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MUSIMY ZLIKWIDOWAĆ UPOŚLEDZENIE KULTURALNE MAS

Polska nad morzem

Prezydent Bierut o najpilniejszych zadaniach
kultury narodowej

na otwarciu nowej potężnej radiostacji we Wrocławiu
We Wrocławiu w obecności prezydenta R. P. Bolesława Bieruta
odbyło się uroczyste otwarcie nowej 50-kiłowatowej radiostacji,
uświetnione reprezentacyjnym finałowym koncertem radiowego festivalu muzyki słowiańskiej.
Na otwarcie stacji nadawczej, dru
giej pod względem mocy w Polsce,
przybyli Marszałek Polski Michał Ro
la-żymierski, wicepremier Korzycki,
ministrowie Rabanowski i Dybowski,
ambasadorowie ZSRR Lebiediew, Ju
gosławii — Pribicevic, Czechosłowa
cji — Hejret, poseł Bułgarii Tagarow, charge d‘affaires Węgier Foerster oraz przedstawiciele radiofonii
polskiej i państw słowiańskich.
W udekorowanej flagami polskimi
i państw słowiańskich sali wielkiego
studia Polskiego Radia, naczelny dy
rektor Polskiego Radia Billig złożył
meldunek prezydentowi R. P. z do
konanych prac przy odbudowie kom
pletnie zdewastowanej przez Niemców
rozgłośni wrocławskiej.
Nowa stacja 50-kilowatowa o mofcy równej stacji raszyńskiej jest nie
wątpliwie jedną z najlepszych i naj
nowocześniejszych w Europie.Nadajnik, uruchomionej w niedzielę
radiostacji wrocławskiej, zakupiony
został w amerykańskiej wytwórni
R.O.A. za 140 tysięcy dolarów. Moc w
antenie — 50 KW. Stacja jest całkowi
cie zautomatyzowana, uruchamiana je
dnym przyciskiem. Pracuje na fali
315,8 m. Wieża antenowa mierzy 140
metrów wysokości. Pierwsze zaś pró
by techniczne nadano 29 października.
Odbiór jest doskonały
Po odegraniu Hymnu Państwowe
go przemówił Prezydent Rzeczypos
politej 'Polskiej Ob. Bolesław Bierut.
Radio staje się dziś coraz bardziej
nieocenionym ‘ instrumentem w roz
woju i w upowszechnieniu kultu
ry — mówił Ob. Prezydent. — Gdy
do niedawna jeszcze, w starym
przedwojennym układzie społecznym

było ono przeważnie tylko narzę
dziem rozrywki stosunkowo szczup
łych warstw — to dziś staje się ono
zdobyczą kulturalną coraz liczniej
szych mas społecznych.
Już
w
okresie
powojennym
Polskie Radio odbudowało z gruzów
lub zbudowało od nowa 14 stacji
nadawczych o łącznej mocy 200
KW., zradiofonizowało około 2.500
wsi, zainstalowało przeszło 150 ty
sięcy
głośników mieszkaniowych.

Radio nie tylko dla wszystkich
W niedługim czasie stację radio
wą o takiej samej mocy jak Wro
cław otrzyma również Szczecin.
Będzie to nowy wielki krok naprzód
w kierunku przyśpieszenia najdonio
ślejszego dziś dla nas procesu pełnego scalenia naszych prastarych
odzyskanych ziem piastowskich z
Ojczyzną.
Właśnie tutaj na Ziemiach Odzy
skanych
niewątpliwie najbardziej
uwidacznia się rozdźwięk między dy
namiką osiągnięć gospodarczych, a
niezaspokojonymi potrzebami życia
umysłowego a przecie nowe wa
runki życia społecznego Polski Od
rodzonej wymagają właśnie usunię
cia wszelkich nierównomierności w
rozwoju człowieka.

Smutna spuścizna
minionych lat
Zadanie to nie jest ani proste, ani
łatwe. Upośledzenie kulturalne wiel
kich mas ludu pracującego ma swe
bezpośrednie źródło w ich upośle
dzeniu ekonomicznym, w ciężkich
warunkach ich bytu materialnego.

Bevin w obronie planu Marshalla
Horoskopy Konferencji Londyńskiej
LONDYN (PAP). Bry
tyjski minister spraw
zagranicznych
Bevin
wygłosił w sobotę na
festiwalu związków za
wodowych w Bristolu
przemówienie, w któ
rym omówił stanowi
sko Anglii w najważ Min. Bevln
niejszych problemach międzynarodo
wych.
Bevin usiłował wziąć w obronę plan
Marshalla oraz pobudki, jakimi kieru
ją się Stany Zjednoczone, zgadzając
się na udzielenie pomocy państwom
Europy Zachodniej. Zdaniem mówcy
jasne jest, iż pomoc nakłada na te pań
stwa pewne obowiązki. Tak np. An
glia, zgodnie z żądaniem USA, pragnie

zwiększyć swój eksport węgla do Eu
ropy.
Minister wyraża ubolewanie, że nie
wszystkie państwa europejskie wzięły
udział w Konferencji Paryskiej.
Bevin oświadczył również, że tylko
zgodna współpraca i zrozumienie wza
jemne między państwami może zape
wnić pokój Europie.
Przechodząc do sprawy przyszłej
Konferencji 4-ch Ministrów, Bevin
podkreślił, że ministrowie będą musieli dokładnie zbadać fakty, utrud
niające osiągnięcie porozumienia. Jeśli
to nie nastąpi, konferencja listopado
wa może się okazać „prawie, że ostat
nią szansą“ porozumienia w sprawie
szybkiego rozwiązania problemu nie
mieckiego.

Prawdziwe oblicze demokratycznych Niemiec
„Skończyć z tym idiotyzmem!“
wołają Hamburczycy na humanitarnym filmie
HAMBURG (obsł wł.). W czasie
wyświetlania filmu szwajcarskiego
„Ostatnia szansa“ przedstawiającego
historię ucieczki do Szwajcarii grupy
prześladowanych
przez
nazistów
uchodźców politycznych — publicz-

ność niemiecka urządziła wrogą ma
nifestację, wrzeszcząc „skończyć z
tym idiotyzmem“.

Po wyjściu z kina manifestanci zde
molowali witryny reklamowe, drąc
afisze i fotosy.

W strefie okupacji francuskiej
elementy de gaullistowskie biorą górę
PARYŻ. (Obsł. wł.). W związku z
podaną w dniu 14 bm. do wiadomości
publicznej dymisją szefa administra
cji cywilnej w strefie francuskiej
Laffon — prasa francuska wyraża
opinię, że zasadniczą przyczyną ustą
pienia były rozbieżności zdań w
sprawie wzajemnych kompetencji po
między szefem zarządu wojskowego
strefy francuskiej gen. Koenigem, a
ustępującym Laffon.
Prasa lewicowa jest zdania, że róż
nice zdań dotyczyły także całokształ
tu polityki francuskiej w Niemczech.
Komentator AFP (Francuskiej Agen. cji Prasowej) w związku z tymi glo* sami zauważa dość nieprzekonywu
jąco, że „niezgoda“ pomiędzy Koeni
gem a Laffonem w sprawie zasadni
czej linii polityki francuskiej w Niem

Badanie szczegółom

niedyskrecji Daltona
LONDYN (API). Na wniosek opo
zycji konserwatywnej, ma się roz
począć badanie szczegółów niedy
skrecji byłego ministra skarbu Dal
tona, który ujawniwszy przedwcześ
nie budżet musiał podać się do dyaaisaS

czech, nie wydaje się być istotną przy
czyną dymisji ponieważ obaj oni by
li jedynie wykonawcami dyspozycji z
Paryża. Dodać należy, że generał
Koenig jest powszechnie uważany za
zwolennika de Gaulle'a.

—

«

Jest to najbardziej ponura spuścizna ustroju społecznego, który
dbał tylko o wysoką stopę życia
warstw uprzywilejowanych i pasożytniczych.
Dla przezwyciężenia skutków tej
podwójnej spuścizny musimy czynić
równocześnie wysiłki w dwóch kie
runkach: po pierwsze — w kierun
ku najszybszej odbudowy kraju i
podniesienia materialnych warunków
bytu
całego narodu, a przede
wszystkim warstw pracujących; po
drugie — w kierunku uzdrowienia
wynaturzonej przez niesprawiedliwy
ustrój społeczny psychiki ludzkiej
i likwidacji zacofania, podnoszenia
poziomu oświaty i kultury najszer
szych mas ludowych.
Oba te zadania są najściślej ze
sobą związane i wzajemnie uwarun
kowane. Niepodobna rozwiązać jed
nego bez równoczesnego wypełnienia
drugiego.

| na od tego celu, sztuka dla sztuki,
wynika z pobudek aspołecznych.

