dziewczęta otrzymują płace niż niego dziewcząt.
sze od stawek minimalnych, prze Sprawa mr Dionne została rów
widzianych w ustawodawstwie ka- nież poruszona na posiedzeniu ko
nadyj-skim.
mitetu społecznego Zgromadzenia
Na okres trwania kontraktu pra Generalnego ONZ. kiedy delegat
codawca zatrzymuje część za Ukrainy zacytował ją jako przykład
wyzysku, stosowanych
robku przewyższającego 21 centów „metod
za godzinę, zmuszając w ten spo przez pewne koła zachodnie wobec
sób pracownice do pozostawania w bezbronnych uchodźców europej
skich".
fabryce.
Poza godzinami pracy dziew
częta są krępowane regulami
nem przedsiębiorcy, który trzyma
je nieledwie w zamknięciu pod
opieką kilku duchownych kanadyj
skich.
ß Robotnice polskie, którym Dion" ne potrąca koszty utrzymania,
wyżywienia i podróży z Niemiec do
Kanady, otrzymują ostateczną pła
cę tygodniową wartości 1 pary poń
czoch.
Robotnicom
uniemożliwia się
wszelką naukę z nauką języka
angielskiego włącznie.
NOWY JORK (A.P.I.). Po trzech tygodniach prac, delegaci do Zgro
Nota zwraca również uwagę na
okoliczności, w jakich odbywał się madzenia Narodów Zjednoczonych. stwierdzają, że prace Zgromadzewerbunek dziewcząt polskich, prze nia postępują zbyt powolnie. Wo bec tego sesja może się przedłubywających w obozach dla uchodź
żyć.
ców w Niemczech, do Kanady.
Na marginesie godzi się podkre
ślić, iż kontrakt ten, całkowicie
Koła oficjalne w Nowym
T’
Jorku i madzenie odbyło już 16 zebrań plesprzeczny z obowiązującym w Ka biorą pod uwagę możliwości trwa ’ narnych i przesz.o 70 zebrań komi
nadzie ustawodawstwem, stał się nia obrad Zgromadzenia aż do spot syj i podkomisyj. Żadna z komisyj
przedmiotem burzliwej debaty w kania ministrów spraw zagranicz nie przedstawiła jeszcze żadnej re
Parlamencie w dniu 2 czerwca br. nych- Wielkiej Czwórki w Londynie zolucji, a większość komisyj nie po
Przedstawiciele kanadyjskich związ przy końcu listopada.
ruszyła nawet jeszcze problemów
ków zawodowych w proteście do
Od początku obecnej sesji, Zgro- podstawowych.
Zwracając uwagę na fakty, które
przewlekają obrady ONZ, nie mó
wi się nawet wśród najmniej przy
chylnie usposobionych dla Związku
Radzieckiego, aby „destrukcjonizm
sowiecki" był przyczyną zwłoki.
We Włochach pod Warszawą od rostę pow. warszawskiego zabrał
było się odsłonięcie tablicy pamiąt głos płk. Narbutt, który jako były Dlaczego Czechosłowacja
kowej ku czci poległych uczestni dowódca okręgu AL „Lewa Podków I Kursu Oficerskiego Saper- miejska" przekazał tradycję pod- popiera Ukrainę
sko-Minerskiego, jaki zorganizowa ziemnych saperów, walczących z
NOWY JORK (API) — Dr Juraj
ła w tej osadzie przed 4-ma laty niemieckim
okupantem, obecnym Slavik ambasador czeski w Sta
Gwardia Ludowa.
przedstawicielom saperskich forma nach Zjednoczonych, który prze
W czworoboku ustawił się pluton cji Wojska Polskiego.
wodniczy czechosłowackiej delega
honorowy warsz. pułku saperów, de
Orkiestra
wojskowa
odegrała cji na generalne zgromadzenie Na
legacje organizacji społecznych i po hymn narodowy, pluton honorowy rodów Zjednoczonych w zastępstwie
litycznych oraz młodzież szkolna. trzykrotna astoa
namiaó no<- cierpiącego ną chwilową niedyspoprzez sta-.
Jąhą Masaryka» o-świadczył

Bitwą a bilans płatniczy W. Brytanii 3
to zorganizowany eksport i oszczędności

ratom uzgodnili całkowicie swoje
poglądy na obecną sytuację między
narodową oraz wynikające z niej
zadania i jednogłośnie uchwalili de
klarację w sprawie sytuacji mię
dzynarodowej. (Tekst deklaracji podajemy na str. 2-g:ej).
Referat o wymianie doświadczeń
i koordynacji działalności partii ko
munistycznych wygłosił W. Gomuł
ka. W tej sprawie narada, mając
na względzie ujemne skutki, wywo
łane brakiem kontaktu między re
prezentowanymi na naradzie par
tiami i biorąc pod uwagę koniecz
ność wzajemnej wymiany doświad
czeń- postanowiła utworzyć Biuro
1 Informacyjne.
Biuro Informacyjne składać się
będzie z przedstawicieli Komitetów
Centralnych wyżej wymienionych
partii.
Zadaniem Biura Informacyjnego
będzie . organizowanie wymiany do
świadczeń między partiami i w mia
rę potrzeby koordynacja ich dzia
łalnością na zasadzie wzajemnego, po-’
rozumienia
Postanowiono, że’ Biuro Informa
cyjne wydawać będzie swój organ
praspwy.
Ustalono, że siedzibą Biura Infor
macyjnego i redakcji jego organu
będzie Belgrad.

Połączenie lotnicze

Obrady zgromadzenia ONZ przedłużają się

Trwać będą do końca listopada

5

CZTERY GŁÓWNE PRZYCZYNY ZWŁOKI

Pamięci poległych żołnierzy
Gwardii Ludowej

korespondentowi
czechosłowackiej
agencji prasowej w Nowym Jorku:
„Naszym interesem jest pozosta
nie w radzie ekonomicznej i socjal
nej, lecz uznajemy usprawiedliwio
ne
żądanie
delegacji
polskiej
członkostwa w tej instytucji. Nie
mamy zastrzeżeń co do wyboru Cze
chosłowacji do rady bezpieczeń
stwa, lecz gdy się okazało oczywiste, że pewne delegacje chciały użyć Czechosłowacji jako instrumen
tu przeciwko Ukrainie w intencji
podyktowania państwom słowiań
skim kandydata, my zgodziliśmy się
na kandydaturę Ukrainy“.

Następne zgromadzenie
tu Genewie
NOWY JORK, (API).
Francja i Związek Radziecki poparły pro
pozycje delegata Szwecji, aby następne Zgromadzenie Generalne odbyło się w Genewie.
Wnioskodawca oświadczył, że we
dług jego doświadczeń, wydatki delegacyj w Genewie są znacznie
mniejsze, niż w Nowym Jorku. Za
stępca sekretarza generalnego, By
ron Price oświadczył, że zajmie się
ta snrawa i nrzedstawi ia komW

Na straży demokracji i niezawisłości narodowej

„Wierzymy w triumf rozumu i kultury”
Artykuł I. Erenburga w „Prawdzie”

przeciw agresji imperialistycznej — w obronie pokoju
Deklaracja narady partii komunistycznych i robotniczych
Jest to obecnie jedno a podstawo
wych zadań partii komunistycznych.
logii socjalistycznej, w rzeczywistości Narody świata nie chcą wojny
zaś są wiernymi poplecznikami impe
Trzeba mleć na uwadze, że między
rialistów, wnoszącymi rozkład w sze- pragnieniem Imperialistów rozpętania
rogl klasy robotniczej, zatruwającymi nowej wojny, a możliwością zorgani
jej świadomość. Nie jest przypadkiem, zowania wojny Istnieje ogromny dy
że polityka zagraniczna angielskiego stans. Narody świata nie chcą woj
Imperializmu znalazła w osobie Be ny. SHj
*
opowiadające się za pokojem
vina rzecznika najbardziej konsek są tak liczne 1 wielkie, że jeżeli bę
wentnego i gorliwego.
dą one bronić twardo 1 nieustępliwie
W tych warunkach antylmperiall- pokoju, jeśli okażą wytrwałość 1 hart,
styczny obóz demokratyczny musi się to plany napastników czeka całkowi
zewrzeć, pracować uzgodnioną plat to bankructwo. Nie należy zapomi
formą działania, opracować swoją tak nać, że imperialistyczni agenci swą
tykę przeciwko głównym siłom obo wrzawą o niebezpieczeństwie wojny
zu imperialistycznego, przeciwko *chcą zastraszyć ludzi chwiejnych 1 o
merykańsklemu Imperializmowi, prze słabych nerwach oraz wymóc drogą
ciwko jego angielskim i francuskim szantażu ustępstwa dla napastnika.
sojusznikom, przeciwko prawicowym
Główne niebezpieczeństwo dla kla
socjalistom, przede wszystkim w sy robotniczej w chwili obecnej pole
Anglii 1 we Francji.
ga na niedocenianiu sił własnych i na
Dla udaremnienia planów imperia przecenianiu sił obozu imperialistycz
listycznej agresji, konieczny jest wy nego. Podobnie jak monachijska po
siłek wszystkich demokratycznych, lityka w przeszłości utorowała dro
antyimperialistycznych sił Europy. gę hitlerowskiej agresji, tak też uPrawicowi socjaliści są zdrajcami tej stępstwa wobec nowego kursu Stanów
sprawy. Z wyjątkiem tych krajów Zjednoczonych Ameryki 1 obozu im
nowej demokracji, gdzie blok komu perialistycznego mogą sprawić, że je
nistów 1 socjalistów z innymi postę go inspiratorzy staną się jeszcze bar
powymi partiami demokratycznymi dziej bezczelni 1 agresywni. Dlatego
tworzy trzon oporu tych krajów wo partie komunistyczne powinny stanąć
bec imperialistycznych planów, socja na czele oporu wobec planów Impe
liści w większości innych krajów, a rialistycznych ekspansji i agresji we
przede wszystkim francuscy socjali wszystkich dziedzinach — państwo
ści i angielscy labourzyścl — Rama- wej, politycznej, ekonomicznej 1 Ideo
dier, Blum, Attlee i Bevln — swoją logicznej, powinny one jednoczyć się
służalczą uległością ułatwiają ame i łączyć swoje wysiłki na podstawie
rykańskiemu kapitałowi realizowaniu, wspólnej, antyimperlalistycznej 1 de
jego celów, zachęcają go do szantażu mokratycznej platformy oraz skupiać
i spychają swoje kraje na drogę wa wokół siebie wszystkie demokratycz
salnej zależności od Stanów Zjedno ne i patriotyczne siły swych naro
dów.
czonych Ameryki.

w sprawie sytuacji międzynarodowej
Przedstawiciele Komunistycznej Partii Jugosławii, Bułgarskiej Partii
Robotniczej (komunistów), Komunistycznej Partii Rumunii, Węgierskiej
partii Komunistycznej, Polskiej Partii Robotniczej, Wszechzwlązkowej Ko
munistycznej Partii (bolszewików), Francuskiej Partii Komunistycznej, Ko
munistycznej Partii Czechosłowacji i Komunistycznej Partii Wioch po wy
mianie zdań na temat sytuacji międzynarodowej uchwalili następującą de
klarację:
W sytuacji międzynarodowej, w wy
niku U wojny światowej 1 w okresie
powojennym, zaszły istotne zmiany.
Cechą charakterystyczną tych zmian
jest nowy układ głównych sił poli
tycznych, działających na arenie
światowej, zmiana stosunków między
państwami _ zwycięzcami w drugiej
wojnie światowej i ich przegrupowa
nie.
Dopóki toczyła się wojna, państwa
aojusznicze w wojnie przeciw Niemo
com i Japonii szły razem i stanowi
ły jeden obóz. Jednakże w obozie so
juszników już w czasie wojny istnia
ły różnice, jeśli chodzi o określenie
zarówno celów wojny, jak 1 zadań
powojennej organizacji świata. Zwią
zek Radziecki i kraje demokratyczne
uważały, że zasadniczym celem woj
ny jest odbudowa i umocnienie ładu
demokratycznego w Europie, likwida
cja faszyzmu i zapobieżenie możliwo
ści nowej agresji ze strony Niemiec,
osiągnięcie wszechstronnej, trwałej
współpracy narodów Europy. Stany
Zjednoczone Ameryki, a wraz z nimi
Anglia postawiły sobie w tej wojnie
Inny cel — pozbycie się konkurentów
na rynkach światowych (Niemcy i Ja
ponia) i umocnienie swej dominują
cej pozycji.

Dw’e lin » - to
Ta‘ różnica w określaniu celów woj
ny i zadań powojennej organizacji
zaczęła się pogłębiać w okresie po
wojennym. Skrystalizowały się dwie
przeciwstawne linie polityczne: na
jednym biegunie polityka ZSRR i
krajów demokratycznych, dążąca do
podważenia imperializmu i wzmoc
nienia demokracji, na drugim zaś
biegunie polityka Stanów Zjednoczo
nych Ameryki 1 Anglii, zmierzająca
do umocnienia imperializmu 1 zdła
wienia demokracji. Wobec tego, że
ZSRR i państwa nowej demokracji
stały się przeszkodą w urzeczywist
nieniu imperialistycznych
planów
walki o panowanie nad światem i roz
gromienie ruchów demokratycznych,
została podjęta kampania przeciwko
ZSRR 1 krajom nowej demokracji,
podsycana również groźbami nowej
wojny ze strony najbardziej zacie
kłych polityków imperialistycznych w
Stanach Zjednoczonych Ameryki i w
Anglik
W ten sposób powstały dwa obo
zy — obóz imperialistyczny i anty
demokratyczny, którego głównym ce
lem jest ustanowienie światowego pa
nowania imperializmu amerykańskie
go i rozgromienie demokracji oraz
obóz antyimperialistyczny i demo
kratyczny, którego zasadniczym ce
lem jest podważenie imperializmu,
wzmocnienie demokracji 1 likwidacja
resztek faszyzmu.
Walka dwóch przeciwstawnych obo
zów — Imperialistycznego i antyim.
perialistycznego — toczy się w wa
runkach dalszego zaostrzenia się pow
szechnego kryzysu kapitalizmu, osła-

bienla sił kapitalizmu i wzmocnienia
sił socjalizmu i demokracji.

Niemcy i Japonia w nowej roli
Dlatego obóz imperialistyczny i je
go kierownicza siła — Stany Zjedno
czone Ameryki ujawniają szczególnie
agresywną aktywność. Aktywność ta
rozwija się równocześnie we wszyst
kich dziedzinach — w dziedzinie po
czynań wojskowo-strategicznych, eks
pansji ekonomicznej 1 walki ideolo
gicznej. Plan Trumana - Marshalla
jest tylko składową częścią, europej
skim odcinkiem ogólnego planu świa
towej polityki ekspansji, realizowanej
przez Stany Zjednoczone Ameryki we
wszystkich częściach świata. Plan ekonomlcznego i politycznego ujarz
mienia Europy przez imperializm amerykański uzupełniają płany eko
nomicznego i politycznego ujarzmie
nia Chin, Indonezji, krajów Ameryk?
Południowej. Wczorajsi napastnicy ■—
kapitalistyczni magnaci Niemiec i Ja
ponii — przyspasabiani są przez Sta
ny Zjednoczone Ameryki do nowe’
roli — narzędzia imperialistycznej po.
lityki Stanów Zjednoczonych Amery
ki w Europie i Azji.
Arsenał środków taktycznych, sto
sowany przez obóz imperialistyczny
jest nadal różnorodny. Łączy się tu
1 bezpośrednia groźba użycia siły,
szantaż i wymuszenie, wszelkie środ
ki politycznego i ekonomicznego na
cisku, przekupstwa, wykorzystania
wewnętrznych przeciwieństw i waśni
dla wzmocnienia własnych pozycji, a
wszystko to osłania się maską liberalno-pacyfistyczną, dla oszukania i
omamienia ludzi niezbyt biegłych w
polityce.

