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NIEMCY JESZCZE NIEZADOWOLENI!
»Rada Niemiecka« strajkuje na znak protestu
przeciwko zredukowanemu o połowę demontażowi
Gen. Robertson słusznie podkreśla wielkoduszność Anglosasów
HAMBURG, (API). Niemiecki organ doradczy w brytyjskiej stre
fie okupacyjnej „Rada Niemiecka“, która stanowi pewnego rodzaju par
lament, postanowiła zawiesić swoją działalność na znak protestu prze
ciwko opublikowaniu przez władze brytyjskie i, amerykańskie listy za
kładów mających ulec zdemontowaniu na cele reparacyjne.
Przewodniczący Rady oświadczył, Rady ma trwać 24 godziny. Pomi
że protest Rady nie jest wprawdzie« mo wyraźnego rozkazu władz bry
„odmową wykonania obowiązku“, tyjskich, członkowie Rady odmówilii że Niemcy zdają sobie sprawę z opracowywania projektów ustaw,
konieczności dania odszkodowań za które znajdowały się już na war
obrabowanie Europy, lecz tym nie sztacie.
mniiej „Niemcy nie mieli nigdy oWszyscy członkowie Rady opuścili
kazji przedyskutowania najlepszej salę obrad i oświadczyli, że nie po
metody wykonania obowiązków re-. wrócą tam przed zakończeniem
paracyjnych“.
„strajku“.
Korespondent agencji Reutera do
Oryginalny strajk
że w niemieckich kołach go
Zgodnie z doniesieniami radiä nosi,
spodarczych
w Hamburgu wyraża
berlińskiego, oryginalny „strajk" się przekonanie,
że lista zakładów
na cele reparacyjne mogła być „du
żo gorsza", natomiast jeden z wysokich urzędników brytyjskich na
zwał program „ciężkim ciosem“ wy
mierzonym w gospodarkę niemiec
ką, opartą na planie podniesienia'
produkcji przemysłowej.
BERLIN (PAP). Z amerykańskiej
strefy okupacyjnej ■ Niemiec wysłano
Według wiadomości radia brytyj
do Polski transport 33 zbrodniarzy skiego, członkowie. Rady oświadczy
wojennych. W transporcie znajduje li, że powodem przerwania sesji
się m. in. dr Ernest Boepple — b. mi Rady była chęć udania siię do po
nister „rządu Generalnej Gubernii“, szczególnych okręgów wyborczych i
pod którego kierownictwem były re zbadania na miejscu reakcji ludno
sorty przemysłu, pracy, wyżywienia, ści na plan reparacyjny. Wszyscy
gospodarki rolnej i leśnej oraz kultu- członkowie Rady m-aj-ą jednak po> wrócić do swych przerwanych prac.

Tfansporl
niemieckich zbrodniarzy
w drceke do Polski

Polska nie zgodzi się na plan
który na pierwszym miejscu stawia Niemców”
stwierdza delegat polski w ONZ
NOWY JORK, (PAP). „Polska i
państwa Europy wschodniej nie
mogą zgodzić się na odbudowę Eu
ropy w ten sposób, by Niemcy od
grywały w niej dominującą rolę“ —
oświadczył w transmitowanej na
całe Stany Zjednoczone audycji ra
diowej prof. Stanisław Rączkowski,
doradca gospodarczy, polskiej dele
gacji na Zgromadzenie ONZ.
Prof. Rączkowski wystąpił w
zbiorowej audycji, poświęconej tzw.
planowi Marshalla, wraz z panią
Roosevelt

W sprawie stosunku krajów Eu
ropy środkowej - i wschodniej do
planu Marshalla prof. Rączkowski
oświadczył, że plan ten jest prze
ciwny interesom Europy, jako cało
ści.

Plan ten przewiduje jednostronne
uwzględnienie odbudowy gospodar
ki niemieckiej, a Polska może się
zgodzić wziąć udział jedynie w ta
kim planie odbudowy, który by da
wał pierwszeństwo odbudowy ofia
rom agresji niemieckiej.

Narody słowiańskie dalekie są

od jakiejkolwiek myśli o wojnie"
Oświadczenie gen. Maslaricza
SOFIA (PAP). Na kolejnym posie
dzeniu Prezydium Komitetu Ogólnosłowiańskiego, wygłosił przemówienie
przewodniczący Prezydium gen. Ma
slaricz.

Podkreślił on, iż narody słowiańskie
są jak najbardziej dalekie od jakich
kolwiek myśli o wojnie, zajęte poko
jową pracą nad odbudową swoich
krajów. W żadnym jednak wypadku
nie pozwolą one amerykańskim impe-

Oświadczenie gen. Robertsona
BERLIN (obsł. wł.) — W związku
z opublikowaniem ostatecznej listy
zakładów podlegających . demontażo
wi, gen, Robertson, który- uważany
jest za następcę marszałka Dougla
sa (brytyjskiego gubernatora woj
skowego), urządził konferencję pra
sową, wyjaśniając zgromadzonym
dziennikarzom niemieckim i zagra
nicznym wytyczne nowej polityki
brytyjsko - amerykańskiej w Niem.
czech.
Generał Robertson zakomuniko
wał na konferencji, iż władze bry
tyjsko - amerykańskie uwzględniły
skargi, wysuwane przeciwko sposo
bom wykonywania demontażu. W
wyniku tego, budynki fabryczne,
które mogą być użyte do produkcji

poległym
za Polskę

pokojowej lub też jako składy, nie
będą więcej burzone, z wyjątkiem
fabryk' podziemnych.
„Władze brytyjskie postanowiły,
ze .względów humanitarnych, zaprze
stać wszelkiego burzenia gmachów
znajdujących się na powierzchni
ziemi, poza konstrukcjami specyficz
nie wojskowymi“ — podkreślił Ro
bertson.
" Zakłady przemysłowe, przeznacz©
ne do demontażu, które mają je
szcze niewykonane zamówienia na
eksport, będą mogły bądź wykonać
jeszcze te zamówienia, bądź też zamówienia te przekazane zostaną in
nym zakładom.
Gen. Robertson stwierdził, że roz
wiązanie tego zagadnienia jest wiel
koduszne w stosunku do Niemców.
Stutysięczne rze
sze mieszkańców
Stolicy uczciły 50
bojowników wol
ności
powieszo
nych przed pięciu
laty w Warszawie.
Na zdjęciu górnym
rodziny pomordo
wanych w czasie
manifestacji na pla
cu Teatralnym. Po
niżej sekretarz R.
W. P. P. p. Al
brecht przemawia
do zebranych.

Plan Marshalla przeżywa kryzys
choć nie został jeszcze sformułowany
RZYM (PAP) — W wyniku 3-dnio
wych . obrad komitet wykonawczy
włoskiej partii socjalistycznej wy
dał komunikat w sprawie polityki
zagranicznej i sytuacji wewnętrz
nej.
Komunii kat stwierdza, że Włochy,
powinnyprowadzić politykę zagra
niczną .prawdziwie samodzielną, opartą jedynie na interesach naro
dowych. Włoska partia socjalistycz,
na wypowiada sdę stanowczo za po
lityką pokojową i przecbvstawia się
łączeniu polityki włoskiej z plana
mi imperialistów. Włochy nie po
winny brać na siebie żadnych zobo
wiązań międzynarodowych, które by
krępowały dch niezależność.
Komunikat włoskiej partii socjali.
stycznej potępia doktrynę Trumana
i stwierdza, że tzw. plan Marshalla
przeżywa już kryzys, choć nie zo
stał» jeszcze konkretnie sformułowa
ny.
Omawiając utworzenie Biura In
formacyjnego partii komunistycz
nych i robotniczych, komunikat pod
kreślą, że współpraca włoskiej par
tii socjalistycznej i włoskiej partii
komunistycznej, związanych ukła
dem o jedności działania nie uleg
nie żadnej zmianie,.
W sprawie sytuacji wewnętrznej
komunikat włoskiej partii socjalisty
cznej stwierdza, że rząd premiera
de Gasperi i włoska partia chrzęści
jańsko-demokratyczna prowadzą po
litykę, która staje się coraz bardziej
konserwatywna.

rialistom zaspokoić ich apetytów ko
sztem słowiańskim.
Komitet Ogólnosłowiański będący
organizacją społeczną, nie może pozo
stać obojętny wobec wydarzeń, które
dotyczą bezpośrednio interesów na
rodów słowiańskich. Konieczne jest —
podkreślił gen. Maslaricz — ażeby de
cyzje komitetu zmobilizowały opinię
PARYŻ (PAP). W kołach politycz
publiczną państw słowiańskich parali nych Paryża komentuje się z oży
żując agresywne plany amerykań wieniem wiadomość o ustąpieniu
skich imperialistów i ich satelitów.
Claytona. Podkreśla się, że CLAYTON BYŁ PRZEDSTAWICIELEM
TYCH KÓŁ PRZEMYSŁOWCÓW I
FINANSISTÓW AMERYKAŃSKICH,
KTÓRZY ZMIERZALI DO SZYB
KIEGO OPANOWANIA RYNKÓW'
EUROPEJSKICH I RYNKÓW IM
PERIUM BRYTYJSKIEGO. Clayton
rowiczowi, na którego żądanie na usiłował skłonić rząd brytyjski do
stąpiło zwolnienie oskarżonego. Kan zniesienia systemu ceł preferencyj
torowicz jest członkiem związku nych,
istniejącego w • imperium.
„Ofiar reżimu hitlerowskiego“.
Wiadomości o tym przeniknęły do

W zakończeniu komunikat wzywa
wszystkie partie demokratyczne do
zjednoczenia dla walki przeciwko
faszyzmowi;, dla walki o demokrację
przeciwko wojnie, walki o utrzyma
nie niezależności republika włoskiej,
i o po‘kój światowy.
,
______

Rewelacyjne odkrycie 3-ch chłopców

Potajemna fabrykę samolotów w Bolonii
wartości 1OO mil. dolarów
wybudowali Niemcy w tajemnicy przed Włochami
RZYM, (API). Całe Włochy zostały zelektryzowane sensacyjnym
odkryciem w pobliżu Bolonii kompletnie wyposażonej fabryki samo
lotów, zbudowanej w całkowitej tajemnicy przed faszystowskim rzą
dem włoskim przez Niemców i produkującej systemem taśmowym 10
myśliwców dziennie. Fabryka ta, znajdująca się w nieuszkodzonym
stanie, została odkryta przypadko wo przez bawiących się w „cow
boyów“ trzech chłopców.

Specjalne ekipy badawcze, które
dokonały oględzin fabryki stwierdzi
ły, że zajmuje ona pomieszczenie
40.000 metrów sześciennych. Wej
ście do niej stanowiła duża grota,
zamaskowana tak doskonale, że-.

przez cztery lata od chwili kapitu
lacji Włoch nikt nie wpadł na jej.
ślad. Fabryka musiała być ewakuo
wana w pośpiechu, gdyż narzędzia'
leżały na podłodze, a na taśmie zna
leziono wykończony do połowy ka-,
dłub myśliwca.
W jednym z korytarzy odnalezio.
no ponad 200 szkieletów zamordo
wanych przez Niemców robotników
cudzoziemskich.
Z akt fabryki, znalezionych w ka
sie ogniotrwałej wynika, że fabry
ka została zbudowana przez Niem
ców zaraz po wypowiedzeniu wojny
brytyjskiej opinii publicznej i wy przez Włochy. Jeden z dokumen
wołały szereg protestów.
tów stanowił akt przejęcia przez
Na tle stosunków anglo-amery-, administrację niemiecką tej części
kańskich i rokowań finansowych'
między tymi dwoma krajami, zary
sowały się w ostatnim czasie po-^
ważne różnice zdań między CLayto-'
nem a Marshallem. Spowodowało to
przezwanie rokowań anglo-amery-'
kańskich. Obecnie przypuszcza się,
ze rokowania te zostaną po dymisji
Claytona — podjęte.
WASZYNGTON, <API). W zwią
W Paryżu panuje przekonanie, że zku z tym, że w Waszyngtonie krą
Clayton podczas swych pertraktacyj żą uporczywe pogłoski, że żadna
wysunął szereg propozycyj i poczy specjalna sesja Kongresu nie odbę
nił wiele obietnic, do których nie dzie się w tym roku i że plan Mar
był upoważniony. Przyrzekł on bo shalla, jeśli kiedykolwiek będzie
wiem przedstawicielom niektórych realizowany, to w każdym razie nie
krajów europejskich szybką i wy wcześniej niż w drugiej połowie r.
soką pomoc amerykańską. Później 1948, dwaj główni reprezentanci
jednak okazało się, że rząd amery Marshalla w Europie, Oliver Franks
kański w najlepszym wypadku bę i «Herve Alphand oświadczyli na
dzie dysponował do końca bież, ro konferencji prasowej w Waszyngto
ku kwotą 400 milionów dolarów na nie, że perspektywy życia w Euro
rzecz pomocy dla niektórych kra pie Zachodniej są po prostu kata
jów europejskich. Osłabiło to pozy strofalne.
Przedstawiciel W. Brytanii, sir
cję Claytona i zmusiło go do dymi
Oliver Franks powiedział: Tu nie
sji, która została przyjęta.
chodzi tylko o dalsze obniżenie stan
Obecnie Clayton, który uchodzi dartu życiowego. Zasadnicze potrze
za jednego z współtwórców tak zwa by życia nie są zaspakajane. Cho
nego planu Marshalla, nie ukrywa dzi o otrzymanie wystarczającej
swego braku wiary w program po pomocy dla zachowania życia. Sy
mocy.
tuacja w Europie Zach, pogarsza

Niepowodzenie misji w W. Brytanii i Paryżu

przyczyną ustąpienia Claytona?

na skutek... technicznego przeoczenia

Delegacja. CGT
o osiągnięciach polskiego robotnika
PARYŻ. (PAP). — W lokalu Tow. skiego mówcy przeciwstawili poli
Przyjaźni Francusko Polskiej odby tyczne rozbicie wewnętrzne, istnie
ła się konferencja prasowa, na któ jące we Francji,
rej członkowie delegacji Generalnej
Konfederacji Pracy (CGT) podzieli
li się z dziennikarzami polskimi i za
granicznymi wrażeniami i obserwa
cjami z dwutygodniowego pobytu w pożyczki
Polsce.

Poszczególni członkowie delegacji
omówili rolę polskich związków za
wodowych w dziedzinie odbudowy
kraju oraz zdobycze i osiągnięcia poi
o przynależność
skiej klasy pracującej, zwracając
do quislingowców
szczególną uwagę na różnice w sy
< SZTOKHOLM (PAP) — Z Oslo tuacji robotnika polskiego i francu
donoszą, iż wkrótce odbędzie się roz skiego.
prawa przeciwko znanemu powieJednogłośnie podkreślono całkowite
sciopisarzowi Knutowi Hamsunowi,
oskarżonemu o przynależność do oddanie robotnika polskiego pracy
partii Quislinga i działalność pro zawodowej i jego wiarę w celowość
tej pracy, jedność robotników i soli
niemiecką w czasie wojny.
*
Ze względu na podeszły wiek o- darność między poszczególnymi ugru
skarżonego prokurator nie domaga, powaniami politycznymi oraz zrozu
się dla niego kary więzienia, lecz mienie i współpracę między robotni
tylko konfiskaty połowy majątku, kami a kierownictwem przedsię
szacowanego na bliska rn.il.ian t». I biorstw i rządem.
rop
Temu stanowisku robotnika doI.

Knut Hamsun oskarżony

Bojownikom

Uchwały Włoskiej Partii Socjalistyczej

Zwolniono b. ministra hitlerowskiego
BERLIN (API) — Ostatnią sensa
cją Berlina jest ucieczka b. mini
stra. hitlerowskiego, Wernera Genza, który wsławił siię tym, że w.
pierwszym okresie brunatnego reżi
mu na czele bojówek SA likwido
wał przeciwników politycznych Hit
lera.
Gemz aresztowany został niedaw
no, a następnie rozporządzeniem
władz sądowych zwolniony z aresz
tu do rozprawy. Obecnie okazało
się, że zbiegł on i ukrywa się w
nieznanym miejscu.
Berlińskie władze sądowe, które
zarządziły uwolnienie Genza, oświadczyły, iż nastąpiło to na sku
tek... technicznego przeoczenia.
Zarządzono represje przeciwko
Obrońcy Genza, adwokatowi Kanto-

W hołdzie

30 mil dolarów

otrzymały Włochy

WASZYNGTON (PAP) — Bank
Eksportowo - Importowy przyznał
Włochom pożyczkę w wysokości 30
milionów dolarów.
Pożyczka będziie. podzielona mię
dzy 60 średnich firm chemicznych,
elektrotechnicznych i metalurgicz
nych, i przeznaczona jest na zakup
maszyn' i urządzeń w Stanach Zjed
noczonych.

Rozmowy anglo-amerykańskie
tu spracuje kosztów okupacji
LONDYN (PAP) — Agencja Reu
tera donosi, że w Waszyngtonie
podjęto na nowo rozmowy w spra
wie kosztów okupacji połączonej
strefy_ brytyjsko-amerykańskiiai w
Niemczeck

i okręgu bolońskiego, ha której zbu

dowano fabrykę „dla specjalnych
celów“. Dalsze dokumenty stwier
dzają że budowa fabryki była trzy,
mana w jak najściślejszej tajemni
cy przed rządem włoskim.
i
Akta personalne wykazują, że
głównie - pracowali w fabryce Niem
cy, cudzoziemców używano jedynie
do niższych posług. .
;
W oddzielonym od głównej fabryi
ki olbrzymim pomieszczeniu odkryi
to wielkie laboratorium zaopatrzo-i
ne w najbardziej nowoczesne przy«
rządy, w którym dokonywano eks«
perymentów, nad nowymi rodzaja«
mi samolotów. Fabryka posiadałai
swą własną elektrowhię i oryginał
ny system wentylacji.
Eksperci włoscy obliczają wartość
fabryki na ponad 100 milionów do
larów. Stan jej jest tak dobry, że
po niewielkich naprawach będzie
mogła ponownie przystąpić do pro* •
dukcji.

»Zmniejsza się

aktywność gospodarcza W. Brytanii«

oświadczył »przedstawiciel« planu Marshalla na Europę

Współpracę z aliantami

uważają zu... kolaborację
BERLIN (API) — Jak stwierdza
część prasy niemieckiej, większość
Niemców uważa współpracę poszczę
gólnych Niemców z aliantami w
dziedzinie administracji politycznej
lub gospodarczej1 za... kolaborację z.
wrogiem, podobnie jak to miało
miejsce w państwach okupowanych
przez Hitlera w czasie wojny.
Niemcy nr, lak nisze -Tagesspie-

gel" — z satysfakcją śledzą prze
bieg procesu przeciwko quislingow
com różnych krajów, przeprowadza
jąc analogię do stosunków panują
cych ' obecnie w Niemczech. Społe
czeństwo niemieckie — pisze „Ta
gesspiegel" — oczekuje chwili, kie
dy postawi przed sądem własnych
, Jcolabora cj Oinistó w“.

się w katastrofalnym tempie. Raport
paryski przyjął za podstawę poziom
gospodarki w lipcu 1947 r. Od tego
czasu warunki pogorszyły się i po
garszają się ciągle. Jeśli chodzi o
W. Brytanię — powiedział Franks
— ostatnie środki, zastosowane przez
rząd celem zreorganizowania pro
dukcji i eksportu są dowodem
„zmniejszenia się aktywności gospo
darczej W. Brytanii“ i czynią przez
to jej zobowiązania w ramach pla
nu Marshalla o wiele trudniejszymi
do wypełnienia.
Zarówno Franks, jak i Alphand,
nie, zgodzili się na podanie szcze
gółów dyskusji, którą przeprowa
dzili dotychczas z zastępcą sekre
tarza stanu, Lovettem, i innymi
przedstawicielami rządu USA.

Co może
tęsknota za krajem
W łódce gumowej do Polski
LONDYN (obsł, wł.) — Emigracyj
ny „Dziennik Polski i Dziennik Zoł
nierza" podoje:
„W kanale La Manche „zdjęto“
z dinghy (gumowej łódki ratunko
wej) 30-letniego podchorążego Pol
skiej Marynarki Wojennej, Janusza
Sylwestrowi cza, który chciał w ten
sposób przepłynąć Kanał, dostać się
do Francji, a stamtąd powrócić do
Polski. Sylwestrowicza chwilowo za'
trzymała policja w Doiver“.