I twórcy jednostronnie po mn ą
jeszcze kulturę
Od jednostronnego ujmowania za-;
dań i problemów rozwoju zarówno
gospodarki, jak i kultury ogólnona
rodowej — zadań jak najściślej ze
sobą związanych — nie są wolni —
niestety, często ani kierownicy na
szej ekonomiki, osiągający wspa
niałe wyniki w odbudowie produk
cji, ale z lekkim sercem traktujący
dziedzinę sztuki, muzyki, malar
stwa, literatury — słowem, rozległą
dziedzinę wzruszeń i przeżyć arty
stycznych, ani też i to nieraz nawet
w większym jeszcze stopniu — za
wodowi reprezentanci kultury, lu
dzie, których powołaniem, misją
społeczną jest kształtowanie psychi
ki człowieka. Ta jednostronność —
to również działająca jeszcze spuś
cizna starej, przebrzmiałej tradycji.
Nie pasuje ta jednostronność w naj
mniejszym stopniu do tego wielkie
go procesu przeobrażeń społecznych,
które dokonały się i dokonywują
nadal w narodzie polskim.
Obowiązkiem twórcy, kształtują
cego duchową dziedzinę życia naro
du jest wczuć się w tętno pracy
mas ludowych, w ich tęsknotę i po
trzeby, z ich wzruszeń i przeżyć
czerpać natchnienie twórcze do wła
snego wysiłku, którego celem głów
nym i podstawowym winno być pod
niesienie i uszlachetnienie poziomu
życia tych mas. Twórczość oder^a-

0 u^owszechn en e kultury
Cechą znamienną przeżywanego
przez nas okresu jest to, że nie wy
brane tylko warstwy i nie wyjątko
we tylko postacie, nie indywidualni
bohaterowie działają
na potężnej
scenie dziejowych przemian w życiu
narodów.
(Dokończenie na str. 2-ej).

Niezwykła afera w Południowej Afryce

Zrabowano 13 samochodów diamentów

wartości 500 mil. dolarów
CAPETOWN (Południowa Afryka) (UNIPRESS). Oddział Buszmenów
liczący ponad 4000 ludzi i uzbrojony w amerykańskie karabiny maszynowe
napadł na słynny „skarbiec pustyni Namaka“ gdzie znajdują się naj
bogatsze na świecie złoża diamentów i zrabowawszy 13 samochodów diamentów wartości ponad 500 milionów dolarów znikł bez śladu powodując
panikę na giełdzie londyńskiej. W Capetown uważa się, że wyprawa zo
stała zorganizowana przez amerykańskie towarzystwa handlu diamentami.

W 1936 r., uczony niemiecki dr
Johannes Streicher odkrył na pu
styni Namaka niezwykle bogate ko
palnie diamentów, nie wymagające
prawie żadnych urządzeń do eksplo
atacji, gdyż diamenty leżały dosłow
nie na powierzchni ziemi.
Dr Streicher, który nie chcial
sprzedać odkrytych przez siebie tere
nów największemu trustowi diamen
towemu świata „De Beer“ należącemu
do sir Ernesta Oppenheimer, został
w kilka miesięcy później zamordowa
ny w tajemniczy sposób.
Trust „De Beer“ obawiając się
gwałtownej zniżki cen przeforsował
w parlamencie południowo-afrykańskim ustawę, na mocy której, obszar
obfitujący w diamenty, został oto
czony drutem kolczastym przez który
przepuszczono
prąd
elektryczny.
„Skarbca pustyni Namaka“ strzegło
200 strażników rządu południowo
afrykańskiego uzbrojonych w naj
bardziej nowoczesną broń brytyjską.
Napad Buszmenów nastąpił zupeł
nie niespodziewanie. Doskonale zo-

było 13 pełnych samochodów cięża
rowych diamentów, napastnicy zni
kli bez śladu. Rząd południowo
afrykański rozpoczął natychmiastowe
poszukiwania lecz dotychczas nie
udało się policji trafić na ślad Bu
szmenów.
Wstępne śledztwo ustaliło, że Buszmeni posługiwali się bronią ame
rykańską.
Capetown podkreślają się w związ
ku z napadem, że amerykańskie to
warzystwo handlu diamentami „U ni
ted Diamont Exploitation Company“,
zwracało się niedawno do trustu
„De Beera“ z propozycją rozpoczęcia
eksploatacji złóż diamentowych w
Namace, „De Beer“ odrzucił jednak
tę sugestię obawiając się zmniejszę
nia zysków.

Nowe wystąpienia w Ameryce
przeciwko działaczom komunistycznym
WASZYNGTON (API). Były za
stępca gen. prokuratora w Wa
szyngtonie, John Rogge, wyjawił, że
Edgar Hoover szef federalnego biura
śledczego oraz Tom Clarc, gen. pro
kurator są w trakcie przygotowań
do szerszej akcji, skierowanej prze
ciw
działaczom
komunistycznym
oraz postępowym kołom z otoczenia
H. Walläce'a.

M.R.P. coraz bardziej skłania się

Zamierzona akcja ma na celu ty
odwrócenie! uwagi opinii od silnej
opozycji jaką napotykają Truman i
Marshall w swej polityce, 2) wywar
cie
presji na Kongres, aby plan
Marshalla został przyjęty w całości,
3) storpedowanie londyńskie- konfe
rencji 4 ministrów spraw za granicz
nych w sprawie Niemiec.

Lewis Douglas
administratorem planu
Marshalla

WASZYNGTON- (API). Polityczne
koła w stolicy Stanów Zjednoczonych
przypuszczają, że administratorem
planu Marshalla w Europie zostanie
mianowany Lewis Douglas, ambasa
dor amerykański w Londynie.
cyjnymi i politycznymi MRP, a który
Został on. przed kilkoma dniami
dotychczas uważani byli za przeciw
wezwany ńa konsultację do sekre
ników de Gaulle'a.
Jednym z dwóch wstrzymujących tariatu stanu do Waszyngtonu.
się od głosowania był wicepremier
Henri Teitgen.
Pojętni uczniowie
Paryscy obserwatorzy polityczni są
dzą, że większość przywódców MRP
woli zaczekać z ewentualnym podję
ciem współpracy z RPF, aby zmusić
generała do sprecyzowania swego sta działa »rząd gdański
nowiska wobec MRP.
na wygnaniu«
FRANKFURT (obsł. wł.). Jak nonosi niemiecka agencja DANA w
strefie amerykańskiej, utworzony nie
dawno .tymczasowy rząd gdański
na wygnaniu“ domaga się, by władze
okupacyjne oraz administracja nie
traktowały Niemców wy
konserwatystą“ i był premierem w miecka
siedlonych z Gdańska nie jako oby
1940 r. przed kapitulacją Francji.
Przed Reynaud premier Ramadier wateli niemieckich, ale jako cudzo
przyjął Herriota i Bluma, lecz., jak ziemców.
oświadczyli, obaj odmówili przyjęcia
„Rząd“ zamierza rozpocząć odpo
teki premiera.
wiednią akcję w tym celu.

do współpracy z »kandydatem na dyktatora«
PARYŻ. (Obsł. wł.). Komentator AFP (Francuskiej Agencji Prasowej)
poświęca wiele uwagi kwestii zakulisowych rozmów w sprawie utworzenia
nowego rządu, który ma zasadniczo mieć charakter zbliżony do obecnego
z tym, że nastąpi rozszerzenie podstaw koncepcji „trzeciej siły.“

Ramadier próbuje podobno uzyskać
poparcie dla swych kombinacji rzą
dowych szeregu b. premierów Francji
z Leonem Blumem, Pawłem Boncour,
Henri Queuille, Edwardem Herriot i
Paweł Reynaud na czele. Krążą po
głoski, że wieczorem 'dnia 15 bm.
miało się odbyć poufne zebranie wy
mienionych osobistości oraz przedsta
wicieli władz SFIO 'socj. MRP\ (po
stępowych katolików) i partii rady
kałów w pałacu Rambouillet lub też
w pałacu Matignon.