Blum, BftfX

i

Odrębne miejsce w arsenale tak
tycznych środków imperialistów zaj
muje wykorzystywanie zdradzieckiej
polityki prawicowych socjalistów w
rodzaju Bluma we Francji, Attlee 1
Bevina w Anglii, Schumachera w
Niemczech, Rennera i Scherfa w Au
strii, Saragata we Włoszech itd., któ
rzy dążą do ukrycia prawdziwej, gra
bieżczej istoty polityki Imperialistycz
nej pod maską demokracji 1 frazeo-

Wobec tego przed partiami komu
nistycznymi staje szczególnie donio
słe zadanie. Muszą one ująć w swoje
ręce sztandar obrony niepodległości
i suwerenności narodowej swoich kra
jów. Jeśli partie komunistyczne będą
twardo stać na swoich pozycjach, je
śli nie dadzą się zastraszyć i nie ulegną szantażowi, jeśli będą odważnie
stać na straży demokracji, suweren
ności narodowej, wolności i niezawi
słości swoich krajów, jeśli potrafią w
walce przeciw próbom ekonomiczne
go 1 politycznego ujarzmienia swych
krajów stanąć na czele wszystkich
sił, gotowych brónlć sprawy honoru
i niepodległości narodowej, to żadne
plany ujarzmienia krajów Europy i
Azji nie dadzą się urzeczywistnić.

iifi«r®
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Władze angielskie nie gwarantują życia
członkom Polskiej Misji Rewindykacyjnej

M. O. gen. Witolda nastąpiło złożenie
wieńców i na zakończenie. — apel po
ległych.
Długa lista milicjantów, poległych
we wszystkich komendach M. O. w
Poćsce kończy się słowami: — „Po
legli za demokrację j, Polskę ludo
wą".
Po apelu poległych, w lokalu klu
bu M.B.P. (Al. Wyzwolenia) odbyła
się akademia poświęcona III-ej rocz
nicy powstania M. O. z udziałem
przedstawicieli rządu, organizacji po
litycznych i społecznych oiraz ofice-»
rów, podoficerów i szeregowych MO.
Akademię zagaił płk. MO. Titkow,
który zaprosił do prezydium gościa
czeskiego ppłk. Fro-nika, min. Bezp,
Publicznego gen. RaOkiewic-za. gen.
Witolda oraz szereg funkcjonariuszów Milicji Obywatelskiej.
Przewodniczący odczytał następ
nie list Prezydenta Bieruta, nadesła
ny z oka'zji święta! milicji, po czyna
zabrał głos w imieniu Komisji Poro
zumiewa wczej Stronnictw Demokra
tycznych wicemarszałek Sejmu —
Barcikowski.
W krótkim przemówieniu mówca
stwierdził, że Milicja Obywatelska,
która zastąpiła zdeprawowany przed
wojenny aparat policji granatowej,
nic zawiodła zaufania, jakim darzył
ją obóz demokracji il spełnia chlub
nie swe zadania,

wionej wizy pobytowej, jak i urzę
dowego zezwolenia na wykonywanie
swoich funkcji.
Innymi słowy: obywatel polski,
członek oficjalnej misji, udający się
do strefy brytyjskiej, celem odzyska
nia dobra, które jego narodowi zra
bowali Niemcy — wystawiony jest
całkiem „legalnie" na przeńioc i
gwałt Niemców, dla których tego ro
dzaju „zaświadczenia" stanowić mo
gą jedynie... zachętę.
Trudno nam uwierzyć, by okupa
cyjne władze brytyjskie były aż tak
bezsilne, że nie są w stanie zapewnić
bezpieczeństwa obywatelowi obcemu,
przybywającemu do Niemiec.
Trudno nam z drugiej strony uwie
rzyć, by władze brytyjskie, wydając ^ywatda - naczelnym zadanym
w tak „oficjalny" sposób członka Pol
sklej Misji Restytucyjnej na łup nie Następnie zabrał gł-os minister Rad
nawiści Niemców, pragnęły przez to kiewicz, który podziękował milicji za
utrudnić narodowi polskiemu odzy jej wielce pożyteczną działalność.
Bezp.
skanie jego własności.
Li Ministeriłrnllrn
- Publicznego
-/vrvs -powie*v\'
rł"Fnn
że jednak w ten właśnie sposób fłrzilnl
dz^ł- ze waIk* 2 r>podziemiem
reakrozumieją Niemcy te niespotykane w cyjnym zestała wygrana, w dużym
śwlecie praktyki — świadczy rozmo : stopniu dzięki Milicji Obywatelskiej,
wa, jaką porucznika X zaszczycił p. ü Dzięki M. O. normalizacja stosun
Lena, dyrektor „Abwicklungsstelle ków wewnętrznych w kraju postępuje z kalźdyjn dniem coraz dalej. Dzięder Werksgruppe des Generał Gou I. ki
milicji obywatel może spokojnie
vernement" („Placówka Likwidacyj i pracować
nad odbudową zniszczonej
na Zakładów GG.").
I Polski.
Dyrektor Lena, powołując się na | — „Ludność polska nie będzie wię„zaświadczenie",
które porucznik X
nękana przez bandy. Troska o
podpisał — <odradzał
’...
' ' mu- gwałtownie ' cej
bezpieczeństwo obywatela jest i bę1... obłudnie poszukiwania iPolskich.
2adaniem milicjanmaszyn, a zwłaszcza wywożenia
enla Ich
ich f-m«
i
•
do kraju. Bo przecież, wiadomo cho- |l
Na zalkończenle min, Radkiewicz
ciaźby z dokumentu, jaki podpisał, na " wzniósł
okrzyfc: „Niech żyje M. O.
co się przy tym narazi...
odrodzonej Polski demokratycznej".
Odnosimy wrażenie, że polska opl- I Po przemówieniu ob Chrę,pińskie
W° JCZXkiW^Ó ; go, —
y zabrał ggłos
lüs ww rmtemu
który
imieniu rrePreC
°
b!łęłź
nie
'.,miera,
na
mównicę
wszedł
z-ca
Gł
•). Nazwisko w Dosiadaniu redak- Kwy.łMCj sprawie,
Ł Komendanta milicji czeskiej, płk
B. V7. »Fconlk.
oa, i®

PRASA STOŁECZNA PISZE:
Rocznica M. D.

Rektorzy wyższych uczelni

Największy nasz skarb — to wartość naszych młodych ludzi

Brytyjski minister odbudowy
o swych wrażeniach z pobytu w Polsce
sce — nie byłby zdolny wyobrazić
; sobie ich ogromu Mimo iż znał cyfry i zestawienia strat poniesionych
przez nasz kraj — to co zobaczył
przeszło wszelkie jego przewidywa-'
nia. Mówi dalej o wrażeniu jakie
wywarły nań straszliwe spustosze
nia dokonane w Warszawie, która,
jak słyszał, była ongiś pięknym mia
stem. Szczególnie poruszył go wi
dok b. getta oraz Starego Miasta.
Zwiedził w czasie swej podróż}’
po Polsce Oświęcim. Choć wiele
słyszał o okropnościach tego obozu
zagłady — to co zobaczył wstrzą
snęło nim do głębi.
OLBRZYMIE OSIĄGNIĘCIA
Podkreślił, że z największym po
dziwem obserwował zapał, energię
odwagę z jaką Polacy pracują
narodów czechosłowackiego 1 polskie iprzy
kraju. To co już zo
go, poawoli wyjść zwycięsko z wal stało odbudowie
zrobione uważa za olbrzymie
ki z niewytępionym jeszcze faszyz
osiągnięcie.
mem.
Gen. Jaroszewicz, który przema Na Ziemiach Odzyskanych zasko
wiał w imieniu (ministra Obrony Na czył go fakt niezmiernie szybkiego
rodowej, marszałka Żymierskiego, zasymilowania się ze swym nowym
podkreślił znaczenie wkładu trzylet otoczeniem ludności, która tu na
niej pracy M.O. dla ugruntowania płynęła z innych części Polski. Po
prostu trudno mu było uwierzyć, by
bezpieczeństwo w Polsce.
Po przemówieniach odczytano li ci ludzie gospodarzący na ziemiach
sty: dowódcy Korpusu Bezpieczeń Dolnego Śląska czy Pomorza Za
stwa Wewnętrznego gen. Świetlika chodniego mieszkali tam rok, czy
i wiceministra Sprawiedliwości Chaj dwa lata, a nie przez całe swe ży
cie.
na.
Następnie gen. Witold wygłosił re
Z uznaniem podniósł gość brytyj
ferat o osiągnięciach M.O. (Referat ski fakt, że mimo rozmiarów pil
gen. Witolda podamy w jednym z nych doraźnych potrzeb i konieczno
najbliższych numerów).
ści szybkiego ich zaspakajania — pla
Akademie zakończyła część kon- nuje się w Polsce na długą falę, a
tcertotwa (ca)
nawet w krótkofalowym planowaniu

Brytyjski minister odbudowy Silkin pod koniec swego pobytu w
Polsce zaprosił do swej siedziby w
Wilanowie przedstawicieli prasy poi
skiej i zagranicznej, pragnąc podzie
lić się wrażeniami, jakie odniósł po
zwiedzeniu naszego kraju.
Minister Silkin stwierdził na wstę
pie, że gdyby nie oglądał na własne
oczy zniszczeń, dokonanych w Pol-

Uroczysty apel poległych i akademia
Na1 placu Zwycięstwa w Warszawie
odbył się wieczorem 4 bm. uroczysty
apel poległych z okazji trzeciej rocz
nicy powstania Milicji Obywatel
skiej.
Przed Grobóm Nieznanego Żołnie
rza ustawiły się: kompania honoro
wa, oddziały milicji stacjonowane w
•stolicy, ORMO i orkiestra wojskowa
I-ej Dywizji.
Po zapaleniu zniczów przed Gro
bem przez1 komendanta głównego
nw»rwwiirrn
i—ągai ii—a—i . .

ców pokoju. Widzimy w samej Ara
*
ryce również ludzi uczciwych, nie- .
na widzących - szaleńczych prowok®^
torów. Jesteśmy optymistami, dlate
go właśnie, że mamy dobry wzrok.
Wiemy — pisze na’ zakończeni«
Erenburg — że sprawa pokoju znaj
duje się w silnych rękach Wierzy
my w triumf rozumu i kultury orał
człowieka".

W związku i 3*cią
rocznicą po
wołania do życia Milicji Obywatefc
sklej „Robotnik“ pisze:
< „Złe były tradycje policji psrz&dwojennej, a jeszcze gorsze są nasza
wspomnienia o policji „granatowejz czasów okupacji. Toteż gdy w Lu
blinie organizowała się nowa pań
stwowość polska, trzeba było zaczął
budowę crganów milicji cd sam eg«
pcj-ątku, bez oparcia o przed wojen
ne wzory 1 przedwojennych ludzi.
Z satysfakcją możemy powiedzieć,
że w ciągu trzech lat Milicja Obywa
te! ó:a osiągnęła wiele. Dzięki Mili
cji zapewnione są bezpieczeństwo i
porządek w miastach i wsiach poi
skich, wicie zrobiono w walce z prze
stępczcócią, w uporządkowaniu ra
w latach 1947-9
diu kołowego. Własne szeregi Müij cji zostały oczyszczone, trwa proces
Dekretem Prezydenta Rzeczypospo szkolenia młodych i niedoświadczo
litej Polskiej zostali zatwierdzeni na nych milicjantów.
lata akademickie 1947-8, i 1948-9 na
Na m tirach Warszawy ukarały stą
stępujący rektorzy wyższych uczelni
w Polsce: dr. Franciszek Czubalski estetyczne plakaty, przedstawiając«
— Uniwersytet Warszawski, dr Ma milicjanta obok małego dziecka, a
rian Górski — Szkoła Główna Go napisem: ,-To jest twój przyjaciel“.
spodarstwa Wiejskiego w Warsza Milicjant, jako przyjaciel i opiekun
wie, dr Ludwik Kolankowski — Uni każdego obywatela, a zwłaszcza po
wersytet Mikołaja Kopernika w To trzebującego pomocy, — to jest cek
runiu, oraz inż Edward Warchałow- do którego wytrwale dąży nasza Mi
licja".
,
ski — Politechnika Warszawska.

W 3-cią rocznicę powstania M.O.

w

Mamy przed sobą dokument nie
zwykły. Jest to dosłowne tłumaczenie
„zaświadczenia dla Wojskowego Za
rządu Brytyjskiej Strefy Okupacyj
nej", które zmuszony był podpisać
obywatel polski, porucznik X,
*)
czło
nek Polskiej Misji Restytucyjnej, akredytowanej w brytyjskiej strefie
okupacyjnej — wysłany tam celem
wyszukania i odzyskania maszyn i
urządze'ń fabrycznych, zrabowanych
w Polsce przez Niemców.
Dokument brzmi:
„Ja, porucznik X, stwierdzam,
te niniejsza wojskowa wiza na
wjazd została ml wydana pod wa
runkiem, że nie będę rościł żad
nych pretensji do Wojskowego Za
rządu (brytyjskiej strefy okupa
cyjnej)» ani do żadnej osoby przy
nim zatrudnionej, ani też do żad
nego urzędnika cywilnego lub woj
skowego brytyjskiej Korony z po
wodu strat i szkód moralnych, czy
materialnych, które mógłbym po
nieść lub ewent. śmierci, na któ
rą mógłbym być narażony w cza
sie mego pobytu w Niemczech,
porucznik X.
Świadek: Everett R. Gastłe lat
Lt. C. M. P. Military Permit Off'cer. I kopia dla porucznika X. 1
do akt.
❖
Cóż oznacza powyższy dokument ?
Chyba tylko jedno.
Oto okupacyjne władze brytyjskie
uchylają się od elementarnego, zda
wałoby się, obowiązku zapewnienia
ochrony życia i bezpieczeństwa oby
watelowi obcemu, mimo że ten ko
rzysta zarówno z regularnie wysta-

W dno
.1 óz&wstoścl

MOSKWA (PAP). W „Prawdzie“
ukazał się wielki artykuł pt. „Głos
pisarza", którego autorem jest Ilia
Erenburg. Wybitny pisarz radziec
ki oświadcza m. in.
„Kiedy faszyści na pa dli na nasz
kraj dowiedliśmy, iż ludzie miłują
cy pokój potrafią powalić na kola
na doświadczonych morderców. Po
zwycięstwie pozostaliśmy zwolenni
kami pokoju Nasi przedstawiciele
w organizacjach międzynarodowych
bronią nie tylko dzieci moskiew
skich czy belgradzkich, lecz i no
wojorskich i montrealskich, bronią
matek na całym świacie.
Może który ze sceptyków — za
pytuje Erenburg — zarzuci nam
nadmiar optymizmu? Istnieje opty
mizm strusia, który chowa głowę
do piasku żeby nic nie widzieć. Ta
kim był optymizm monachi-jczyków
na 5 minut przed pierwszym wy
strzałem. My widzimy nlebezpiecz--ń
stwo, dostrzegamy oszalałych i zdzi
czałych businessmenów, którzy dla
podwyższenia swych dywidend go
towi są przelać rzeki krwi ludzkiej.
Ale obok tyeh widzimy też ludzi
dobrej woli Widzimy głodną wy
straszoną, wymęczoną Europę, któ
ra spogląda na nas, jak na obroń-

230 nagród otrzymali uczestnicy

„Tour de Pologne”

Uczestnicy tegorocznego wyścigu
kolarskiego „Tour de PoLogne", or
ganizowanego przez P.Z. Kol. wespół
ze Sp Wyd. „Czytelnik" otrzymali
230 nagród indywidualnych oraz 3
przechodnie puchary drużynowe.
Zwycięzca wyścigu Grzelak Stanisław (Łódź) otrzymał nagrodę Premlera Cyrankiewicza za wygrany
„T-our", oraz siedem nader praktycz
nych upominków, wśród których naj
bardziej „aktualnym" jest — 5 ton
węgla.
Drugi zawodnik w klasyfikacji ogólnej Stolarczyk Tadeusz (Ruda Pa
bianicka) otrzymał nagrodę min.
Skarbu Dąbrowskiego, poza tym
dwie zagraniczne dętki rowerowe oraz dalszych sześć nagród praktycz
nych.
Pierwszy warszawianin, trzeci w
ogólnej klasyfikacji, Napierała Bole
sław, dostał nagrodę min.. Minca oraz
dwie nagrody red. „Życia Warsza
wy" (brązowa statua „Syreny" i wie
czne pióro). Był on drugim ze szczę
śliwców, którzy pośród ośmiu nagród,
znaleźli także węgiel. Napierała, jako
najlepszy kolarz warszawski dostał
go 10 ton.
Dar min. Modzelewskiego otrzy
mał Wojcieszek Ludwik (czwarty w
klas, ogólnej), nagrody min. Rusin
ka i gen. Zawadzkiego przypadły Pa
prockiemu Walerianowi, Kapiak Józdcbyl aogrodą mia, Osóbki LIo-

rawskiego, Wyględa — min. Odbudo
wy. Wrzesiński — min. Komunikacji,
Mich — min. Putka, Grynkiewicz —
prez. Tołwińskiego.
Wszyscy kolarze sklasyfikowani (41)
otrzymali nie mniej niż po trzy na
grody. Najwięcej nagród, po 10. otrzy
mali: Kapiak, Nowoczek, Wyględa,
Wandcr, Pietruszewski f Jankowski.
Najbardziej
koleżeński
kolarz
wyścigu — Olszewski z Sarmaty
(Warszawa) otrzymał poza czterema
nagrodami regulaminowymi, statuę
..Syreny" (nagroda . „Życia Warsza
wy") z rąk Napierały, za pomoc oka
zaną mistrzowi Polski w ostatnim etapie wyścigu.
Nagrody drużynowe otrzymali: 1)
puchar przechodni Sp. Wyd „Czytel
nik" — „Ruch" (Śląsk). 2) nagroda
m. Zabrze — „Elektryczność" (War
szawa), 3) nagroda m. Gliwic — LKS
(Łódź).

Ze
„ULGI" DLA HITLEROWCÓW
BERI.IN. Na zasadzie dekretu gen.
Clay’a. amerykańskiego gubernatora woj
8KOwcgo w Nlemezeóh, zapowiedziano
zwolnić
Niemców, którzy mieli sta
nąć przed sądami denny,y fikarvlnymi w
amerykańskiej strefie okupacyjnej.
STRAJK ROBOTNIKÓW PORTOWYCH
W ANGLII
LONDYN. Strajk robotników porto
wych, który rozpoczął się w BrN'olu w
ub. czwartek, rozszerzył ale na port Avon
moufh. gdzie «astrajkowało 18.0C« roboUlków.

uwzględnia się odbudowę obiektów1
żaby Łkowy eh.
MŁODZI ODBUDOWUJĄ PQL3KJI
• W zakresie planowania nowych
wiejskich ośrodków na Ziemiach
Odzyskanych Anglicy mogliby aią
jeszcze wiele od Polaków nauczyć.
Min. Sdwin zauważył, że najwięk
szym skarbem Polaki jełt wartość
jej młodych ludzi, biorących czyn
ny udział w życiu 1 odbudowi© kra
ju. M. In. poznał dyrektora wielkiej
fabryki wagonów, który miał lat
30. „.Wasz premier — dodał gość
brytyjski — ma przecież wszyslki®go Lat 37".
Min. brytyjski stwierdził również
że jest podbity ur o ki em poiskici
kobiet
W czasie swej podróży spotkał“
z -wieloma objawami sympatii dl
*
narodu angielskiego. W jego prze
konaniu narody polski 1 angielski
posiadają wiele cech wspólnych.
Zarówno bogactwa naturalna Pol
ski jak wartość jej ludzi na najlepszą gwarancją pomyślnego rozwoju
kraju.
;
Przy końcu swego przemówienie,
min. Silkin wyraził nadzieję, ż®
współpraca pomiędzy Polską i An
glią będzie się zacieśniać. Min Sil
kin odpowiada! następni« na liczni®
zadawane mu pytania(s).

Przedzgonny list
La Guardii
Redakcja „Expres.su Wieczornego
*
przesłała swego czasu La Guardii
upominek w postaci rozerwanej mi
ny, używanej przez hitlerowców do
burzenia Warszawy w czasie Po
wstania, wmontowanej w autentycz
ny kawałek marmuru z Pałacu Brüh'
lowskiego. Posturnencik zaopatrzony
był w napis: „Kwiat Warszawy".
La Guardia odpowiedział listem,
który przyszedł do Warszawy dopio
ro po jego śmierci. W liście tym
La Guardia pisze m. In.:
„Z prawdziwym zadowoleniem
stwierdzam, że Polacy pracowali
tak ciężko, jak żaden naród w Eu
ropie i że im w wspaniały sposób
udało się odbudować życie na tych
ruinach. Polacy są zdecydowani zbu
dować dla siebie i swych sąsia
dów świat, w którym ruiny nie mo
gą być końcowym efektem ludzki«go szaleństwa i okrucieństwa. Mam
nadzieję, że kiedyś sam będę mógł
zobaczyć piękne dzieło dokonan«
przez ludność Warszawy, w celu od
rodzenia cywilizacji której hitle
rowcy nie zdołali zniszczyć".