CT

Pamięci bojowników o sprawę Polski Ludowej
CS

o
POTĘŻNA

MANIFESTACJA

LUDNOŚCI

STOLICY

W ROCZNICĘ PIERWSZEJ EGZEKUCJI PUBLICZNEJ
/

Na wielkim zgromadzeniu zorga na miejsce kaźnl z więziennych cel sy robotniczej. W tej czynnej walce spadkobiercy myślell tylko o jednym wą przyszłość Polski, baczyć muslmy, ! listy cznej hołd pamięci 50 polegTych

nizowanym przez Komitet Warszaw-,
ski Polskiej Partii Robotniczej War
szawa oddała wczoraj hołd 50 bo
jownikom
Wolności,
żołnierzom
Gwardii Lud we j i członkom PPR
powieszonym przed pięciu laty przez
Niemców.

tla Placu Teatralnym

Około godz. i5 plac Teatralny
wypełniła barwna, falująca ciżba
ludzka. Nad głowami wyrósł las
transparentów. Mimo to napływają
ciągle nowe grupy i organizacje. Od
Focha, poprzedzaną błękitnymi trans
parentami, wkracza kolumna OM
TUR,
od Senatorskiej delegacje
wszystkich Zw. Zawodowych ze
sztandarami. Koło trybuny, zbudo
wanej pod filarami Teatru Wielkie
go, po obydwu jej stronach usta
wiły się poczty sztandarowe orga
nizacji politycznych PPR i PPS, or
ganizacji społecznych, Zw. byłych
Więźniów i Uczestników Walki Zbrój
nej, ZWM i Zw. Zawodowych.
Na krótko po godzinie 15 wcho
dzą na trybunę premier Rządu J.
Cyrankiewicz, wicepremier Gomuł
ka, wicemarszałek Sejmu Zambrow
ski, min. min. Minc, Radkiewicz,
Rusinek. Skrzeszewski, Berman,, gen.
Witold, gen Paszkiewicz, sekretarz
CKW PPS Ćwik, pos. Bieńkowski,
prezydent miasta Tołwiński, przed
stawiciele Miejskiej Rady Narodo
wej i KCZZ. Plac zalega cisza.

lat terno...
Po odegraniu hymnu narodowego
przemawia sekretarz Komitetu War
szawskiego Polskiej Partii Robotni
czej Albrecht:
„Warszawa składa dziś hołd 50-diu
pomordowanym więźniom Pawlaka,
dzielnym -synom I'Jarodu Polskiego
wemyna żołnierzom Polskiej- Partii
Robotniczej.
Pięć lat temu, 16 października
1942 roku, zawisły na szubienicach,
Kta oczach ludności Warszawy ciała
50-ciu ludzi naszej Partii, członków
Gwardii Ludowej, wyprowadzonych

Pawiaka przez hitlerowskich siepa
czy.
Wśród 50-ciu straconych w tym
pamiętnym dniu — większość to
niestrudzeni rewolucyjni działacze
ruchu robotniczego, którzy życie
swe nierózerwalnie związali z wal
ką o Polskę Ludu pracującego. To
ludzie, w których krew ruch robot
niczy zaszczepił od najmłodszych
lat głęboką prawdę, że idea praw
dziwej niepodległości i idea spo
łecznego wyzwolenia mas ludowych
są ze sobą związane nierozerwalnie
i stanowią siłę niezwyciężoną.
Szubienice z 19-12 roku, to pierw
sza publiczna egzekucja w Warsza
wie. Ofiarami tego masowego mor
du padli członkowie naszej Partii.
Bezładny i ślepy zazwyczaj w swej
masowości terror okupanta-ma tym
razem swój określony, przemyślany
k'erunek. Cios wymierzony jest w
pierś Polskiej Partii Robotniczej, w
niej widzi okupant swego głównego,
nieprzejednanego wroga.
W
w walce
wwue tej z.
z IV1V/1
krwi ii wspólnych
wbpumyuu
ofiar rodzi się jednolity front. kia- j

Muszą

hzeddarskl
gmy
Wydaje się nie ulegać wątpliwości,
ż* istotna przyczyna tej sensacyjnej

Pomijając bezczelność tego rodza
ju wystąpienia pod adresem „ver
fluchte Pole", których wzorem Hi
tlera uważa się jednak za godnych
ciężkiej pracy na rzecz „Reichu“ —
warto przypomnieć garść cyfr. Ilu
strują one najdobitniej, w jakim roz
miarze „dla Europy“ pracowali Niem
cy a w jakim zasięgu my, choć bez
reklamy i cicho. Może nawet zbyt
edeho—
Otóż według NTEMTEOKICH DANYCU OFICJALNYCH eksport wę.
«I» b h, terenów niemieckich, wcho
dzących dziś w skłąd naszych 7dem
.Odzyskanych, wynosił w 1935 r. za
ledwie 9 proc., w cyfrach bezwzględ'■arnh — £.708.000 fam. (rocznie). Ee-

o pokój
W imieniu Centralnego Komitetu
Wykonawczego Polskiej Partii Socja-

karę

głosy, wzywające do ogólnego przeba-.
czenia zbrodni reszcie winnych.
Wynikiem tych tendencji jest obec
na sytuacja w Niemczech, i w. kra
jach sprzymierzonych z nimi podczas
wojny. Sytuacja ta jest niemożliwa do
przyjęcia dla Polski, jako dla kraju, w
którym terror hitlerowski był szcze
gólnie silny. W zachodniej części Niem ec nie rozwiązano anj problemu
zbrodniarzy wojeamych, ani problemu
denozyfikacji. Dotychczas na wielu
stanowiskach w zachodnich Niem
czech znajdują się hitlerowcy.

b. m.‘ uroczystego podpisania umo
wy o współpracy, mającej na celu
usprawnienie współdziałania tych 3
organizacyj dla odbuddwy kraju i
polepszenia bytu młodzieży polskiej.
Umowa o współpracy stwierdza
na wstępie, że Polska Ludowa' rea
lizuje podstawowe prawo młodzie
ży do nauki, pracy, zdrowia, odpo
czynku, do korzystania z dóbr kul
turalnych i tworzy realne wanjnki
do współudziału całej młodzieży w
budowaniu nowego ładu społeczne
go. Spadająca na młode pokolenie
odpowiedzialność za kształtowanie
się przyszłych losów Polski wyma
ga od całej młodzieży twórczej x pra
cy we wszystkich dziedzinach życia
narodowego.
Wychodząc z tych założeń OM
TUR, ZWM i Wici postanawiają
wychowywać szeregi swych czlonków w duchu demokratycznym, du
chu sojuszu robotników i chłopów.
Umowę podpisali: przewodniczący
KC OMTUR — Lucjan Motyka,
przewodniczący Zarządu Głównego
Wici — Stefan Ignar i przewodni
czący Zarządu Głównego ZWM —
Aleksander Kowalski.

nie, zwrócił uwagę na niedostatecz
ność procedury stosowanej przy wy
dawaniu przestępców
wojennych
przez pewnych członków ONZ. Dr.
Laks stwierdził, że delegacja polska
będzie nalegać nadal na wydanie za
interesowanym państwom, a więc i
Polsce wszystkich zbrodniarzy wojen
nych.
Podkreślając znaczenie procesu no
rymberskiego oraz szeregu zarządzeń
sojuszniczej Rady Kontroli w Niem
czech dla całokształtu zagadnienia
przestępców wojennych, dr. Laks
podkreślił, że już od pierwszych mie
sięcy po wojnie zaczęła coraz bardziej
w pewnych kołach międzynarodo
wych przeważać tendencja lekceważe
nia znaczenia zagadnienia przestępców
PARYŻ. (PAP). — W czwartek rozpoczął się w całej Francji
wojennych. Doszło nawet do tego, że
zaczęto traktować proces norymberski strajk marynarzy na'Statkach handlowych na znak protestu przeciw
jako załatwienie całej sprawy zbrod ko odrzuceniu żądania podwyżki płac.
niarzy wojennych i dały się słyszeć
Piloci w portach francuskich również przyłączyli się do straj
ku. Pełnią, oni służbę tylko w wypadkach, gdy statki zawijające do
portów znajdują się w niebezpieczeństwie.

dymlsji tkwi w różnicy poglądów gra
py min. Marshalla 1 grupy wielkiego
kapitału amerykańskiego, reprezento
wanej przez b. podsekretarza stanu.
Grupa p. Claytona stała i stoi na
stanowisku« że USA mogą i powinny
JUŻ DZISIAJ podyktować twarde
warunki Imperium Brytyjskiemu,
równocześnie asygnując JUŻ DZI
SIAJ miliardowe sumy na „pomoc"
dla Francji i Włoch. Chodzi tej gru
pie zwłaszcza o rozbicie systemu cel
preferencyjnych i ochronnych, obo
wiązujących w obrębie Imperium
Brytyjskiego, a dających przemysło
wi angielskiemu przewagę — na ryn
kach dominiów i kolonii—nad prze dyrektorem departamentu
mysłem anacrj kańskim. Poetycznie
wyraził to p. Clayton na wspomnia dla spraw niemieckich
nej konferencji domagając się „zor
LONDYN (PAP) — Brytyjski do
ganizowania wielostronnego handlu
światowego“, którego brak odbiłby radca polityczny przy Sojuszniczej
się ujemnie „nie tylko na Europie, Radzfe Kontroli w Berlinie. Sir Wil
lecz i na Stanach Zjednoczonych“... liam Strang, został mianowany dy
rektorem departamentu dla spraw
Różnica poglądów pomiędzy urzę niemieckich w Foreign Office.
dującym Sekretarzem Departamentu
Stanu, a zdymisjonowanym podsekre
tarzem stanu polega w grancie rze
czy na różnicy w ocenie CHWILI
właściwej dla likwidacji odrębności
i niezależności gospodarczej Imperium
Brytyjskiego. Min. Marshall uważa,
KATOWICE (Tel, wł.). Wczoraj od
że z tym trzeba jeszcze zaczekać, było
się na boisku Pogoni drugie spot
i to zarówno ze względów praktycz kanie reprezentacji bokserskiej ZbRR
nych jak i ze względu na ązersze na terenie Polski.
plany polityczne. B. wicomln. Clayton
Bokserzy radzieccy wystąpili w
uważał natomiast, że chwila ta już zmienionym składzie; z zawodników,
wybiła.
którzy walczyli w Warszawie, wystą
pili jedynie: Segałowicz w wadze mu-1
Co się zaś tyczy „krępowania Eu szej i Greiner w lekkiej.
ropy“, zwłaszcza w zakresie „socja
Przeciwko nim wystawiono repre
lizacji“ i „w innych zarządzeniach zentację Polski Południowej. Polacy
wewnętrznych 1 gospodarcrzycli“ —- to wbrew ogólnej opinii zaprezentowali
pod tym względem, mimo pięknych się słabo i spotkanie przegrali w sto
i nie obowiązujących słów, Jakich Eu sunku 4:12. Pewne zastrzeżenia można
ropie nie poszczędził „na odchod- mieć co do decyzji sędziów odbierają
na u“ p. Clayton, obaj byli i są zgo cej zwycięstwo Czortkowi i zbyt szyb
kiej dyskwalifikacji Nowary.
dni.
W wadze muszej Segałowicz (ZSRR)
wygrał wysoko na punkty z Mala
kiem (P). Malak, który w ostatnich
spotkaniach międzyklubowych wyka
szta szła na potrzeby NIEMIECKIE zał dość dobrą formę, w meczu tym
GO PRZEMYSŁU WOJENNEGO.
był bardzo słaby. Rosjanin miał we
Tylko z TYCH SAMYCH TERE wszystkich starciach dużą przewagę i
NÓW eksportowała Polska w 1946 wygrał różnicą oo najmniej trzech
r. — 5.724.000 ton węgla, a w 1947 punktów.
r., biorąc za podstawę cyfry z 9-ciu
W koguciej Kruub. mieś, wyeksportuje — 8.515.000
ża (P) pokonał
ton. (rocznie) 1
Ctyanukaszwilli'
przez techn. k.o.
Fo zrealizowaniu Planu 3-letniego
w drugiej run
Polska eksportować będzie wciąż
dzie. Zwycięstwo
tylko z TERENÓW ZIEM . ODZY
Polaka było przy
SKANYCH — 15.500 000 fon węgla
padkowe. Pujsjarocznie tj. 55 PROC. CAŁEJ PRO
nin jest bardzo
DUKCJI węgla kamiennego Ziem
dobrym bokse
Odzyskanych.
rem, lepszym bezPytanie z dziedziny arytmetyki po
przecznie od Aw
czątkowej: w czyim ręku kopalnio Chanu kaszwilli
diejewa, który
Ziem Odzyskanych pracują wydatniej walczył w Warszawie.
Pierwszą run
„dla Europy"?
dę
zdecydowanie
wygrał.
W drugiej
I drugie pytanie dla ludzi wszel
rozciął mu brew, czyniąc go
kiej narodowości, byle obdarzonych Krużo
niezdolnym do walki.
odrobiną... wyobraźni: kto daje Eu
W wadze piórkowej Aristakista.n
ropie większe gwarancje pracy po (ZSRR)
wygrał z Czortkiem. Orzecze
kojowej (be® cudzysłowu) I pokojo nie sędziów spotkało snę z niezadowo
wego (bez cudzysłowu) zużycia wę leniem publiczności, gdyż Polak był
gla
Niemcy
Polska?
zawodnikiem lepszym 1 zasłużył na
SŁAW.
zwycięstwa Pierwsze i ostatnie star-

K?o prscu?e dia odbudfówy Europy ?
JKlEka dni temu (w n-rze 283) za
cytowaliśmy głos 6chumacherowsklego „Sozial-Demokrat“, który cynicz
nie »twierdził, że — naturalnie, dla
pokojowej „odbudowy Europy" —
Jest bardziej celowe, by Polacy west
falscy pracowali w kopalniach Ruliry,
aniżeli w kopalniach polskich.

ponieść

NOWY JORK. (PAP). -—Delegacja polska w komisji prawnej
Zgromadzenia Generalnego poparła projekt jugosłowiańskiej rezolu
cji, żądającej aby Zgromadzenie wezwało wszystkich członków do
realizacji postanowień i uchwał ONZ w sprawie wydania przestęp
ców wojennych, ąuislingowców i zdrajców krajom, w których po
pełnili oni zbrodnie.

Ca s ą kryte za tśpis.ki wxemin. Claytona? .

możemy ustawać w walc
Nie
eo

trzech organizacji młodzieżowych

Stanowisko Polski w komisji prawnej ONZ

Stanowisko Polski' uzasadnił dr.
Laks, który jako wybitny znawca pra
wa międzynarodowego, i przedstawi
ciel Polski w sojuszniczej komisji dla
spraw zbrodni wojennych w Londy-

aby nowe niebezpieczeństwo, nowa
gj-ożba nie stanęła w poprzek naszej
drogi do szczęścia narodu.
Wielkie zwycięstwo 1945 r., wku
pione dziesiątkami milionów ofiar,
nie może być zmarnowane. I dlatego
zdecydowanie przeciwstawiamy się
podejmowanym przzz amerykańskich
imperialistów próbom odbudowy mi
litarnej siły Niemiec.

POdpisanie umowy o współpracy

Wszyscy zbrodniarze wojenni i zdrajcy

Z DNIA MA DZIEŃ

letotnicj ®© się kryje »a sensa»zjjną dymisją p, Williama Claytona,
podsekretarza stanu (wiceministra)
do spraw gospodarczych w Minister
stwie Spraw Zagr. USA?
Oficjalnie — choroba małżonki.
Poetycznie — wstręt do wywiera
nia nacisku na Europę przy pomocy
.„amerykańskiej pomocy“.
Temu wstrętowi do „krępowania
krajów Europy“ dał p. Clayton na
gły i nieoczekiwany wyraz na po
żegnalnej
konferencji
prasowej,
oświadczając, iż „Ameryka nie po
winna łącząc ze swą ofertą pomocy
dla krajów europejskich jakichkol
wiek warunków, które krępowałyby
odnośne rządy w ich planach socja
lizacji i w innych zarządzeniach we
wnętrznych i ekonomicznych". ,,By
łoby wielkim błędem —- podkreślił
ponadto p. Clayton — gtlybyśmy
ehcleli warunkować arbitralnie (tzn.
samowolnie) naszą pomoc, domagając
się, aby wszystkie kraje miały ta
kie rządy, jakie się nam podobają“.
Motywację b. podsekretarza stanu
nazwaliśmy naglą, nieoczekiwaną
i poetycką. Przede wszystkim dla
tego, że te chwalebne .poglądy p.
Claytona do chwili swojej dymisji
nieowylde starannie ukrywał. Fo
wtóre zaś dlatego, że dotychczsso*wa jego PRAKTYKA nasuwała przyu
puszczenia raczej wręcz... odwrotne.
Wystarczy przypomnieć dla przykładu
jego' brutalną interwencję na Konfe
rencji Szesnastu, kiedy to wyrzucił
do kosza „jak złe wypracowanie
szkolne“ pierwszy projekt sprawoz
dania 16 krajów europejskich.
Więc jeśli nie zły stan zdrowia
małżonki, więc jeśli nie wstręt do
„krępowania krajów Europy“ — to
■w było przyczyną dymisji?

wykuwa się jedność narodu polskie — jak zapobiec wzrostowi sił i kla
go. Na drodze tej walki przychodzi sowej — narodowej zarazem świa
domości masy ludowyh, jak 1 z ja
nasze wyzwolenia
kim diabłem wejść w przymierze,
Przemówene
aby ocalić dila siebie władzę.
Siłą społeczną, która przejęła
posia Beńkowskiego
najlepsze tradycje ■ niepodległościo
W imieniu Komitetu Centralnego wych walk narodu polskiego, stały
PPR głos zabrał poseł Bieńkowski. się masy ludowe Polski z klasą ro
— Rządząca Polską do września botniczą na czele. Polska /Partia Ro
1939 r. reakcja robiła wszystko, aby botnicza była pierwszą w dziejach,
rozbroić naród. Zrobiła wszystko, okupacji siłą, która podniosła wyso
aby naród polski w tym nierównym ko sztandar walki, która podjęła
boju został osamotniony, aby nie śmiały trud wytyczenia narodowi
miał sojusznika, który pośpieszyłby drogi.
Dziś, kiedy w ‘trudzie 1 mozole,
z pomocą.
Pięć i półletnl okres walki z oku znosząc niedostatki — budujemy nopantem — to okres ogromnej donio
I
słości w naszych dziejach. Była to z
jednej strony najcięższa śmiertelna
walka narodu o swe istnienie — był
to zarazem okres dojrzewania, kry
stalizowania się i skupienia się de
mokratycznych sił naszego narodu.
Reakcja polska nie zmieniła się na-, Na wspólnym posiedzeniu OMTUR,
wet
wówczas, kiedy naród ponosił Zw. Walki Młodych j Zw. Młodzie
”
milionowe ofiary. Przedwrześniowi ży . Wiejskiej „Wici" dokonano 16

WHllam Strang

bojowników złożył sekretarz CKW
PPS poseł Tadeusz Ćwik, mówiąc
m. in.
„Nazwiska tych męczenników, któ
rzy są przedmiotem naszego hołdu,
czczone będą przez następne pokole
nia narodu polskiego, jako zwiastuny
nowej Odrodzonej Polski, jako bojow
nicy o tę rzeczywistość, którą PPR 1
PPS kształtuje dziś w walce i pracy.
Jeśli dziś zapylacie, gdzie kształto
wała się idea Polski • Ludowej i pol
skiej drogi do socjalizmu—to powiemy
wam, że rodziła się ona w tych czy
nach, za które powieszonych zostało
50 bojowników Polskiej Partii Robot
niczej. Obie partie klasy robotniczej
— kontynuuje mówca — mogły pod
jąć się spełnienia wielkiej roli moto
ru dziejowego narodu polskiego dla
tego właśnie, że zdały one egzamin z
bona-terstwa.. ofiarności i rozumu po
litycznego, że umiały one znajdować
wspólny język porozumienia i wpólnie kształtować podstawy -nowej Pol
ski.
Walka, za którą zginęło na szubie
nicach 50 bojowników nowej Polski,
nie została jeszcze zakończona.
Nie możemy ustawać ani na chwilę
w walce o pokój — ciągnie mówca —•
musimy wzmocnić pracę nad realiza
cją jedności sił postępowych w skali
światowej, aby przyczynić się do zor
ganizowania światowego jednolitego
frontu klasy robotniczej, jedności
działania lewicy socjalistycznej z ru
chami komunistycznymi 1 ze wszyst
kimi siłami postępowymi w skali
światowej".
Na zakończenie uroczystości wice
przewodniczący Miejskiej Rady Na
rodowej Grodzicki oznajmia zebra
nym że decyzją MRN dla uczczenia
pamięci poległych bojowników za
jezdnia tramwajowa na ul. Kawę
czyńskiej przemianowana zostaje na
zajezdnię Izydora Koszykowskiego
a fabryka przy ul. Okopowej 88
otrzymuje nazwę imienia Kazimie
rza Gródeckiego.
Po manifestacji delegacje ze sztan
darami udają się na Powązki aby
złożyć wieńce na grobach' bohate
rów.