ścią 13-tu(!) wobec 15-tu przeciw i
2-ch wstrzymujących się od głosowa

nia. Zwraca uwagę, że wśród popiera
jących wniosek znaleźli się: Maurice
Schuman i zastępca sekretarza gen.
partii Albert Gortais, którzy obaj są
właściwymi kierownikami organiza-

Herriot i Blum odmówili współpracy

PARYŻ (API). Premier rządu fran
cuskiego Paul Ramadier przyjął na
dłuższej konferencji byłego premiera
Reynaud. Po konferencji Reynaud
oświadczył dziennikarzom, że omawia
no sprawę utworzenia nowego rządu
stowe podjęcie rozmów z „kandyda francuskiego. Na pytanie, czy istnieje
tem na dyktatora“ przepadł mniejszo- możliwość objęcia przez niego teki
premiera w nowym rządzie, Reynaud
odpowiedział, że jest to zupełnie mo
żliwe. Reynaud dodał, że nowy rząd
obejmie prawdopodobnie socjalistów.
Bluma.

znacznej większości zasiedlone, a prze
mysi wykazuje, iż potrafi się obejść
bez pomocy fachowców niemieckich.
Mm. Nosek zaznaczył, iż Czechosło
wacja trwać będzie nadal przy żąda
niu całkowitego usunięcia Niemców ze
swego terytorium.

Realizujemy umowę
kulturalną z Jugosłauiią
Do Warszawy przybyła delega
cja jugosłowiańska na pierwsze posie
dzenie Komisji Mieszanej dla realiza
cji umowy kulturalnej polsko-jugosło
wiańskiej. Przewodniczącym delegacji
Jugosławii jest ambasador F.R.L. Ju
gosławii w Warszawie, dr Rade Pribi
cevic

W strefie amerykańskiej

Reynaud na czele rządu francuskiego?

Specjalną uwagę poświęca kore
spondent AFP głosowaniu, jakie w
czwartek wieczorem odbyło się na
posiedzeniu Komitetu Wykonawczego
MRP w sprawie nawiązania rokowań
z de Gaulle'm. Wniosek o natychmia

Czesi dobrze sobie radzą
PRAGA (PAP). Dziennik „Mlada
Fronta“ zamieścił wywiad z czecho’
słowackim ministrem spraw wewnętrz
nych, Noskiem, na temat akcji wysiedla
nia Niemców z Czechosłowacji.
W wywiadzie tym min. Nosek podkreślił, iż cały dotychczasowy prze
bieg akcji wysiedleńczej nacechowany
był ze strony czeskiej daleko idącym
humanitaryzmem, który w okresie ostatniej wojny był Niemcom zupełnie
obcy. Nie spełniły s.ie złowrogie prze’
powiedme wysiedleńców niemieckich,
iż przemysł i rolnictwo czechosłowa’
ckie, pozbawione niemieckiej siły fachowej, dotknięte zostaną ciężką klę
ską gospodarczą. Wręcz przeciwnie,
całe pogranicze czeskie zostało już w

rientowani w rozmieszczeniu poszczę
gólnych posterunków, krajowcy pod
dowództwem kilkunastu białych obez
władnili strażników i’ opanowawszy
miejscową elektrownię odcięli prąd
od drutów. Przez 14 godzin trwał
rabunek diamentów zupełnie bezkar
nie, gdyż komenda Namaki nie mo
gła porozumieć się z centralą z po
wodu braku prądu.
Po rabunku, którego rezultatem

Podczas gdy Ramadier montuje »trzecią siłę«

Podobnie jak Polacy

bez fachowców niemieckich

Fragment portu w Gdyni- W głębi widać elewatory zbożowe.

Przemysłowcy brytyjscy krytykują
współpracę gospodarczą anglo-amerykańską

LONDYN (API).. Były brytyjski głos w stowarzyszeniu przemysłow
„niezależnym minister kolonii, Amery, zabierając ców Imperium Brytyjskiego, w spra
wie angielsko-amerykańskiej . współ
pracy gospodarczej, oświadczył: „Pod
czas gdy ministrowie nasi mówią o
chwalebnym rozwoju gospodarczym
Imperium, w Genewie przyjmują na
konferencji ekonomicznej zobowią
zania natychmiastowego obniżenia
MOSKWA (API). 2000 uzbrojonych Radio moskiewskie stwierdza, że Ro stawek celnych ze szkodą dla handlu
policjantów francuskich, łamiąc fran sjanka uzyskała legalny rozwód i brytyjskiego“.
cusko-sowiecki układ repatriacyjny będąc obywatelką sowiecką pragnęła
Prezes tego samego towarzystwa,
dokonało nielegalnej rewizji w so powrócić do ojczyzny nie zabierając lord Croft oświadczył, że żadne obni
wieckim obozie repatriacyjnym w ze sobą zresztą dzieci.
żenie ceł przez Stany Zjednoczone
Beauregard w pobliżu Paryża.
Akcja policji francuskiej wywołała nie może wyrównać W. Brytanii utrą
Rozgłośnia sowiecka która podała żywe oburzenie w postępowych ko ty rynków w dominiach i w poto, podkreślają, że wokół tej nielegal łach Paryża, które uważają, że anty siadłościach kolonialnych. „Nie monej rewizji podniesiono wielki hałas, sowiecka prowokacja policji francus żerny dopuścić do tak jawnej inge
wyjaśniając, że przyczyną rewizji kiej i hałas podniesiony wokół ostat rencji w nasze interesy. Nasi do
było rzekomo poszukiwanie trojga niej akcji mają na celu odwrócenie brzy przyjaciele amerykańscy li ie
dzieci francuskich pochodzących z uwagi od palących zagadnień we chcą dopuścić brytyjskich towarów
małżeństwa Francuza z Rosjanką. wnętrznych.
na rynki Imperium Brytyjskiego“.

Reynaud jest

tzw.

Nielegalna rewizja policji francuskiej
tu sowieckim obozie repatriacyjnym
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Partie robotnicze domagają się ustąpienia rządu
RZYM (PAP). — Komitet centralny włoskiej partii socjalistycznej
•»aprobował wniosek Nenni‘ego, domagający się ustąpienia rządu de GasperL Analogiczny wniosek wysunęła również włoska partia komunistyczna.

LONDYN (PAfP). — Agencja Reu
tera donosi z Rzymu, iż włoski mi
nister spraw wewnętrznych, Scelba,
zażądał, by Rada Ministrów złożyła
niezwłocznie w Zgromadzeniu Kon
stytucyjnym projekt ustawy w spra
wie „obrony Republiki Włoskiej przed
grożącym jej z jakiejkolwiek strony
niebezpieczeństwem oraz zastosowa
nia represji wobec ruchu faszystow
skiego i neofaszystowskiego“.
RZYM (API). — Atmosfera w ca
łym kraju jest w dalszym ciągu naprężona. Oburzenie robotników wyra
ziło się generalnym strajkiem w Cre
monie, Piazzenza, Parmie oraz w por
sie Bari.
W Padwie grupa robotników pro
testująca przeciwko faszystom „Uomo
Quaiunque" została ostrzelana kara-

binarni maszynowymi. Siedmiu robot
ników odniosło rany. W Tarente wy
kryte zostały w arsenale miejscowym
godła faszystowskie i wizerunek Mussoliniego. W Mediolanie w czasie śledź
twa wykryto Istnienie spisku, które
go organizatorami byli trzej oficero
wie z „Czarnej Gwardii“ faszystow
skiej. Spiskowcy organizowali zama
chy, a ofiarą jednego z nich padł ro
botnik mediolański, bojownik o wol
ność.

Owa ogOa tego samego
ian&u&ka...

Komentując je, dzisiejszy „Trud"
pisze: „Wydarzenia w Marsylii i Me
diolanie — to ogniwa tego samego
łańcucha. Obóz imperialistyczny przy
pomocy swych podkomendnych usiłu
je zgnieść opór klasy robotniczej
Francji i Włoch, zmusić ją, by po
kornie uznała niewolę dolarową. Ro
botnicy włoscy i francuscy odpowia
dają na tę prowokację zdecydowanym
oporem."