ŚWIATA
MROZY W C7F('TlOS»OWAr.rT
PRAGA. Na Mnrawnph tem’>erafnri
spadła ronlże.l 8 stopni. w Pńfnnenvrl|
Czechach — r<iniżej 7. a na Słowacczyźnh
— poniżej 5 st.
LOTNICZA „LATARNIA MORSKA"
NA WIEŻY EIFFLA.
PARYŻ. Na szczycie wieży Eiffla omll
Bzczonp potężny reflektor, który łiędz!«
Błtiźył za drop-owsknz dla samolotów lą
dnjaeyeh w nocy na lotniskach Orły |
Lo Eoiircef pod Paryżem. Światło refie
która widoczne będzie i odległości 8« ki
lonietrów-

Wędrówka do kresu nocy (3)

„Pejzaż Ziem Zachodnich”

W PORADNI "A"

Nowa wystawa malarska w SARP

Ju4 na godzinę przed rozpoczęciem
przyjęć wypełnia się rozgwarem
mała sionka poradni. Wśród przyby
łych przeważają mężczyźni przeważ
nie młodzi lub w sile wieku. Rozmo
wa toczy się o wódce.
— Jak ostatnim razem tu przysze.dłem — mówi szczupły, młody czło
wiek — to byłem całkiem pod ga
zem. Padałem nosem o ziemię. Dali
ml zastrzyk to spałem po nim dzień,
noc i drugi dzień.
— Szkoda — wtrąca się kobieta z
głową owiniętą szalem. — Szkoda
Trzy miesiące pan tu chodził. I znów
skusił się pan.
— Jak kto chce pić, to mu nic nie
pomoże — sarkastycznie zauważa star
azy jegomość o szerokim, fioletowej
barwy nosie. Mnie to ciągle zaprasza
ją 1 namawiają do picia. Ąle ja nie
chcę. Ja się nie daję.
— A co pan mówi — pyta jedna
s kobiet — jak tak nalegają?
— Przecież się nie będę tłumaczył,
te na zastrzyki chodzę. Mówię, że
wątrobę mam chorą.
— Gdyby te lekarstwa, co tu dają,
tak dokumentnie obrzydziły wódkę, że
by człowiek zupełnie stracił na nią
chęć — mówi starszy gość w mundu
rze tramwajarza.
— A ja właśnie straciłem smak —
odpowiada mężczyzna w jesionce. —
Dawniej jak wypiłem, taki byłem we
sół, że cała Warszawa twoja. A teraz
nie.
Nadejście lekarza przerywa towa
rzyską rozmowę.
*
(Pierwszy pacjent — to dwudziesto
siedmioletni mężczyzna bez lewej rę
ki. Rękę stracił, jak mówi „przy
wódce". Podczas awantury pijackiej
został postrzelony. Chociaż bez ręki

1 bez zawodu ożenił się 1 ma dziec
ko. Ale żona rzuciła go, bo pił.
— I wtedy zacząłem pić jeszcze
gorzej. Aż doszło do sądu, Wtedy,
było to w llpcu, przyjechałem do poradni. I zącząłem się leczyć.
Lekarz potwierdza słowa pacjenta.
Leczy się 1 więcej nie plje. Zaświad
czenie poradni wpłynęło na wyrok
uniewinniający w sądzie. Takie sa
mo zaświadczenie wysłano do żony
pacjenta. Już pisała, żeby do niej
przyjechał.
Na krzesełku siada z kole! młoda
kobieta z rocznym dzieckiem na ręku.
Twarz dziecka odcina się bladością
od czerwonego oblicza matki.
— Skończyło ml się lekarstwo,
poproszę o receptę.
Chwyta karteczkę i szybko wy
chodzi.
— To recepta dla męża?
— Nie, dla niej. Mąż ją z trudem
tu przyprowadził. Parę miesięcy z
nią o to walczył. Dopiero jak lekarz
powiedział, że nie wychowa dzieciaka — zdecydowała się.

❖
Teraz wchodzi małżeństwo. On o
twarzy nieruchomej jak maska, bez
władnie opuszczonych rękach, tro
chę błędnym spojrzeniu jasnych oczu.
Ona uśmiechem, pokrywa zakłopota
nie.
— Mąż już od trzech dni pracuje.
Ale ja będę pilnować, żeby dalej
przychodził regularnie.
Po wyjściu obojga lekarz wyjaśnia
— przechodził zapalenie mózgu na tle
■alkoholizmu. Stąd ta sztywność i nie
poradność ruchów, stąd maskowatość
twarzy. Pierwsze upicie dla niego —
to gwóźdź do trumny.
— V7szystko w porządku —■ zwierza się następny pacjent o otwartej,
inteligentnej twarzy. — Oby tak da
lej.
Jak mów! — pił okresowo. W cią
gu 10, 14 dni potrafił wypić 20 li-

Członkowie SS-Galiz
ien
przed Sądem

Sama leki jednakże nie wystarczą.
Najważniejszym czynnikiem w ku
racji jest chęć leczenia się pacjenta,
jego wola poddania się narzuconej
przez lekarza dyscyplinie.
W większości wypadków chorzy
nie zgłaszają się sami. Przyprowa
dza Ich zazwyczaj ktoś z rodziny.
Ale potem wciągają się. I przycho
dzą już regularnie.
Przedwojenna statystyka poradni
przeciwalkoholowej w Mokotowie,—
która była pierwszą wśród wielu w
Warszawie, a w tej chwili Jest nie
stety jedyną w stolicy 1 Jedyną z
paru w całym kraju — wykazuje 40
proc, dodatnich wyników leczenia.
Obecnie w poradni, która mieści
się przy ul. Belgijskiej 4 i czynna
jest w poniedziałki 1 piątki od 5—7
pp. zarejestrowanych jest 200 pacjcn
tów.
❖
Liczba ta — stanowi na razie przy
Jeden za drugim przewijają się słowlową kropelkę w rozległym mo
pacjenci. Przychodzą po poradę, za- rzu alkoholizmu.
mir-par
strzyk, lekarstwo.

trów. „A raz przez dwa dni wypiłem
dwa litry denaturatu.“
— 1 nie zatruł się pan?
— Popsułem sobie wzrok. I tak
osłabłem, że pięcioletnie dziecko
mogło' mnie palcem przewrócić. Więc
przyszliśmy tu z żoną. To straszne
było — otrząsa się na samo wspo
mnienie.
*
Znowu małżeństwo. On wysoki, bar
czysty, w mundurze lotnika, ona dro
bnlutka o miłej, krągłej twarzyczce.
— Czy dziś mogę dostać zastrzyk?
Wczoraj tak mocno popiłem i tak
okropnie się czuję.
— Ja bym prosiła dla niego o naj
silniejszy zastrzyk — wtrąca żona.—
On musi się prędko wyleczyć. Przecięż ja za parę dni spodziewam filę
dziecka.

Poza tym Sąd rozpatrywał sprawę
Teodora Charko, Jana Lewko, Wło
dzimierza Oleksowa i Bazylego Mali
śniaka, którzy należeli swego czasu
do oddziałów SS Galizien, następnie
xaś do bandy UPA. Sąd wydał wyrok
skazujący Charko i Lewko na doży
wotnie więzienie, pozostałych zaś na
karę więzienia od lat 5 do 15.

Postrachem obozu w Ravensbrück
była SS-manka Luiza Lehman-Buch,
z domu Nitka, urodzona na Śląsku
Lehman-Buch
była kierowniczką
bloku karnego. W bestialski sposób
biła ona więźniarki i szczuła je psa
mi.
Sąd w Warszawie skazał LehmanBuch na karę śmierci.
Wespół z Lehman-Buch zasiadły
na ławie oskarżonych Herta John

Kronika łódzka
(Obsługa
180.000 LEGITYMACJI
Ubezpieczalnia Społeczna w Łodzi
■wydała dotychczas 180.090 legityma
cji uprawniających do korzystania z
bezpłatnej pomocy lekarskiej.
DWA NOWE PARKI
Łódź, otrzyma dwa nowoczesne
parki — jeden przez poszerzenie
skwerów w okolicach Dworca Fa
brycznego, drugi — w Chojnach,
przedmieściu fabrycznym.
NOWE ARCHIWUM W ŁODZI
Akta wywiezione przez Niemców
x Archiwum Piotrkowskiego będą

własna).,
stanowiły zaczątek nowego archiwum Państwowego, które zostanie
urządzone przez Min. Oświaty w Ło
dzi, w budynku dawnej fabryki Silbersteina.

Światło

na wsi

W województwie łódzkim został
rozwiązany komitet Elektryfikacji
Wsi, którego agendy przejmuje Sa
mopomoc Chłopska. W roku 1946 na
terenie województwa zelektryfiko
wano 68 wsi, w bieżącym roku 83.
razem więc 154. Przejęcie agend
przez Samopomoc Chłopską ma na
celu rozszerzenie prac i nawiązanie
bliższego kontaktu z wsią.

Albert Maltz
Te trzy dni

"'OPOWIEŚĆ
AMERYKAŃSKA

Przekład lózeła Brodzkiego
Betsy przy pomocy Willa na próżno poszukuje męża. Odwiedza
ją po kolei wszystkich znajomych; bezskutecznie.
Clarence, ojciec Willa, pociesza ją:
— A inoże czeka właśnie na ciebie w dom"!

n
Godzina 4-ta min. 25
Sama skoczę na górę — powiedziała Betsy,, gdy stanęli przed
Jej domem. Szybko wyskakując z samochodu, omal nie pozliznęła się
na zlodowaciałej jezdni. Kiedy wchodziła już do domu, zauważyła
iwiatło w swoim mieszkaniu. Nie mogła sobie w tej chwili przypom
nieć, czy wychodząc zgasiła światło, czy też nie. Z bijącym sercom
biegła schodami na górę, wmawiając w siebie: „Nie, jego nie ma tam...
Nie łudź się!“...
J
...Jak że długo to trwa, zanim wejdzie się schodami na drugie
piętro...
Wpadła do mieszkania, wołając głośno: „Hallo" — nie mając od
wagi zawołać męża po imieniu. Odpowiedziało jej głuche milczenie.
Upadła na duchu i bezwolna przeszła z jednego pokoju do drugiego.
W sypialni po.chyliła się nad poduszką i znalazła swą kartkę nietknię
tą. Nie było po co czytać, a przecież przeczytała. Słowa wydały się ja
kieś nieznane, dalekie. Pisała je dopiero przed paru godzinami, a prze
cież szły ku niej, jak gdyby skądś z innego świata.
.„Całuję Cię... ty brzydalu“...
Zgniotła kartkę w dłoni. Coś ją poczęło mdlić w żołądku... A więc
to się stało? pytała sama siebie. Co? To było to, o czym nigdy towa
rzysze partyjni nie mówili ze sobą, nawet mąż z żoną nie poruszali
tematu. którv gdzieś wisiał w powietrzu, jak coś nieuniknionego, który

Kot zzplaci 200.000 zl
Kary na piekarzy z Piaseczna
Komisja Specjalna w Warszawie
wymierzyła Stanisławowi Kotowl,
piekarzowi z Piaseczna 200 000 zł.
grzywny za wypiek z mąki o nie
przepisowym przemiale
Za to samo ukarani zostali Inni
piekarze z Piaseczna: Jacenty Okra
sa, Ludwik Szymczak i Feliks Pindelski każdy grzywną po 75 tys.
zł oraz Stefan Wojciechowski grzyw
ną 50 tys. zł.
US)

306.000 młodych chłopców
usiy w F2W

W Polsce pracuje 23.121 zespołów
Przysposobienia Rolniczo-Wojskowego>
skupiając 806.250 młodzieży wiejskiej.
Młodzież PRW przechodzi przyspo
sobienie zawodowo-wojskowe, fizycz
ne oraz przeszkolenie społeczno-oby
watelskfe.
W akcji tej zatrudnionych jest
nie wystawioną „Halkę" i „Mazepę“ 6.232 Instruktorów wychowania fi
w języku esperanto.
zycznego i przysposobienia wojsko
WĘGRY PRZODUJĄ
wego, Instruktorów przysposobienia
Parlament węgierski rzucił projekt rolniczego oraz nauczycieli szkół
odbywania narad o charakterze mię rolniczych.
dzynarodowym po esperancku 1 w
tym celu wyszkolił 12 stenografistek w języku Esperanto. Kardynał
angielski Wiseman wygłasza kazania
id Dębowcu
po esperancku?
We wrześniu rb. na terenie kopal
— Au nas?
ni
„Dębowiec Nr. 2“ koło Cieszyna
— Coraz więcej mamy kursów te
głębokości 495 mtr. dowlercono
go języka. Uczą się harcerze w swym na
kąciku esperanckim czasopisma „Na się poważnych złóż gazu ziemnego.
Tropie", i TUR-owcy i nauczyciele. Pierwszy pokład gazu dowlercono na
Na Targach Gdańskich był kiosk głębokości 265 mtr.
Gazu z nowego szybu wypływa
e speranek i. Zamierzamy zbudować
własny dom na Krak. Przedmie przeciętnie w Ilości 119 mtr. sześć,
ściu, gdzie skupiłby się cały nasz na minutę. Ciśnienie gazu sięga
prawie 40 atmosfer.
ruch kulturalno-oświatowy.
(wr)

Powojenny zjazd esperantystów
Na Targówku w Warszawie mieszka
osobliwy lingwista, kolejarz R. Wrze
siński. Od wielu lat nie ustaje w pra
cy nad pogłęoianiem znajomości ję
zyka Esperanto, co więcej — orga
nizuje kursy tego języka dla sąsia
dów. Druga ciekawa sylwetką wśród
polskich esperantystów, to działacz
robotniczy i związkowy Krakowa
Albin Piotrowski. Dzięki jego za
biegom dyrekcja kolejowa stworzy
ła dla pracowników wieczorowe kur
sy Esperanta Trudno nie wspom
nieć o zasłużonym prezesie. Janie
Zawadzie, który pełni odpowiedzial
ną funkcję dyrektora Państwowej
—

•

,

s

SS-manka z Ravensbrück
skazana na śmierć

ków, Trenerowskl, wyrażając podzię
kowanie min. Kultury 1 Sztuki, St.
Dybowskiemu, oraz reprezentujące
mu wicepremiera Gomułkę — pro
tektora wystawy dyr. Gluckowi. Dyr.
Departamentu Plastyki, Urbanowicz,
scharakteryzował postęp prac kultu
ralnych na Ziemiach Odzyskanych,
po czym przemówili: min. Dybowski
1 dyr Gluck, wyrażając radość z bo
gatego plonu pracy wakacyjnej ma
larzy. (wr)

Jeden język dla wszystkich

- -

Przed Wojskowym Sądem Rejono
wym w Krakowie stanął Władysław
Werbowy, członek bandy UPA, o-skar
żony o napady oraz o nielegalne po
siadanie broni. Sąd skazał Werbowego na karę śmierci.

Polskie malarstwo pejzażowe wzibo
gacih. się nową tematyką plrn&rową
Ziem Odzyskanych. Są to dopiero po
czątki, ale i to, co można zobaczyć na
wystawie Związku Plastyków w SA
R.P., świadczy o coraz większym in
teresowaniu się artystów pięknem
Wybrzeża, jezior Mazurskich, gór i
miast Dolnego Śląska, dorzeczy Odry
i Nysy
Należy jednak stwierdzić, że bujne
ä ciekawe życie przemysłu nie zna
lazło dotąd należytego wyrazu pla
stycznego.
Wystawiono 62 prace. Bardzo ko
rzystnie wyróżniają się bogactwem
światła dwie plaże w Międzyzdroju
Br. Stach-Wilimowsklej j plaża w
Ustce J. Wolffa Piękny „Pejzaż z
Gdańska“ prof. Adama Gerżabka ofiarowany zosta • przez Warszawski
Związek Plastyków ministrowi Ziem
Odzyskanych, wicepremierowi Go
mułce. Wyróżnia się oryginalnością
ujęcia „Pejzaż ze Śląska" H Cygańskiej-Walickiej „Świdnica“ Br. Kop
czyńskiego i „Ługów" Wł. Kowalskie
go Na ogoł przeważają prace arty
stów rrłcdego pokolenia.
Zgromadzonych gości na otwarciu
wystawy powitał prezes Zw. Piasty-

i Maria Feltzer, SS-manki dozorczynie obozu w Ravensbrück. Ponie
waż obecność ich w obozie była
krótka i nie udowodniono, by znę
cały się nad więźniarkami, Sąd wy
mierzył im karę po 3 lata więzienia
za przynależność do zbrodniczej or
ganizacji SS, zaliczając areszt śled
czy.
W towarzystwie tym znalazła sfę
Barbara Matyka, urodzona w Łodzi,
która była więźniarką w Ravens
brück.
Na rozprawie Matyka zdołała udo
wodnić, że była zwykłą więźniarką
i dzieliła losy swych współtowarzyszek niedoli Potwierdzenie Matykl
poparła świadek Nowakowska, była
więźniarka z Ravensbrück. Sąd na
prawił przykrą pomyłkę i Matykę
uniewinnił.