1
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Porty Francji i Algeru zamarły

Strajk 31.000 marynarzy floty handlowej

Paryż nadal pozbawiony komunikacji

Komunikacja w Paryżu jest w dal
szym ciągu sparaliżowana na skutek
kontynuowania strajku przez znacz
ną większość pracowników metro , i
autobusów. Do pracy postanowili
przystąpić jedynie pracownicy, nale
żący do t.zw. autonomicznego związ
ku zawodowego, oraz do chrześci
jańskiego związku zawodowego. Oba
te związki nie wchodzą w skład Ge-

Bokserzy drugiej reprezentacji zawodzą
ZSRR — Polska płd. u
:4
12
cie wygrał zdecydowanie. Jedynie w
drugim bokser radziecki był lepszy.
Najładniejszą walkę stoczyli w wa
dze lekkiej, doskonały technik Grejner (ZSRR) i Rademacher. Wygrał
Grejner. Polak był nieco ie.pszy niż w
Warszawie
W wadze półśredniej Szczerbakow
(ZSRR) wygrał z Olejnikiem w dru
gim starciu przez k.o. Pół pierwszej
rundy Olejnik trzymał się nieźle,
prezentując dobrą technikę i ąkuteczne kontry. Pod koniec starcia zainkasował jednak silny cios, po którym
tylko gong ratuje go od porażki przez
k.o. W Il-im starciu już w pierw
szych sekundach Olejnik da je się wy
liczyć „na stojąco“.
W wadze średnjej ostatnie punkty
dla Polski Płd. zdobył Szymankiewicz,
zwyciężając Gawrilowa (ZSRR). Była
to najbrzydsza walka. Gawriłow jest
już starym bok serem (około 40 lat)
i nie reprezentuje zbyt wysokiej klasy.
W półciężkiej Pierow (ZSRR) wygrał dzięki dyskwalifikacji Nowary w
Il-im starciu. No wara walczył nieźle,
jednak już w I-ym starciu otrzymał
ostrzeżenie za bicie otwartą rękawicą,,
h w drugim został zbyt pohopnie
zdysiewa 1 i f iko w any przetz sędziego
ringowego.
W wadze cięż
kiej walka trwa
ła krótko. Już w
I-ej rundzie Linamägi znokautował
Pateroka. (P)
Sędziowali w
ringu: Stefanow i
kpt. Neuding na
punkty:
Kobra
(CSRk Bułaczew
(ZSRR) i Fedoro
Ltoamärl
wicz (Polskaj.
Widzów przeszło 10 ty*

nera’nej Konfederacji Pracy, grupują
one około 10 proc, pracowników me
tro i autobusów 26 tysięcy pracowni
ków zakładów komunikacyjnych straj
kuje w dalszym ciągu.
Do strajku przyłączyli się w czwar
tek kierowcy taksówek, w liczbie 8
tysięcy, protestując przeciwko nierozwiązanlu przez rząd sprawy od
powiedniego przydziału benzyny dla
samochodów.
Rozpoczęty w czwartek rano strajk
31 tysięcy marynarzy floty handlo
wej, do którego przyłączyli się rów
nież i piloci w portach francuskich,
unieruchomił całkowicie żeglugę mor
ską. Kilka tysięcy pasażerów, pragnących odpłynąć do Afryki pólnocnej, z portu w Marsylii, muslało zejść na ląd, ponleważ załogi
statków odmówiły ruszenia w drogę.
Gabinet odbył specjalne posiedze
nie celem rozpatrzenia wysuniętych

przez robotników gazowni 1 ełektrow
ni żądań podwyżki płac o 11 proc.
W razie nieuwzględnienia swych po
stulatów, robotnicy grożą strajkiem,
któryby pozbawił Paryż oświetlenia.
Na polecenie władz, do stolicy
wjechały na ciężarowych samocho
dach oddziały żołnierzy w pełnym
uzbrojeniu. Ministerstwa wojny i
spraw wewnętrznych odmówiły udzielenia jakichkolwiek komentarzy
w tej sprawie.
PARYŻ (API) — Plan przymuso
wego zatrudnienia strajkujących ro
botników w paryskim metro i euto
busach został przyjęty na specjal
nym posiedzeniu, w którym wziął
udział premier Ramadier, prefekt
departamentu Sekwany Roger Verlomme' przedstawiciele minister
stwa transportu, policji municypal
nej i administracja kolejki. Postano
wiono również ustawić straże woj
skowe przed urządzeniami w metro.
Według doniesień radia brytyj
skiego, dwa mniejsze związki za wo
dowe postanowiły powrócić do pra
cy, jednakże olbrzymia większość
robotników strajkuje. Oczekuje się,
że wkrótce zakończy się strajk ma
rynarzy floty hand’owej, ze wzglę
du na przyznanie im podwyżki płac.

„Żelazna kurtyna“ to nonsens
oświadczył pos. Zilliacus
16 b.m., w drugim dniu pobytu w
Warszawie, parlamentarzyści brytyj
scy zwiedzili Warszawę, a następnie
złożyli wizyty oficjalne marszałkowi
Sejmu, Kowalskiemu, premierowi Cy
rankiewiczowi orąz wiceministrowi
Spraw Zagranicznych, Leszczyckiemu.
W godzinach popołudniowych par
lamentarzyści odbyli konferencję w
CUP, gdzie prezes Bobrowski zaznajo
mił ich z planem trzyletnim oraz z
pracami w dziedzinie planowania
przestrzennego,.
Pc konferencji w CUP odbyła się
konferencja prasowa z przedstawicie
lami prasy krajowej i zagranicznej,
Na konferencji tej pos. Zilliacus
złożył następujące oświadczenie:
Przybyliśmy do Polski, ponieważ
uważamy wszyscy, że przyszłość
socjalizmu angielskiego zależy prze'
de wszystkim od gospodarczych i
politycznych stosunków W. Brytanii
z innymi krajami odbudowy socjali
stycznej,
Wojna o demokrację, w której,
wszyscy wzięliśmy udział, powinna,
naszym zdaniem, być węzłem, łączą
cym n.as wszystkich. Tutaj w War
szawie pragnęliśmy wyrazić nasz,
bezgraniczny podziw dla nieustra
szonego bohaterstwa -narodu polskie
go. Opór jego przyczynił się istot
nie do zwycięstwa sojuszników.
Odwiedziliśmy Czechosłowację, Ju

gosławię, Zw. Radziecki oraz Pol.
skę, możemy odeprzeć niebezpiecz
ne, nonsensowne twierdzenie doty
czące „żelaznej kurtyny" pomiędzy
Wschodem i Zachodem. Uważamy
za rzecz ważną by propaganda o
tej „żelaznej kurtynie" była ener
gicznie zwalczana, ponieważ jest dla
nas jasne, iż gospodarki Europy
Wschodniej oraz W. Brytanii uzu
pełniają się wzajemnie. Jesteśmy
zdolni do wytwarzania podstawo
wych produktów, którd Wam są po
trzebne do odbudowy. Kraje zaś
Europy Wschodniej, a w szczególno
ści Zw. Radziecki, posiadają arty
kuły spożywcze oraz surowce, któ
re W. Brytania musi importować.
Uważamy, że ci. którzy w naszym
kraju przeciwstawiają się handlowi
z socjalistycznymi krajami Wscho
du świadomie bądź nieświadomie
podporządkowują W. Brytanię kon
tro’] kapitału amerykańskiego.
Uważamy, że powinny nas łączyć*
ścisłe węzły gospodarcze z USA,
lecz z drugiej strony jesteśmy prze
konaru, że powinniśmy utrzymywać
równie ścisłe stosunki z Europą
Wschodnią oraz Zw. Radzieckim.
Po naszej wizycie w Związku Radzieckim jesteśmy przekonani, że za
strony radzieckiej Istnieje nie tvlko
silne pragnienie zawarcia układu
handlowego, lecz także dążenie do
zadzierzgnięcia ziały ch węzłów go
spodarczych.

>
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"Karmazyny"
, ryby, torf i pastwiska
matcaamggąŁa

O utrwalenie i zachowanie pokoju

Niechby ruszył mazurski przemysł

Przed krajowym zjazdem

(Od naszego specjalnego wysłannika)

czone dla celów doświadczalno-badaw
czy eh, walczy z trudnościami nabycia
sieci sielawowej.
Z odpadków rybnych moźnaby pro
dukować mączkę — doskonałą paszę
dla świń, .gdyby przetwórstwo tych
odpadków zostało uruchomione. Nie
stety, głucho o tym dotąd...
W majątku*
1 państwowym „Budniewo“ znajduje się torfiarma, zniszczo
na podczas wojny i jeszcze nie uru
chomiona, a ze starych zapasów po
zostało tylko około 200 wagonów tor
fu.
Przetwórstwo torfu na brykiety sta.
wla dopiero pierwsze, nieśmiałe kro
ki. A ziemia mazurska jest, bardzo
bogata w kaloryczny torf, który po
chłonąłby nie tylko z powodzeniem
rynek wewnętrzny, ale Anglia i Ame
ryka również już interesują się moż
liwościami eksportowymi naszego
torfu.
PASTWISKA I GARBARNIE
Mazury posiadają specyficzny kli
mat, niesprzyjający rozwojowi rolnic

62-letnt Mazur, Karol Berner, uro- słabo uprzemysłowiona. Jest tu je
dz.1 s.ę w Mikołajkach (woj. olsztyń dnak w.ele naturalnych bogactw, któ
skie) i aż do wyzwolenia Ziemi Ma re umiejętnie eksploatowane, mogłyby
zurskiej pracował jako fornal w maj. przyczynić się do wzbogacenia znisz
Lękajnach, należącym do pana von czonego województwa.
Leninau. Gdy jednak zacnorował,
Jeziora mazurskie bogate są w ry
pruski junkier kazał wyrzucić jego ro by. Sielawy, węgorze, leszcze, liny, odzinę z mieszkania, bo „dla psów pol konie, zamieszkują me tylko w najskich“ nie miał litości. Obecnie Karol większym jeziorze Sniaręłwy (około
Berner jest stajennym w majątku 16.060 ha), o głębokości 35 metrów,
państwowym „Boże“ w pow. Mrągo i ale i w innych, mniejszych. Jedynym
wo, i pomimo poważnego wieku uczy jeziorem Narien w Pomarzynach
się mówić i czytać po polsku.
(pow. Morąg), administrują PZN. In
Opowiada nam-swoją historię — je ne wydzierżawiono rybakom.
dną z wielu tragedii Warmiaków i Ma
Ryby wędrują do mazurskiej spół
butów —- łamaną polszczyzną, przy
akompaniamencie warkotu maszyny dzielni rybackiej w Olsztynie. Spół
w warsztatach zespołowych w „Bo dzielnia ta ograniczyła przyjmowanie
ryb w letnich miesiącach do sumy 100
żym“.
Te warsztaty stanowią chlubę i du tys. zł. ze względu na silne upały i
mę 360 pracowników rolnych. Obra wypływającą z tego obawę zepsucia
biają one żelazo i drzewo. Wyrabiają ryb. Istnieje co prawda projekt uru
koła do wozów dla 7 zespołów PNZ, chomienia wędzarni, dotąd jednak nić
e remont traktorów stoi Łam tak wy zrealizowany. A majątek, w którym
soko, że na 20 traktorów czynnych znajduje się jezioro Narien, przeznajest 90%,
Ale pracownicy pragną jeszcze bar
O jeden kieliszek albo papieros mniej
dziej uprzemysłowić „Boże“.
— Chcemy wyrabiać ramy okienne
i drzwi dla całego wschodnio-maz-urekiego okręgu, co pozwoli nam za
oszczędzić c-k. 50%, a tartak posiada
my na własne potrzeby — mówi to
Od roku 1946/7' korzystało z akcji
W akcji na rok 1947/48 nie powin
karz Tadeusz Czółkowski, rdzenny Pomocy Zimowej 3.5'<3.000 osób w no zabraknąć nikogo. Suma zaoszczęwarszawiak z Woli.
tym 1.115.000 repatriantów ze wscho na przez odmówienie sobie co drugi
du i zachodu, zdemobilizowani żoł dzień jednego papierosa przez każde
120 „KARMAZYNÓW“
powodzianie i zwolnieni z wię go palacza i ofiarowana na pomoc
Nie wszystkie jednak majątki pań nierze,
na skutek amnestii. Wydano w bimową, może i przysporzyć 135 mi
stwowe są tak bogate jak „Boże“. Np. zień
kuchniach ponad 42.000.000 go lionów miesięcznie, za 6 miesięcy
V/ majątku „Prasy“ przejętym wiosną 1.011
r. ub. przez PZN, chociaż plan zasie rących posiłków, 2.748.000 kg suche trwania akcji 810 mil.
Także odmówienie sobie dwóch kie
wów jesiennych został przekroczony go prowiantu (275 wagonów 100 to
w 150%, w oborze znajdują się zale nowych), 1.C55 wagonów węgla i kok liszków wódki w ciągu miesiąca
dwie 2 krowy i 1 buchaj. Na 76 trak su i 431 m sześć, drzewa tj. 24 wa przez każdego pijącego może przy
torów tylko 11 jest czynnych. Sieć gony. Udzielono instytucjom i poje nieść drugie 810 mil.
Bez większego wysiłku można by
elektryczna j cegielnia są zniszczone dynczym osobom zapomóg pienięż
było złożyć w Komitecie Pomocy
1 znajdują się jeszcze w remoncie. nych na sumę 42.000.000 zł.
Rozdawnictwo odzieży, obuwia, ma Zimowej sumę, która pozwoliłaby
Młyna me ma.
teriałów
ubraniowych i bieliźnianych, zorganizować pomoc dia głodujących
Więc „prasow.cy“ radzą sobie jak
•nogą i założyli specjalni hodowlę kur skarpet i pończoch, oraz pomoc le dzieci i ulżyć ich ciężkiej doli. Wszyst
„karmazynów“. 120 tych „karmazy karska 1 lekarstwa dopełniły tej tak kie warstwy społeczeństwa, sektor
nów“ żyje sobie w „Prasach“ w ideal pożytecznej akcji. Dzięki ofiarności państwowy, spółdzielczy i prywatny,
nych warunkach. Wylęgarnia posiada społeczeństwa zebrano gotówką i w wolne zawody, rolnictwo (drobne da
2 sztuczne kwoki i tylko brak inku naturze ponad 720 milionów zł. W ry 1 — 4 kg zboża 15 — 10 kg
akcji tej przodował świat pracy, któ ziemniaków z 1 ha) wspólnymi siła
batora.
Jeśli majątki państwowe (b.o „Pra ry poprzez zw. zawodowe złożył pra mi dopomogą przetrwać zimę wielu
milionom ludzi. 1
sy“ nie należą do wyjątków) walczą wie 128 mil. zł.
W ciągu trwania akcji tj. od l.X.
z licznymi trudnościami, to cóż mó
■47 r. do 31.IH.48 r. napłyną z pew
wić o osadnikach? Repatrianci zza
nością masowe ofiary gotówkowe.
Bugu przywieźli ze sobą trochę inwen
Społeczeństwo odpowie na apel zbio
tarza martwego i żywego. Ale obora i
rowo zgłaszając się do Komitetów
stajnia miejscowego rolnika świeci
Akcji Pomocy Zimowej w całym kra
pustką,
ju z ofiarami w gotówce i naturze.
— Gdybyśmy byli powodzianami —
Druga partia francuskich autobu
wzdychają.
sów marki „Chausson“ przybyła już do
Bo karta historii odwróciła się. Tym Warszawy. Szoferom udało się szczę
najbardziej nieszczęśliwym rolnikom śliwie wszystkie wozy doprowadzić
x Polski centralnej, którym tegorocz do granic Polski. Małe uszkodzenie,
na powódź wiosenna zabrała całe mie jakiemu uległ jeden z autobusów, pod
nie, zazdroszczą wszyscy rolnicy olsz Sycowem, da się szybko naprawić. 28
tyńscy. Bo powodzianie osiedleni na nowych wozów już w niedzielę 19 h.
Z dniem 5 bm. wszedł w życie zi
aiemi warmińsko-mazurskiej otrzy rn. wyruszy na miasto.
mowy rozkład jazdy PKS.
mali od Państwa pewną pomoc w in
Rozkład ten obejmuje 284 linie
W autobusach „Chausson“ przywie
wentarzu.
ziono pokaźny i cenny zapas opon do międzymiastowe i podmiejskie. Utrzy
BOGACTWO RYB
■nowych trolley basów francuskich,, mano prawie wszystkie ważne połą
Rolnik mazurski jest ubogi, ziemia których pierwszy transport przybę czenia letniego rozkładu jazdy. Z
ważniejszych dalekobieżnych połą
trudna do uprawy; a cała połać kraju dzie do stolicy już w sobotę, (as)
czeń bezpośrednich wymienić należy:
Warszawa — Białystok, Warszawa
— Lublin, Warszawa — Łódź, War
szawa — Kielce, Wrocław — Kato
wice, Kraków — Krosno — Dukla
i Łódź — Radom.
(Obsługa własna).
Pozostawiono również połączenia
DAR CECHÓW KRAKOWSKICH rzonych na podstawie zachowanych
mające znaczenie dla kuracjuszy i
DLA. KARDYNAŁA SAPIEHY
sprzed kilkuset lat rysunków.
wczasowiczów, takie jak: Kraków —
Kraków. W Krakowie odbyła się
Szczawnica, Kraków — Krynica, Kra
KOMASACJA
FABRYK
uroczystość wręczenia kardynałowi
ków — Rabka, Kraków — Zakopane,
W JELENIEJ GÓRCE
Eapiesze honorowego buzdyganu ce
Bielsko — Szczyrk, Katowice — Wi
chowego. Rzemieślnicy krakowscy
Jelenia Góra. Jeleniogórska fabry sła, Kielce — Busko. >Ponadto połą
uczcili w ten sposób dostojnika ko ka maszyn wytwarzająca suwnice, czenia na liniach: Wrocław — Kłodż
ścielnego, który w okresie okupacji żurawie wodne, modele i zbiorniki ko — Kudowa, Wrocław — Jelenia
był wzorem Polaka i patrioty. Wrę oraz Zakłady Budowy Maszyn Pa Góra, Jelenia Góra — Świeradów
czony buzdygan ozdobiony jest w pierniczych i Aparatury Celulozowej Zdrój, Jelenia Góra — Szklarska Po
górnej części złoconym godłem kar w Jeleniej Górze zostały skomasowa ręba, Jelenia Góra — Cieplice, Jele
dynalskim, herbem m. Krakowa i go ne i połączone administracyjnie w jed nia Góra — Karpacz, Jelenia Góra—
dłami 28 cechów krakowskich, odtwo- ną całość.
Kowary.