0 Ulan I kositro'Q sioteczną
w działania kulturalnym
Sądzę — mówił dalej P. Prezy
dent — że w dziedzinie twórczości
kulturalnej winna istnieć ta sama
współzależność między jednostką i
społeczeństwem, jaka istnieje w
dziedzinie twórczości dóbr materialnych.
Wynika z tego, że w dziedzinie
twórczości kulturalnej niezbędne są
również elementy plarpj i kontroli
społecznej.
Konieczna jest na całym froncie
kulturalnym ofensywa w kierunku
upowszechnienia
i
udostępnienia
kultury dla całego narodu. Trzeba,
aby przy wysokim poziomie arty
stycznym książka była tania, dobra
i dostępna dla najszerszych mas.
Trzeba, aby teatr, dążąc do jak naj
wyższego poziomu artystycznego, był
tani i nastawiony swoją treścią nie
na elitę, lecz na szerokie masy.
Trzeba, aby filmy były tanie i do
stępne dla wszystkich. Trzeba, aby
najlepszych
utworów muzycznych
mógł słuchać w salach koncerto
wych chłop i robotnik. Dlatego ko
nieczna jest przede wszystkim pla-

Oddziały armii demokratycznej po
jawiły się w okolicy Aten i prowadzi-

ły walki w odległości 15 km od sto Bułgarii, aż do wybrzeży północnych
zatoki Patras, czyli obejmuje obecni«
licy greckiej.
4/5 terytorium kraju. Działalność
ATENY (API). Agencja „France wojsk demokratycznych rozciąga «1«
Presse“ omawiając obecną sytuację w również na wyspy Samos, Kretę i EuGrecji, stwierdza iż wojska armii de beę.
mokratycznej osiągają nieustanne suk
Z drugiej strony — komentuje dalej
cesy. Strefa ich działalności —•’ zda
niem agencji — rozszerzyła się znacz „France Presse“ — w obozie przeciw
nie od granicy Albanii, Jugosławii 1 nym istnieje wyraźny rozłam, a rzą
dowi zarzuca się nieumiejętność w li
kwidowaniu wojny domowej.
PARYŻ (PAP). Agencja EAM —
Presse donosi z Aten, że w miarą
ujawniania się fiaska programu rzą
dowego, zwłaszcza w dziedzinie wal
ki z powstańcami, rozdźwiękl w
łonie rządu, opartego na dwóch
partiach — populistów i liberałów—
pogłębiają się coraz bardziej.
, mach obchodu święta studenckiego
W Atenach krążą pogłoski o rych
przeprowadzono masową akcję zbiór łym odwołaniu Sofulisa i zastąpie
kową na fundusz stypendialny.
niu go przez gen. Plastirasa.

świętem solidarności w obronie pokoju

MOSKWA (PAP). — Dzienniki ra
dzieckie udzielają wiele miejsca de.
We wszystkich miastach uniwersy
monstraćjom robotniczym i strajkom teckich Polski studenci uroczyście ob
w Marsylii oraz w miastach włoskich. chodzili Międzynarodowy Dzień Stu
denta pod hasłem walki z faszyzmem
i imperializmem, pod hasłem pełnej
demokratyzacji wyższego szkolnictwa.
Szczególnie uroczyście obchodziła
swe święto młodzież akademicka Sto
licy. Wielką salę koncertową Pol
nowa praca w tej dziedzinie. Mu- skiego Radia wypełniło 1500 studen
simy tak, jak we wszystkich innych tów, którzy manifestowali swą soli
dziedzinach naszego życia, przejść darność z całą postępową młodzieżą
do planowania także w dziedzinie akademicką świata, w jej walce o
Kultury i sztuki.
sprawiedliwy pokój i dostęp do wie
Konieczny jest plan wydawnictw, dzy dla szerokich mas młodzieży.
plan repertuarowy teatrów, podob
W, uroczystej akademii wzięli udział
nie, jak istnieje plan radiofonizacji
kraju, czy kinofikacji. Jest również przedstawiciele władz oświatowych z
rzeczą konieczną, aby przy szczu- wicemin. Krassowską na czele, rektor
płych środkach, jakimi rozporządza- U. W. prof. Czubalskl i rektor Poli
my, nie rozproszkowywać naszych techniki Warszawskiej prof. Warchasił, lecz koncentrować je na naj łowski oraz profesorowie wyższych
uczelni.
ważniejszych zagadnieniach.
Winszując sukcesu w związku z
O znaczeniu międzynarodowej orga
otwarciem stacji wrocławskiej P.
studenckiej i jej roli w utrwa
Prezydent wyraził Polskiemu Radiu nizacji
pokoju mówiła wicemin. Krasżyczenia dalszego i szybkiego roz leniu
sowska, podkreślając, że Międzyna
woju.
rodowy Związek Studentów, skupia
❖
Ob. Prezydent, Marszałek Polski, jący w swych szeregach przeszło 3
członkowie Rządu i delegaci państw miliony studentów, jest w chwili ojedną z sił, walczących o po
obcych wyjechali następnie do żura becnej
wina, gdzie nastąpiło otwarcie 50-cio kój.
kilowatowej stacji nadawczej 1 zwie
dzanie urządzeń stacyjnych. Na cześć
Ob. Prezydenta 1 zaproszonych gości
W jednomyślnie uchwalonej rezo
wydany został przez Polskie Radio lucji studenci Stolicy stwierdzają
raut, w którym wzięli również udział m. In.: „W walce- przeciw wojnie
literaci, przybyli na ogólnopolski kroczymy w jednym szeregu z ca
zjazd.
łą postępową młodzieżą świata, któ
Wieczorem w studio Polskiego Ra ra broni najcenniejszych wartości kul
dia we Wrocławiu odbył się repre turalnych oraz strzeże wolności i su
zentacyjny koncert symfonicznej or werenności wszystkich narodów."
kiestry Polskiego Radia pod dyrekcją
„W uchwalonej reformie wyższego
Grzegorza Fitelberga, z udziałem szkolnictwa widzimy zasadniczy krok
skrzypaczki Eugenii Umińskiej.
na drodze do realizacji postulatów

Przes wMo wo'a!®

Międzynarodowego Związku Studentów. Reforma ta otworzy wrota wyż
szych uczelni dla młodzieży nieza
możnej i przyczyni się do powiąza
nia nauki polskiej z życiem całego
narodu."
W godzinach wieczornych przedsta
wiciele organizacji studenckich, wcho
dzących w skład Komitetu Koordy
nacyjnego, złożyli wieniec na Groble
Nieznanego żołnierza.
We Wrocławiu w dniu 15 b. m.
w godzinach wieczornych ulicami mia
sta przeciągnął blisko 6-tysięczny po
chód akademików wrocławskich z po
chodniami, transparentami i pomy
słowo wykonanymi symbolami wydzia
łów.
W Krakowie w sobotę wieczorem
przeciągnął ulicami miasta barwny
pochód studentów wyższych uczelni
krakowskich. „Górnicy“ nieśli kilofy,
medycy noże i „odcięte kończyny“,
dziennikarze gazety i olbrzymie ołów
ki, chemicy wielką „bombę atomo
wą“, a prawnicy wystąpili w bire.
tach i togach.
Studenci Akademii Górniczej wy
stąpili w mundurach górników 1 byli
szczególnie żywo oklaskiwani przez
tłumy, gromadzącej się na trasie
przemarszu, publiczności. W niedzie
lę odbyła się uroczysta akademia.
Przemówienia wygłosili przewodniczą
cy Tow. Przyjaźni Młoda. Szkół Wyż.
szych wojewoda dr. Pasenkiewicz oraz
rektor Uniw. Jag. dr. Walter, wy
stępując z apelem o udzielenie przez
społeczeństwo rzeszom studenckim
jak najwydatniejszej pomocy.
Studenci Torunia Międzynarodowy
Dzień Studenta rozpoczęli' barwnym
pochodem ulicami miasta, podczas
którego udekorowali pomnik Mikołaja
Kopernika czapką bratniacką. W ra-

Pokaz wyładowań setek tysięcy wolt

nielegalni imigranci znowu wylądowali
w Palestynie

haril. Imigranci wysiedli na brzeg i
ukryli się w pobliskich miejscowo*
ściach. Policja prowadzi za nimi po
JEROZOLIMA (PAP). Urzędowo po szukiwania.
twierdzono wiadomość,' iż w niedz elę
statek „Alija“, wiozący około 290 nie*
Patrole brytyjskie przytrzymały na
legalnych imigrantów żydowskich, prze tomiast na morzu drugi statek z ni«*
i1'
rwał blokadę brytyjską i dotarł do legalnymi imigrantami żydowskimi i
wybrzeży palestyńskich w pobliżu Na* skierowały go do Haify.