Rady spółdzielczej. On to ^właśnie
zagaił wczoraj II zjazd powojenny
Esperantystów w siedzibie Spółdz-eiców przy ul. Kopernika 30.
Z racji tego zjazdu odwiedziliśmy
siedzibę Zw. Esperantystów w Pol
sce przy ul Marszałkowskiej 81.
ESPERANTO ESTAS KAJ FACILA
L1NÜVA
— Esperanto jest pięknym 1 łat
wym językiem — tłumaczy siedzą
cy pr?y stole młodzian — Uczę się
go, aby nie tracić czasu na naukę
innych języków. Składnia jest czy
sto polska, gramatyka minimalna.
— Jak długo istnieje Zw. E^perantystów w Polsce?
— Doktór Ludwik Zamenhof,
twórca esperanto, był warszawiani
nem. W naszym więc mieście pow
stała koncepcja tego języka, który
przez swą prostotę stałby się środ-j
kiem porozumienia dla całego
świata.
Przed nami leży otwarty tom
„Sinjoro Tadeo" A. Mickiewicza.
Esperanto posiada bogatą litera
turę naukową i beletrystyczną. Tłu
maczem poezji klasycznej 1 twórcą
słownika jest Antoni Grabowski,
który w 1917 r., po śmierci d-ra Za
menhofa, stał się kontynuatorem je
go prac. Mamy też słownik samego
Zamenhofa, oraz Gutermana i Leo
Turn o
Dobrze zapisały się w pamięci dwa
zjazdy międzynarodowe: w 1912 r.
w Krakowie i w 1937 r. w Warsza
wie. Przybyli nań ludzie z najdal
szych zakątków świata. Po dziś
dzień esperantyści wspominają świet

Nowy dwytygodnik "Młody Zawodowiec"
Od rozwoju szkolnictwa zawodowego L
poziomu wyszkolenia uczniów szkól zawo-l
riowych zaleźć« be-lą dalsze postępy roz
budowy wszystkich dziedzin naszej ro-(
spodarki, a zatem oblicze ę-ospodareze kra
ju i poziom stonv życiowej szerokich i
rzesz ludności. Młodzież wychodząca z I
tych szkól nępełnl w przyszłości dobrze
swe zadania 'jeśli przyswoi sobie Rrnn-i
town’e podstawowe wiadomości fachowe
i w dalszym ciaaru będzie wykazywać dla
nich zainteresowanie.
Wznowione po wolnie pismo młodzieżo
we „Młody Zawodowiec" pod redakcją
prof. Józefa Grabowskiego służy przygo-

townnln
młodzieży do samodzielnego
kształcenia sie w zawodzie.
Ukazały sie Jnż trzy trjroroczńe nume
ry tego wydawnictwa. Botrnta fachowa
treść, liczne Ilustracje, stałe kolumny
aktualności czynią pismo godnym polece
nia do użytku młodzieży wszystkich szkół
zawodowych, świetlic szkolnych, fahrvez
nycb organizacji społecznych I zawodo
wyeh oraz dla ogółu młodzieży, poslidajneej uzdolnienia 1 zainteresowania prak
tyczne.
Adres Redakcji I Administracji, Smuli
kowskiego 4. w W-wie Tei. 88-340, wow. 95.

stale tkwił w sercu, jak drzazga. Więc to przyszło i spotkało jej męża,
Princey'a.
— Och — nie! nie! — szlochała.
Strwożoną piersią chwytała powietrze, którego jej naraz zabrakło.
Wyprostowała się, wyprężyła w sobie wszystkie mięśnie, napięła wolę
i odrzuciła lęk, postanawiając mocno nie poddawać się, nie załamywać.
„Nie wolno jej ulec panice... nie wolno“l
Spokój powracał powoli. Myśli stały się jaśniejsze, uczucie mdło
ści przeminęło. Wyszła z sypialni i weszła do kuchenki. Kawa od daw
na wygotowała się, rondelek czerniał, rozgrzał się i był doszczętnie
popsuty. W kuchni było pełno owędu i spalenizny. Zakręciła kurek ga
zowy i zgasiła światło.
Gdy schodziła na dół schodami, miała uczucie, jak gdyby w jakiś
cudowny sposób została jej ponownie przywrócona zdolność panowa
nia nad sobą, że chwila słabości, jaką nrzeżyła, zniknęła bezpowrot
nie. Uradowało ją to szczerze. Teraz będzie mogła postępować i myśleć
A to było najważniejsze, bo do niej przecież należało dopilnować, by
nie została zaniedbana żadna możliwość odnalezienia Princey'a...
— Nie ma go w domu! — oznajmiła czekającym na ulicy. — Pojedziemy do Bena!
Mówiła spokojnie, opanowanym głosem, myśląc z dumą w duchu:
„Jestem tak spokojna, jak gdyby to chodziło nie o mego męża, ale
o kogoś obcego, innego towarzysza... Panuję nad sobą. Tak właśnie po
winni postępować towarzysze“.
Will siedział przy kierownicy, musiał więc oderwać wzrok od
Betsy. Wyraz jej oczu zastanowił go: stały się teraz szczególnie błysz
czące i wielkie, patrzyły przenikliwie i ostro. Były jak dwa świecące
ostrza. Nie patrząc na nią, wiedział, że twarz Betsy wyraża ogromne
naprężenie, że szczęki jej poruszają się raz po raz, a zęby niemal zgrzy
tają:
Znów żałował, że nie ma z nimi Celli, jego żony.
Iii

Godzina 4-ta min. 55
•

Dom, w którym mieszkał Silversmith, był obskurną, 'dwupiętrową
kamienicą, stojącą na niewybrukowanej uliczce. Betsy znów była
pierwsza przy drzwiach wejściowych i pierwsza nacisnęła guzik
dzwonka. Odezwano się niezwłocznie. Światło rozbłysło w sieni za
drzwiami, potem uchyliło się okienko i w skąpym świetle widać było

Iłowe złoża gaza ziew

Rady starej gospodyni
*)

Marmolada
z Jabłeknla“zx ezakresu
śliwkami
gospodarstwa ćoDroga Zosiu! Być dobrą „panią

domu“, dobrą gospodynią to nie
taka łatwa sprawa 1 same dobre
chęci tu nie wystarczą, a szcze
gólnie w naszych utrudnionych
warunkach powojennych.
Cieszę się, iż zwróciłaś się s
zaufaniem do starej ciotki,' któ
ra z całym swoim 40 letnim do
robkiem doświadczenia, służyć ci
będzie wszystkimi radami i prze
pisami.
Mąż twój Jsst domatorem, dba
o mieszkanie, z przyjemnością po
pracy wraca do ciebie 1 domu,
lecz zwraca uwagę na porządek,
przywiązuje wagę nie tylko do
dobrego jedzenia, lecz i sposobu
podania go, Jest zadowolony gdy
ma w porządku utrzymaną gar
derobę, a kolo ßlebie starannie ubraną żonę i milą atmosferę w
domu.
Pisuj do mnie często, z przy
jemnością będę cl na wszystkie
pytania i wątpliwości odpowiada
ła, sama zaś, ze swej strony będę
przypominała d różne „zagadnle-

mowego, dotyczące czy to prze
pisów kuchennych, zapasów, utrzy
mywania mieszkania czy też gar.
dero by.
Stare, to lecz zawsze bardzo
aktualne przysłowie „droga do
serca męża prowadzi przez żołą
dek“. Uwierz starej ciotce I zwra
caj baczną uwagę na to, czym
częstujesz swojego męża. Teras
śpiesz się, by zrobić dobrą mu.
mola-dę z jabłek ze śliwkami.
1,5 kg. dojrzalvch śliwek, 1,5
feg. j abłek, 1 kg. cukru.
Ugotować osobno w niewielkiej
Gości wody obrane i poszatkows.
ne jabłka, osobno śliwki bez pe
stek, gdy owoce będą miękkie
przetrzeć przez sito, dodać cukru
gotować na wolnym ogniu ciągle
mieszając. Usmażona marmolada
powinna być koloru ciemno czer
wonego. Gorącą włożyć do słoja.
Gdy ostygnie zawiązać słój pergamłnowym papierem.

*) Z dniem dzisiejszym wpro-wrdramy
»tsJy Kącik Porad dla naszych gospodyń.

młodą Murzynkę, z chustką ha głowie, z dzieckiem na ramieniu, pa” !
trzącą na przybyłych szeroko rozwartymi oczami.
— Chcielibyśmy mówić z Silversmith'em — tłumaczyła kobiecie
Betsy.
?
Żadnej odpowiedzi. Betsy głośniej powtórzyła te same słowa. Okien-,
ko otworzyło się szerzej.
— Z kim?
— Z Silversmith'em—
— Goście za jedni?
.I
— Jego znajomi... przyjaciele...
— On tu nie mieszka...
— A gdzie mieszka?...
— Nie wiem... Jak się nazywacie?...
— Betsy Prince.
Chwila milczenia... — Prince?
— Tak.
— Żona tego, co go nazywają Princey?
— Tak... jestem jego żoną...
— To dobrze. Ben tu mieszka. Zaraz wam otworzę. — Okienkp,
przymknęło się.
y
Wszyscy roześmieli się, nawet 1 Betsy też.
/
— Nie trzeba było mówić swego nazwiska, — zauważył wAll.
Drzwi zostały otworzone. Czarna kobiet zapraszała z uśmiechem do
środka.
'
Była to trzydziestoletnia, dość otyła kobieta, o bardzo ciarnej, pra
wie hebanowej cerze.
•
— Wybaczcie, towarzysze— bąkała — nigdy bym sięgnie spodzie
wała, że ktoś przyjdzie o tej porze.
/
Wprowadziła wszystkich do frontowego pokoju, którzy był jedno
cześnie dziecinnym pokojem. Był to mały pokoik, przeładowany ta
nimi meblami.
*
— Przepraszamy, źeśmy was musieli obudzić —powiedziała Betsy—
ale musieliśmy...
Kobieta uśmiechała się przyjaźnie...
— To nic., i tak musiałam wstać do dziecka... Ben za|raz przyjdzie...
Juzem go obudziła...
1
Podnosząc głos,, wołała: Ben! Chodź no tu!
— Zaraz idę... doleciało z bocznego pokoju.
— To jest towarzysz Clarence Carmichael, a ta Will Carmichael
Czy jesteścią żoną Bena?
— Tak. Nazywam się Sheila. Myślę, że się nic złeg’o nie stało... Pro
szę usiąść... odpocznijcie trochę... tu... na fotelu..(D. c. n?

Listy z Wiednia

Wiwisekcja i denazyfikacja
(Od własnego korespondenta)
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Szczecinie

Do Szczecina zawinął parowiec
duński „Lirnflord“, z ładunkiem
150 koni dla Pomorza Zachod
niego.
Od chwili przejęcia portu szcze
cińskiego przez polską admini
strację, to jest od dnia 4 kv.'iet
nia ub. r. „Llmfiord“ jest ty
siącznym statkiem który zawi
nął do portu.
i

We wrześniu.
Wczoraj Wieden został poruszony
wiadomością, że w jednym ze szpita
li miejskich, lekarze dokonywali, po
dobnie jak to miało miejsce w hitle
rowskich obozach koncentracyjnych,
eksperymentów na 60 dzieciach żydowskich. Dzisiaj prasa wiedeńska
przyniosła komunikat miejskiej agencji prasowej, który jest sprzecz
ny z informacjami oficjalnej austria
ckiej agencji prasowej APA i po
wiada, że odpowiednie zabiegi, doko
nywane na dzieciach żydowskich by
ły w zgodzie z normalną, stosowaną
na całym św i ecie metodą badania, w
wypadkach podejrzenia, że zachodzi
obawa epidemii paraliżu dziecięcego.
Podjęte, na osobiste zlecenie kancle
rza Austrii inż. Figla, dochodzenie w
tej sprawie trwa.
ZATRUTA ATMOSFERA
Nie podaję nazwisk, nie podaję do
kładnego opisu faktów, po pierwsze
dlatego, że nie chcę uprzedzać wyni
ków śledztwa, po drugie zaś, że nie
fakt zdaniem moim jest w tym wy
padku ważny, a atmosfera, która go
otacza. Śledztwo może wykazać, że
albo rzeczywiście naczelny lekarz oanawianego szpitala (jak się dowia
duję b. członek partiii hitlerowskiej)

P
ię
ć
tys.
listów
dziennie
kursuje między Polską a ZSRR
Mis. dr Putek Hiówi o swoim pobycia w Moskwie
Af/n Poczt i Telegrafów, dr- Putek

po powrocie z Moskwy, gdzie zo
stała podpisana umowa prasowa
miedzy Polską a ZSRR, w wy-

Af/n. Józef Putek

wiadzie, udzielonym przedstawi
cielowi SAP, powiedział m. in.
— Um-o-wa podpisana w Moskwie
ma wielkie znaczenie dla rodzin,
mieszkających po obu stronach gra
nicy polsko - radzieckiej. Sporo Po
laków pobrało się bowiem w Związ
ku Radzieckim, wielu zaś obywa
teli radzieckich pobrało się w Pol
sce. Na dowód istnienia tych wza
jemnych stosunków wystarczy przy
toczyć faikt, że na polskie placówki
pocztowe przychodzi dziennie ze
Związku Radzieckiego przeciętnie po
pięć tysięcy listów. Tyleż wychodzi
z Polski do Związku Radzieckiego.
Korespondencja i przesyłki pakieto
we niewątpliwie zacieśniają stosunki
rodzinne, sąsiedzkie i stanowić będą
poważny wkład do ugruntowania się
przyjaźni między obu narodami.
GOŚCINNE PRZYJĘCIE
W MOSKWIE
Wyjazd nasz do Moskwy nie
ograniczył się tylko do samego podpisftajia umowy. Zostaliśmy przyję-

Na nich możemy liczyć
Widzimy ich ciągle I wszęilate...
Na skrzyżowaniu ulic stoi — mili
cjant. Nocą... przez opustoszałe ulice
miasta idzie — patrol MO. Powódź...
MjHcjsnel ratują życie 1 mienie tads
kie. Banda UPA podpaliła wieś —
Milicjanci pierwsi przystępują do wal
ki. Leśny szlak — terkoczą automa
ty: milicjanci walczą z bandami.
Nie będzie w tym patosu, jeśli po
wiemy, że giną dla nas.
I tak już trzy lata. MO walczy
dla nas i pracuje dla naszego bezpie
czeństwa. Walczy z przestępczością,
złodziejstwem, z szabrownictwem.
W pierwszym roku swego istnienia
MO znalazła się w trudnych warun
kach. Brak było ludzi. Granatowi po
licjanci, którzy w większości spla
mili się służbą dla okupanta, nie mo
gli wstąpić w milicyjne szeregi.
Lecz w Nowej Polsce znaleźli się

O POLITYCE NA WESOŁO
W MIARĘ MOŻLIWOŚCI

nowi ludzie. Kadry milicji rosły. Z
każdym dniem przybywało ludzi.
Początkowo zdarzało się nam zoba
czyć milicjanta w podartych butach,
w podartych kurtkach lub spodniach.
Dlatego częstokroć wygląd milicjanta
nie budził zaufania ludności. Oni
mimo to jednak spełniali swe zada
nia. I spełniali je dobrze.
MO wykazała się nie lada osignię
ciami. W roku bieżącym Milicja Obywatelska wykryła 120.000 prze
stępców, 1.809 morderców, osadziła
w więzieniu 57.011 złodziei, zlikwido
wała 23 duże bandy leśne.
Z cyfr tych widać, że wkład mili
cjantów w walkę o ugruntowanie no
wego ładu w Polsce, w walkę o bez
pieczeństwo obywateli, jest wielki.
I nie będzie w tym przesady, jeśli
powiemy, że milicja zdobyła sobie
Zasłużenie zaufanie społeczeństwa, cz

Dar Polonii z Belgii
dla górników
Ostatnio przybył do kraju trans
port repatriantów z Belgii, którzy
przywieźli 140 młotków pneuma
tycznych, używanych przez górni
ków w kopalniach węgla. Jest to
dar Polonii Belgijskiej która swego
czasu zainicjowała zbiórkę na Da
ninę Narodową.
Wraz z transportem przybył prze
wodniczący Polskiej Rady Narodo
wej w Belgii ob. Gierek, który
przywiezione młotki pneumatyczne
przekazał do dyspozycji Centralne
go Związku Zawodowego w Polsce.

Jesienna orka

KRAJU
Z

(Obsługa
NOWA FABRYKA KONFEKCYJNA
WROCŁAW. W Gryfogórze urucho
miono fabrykę konfekcyjną. Fabryka
tworzy wielki kompleks nowoczesnych
gmachów, posiada najnowocześniejsze
maszyny i jest jedynym zakładem te
go rodzaju w Folsce zdolnym do ma
sowej produkcji. Obecnie szyje się tu
bieliznę męską.
POLSKI® OBRABIARKI DLA
EGIPTU I TURCJI
POZNAN. Fabryka obrabiarek w
Warce otrzymała zamówienie na do-

löo „fundamentów współpracy mię
dzynarodowej“? Może uważali, że
należy przeto pośpiesznie dorzucić
nową cegiełkę w .postaci dalszego za
drażnienia atmosfery?
Tą samą chwalebną tendencją na
leży zapewne wytłumaczyć drugą ak
cję tychże dwóch delegacji, która u-

własna)
stawę obrabiarek do Egiptu i Turcji.
Pierwszy transport obrabiarek odej
dzie jeszcze w roku bieżącym.