Jak łatwo o miliony na pomoc zimową

Chaussony przyjechały szczęśliwie
W niedzielę wyruszą na miasto

Tow. Przyjaźni Polsko-Radzieckiej

twa. Okres wegetacyjny jest tam krót
szy o 70 dni niż np. w woj. poznań
skim. Opady znacznie większe niż w
centralnej Polsce i „fatalnie rozłożo
ne“. Bo wiosna na Mazurach jest za
zwyczaj późna i sucha. Od r. 1933 w
maju nie padał deszcz. Żniwa nato
miast nigdy nie obchodzą się bez desz
czu.
Ale klimat ten — „wróg pszenicy
Nr. 1“ jest wielkim przyjacielem łąk
i pastwisk. Ziemia mazurska stałaby
się idealnym rezerwatem hodowlj by
dła, bo żadne województwo nie posia
da tak wspaniałych łąk i pastwisk jak
właśnie woj. olsztyńskie.
Na łąkach tych paść się powlnńy
stada owiec, krów ifp. bydła rogate
go. Przed wojną na 1 ha wypadało 40
krów. Obecnie — zaledwie 3;
Zmiana struktury roinej na hodow
laną, przyczyniła by się nie tylko do
rozwoju rogacizny, ale i do wskrze
szenia zniszczonego przemysłu garbar
skiego. Jedyna garbarnia w woj. olsz
tyńskim w Braniewie, ma być podob
no przeniesiona do Bydgoszczy. Wy
walało to ogólne poruszenie i sprze
ciw.
Marzymy o powiększeniu naszej
garbarni Nie chcemy się z nią roz
stawać — mówią mieszkańcy Branie
wa.
I mają słuszność. Słabiutki prze
mysł mazurski może j powinien stać
się źródłem dobrobytu, najuboższego
i najbardziej zniszczonego naszego wo
jewództwa.
Stefraiła Osińska

W związku z wyznaczonym na
dzień 18 i 19 października b. r. Kra
jowym Zjazdem Towarzystwa Przy
jaźni Polsko-Radzieckiej sekr. gen
Towarzystwa Wroński udzielił przed
stawicielowi PAP nast. informacyj,
dot. działalności Towarzystwa.
Nadchodzący Zjazd jest pierw
szym statutowym Zjazdem Towa
rzystwa. Zeszłoroczny Kongres wy
tyczył jedynie działalność i podsu
mował wyniki pracy Towarzystwa.
Kongres był potężną demonstracją
przyjaźni Narodu Polskiego z naro
dami Związku Radzieckiego. Rzuco
ne przez Kongres hasło umasowienia
szeregów Towarzystwa podchwyciły
. tysiące działaczy społecznych. To
też okres, jaki upłynął od Kongre
su — był okresem gwałtownego roz
woju Towarzystwa. Dzisiaj jesteśmy
już szeroko rozgałęzioną organizacją
masową.
OLBRZYMI ROZWÓJ
TOWARZYSTWA
Towarzystwo Przyjaźni PolskoRadzieckiej liczy obecnie 366.021
członków oraz 409 członków — osób
prawnych t. zn. instytucyj, działa
jących wśród 250-tysiącznej rzeszy
pracowników.. Posiada 1.294 koła
zrzeszone w 23 oddziałach woje
wódzkich 1 v/ miastach wydzielo
nych.
Nagromadzone uprzedzenia w po
przednim okresie historycznym jak
również zdecydowanie wroga po
stawa dawnych i sanacyjnych czyn
ników rządzących wobec Związku

KARY, KARY

Radzieckiego wniosła wiele zakła*
mania opartego na niewiedzy społe
czeństwa
polskiego o narodach
Związku Radzieckiego. Toteż To
warzystwo Przyjaźni Polsko-Radziec
kiej posła no wiło przede wszystkim
szerzyć wiedzę o kraju i ludziach
Związku Radzieckiego.
NIEODZOWNY CZYNNIK POKOJU
Należy dodać, że w Zw. Radziec
kim istnieje ogromne zainteresowa
nie kulturą polską i życiem w Pol
sce. Organizowane są tam np. kon
certy z udziałem najlepszych arty
stów - radzieckich, którzy rozpo
wszechniają twórczość Chopina, Mo
niuszki, Noskowskiego 1 t. d. Radio
radzieckie nadaje audycje o życiu
społecznym, gospodarczym i kultu
ralnym w Polsce.
Podjęto szeroką 'działalność wy
dawniczą, tłumacząc dzieła naszych
największych pisarzy i poetów.
Tow. Przyjaźni Polsko-Radziec
kiej rozwija ze swej strony szero
ką akcję wydawniczą w Polsce.
Obok literatury popularno-spolecznej, jednodniówek, broszur i wła
snego czasopisma „Przyjaźń" — pod
jęto wydawnictwa dzieł radzieckich
z zakresu beletrystyki, pedagogiki
oraz dzieł popularno-fachowych 1
naukowych. Popularyzacji wiedzy o
Związku Radzieckim służą również
zorganizowane przez Towarzystwo
wystawy objazdowe, cykle odczytów
ilustrowanych przezroczami, filmo
we poranki popularno-naukowe, księ
gamie i biblioteki.
Miesiąc Wymiany Kulturalnej był
dalszą próbą pogłębienia wzajemnej
znajomości i wejdzie on prawdo
podobnie w stały roczny program
Towarzystwa.

Za napad rabunkowy 1 nielegalne
posiadanie broni Wojskowy Sąd Re
Naród polski rozumie bowiem, te
jonowy we Wrocławiu skazał ponad
Wojskowy Rejonowy Sąd we Wroc to Adolfa Staszewskiego i Feliksa sojusz i przyjaźń Polski ze Związ
ławiu wymierza surowe kary za nie Łukaszczyka na kary po 12 lat wię kiem Radzieckim jest nieodzownym
czynnikiem tak upragnionego po
legalne posiadanie broni. ■
zienia.
koju.
Ostatnio Sąd skazał za przechowy
wanie bez zezwolenia pistoletu auto
matycznego i dwóch rewolwerów: Wa
sa Antoniego na 10 lat więzienia,
Furgacza Jana i Mrowca Józefa z
Kłodzka na karę 6 lat więzienia. Ka
rę 6 lat więzienia Sąd wymierzył
również za nielegalne posiadanie pi
stoletu Janotoi Banderowieżowi z
■Wrocławia. Na 8 lat więzienia za
Zosieńko miła! rozumiem do
meladkami, wykrawając z nich
podobne przestępstwo skazany zo
skonale, iż na pierwsze imieni
kwiatki, listki ltp.
stał Koziński Edward z Kłodzka
ny twojej teściowej chclałabyś
TORT KRUCHY „OSZCZĘD
Stanisław Ber z Jawora oraz Lelit
ofiarować jej coś własnej robo
Ludwik i Tarasiewicz Józef z Wroc
NY“. 2 jaja utrzeć z 25 dkg cu
ty, niecli nie tylko ona, lecz
ławia.
kru, dodać 4 dkg kakao, roz
i wszystkie „ciotki“ twojego
prowadzić w 1/4 mleka, wlać ros
męża zobaczą a raczej „poczutopione 5 dkg ma&ła, wymie
ją“ jaką jesteś już „doświad
szać dokł3dnte z 25 dkg mąki
czoną dogspodynią“.
i 1 proszkiem do pieczenia. Wło
żyć do tortownicy 1 upiec w cie
A więc najpierw przepis na
płym piecu. Gdy ostygnie po udoskonały TORT MAKOWY.
pieczeniu, przeciąć na połowę,
PKS przejęło również niektóre li
przełożyć marmoladą ananaso
Zagnieść kruche ciasto z 18
nie dótąd obsługiwane przez kolej,
wą (jest w handlu w małych
dkg mąki, 10 dkg masła i 6 dkg
jak:
pudełeczkach, można dostać w
cukru.
Upiec
w
tortownicy
krą

Czyżyny — Mogiła (Krakowskie),
spółdzielniach i sklepach Państw.
żek, lecz nie do zupełnego wy
Aleksandrów — Ciechocinek, Trze
Przem. Spożywczego). Po wierz
schnięcia, tylko do połowy.
bież — Niebuszowo (Szczecińskie),
chu polukrować białym lukrem
Szlankę
maku
należy
sparzyć
Płoty — Resko (Szczecińskie), Malmlecznym. 1/4 kg cukru zalać
wrzątkiem,
utrzeć
dokładnie,
lub
borg — Szymanowo — Nowy Staw.
1/8 litra mleka. Gdy rozpuści się
przepuścić 2 razy przez maszyn
cukier, gotowrać aż zgęstnieje.
kę od mięsa, dodać 25 dkg cu
Mieszać często, aby się nie przy
kru, i proszek waniliny, doda
palił. Gdy będzie dość gęsty
wać po jednym 8 jaj, nie prze
(musi się ciągnąć do nitki, tzn.
stając ucierać, aż będzie gład
łyżkę metalową, którą miesza,
bez uroczystości — czynny
ka masa, nałożyć na krążek
my lukier podnieść pionowo do
z kruchego ciasta i piec wolno
W Szczecinie oddano do użytku
góry; gdy ostatnia spadająca kro
godzinę.
Wystygły
tort,
prze3-przęsłowy wiadukt, tak’ zw. „Most
pla lukru pociągnie długą, nitkę,
krajać
delikatnie
i
przełożyć
ma

Akademicki" o długości przeszło 60
syrop jest dość wygotowany) usą z masła utartego z cukrem
m. łączący centrum miasta z dzielnicą
clerać wałkiem na pomadkę. Do
1 czarną kawą, (mocno zaparzo
Pogodno. Koszty budowy wynoszą 12
dać zapachu rumowego. Następ
ną). Utrzeć masło r cukrem,
milionów zł.
nie lekko rozgrzać 5 polać tort.
najlepiej mączką cukrową i do
Oddanie mostu do użytku nastąpiło
Masz więc dwa torty Zosiu do
dawać po trochu kawę, przestu
na polecenie ministra odbudowy bez
wyboru, jeden droższy, .drugi
dzoną. Masą tą również smaru
jakiejkolwiek uroczystości. Sumę prze
oszczędniejszy, życzę Ci, aby cl
jemy tort po wierzchu, ubiera»
znaczoną na koszty otwarcia, rozdzie
się tort udał i zebrani goście
jąo ziarnkami kawy, i kon
lono między najpracowitszych robot
chwalili młodą gospodynię.
fiturami
lub
kolorowymi
mar.
ników.
TWOJA CIOTKA.

za nielegalną broń

Rady starej gospodyni

Dla Ireny z życzeniaini

Zimowy rozkład jazdy

w Państwowej Komunikacji Samochodowej

Z

KRAJU

Albert Maltz Te trzy dni...

opowieść
AMERYKAŃSKA

B3;

Frzeinca lózeia Brodzkiego
Po przcbndzenln się rano, w czasie, gdy Jeden ze strażników,
Diuny, przygotowuje śniadanie, Prlne.ey rozmyśla o swej sytuacji— Betsy już wie, że rai ste coś przytrafiło.
Zapukano do drzwi.

—- Mam się, jak mi się podoba... odpowiedział, siląc się na dowcip,
tfelt. — Myślałem, że się wyśpię. Po coś mnie wołał?
Dinny zniżył glos do ledwosłyszalnego szeptu.
— Stary dzwonił. Cłice żebyś pojechał do miasta 1 przywiózł tu
tego czarnego, Ambrożego.
Już zaraz?... skarżył ^ię Felt.
— Aha. Musisz zdążyć w obie strony, zanim -Jeffry tu przyjedzle.
— Chciąłbym coś- zjeść... głodny jestem. Twarz wykrzywiła mu
Elę w obrzydliwym grymasie.
— Zanim przygotujesz wóz, przyrządzę coś dla ciebie... Spiesz’
się!... Wyprowadził go za drzwi. Z przesadną uprzejmością zwrócił się
do Princey‘a, mówiąc: — Wybacz, muśiałem załatwić pewne prywat
ne... sprawy.
— Proszę się nie krępować moją obecnością... Niemniej uprzejmie
odpowiedział Princey.
>— Czy szanowny rewolucjonista nie zechciałby pomóc mi nakryć

ętół?... .

>— Ależ z rozkoszą...
Na czterech. Talerze są w szafce.

„Most Akademicki”

— Z jakiego miasta jesteście? Jeśli wolno zapytać?... pytał Princey,
zastanawiając się nad tym, gdzie mógł Dinny podpatrzeć lepsze ma
niery.
— Ja? Z Brooklynu... z Red Hook...
— To gdzieś w portowej dzielnicy?... Prawda?
—Aha... a czemu pytasz?...
— Nic..., nic... tak... chcialem wiedzieć... Pracowaliście w porcie?..;
— Ho... ho... pięć lat... — Chwalił się Dinny. To chyba najgorsza
robota... Nie każdy wytrzyma—
— I co, rzuciliście?...
,
— Aha... wpakowałem się w jedną historię.— No i co?...
— Eh... nic wielkiego... Dostałem joczek paki... Z całkowitą obojęt
nością nakładał płatki bekonu na patelnię...
— I wróciliście potem do doków?...
— Skądże... Zaraz wróciłem... ale znów do paki-,
— I za cóż to drugi raz tam trafiliście?
— Za dużo chcesz wiedzieć, bratku!... Ale ci powiem... Pierwszy
raz to było za bójkę... i ża „zadanie ran cielesnych“. Mieliśmy taką
spółkę... z jednym Włochem... obgrywaliśmy frajerów... I wyobraź so
bie — pewnego razu forsy uzbierało się sporo, a ten makaroniarz całą
pulę zagarnia i wieje... Aleśmy go oporządzili... na glanc!
Dinny aż się zachłysnął na to wspomnienie.
— A jak was nakryli?
Dinny spoważniał.
— Byliby nigdy nas nie nakryli... mieliśmy pecha, wdał się w to
jakiś tajniak-Włoch, a wiadomo: ręka rękę myje...
Tym razem Princey roześmiał się. Dinny patrzył, nie rozumiejąc
powodu wesołości, później sam zaczął się śmiać. Z zewnątrz dolatywał
warkot motoru. To Felt sprawdzał motor przed wyruszeniem,
— No, a co było drugim razem?
— Zgwałcenie. Dinny nachylił się nad patelnią.
— Chodź no tu kotku, chodź... Ona strasznie lubi jajka...
Nalał trochę żółtka, pozostałego po jajecznicy na spodek. Kotka
łakomie wylizała go.
— Ale to była granda, bo żadnego zgwałcenia nie było. Kiedyś
wieczorem taka sobie dziewuszka, nie duża jeszcze była, zaczepiła mnie I

w porcie, więc ją zaprosiłem do komórki, gdzie mieszkali dozorcy.
Akurat nikogo z nich nie było... zresztą, to byli moi znajomi... No
i następnego dnia jej matka oskarżyła mnie o zgwałcenie dziewczyny
i jeszcze podaje tego dozorcę za świadka... A ten drań, jak się okazało,
zaglądał przez okienko. Anim myślał zgwałcić jej — nie .było zresztą
potrzeby... Miała dopiero 14 lat, a cwana była jak cholera... Ale nie
wiedziałem, że ma dopiero 14-ście — wyglądała na 18-ście. Talia
cholera-, no?...
Roześmieli się oboje naraz.
— Ale siedziałem tylko jedenaście miesięcy, Frankie — mój ku«
zyn — poręczył za mnie, więc mi zawiesili karę...
— Rozumiem... Teraz cię trzyma, co?
— Za dużo rozumiesz...
Princey wybuchnął nagle irytacją, słysząc, że motor samochodu
jest wciąż jeszcze zapuszczony, co powodowało piekielny hałas.
— Co też ten dureń z tym motorem wyprawia! Spali panewki
jak nic!...
— Co cię to obchodzi? — Twoja maszyna?
— Moja — nie moja, ale nie wolno się tak obchodzić z wozem.
Też wariat! — szczerze dziwił się Dińny — głowa- go boli o cudzą
maszynę!...
Princey wzruszył ramionami, nie usiłując nawet wytłumaczyć swe’
go oburzenia. Dinny otworzy! drzwi, wiodące na górę i zawołał:
— Frankie!... Herman!... Chodźcie na śniadanie, bo nic dla was
nie zostanie!...
Felt, uporawszy się z motorem, pukał do drzwi. Dinny wpuścił go.
— Nalej sobie kawy i zmiataj. Żeby cię tu Frankie nie zastał, bo
oberwiesz od niego...
— Frankie nic nie zrobi — odpowiedział Felt z tajemniczą miną —*
mam mu coś ważnego do pokazania...
— Rób jak chcesz... żebyś nie żałował...
Dinny majstrował przy kuchni: nalał z miski rozbite jaja na bekon,
który już skwierczał na patelni.
Widzisz, jak ja to robię, — zwrócił się do Princey'a —- nalewam
na gorącą patelnię — niech Bóg broni, nie mieszać łyżką! — najwyżej
leciutko nożem objechać dokoła, jak się usmaży..,
(D. 4. aj

Warszawa czci swoich bohaterów »Za Hitlera było lepiej«

Jak pracuje niemieckie podziemie

jów ze strefy francuskiej oficjalnie
(Korespondencja własna API)
Berlin. w październiku
stwierdzali, ze byłoby w ich strefie le
Sytuacja Niemców repatriowanych I
piej. gdyby i tam przybyli repatrianci
z Polski i Czechosłowacji do Niemiec | cjalnych przydziałów tekstylnych. domówienia się w nowym środowi ze Wschodu i że przez wykorzystanie
Przeciętny Niemiec ubrany jest le sku.
jest istotnie zła.
zuoinośoi fachowych wysiedleńców
Oficjalne czynniki niemieckie uczy-' piej, niż przeciętny mieszkaniec in
Władze angielskie j amerykańskie, można by znacznie wzmóc produkcję.
niły wszystko, aby uniemożliwić im ( nych krajów europejskch, nie wyłą rzekomo pod pozorem swobód demo
Puszczenie w ruch wielu opuszczo
zasymilowanie się z ludnością miej czając Anglii.
kratycznych, nie stawiają żadnych nych do dziś wskutek wojny zakła
przeszkód propagandzie hitlerowskie dów rzemieślniczych stanowiłoby me
scową. Domy Niemców niezbombardo
SZTUCZNIE UTRZYMYWANA
wanych .a takich jest mimo wszystko
go podziemia, która usiłuje wmówić tylko dodatkowe źródło zaopatrzenia,
NĘDZA
większość, są ciągle jeszcze lepiej za
w wysiedleńców, żeby nie starali się ludności niemieckiej, ale przede wszy
opatrzone w sprzęt domowy, pościel,
Ten świetnie funkcjonujący nieofi nawet o zrównanie w prawach z lud stkim przestawiłoby strukturę produk
zastawę i inne przedmioty codzienne cjalny system rozdzielczy kierowany nością miejscową, gdyż długo wśród cji niemieckiej, gdyż schematyczna
go użytku niż w większości pozosta jest przez wytrawnych specjalistów niej nie zostaną.
odbudowa fabryk niemieckich do daw
ły cli krajów Europy! Nikt jednak nie hitlerowskich, którzy postępują ściśle
Nawet tam, gdzie ofiarowywano wy nej świetności bez rekonstrukcji ma
dzieli się z wysiedleńcami. Rozpoczę podług wytycznych, otrzymywanych siedleńcom niemieckim grunt na za- łych warsztatów rzemieślniczych na
to za to obecnie szeroką propagandę od kierownictwa niemieckich organi gospodarowanie się. odmawiali oni' stawia aparat gospodarczy Niemiec
wewnętrzną* w celu oddania przyby zacji podziemnych. Jedną z ty cli dy często przyjęcia, ulegając hitlerow hitlerowskich na wojnę względnie na
Nad placem Teatralnym w IFarsizawfe wyrósł las sztandarów. Stutysięczna łych z Polski i Czechosłowacji Niem rektyw jest niedopuszczenie do połą skiej propagandzie rewizjonistycznej. ekspansję ekonomiczną.
To sarno tłumaczyli Niemcy’ światu
rzesza mieszkańców Warszawy ze wszystkich dzielnic przybyła ni wiel ców pod opiekę międzynarodową IRO, czenia się wysiedlonych Niemców z
Na razie jednak zakłady te stoją pu
ka manifestację ku. czci 50 bojowników powieszonych przez Niemców 16 paź traktując przybyłych Niemców jako ludnością miejscową, gdyż nędza jest po Wersalu, twierdząc, że bez Poznań
bezpaństwowy ch.
dziernika 1942 a
najlepszym środkiem do utrzymania skiego zginą z głodu. Obecnie powta ste, narzędzia nie są wyzyskane, su
rozrzucone po kraju marnieją,
ich w stanie wzburzenia. Dlatego też rzają ten sam trick i dlatego jest im rowce
TUBYLCY I PRZYBYSZE
ale
wysiedleńców
nie dopuszcza się
nie
na
rękę
wszystko,
co
wpływałoby
Wyraźna wrogość niemieckiej ludno wysiedleni Niemcy nie zostali objęci
do samodzielnej pracy.
ści miejscowej do niemieckich przy przez nielegalną sieć rozdzielczą i mu na uspokojenie umysłów i dowodziło
REFORMA ROLNA — FIKCJĄ
byszów wyraża się jeszcze inaczej. szą utrzymywać się wyłącznie z ofi by, że przesiedleni z Polski i Czecho
słowacji Niemcy mogliby z łatwością
Reformę rolną w zachodnich Niem
Całe Niemcy obecne trudnią się czar cjalnych przydziałów.
znaleźć warsztat pracy.
nym handlem. 60% zbiorów'oraz więk
czech przeprowadzono, względnie za
W strefie radzieckiej władze okupa
szość produkcji przemysłowej idzie cyjne
mierza się przeprowadzić umyślnie w
DO SAMODZIELNEJ PRACY
starają
się
zwalczyć
opory
lud