W kraju „wszystkich wolności"
nie wszyscy są równi.:.
Jak donosi „New York Times’“ dy
rekcja hotelu „Buenavista“ w Biloxi
(Missouri) odmówiła wynajęcia poko
ju ministrowi rolnctwa Haiti Francois
Georges, który przybył do tego mia*
sta, by wziąć udział w narodowym
zjeździć rolników. Mimo, źe pokój był
z gary zarezerwowany, dyrektor hotelu

na zaślubiny księżniczki Elżbiety
LONDYN (API). Do Londynu przy
byli nowi goście królewscy na za
ślubiny księżniczki Elżbiety z porucz
nikiem Filipem Mountbattenem, któ
ry odbędzie się we czwartek.
Król i klólowa Danii oraz króIowa Fryderyka grecka zostali powi
tani na dworcu przez króla i króIową angielską.
W Londynie znajduje się już
księżna Julianna i książę Bernard.

Strajk w Marsylii

wOdbudowa
Państw
wym Instytucie Elektrotechnicznym w Warszawie
o
przemysłu elektrotech

Wojsko tuyladoiuuje statki

nicznego musi wyprzedzić tempo od
budowy innych gałęzi przemysłu, gdyż
jest problemem kluczowym rozbudo
wy naszej produkcji — stwierdził
miń. Minc w czasie otwarcia Hall
Najwyższych Napięć 1 Laboratoriów
w Państwowym Instytucie Elektrotecznicznym w Warszawie.
Państwowy Instytut Elektrotech
niczny pomaga przemysłowi polskie
mu przy opracowywaniu nowych me
tod produkcji oraz ułatwia wprowa
dzenie zbadanych ulepszeń w dziedzi
nie przemysłu elektrotechnicznego.
Instytut posiada 6 autonomicznych
zakładów współdziałających z odpo
wiednimi działami przemysłu. Powstał
on w lutym 1945 r. w zniszczonym

w 90 proc, gmachu wydziału elek
trycznego Politechniki Warszawskiej.
Pierwszym osiągnięciem było uru
chomienie zespołu probierczego na
300 tys. wolt.
W instytucie zatrudnionych jest obecnie ponad 80 pracowników, w tym
20 inżynierów.
Licznie zgromadzeni przedstawicie
le rządu, nauki i techniki zwiedzili
nowootwartą halę wysokich napięć,
zakład miernictwa oraz odbudowaną
w sierpniu 1947 r. halę maszyn elek
trycznych. W głównej sali wydziału
elektrycznego zademonstrowano wy
ładowania ślizgowe na szkle przy użyciu ok. miliona 300 tys. wolt, oraz
wyładowania między ostrzami, przy
czym użyto ok. 300 tys. wolt.

Związkowcy radzieccy
X-»

•

J ••

o uchwale 9-ciu partii
1

I

MOSKWA (PAP). Wszechzwiązkowa i
Centralna Rada Radzieckich Związ- |
ków Zawodowych (WCSPS), reprezen- .
tująca ponad 25 mil. członków, odbyła |
ostatnio posiedzenie, poświęcone kon
ferencji 9-ciu partii marksistowskich
i robotniczych.

złożyli socjaliści żydowscy
W drugim dniu zjazdu członków
żydowskiej organizacji socjalistycznej
„Bund“ odbyły się uroczystości w
Getcie i na cmentarzu przy ul. Okopowej. Opustoszały zazwyczaj pi.
Bankowy wypełnił się wczoraj rozgwarem delegacji organizacji „Bund“
przybyłych z całego kraju. Około
godz. 12 kilkutysięczny pochód, po
przedzany sztandarami i orkiestrą,
ruszył zgruzowanymi ulicami Getta
w stronę cmentarza. Po drodze po
chód zatrzymał się przy kamiennej
płycie pomnika bojowników Getta na
ul. Zamenhoffa. Delegacje złożyły ’u
etóp pomnika wieńce.

b. żołnierzy, walczących w Getcie, a
później w partyzantce, oraz pogrzeb
ekshumowanych w Lublinie zwłok
przywódcy „Bundu" w okresie oku
pacji, zmarłego w lutym 1945 roku
— Leona Fajnera. Nad grobem wy
głosił przemówienie przewodniczący
Cantr. Komitetu „Bund“ poseł Szuldenfrei po czym zabrał glos w imie
niu PPS min. Grosfeld.
Min. Grosfeld podkreślił wysiłek,
jaki włożyli dla sprawy wolności so
cjaliści polscy i żydowscy. O żoł
nierzach, walczących w warszawskim
Getcie przeciw hitlerowskim opraw
com, opowiedział zebranym M. Edel
członek komendy żydowskiej or
Na cmentarzu odbyła się uroczy man,
ganizacji bojowej w czasie powsta
stość odsłonięcia pomnika na groble nia
w Getcie, po czym dokonał odsło
nięcia pomnika.

Pomnik ten wykonany jest, z brą
zowego piaskowca, z płaskorzeźbą,
przedstawiającą rannego żołnierza z
karabinem w jednej, a granatem w
drugiej ręce, walczącego ostatkiem
Bił. Uroczystość zakończył» odegranie
„Czerwonego Sztandaru.“
.(mg).

Umowa między Państw. Instytutem
Elektrotechnicznym a Politechniką
Warszawską przewiduje, że Labora
toria PIEL-u będą dostępne dla prac
szkoleniowych Politechniki, z drugiej
strony Instytut posiada prawo korzy
stania w całości z laboratoriów Poli
techniki. Instytut w Warszawie jest
pomyślany jako jedno z ogniw, któ
re będą tworzone przez placówki Min.
Przemysłu i Handlu na terenie całej
Polski.
(S. K.)

LONDYN (PAP). Jak donosi agencja
Reutera, przewodniczący niemieckiej
partii chrześc ijarisko’dcmokratycznej,
Jakub Kaiser, oświadczył na odbytym
w niedzielę wiecu w Berlinie, iż na
ród niemiecki nigdy nie pogodzi się z
utratą z.em wschodnich oraz oderwa
niem, politycznym i gospodarczym od
Niemiec Zagłębia Saary.
Kaiser domagał się niezwłocznego
określenia przyszłych granic państwa

Przewodniczący Rady — Kuznlecow
— oświetlił w swym referacie sytuację międzynarodową, podkreślając, że
światowy ruch zawodowy jest potężną
siłą, kroczącą wraz z obozem demo
kratycznym i antyimperialistycznym.
Powzięta jednogłośnie na posiedze
niu rezolucja solidaryzuje się całko
wicie z uchwałami konferencji 9-ciu
partii.
Organ Radzieckich Związków Zawo Bratysławy
PRAGA (PAP). Jak donosi dzien
dowych „Trud“ w artykule wstępnym,
poświęconym tej rezolucji, stwierdza, nik „Rude Pravo“ organa bezpie
że praktycznym wnioskiem, jaki zwią- | czeństwa aresztowały w ubiegły pią
zkowcy radzieccy powinni z niej wy- ' tek prezydenta miasta Bratysławy
ciągnąć, jest dalsze wzmożenie wy- j dr. Kisely'ego, członka słowackiego
„„ rozbudową gospodarczą ' stronnictwa demokratycznego pod
siłków nad
ZSRR - głównej
"
' ostoi‘ obozu
'
postę- - zarzutem udziału w spisku antypańi stwowym.
powego.

Aresztowanie prezydenta

»Bohaterom i męczennikom Warszawy«
Pomnik na terenie obozu w Pruszkowie
W niedzielę 16 bm. odbyła się w
warsztatach głównych PKP w Prusz
kowie uroczystość odsłonięcia pomni
ka ku czci mieszkańców Warszawy,
pomordowanych przez Niemców w obozie pruszkowskim na terenie warsz
tatów.
W uroczystości wzięli udział przed
stawiciele Min. Komunikacji, wicewo
jewoda warszawski — Rot, dyrektor
kolei, naczelnik warsztatów PKP, de
legaci partii politycznych z terenu
Pruszkowa, organizacje młodzieżowe
oraz miejscowe społeczeństwo. Przed
odsłonięciem pomnika odbyła się w
jednej s hal warsztatów msza połowa,

MARSYLIA (API). Oddziały ma
rynarki wojennej rozpoczęły rozła
dunek niektórych okrętów, unierucho
mionych w porcie marsylskim z po
wodu strajku robotników portowych.
Rozładunek przeprowadzany na za
rządzenie ministerstwa spraw wewn,.
obejmuje w pierwszym rzędzie im
portowane środki żywnościowe.
Centralny komitet strajkowy oświadczył, że robotnicy portowi nie
zaprzestają, pomimo strajku, prac
związanych z .uchronieniem importo
wanej żywności przed zepsuciem.