STOCZNIA „ODRA“ RUSZA
SZCZECIN. Na terenie stoczni
„Odra“ w Szczecinie przeprowadza
się odbudowę zniszczonych hal i war
sztatów. W stoczni znajduje się prze
jęty przez nas kadłub statku „Oli
wia“. W najbliższej przyszłości statek
otrzyma brakujące płyty metalowe i
zostanie puszczony na wodę.

niemożliwiła przyjęcie do ONZ Wę
gier, Rumunii i Bułgarii, a co za tym
idzie również Finlandii i Włoch. Zno
wu wbrew wyraźnym przepisom
Karty NZ, głoszącym, iż „przyjęcie w
poczet członków NZ .jest dostępne
dla wszystkich miłujących pokój
państw, które przyjmą zobowiązania,
zawarte w niniejszej Karcie“.
wspólnego sztabu amerykańsko-tureJak widzimy delegacje anglo-amecko-grecko-faszysto-wskiego do wałki
rykańśkie w ONZ nie próżnują. Ani
z ludem greckim, W Chinach — woj
przez chwilę nie ustają w pracy nad
na. W Indochinach — wojna. W Indo
„utrwalaniem współpracy międzyna
nezji — wojna. W Egipcie — dla od
rodowej“, słusznie składając jej w omiany — cholera.
fierze małostkowe zobowiązania, któ
Dość! Nie ułatwiajmy zadania za
re zarówno Anglia. jak i USA przyję
wodowym pesymistom. Niech się tro
ły uroczyście, uroczyście podpisując
chę sami potrudzą.
Kartę Narodów Zjednoczonych, 26.6
„UTRWALANIE WSPÓŁPRACY
1945 r„ w San-Francisco.
MIĘDZYNARODOWEJ“
Stwierdziwszy zatem, że przynaj
mniej w ONZ dzieje się dobrze,
Zwróćmy raczej wzrok na Organi
zwróćmy wzrok na coraz wspanialej
zację Narodów Zjednoczony cli i na
realizujący się tzw. plan Marshalla.
Europę.
,
ODKRYLI... EUROPĘ
W ONZ ubiegły tydzień przyniósł
dalsze dowody zbożnej pracy przed
Prez Truman odbył w ub. tygod
stawicieli St. Zjednoczonych i W. Bry
niu konferencję z przywódcami Kon
tani,i. Zbożnej pracy nad — natural
gresu. Cierpliwie i długo tłumaczył
nie — „utrwaleniem współpracy
,i przekonywał wespół z min.. Mar
międzynarodowej“. Byliśmy świadka
shallem, że jest uprawniony do wy
mi 9ciu dramatycznych głosowań na
asygnowania dolarów na doraźną dla
następcę Polski w Radzie Bezpieczeń
Europy pomoc bez udziału Kongre
stwa. Pomimo wyraźnego brzmienia
su. Prezydent swoje, Kongresmani
artykułu 23 Karty NZ („sprawiedli
swojle i — Europa tylko swoje. Bo w
wy rozdział pod względem geografi
rezultacie już wiadomo, że W Bryta
cznym“); pomimo, że wybór Ukrainy
nia na pewno nie otrzyma t.zw. do
nie zmieniłby praktycznie układu sił
raźnej pomocy, a Francja, w której
w Radzie Bezpieczeństwa — delega
■rację Chleba (z kukurydzy) zmniej
ci tych państw robili wszystko, co w
szono do połowy (209 gramów dzien
ich mocy, by do tego wyboru nie do
nie). a obieg banknotów zwiększono
puścić.
zawrotnie ponad 852 miliardy fran
Dlaczego, po co i w itnię czego?
ków — Francja pomocy... również rfie
Długo się nad tym zastanawiałem. *5
otrzyma. Czy można sie dziwić, że w
Może uważali, że gwałtowne przemó I
tej sytuacji poważny tygodnik brytyj
Karkołomna
polityka
wienie
„inauguracyjne"
min.
MarWICU«
„maueuiwy/j““
-........... By8. w/» Richmond 'fii&Mi I)i«patch ski „Tribüne", organ umiarkowanej
n^e.UiWŁ

Tak toczył sie tydzień
Stanowczo najłatwiejszym dziś na
świeci© zawodem stał się zawód pe
symisty. By go uprawiać, me trzeba
sobie zadawać żadnego trudu. Wystarczy wyliczyć wydarzenia chociaż
by jednego tygodnia.
Wydaj© się, jak gdyby nad nędzną
drobiną zagubioną we wszechświacie
tj. nad naszym globem ziemskim
- - rozbiła się bania swarliwej kłótli
wości. złych namiętności, zażartej
nienawiści i katastrof żywiołowych.
W Inąiach Muzułmanie i Hindusi
wyrzynajcj się wzajemnie. Gandhi —
Gandhi uchodzący za świętego—trzy
krotnie zaŁrr0Ził Pakistanowi wojną,
nieświadom,wjdać pochwały „Gazety
Ludowej“ kiAra życzyła Europie po
dobnego doń-męża opatrznościowego.
(„Szkoda, że Europa nie ma swoje
go świętego 7. Nadomiar złego, strasz
Łi*wa powódź, zapragnęła widać pogo
dzić obydwa zręcznie powaśnione
(zgadnij, Czytelniku, przez kogo) od
łamy wielkiego narodu Indii. I zalała
podzieloną pooiiędzy Pakistan i Hin
dustan prowincję pendżabu sprawie
dliwie, bo równomiernie z obydwu
stron nowej E^anicy.
W Palest;-nic gmachy policji brytyjsk:ej oraz sami policjanci wyiatui ją w pow'o<-ze /Xrabowie grożą
świętą wojną. Zjtłowskie organizacje
wojskowo ogłosiły -tan pogotowia. W
Grecji zanosi się, miimo oficjalnych
zaprzeczeń, na utworzenie — naresz
cie - prawdziwi© -.jiąrodowe.go“ x

ci z serdecznością przez radzieckiego
ministra łączności, Sergiejenika i je
go współpracowników, wicemini
strów i dyrektorów departamentów.
Dzielili się z nami doświadczeniami,
jakie poczynili w czasie długolet
niego kierowania resortem. Okazano
nam centralę telefoniczną z jej naj
nowszymi aparatami i urządzenia
mi. Obserwowaliśmy funkcjonowa
nie pocztowego urzędu obrotu pra
są. Zaznajomiono nas dokładnie z
istotą i zasięgiem monopolu pocz
towego.
KOBIETY — URZĘDNICZKI
Interesowaliśmy się także sprawą
personelu pocztowego. Poczta ra
dziecka jest instytucją,' w której
dominującym pracownikiem jest ko
bieta. Bezpośrednio po ukończeniu
szkoły powszechnej przyjmowane są
pracownice i po 6-ciu miesiącach
praktyki wstępują w szeregi zawo
dowych pracowniczek. Ob. minister
Sergiejenik, wypowiadał się o nich
z najwyższym uznaniem, jako pracowniczkach sumiennych i zdyscy
plinowanych. Doradzał aby na pocz
tę polską angażować również pra
cownice kobiety.
Zapoznanie się z pracą poczty ra
dzieckiej pozwoliło wyciągnąć -wnio
ski, w jaki sposób należałoby usprawnić działalność poczty polskiej

usiłował kontynuować w demokraty
cznej Austrii metody badawcze swo
ich osądzonych i straconych kolegów,
lekarzy 'niemieckich obozów śmierci,
albo też, że padł on ofiarą oszczer
stwa, nieporozumienia, o które tak
łatwo w zatrutej podejrzeniami at
mosferze austriackiej. Ta bowiem at
mosfera, jako spuścizna .pohitlerowska i jako wynik braku dość zdecy
dowanej postawy pewnej części rzą
dzących .czynników i pewnej części
społeczeństwa, wobec ciągle istnie
jącego niebezpieczeństwa .podziemia
hitlerowskiego, ta duszna atmosfera,
w której żyje i oddycha społeczeń
stwo austriackie, jest faktorem, któ
rego istnienie i wpływ podkreśla sen
sacja, dość zresztą wątpliwej auten
tyczności. o rzekomych eksperymen
tach wiedeńskiego lekarza.
W Austrii bowiem, a może i nie
tylko w Austrii, ma miejsce pewna
tragiczna w swoich skutkach sprzecz
ność między oficjalnym, podyktowa
nym względami formalnej etyki po
tępieniem przeszłości hitlerowskiej,
a mniej już oficjalnym etyką się nie
interesującym, uzasadnionym wzglę
dami politycznymi, .stanowiskiem wo
bec pogrobowców potępionej prze
szłości.
Formalnie potępiono w Austrii hit
leryzm. Wydano ustawy antyhitle
rowskie, uniemożliwiające byłym
członkom partii hitlerowskiej zajmo
wanie poważniejszych stanowisk w
urzędach i życiu publicznym. Uznają
tę politykę, a wiełotkrotaie też wpro
wadzają w czyn jej zalecenia wszy
scy, rząd austriacki, wszystkie par-'
fcie, wszystkie władze okupacyjne.
Określenie „wielokrotnie“ różni .się
jednak od słów „zawsze i konsek
wentnie“,
„Zawsze i konsekwentnie" wystę
puje w ramach swoich kompetencji
przeciwko wszystkim pozostałościom
hitleryzmu w Austrii sowiecka wła
dza okupacyjna, inne władze okupa
cyjne czynią to „wielokrotnie". „Zaw
sze i konsekwentnie“ występuje prze
ciwko podziemiu hitlerowskiemu,
przeciwko pobłażaniu byłym kollaboracjonistom, przeciwko usiłowaniu
wśliznięcia. się w austriackie życie

polityczne, gospodarcze, społeczne b. semickiej w Bad Ischl, to z drugiej
dygnitarzy hitlerowskich, Austriacka strony w leżącym opodal Salcburgu do
Partia Komunistyczna, inne partie konała się komedia sądowa uwolnie
czynią to w zależności od swojej tre nia znanego z czasów III Rzeszy teo
ści politycznej mniej lub więcej „wie retyka rasowego Żużana, redaktora
kryptohitlerowskiego pisma „Der
lokrotnie".
Aufbruch“, zawieszonego już za
WALKA Z PRZEŻYTKAMI
czasów obecnie demokraiycznej Au
HITLERYZMU
strii, przez austriackie Min. Spraw
„Zachodnie“ mocarstwa okupacyj Wewn., za jawną propagandę haseł
ne i opierający się na prawicowej hitlerowskich.
większości Partii Ludowi) —spadko
NIEZROZUMIENIE CELU
bierczyni Au'stro-i'aszyzmu Dolfusa—
Jeżeli
z jednej strony rząd austria
Schuschnigga, rząd austriacki nie
wątpliwie są przeciwnikami hitleryz cki wniósł i przeprowadził ustawę
mu. Musimy jednak wziąć pod uwa denazyfikacyjną (co prawda znaicznie
gę, że konsekwentna walka z hitle złagodzoną w stosunku do projektu
ryzmem w Austrii musi prowadzić komunistycznego i żądań sowieckiej
nieuchronnie do walki z milionową władzy okupacyjnej) przewidującą
masą kollaboracjonistów, którzy w czystkę aparatu urzędniczego, to z
dużej mierze stanowią trzon, najbar drugiej strony komunistyczny kiedziej na prawo zorientowanej, części równik politycznej policji miasta
społeczeństw11 austriackiego. Walka Wiednia Durmayer został przeniesioz przeżytkami hitleryzmu w Austrii ny na mniej poważne stanowisko do
musi dalej obja.ć sobą nieubłagane Salcburga, za zbyt gorliwe wykony
ściganie węgierskich, rumuńskich, ju wanie ustawy denazyfikacyjnej w
gosłowiańskich, bułgarskich, niemie stosunku do aparatu policji wiedeń
ckich przestępców wojennych, zdraj skiej i w ściganiu kollaboracjoniców, którzy za czasów Trzeciej Rze stów.
szy pomagali Hitlerowi w ujarzmię-j W tej atmosferze oficjalnych potę
niu własnych narodów, a którzy obec pień, nieoficjalnych niedomówień, onie skupieni w obozach „DP“ w ame ficjalnych ustaw, nieoficjalnego po
rykańskiej, angielskiej i francuskiej błażania rośnie wśród społeczeństwa
strefie okupacyjnej Austrii stanowią austriackiego coraz większe niezro
element, zarezerwowany przez anglo zumienie celu i sensu walki z du
saskich polityków, jako wygodne na chem hitlerowskiej ideologii i czyna
rzędzie i czynnik przyszłych ewentu mi hitlerowskiego barbarzyństwa.
Radykalna część społeczeństwa po
alnych planów politycznych. Jednym
słowem konsekwentna walka z hit dejrzewa wszędzie niedopatrzenie
leryzmem w Austrii musi siłą swojej władz, lub wręcz współpracę ich a
treści społecznej wzmacniać lewicę, hitlerowskim podziemiem. Prawico
osłabiać prawicę, przeto w dylemacie, wy odłam społeczeństwa coraz czę
*
związanym z akcją denazyfikacyjną ściej widzi w ukrywającym się kolia
w Austrii, zachodnie władze okupa bo racjo niście, lub wręcz byłym
cyjne i rząd austriacki wybrali pół SS-owcu, ofiarę walki z komuniz
mem, lub patetyczniej jeszcze, walki
środki. .
z sowieckim okupantem. W tym uJeżeli z jednej strony czytamy, że kładzie stosunków możliwe jest
angielskie władze okupacyjne spali niesłuszne oskarżenie lekarza o prze
ły w wyniku przeprowadzonych re prowadzenie eksperymentów hitle
wizji w Karyntii 60 tys. kilogramów rowskimi metodami, ale możliwe jest
literatury hitlerowskiej, to z drugiej również podejrzenie, że oficjalne de
strony jugosłowiańscy zbrodniarze inen ti takiego oskarżenia, służy li tyk
wojenni z Nediczem na czele wiodą ko dla zatuszow ■ ra niemiłej afery.
spokojny żywot w obozach ,,DP“, pod Nie Xviadomo jeszcze jaki wynik da
opieką angielską i amerykańską. Je śledztwo w sppawie rzekomych eks
żeli z jednej strony władze amery perymentów wiedeńskich lekarzy.
kańskie aresztują manifestantów, bio Smutną jednak jest atmosfera dru
rących udział w demonstracji anty- giego powojennego roku Republik!
Austriackiej (i to pozostanie niespor
nym faktem w tej całej sprawie), w
którym mimo doświadczeń { nauki
płynącej z najbardziej okrutnej z
■wojen, można ciągle jeszcze przypusz
Uroczystość wręczenia młotków gór czać. że człowiek leczący dziecko jest
nikom kopalni dolnośląskich odby wiwisektorem, a nie lekarzem.
ła się w Wałbrzychu.
M-Wrlan Male.

Na pola, przeznaczone pod zasiew oziminy, wyszli gospodarze z pługami.
Korzystając z ładnej, suchej jesieni, pracują od świtu do zmroku-

lewicy labourzystowskiej, czołowy
artykuł zatytułował „Coraz głupiej“
(„Sillier and sillier“), że coraz czę
ściej rozlega się w Anglii wołanie o
wznowienie rokowań handlowych ze
Zw. Radzieckim, a francuska prasa
prawicowa odkryła nagle... Europę
środkową 1 wschodnią. Zalecając
wzmożenie współpracy gospodarczej z
tą nędzną częścią świata.
W ogóle pod naciskiem opinii swoich
narodów, rządy państw, które poli
tyka amerykańska pragnie wtłoczyć
do t.zw. „bloku zachodniego“, zmu
szone są jednak do podejmowania kro
ków, sprzecznych ze wskazaniami
wyższych marshallowskich sfer. Tak
np. Francja., Belgia i Holandia wnio
sły w ub. tygodniu protest przeciw
ko przekazaniu administracji kopalń
węglowych w Ruhrze w wypróbowa
ne ręce niemieckie.
Oczywiście, jeden protest nie może
zrównoważyć całokształtu polityki
tych rządów, która szła dotychczas
na rękę twórcom planów podniesie
nia poziomu przemysłu niemieckiego
i odbudowy Niemiec przed resztą Europy.
SZTUKA TRUDNEGO
OPTYMIZMU
Drogi Czytelniku, nie ukryłem
przed Tobą żadnego wydarzenia z ubiegłego tygodnia, które budzić mo
że pesymizm. Wiem bowiem, że nie
należysz do zawodowych pesymistów.
Że pragniesz spokoju 1 pokoju. Że
masz dużo życzliwości do całego
świata i głęboką, niewzruszoną — i
słuszną — wiarę w człowieka.
Cóż łatwiejszego dzisiaj jak zwąt
pić o człowieku ? Cóż łatwiejszego,
jak — czytając np. wynurzenia p.

Harwood'a, marzącego o zbombar
dowaniu Rosji bombami atomowymi
— powiedzieć sobie: „tkwi w czło
wieku jakaś krwawa, nieposkromiona
bestia.“
Sąd taki byłby powierzchowny. W
człowieku tkwi wszystko.
Tkwiło
również swego czasu ludożerstwo i
żaden ze zjadając; Ji i zjadanych
nie wierzył z pewnością, by ludz
kość się z tego nawyku kiedykolwiek
wyleczyła. Bo prawdopodobnie każdy
ze zjadających i zjadanych upatrywał
w ludożerstwie sens ’ istnienia.
Dziś potężne są jeszcze siły tych,
którym potrzebne są nowoczesne for
my ludożerstwa. Potężne, choć nie
zawsze widoczne gołym okiem. Nie
widoczne, choć w gruncie rzeczy
zbiegają się ■wszystkie w gabinetach
finansistów z Wall-Street (ulica ban
ków w Nowym Jorku). Bezwstydnie
cyniczne są te siły, choć zawsze stro
ją się. w pióropusze welkich fraze
sów, jak obrona „cywilizacji zachód
niej44«“ i „odwiecznych ideałów“, jak
„walka o wolność indywidualną czło
wieka“ itd. itd.
Potężne są te siły. Ale jeszcze potężniejsze są rozbudzone w czasie
ostatniej wojny wśród wszystkich
narodów świata siły pokoju, spra
wiedliwości społecznej i solidarności
ogólnoludzkiej.
Siedząc dziś, kiedy świat na pierw
szy rzut oka wydaje się dotknięty
obłędem, walkę tych dwóch sił, nigdy
nie poddawaj się łatwemu pcsymizmówi. Naucz się raczej trudnej sztu
ki trudnego optymizmu.
Jeżeli ten felieton, choć w drobnej
mierze do tego się przyczyn.i, spełnił
swoie zadanie.
AW

UWAGA—MINY!
Utajone w ziemi niebezpieczeństwo

likwidują nasi dzielni saperzy
Wszyscy musimy współdziałać
w ich ofiarnej pracy

Inne znów umieszczone w ziemi
na głębokości 1 m. o wielkim pro«
mieniu działania wybuchają pod
wpływem prądu elektrycznego.
Jest wiele typów min, rozrzuco«
Po przybyciu saperów należy im
nycih na naszym terenie. Mają one wskazać
dokładne miejsce, gdzie się
powłoki drewniane i metalowe. Wiel' miny znajdują,
kość, waga i kształt tych ukrytych i żądanej pomocy. i udzielić wszelkiej
pod ziemią pudełek jest różny.
Większość z nich wyibuciia pod I Podobny tryb postępowania abo«
naciskiem z góry na zewnętrzną gór«! wiązuje również w stosunku do po=
ną powłokę pudełka, luib przy prós J rzucanych pocisków artyleryjskich,
bie usunięcia pokrywy.
oraz bomb lotniczych. (1)
—o®