Na ogólnopolskiej wystawie ogrod przedszkolach itd. Przejrzystą mapę, na czarny rynek.
WYSIEDLEŃCÓW NIE DOPUSZCZA taki sposób, aby obow.ązkowe spłaty
niczo-rolniczej w Poznaniu osobne sto przedstawiającą graficznie stan za-1 Niemcy zorganizowali swe własne ności miejscowej i tajnych organiza
wyznaczone były w wysokości, na któ
SIĘ
cji
wysiedleńców,
włączając
ich
od
ra

isko zajęły Państwowe Nieruchomo drzewienia sadów, uzupełnia szkółka nieoficjalne organy rozdzielcze. Jeśli
rą wysiedleńcy nie mogą sobie pozwo
zu
do
procesu
produkcyjnego
i
zabra

Podczas
zjazdu
zachodnio
niemiec

drzew, wykazując, że PNZ osiągnęły czyta się,. że przez szereg tygodni w
ści Ziemskie.
W ten sposób praktycznie uniemoż
niając
wszelkiej
propagandy,
która
by
kich premierów w Monachium przed lić.
Z powodu szczupłości miejsca, na nie tylko samowystarczalność, lecz, że poszczególnych częściach Niemiec za
liwiono
im osiedlenie się na roli, pomi
■wystawie znalazły się przeważnie fo będą mogły stanowić źródło pomocy chodnich dzienna racja żywnościowa powstrzymywała wysiedleńców od za- paru miesiącami, przedstawiciele kra- mo, iż przy wysokim wyposażeniu roi
dla
sadów
osadniczych.
tografie, ilustrujące odbudowę mająt
wynosiła ok. 700 kalorii, to wcale nie
nictwa niemieckiego w sprzęt rolni
ków, likwidację odłogów, pracę kul Do „Wieży Górnośląskiej“ przyby znaczy, że Niemcy z tego tylko żyli.
czy, należało by właśnie osadzić wię
turalno-społeczną PNZ w świetlicach. ły piękne okazy bydła z majątków
Właśnie z początkiem października
cej ludzi na drobnych samowystar
państwowych. Krowa „Malta“ z Mie- przewodniczący delegacji członków
czalnych gospodarstwach.
rzejewa, dająca rocznie 6.694 kg. mle kongresu amerykańskiego oświadczył
Narzekania jednak są Niemcom po
ka, w czym 294 kg. tłuszczu, „Kwia w Berlinie ku oburzeniu przedstawi
trzebne.! potrzebny im jest niepokój.
tek“ ze Szlagowa, dająca rocznie 6.896 cieli niemieckiej prasy, że był zduDla tego celu poświęcają los miliono
mleka i 249 kg. tłuszczu Prawdzi mony, nie widząc na ulicach wygło W Zakopanem w sali Miejskiej Ra cone pracom przygotowawczym do o- wych mas swych rodaków przybyłych
Gdzie i kiedyZgubił krzyż Possevin kg.
we „fabryki masła“, których coraz dzonych Niemców. Również sytuacja dy Narodęwej odbyło się pod prze twarcia Muzeum Lenina w Poronin'“ ze wschodu Nie godzą się na nadanie
więcej można znaleźć w majątkach odzieżowa Niemców' przedstawia się o wodnictwem wojewody krakowskiego w an 7 listopada r. b.
im obywatelstwa niemieckiego. Utrzy
państwowych.
wiele lepiej, niż by to wynikało z ofi- dr. Fasenkiewicza posiedzenie poświęmują sztucznie ich nędzę.
Prasę amerykańską obiegła nowa
Muzeum mieścić się będzie w domu
Cel tej machinacji jest jasny i pod
sensacyjna plotka:
zamieszkiwanym przez Lenina w *
1aW bibliotece m/s „Batory" znaj
tacn poprzedzających wybuch pierw ziemie niemieckie wie. co robi. O nie
duje się kopia obrazu Matejki „Ba
szej wojny światowej na rozdrożu naruszalności granicy niemieckiej na
tory pod Pskowem". I oto na szacie
szos, wiodących do Zakopanego i Bu wschodzie sami Niemcy dobrze już
zakonnej jezuity Possevina, jednej
wiedzą. Ale kierownictwo niemieckie
kowiny.
,z pierwszoplanowych postaci obra
go podziemia pragnie sztucznie pod
W’ed’ug ustalonego planu, .pierwszy trzymywać ferment, gdyż nie tylko uzu — brak krzyża. Dlaczego? Wia
z trzech zamieszkiwanych przez Leni łatwia on różnym czułym sercom na
domo — zamalowano go!
na pokoi .pozostanie w stanie, w ja Zachodzie a zwłaszcza za oceanem li
To że na oryginale matejkowskim
kim się znajdował, gdy był przez nie towanie się nad „biednymi“ Niemca
również Possevin nie ma krzyża, co
go zajmowany. Ustawione tam zosta mi, ale przede wszystkim pogłębia w
łatwo sprawdzić nawet — w Nowym
ną oryginalne przedmioty używane społeczeństwie niemieckim to przeko
Jorku, gdzie w bibliotekach publicz
przez Lenina. Dwa dalsze pokoje prze nanie. na którego kultywowaniu zale
nych można znaleźć przedwojenne
znaczone zostaną na Muzeum z gablo ży podziemiu, że ,.za Hitlera było le
reprodukcje Matejki, to oczywiście
tami, które zawierać będą materiał piej“.
drobiazg Któż będzie sprawdzał?
W Ministerstwie Komunikacji odbył ( Cytadelą, znacznie posunęła roboty no mosty przez Wartę pod Kostrzy- muzea..10-archiwalńy.
Stanisław Sławicz
się przy udziale wiceministra Balickie I lińii średnicowej wraz z tunelem i wia niern, przez Noteć pod Dziembówgo pod przewodnictwem dyrektora De duktami, odbudowała szereg budyn kiem — w toku odbudowy są mosty
parlamentu inź. Przedpełskiego dwu ków kolejowych oraz wykonała robo przez Odrę pod Głogowem. Przystandniowy zjazd naczelników służby dro ty związane z elektryfikacją linii War kowicami, Pomorskiem i Nietkowcem.
gowej. Zjazd poświęcony był zagad szawa—Otwock. W dyrekcji warszaw W dyrekcji wrocławskiej — odbudo
Na Dolnym Śląsku
nieniu dotychczasowego wykorzysta skiej1—program robót inwestycyjnych wano 20 mostów, a odbudowa 38 dal
obejmuje około 1.000 różnych pozycji. szych mostów jest w toku. Dyrekcja
rępatriacja dobiega końca nia kredytów inwestycyjnych, przy 75%
18 bm’ 0 ^dz' 11 Pasto-(szkolnictwo dla dorosłych, wydawał
przewidzianych planem robót olsztyńska odbudowuje linię Szczyt pi . .
znanych na rok 1947 na cele odbudo....... ........
J
. p eniesienie. .zwłok
założyciela
l liczne opracowania krajoznawcze dla
14 b.m. odszedł z Elbląga transport dowy mostów, torów i budynków oraz mostowych zostało już wykonane,
no — Pisz długości 57 k,.
Polskiego
Tow.
Krajoznawczego, ś.p. miast, specjalne dla wsi i dla Pola
ostatnich Niemców repatriowanych do sprawie’ współpracy służby drogo
Dyrekcja gdańska odbudowała most Aleksandra Janowskiego, z kościoła
W dyrekcji lubelskiej wykonano
ków na obczyźnie. Wiele uwagi po
Niemiec w liczbie 1.500.
wej ze służbą mechaniczną i ruchu dwie duże roboty mostowe: mosty ■przez Nogat w Malborku i kończy od
W skład transportu weszli Niemcy w okresie wzmożonych przewozów przez Wisłę w Dęblinie i przez San budowę mostu przez Wisłę w Tcze św. Boromeusza do Alei Zasłużonych
na Powązkach w Warszawie.
z terenu Elbląga, Malborga i Sztumu. j e siennych;
pod Rozwadowem; w odbudowie znaj wie. Ponadto prowadzi wielkie roboty
S.p. Aleksander Janowski, od lat
Od wyjazdu ostatniego pociągu Elbląg
Jak -wynika z przedstawionych spra duje się most przez Wisłę pod Sando rozbudowy torów w porcie gdańskim młodzieńczych wędrował po kraju,
stał się miastem o wyłącznie polskiej
wozdań poszczególnych Dyrekcji — mierzem. odbywa się wymiana szyn na wyspie Trojan w związku ze zwię badał życie ludu, opisywał zabytki
ludności.
na linii Kielce — Częstochowa.
kszeniem eksportu węgla, przez przeszłości i przyrody. Zachęcał rów
Również akcja repatriacji Niemców pierwsze trzy kwartały 1947 r. dały w
Gdańsk o 3 miliony ton rocznie. Za
e D. Śląska dobiega końca i większość wyniku poważny postęp prac w zakre ’ Dyrekcja krakowska odbudowuje rząd Odbudowy K. P. w Bydgoszczy nież do wycieczek krajoznawczych,
szereg
mostów
na
linii
Podkarpac

organizował setki odczytów, wydawał
sie
odbudowy
komunikacji.
powiatów woj. wrocławskiego wolna
kiej, przebudowuje stację Żurawica i odbudowuje mosty na Odrze Wsch. i własnym nakładem liczne broszurki
jest całkowicie od Niemców. Dla za
DYREKCJE CENTRALNE
przystępuje do przekucia na prześwit Zach.; prowadzi roboty na wyspie Wo krajoznawcze. Przed 40 laty założył
kończenia ewakuacji pozostał czynny
lin w Warszowie w związku z bliskim Polskie Towarzystwo Krajoznawcze.
W węźle warszawskim Dyrekcja Od normalny torów na linii Kraków — uruchomieniem
tylko jeden punkt zborny we Wro
komunikacji przez
Po pierwszej wojnie światowej,
budowy K. P. odbudowała most pod Przemyśl. Zarząd Odbudowy K. P. w Szczecin ze Szwecją.
cławiu.
Krakowie ukończył do 1. października
Aleksander Janowski organizował
r. b. ogółem 28 robót, w tym mosty
przez Dunajec pod Tarnowem i No
wym Sączem i tunel w Kamionce.
Ukończenie . budowy tunelu w
Żegiestowie będzie poważnym osią
gnięciem nie tylko z uwagi na uspra
wnienie komunikacj pasażerskiej z
Od pewnego czasu brakuje w kio
Tak samo przedstawia się sytuacja Krynicą, bowiem będzie miało rów
Program uroczystości 98. rocznicy
skach z papierosami „Zrywów“, „Bał z „Bałtykami“ i „Triumfami“. Jeśli nież duże znaczenie gospodarcze w
W niedzielę 19 bm. o godz. 10 w
zgonu
Fryderyka Chopina przedsta kościele św. Krzyża, gdzie spoczywa
tyków“ i „Triumfów“.
związku
ze
skróceniem
o
150
km.
tran
nie
było
„Bałtyków
“
,
były
„Triumfy
“
wia
się
następująco:
Okazuje się, że Monopol Tytoniowy i na odwrót Mało kto wie, że papie żytu produktów naftowych, co pocią
serce Fr. Chopina, odbędzie się uro
Dnia 17 bm. o godz. 19.05 wicepre czyste nabożeństwo. W czasie nabo
likwiduje powoli „Zrywy“,, ponieważ rosy te są .identyczne, a fabryki pa gnie za sobą oszczędność w dewizach.
są one sporządzone z identycznego kują je w pudełka z napisem „Bał KATOWICE PRZEKUWAJĄ TORY zes IFC, prof. Piotr Rytel wygłosi żeństwa śpiewać będzie chór „Har
przez radio prelekcję chopinowską. fa“.
święcał
młodzieży, ' której
był*
surowca co' „Hele“, a tylko zapako tyk“ czy „Triumf“ — w zależności,
O godz. 19 odbędzie się w sali „Ro
Dyrekcja katowicka przystępuje do
wane w niewygodnych grubych pu jakie pudelka pierwsze nadejdą. Oto
Również w niedzielę, o godz. 18 w serdecznym przyjacielem.
dełkach na 24 sztuki. Wielkie powo tajemnica, dlaczego nie ma jedno przekucia torów na swym terenie i my“ chopinowski koncert syińfonicz sali IFC, Zgoda 15, prof. Zbigniew
Za życia Aleksander Janowski odzenie „Heli“ zmusiło Monopol do cześnie tych dwu gatunków papiero odbudowuje szereg mostów na liniach ny Filharmonii Warszawskiej z u- Drzewiecki wykona kilka utworów trzymał wysokie odznaczenie oraz
dwu pianistów: Ekiera i Ko Chopina. Szef Miejskiego Resortu tytuł Honorowego Prezesa Polskiego
tranzytowych z Czechosłowacją.
| działem d\
likwidacji „Zrywów“, o które coraz sów na rynku.
W dyrekcji poznańskiej odbudowa-1 czalskiego.
mniej pytano.
Oświaty i Kultury, Zygmunt Dwora Towarzystwa Krajoznawczego.
kowski, wręczy zarządowi Instytutu
Zmarł w Komorowie pod Warsza
portret Chopina pędzla Kolberga — wą, w r. 1944, bezpośrednio po Pow
dar dla Żelazowej Woli.
staniu Warszawskim. Pochowany zo
Instytut zwraca się z gorącym a- stał prowizorycznie na wiejskim
życia, nim wytleje, po raz ostatni moc Nie walczy już o życie, cofa rękę, gdy pelem
do społeczeństwa o składanie cmentarzu. Decyzją Rządu zwłoki je
niej błyska.
lekarz ,chce zbadać puls.
na konserwację Żelazowej Wo go spoczną w Alei Zasłużonych ns
Ale Chopin wie już, że to koniec.
Ostatnie słowa, skreślone zesztyw ofiar
li. Konto PKO nr. 6319.
Powązkach.
Nie cieszy się, bo...
niałą ręką:
— ...Bo mnie to przywiązuje do ży
„Gdy mię ten kaszel udusi, zakli
cia, a ja powinienem się od niego od nam was, abyście kazali otworzyć me
ciało, abym nie został pochowany
Mazurek f-moll był jego śpiewem rywać.
nostryfikacją dyplomów zagranicznych
W końcowym okresie śmiertelnej
żywcem“.
niemocy Fryderyka, przyjaciel jęgo, łabędzim. Z braku sił nie zdołał go na
OSTATNIE POLECENIA
U
łoża
konającego
Chopina
nie
ma
malarz Teofil Kwiatkowski często go wet przegrać na fortepianie.
Aż do końca czuwają przy chorym matki, mimo to wzywa ją w przywi Czasowe zezwolenia wydaje minister zdrowia.
Nadesza jesień — okres krytyczny
odwiedzał. Zachowała się akwarela
jego najmilsze uczennice: Mar dzeniu. Ostatnim przytomnym sło
Kwiatkowskiego, przedstawiająca o- dla gruźlików. Każdy dzień zdawał dwie
Zdrowia udzielało do-, wiciele Min. Oświaty, Min. Zdrowia j
statnie paryskie mieszkanie Chopina się być ostatnim. Chory jęczał, dusił celina Czartoryska i Eliza Garard, Pa wem, na pytanie, lekarza, czy bardzo tądMinisterstwo
pracownikom służby zdrowia, po crgan.ze-.cjn zawodowych.
ni
George
Sand
nie
pokazuje
się
—
z
cierpi,
jest
ledwie
dosłyszalne:
się,
mdlał,
ale
przytomność
nie
opusz

przy pl. Vendöme 12.
— Plus („więcej“. Odpowiedź, da- siadającym zagraniczne dyptomy uPracownicy służby zdrowia, którzy
czała go na dłużej. Spokojem i pogo daleka tylko dopytuje się o stan zdro
Widzimy salon, obity pasiastą tape dą wzruszał i budził podziw.
wia.
na po francusku, gdyż lekarz był kohezer’a studiów, tylko czasowe ze uzyskają zezwolenie na wykonywanie
zwolenia nr wykonywanie praictyki. praktyki na podstawie wspomnianego
tą, kominek z dwoma świecznikami,
Momentem pełnego uświadomienia
Ostatnie polecenia Chopina: spalić Francuzem).
a nad nim lustro Na dywanie różowo sobie nadchodzącej śmierci były od dokumenty z biurka, spalić wszystkie
W niespełna godzinę potem, około Ostatnio vwdany został dekret wpio dekretu, będą uprawnieni do używa
fioleto-wym stoją ciężkie staroświeckie wiedziny kolegi z ławy, szkolnej, ks. nie wydane, a mniej wartościowe 4 nad ranem dn. 17 października ser sadzający zasadnicze zmiany do oco- nia tytułu zawodowego lekarza, lekawyściełane meble. W rogu sa Jełowicikiego. który nakłonił chorego kompozycje! Zwłaszcza ta ostatnia dy ce Chopina bić przestało. Teofil Kwiat w±ąz rą<ych dotąd przepisów praw rza-dentysty. farmaceuty w okresie
lonu był fortepian W ostatnich do spowiedzi j przyjęcia ostatnich Sa spozycja wydana jest z naciskiem. kowski zrobił szkic ołówkowy i por nych. Min ster zdrowia będzie mógł czasu objętym zezwloeniem.
dniach, gdy Chopin nie ruszał się już kramentów.
Chory prosi, by na nabożeńswie ża tret. akwarelowy głowy zmarłego (je wydawać czasowe zezwolenie na wy-j
zostaną wydane przepi
z łóżka, fortepian przeciągnięto pod
15 października przybyła z Nizzy łobnym za jego duszę odegrano „Re dna z najpiękniejszych jego podobizn), konywanie praktyki na okres do 2 lat i sy Niebawem
wykonawcze do dekretu, wyjaśnia
drzwi sypialni, by lepiej było słychać, Delfina Potocka. Wówczas to Kwiat quiem“ Mozarta — muzykę tego mi a rzeźbiarz Clesinger zdjął maskę po oraz stałe zezwolenie, na wniosek komis4i w kiorej skład wejdą przedsta- jące sposób urzędowania komisji, któ
[gdy pani Delfina Potocka śpiewa i kowski wraz z domownikami przesu strza ukochał ponad wszystko. I jesz śmiertną w gipsie.
ra powołana będzie do przygotowa
gra..
nął fortepian z salonu i pani Delfina cze jedno — by na. cmentarzu wysy
❖
nia wniosków oraz dokładnego usta
Serce Chopina, zgodnie z ostatnią
na
życzenie
chorego
kochanka
odśpie

pano
mu
na
trumnę
garść
ziemi
pol

lenia, gdzie należy składać podania w
GRUŹLICA drąży
wała kilka pieśni. Wszyscy słuchali z skiej, którą mu na odjezdnem z War jego wolą, spoczywa w kościele św.
tej sprawie i jakie należy załączyć za
Krzyża
w
Warszawie,
ciało,
przysypa

zapartym
oddechem
jej
wspaniałego
szawy dali przyjaciele.
Już wiosną 1849 r. — wspomina Ch.
łączniki do podania.
głosu,
Chopin
w
uniesieniu
powta

ne
garstką
ziemi
polskiej
—
na
cmen

Garard — Chopin poruszał się z wiel
Z całym spokojem wydaje dyspozy
Warszawa —Wybrzeże
tarzu
Pere
—
Lachaise
w
Paryżu.
rzał:
kim trudem, a wychodził tylko wtedy,
cje co do swych zwłok:
— Jakie to piękne, ach, jakie pięk
Nie jest rzeczą przypadku, że wła
Dla usprawnienia komunikacji z
gdy chciał odwiedzić którego ze
— Wiem — mówi do siostry — że śnie w stolicy Polski znajduje się wię Wybrzeżem,
uruchomione zostaną w
swych dobrych znajomych lub "przy ne!
wam
Paszkiewicz
nie
pozwoli
prze

Przez dzień cały czuł się nienajgokszość najcenniejszych pamiątek po najbliższym czasie trzy pociągi dzien
jaciół. Wówczas jechał powozem, a na
wieźć
mnie
do
Warszawy,
więc
za

rzej. Za to wieczorem przyszło gwał
„Arielu muzyki“. Fryderyk wyjechał nie na trasie Warszów—Świnoujście— na linii Warszawa-Katowice
I schody kazał się wnosić
towne pogorszenie. Chwyciła go chryp bieracie tam przynajmniej moje serce z Żelazowej Woli z rodzicami, mając Szczecin — Poznań — Warszawa.
W końcu października uruchomio
Komponowanie szło mu. jak z ka ka. powodując prawie całkowitą utra Kurcze rąk i nóg, to początek koń zaledwie kilka miesięcy W Warsza
Uruchomienie pociągów usprawni
mienia. Rozstrojony . nerwowo, nie tę głosu. Cierpiał straszliwie. Zdawał ca. Podtrzymywany przez Grzymałę, wie spędził swe dzieciństwo j lata nie tylko komunikację pasażerską ale ny zostanie pierwszy po wojnie wa
Fryderyk wije się we wściekłych a ta pierwszej młodości. I choć przebył również będzie miało duże znaczenie gon restauracyjny.
mógł się skupić dostatecznie, więc się już nie rozeznawać otoczenia...
I oto 16 rankiem znowu powraca kach duszności. A potem już tylko więszość życia na obczyźnie, nigdy nie dla rozwoju gospodarczego Wybrzeża,
tylko wykańczał i poprawiał rzeczy
Wagon ten będzie kursował w po
dawniej pisane. To, co stworzył no głos, ustają cierpienia. Tak zwykle by siedzi milczący, nieruchomy, otulony zerwał kontaktu z ukochanym mia umożliwiając szybki transport ryb do ciągu międzynarodowym na linii
I wa w tej chorobie płucnej, że płomień kołdrą—w ponurym świetle’ gromnic. stem. (wr)
wego — przeważnie darł i palił...
Warszaw? i innych miast Polski.
Warszawa — Katowice.