Rośnie buta niemiecka
Chcą rewizji granic

odprawiona przez proboszcza parafii
pruszkowskiej.
Odsłonięcia pomnika dokonał wice
wojewoda Rot. Pomnik ten, zapro
jektowany przez pracownika miej
scowych warsztatów Antoniego Wy
sockiego, został wykonany z plasków
ca 1 betonu. Na pomniku widnieje
napis: „Bohaterom 1 męczennikom
Warszawy, którzy daninę bólu, krwi
1 życia złożyli Ojczyźnie w obozie
pruszkowskim."
W wygłoszonych przemówieniach
mówcy opisali gehennę Polaków, któ
rzy przechodzili przes obóz prusz
kowski. po powstaniu warszawskim.

oświadczyć, że nie może przyjmować
„kolorowych“ gości, wobec czego mi''
nister zmuszony byl wrócić do Wa«
szyngtorm.
Rząd Haiti zamierza w związkn s
powyższym niesłychanym incydentem,
złożyć formalny protest w Departa
mencie Stanu.

Zjazd gości królewskich

Otwarcie hali najniższych napięć

Hołd bojownikom Getta

Z powodu braku miejsca
kolejny odcinek powieści
zamieścimy w numerze
jutrzejszym

RZYM (PAP). Jak wynika z komu
nikatu sztabu greckiej armii demo
kratycznej, wojska narodowo-wyzwo
leńcze odniosły ostatnio szereg poważ
nych sukcesów na wszystkich odcin
kach frontu, szczególnie we wschód.
Tessalii i Macedonii.

Międzynarodowy Dzień Studenta

Prezydent R. P. o upowszechnieniu kultury
(Początek na str. 1-ej.)
Miliony najprostszych ludzi weszły
Ä tę scenę życia publicznego, praghą stać się czynnymi nie biernymi
tylko jej uczestnikami, stają się
Stopniowo świadomym i twórczym
czynnikiem dziejów.
Upowszechnienie i uwspółcześnie
nie twórczości kulturulnej we wszyst
kich jej różnorodnych przejawach i
dziedzinach — oto zadanie, które
wkłada na barki obecnego pokole
nia twórców i na barki całego na
rodu nowy okres historyczny, okres
demokracji ludowej.
Upowszechnienie — to znaczy
ogarnięcie atmosferą i pragnieniem
wiedzy, samokształcenia, upodobań
kulturalnych i artystycznych milio
nowych mas młodzieży robotniczej
i chłopskiej i przyswojenie sobie
przez te masy wiedzy i upodobań
artystycznych, obudzenie zaintereso
wań kulturalnych w milionowych
rzeszach ludu pracującego i ich za
spakajanie.
Uwspółcześnienie twórczości kul
turalnej, to znaczy wyzwolenie jej
ze starych przesądów, to znaczy
tworzenie nowych wartości kultu
ralnych, wyrastających z nowych
form Społecznych, z nowej rzeczy
wistości, lecz nawiązujących do naj
cenniejszych walorów naszej spuś
cizny kulturalnej.
Uwspółcześnienie twórczości kul
turalnej — to znaczy jej jak naj
głębsze uspołecznienie 1 unarodowie
nie. Każdy okres historyczny stawia
przed twórczością kulturalną narodu
określone wymagania.
Twórczość artystyczna 1 kultural
na odpowiadająca potrzebom chwili
dzisiejszej winna być odzwierciedle
niem wielkiego przełomu, jaki na
ród przeżywa. Winna być — choć
jeszcze nie jest. Nie jest — ponie
waż wyraźnie nie nadąża za szyb
kim 1 potężnym nurtem dzisiejszego
życia.

Rozdźwięki w rządzie greckim

niemieckiego oraz ustalenia planu od
szkodowań.
Wiceprzewodniczący partii chrześcijańsko-demokratycznej, Lemmer, za
żądał niezwłocznego zawarcia prowi
zorycznego traktatu pokojowego, któ
ryby zapewnił Niemcom bezpieczeń*
stwo „z prawn.czego punktu widze
nia“, w obliczu rozwijających się wy
darzeń międzynarodowych.

Bruksela ,
przeciw kolaboracjonistom
PARYŻ (PAP). W niedzielę odbyła
się w Brukseli demonstracja 20 tysię*
cy weteranów wojny oraz byłych
członków Ruchu Oporu. Domagali się
oni ukarania kolaboracjonistów i dy
misji ministra sprawiedliwości.

Zgon wybitnego ftizjologa
prof. Z. Skibińskfego
Polski świat naukowy poniósł no
wą dotkliwą stratę. 14 b. m. zmarł
we Wrocławiu prof Zdzisław Skibiń
ski. wybitny ftizjolog, kierownik
pierwszej 1 jedynej w Polsce klini
ki przeciwgruźliczej przy Uniwersy
tecie Wrocławskim.

regent belgijski książę Karol, książę
Jerzy z małżonką oraz księżniczka
Eugenia grecka, książę Jan 1 księżna
Elżbieta Luksemburska oraz były
król jugosłowiański Piotr.

Czy Attlee ustąpi?
LONDYN (PAP). Niezależny „Newa
of The World" oraz konserwatywny
„Sunday Times" notują pogłoski o
możliwości ustąpienia Attlee ze sta
nowiska premiera oraz zastąpienia
go przez obecnego ministra spraw
gospodarczych sir Stafforda Cripps‘a.

Czechosłowacja żąda
wydania banderowców
PRAGA (PAP). Władze czechosło
wackie zwróciły się do władz amery
kańskich w niemieckiej i austriackiej
strefie okupacyjnej z żądaniem wyda
nia w ich ręce banderowców — Ćhromenki, Lachadnyja, Chmary, Czumaka 1 Zaliźniaka, którzy dopuścili się
mordów i rabunków na terytorium
Czechosłowacji.

Współtwórca penicyliny
otrzymał nagrodę Nobla
LONDYN (API). Tegoroczna nagra
da Nobla w dziedzinie chemii zosta
ła przyznana profesorowi uniwersy
tetu w Oxford, P. Robinsonowi. La
ureat jest członkiem brytyjskiej 1
francuskiej Akademii Nauk. W ub.
roku reprezentował on Wielką Bry
tanię w UNESCO. Praf. Robinson
jest współtwórcą penicyliny I w cza
sie wojny pracował przy jej produk
cji.
Nagrodę Nobla z dziedziny fizyki,
otrzymał profesor uniwersytetu w
Cambridge. Appleton, który wsławił
się badaniami w zakresie fal radio
elektrycznych oraz w dziedzinie ra
daru,

Notua linia kolejowa

zbudowana ręiami młodzieży
jugosłowiańskiej

BELGRAD (API). Marszałek Tito w
otoczeniu członków rządu dokonał w
niedzielę otwarcia nowej linii kolejo
wej zwanej „koleją młodzieży".
Linia ta, długości 240 km została źbu
dowana w ciągu 7 i pół miesięcy przex
211 tys. chłopców 1 dziewcząt jugo
słowiańskich oraz przez brygady o
chotnicze młodzieży zagranicznej. Bu=
dowa tej linii kolejowej była wytypo
wana jako jedno z najważniejszych za«,
dań pierwszego roku planu pięciolet
niego.