Wielka zniżka cen
obowiązuje od dziś
w
torem
Olsztyński Powszechny Dom To«
warowy (Rynek Staromiejski), jak
to pisaliśmy już nazajutrz po jego
uroczystym otwarciu, „wstępnym bo
jem" niejako zdobył sobie popular«
ność i zaufanie wśród szerokich
mas ludności naszego miasta.
Wyrazem tego są, jak dowiaduje«
my się w dyrekcji PDT, stale wzra«
stające obroty, które osiągnęły juz
w pierwszych czterech godzinach
popołudlniowych w dniu otwarcia
571 tysięcy złotych, w następnych
zaś diniach wahały sie w granicach
1 miliona zł ze stałą tendencją zwyż
kową.
Obecnie olsztyński PDT, nawią«
zawszy bliski i sympatyczny kontakt
z masą swoich odbiorców i pragnąc
udostępnić ludziom pracy korzystne
zakupy — wprowadza od dnia dzi«
siejszego sensacyjną wprost żniżkę
cen na artykuły we wszystkich dz;a=
łach.
Zniżlca ta r.iejednokrotnie sięga
20 procent!
Jak się dowiadujemy, zniżka by=
najmniej nie jest chwilową, lecz bę«
dzie stale obowiązywała.
Tak więc wyrażone przez nas w
dniu otwarcia PDT nadzieje, że po=
żyteczna ta placówka stanie się na

naszym teernie skutecznym reguła«
cen rynkowych I poważnym
czynnikiem w walce o uzdrowienie
całego handlu
detalicznego we
wszystkich trzech sektorach — re«
alizują się już teraz, (m)

SPRZEDAJEMY I KUPUJEMY
ziemniaki
i warzywa

Do Olsztyna przybył z Warszawy
Wojska niemieckie opuszczając te»' rok z narażeniem życia oczysczają
delegat Centr. Spółdz. Owocarsk
ren naszego województwa, pozosta«! z nich teren, sami jednak bez po«
Warzywniczej Z w. Sam Chłopskiej
wiły po sobie liczne miny, ukryte' mocy społeczeństwa pracy tej nie
celem dokonania zakupów wiek«
w .ziemi tu i ówdzie, oraz całe po« będą mogli wykonać w krótszym
szych ilości ziemniaków i warzyw
la minowe.
czasie.
dla zaopatrzenia na zimę funkcjo«
Nasi dzielni saperzy już trzeci j Przewiele lat pozostające w zle«
nariuszów Min. Bezp. Publ. i Mil.
mi miny mogą powodować nieszczę«
Ob. na terenie naszego wojewódz«
śliwę wypadki, jeżeli sama ludność
■
twa.
nie weźmie udziału w ich wykrywa«
Zakupy na miejscowym rynku ćb
rńu z tym, oczywiście, by każdym
konywane są za pośrednictwem
razem zawiadamiać o dokonanym
spółdzielni Sam. Chłopskiej. (1.)
odkryciu odpowiednie czynniki.
W żadnym wypadku nie należy do
wyłącznie xpod własnym adresem
tykać wykrytej miny, lub samemu
I świadczy oNym fakt, iż wystosował
starać się ją usunąć.
O dobrodziejstwach Gospody juz 1' w tych dniach pismo dziękczynne
Należy natomiast niezwłocznie za« pisaliśmy,, a nadal potwierdza je do cib. Stefana Kiewlicza, prac, wy
wiadomić o tym sołtysa, który ze treść osobliwej „książki zażaleń" l działu techn. DOKP w Olsztynie,
*
Wielka akcja mieszkaniowa, orga
niżu„ąca się w Olsztynie z inicjatyw swej strony obowiązany jest przede wzbogaconej nową ilością dowodów j wyrażając mu najwyższe uznanie
wy wicepremiera i ministra Ziem wszystkiem wystawić w miejscu uznania i wdzięczności dla 1twór« ’ za jego bezinteresowną pracę przy
W połowie października r.b. roz=
Odzyskanych o’o. W. Gomułki, roz« wskazanym tablicę z napisem.
ców Gospody. A, że ckr. zarząa zaplanowaniu i kierownictwie bu«
pocznie się drugi kurs sióstr pogo
najbliższych
TPŻ nie bierze tych podziękowań dowy obu obiektów TPŻ. (jd.)
pocznie się już w
towia sanitarnego PCK w Olszty«
„UWAGA! MINY'!“
dniach.
nie.
Na miasto wyruszą, wkrótce trzy« a następnie wydać zakaz mieszkań«
Na kurs mogą być przyjmowane
osobowe lotne komisje społeczne, com danej gromady, zwłaszcza dzie«
kobiety w wieku od 18 = 45 lat po«
ciem
zbliżania
się
do
zagrożonego
które dotrą do każdego mieszkania,
siadające wykształcenie co najmniej
aby zbadać zarówno uprawnienia miejsca z pouczeniem, że w pobliżu
7 oddz. szkoły powszechnej (kandy«
mieszkańców do zajmowanej po« miny zauważonej znajdywać się mo
gumy kosztuje tylko 528 zł za kilo« datki z małą maturą lub świadec«
wierzchni mieszkalnej, jak i do sta« gą większe ich ilości.
gram;
gatunek wyższy — 744 zł za twem dojrzałości mają pierwszeń«
Sołtys
winien
również
j
to
jak«
łego zamieszkiwania w Olsztynie.
rychlej
donieść
o
wykryciu
min
Za«
kilogram.
Spowoduje to spadek ce« stwo). Poza tym każda kandydatka
Jak wiadomo w stosunku do
rządowi
Gminy.
ny
przy
żelowaniu
obuwda skórgu« winna wykazać się dobrym stanem
miast bardziej zniszczonych, które
zdrowia, stwierdzonym przez wy«
mą.
Jest rzeczą karygodną, jeżeli ja«
równocześnie spełniają ważną rolę
Miarowym ruchem majster pod« znaczonego lekarza PCK, odpowied«
państwową, obowiązuje dekret o kiś obywatel, spostrzegłszy minę,
Zupełnie bez rozgłosu rozpoczęto odbudowę dużej kamienicy przy ul.
nie zawiadomi o tym odpowiednich Orkana.
nosi na sznurach wiadro z wapnem nimi kwalifikacj?tmi moralnymi —
publicznej gospodarce lokalowej.
referencje 2=ch osób, craz podpisać
władz.
aż na najwyższe piętro.
Dekret ten, dając Zarządowi Miej
*
Praca szybko postępowała naprzód i oto na gmachu ukazał się już
W magazynie leżą kartony z prósz« zobowiązanie o gotowości stawienia
Rozbrajać miny (unieszkodliwiać)
skiemu szerokie uprawnienia w o=
skromny szyld: „Centrala Handlowa Przemysłu Chemicznego, Pododdział kiem do prania. Dziś pojedzie on na się na wezwanie PCK.
kreślą»!u dopuszczalnej powierzchni ma prawo tylko saper.
naszą prowincję.
Zapisy przyjmuje Dział Sanitarny
Wszelkie próby unieszkodliwienia w Olsztynie".
mieszkalnej na osobę, oraz prawo
W jasnym biurze już się tłoczą in= PCK w Olsztynie przy ul. Stalina
usuwania z miasta jednostek, które miny przez niefachowca zazwyczaj
Nr 29. (ni)
Odbywamy, chodząc z piętra na I piętrach już leży towar przygotowa« teresanci. (z. a.)
nie są koniecznie potrzebne przy wy kończą sie tragicznie.
piętro, krótką rozmowę informacyj« ny do ekspedycji i krzątają się ro«
pełnianiu przez miasto swoich za«
ną z dyrektorem olsztyńskiej pla- 'botnicy, kończąc instalację dźwigu
sadniczych zadań państwowych —
cówki inż. H. Narkiewiczem.
towarowego.
;
ma na celu umożliwienie racjonalnej
Central a warszawska mu siała zor=
— 'Od 15 września rozpoczęliśmy j
i sprawiedliwej gospodarki lokalami
ganizować w Olsztynie, wobec sita« sprzedaż — mówi inż. Narkiewjcz
w trudnych, przejściowych waruns
lego wzrostu ludności i wzrastające« i na nasze zapytanie ustala ascirty«
; korespondencji do miejscowości na
kach ciasnoty mieszkaniowej.
W chwili obecnej na terenie nasze« go tempa odbudowy naszego woje« mentiy towarów, które będą nasycać
terenach powiatów: suwalskiego,
Do takich miast należy również
go województwa, jak zresztą i w jwództwa swoją placówkę, która po nasz rynek.
białostockiego, bartoszyckiego i lidz
Olsztyn, który, jako miasto woje« całej
Polsce, odbywają się zebrania pewnym czasie zostanie przekształ«
barskiego.
wódzkie, mimo zniszczenia blisko w kół gromadzkich
Rozpiętość towarów jest olbrzy«
Zw. Samopomocy eona w oddział.
W związku z wejściem w życie z
45 procentach musi spełniać swoje Chłopskiej, na których
ml
a,
bo
o
d
szminki
do
ust,
pudrów
Poza tym wprowadzono szereg
powoływane i Kosztem około 4 milionów złotych i kremów poprzez pasy, opony i dęt= dniem 5 bm zimowego rozkładu ja«
doniosłe w życiu Państwa zadania. są nowe władze tych kół
drobniejszych zmian w komunika«
oraz
dele
zdy
na
kolejach,
Dyrekcja
Okręgu
przeprowadzono
remont
gmachu:
na
Uprawnień swoich Olsztyn dö«
ki aż do aptekarskich specyfików Poczt i Telegrafów w Olsztynie u« cji pocztowej w celu usprawnienia
parterze będą się mieścić biura, na reglamentowanych.
tychczas nie wykorzystał w pełni, gaci na zjazdy gminne . _
Te
ostatnie
wybierają
nowe
za«
2 nowe ambulanse pocz« obiegu przesyłek.
wyższych
piętrach
pomieszczenia
aby zapewnić dach nad głową prze« rządy gminne oraz delegatów na
Ponadto widzimy duży zapas ro.z« ruchamia
towe
na
trasach:
Olsztyn — Ełk i
składowe.
Dwukrotne w ciągu doby połą«
de wszystkim potrzebnym nam lu«
farb, proszków do prania Korsze — Lidzbark Warm., dzięki czenie
zjazdy powiatowe, a także na zjazd i Istotnie, w szeregu dużych ihollów imaitych
pocztowe z Warszawą pozodzicm pracy twórczej.
piękne
flakony
wcidy
kolońsktej.
czemu zostanie przyśpieszony obieg staje bez zmian.
Obecnie sięga po swoje upraw« wojewódzki i- ogólnokrajowy. (1.) ' rozmieszczonych na poszczególnych
Równocześnie możemy podzielić,
nienia, bowiem kryzys mieszkaniom
się z czytelnikami wiadomością, że
wy wkroczył u nas w stadium tak
Centrala poprzez odpowiednie czyn«
niebezpieczne, że bez radykalnego
niki jak np. Izba Rzemieślnicza bę=
rozwiązania tej palącej sprawy dal«
dzie przydzielała po cenach rząda«
wartości kilograma masła, a teraz wych skórgumę warsztatom szew«
szy rozwój miasta byłby na długo
zahamowany.
wartość kilograma miodu jest ponj« skini na kontrolowaną co do cen
Powszechna akcja lustracyjna,
naprawę obuwia. I gatunek skór« OLSZTYNIANKI
W lokalu Powiatowego Związku żej ceny masła, (jj)
' o co właśnie prosili Nr 2 przy ul. 22 Sty«
przeprowadzona
przez czynniki Pszczelarskiego
BEZ ZIEMNIAKÓW
czytelnicy.
cznia widoczne są a
odbyło
się
wczoraj
społeczne, która nie ominie żadnego pod przewodnictwem inspektora Si«
nawet
wycu walne
Iście
drakońskie A LA VERSAL
mieszkania, pozwoli w krótkim niawskiego, organizacyjne zebranie
przepisy, zabraniające
śmietniki przepełnio«
czasie, z oałą bezwzględnością pra» Wojewódzkiej Spółdzielni Pszczelar«
Tramwaje
olsztyń«
ne do niemożliwości.
handlu drobnego prze
skie upodobniają slię Kto
wa uzdrowić stosunki mieszkanio« skiej w Olsztynie.
je uprzątnie? (cki)
kupkom na targowi« do
we w naszym mieście.
warszawskich.
/
sku
miejskim,
pozba«
Po
dłuższej
dyskusji
postanów
i
o«
Nikt, nie będzie mógł zajmować
Ostatnio ukazały się POD BOKIEM
wiły nasze gosposie na wozach reklamy
więcej powierzchni mieszkalnej niź no przyjąć opracowany, projekt sta«
Gdzie, jak gdzie, ale
Zw.
Zaw.
Prac.
Spółdzielczych
o=
możności
nabycia
zie=
tutu
spółdzielni
i
na
tej
płaszczyź«
mu się to z prawa należy i riikt nie
Powszechnego Domu pod bokiem Ratusza,
raz
OKZZ
za
naszym
pośrednicmniaków,
warzywa
i
Oby. się na chodniku przed do
będzie mógł zamieszkiwać w Ol= przystąpić <do werbowania członków
twem prosi wszystkich kupujących włoszczyzny w drob Towarowego.
sztynie wbrew prawu i interesowi spośród licznie rozsianych pszczela«
tak
rozmnożyły
jak mein blr 3 stoi śmiet«
w
sklepach
spółdzielczych o wzięcie nych ilościach.
rz^. Uchwalono określić udział człon
miasta.
warszawskie,
(s.)
njk tak przepełniony,
W dniach od 6 do 11 b.m. odbę« czynnego udziału w tym wymienio«
A przecież nie każ«
W akcji tej społeczeństwo olsztyń kowski na 1000 zł.i 100 zł wpisowe« dzie
że wokół niego leży
A
NA
DWORCU
się
na
terenie
całego
wojewódz
nym
konkursie
i
o
złożenie
do
urny
dego
stać
na
kupno
go.
z
tym
przekonaniem,
że
pszcze«
skie, cały świat pracy musi wziąć
sterta śmieci, zatruwa
WCIĄŻ
BRUDNO
twa
olsztyńskiego
konkurs
uprzejswego
głosu.
.
całych
metrów.
Spra«
udział jak najbardziej aktywny, larze bardziej zagospodarowani i za
i rzetelności sklepów spół=
Tyle już pisaliśmy jąc odorem powietrze.
Konkurs pod hasłem „Uprzej wę tę należy rozwią
zarówno nie uchylając się od spo« możniejsi przystąpią do organizują« mości
Czy istnieje ZOM w
dzielczyćh.
o
niesamowitych, od« naszym
mość
i
Rzetelność"
odbędzie
się
nie
zać
z
korzyścią
dla
na«
mieście? (cki)
lecznego obowiązku brania udziału cej się spółdzielni z kilku udziała«
Celem
konkursu
jest
przychylne
rażających
nieporząd«
tylko w naszym województwie, ale szych gospodarstw, (s.)
w komisjach lotnych, jak i ułatwia mi.
ustosunkowanie się r
____ ___
pracowników
na
Dworcu ALEJA WARSZAW«
również na terenie całego kraju.
jąc im pracę, dostarczając wyczer«
ODBUDOWYWUJEMY kach
Zebrani powołali Radę Nadzorczą spółdzielczych do akcji jednania no
Głównym.
Ale
to SKA LŚNI
pujących i rzetelnych danych.
w osobach: dotychczasowego preze« wych członków, by masowy udział
Z radością witamy wszystko rzucanie gfo CZYSTOŚCIĄ
Nikt nie ma powodu do żadnych sa Wojewódzkiego Związku Pszczela świata pracy miast i wsi został w
nowy zamach na odbu chu o ścianę. Na sta«
Niedawne to czasy,
obaw, Prawa człowieka rzetelnej rzy ob. Szumskiego, Zródlewskiego,
dowę domu w naszym cji i poczekalniach na kiedy Aleje Warszaw«
pracy będą w każdym wypadku u- Prymarczyka, Jachowicza, Domiaka całym kraju zrealizowany.
tylko
dal brudno. Kiedy wre ską zamiatał
Jednanie nowych członków spół« skazany na 6 lat więzienia mieście.
szanowane.
oraz Dargiewicza. Wybrana Rada dzielni
To Miejski Komitet ' szcie się odmieni? (s.) wiatr. Obecnie zamja«
może
odbywać
się
tylko
w
Ci zaś, którym prawo w przęjścio Nadzorcza powoła, w myśl statutu j
przystępuje do od
ta ją powołany do te«
Przed Wojskowym Sądem Rejono« PPS
wym okresie odbudowy i kryzysu zarząd spółdzielni, który niebawem I klimacie, w którym uprzejmość i
budowy
domu naroż« BAUFIRMA
go „czynnik", ,a śmie«
mieszkaniowego zakazuje pobytu w przystpi do zorganizowania agend; rzetelność pracowników spółdziel« wym w Olsztynie stanął Tadeusz nego przy ul. Pienięż« W... ALLENSTEINIE
ci składane są do u«
Czych w obsługiwaniu kupujących Piasecki, zam. w Korszach przy ul.
Olsztynie, będą mieli pełne i real« spółdzielni.
terenie posesji stawionych gęsto ko«
jest rzeczą normalną i niczym nie« Mickiewicza, oskarżony o szerzenie nego 10 i pl. Wolnoś« NrNa5 przy
ne możliwości przeniesienia się do
ul, 22 Sty« szy żelaznycn, po czym
ej. (cki)
Sprawa jest pilna bowiem przesz« wymuszoną.
szeptane.i propagandy.
mniejszych miast naszego woje«
cznia,
zajmowanej są wywożone.
ło
800
pszczelarzy
indywidualnie
|
JEST
BARAK
wództwa, aby tam spokojnie się oKonkurs organizowany jest przez
Piasecki był gorącym zwolenni«
przez
Wojewódzki
Aleja Warszawska
siedlić z pożytkiem dla siebie i dla walczy o zdobycie potrzebnego dla1 Związek Zawodowy Pracowników kiem j „prorokiem" trzeciej wojny, DLA MZK
Urząd
Ziemski
do dziś *
czystością^,
siebie sprzętu pszczelarskiego, jak Spółdzielczych oraz OKZZ. Udział siejąc w znękanym wojną społeczeń«
społeczeństwa.
Okazuje się,, że gło« stoi podwozie samo uzasadnia
swą nazwę, (j)
A wiemy, że po mniejszych mia= również cukru dla dokarmiania w nim wezmą wszystkie spółdziel« stwie polskim zamęt i niepokój. sy naszych czytelni«
<
chodowe z wymalowa«
nie, należące do Związku Rewizyj« W ten sposób oskarżony uprawiał ków z kolonii nad Je« nym wielkimi litera« ZAMALOWAĆ
stach wiele jest jeszcze wolnych, pszczół oraz węzy na plastry.
nego.
niezniszczonych mieszkań.
Ponadto powstająca spółdzielnia
Pod znakietfn reki a«
specyficzną formę walki reakcyjne« ziorem Długim doszły .mi napisem: „Baufir«
Z całym więc spokojem i zaufa« ma na celu ukrócić rozpanoszony
Ufundowane przez zarząd główny go podziemia, godząc .w interes i do« pod niebiosa t. zn. do ma Franz Reimann — mowym i wokół niego
niem możemy oczekiwać akcji lu« na naszym terenie 'dziki handel mio Zw. Zaw. Prac. Sp. nagrody wyno= bro narodu i Państwa polskiego.
Spółdz.
Mieszk.«Bud. Alienstein, ftel. 2476“. przy ul. Curie Skłostracyjnej komisji społecznych.
dem, który krzywdzi zarówno pro« szą: 10.000 zł, 5.000 zł i 3.000 zł.'
Praca" na Warto by zamalować dowskiiej 4 Widnieją
Po wnikliwym rozpatrzeniu ma# „Własna
Poważne i przykre konsekwencje ducenta. płacąc mu niskie ceny, jak
W oznaczonym dniu głosowania tcriałów dowodowych, Sąd skazał tejże kolonii, która
niezamalowane napisy
en napis, (cki)
grozić mogą jedynie opornym, któ« i konsumenta płacącego z kolei ce« każdy z kupujących otrzyma kart« mąciciela ładu i spokoju na 6 lat (spółdzielnia) zaofiar0’
niemieckie, P. Brodo«
rzy w taki lub inny sposób zaprag» ny wygórowane. Dla orientacji war« kę, z której oddziera lub przekreśla więzienia z pozbawieniem praw pu? wała MZK jeden barak A ŚMIETNIKI
wski! Może by pan je
nęliby prawo obejść lub oszukać. to przypomnieć, że przed wojną wai- niepotrzebną część i pozostałość blicznych i obywatelskich praw ho« na poczekalnię przy PRZEPEŁNIONE
zamalował, bo to nie
Wł. M.
tość kilograma mjedu równała się wrzuca do urny.
Na terenie posesji ładnie, (cki)
norowych na przeciąg lat 3. (abo.) końcowym przystanku
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dawno nie widzieliśmy tak „rozgrza
Inauguracja sezonu w Teatrze im. Jaracza
nego" audytorium i nie słyszeliśmy
takich szczerych, bezpośrednich o«
klasków'.
A że nareszcie było na co patrzeć
i było czego słuchać — chyba nikt
z obecnych na premierze nie za=
przeczy.
KOMEDIA ROMANTYCZNA
Czar poezji Słowackiego nie po«
w_5_aktach (6 odsłonach) Juliusza Słowackiego
zwala nam niejako na zagłębianie
się w t.zw. „problematykę", ani w
Miłościwie zeszła ku nam, omota« ki, dyrektor artystyczny Teatru im. dociekanie dlaczego, co i jak.
ła nas pięknem swojego wyrazu, St. Jaracza.
I Poprostu w tym przekroju życia
czarodziejstwem i rytmem cyzelo«
I za to musimy mu serdecznie po pewnej klasy ludzi w pewnej epowanego słowa, rzucanego z hojnoś« dziękować.
| ce orientujemy się szybko, dla każ=
cią niezmierną...
Nie zawahamy się też stwierdzić, dej z osób działających ustalamy na
W ten zwilgły, jesienny wieczór że od niezapomnianych czasów pler leżne jej miejsce — i z głębokim
sezonu, od pamiętnych spe« zaciekawieniem śledzimy roman
Aiagle zapachnialy kwiaty wiosen« wszego
„Marii Stuart" nie mieliś« tyczne dzieje „Nowej Dejaniry".
ne, drzewa przystroiły się w nowy ktaklów
w Olsztynie przedstawienia tej | Zdaniem naszym inscenizator, uj«
świeży liść i słońce zalało dziwnie my
miary, co oglądany w sobotę, inau= mując „Fantazego", jako komedię
znajomy krajobraz.
gurujący „rok teatralny" — „Fan= romantyczną, miał mocną słuszność,
Znajomy, bo każdy człowiek, cho tazy".
przez to ujęcie sztuka nabra«
ciażby przez chwilę, chociażby raz Przyznajemy się szczerze, że szliśmy gdyż
ła świeżych barw,
nowych
w żyęiu chodził po tej zaczarowa« do teatru, mając poprostu tremę i ciekawych aspektów nieco
i niewyzyski«
nej krainie cudów, która się zowie wątpliwości, czy kolosalny wysiłek wanych w poprzednich
interpreta«
Poezją.
zespołu nie da tylko jakichś poło« cjach możliwości..
Wprowadził nas do tej krainy ro wicznych efektów, czy poezja, któ«
Jak się zaprezentował Olsztynowi
mantycznej,
inscenizując
dzieje rą usłyszymy -że sceny zwycięży?
nowy zespół teatralny?
,,Nowej Dejaniry", Janusz Strachoc«
Odniesiony sukces jest duży, bo I Odpowiedź może być tylko jedna:

FANTAZY

zespół przedstawił nam rezultat u= I Janusz Strachocki dał nam wier«
silnej i wytężonej pracy. Cały, wi« ny obraz Fantazego, umiejętnie u«
dziany przez nas skład aktorski, wypukłając przeżycia wewnętrzne
jest zespołem solidnym i świadomym kreowanej postaci i utrwalając w pa
swych celów.
mięci widza bohatera dziejów „No=
Dało się to wyczuć w całości inwen wej Dejaniry".
cji reżyserskiej, w przemyśleniu po«
Rzecznicki znalazł w Aleksandrze
szczególnych epizodów sztuki, w Scwruku doskonałego odtwórcę —
wykonaniu każdej, chociażby naj= sądzimy jednak, że pewien większy
drobniejszej roili—i w przepięknej o umiar w ruchach całej postaci był«
prawię scenicznej, jaką stworzył by celowy.
„Fantazemu" znakomity scenograf,
W roli Idalii wystąpiła Julia So«
prof. Ka.z. Pręczkowski.
kolicz « Amoldard wnosząc szereg
Rolę Respekta wykonał stary nasz akcentów mocnych, tchnącyćh praw
znajomy Tadeusz Olderowicz, któ= I dą, i ciekawą sylwetkę zewnętrzną.
ry w sposób przekonywujący od
Z jak najlepszej strony zaprezen«
tworzył wszystkie sprzeczne uczu= , towali się publiczności olsztyńskiej
cia tego „człowieka na efekt zew Wiktor Nanowski w roli Majora i
nętrzny".
Tadeusz Samogj jako Jan - zesła«
Żonę jego grała Maria Woj dal iń« nieć.
ska z umiarem i należytą „gran«
Obaj porwali widownię pełnią
dezzą".
ekspresji i dynamiki słowa, obaj
Jest niezmiernie miło stwierdzić, stworzyli postacie żywe i przekony
że zobaczyliśmy dwa młode talenty wujące. Wielką wagę przywiązuje«
w osobach Alicji Ursyn « Szanty« my do rozwoju talentu tych' mło«
równy (Stella) i Marii Homerskiej dych i wysoce uzdolnionych akto=
rów.
(Diana). Obie stworzyły postacie ży
*
we i w granicach poezji roman«
Pieśń kaukaska Jana j śmierć
tycznej utrzymane.
sislache+iwo Majora wzruszają do

głębi swym artyzmem tak bardzo
ludzkim i prostym.
Śmierć Majora będąca finałem
sztuki, naszy/n zdaniem, powinna
była znaleźć lepsze oświetlenie (te«
chniczne). Major, jasna i szlachet«
na postać, umiera niepotrzebnie w
cieniu, co osłabia siłę wyrazu tej
kulminacyjnej sceny w całej sztuce
Postacie epizodyczne na właści«
wym poziomie kreowali: Al. Micha«
łowski, jako kamerdyner hrabio«
stwa, Zbigniew Niewczas jako za
cny ks. Loga oraz Magdalena Sa«
dowską i Tad. Janczar, jako prze«
miła para służących hr. Idalii.
Oto garść naszych uwag.
Wprawdzie po pierwszej odsłonie,
w której akcja ledwo«ledwo się-roz
kręcała i nabrzmiewała, co przy
premierowym „biciu aktorskiego
serca" zacierało kontury całości, nie
pozbyliśmy się jeszcze dręczących
nas wątpliwości, następne jednak
ukazały właściwe oblicze nowego
zespołu i zarys nowego, trzeciego
już sezonu teatralnego w Olsztynie.
To będzie niewątpliwie wielki se«
zon. (aj)

TYLKO ZIEMNIAKI I RYBY
stanowią nadwyżką
sa wieprzowego—9.602 tony, tłusz
*
czów zw. — 2.136 ton, mleka —
w produkcji żywnościowej
2.572 tony, jaj — 11.190 ton, cukru
naszego województwa

SPOR T * SPOR T * SPOR T

6 publiczności „sportowej“

-- 6.932 tony, jęczmienia — 8.479
ton i owsa — 57.532 tony.
*
Produkcja rolna i zwierzęca województwa olsztyńskiego wciąż je
Oprócz potrzeb aprowizacyjnych
szcze — mimo znacznej 1 stałej poprawy na odcinku rolnictwa — das i ludności w cyfrach tych zostały u*
którzy żle grali, bo nie umieją grać,
względnione :pasza dla bydła, roz
*
*
loka jest od normy, zapewniającej nam samowystarczalność. Jak i po
a nie sędziego.
chód nasion podczas kampanii sie
*
przednie lala, zamykamy ten rok deficytem żywnościowym, który w wnych 1947/48 r. i przydziały na
Ohydne sceny na boiskach po
*
Sezon piłkarski zbliża się ku końcowi, jednak ostatnie wypadki w winny zniknąć. Nawet kosztem nie
*
wielu pozycjach znacznie przewyższa nasze własne resursy.
przemysł przetwórczy.
światku piłkarskim Polski 1 podobne, chociaż na mniejszą skalę, zacho dopuszczenia publiczności na roz
*
Niejakie nadwyżki osiągnęliśmy dotąd tylko w ziemniakach i ry=
Na paszę dla żywego inwentarza
grywający się mecz, jeżeli ta pip
dzące
u nas, w Olsztynie zmuszają do nader smutnych rozważań. Roz
*
*
bach, w pozostałych artykułach żywnościowych pierwszej
potrzeby przewiduje się 90.598 ton ziemnia
bliczność zapomina, że jej kontakt
ków, 34.452 tony jęczmienia i 69.G52 ważań nad publicznością „sportową" j morale naszych sportowców.
własna produkcja województwa tylko w pewnej mierze pokrywa miej
*
pośredni jedynie z graczami i grą
tony owsa.
scowe zapotrzebowanie.
Zacznijmy c.d przeglądu tych zja
*
ale nie było co pić (poza piwem), przerywa ostatni gwizdek sędziego.
Na zasiewy: 32.551 ton żyta, 4.164
Na wyplenienie wszelkich przeja
*
wisk w porządku chronologicznym. , Brak wódki wywołał święte oburzę
ton pszenicy, 120.000 ton ziemnia
*
Obszerny elaborat w tej sprawie, ILE PRODUKUJEMY
*
“
nie
4- naszych
-------- u reprezentantów,
-------- ł—
po wów zwierzęcości, zatraty godności
ków, 10.000 ton jęczmienia i 12.000 Po raz pierwszy stadiony olsztyń
wystosowany przez wojewodę ol= I ILE ZJADAMY
skie stały się terenem ordynarnej stronie których opowiedzieli się ludzkiej są środki.
sztyńskiego do ministerstw Aprowi
Sumy wyprowadzone z tych cyfr, ton owsa.
Surowe kary, nałożone
przez
burdy w ub. r. po meczu KKS — ślązacy. Oba zespoły, tym razem PZPN
zacji, Ziem Odzyskanych, Roln. i R. dają następujący obraz:
na uczestników zajść w So
*
W
OBRONIE
współdziałając
zgodnie,
opuściły
*
lo
Granica.
R., oraz Przem. i Handlu, omawia
@ Zyto: produkcja własna — , CENY ZIEMNIAKÓW
snowcu, jak też rozprawy sądowe,
kal.
>■
szczegółowo to zagadnienie na ped
*
Następuje długa, na szćzęście,
39.000 ton, zapotrzebowanie
—
jakie będą się toczyć w najbliższym
W uwagach do powyższych zesta
*
s-awie danych cyfrowych, wypo
*
115.991 ton, niedobór — 76.989 ton.
przerwa. I dopiero ub. sezon piłkar
*
B. wesoło, prawda? Zdecydowa czasie, może będą kubłem zimnej
I wień wojewoda olsztyński stwier
*
środkowanych ze sprawozdań kilku
ski przynosi dwa nowe zajścia. nie, silna wola, to przecież piękne wody na rozpalone łby. Łby zakute
® Pszenica: produkcja — 8.105
instytucji, pracujących na odcinku ton, zapotrzebowanie — 21.689 ton, . dza, że nadprodukcja ziemniaków w Pierwsze na meczu KKS z Lubli
cechy charakteru. Wspaniałych ma
*
*
i ciemne.
produkcji rolnej.
województwie
spowodowała
już
*
o
my piłkarzy.
nianką drugie — KKS z ŁKS. Na
*
i niedobór — 13.584 ton.
Albowiem fanatyzm kibiców wi
*
becnie
raptowną
zniżkę
ceny
w
hur
. Wzięto w rachubę ostatni kwartał
leży wspomnieć o jeszcze jednym
nien
mieć
swoje
granice.
Walka
o
©
Ziemniaki;
produkcja
—
386.811
cie,
która
kształtuje
się
obecnie
na
A publiczność? Jeżeli publicznoś czystość obyczajów w sporcie, wal
tęgo roku i pierwsze trzy kwartały
któryUznany
się zdarzył w między
*
roku 1948, a za podstawę do obli'
3M f
P°“> i kwiatku
S a nte
cią można nazwać wyjącą bandę ka
czystość samego sportu wyma
*
czen wzrost w tym czasokresie lud
*
nadwyżka
33.645 ton.
Zej ceny urzędowej, wynoszącej o50 stQria nawiasem mówiąc zakrawają niedorostków .obrzucających sędzię ga oskoordynowanej
akcji wszyst
noścj województwa z 515.000 do
© Ryby słodkowodne: produkcja zł i cen rynkowych w innych wo
* |
n r)OPłeS7nn dvktervike alp bar
*
go ordynarnymi wyzwiskami, nie kich władz sportowych
noscj
i samego
:, — 2.100 ton, zapotrzebowanie — 202 jewództwach, kształtujących się w ’ dz0 bard7n qmnt
‘
565.000 ludzi.
wahających się nawet podnieść re
* społeczeństwa, (mag)
;
granicach
60Ó
do
700
zł
za
metr.
i
^
Z
°'
^
ai
^
zo
Sl
b
lu
t
n
4.
* tony, nadwyżka
1.898 ton.
ki, jeżeli starsi dadzą przykład. A
Normy roczne wyżywienia za
*
czerpnięto z Trzyletniego Planu Od- ' _Poza tym niedobór mięsa woło
W związku z tym wojewoda wy
* i
~ Mazury o starsi taki przykład dają.
_i |
' wego wyraża się cyfrą 578 ton, mię- suwa wniosek, aby Fundusz Apro
budowy.
*
Puc^r Z-O- w jednej z restauracji
wizacyjny podjął się skupu na na olsztyńskich odbył się bankiet spor ! Powiedzmy, że się zgadzamy bić
A jednak rewanż „Społem44 się
szym terenie po sprawiedliwej ce
* towy na cześć gości, a zarazem zwy za przewinienia. Ale bijmy w takim
x
Piłkarze mogli razie bezpośrednich sprawców prze
*
nie udał. Rozegrany w ub. piątek
nie posiadanych nadwyżek ziemnia cięzców spotkania.
ków z przeznaczeniem ich do akcji się znakomicie posilić. Było co jeść, 1 granej, bijmy winnych. Graczy, mecz piłkarski między mistrzem B*
klasy Pogonią i SKS „Społem“ za
*
siewnej 1948 r.
kończył się ponownym zwycięstwem
Omawiany elaborat zawiera po
* j
Pogoni, tym razem w stosunku 6:1
nadto szereg innych postulatów, z
(2:0).
, których najważniejsze podajemy po
Początek meczu nie zapowiadał
niżej:
absolutnie tak wielkiej przegra
I Pokrycie niedoborui dostawami z
nej „Społem“. Jednak już w 7 tmin.
innych województw,,
utrzymanie
stała podyktowana względami gospo kart rolniczych dla wszystkich o*
przeszła na salę operacyjną, gdzie Dorosz przepuszcza fatfanie p-lkę,
darczymi pciwiatu. które nie bez .zna sadników, którzy objęli gospoda r*
prof. dr. Michejda wykonał dwie i któr. Gilarski nie potrafił złapać,
czenia są również dla samego mia
*
W dniu 20 ub.m. odbył się w Szpi pokazowe operacje żołądka (wrzód Przewaga w polu należy do Pogoni,
(Od naszego korespondenta)
stwa od wiosny 1947 r (razem 80.009
sta.
(mx)
*
i rak żołądka).
która przewyższa zielonych zgra
*
osób), przyznanie i.m dodatkowo o* talu Powiatowym w Morągu mie
Głośnym echem odbiły się w El
*
sięczny zjazd dyrektorów szpitali i
niem i szybkością. W 28 min. Gilar
trąb
po
15
kg
na
konia
i
5
kg
na
blągu obrady gdańskiej Wojewódz
*
Na
zakończenie
zjazdu
dr.
*
Za
ROZPRAWA O ODSTĘPSTWIE
*
ski nie ma znów nic do powiedze
krowę miesięcznie i .dostarczenie lekarzy powiatowych naszego woje
kiej Rady Narodowej. Na plenarnym OD NARODOWOŚCI
worski podziękował przedstawicie
*
wództwa.
W
zjeździe
wzięli
udział
nia.
Strzał był nie do obrony. Dal
*
nie
mniej
50
proc,
zbóż,
*
potrzeb
I
posiedzeniu, odbytym w dniu 2 b m.
lom Gdańskiej Akademii Lekarskiej
W wydziale specjalnym Sądu Okrę nych na siewy wiosenne, wzmożenie przedstawiciele Gdańskiej Akade za objęcie patronatu nad naszymi sze minuty gry przynoszą przetaso
sprawy przyszłości Elbląga były jed
mii Lekarskiej w osobach: dzieka
wanie sił na korzyść zielonych, któ
*
gowego w Elblągu odbyła się rozpra dostaw koni itp. (1)
nym z głównych tematów obrad.
na tej Akademii prof. dr. Kornela szpitalami i zapowiedział, że odtąd rzy siedząc na polu przeciwnika nie
Sprawom tym poświęcił szczegół» wa o odstępstwo cd narodowości ool
naukowe
zebrania
lekarskie
będą
Michejdy i prof. dr. Henryka Gro
*
potrafią jednak wyzyskać przewagi
skiej.
nie dużo uwagi w swymi przemowie
*
się odbywały co miesiąc, na których cyfrowo.
modzkiego
oraz
ok.
60
lekarzy
z
Przed
sądem
stanął
Józef
*
Fryd
niu wojewoda gdański ob. inż. Żra
*
oprócz referatów,
wygłaszanych
woj. olsztyńskiego.
rych. W czasie swego pobytu w wię
Po przerwie Gilarskiego zastępu
*
przez przedstawicieli Akad. Lek. za
lek.
Porządek
dzienny
zjazdu
obejmo