ŻYWE „FABRYKI MASŁA“

na wystawie ogrodniczo-rolniczej w Poznaniu

Muzeom Lenina w Poroninie

będzie otwarte 7 listopada

Plotk
a jakich wiele

Nowe mosty i linie kolejowe

usprawniają komunikację w kraju

W pierwszej kolejności—węzeł warszawski

Elbląg bez Niemców

Nie będzie więcej „Zrywów”

»Bałtyk« jest właściwie »Triumfem«

W 90 rocznicę śmierci Chopina (1810-1849)
O CZWARTEJ NAD RANEM...

p. Aleksander Janowski
Ś

Piękny dar dla Żelazowej Woli

Polskie Radio w rocznicę zgonu Chopina

Przed

Nowe pociągi na trasie

Wagon restauracyjny

Całokształt spraw wojewódzkich
omawia zjazd starostów
s

i inspektorów samorządowych
Przemówienie wojewody
dało ogólny obraz sytuacji
Wczoraj w dużej sali konferencyjnej na ratuszu olsztyńskim odbyło
się pierwsze posiedzenie zjazdu starostów powiatowych j inspektorów
samorządowych naszego województwa, poświęcone omówieniu podsta
wowych spraw regionalnych, jak osadnictwo, odbudowa j zagospodaro®
wani© wsi, akcja uwłaszczeniowa w miastach, pomoc sąsiedzka i kom«
cesjonowanie handlu.

Z wydawnictw

Pokój amerykański
czy pokój Narodów Zjednoczonych
TELEFONUJĄ NAM :
NOWY JORK. — Na posiedzeniu
Komisji Politycznej ONZ zabrał
glos min. Modzelewski, który omó®
wil amerykański piojeki utworze«
nia tzw. małego zgromadzenia ONZ.

jnówca, przerzucanie za to całej wi®
ny na czynniki miejscowe. Niemniej
jednak należy z tym większą energią
okres przed nastaniem
niełatwego, ale nieuniknionego za wykorzystać
mrozów, aby jeszcze- w tym roku
dania, które polega na zorganizowa» sprowadzić
z Polski centralnej przy
niu gminnych stacji traktorów i ma® najmniej parę
tysięcy krów.
szyn rolniczych.
Jak wiadomo 80% nabywców krów
Na wiosnę powinny one obsłużyć musi
zaliczki w gotówce od. zbiórka uliczna
nasze drobne rolnictwo, — doświad® kilku uiścić
do kilkunastu tysięcy złotych.
czenie bowiem wykazało, że orki wy« I jakkolwiek
staramy się znaleźć na Ligę Lotniczą
konywane przez PZNZ na obszarze I źródła, aby przyjść
z pomocą, to I W dniu jutrzejszym, w niedzielę,
drobnej własności rolnej są dla tej I jednak ,nie wolno im
nam
całkowicie w ramach Tygodnia Ligi Lotniczej
instytucji uciążliwe i nie zaspakaja« ! liczyć na Państwo.
ją potrzeb drobnego rolnictwa.
wyjdą na ulicę Olsztyna kwestarze
Naukowy Instytut Rzemiosł, który I Nawet najuboższy rolnik ma prze« — młodzież zrzeszona w swoich or®
cięż
możność
.zdobycia
koniecznych
ganizacjach, by zebrać fundusz, po«
pioże się poszczycić przeszkoleniem
,
. .
kilkuset traktorzystów, gotów jest do na ten cel środków chociażby przez trzebny na cele dalszego, rozwoju
ich dalszego szkolenia. Oczekujemy spieniężenie zebranego siana, lub „polskich skrzydeł".
od Zw. Sam. Chłopskiej owocnej pra® wyhodowanego przez siebie drobiu.
Kwestować będzie młodzież OM«
cy na tym odcinku w okresie zimo® ; Drugą część przemówienia ob. wo» TUR, ZWM, Wici, ZMD i Harcer«
je
wody
podamy
w
numerze
jutrzej«
stwo.
wym.
szym.
Zebrany fundusz jest przeznaczo«
KONIE
i Na zakończenie tego sprawozdania ny na rozwój szybownictwa, .na mo«
Spodziewamy się ze strony Rządu-. nadmieniamy, że referat wicewoje® delarstwo i t.d, na zrealizowanie
większej pomocy w zasileniu nasze® wody ob. B. Korolewicz « Wilamow« tych wszystkich zamierzeń, które
go województwa końmi. W obecnym skiego przełożony został na dzień cywilnemu lotnictwu polskiemu za
| pewniłyby zdecydowaną pozycję w
stadium zagospodarowania ten ro dzisiejszy.
dzaj siły pociągowej uważąmy w roi®
Wczoraj wygłosili referaty ob. ob. święcie.
nictwie za podstawowy.
: W. Okrajni, nacz. Wydz. Osiedleń«
Liga Lotnicza zwraca się .za r.a=
czego na temat „Sprawy osadnictwa szym pośrednictwem do wszystkich,
KROWY
.miejskiego“, inż. J. Błoniecki, kie® którym dalsze osiągnięcia polskich
W dalszym ciągu swojego prz^mó« równik Działu Rolnego U. W. — skrzydeł leża na sercu, o poparcie
wienia ob. wojewoda stwierdza, że „O pomocy sąsiedzkiej w.rolnictwe“, jutrzejszej kwesty.
akcja skupu krów ruszyła z miejsca. inż. Szczypczyński, nacz. Wydz. Prze
Społeczeństwo polskie,, które wy«
Podkreśla przy tym, że negocjacje myślowego U. W. — „O koncesjono® ka-zuje tyle zrozumienia dla spraw',
między głównym zarządem Zw. Sam. waniu handlu“ i mgr M. Palamar® związanych z lotnictwem/nie za wie
Chłopskiej, Min. Rolnictwa i R. R.,, czyk, nacz. Wydz. Inspekcji Sta« dzie jutro i puszki naszych kwesta«
centralą Banku Rolnego i centralą rostw — „O zadaniach inspektora rzy wypełnią ofiary świadczące o
tyjn, że my w Olsztynie łączymy się
„Społem“ trwały do 14 b. m., kiedy powiatowego“.
Wszystkie te materiały wyczerpie« z całym społeczeństwem polskim
nadeszła wreszcie zatwierdzona umo®
wa i weksle gwarancyjne.
I my stopniowo w najbliższych nume- w pracach, które podjęła Liga Lot«
Nie słusznym byłoby, nadmienia 1 rach naszego pisma. (1.)
nicza.
— i ■imraiiwi iRim"
nifa—Mi ■
i

Przy stole prezydialnym zasiedli: kilkunastu milionów, gdyby kolej
wojewoda olsztyński mgr W. Jaśkie® mogła uruchomić dostateczną ilość
wicz, wicewojewodowie ppłk, mgr wagonów krytych.
T. Koral i B. Korolewicz«Wilamow®
Ob. wojewoda stwierdza przy tym,
ski, oraz przewodniczący OWRN ob. że zbyt siana podlega od niedawna
St. Cendrowski.
reglamentacji, która daje rolnikowi
Na wypełnionej sali oprócz staro« daleko większe korzyści, niż uprą«
stów i inspektorów powiatowych za= wiany dotąd dziki handel.
jęli miejsca zaproszeni przez ob. wo»
Mamy poza tym nadwyżkę ziem«
jewodę przedstawiciele miasta, pro® niaków. Część tej nadwyżki zreali«
kuratury i sądownictwa, OKZZ, ban« zowana zostanie na okres siewów
ków, Akcji Siewnej, Izby Przem.- wiosennych 1948 r., jako pomoc dla
Handl., oraz naczelnicy zaintereso« tych rolników, którzy przybyli do
wanych wydziałów Urzędu Woje« naszego województwa po zakończę«
wódzkiego.
ni u siewów wiosennych.
Majątki państwowe mają nadmiar
PRZEMÓWIENIE WOJEWODY
warzyw, które, niestety, nie mogą
Posiedzenie ‘ zagaił wojewoda mgr być w całości wykorzystane z braku
W. Jaśkiewicz dłuższym przemówie przetwórni warzyw. Brak środków
niem, ujmującym w formie synte® lokomocji utrudnia też ich rozpro
tycznej najważniejsze zagadnienia wadzenie.
społeczne, gospodarcze i kulturalne
Od czasu przyjęcia tych ziem nie
naszego terenu.
mieliśmy jeszcze normalnych zbio«
Na wstępie (mówca podał do wia® rów zboża. Ale pomoc Państwa uzu«
domości zebranych, że wiceminister pełni luki w zakresie aprowizacji
Dubiel i czterej dyrektorzy departa® i nasion.
mentów Ministerstwa Ziem Odzyska®
Liczyć się należy ze słabą podażą
nych przybędą nazajutrz do Olszty®
tłuszczu wieprzowego i brakiem tre«
na i wezmą udział w zjeździe.
Przechodząc do aktualnych spraw ściwej paszy dla inwentarza. Z po«
terenu, mówca zaznaczył, że miniony wodu wymarznięcia rzepaka zabrak®
nam również własnego oleju.
okres cechowała praca przede wszyst« nieObszar
plantacji buraczanych w
kim na odcinku rolnictwa.
roku jest kilkakrotnie większy,
Zebraliśmy w tym roku plony, ską« tym
niż w r. ub., zapewniając jedynej na
pe — jeśli chodzi o zboże — i obfite naszym
terenie cukrowni w Kętrzy«
w odniesieniu do okopowych i paszy. nie produkcję
paru milionów kilo«
gramów cukru, co w znacznej mierze
NIEDOBORY I NADWYŻKI
zaspokoi miejscowe potrzeby.
Okres z-imowy otwieramy po raz
Oczekujemy wystarczającej porno«
pierwszy bilansem aprowizacyjny-jn cy aprowizacyjnej Państwa w zakre«
w którym figurują również pozycje sie mąki, mięsa, tłuszczów, cukru,
dodatnie, pochodzące nie z dostaw, pasz treściwych, a przede wszystkim
lecz z własnej produkcji.
otrąb i owsa.
W pozycjach tych osiągnęliśmy me
tylko samowystarczalność, lecz dy® OCENA KAMPANII JESIENNEJ
sponujemy pewnymi nadwyżkami; siewy i orki jesienne wypadły na
eksportowymi.
' naszym terenie nie najgorzej. W or«
I tak, na przykład, eksport siana kach plan już został przekroczony,
a naszego województwa daje nam w siewach jeszcze nie dociągamy,
wpływy kilku milionów złotych ty® a to głównie z powodu braku ziarna
godniowo. a wpływy te sięgałyby i Sjewnego_
Obecny okres jesienny i zbliżającą
się zimę winniśmy na odcinku rob
nictwą wypełnić przygotowaniami do
wiosennej kampanii na roli.
Od przedsiębiorstwa TOR oczeku®
jemy wykonania wszystkich zamó®
wień na remonty traktorów i maszyn
Ciężki kryzys mieszkaniowy, któ« rolniczych i nie przyjmiąmy na pro
ry przeżywamy w Olsztynie, ma gu kampanii wiosennej żadnego w
swoje źródło w prostym fakcie, że tej mierze usprawiedliwienia, jeśli
w mieście, które liczyło przed wojną instytucja ta nie spełni należycie
55 tysięcy ludności, a które uległo swego zadania.
zniszczeniu w 45 procentach, za=
mieszkuie dziś 45 tysięcy ludzi (bez TRAKTORY
wojska).
Mówca stwierdza, że minister Dąb*
Ale fakt ten nabiera szczególnej Kocioł przyrzekł dla naszego woje«
wymowy dopiero wówczas, jeśli u= wództwa jeszcze w tym roku 100
świadomimy sobie poza tym, że Ol traktorów, a w roku przyszłym wcze«
sztyn awansował w Polsce na mia® sną wiosną nadejdą dalsze transpor«
sto wojewódzkie, co powiększyło ty z traktorami.
wielokrotnie ilość koniecznych urzę Zw. Sam. Chłopskiej stoi wobec
dów i instytucji w stosunku 130 —
obecnie — do kilkunastu zaledwie
—■ przed wojną.
W rezultacie biura urzędów i in«
stytucji, sałne zresztą przeważnie
cierpiąc na brak dostatecznych po«
mieszczeń, zajmują lokale mieszkał
tie i całe czynszowe kamienice, o«
statecznie korkując cały problem
Ukazał się Nr 9 „Komunikatu",
mieszkaniowy w Olsztynie.
Działu Informacji Naaikowej Insty®
Sytuacja wytworzyła sie w takim tutu Mazurskiego zawierający pra®
stopniu beznadziejna, że tysiące cę Emilii Sukertowej=Biedrawiny
mieszkańców pozbawione są mmi« (str. 19) „Gizewiusz w świetle ar®
mum powierzchni mieszkalnej, mia chi-wum parafialnego w Ostródzie".
sto dusi się z braku fachowców,
Autorka przed dwoma laty odna®
których nie można do Olsztyna lazła cenne archiwum parafialne
sprowadzić. a wiele jeszcze pożytecz ostródzkie i zabezpieczyła je w In«
nyeh instytucji i placówek gospo« stytucie Mazurskim, uporządkowała *
darczycb na próżno poszukuje dla i na zasadzie 14 fascykułów z lat
siebie „powierzchni życiowej”.
1835 — 1848 oraz 19 akt związanych
Zainicjowana ostatnio akcja we« z polską parafią w Ostródzie, oprą«
ryfikacji wszystkich mieszkań w cowała wzmiankowaną pracę.
Olsztynie i sprawdzanie uprawnień
Dowiadujemy się ze wsporpnia«
lokalowych ludności niewątpliwie nych przez autorkę protokułów ze»
zlikwiduje pewne istniejące w dzie brań synodalnych, ręką Gizewlusza
dżin,}© kwaterunku przerosty i u« pisanych, o walce, jaką prowadził
możliwi pewmej liczbie bezdomnych z rządem pruskim duszpasterze por®
dokwaterowanie — ale w żadnym sko=ewangeliccy przed stu laty.
razie nie rozwiąże samego problem
W r. 1843 protokół, podpisany
mu, nie rozładuje kryzys» mieszka® przez 11 pastorów, zawiera .zdania,
nlowego.
charakteryzujące nastroje, wywoła«
Zadanie to spełnić może jedynie ne przez germanizację, która zata®
na szeroką skalę podjęta akcja od« czai a coraz szersze kręgi.
budowy miasta, dająca realny przy«
Młodzi kandydaci na księży nie
rost powierzchni mieszkalnej. Bo= znają juą dostatecznie mowy poi®
wiem Olsztyn musi liczyć się z ko« skiej. bowiem wydział teologiczny
mlecznością wchłonięcia do 100.000 w Królewcu nie przygotował je tak
mieszkańców. Wówczas dopiero speł jak dawniej kadr polskich kazno«
ni swoje wielkie i odpowiedzialne dziejów dla polskich okolic na Ma®
zadania.
żurach.
świadomość tego poczyna, się, na
Uchwalono przeto jednogłośnie,
szczęście, upowszechniać przede
wszystkim pośród samych zaintere« że „należy dbać o język macierzy®
sty polski tutejszego. ludu". Duchow
sowanych instytucji.
nj — widząc, jaki zły wpływ mają
świadczy o tym wymownie fakt, nauczyciele, którzy kończyli semi«
iż Zarząd Miejski załatwił ostatnio naria niemieckie. ora.z Niemcy na
pozytywnie około 200 wniosków na lud, pragną roztaczać nadal opiekę
‘ odbudowę poszczególnych obiektów. nad polskim; gminami, aby „mowa
Olbrzymia większość wniosków macierzysta parafian nie padia o®
wpłynęła od urzędów, instytucji i fiarą". gdyż to wywarłoby ujemny
organizacji, w pewnym zaś proce«« wpływ na kilka pokoleń.
cie i od osób prywatnych.
Mamy przeto prawo oczekiwać z
wiosną ożywionego ruchu budowla®
nego tym bardziej, że odbudowa Ol®
sztyna poważnie interesują s?e rów
nież centralne czynniki państwowe,
wysuwając jn na czoło aktualnej
DLA NASZYCH HUT
hierarchii potrzeb.
Wt. M.

Będziemy się
odbudowywać

Z ostatniej chwili

Jutro

Min. Modzelewski stwierdził wo»
bec 57 delegatów, że muszą oni wy«
bierać między pokojem amerykan«
skjm, fl pokojem narodów 'zjednocz»
nych.
Plan utworzenia małego zgrom a«
dzenia, powiedział min. Modzeiew®
ski, jest wyrazem amerykańskiego
dążenia do narzucania swych waran
ków powojennemu światu.

] Nasi aktywiści
związków zawodowych
szkolą się w Gdańsku
Wydział kulturalno » oświatowy
O. K. Z. Z. > w Olsztynie nawiązał
ścisły kontakt z wojewódzką szkołą
aktywistów związków zawodowych
w Gdańsku celem dalszego szkole«
nia kadr pracowników społecznych.
Do pierwszego tegorocznego tur«
nusu krótkoterminowego instrukto«
ratu w Gdańsku (pięcio i trzydnio«
we konferencje semestralne) olsz
tyńska O. K. Z. Z. wydelegowała 30
aktywistów związkowych z terenu
województwa.
Do końca b. m. z tej akcji szkole®
niowej skorzysta dalszych 120 dele®
gatów naszych związków zawodo®
wych. (jd.)