ZE ŚWIATA

O JEDNOŚĆ NIEMIEC
KOLEJARZE FRANCUSCY W MOSKWTH
BERLTN- Młodzież niemiecka w strefie
MOSKWA. Do Moskwy przybyła tC-elo
radzieckiej wystosowała apel do młodsi?, osobowo
Naro4owe.| Federacji
zy świata, prosząc o pomoc w sprawie Kolejarzy doleffacja
aby zapoznać się
niedopuszczenia do podziału Niemiec. Apel z życiem IFrancuskich
pracą
kolejarzy
radzieckich»
podkreśla, że podział taki spowodowałby
również podział świata na dwa wronie
DOKTORATY
H.
C.
DLA
UCZONYCH
obozy.
RADZIECKICH
PARYŻ. Senat nnlwersytetu marsyl«
UMOWA HANDLOWA.
skliKO postanowił nadać tytnł doktora ho
WĘGRY-DANIA
noris causa dwóm wybltn-ni uczonym ra
BUDAPESZT. Dnia 15 listopada tosła- dzieckim, specjalistom z dziedziny medy
la w Bndanesnele podpisana omowa han- cyny — prof. ZbaraJdoma 1 prof. Engels
WflMeraiBl J. Dania.
hardtowL

ŻYCIE

KONKURS »ZGADNIJ KTO W i GRA«
Kupon Nr 4 Niedziela 23 listopada

SPORTOWE

O sport narodowy ŁKS

Izrchla (Gdańsk) — Tarnów!*

Połonin 5:3 (2:1)

Czy istnieją specjalne uzdolnienia
rasowe lub narodowe do sportów? Zda
nia teoretyków sportu są podzielone,
aczkolwiek uderzające jest, że rasa
czarna stale dostarcza świetnych zar Skład ŁKS: Szczurzyńskl, Włodar
wodników i dzierży rekordy świata czyk, Łuć Zb., Łuć T., Rakowicki,
w biegach na krótkie dystanse, w sko Czyżewski, Hogendorf, Baran, Jane
ku w dal i w boksie, ludy Skandynawii, czek, Łącz i Sidor.
od wielu lat wybijają się w biegach diu I Skład Polonii: Borucz (Sosnowski),
godystansowych i narciarstwie, Hindu Pruski, Gierwatowski, Brzozowski, Wi
si w hokeyu na trawie, Węgrzy w szab śniewski, Przygoda, Ochmański, Szu
li lid. Przeciwnicy teorii specjalnych larz, Wołosz, Siemiątkowski, Przepiór
uzdolnień narodów twierdzą, że mi-j' ka (Woźniak). Sędzia p. Zientek, wi
strzostwo w danej gałęzi sportu to dzów 3000.
Był czas, że Polonia rywalizowała
kwestia pracy, środowiska (kultury
z ŁKS i każdy mecz tych klubów to
sportowej) i warunków geograficznych. czył
się w atmosferze zawziętej walki.
Węgrzy — mówią — dlatego przez Wczorajsze
spotkanie jednak do takich
szereg lat byli mistrzami w piłce wod!:, nie
należało. Polonia grała zupełnie
nej, że posiadają mnóstwo gorących bez ambicji,
było, że jej na zwy
źródeł, oo im umożliwiło budowę ta' cięstwie nie widać
zależało.
ttich kąpielisk, że Hindusi nie znający
Mecz był w pierwszej połowie nud
Śnieżnej zimy, mają lepsze od innych
w drugiej gdy Polonia wzięła się
narodów warunki do uprawiania ho~ ny,
pracy, widać było ładne zagrania i
keya na trawie, że Kanadyjczycy miesz! do
trochę się rozgrzała. Goś
tając pod inną szerokością geograficz publiczność
cie
wygrali
zasłużenie.
nad
ttą byliby może świetnymi hokeistami Polonią głównie w liniiGórowali
ataku,
gdzie
rde na lodzie, lecz na trawie.
wszystkich akcji był Baran,
Takie argumenty nie dają jednak od motorem
który doskonale wykładał piłki na bieg
powiedzi na to dlaczego ciężka atle skrzydłowemu Hogendorfowi. Hogen
tyka stoi wysoko w Finlandii i Egip dorf dociągał z piłką, aż do linii outu
cie? Dlaczego przy tych samych warun bramkowego i stąmtąd oddawał celne
kach geograficznych w jednych kra centry, z których padły prawie wszy
jach powstają środowiska określonych stkie bramki. Linie defensywne ŁKS
sportów, a w drugich nie? Widocznie przedstawiają niższą klasę niż napad i
temperament i upodobania narodowe nawet słabo grający atak Polonii łamają na to jakiś wpływ. Istnieją więc i two je forsował. Włodarczyk jest tajakieś rasowe predyspozycje do PHV-łIentem. Silną jeg0 stroną jest start?
nych sportow.
sportów.
nycn
natomiast nad techniką musi jeszcze
Do jakie!
jakich sportów my Polacy ma~ dobrze popracować. Bramkarz ŁKS
my zdolność?
1 AA A
f
’
I1Ö1KA 111«
CliV/ A.rutyny
LA OJ 1AJ
• M
»t Szczurzyński
ma jeszcze Alt
mało
utfpowtetfź.* do hippiki l szermierki, . { zbyt ryzykaneko rzuca się przeciwnaszych sportów narodowych- Po woj nikom pod nogi.
nie światowej od razu zadziwiliśmy
Polonia w pierwszej części meczu
świat wysokim poziomem w tych dwóch grała irytująco. Atak odprawiał wcza
sportach. Polak rodzi się do konia. Gdy j sy, reszta odrabiała pańszczyznę. Je
nasi jeźdźcy startowali w Ameryce,' dynie Wiśniewski
_________________
.......ryba
rzucał się Jjak
prasa amerykańska reklanuryala ich ' w s:eci j często ratował swoją bramkę
mstępująco: „Przychodźcie do Madi‘, z opresji. W ataku Ochmański bezskuson Sauare Garden oglądać Polaków, \ teeznie próbował uwolnić się od opieki
najlepszych jeźdźców na świecie!" I Włodarczyka, reszta zaś napastników
Szermierka ma w swoim rekordzie Polonii zawiodła zupełnie. Przesunie
najwięcej wygranych meczów między cie Brzozowskiego na pozycję boczne
państwowych ze wszystkich sportów, go pomocnika nic drużynie nie dało.
w szermierce zdobyliśmy na Olimpia Debiutant Siemiątkowski jest za wol
dzie jedyny medal za zwycięstwo dru ny, Przepiórka i Szularz są bez for
żynowe.
my. Przy tylu słabych punktach Polo
Dziś o tych oba sportach nie sły nia mecz przegrała, choć w drugiej
chać. Ktoś, kiedyś, gdzieś przylepił
Im etykietkę „sportów elitarnych'’ i to
się wlecze za nimi. Wyścigi konne zo
stały wznowione, hippika nie. Wobec
zmotoryzowania Armii—hippika prze
siała być sportem wojskowym. Szer
mierka nie przestała, a mimo to ilość
zrzeszonych szermierzy dosięga zale
OLSZTYN, (tel. wł.).
dwie cytry 300. A przecież szermierkę
W sali Teatru Miejskiego w Ol
n ? trudno postawić na nogi. Niech przy
każdym AZS i przy każdej Oficerskiej sztynie, odbyło się, w obecności de
Szkole Podchorążych powstanie klub legata PZLA — dyr. Forysia, przed
szermierzy; należy zaangażować kilku stawiciela P.K.O1. — dyr. Askanasa
włoskich i węgierskich trenerów, a po i przedstawiciela PUWF i PW —
czterech latach będzie znowu medal na Kwaśniewskiej, uroczystość ślubowa
nia przedolimpijskiego uczestników
Olimpiadzie.
Póki pojedynek Bohuna z Wołody ośrodka wyszkoleniowego PZLA w
jowskim będzie rozpalał wyobraźnię Olsztynie.
młodzieży, nie braknie nam narybku
szermierczego.
„Świadom
obowiązków na
Na czele P. Zw. Szermierczego sta szych jako Polaków i sportow
nął gen. Kuszko, już zaangażowano Ke~
ców, ślubuję poświęcić się cał
veya jako trenera, można przeto mieć
kowicie
przygotowaniom
do
nadzieję, że szermierka się odrodzi.
Igrzysk Olimpijskich i w pracy
Kiedy szermierze będą mieli wyniki?
nad duchowym i fizycznym rosTrzeba nam koniecznie, pilnie sportu
wojem własnym nie ustawać, aby
^eksportowego", sportu, który by nam
móc godnie sport polski repre
dal zaznać smaku zwycięstwa, miłego
zentować“»
uczucia pogłaskanej dumy narodowejStałe porażki (chociażby „honorowe")
Lekkoatletów powitał prez. m. Ol
na terenie międzynarodwym — mogą
tylko wytworzyć kompleks niższości. sztyna, podkreślając, że „nigdy w
A przecież nie polo się sport upra historii narodów zbliżenie nie było
tak potrzebne jak obecnie. Sport
wia.
St. Miel.