zieniu
w
Sztumie
Frydrych
zgłosił
je Gutkowski (bramkarz „Zrywu44,
w Bartoszycach
Według zapowiedzi ob. wojewody
bierać
będą
głos
również
nasi
*
lęka
wał 2 referaty: prof. dr. Michejdy
*
*
zapadło w ostatnich dniach szereg dobrowolnie przynależność do naro
rze, którzy mają już niejednokrotnie który prawdopodobnie zasili szere
W Bartoszycach odbyła się współ (na temat „Zagadnienie raka w cr.i- poważny
dowośći niemieckiej!, za co został u*
gi Społem). Ataki społemowców są
ważnych decyzji Rządu, których re
*
dorobek naukowy.
:
rurgii
“
i
dr.
Zaworskiego
nacz.
woj.
na
konferencja
PPS
i
PPR
przy
*
u
anemiczne. W tym czasie Dorosz
alizacja w wielkim stopniu, przyczy wolniony z więzienia.
i Wydz. Zdrowia na temat: .,Obow:ą
*
Na marginesie należy dodać, że przechodzi z obrony do ataku. Na
Ze względu na stwierdzenie świad dziale 210 osób.
ni sie do ‘aktywizacji i rozrostu ży= ków,
*
kontakt naszych szpitali z Gdańską tyłach działa skutecznie jedynie
że oskarżony nie był dla Pola
Delegat KW PPR ob. Miłoszewski zek lekarzy powiatowych jako bie
cia gospodarczego pciwiatu i miasta.
wygłosił referat o sytuacji między
*
głych sądowo * lekarskich44. Ponad
*
Akademią Lekarską został zapo
*
Skwarek, później cofnięty Konecki.
Najważniejszą chyba decyzją jest ków szkodliwy. Frydrych został ska narodowej,
a delegat WK PPS ob. to dr. Zaworski zapoznał zebranych czątkowany z inicjatywy Min. Zero5
zatwierdzenie planów przekopu mie zany tylko na 1 rok więzienia.
Przewaga czarnych się wzmaga,
1
Matuszewski
omówił
z
projektem
radykalnej
likwidacji
i
wia
w
lipcu
r.b.,
kiedy
to
prof.
dr.
uchwały
*
Ra
Oskarżenie wnosił prok. Ledgowd.
rze] dla uzyskania bezpośredniego,
w
wyniku
której
padają
dalsze
dy
Naczelnej
PPS.
kiły
w
Polsce.
w
i
Gromodzki
i
prof.
dr.
Michejda
zwi
Sądził sędzia S. O. Łaparowicz
najkrótszego połączenia portu elblą
*
bramki, spowodowane kiksa i ręką
Ożywiona
dyskusja
towarzystwie
dwóch
ławników.
wykazała
*
po
Po
referacie
prof.
dr.
Michejdy,
[
zytowali
wszystkie
nasze
szpitale
skiego z Bałtykiem.
zytywne nastawienie zebranych do który wywołał ożywioną dyskusję, zwłaszcza w zakresie ginekologii, Wysokińskiego. W 35 min.’ gry w
Realizacja tego planu, według za
*
zderzeniu z napastnikiem Pogoni
AKCJA SIEWNA
omawianych spraw.
część zebranych lekarzy chirurgów położnictwa i chirurgii, (ja)
powiedzi, nastąpi w przyszłym roku.
odnosi kontuzję Gutkowski, który
Na
teręn-je
powiatu
zasiano
dotąd
Drugim ważnym czynnikiem, któ
*
i jednak broni do końca meczu.
ry wpłynie w znacznym stopniu na 1184 ha. ziemi. Z ilości tej przypada URZĄD WOJEWÓDZKI OLSZTYŃSKI
Zarząd
Miejski
—
Referat
*
Apro
‘ z zielonych na uwagę zasługuje
osadników 1032 ha. na majątki
rozwój elbląskiego przemysłu, bę
* na
wizacji
podaj
e
do
wiadomości,
że
,
Skwarek, po przerwie zaś Bryłka,
państwowe
102
i
50
ha.
,na
majątki
Wydział
Aprowizacji
dz:e powierzenie mu produkcji mo=
zbóż
na
na
karty
dodatkowe
„M",
a
również
Drużyna
wojskowych jest szybka,
instytucyjne.
Z
obsianych
torów do kutrów rybackich i in
*
W ślad wywołania z dnia 29 1X-47 r. Nr Apr. (PI. 11-10841/47 karty „MK“ (D 3, M) w miesiącu bojowa lecz bez indywidualności,
Pierwszym. miejscu jest żyto (około
nych łodzi motorowych.
Wojewódzki Wydział Aprowizacji podaje do wiadomości i sto październiku 1947 r. będzie wyda dlatego trudno będzie kapit. OZPN
Dla rozwoju życia gospodarczego 1Ó00 ha) i pszenica (około 140 ha).
wytypować kogoś z Pogoni do re
*
*
(mx) sowania wywołania na dalsze artykuły żywnościowe na miesiąc wane mleko świeże, .jako uzupeł
duże znaczenie posiada uruchomię
*
przenetacjj na mecz z Opolem, (b)
ODBUDOWA POWIATU
nienie da pełnej normy przez Spół
*
październik b. r,
nie poważnych kredytów na przy
*
dzielnie Mlecz. Jajcz. „Społem“ (ul.
śpieszenie zagospodarowania Żuław.
We wrześniu przydzielono na ce
Pieniężnego 18) w/g rozdzielnika:
W Y W OLANIE
Jeszcze w bieżącym miesiącu zosta le odbudowy zniszczonych gospo«
Dod karta „M“ kup. Nr 3 — 1 litr Czy jesteś
nie odbudowanych na terenie elbląs darstw pożyczki na łączną sumę
członkiem
TPŻ?
,,
Nr 4 — 1
1
kich Żuław 100 zagród rolniczych. 2.300 tys. zł. Z pożyczek tych skorzy
N-ry Kat. I Kat. II Kat. IR
Nr 5 — 1
Ponadto w najbliższym czasie za
* stało 37 osadników. Na remont
Artykuły
kupo
Uwagi
Nr 6 — 1
padnie decyzja powiększenia po
* , szkół otrzymano dalszą zaliczkę w
nu
OGŁOSZENIE O PRZETARGU
Nr 7 — 1
wyde je się w kg
wierzchni powiatu elbląskiego na za ramach przyznanego- kredytu w wy
*
Nr
8
—
1
Zarząd
Miejski m. Morąga ogła
*
chód po linie Wisły. Decyzja ta zo
* 'sokości 1/2 miliona zł. (mx)
Nr 1 — 1
sza przetarg na sporządzenie planu
I. Konserwy mięsne koń 10
1
Uprawniony 'otrzvmu
*
0.75 0,5
Dodatkowa karta „MK44:
gospodarki leśnej o pow. 100 ha.
skie lub rybne
*
je jeden z wyszczegol kup. Nr „D3“
„M"
Przetarg odbędzie się dnia 13. X. 47 r.
nionych w 3=ch pum
Nr 46 — 0,5 litra 0,5 litra
o godz. 10 w lokalu Zarządu Miej
*
ktach artykuł stosow
*
skiego.
Nr 47 — 0,5 „ 0,5 ,,
nie do przydzielanych
Nr 48
" — 0,5 „ 0,5 „
Osoby i firmy reflektujące na
2. Śledzie lub pasztet
2
10
1,5 ri 1
powiatowi asortymen
*
Nr 49 — 0,5 „ 0,5 „
wzięcie udziału w przetargu, pro
*
mięsny
tów w/g norm obok pó
Nr 50 — 0,5 „ 0,5 „
szone są o nadsyłanie ofert Zarząd
budowy wynosi 950 tysięcy złotych.
danych.
Nr 51 — 0,5 „ 0,5 „
Miejski zastrzega sobie prawo wy
*
Równocześnie na wniosek ówczes
Nr 52
0,5 „ 0,5 „
boru oferenta względnie uznanie
Zarejestrowani w
nego lekarza powiatowego nabyto
Nr
53
—
l
0,5 „ 0,5 „
wyników za niedostateczne na zle
*
R. C. A. otrzymują na
okazyjnie kompletne urządzenia łaź 3. Konserwy mięsne —
10
3
2,25 1,5
Nr 54 — (0,5 „ 0,5 „
cenie wykonania planu gospodarki,
I kat. konserwy wo
*
ni i aparat dezynfekcyjny za kwotę
jarzynowe lub krwawa
(Od naszego korespondenta)
Nr 55 — 0,5
leśnej.
łowe w/g norm pun
*
śmiesznie niską — 60 tysięcy zło
*
kiszka
Nr 56 — 0,5
Jeszcze w ubiegłym roku wydział tych, podczas g’dy rzeczywista war
Bliższe informacje codziennie w
ktu l*go fi kg.).
*
Nr 57 — 0,5
godz. urzędowych
w Zarazie
techniczny Zarządu Miejsldego w tość ich wynosi, jak nas informują 4. Smalec
9
1
0,5
s
)
*)
Otrzymują
tylko
Nr
58
—
0,5
Iławie przystąpił do odbudowy bu około 250 tysięcy.
Miejskim m. Morąga pokój Nr 2.
albo boczek kons.
grupy
zaopatrywane
Nr
59
—
0,5
*1
1355
dynku przy ul. Dworcowej, -przezna
Niestety z braku dalszych na ten
„ masło duńskie
przez R. C. A. rodzi
*
Nr 41 -----0,5
cza ąc go, na łaźnię miejską.
cel kredytów cała robota stanęła.
„ margaryna
ny pracowników Dy
*
Nr 42 -----0,5
OGŁOSZENIE
Tak zresztą głoszą napisy przy Rusztowania niszczeją, mury znów
„ słonina
rekcjj Poczt, i Telegr.
Nr 43 ------0,5
sterczących rusztowaniach.
kruszeją, materiał drzewny częścio
„ olej rafinowany
W
związku
z przyjazdem do Ol
*
oraz nauczycielstwo.
Nr 44 -----0,5
Oczyszczono wnętrze budynku z wo ktoś podobno wyszabrował. W
sztyna Instrukcyjr.ej Kolumny Prze
*
Nr
45
—
—
0,5
gruzów, wyrementowano mury, zwie rezultacie Iława jest bez łaźni tak 5. Cukier
5
ciwjagliczej — wzywa się wszyst
*
0,5
0,4
0,25
ziono belkowanie na dach, i stropy niezbędnej dla ludzi pracy, żyjących 6. Mąka pszenna
Wiceprezydent m. Olsztyna kich cierpiących na oczy — o zgło
20
2
*
1,5
1
1339=1
wzniesiono rusztowanie.
7. Kasza
J. Smoleński
wśród gruzów i pogorzelisk.
12
szenie się dnia 6.X.1947 r. o godz.
1
0,5
Otrzymują tylko gru*
Wydatkowano na to 200 tysięcy
A może jednak znajdą się kredy
*
8*ej
rano do Centralnego Ośrodka
py zaopatrywane przez
złotych, gdy kosztorys całkowitej od ty r_a ten cel?
(ges)
Zdrowia w Olsztynie ul. Partyzan
*
OGŁOSZENIE O PRZETARGU
R. C. A.
tów
75,
gdzie
bezpłatnie
udzielona
Zarząd Miejski w Morągu ogła będzie porada i pomoc lekarzy
„D" 1
„D“ 2
„D44 3
*
spe
sza przetarg na odbudowę Gazowni cjalistów z Warszawy.
Nr ku
Miejskiej.
Artykuły
kg
kg
Podaj e się do wiadomości, że
kg
ponu
Przetarg odbędzie się w dniu 18 Instrukcyjna
Kolumna Przeciwjag
*
października
1947
roku
o
godz.
12
I. Cukier
1
0,‘5
będzie:
W OLSZTYNIE
0,25
0,25
Strsż Pożarnu
w <-nachu Zarządu Miejskiego mia liczą
w dniu 7.X.47 r. w Morągu
sta Morąg.
> o d a t e k „bA44
Telefon Nr 2 czynny całą dobę.
Tesür teł, Jaracsa
w dn iu 8.X.47 r. w Pasłęku
j Firmy reflektujące na wzięcie uw dniu 9. X.47 -•
r. w Suszu
Nr.
„Fantazy". Pocz. o godz, 19.
OSTRÓDA - „•WIT8
Artykuły
działu w przetargu, proszone są o
kg
w dniu 10. X.47 r. w
.. _____
U wagi
Reszlu
kup.
składanie ofert pisemnych.
„Synowie"
w dniu'll.X.47 r. w Szczrytnie
Kino „Polonia”
Ślepe kosztorysy są do nabycia w 1333
*1
Za Wojewodę:
SĘTEZYN — „CASINO"
1. Cukier
10
0,25
„W imię życia". Początek seansów „Chłopiec z naszego miasta".
godzinach urzędowych w Zarządzie
(—) Dr Cz. Zaworski
2.
Tłuszcz
11
0,25
o godz. 16, 18 1 20.
Miejskim Morąg, gdzie również są
Naczelnik Woj. Wydziału Zdrowia
tffilCKO — „WANDA"
Dod, „C"
udzielane wszelkie informacje.
Ktoo „Mazur”
„Zuch dziewczyna“.
Zarząd Miejski zastrzega sobie UNIEWAŻNIAM zagubioną kartę
Nr
Czarodziejski kwiat. Pocz. sean« 25 bm,
Artykuły
rejestracyjną wydaną przez RKU
kg
|
Uwagi
prawo wyboru oferenta, bez wzglę
*
kup.
sów o godz. 15, 17 i 19.
LIDZBARK — „CAPITOL"
Lidzbark na nazwisko Choroszucha
du na wynik przetargu, jak rów
*
Feliks ur. 1911 r.
1360
„Rodzina
Artamanowych".
1.
Konserwy
rybne
nież
uznanie
przetargu
za
*
niedosta
5
0,25
Mazeum na Zamku
Uprawniony
otrzymuje
*
je
teczny
do
zlecenia
wykonania
robót.
SfiORĄG — „ADRIA8
2. Pasztet mięsny lub
UNIEWAŻNIAM .zagubioną kartę
0,5
5
den z wymienionych obok a* 1354
W sledzlelę, wtorek i erwartek „Młodociani muzycy".
*1
(—) Zarząd Miejski rejestr, wydaną przez Wyda Woj
śledzie
*
godz. 10 — 18.
sortymentów, stosownie do
skowy
Olsztyn
—
Witkowski
*
Sta
DZIAŁDOWO — „APOLLO8
posiadanych w danym powie
*
3. Konserwy mięsne —
5
0,75
ZAMIENIĘ 4 * pokojowe mieszka
*
nisław syn Jana ur. 1929.
*2
1361
Apteka dyżurna
cie zasobów.
„Ludzie i manekiny"
jarzynowo lub krwa
nie, komfort, w centrum Katowic
wa kiszka
„Pod Kopernikiem", Stalin
*
34.
SISKUPIKC — „POLONIA"
na podobne w Olsztynie. Zgłoszenia UNIEWAŻNIAM zagubioną legity
*
„Knock * out".
do Administracji pod „Katowice41. mację członkowską PPR w OlsztyStraż Pożarna
„Roi.44
13504 nie wydaną na nazwisko Jazdcwski
SZCZYTNO — „GRUNWALD0
Telefon 22
*22.
czynny całą dobę.
Czesław.
iggjj
Nr
Nieczynne
Artykuły
kgUwagi
kup.
HRĄGOWO — „RAJ"
W BŁBUOU.
1. Kukurydza
4
„Wielki przełom".
(kę Zw. Zawodowych Nr 51340 wy»
10
2. Pszenica
Kino „Bałtyk”
2
2
daną’przez ZZPS Olsztyn na raz
*
EARTOSZYCS — „BAJKA8
3. Jęczmień
3
2
wisko
Swinarski
Mieczysław.
1364
„Sekretarz Rajkomu44.
UNIEWAŻNIAM zagubioną kartę
„Najazd"
4. Cukier
1
0,4
rejestracyjną wydaną przez RKU UNIEWAŻNIAM zagubioną kartę
ORNETA
„LUTNIA8
Za Wojewodę
Apteka dyhsnia
Szczytno na nazwisko Haupt Hen« rejestracyjną RKU Mława na naz
u..Samotny żagleS".
1353
(
—
) Płoch Henryk
„Pod Aniołem", ul, Lgo Maj«
ryk syn Włodzimierza ur. 30.7.1923 wisko Dłuszczański Jan ur. 11.7
*O3585
Z
Naczelnik Wydziału
rok*2
1362
1914 r. w Kałkinach.
1365
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