Nowa szkoła
na ukończeniu

Jak stwierdziliśmy osobiście—ro=
boty przy odbudowie gmachu szkol«
nego przy ul. Jagiellońskiej 10 są
na ukończeniu.
i
Pokryto już zniszczony Gach, wy»
remontowano ąale wykładowe na
trzech piętrach (ogółem 9 sal), wsta
wionę otwory (futryny, ramy o®
kienne i drzwi), oszklono, ułożono
podłogi.
Obecnie wykańcza się roboty ma
larskie.
czna i karna. Śpiewa ładne piosen«
W ciągu tygodnia gmach zostanie
ki, deklamuje wierszyki, a zeszyty oddany do użytku nowej szkoły po«
ma naprawdę czyste.
wszechnej. Już wstawia się nawet
,Klasy" w nikielkowsklej szkole j Czysta jest również „tablica". O« ławki.
(s.g.)
trudno odróżnić obcemu przybyszo« glądam ją uważnie, bo to przecież
wi, ale nauczycielka p. Anna Wój® właściwi’ cel mojej wizyty. Stwjer«
towicz i wszystkie dzieci orientują 1 dzam. że rzeczywiście na rroncie
się doskonale, a wkrótce j ja zgię® klasy, oparte o ścianę stoi s^are o1
...„Bardzo nas ucieszyła wla toiam tajemnicę podziału.
parcie od drewnianego łóżka: Koior wypożyczalnia książek
domość o tablicy, a może nam
A więc „pierwszaki" — to ci z
sie dostanie. Już drugi rok Pierwszych ławek, druga klasa za — orzech, politura — zniszczona.
„Tablica" ta, to dar Halinki z 3«
Sprawa czytelnictwa w Olsztynie
pjszemy na starej poręczy od nimi, po tym trzecia, a w dwóch o®
łóżka, W naszej szkole uczy statnich. ławkach najstarsza czwar® ciej klasy, bo przedtem pisało się stale po’epsza się. Książek przyby«
na ścianie małej, sosnowej, stojącej wa. Ostatnio uruchomioną została
się 43 dzieci i są 4 • oddziały..." ta.
w rogu sali szafki.
wypożyczalnia książek przy „Książ«
Czy można się dziwić, że list ten DZIECI CIĘŻKO PRACUJĄ
Dzieci są zaciekawione, jak też nicy Mazurskiej“ na ul. Wyzwolenia^
pisany koślawymi dziecięcymi lite«
ta prawdziwa tablica będzie wyglą
.^Książnica Mazurska" jest, jak
Wszystkich dzieci jest 43, ale dzi® < dała i nie chcą wierzyć, że będzie
rami, rozrzewnił nas 1 szkołę z N;=
kiełkowa wysunął na pierwsze miej siaj jest dużo nieobecnych, bo k-o® i ją można obracać na specjalnej śru wiadomo, nauczycielską spółdzielń
nią księgarską, która, doceniając po
sce, (nawet przed naszymi „własny« pją ziemniaki.
ble na dwie strony.
trzeby chwili, zdobyła się na duży
— Jakto, ośmioletni malcy kopią
mj" Likuzami) na liście zgłoszonych
wysiłek zakupu książek i uruchomię
reflektantów na tablice szkolną, o® ziemniaki? — dzieci uśmiechają się INNE POTRZEBY
fiarowaną przez Drukarnie Państwo na moje naiwne pytanie s zaczyna
W klasie nje ma też stolika, ani nia wypożyczalni.'
się dopiero przyjacielska, szczera ro krzesła dla nauczycielki, ale to
Wypożyczalnia przy ul. Wy.zwole«
wą do dyspozycji Redakcji.
Wizyta w nikielkowskięj szkole zmowa.
jeszcze pół biedy, jak mówi ze śmie n]a liczy przeszło 900 książek, w tym
Okazuje się, że mała Lodzta z chem p. Wójtowiczowa. Gorzej, ze część lektur młodzież., ale głównie
potwierdziła wiarygodność listu i
pozwoliła zapoznać się bliżej z gro« drugie) klasy umie już jeździć na ko przez zasłonięte tekturą wybite szy dobra bal etrys tyka dla dorosłych.
Z wypożyczalni może korzystać
madka dzieci, które nauczyły się siarce, pomagała tatusiowi grabić sia by wciska sie zimno.
sztuki pisania* na... starej poręczy no, a nawet orać. Łodzią jest dzisiaj
Nie ma też podwójnych okien, każdy mieszkaniec Olsztyna po wpła
bardzo smutna i co chwila lży szklą tak, że nawet palenie w piecu nie« ceniu 200 zł kaucji zwrotnej i 100
od łóżka.
się w jej ładnych, dużych, niebie« wiele pomaga zimą j temperatura zł miesięcznej opłaty za abonament
CZTERY KLASY W JEDNEJ
Szkoła w Nikielkowie mieści się skich oczach.
w klasie opada często do... 3 stopni (członkowie spółdz. „Książnica Ma«
Lodzja nie ma mamusi, tylko ta® mrozu. Nic dziwnego, że już teraz zurska" opłacają abonament mieś,
w ładnym murowanym domu, tuż
przy szosie, ale posiada tylko jedną tusia i starą babcię. Całe gospodar« martwią sie i dzieci i nauczycielka. w Wys. 35 zł).
salę szkolną, gdzie uczą sie róimo« stwo prowadzi jej starsza o 2 lata
Spodziewamy się. że z wiadomo«
— Czy szkoła nie ma opiekuna,
cześnie 4 klasy, I=sza. II«ga, III«cia siostrzyczką Wandzia, a młodsza pię który by chociaż trochę zaintereso« ści tej skorzysta wiele osób, rnart®
i IV«ta.
wiących sie już dzisiaj — skąd
Starsze dzieci muszą chodzić do
wziąć książkę na długie wieczory
chce sama zostać w domu.
I’ n
ni„iaAnO się (ale w sekrecie),!; amowe.
wyższych klas do odległego stąd o nieBył
(ni)
Dowiaduję
leszcze
brat
raistarszv
Mies
'
.
Dow
\aduję
sie
(aie
w
sekrecie),]
6 km. Olsztyna.
, , 1u J
°rdI r-“]starszy, lvlie , że nnielmnem
iect SnAMsUln;«
Wrd !•
opiekunem
jest
Spółdzielnia
„Roi
tek, chodził do czwartej klasy, ale...; mik" z Olsztyna. Jednak widocznie
dzisiaj dzieci będą wiły wianki, a
powodu nawału innych clbowiąz«
jutro pójdą na pogrzeb Mietka, któJ |’ zków,
zapomniała o I
ry umarł w Olsztynie w szpiialu... | „swojchspółdzielnia
“
biednych
dzieciach
w Ni« 1‘ Przy wejściu do Wojewódzkiej
i dlatego co chwila łzy spływają po kielkowie.
R. N. jest umieszczona skrzynka za«
bladych policzkach małej Lodzi.A szkoda, bo szkoła naprawdę żaleń.
Stwierdzam ze smutkiem, że wszy
Skrzynka ta ma na celu ułatwienie
stkle dzieci pracowały całe lato w po I opieki potrzebuje i w pełni na nią
Synod domaga się wprowadzenia lu i przy gospodarstwie, nie mó« zasługuje. Może ten nasz reportaż społeczeństwu branie czynnego i bez«
nauki języka niemieckiego tylko na wiąc już o codziennej pomocy w do z Njkielkowa i ofiarowana szkole pośredniego udziału w zwalczaniu
tablica przypomną komu należy o nadużyć i wszelkiego rodzaju nie«
życzenie, a na tereny polskie przy» mu.
konieczności uaktywnienia podjętej właściwości, oraz stawiania dezyde®
dzielar.ia nauczycieli ze znajomoś«
w swoim czasie opieki.
(ja).
WŁASNY SKLEPIK
ratów i wniosków.
cią mowy polskiej.
Szkoła w Nikielkowie — to mała
Gizewiusz, ten budzicie’ i obroń®
ca polskości na Mazurach, jest du® zorganizowana społeczność- Jede«
szą synodów, umie przekonać dla nastoletnia dyżurna Lenka Stani«
sprawy polskiej nawet proboszcza szewska pilnuje porżądliu w klasie
niemieckiego, jak to widać z korę® i uważa, żeby małe pierwszaki nie
wychodziły na szosę, gdzie łatwo
spondencji.
mogą przecież wpaść pod samochód.
Materiał archiwum ostródzkjego Irenka, dobra i zdolna uczennica, NA ODBUDOWĘ
W dotychczasowym kwotę 51 tysięcy zło«
lokalu przy ul. Stalina tych w roku bieżącym
jest niezwykle ciekawy i bogaty, a pomaga nawet pani w... uczeniu WARSZAWY
biografowi
Gizewiusza dostarczy pierwszaków, — podobno z oardzo
biura wy« zostaną wykonane pra
Prezydent m. Olszt.y 26 pozostają
turystyki i pod ce na sumę 10 tysięcy
wiele cennego materiału.
dobrym skutkiem.
na mgr. T. Pałucki, działu
(s.g.)
Nawiasem zaznaczamy, że na miej
Szkoła ma też własny sklepik, kontynuując łańcuch róży, reklam j propa® złotych.
sou wiecznego spoczynku Gizewiu® którego kapitał zakładowy stanowi ofiar na Fundusz Od® gandy. ogólny i buchał«
teria.
ZAPOMNIANA
sza (które po trudach udało się od® 113 zł. i trochę atramentu w buiel« budowy
Warszawy,
naleźć ob. Sukertowej«Biedrawinie) ce..., jednak na własne potrzeby wy wpłacił 1.000 zł., wzy= Z LIGI KOBIET
ULICA
w dn. 7 maja 1948 r., jako w 100=ną starcza i zaopatruje uczniów w ze« wając do dalszych o®
Ulica Wacława Osiń
rocznicę śmierci wielkiego Polaka, szyty i ołówki, a pierwszaków w fiar starostę pow. oi®
Liga Kobiet przy
syna tej ziemi, zostanie wzniesiony j gumkj, żeby błędów nie wycierały sztyńskiego ob. Dorni® Dyr. Lasów Państwo« skiego nosi na sobie
nagrobek kosztem Instytutu Maziur« palcem.
wych rozwija żywą piętn,o zapomnienia.
niego.
Nawóz koński nje
skiego. (x)
1 Gromadka nikielkowska Jest grze
działalność. Z inicjaty
wy Ligi powstał chór jest tu sprzątany praw
NOWY LOKAL SD
pracowników do podobnie od dłuższe
Z dniem 15 bm. se« mieszany
Dyrekcji, a ostatnio go czasu, tak ze nawet
Sylwetki olsztyńskie
kretariaty
Komitetu
drugie powstały tu caie pokła
Wojewódzkiego i Miej zorganizowano
dy. z lubością „bada«
śniadania dla
skiego Stronnictwa De kich kolegów’. wszyst® ne" przez wróbelki.
anokratycznego
oraz
Dnia 22 bm. o. godz.
„__ Czy nikt się tą ulicą
Okręgowego Komitetu 17 odbędzie się zebra« nie zainteresuje (!)
Wykonawczego Zwląz®
Ligi Kobiet na któ NIEUPRZĄTNIĘTY
Z zawodu jestem dyplomowaną ku Młodzieży Demokra nie
pielęgniarką, więc dzień poświęcam tycznej mieszczą się rym ob. Jegorowa wy« GRUZ
na zabiegi, zastrzyki i masaże, przy ul. Kajki Nr 6 głosi referat ped tyłu«
łem „Wychowanie dzlec
W swoim czasie przy
a wieczorem zamieniam się w bile« (tel. 21 s 89).
ka".
(m.g.)
al. Warszawskiej koło
Kto chodzi do teatru, a chodzimy■ terkę. Ciężka to praca — cały dzień
Nr 67 runęła ściana wy
przecież wszyscy, ten dobrze znai być w ruchu, lecz mam poważne „ORBIS"
KAPLICA
palonego domu. Pod®
p. Teresę. To ona trzjyna straż przy• obowiązki: trzyletnią córeczkę.
SUBLOKATOREM
PRAWOSŁAWNA
czas dalszego odgruzo
drzwiach na widownię, kontroluje:
— Co pani sądzi o naszym nowym
Wobec
trudności
1O®
Na skutek starań wania waląca się ścia
bilety, sprzedaje programy. P. Tere«• sezonie teatralnym?
kałowych, z którymi pręboszcza parafii pra na szczytowa zniszczy
sa już trzeci sezon tkwi na swym1
— Cieszę się serdecznie, że na«
posterunku, zawsze grzeczna i uś«: reszcie mamy prawdziwy teatr. Ta« boryka się tutejszy od® wiosławnej. Zai-ząd Miej ła mały domek. jedno
dział „Orbisu", kasa ski przystępuje dó re«
zatarasowali ąc
miechnięta.
kie piękne sztuki i świetni aktorzy biletowa tego przedsię® mon tu prawosławnej cześnie
Część chodni
— Jak tylko przyjechałam latem
____ i... codziennie pełno, aż miło się biorstwa została ulóko kaplicy, wydzierżawio® chodnik.
1945 roku z Pomorza do Olsztyna — człowiekowi robi na duszy. W po- waha „kątem" w skle tńej od zboru ewange« ka została uprzątnięta,
mówi p. Teresa, drobna blondynka,, przednim sezonie bywało inaczej — pie cukierniczym p.t. lickiego r.a okres dwu lecz na krawędziach
w dalszym ciągu leży
o dużych szafirowych oczach — za kończy p. Teresa, bo głos dzwonka „Maskota"
przy al. ■ letni. , ..
gruz, o który w porze
częłam pracować w teatrze, jako bi« ( oznajmia, że antrakt skończony i za Zwycięstwa 3 (obok pla
Spośród przewidzia» nocnej potykają sje
ieterka.
chwilę kurtyn« pójdzie w górę, (m*,) cu Wolności).
nvch prac na ogólna przechodnie, (jj
u

f rf

SZKOŁA W NIKIELKOWIE
otrzymuje prawdziwej tablicę
Skończyła się nauka
na starej poręczy

od łóżka

Jeszcze jedna

Skrzynka zażaleń

Instytutu Mazurskiego

WSZYSCY
ZBIERAJĄ ZŁOM

Dzień Olsztyna

Pani Teresa

pielęgniarka
i bileterka

Z

wędrówek po Warmii i Mazurach

OZŁOCONY JESIENIĄ GRÓD JURANDA

Szkolnictwo
w Kętrzynie
cierpi na brak nauczycieli

I

SPORT * SPORT

głego nie do poznania. Äwallßka roz
rzuconych cegieł, potrzaskane da*
(Od naszego korespondenta)
chy, sterczące krokwie, nieład i na
Pod względem szkolnictwa śred*
Szczytno należy do miast wyjątkowych pod każdym względem, a pŁ= każdym kroku Widoczne ślady woj*
niego Kętrzyn stoi w naszym woje«
salo i mówiło sie o nim dotychczas bardzo niewiele. Zapatrzone w ny
znikły.
wódzfwie niewątpliwie na drugim
’ swoje ruiny Szczytno przeżywa po raz drugi w historii okres upadku
Ulice uporządkowane, gruzy USU* miejscu po Olsztynie. Kętrzyn posła
nięte, spalone domy zabezpieczone da pełne gimnazjum i liceum
i dźwigania sie « niego.
ułożonymi w oknach i drzwiach ce ogólnokształcące (o 160 uczniach), 1 Jak już podawaliśmy, w niedzielę
Pechowość zdaje się być przywi* najczarniejszych myśli. Nie mogłem głami. Wszystko wskazuje na to, że pełne gimn. zawodowe, z wyodrę* zostanie rozegrany rewanżowy mecz
piłki nożnej KKS—SKS. Niewątpli*
lejem grodu Juranda.
wyobrazić sobie Szczytna w jakiej» Szczytno przygotowuje się eto ponow
działem elektrycznym (172 wie KKS dołoży wszelkich starań,
Mam właśnie przed sobą zdjęcia kolwiek pozytywnej odmianie. Dłu« nej odbudowy, do likwidacji zinisz* bnionym
fotograficzne Szczytna z okresu
____ gi pas ruin jawił się przed oczyma, czeń wojennych — tym jednak ra* uczni), gimn. spółdzielcze (72) i o* by bilans bramkowy (22:22) zmienić
statnio rozpoczynające swe zajęcia na swoją korzyść. Nie można jednak
pierwszej wojny światowej. Żywioł a obraz ten prześladował mnie u» zem rękami polskimi.
w pierwszych dniach listopada gimn
drużyny „zielonych", któ*
zniszczenia zamienił to ongiś pięk* parcie przez wiele miesięcy po wy*
Świadczy o tym i ruch na ulicach mechaniczne i elektryczne w ra» lekceważyć
rzy jeśli wystąpią w pełnym skła»
ne miasto w dymiącą kupę gruzów. jeżdzie z miasta.
i handel j rozwój miasta, liczącego mach Liceum Mazurskiego.
i
dzie, o czym nam sygnalizują, mogą
Pośród zgliszcz i rozszarpanych przez
Jakżeż byłem radośnie zaskoczo dziś ponad 7.000 mieszkańców.
Z powodu niedostatecznej ilości stanowić dla KKS trudny orzech do
pociski armatnie ruin domów cho* ny zmianami, z jakimi zetknąłem
Ulica Szczytna tętni roagwarem i sił nauczyciele są przepracowani —' zgryzienia.
• ■
dzą otępiałe i błędne postacie, grze się obecnie tuż po wyjściu z dwór* dźwiękiem czystej polskiej mowy. są wypadki, że zamiast przewidzia»
bia patykami w usypiskach w po* ca kolejowego! wprawdzie ną wstę» Przez jezdnię przewalają się z hukiem nych 24 godzin tygodniowo mają 52
W przedmeczu spotkają się drugie
szukiwaniu resztek swojego mienia. Pie powitały mnie wraki czołgów i ■długie sznury furmanek, wylądową gadziny.
drużyny obu klubów, co będzie mia»
’
Ogień i pociski zniszczyły jednak inne paskudztwo powojenne, aie wanych po brzegi bogactwem tego*
1 rodajnym wskaźnikiem, jakim na*
W
tym
roku
w
gmachu
gimn.
i
wszystko.
już nieco dalej zapomniałem o tych rocznych zbiorów.
liceum ogólnokształcącego maja po* i rybkiem kluby rozporządzają.
Od owych dni minęły lata. Szczyt symbolach ludzkiej wścieklizny i
xxxxvovxc ox^
Spotkanie rezerw odbędzie się
mieścić
się vpxuuz.
oprócz Ö.KU1.
gimn. 1 liceum!
liceum
Targowisko
szczycieńskie
tętni
no stanęło na nogi, odbudowało się zdziczenia.
t3, zaś pierwszych drużyn
życiem. Pełne ludzi, koni 1 bydła, ogólnokształcącego i gimn. zawoau» 0
prawie od fundamentów.
Szczytno złociło się w słońcu je« rozgwaru i chałasu, ruchu i dźwię* wego także i gimn. spółdzielcze — i 0 £odz' 14~15_ Przyszła druga wojna światowa. siennym, kąpało się w jego .blaskach ku, każę zapomnieć o wojnie minio ma być to w pierwszym rzędzie ze ' Drużyny zagrają w składzie: KKS:
Z pechowego miasta zostały po raz mieniło się, jak barwny bukiet — nej, o pozornej jeszcze niedawno względu na oszczędność w opale.
Swieboda; Woźnica, Troicki; Zysków»
drugi zgliszcza i ruiny. Tym jednak przejrzały, ale żywy jeszcze i uro* nieosiągalności zaludnienia „stepów
W gmachu, gdzie dotychczas mres ski — Szydlik — Mikołajczak; Ko
razem zniszczenie nie było tak zu= czy. Całe ciepło słoneczne, wszyst* mazurskich", o brutalnym, a jakżeż ci się gimn. spółdzielcze, ma powstać pacz — Czanik — Gniadek — Bał«
pełne. Ocalały niektóre ulice w sa* kie jego promienie, zdawało się
prawie pruskim, ka międzyszkolna bursa żeńska, a w trun — Sztokinger. SKS „Społem":
mym mieście i na jego peryferiach. wchłonęły liście, szeleszczące na krótkotrwałym
żacym wierzyć w długowieczność gmachu nad jeziorem koło Domu Gutkowski (Gilarski); Abramski T.—
Wprawdzie centrum miasta ucier* drzewach i pod stopami.
(ma)
niemczyzny na ziemiach Warmii i Dziecka bursa męska.
Dorosz; Zięba — Bryłka — Skwarek;
piała najwięcej, podobnie jak w
Powoli otrząsnąłem się z uroku
1914 roku, lecz mimo to pozostał tego piękna, rozrzuconego przez na» Mazur.
Stare i kłamliwe prawdy ustąpi»
szereg -domów, wokół których zaczę turę bez miary, dłonią pełną szczod«
pod naporem żywiołu polskiego.
ło koncentrować sję nowe życie.
rości. Gdy pierwsze wrażenie minę* ły
Gród Juranda, przypominający dzj*
ło
wzrok
chłonąć
począł
inne
już
SZCZYTNO
aj wszystko, tylko nie zamek o*
obrazy, realne w wymiarach, pozy« si
DAWNO NIEWIDZIANE
wiany legendą i czarem sjenklewi*
tywne. pełne ruchu i życia.
ezowskich opowieści, jest świad*
Rek minął od czasu, gdym po raz
■ Petrykowskj, który zasadził 6 q, a
kiem nowobudujących się praw du
JUTRO
SZCZYTNA
ostatni zachwycał się uroczym po»
; zebrał ze swego poletka o po«
chowy
eh
i
materialnych.
JEST
BLISKIE
Ziemniaki przeciętnej wagi 1 kg ■ wierzchni jednej trzeciej hektara
łożeniem grodu Juranda. Pamiętam,
____
— to w swoim rodzaju rekord w i| 120 q. nie jest jedynym w naszym
Miasto zmieniło się od roku üble« ODBUDOWA SZCZYTNA—
wyjeżdżałem wtedy z miasta pełen
tej dziedzinie produkcji rolnej, ja* województwie gospodarzem, który
KONIECZNOŚCIĄ
kim może się poszczycić chyba tył* osiągnął podobne wyniki.
To prawo pisane jest polskimi rę ko jakieś gospodarstwo doświadczał
Podobnie inni rolnicy, jak na przy
koma. Mimo zniszczeń i ogólnego ne lub pokazowe.
kład ob. P. Tański z Olsztyna I ob.
zubożenia, odbudowa Szczytna za»
A jednak taki wynik w zwykłej 1 J. Majsterek z Jonkowa gm. Szom*
czyna wkraczać na tory realne i
gospodarce
polowej osiągnął rolnik bark mogą się wykazać równymi o*
określone, jako konieczność.
ob. F. Petrykowskj z Barczewa, któ sięgnięciami. Pierwszy z nich ze*
Zaludnienie powiatu i samego ry niedawno temu dostarczył szereg brał z 0,2 ha 75 q ziemniaków, któ*
[ remont szkół powszechnych, oraz miasta, rozwój ośrodków przemy* takich okazów pow. zarządowi Zw. rych wymiary dochodzą do 13 na 21
cm, a drugi z 0,25 ha zebrał 90
' przedszkoli, remont budynków mie* słowo = przetwórczych. Szybko po* Sam. Chłopskiej w Olsztynie.
stępującą odbudowa terenów roi*
qüintali.
Przeciętna
waga
egzemplarza
do»
nych, obfitość bogactw leśnych oraz
Poza osobliwością, jaką stanowi
chodzi do 1 kg. przy wymiarze 12
; budynku Z. O. M»u przy ul. Szańco* położenie w stosunku do szlaków na 20 cm., a trzeba zaznaczyć, że wielkość tegorocznych ziemniaków
(Od naszego korespondenta)
komunikacyjnych,
zmuszają
do
po*
na naszym terenie, miejscowi rolni
; wej. (mx.)
wzięcia decyzji stanowczej i uzasau nie sa to okazy największe.
W ramach wymiany młodzieży
cv stwierdzają zgodnie, że nie pa*
I dodajmy do tego, że rolnik F. motają, aby kiedykolwiek zbierano
nior.ei logiką faktów i cyfr.
szkolnej między Polską i Jugosławią CZY WIECIE, ŻE...
nr
u
n
v
wwnłi.mw
przybywa do Elbląga «30 uczniów
Odbudowa Szczytna została zdb*
z hektara taka, jak w tym roku i«
Klasztor w Kadyni (pow. elbląski),
jugosłowiańskich.
ilość ziemniaków.
znajdujący się obecnie w ruinach, cvdowana. Miasto zatętni życiem po
Będą oni uczęszczali do średniej był za dawnych czasów polskich obu stronach jeziora i, jeśli losy o*
i Jest to rezultat, który zawdzię*
Szkoły Przemysłowej przy ul. Wa* miejscem, ściągającym liczne pici* każą się łaskawe, wkrótce zapomni
. czać należy nie tylko staranności u*
plennej 17, związanej praktyką grzymki z dalekich stron kraju.
o swoim zniszczeniu.
prawy roli, ale 1 fochowemu kjero*
z Fabryką Maszyn i Taboru Kolej o*
Odpust, obchodzony na św. Anto*
wnictwu inspektoratu roln:czego po
Gr<^,d Juranda zasługuje na m
wego.
wiatowych związków Sam. Chłop«
niego, patrona klasztoru, trwał osiem choćby dlatego, że o sWojej przysz*
Wczoraj na trasie Olsztyn—Węgo# skiej.
(1.)
Uczniowie jugosłowiańscy zamiesz« dni. Na wzgórzu klasztornym w okre« łości i rozwoju myśli realnie, że jest rzewo
wydarzyły
się
dwie
poważne
kają w bursie szkolnej. (mx.)
sie tym rozwijał się ożywiony han* j ambitny i pełen zapału
' i Co pracy. , katastrofy samochodowe, o których
dal, (mx.)
gj»(il.) • donoszą nam w ostatniej chwili.
WYPADEK SAMOCHODOWY
1 Jutro podamy szczegóły, (ges.)
WYCIECZKI Z PASŁĘKA
2« f0 łączność

w przededniu swego rozwoju

Przed jutrzejszym meczem

KKS-SKS

CIEKAWE DANE

świadczące o wyjątkowym urodzaju
ziemniaków

Dzień Elbląga

Młodzież jugosłowiańska
będzie uczęszczać

do szkoły przemysłowej

j

iimibi

n—

r•ii ■tn.i

wurtMnnuw

Owa wypadki
samochodowe

T« P.

Górowo Iławieckie

Bania M. — Drżała — Książek —
Krawczyk — Konecki (Miter).
Znany i popularny piłkarz Wyso* A
kiński z powodu choroby zmuszony
jest pauzować.
Spotkania zostaną rozegrane na
stadionie WF (w lesie) (at.)

Z notatnika piłkarza
Na ostatnim posiedzeniu zarządu
MOZPN po złożeniu wyjaśnień le*
woskrzydłowy KKS, Stokinger, zo«
stał przywrócony do praw.
Paza tym zarzad zawiesił na 6
tygodni M. Banię (SKS) i udzielił
surowej nagany Krawczykowi (SKS)
za niestawienie się na mecz z Opo*
lem.
Przypominamy, że ostateczny ter*
min zgłoszeń do turnieju siódemko
wego MOZPN upływa 20 bm. (b)

W Pasłęku
W Pasłęku rozegrany zosta? mecz
piłki nożnej między MSS „Fala" z
Elbląga, a MSS Pasłęk z wynikiem
1:1. Drużyna elbląską była lepsza
kondycyjnie, natomiast gracze z
MSS Pasłęk grali z ambicją.
Walory sportowców z Elbląga po
zostawiają wiele do życzenia, po*
nieważ zaczęli się kłócić na boisku
w trakcie gry j o mały włos nie <Jo?
szło do bójki.
Sędziował p. Szwed debrze, Wi*
dzów, około 2 tys.

Zebranie OZPR
W dniu 26 bm. o godz. 9 w pierw
szym terminie względnie o godz.
10 w gmachu WUWF j PW w Ols®»
tynie pokój Nr 3 odbędzie się wal*
ne zebranie zarządu OZPR.
Na porządku dziennym zebrania
Drzewidziany jest wybór nowego
Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej.

Czy wiecie że...
...Poznański OZLA zwrócił się »
propozycją rozegrania
spotkania
lekkoatletycznego Poznań — Ol*
sztyn na wiosnę roku przyszłego.
... rozgrywki A«klasy piłkarskiej
MOZPN rozpoczną się ostatecznie
na wiosnę roku przyszłego.

Giżycko
na odbudowę Warszawy

Jak nas informują kwesta uli»
Na autostradzie między Elblągiem
społeczeństwa ną na Odbudowę Warszawy przy*
CENNIK OGŁOSZEŃ
i Malborkiem miał miejsce wypadek
w Giżycku w miesiącu.
samochodowy. Powracający z Gdań®
Ogłoszenia drobne: osobiste, po
z wojskiem niosła
nlu kwotą 65.872
(«.}
ska samochód, wiozący uczestników
szukiwania rodzin, zguby po zł
16 za słowo. Handlowe po sł 20
wycieczki z Pasłęka, uległ wypadko*
za słowo. Poszukiwanie pracy po
wi, wskutek zderzenia.
sieć niskiego napięcia na przestrzeni zł
10 za słowo.
Kilka osób odniosło obrażenia.
około 4 tys. metrów.
Ogłoszenia wymiarowe: (za 1
Sprawcą wypadku był nietrzeźwy
Wszystko to należy już do prze mm
i zwrócić się do Wydziału po formo*
szer. 1 szpalty): za tesktem
kierowca. (mx.)
szłości, natomiast myśli się teraz do 100
larze rejestracyjne i wypełnione
mm zł 35, od 101—!200 mm
o
przyszłości
i
to
najbliższej.
Przypominamy wszystkim teatral zwrócić Wydziałowi w terminie nie
(Od naszego korespondenta)
ZJAZD RZEMIEŚLNIKÓW
zł 40; ponad 200 mm zł 45. W te«
Piekącą bowiąm sprawą jest kwe=> kście
redakcyjnym: ’do 100 mm nym zespołom amatorskim (ochot* przekraczalnym do dnia 15 listo*
W niedzielę, dn. 19 b. m. o godz. 10,
Mieszkańcy Górowa Iławieckiego stia wody, którą po zreelektryfiko*
odbędzie się przy ul. Łączności 2 nad» przeżyli radosną chwilę włączenia waniu miasta łatwo będzie można zł 45; od 101—20Q mm zł 55; po* niczym), że podlegają one, zgodnie pada.
z zarządzeniem Ministra Kultury i
nad 200 mm zł 70.
zwyczajny powiatowy zjazd rzemie ich do sieci ZEOM»u.
Podkreślić należy, że Zespoły uzapewnić mieszkańcom. Pracująca
Nekrologi: do 50 mm zł 30; od Sztuki z dnia 24 lutego 1947 r. obo» chylające
ślników z udziałem przedstawicieli ! Było to dotychczas jedyne powia tu duża mleczarnia zostanie nieba
się od obowiązku reje*
51—100 mm zł 35; od 101 — 150 wiązkowi rejestracji.
Izby Rzemieślniczej w Gdańsku.
straćji nie będą otrzymywać zezwo*
wem
również
przestawiona
na
pracę
i
Rejestracja
jest
bezpłatna
i
dru«
towe
miasto
w
woj.
olsztyńskim
mm
zł
40;
ponad
150
mm
zł
50.
Tematem obrad będą aktualne
elektrycznością.
W numerach niedzielnych i ki rejestracyjne również bezpłatnie j leń na urządzanie widowisk.
sprawy, dotyczące rzemiosła. (mx.) I pozbawione dobrodziejstw światła I Słowetn Górowo dopiero teraz za*
wy daj e Woj. Wydział Kultury i! Od obowiązku rejestracji wolne
świątecznych 30»/o dopłaty.
: elektrycznego.
czyna żyć względnie normalnym ży*
|_są___
wv.jon.vwe
ROBOTY BUDOWLANE
Za terminowy druk ogłoszeń j Sztuki.
zespoły
amatorskie wojskowe i
j Radość i zadowolenie ^mieszkań* ciem z lepszymi perspektywami na
| Zespoły jeszcze dotychczas nieza* szkolnej zorganizowane dla ^potraeb
Administracja
nie
odpowiada.
Punkt ciężkości robót budowla« ców (ludność miasta liczy około przyszłość,
................
(ski.)
rejestrowane winny są niezwłocznie szkol j wojska, (a)
nych, wykonywanych sposobem go» 2 tys.) są tym większe, ponieważ dla
spodarczym z kredytów Delegatury otrzymania upragnionej energii ęlek* j
Rządu dla Spraw Wybrzeża przez trycznej trzeba było pokonać wiele '
URZĄD WOJEWÓDZKI OLSZTYŃSKI
Olsztyn, dnia 15. X. 1947 r
miejski Wydział Techniczny spoczy trudności. Najpoważniejszym kłopo«
Wydział Aprowizacji
wał w ostatnim miesiącu na odbu* tern, na jaki natknęli się realizato«
dowie budynków mieszkalnych dla rzy zreelektryfikacji Górowa — było
W ślad wywołania z dnia 29. IX. 1947 roku j u dnia 1. X. 1947 r. Nr
pracowników gazowni miejskiej przy kompletne odcięcie od sieci wysokie?
ul. Malborskiej.
Apr./PLII
—10841/47. Wojewódzki Wydział Aprowizacji podaje do wiado*
go napięcia.
I
Jednocześnie prowadzono końcowy
mości i stosowania wywołanie na dalsze artykuły na m<® październik b.r.
I Trzeba było wybudować 25 km no«
ODDZIAŁ
j wej linii wysokiego napięcia, na co
WYWOŁANIE
niezbędny był poważniejszy kredyt
Gdańsk — Wrzeszcz ul. Kilińskiego 3, tel. 413-30
' gotówkowy. Ponadto trzeba było od*
J. B. Lidzbark — Zainteresowali« budować budynek stacji transformat
Kat. I
HURTOWNIE REJONOWE
Kat. IR Dod. Dod.
D2 iD3 Dl
Artykuł
śmy sie pańską sprawą. Po zebraniu torowej i zainstalować nowo przy*
U w « gi
Olsztyn, ul. Niepodległości Nr 46
informacji powiadomimy o wyri* wieziony transformator. Wreszcie
kg
kę
kach.
trzeba było odbudować i naprawić
ty ..ty
Słupsk, ul. Mickiewicza Nr 48
1
1. Mydło do prania 7
0,2
0,1
Zauiiadamiamy Odbiorców naszych, iż ceny hurtowe i de
2. Cukierki
14
0,3
0,31 Stosownie do po
taliczne artykułów rozprowadzanych przez nas, uległy
albo
siadanych przez
zmianie od dnia 10. X. 1947 r.
1490
O.sJ powiaty
3. Marmolad*
14
—
—
0,5
zwolnień
4. Kakao
2-8
OSTRÓDA — „ŚWIT*
0,2
W OLSZTYNIE
5. Sok owocowy
27 2 puszki po
.—w Otrzymuje tylko
„Płomień nie zgaał"
TEATR IM. JARACZA
1,3041 albo
, DZIŚ dnia 18 października otwiera
Olsztyn miasto.
„Przyjaciel przyjdzie wleoxoram« KĘTRZYN — „CASINO“
4 puszki po
się sklep masarski w Olsztynie przy
o godz.19.30
detektyw
“
„Niewidzialny
0,5 a
ul. Bałtyckiej 35. Właściciel Topa
! Józef.
1499
KINO „POLONIA"
GIŻYCKO — „WANDA“
Za wojewodę
Prywatne Koedukacyjne Kursy
„Złote wrota" o godz. 16, 18 i 20 „Zamieć śnieżna“
KUPIĘ stół okrągły, otomanę, ko»
(—) Henryk Płoch
1505
zetkę,
fotel,
kredens
kuchenny.
Kroju I Szycia
KINO „MAZUR"
Naczelnik Wydziału
— „CAPITOL“
Zgłoszenia — Limanowskiego 37 a,
„Droga do nieba", pocz. seansów ?5 LIDZBARK
ANDRZEJA SZACHNOWICZA
UaMMOH ■( I I IliMMlM JLBUlfcaBfc*»«
„Młodość
T.
Edisona"
m.
2.
1497
WOJEWÓDZKI
WYDZIAŁ
APRO

17 i 10.
WIZACJI
podaje
do
wiadomości,
w
OLSZTYNIE
Fl zawadzki
MORĄG
—
„ADRIA"
MUZEUM NA ZAMKU
ZATRUDNIMY z miejsca pilnika» że posiada w magazynach „Społem"
ul. Jagiellońska 30 m. 2
imWÖRNIA
STEMPLI
W niedzielę, wtorek f ezwartok „Rywal Jego Królewskiej Modd0
rza maszynowego i hartownika. do sprzedania worki po towarach
od godz. 10 — 18.
Najbliższe Kursy rozpoczynają się P. W. M. Olsztyn, ul. Kętrzyńskie» U. N. R. R. A.
ZAKŁAD MECH.
DZIAŁDOWO ~ ^APOLLO*
APTEKA DYŻURNA
z dniem 3 listopada b. r.
1493 go 5/6.
GRAWERSKI
1506«3
„Ludzi« i manekiny"
Pierwszeństwo kupna jnają w
Fajertaga, Kolejowe. 18.
Bydgoszcz, Pomor
myśl
okólnika
Ministerstwa
Apro<
BISKUPIEC — „POLONIA'
KUPIMY piecyk pokojowy na wę3 wizacji Nr 9 z dnia 31 stycznia
ska la—Tel. 2.-29
STRAŻ POŻARNA
„Skandal"
giel. Wiadomość: BOD, Stalina 33, 1947 r., Przemysł Państwowy, In»
P. K, O. Bydgoezes
CENTRALA
Telefon 22*22 czynny całą (tobe
VI 113.
I P1498 stytucje Państwowe, Samorządowe,
SZCZYTNO - „GRUNWALD*
Najlepsza jakość! Najniższe ceny!
W ELBLĄGU.
Nieczynne
Spółdzielcze
i
Społeczne.
1504
, POSZUKUJĘ pokoju przy kultu»
1340-1
Dostama natychmiast I
Za wojewodę
ralnej rodzinie. Wiadomość: telef.
MRĄGOWO ~ »»BAJ*
KINO „BAŁTYK"
SP. z o. o.
I
(
—
)
Henryk
Płoch
.Nr
2709.
_________
__
________
1503
„Niebo jest dla was"
„Czarodziejski kwiat"
W WARSZAWIE
Naczelnik Wydziału , UNIEWAŻNIAM zagubione tymcza-1 UNIEWAŻNIAM zagubione tyjm*
BARTOSZYCI
„BAJKA’
APTEKA DYŻURNA
I sowę zaświadczenie obywatelstwa
Oddział w OLSZTYNIE czasowe zaświadczenie obywatel UNIEWAŻNIAM zagubione tymcza^ polskiego Nr 17/1464/21 wydane
„Ulica złoczyńców>«1
Mariańska. Królewiecka
stwa polskiego wydane przez Sta* sowę zaświadczenie tożsamości wy« przez Starostwo Powiatowe Olsztyn
ul. Jerzego Lanca 8
ORNETA — „LUTNIA“
STRAŻ POŻARNA
rostwo Powiatowe Olsztyn na na z*
nazwisko Jost Lucyna.
1500
poszukuje buchaltera względnie wisko Nyrowska Anna zam. Dąb* dane przez Zarząd Miasta, kartę na
Telefon 0 czynny całą dobę
„Sekretarz Rejkomu®
•---- -------- —------------------------------wykwalifikowaną pomoc buchalte- rówka, pow. Olsztyn oraz kaTtę ro* rejestracyjną wydaną przez R. K. U.,
1494-2 werową wydaną przez Zarząd Gmi* kartę rejestracyjną wydaną przez UNIEWAŻNIAM zagubioną kartę
wa, 14.00»audycja rozrywkowa, 16.00 ryjnąReferat Wojskowy w Szczytnie na rejestracyjną wydaną przez R. K. U.
dziennik, 16.30 słuchowisko dla dzie» UNIEWAŻNIAM kartę rejestracyj* ny Dywity, pow. Olsztyn na nazwi* nazwisko Godzieba Czesław uródz, Lidzbark Warmiński na nazwisko
sko
Sitajko
Kazimierz.
1502
ci, 17.00 „Przy sobocie po robocie", ną R.K.U. Malbork Nr 2862 na
_____________ __ _ w Paryżu 30.2.1926 r.
1491*8 Serafin Stanisław, syn Józefa, urodź.
SOBOTA 18 b. m.
18.15 „W rocznicę śmierci Tadeusza
14.1.1925 r.
’ i469d
Ö.00 sygnał czasu, 6.05 gimnastyka, Kościuszki", 19.00 audycja dla świata nazwisko Mikołajski Teodor zam.
unieważniam zagubmy aowód
Ostróda,
Skwerowa
4
1492*2
żeczkę
wojskową
wydaną
przez
6.15 dziennik, 6.20 muzyka, 7.00 wia pracy, 19.30 „Muzyka ludowa", 20.00
osobisty wydany w Dziedzicach, kar UNIEWAŻNIAM Zagubioną legity
RKU,
Lidzbark, kartę
rowerową,
domości, 7.15 muzyka, 7.55 lekcja ję* dziennik, 20.50 pogadanka sportowa,
te «rejestracyjna,
wydaną przez iUŁU
RKU mację służbową Nr 78311 wydaną
ndrinoL.
■
-----‘
vjwuavyjua. wyaaną
UNIEWAŻNIAM
zagubioną
książka
ayka rosyjskiego, 12.03 wiadomości, 21.00 transmisja z Rzymu , Proko* wojskową Nr 0485 R.K.U. Olecko,
«“ ^«c nrntMawania przez KW MO Olwrtyn na nazwisko
repatriacyjną na nazwisko” Butide^ w Morągu
12.15 muzyka, 12.20 „Z mikrofonem fiew „Miłość do trzech pomarańczy",
wydany na nazwisko Wi
Lachowice
uro4i.l928r. wic» Jóaef uroda. 1«. IX, 1825 r.
P»
18.80 audycja rosrywko* wre w orttreeb aktach
tan Maria» ay® Wiktora, urodź. 20 Rechul Zdzisław, »ä®. Qiagtyis,
«.03385
M8M l< Wl» »
U7M ul.
as.

ostatnie miasto powiatowe

Amatorskie zespoły teatralne
podlegają rejestracji

przyłączone
do sieci ZEOM-u

r

CENTRALA ZBYTU

PRZEMYSŁU

CO I GDZIE?

Teraz uczcie się
kroju!!!

MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH

Radio

nuod

1 -»»I -*N

Odpowiedzi Redakcji

PAPIERNICZEGO