Cracovla — Garbarnia

W£ (Katowice) — Kopalnia (Katowice)

Brak ambicji, przyczyną porażki
połowie meczu były okresy, że zwycię
stwo gości stało pod znakiem zapy
tania.
Polonia już w 3 min. zdobyła bram
kę z rzutu karnego (Siemiątkowski)
za przypadkową rękę. W 15 min. po
centrze Hogendorfa Sidor wyrównuje
główką. Gracz ten w 35 min. zdoby
wa drugą bramkę z podania Łącza.
Polonia ma dwie pozycje do zdobycia
goala, jednakowoż Ochmański z prze
boju strzela niezbyt celnie, a Brzo
zowski trafia w poprzeczkę.
Po przerwie Hógendorf już w 3 min.
oddaje celną centrę i Łącz uzyskuje
głową trzecią bramkę dla Łodzian. Te
raz Polonia bierze się do roboty. Piłka
zaczyna krążyć koło pola karnego go
ści, lecz nie ma komu strzelić bramkL

pkt., puchar przechodni premiera Cy
rankiewicza.
2) Syrena (Warszawa) — 1328 pkt.
radioodbiornik.
3) Z. Z. Gdańsk — 1034 pkt., rzeź
ba „Hutnik“, nagroda min. Minca.
4) ZWM (Warszawa) — 924 pkt.,
rzeźba „Syrena“, nagroda Zarządu m.
st. Warszawy.

POLSKA

we Wrocławiu

Wyniki spotkań

będzie się w dniu 18 b. m.
2) Slavia — CDKA — nie odbył
Wisła — AKS 3:0 (0:0).
Widzew — Legia 2:2 (1:2).
Ruch — Łechta 4:1 (4:0).
Naprzód — Walcownia 0:0.
Kc szarawa — Pogoń 1:2.
BBTS — Milicyjny 2:2.
PTC — Lechia 3:1 (1:1).
Zjednoczone — ZZK 2:1.
Marymcnt — Zryw 1:1.
Pogoń — SKS 10:2.

Wisła-AKS 3:0 (0:0)

KRAKÓW (tel. wł.). Do spotkania
o mistrzostwo Polski AKS wystąpił
w mocno osłabionym składzie, jed
nak zaprezentował się dobrze, lepiej
nawet od zwycięzców. Brak do
brych strzelców zadecydował o po
rażce. .
Wisła zagrała jedno ze swych
Słabszych spotkań. Bramki zdobyli w
27-ej minucie Gracz dobijając strzał
Nowe nabytki
Cisowskiego w 40-ej, Snopkowski i
w 42-ej Legutko główką po kornerze.
Wisła wystąpiła w składzie: JuroWarszawska
Polonia
pozyskała
trzech nowych piłkarzy: napastników wlcz—Wapiennik II, Rupa—Wapien— Szczawińskiego i Popiołka oraz o- J nik I, Legutko, Snopkowski—GiergieL,
i Gracz, Kohut, Artur, Cisowski.
brońcę — Turkowskiego.
„Czarne Koszule" otrzymały propoj, Skład AKS: Kasprzak,
.
. Duźn lak,.
sycję rozegrania we Francji kilku' Duda—Wieczorek, Piec, Gajdzlk—Kumeezów. Tournee odbyłoby się pa I lik, Janęcki PĄteK Śpodzteja, Frapra^słą wiosir

K. S. Poltmla

Adresy firm przyjmujących kupony:

CZECHOSŁOWACJA

Na ostatnim zebraniu zarządu PZB
ustalono skład reprezentacji Polski
na mecz pięściarski z Czechosłowa
cją w dniu 18 b. m. w Pradze, oraz
21 b. m. w Bratlsławie. Reprezenta
cja, która wyjechała w niedzielę 16
b. m. z Międzylesia do Pragi, przed,
stawia się następująco: w. musza —
Sowiński (Gdańsk), w. kogucia —
Bazamik (Śląsk), w. piórkowa —
Antkiewicz (Gdańsk), w. lekka —
Rądemacfter (Śląsk), w. półśrednla —
Chychła (Gdańsk), w. średnia — Szy
mankiewicz (Gdańsk) i Nowara
(Śląsk), w. półciężka — Szymura
.(Poznań),
w. ciężka — Klimecki
(Poznań).

Sekundantem drużyny polskiej w
obu spotkaniach będzie trener PZB
Feliks Stamm. Ekspedycji towarzy
szą z ramienia PZB prezes Biele
wicz, wiceprezes dr. Szałagan i kpt.
sportowy Derda.

1. Kolektura „Impef — al. Sikorskiego 18 (dawniej aL Jerozolimskie).
„Aljot“ J. Horodyska i S-ka — ul Puławska 20.
2. Kolektura
------------- —
“ 5za 24.
S. Kolektura M Fodczerwińskfej — Żoliborz,
ul. —
Mickiewic
4. Kolektura Łukawskiej — Słupecka 2 (róg Grójeckiej).
5. Firma Z. Chudzicki — Saska Kępa, ul. Francuska 41.
6. Firma Wisznicki i Ruszczewska — Praga, ul Targowa 56.
.Werblana“ — Piusa XI 39 róg Lwowskiej.
7. Firma „Werblana"
RADOM: Firma Roman Staniszewski, Radom, ul. Żeromskiego 2.

O mistrzostwo WOZB

®

Radomiak - Budowlani 10:0
kilka mocnych ciosów, które za
chwiały odpornym Olszewskim.
W wadze półśredniej Wasiak (R)
pokonał Selmę przez techn. k. o. w
III-im starciu. W I-ej rundzie zano
siło się na sensację, kiedy Wasiak
„usiadł“*
po
silnym
prawym
sierpie Selmy. Szybko jednak opa
nował się i stale atakując posłał
Selmę dwa razy na deski. W trze
cim starciu sędzia ringowy przerwał
spotkanie uznając boksera Budowla
nych za niezdolnego do walki.
W wadze średniej Kossowski (B)
wygrał przez dyskwalifikację Gnie
wosza. Młody bokser Budowlanych
który zapowiadał się w ubiegłym
roku wręcz rewelacyjnie, nie rokuje
obecnie zbyt wielkich nadziei (są
dząc po stoczonej wczorajszej walce).
Nabrał on dziwnych manier, szkód
liwych nawet dla rutynowanych za
wodników a tym bardziej dla nie
zbyt jeszcze doświadczonego pię
ściarza. Kierownictwo Budowlanych
winno zwrócić uwagę swemu pupil
kowi, że „pajacowanie“ na ringu
może szybko zakończyć jego karie
rę. Przeciwnik Kossowskiego, Gnie
wosz, przez dwie rundy bez przer
wy trzymał, za co został słusznie
zdyskwalifikowany, po dwóch na
pomnieniach.
W wadze półciężkiej Drabkowski
wygrał na punkty z Krokiem.
oficjalne rekordy światowe. Oprócz (B)
walka.
Krok, '
Romain i Szegedy*ego, zostali rów- Była
, to
. najbrzydsza
. .
,
* o.. Już w i
nież zaproszeni Anglicy Kinnear i 1 ?olował wyraźnie na k.
Kendall, Holendrzy Jongejan, były pierwszych sekundach walki obaj •
mistrz Europy Heving i Srnithuy- zawodnicy byli zlekka oszołomieni
sen. Crawlista Uszakow (ZSRR) wal po dość silnych ciosach jakie zainczyć będzie ze swymi przeciwnika kasowali. Drabkowski — przytom
mi w konkurencjach w stylu do niejszy — ‘celniej kontrował. Były
momenty w tej walce, że jeden lub
wolnym.
drugi z zawodników znajdował się
W ramach zawodów rozegrany blisko k. o. Zabrakło im jednak debędzie również turniej piłki wod cydującego ciosu.
nej (Water - polo), przy udziale kil
W wadze ciężkiej Kotkowski (R)
ku najlepszych drużyn belgijskich.
znokautował w I-ej rundzie Ścibora.
Zawody rozegrane będą na pływał
Sędziowali na punkty Freudowski,
ni klubu Nage St. Gilles w Bruk Plewickl i Kaliński — w ringu No
seli.
wakowski.

W sali Filtrów odbył się w nie
dzielę mecz pięściarski o mistrzo
stwo Warszawy pomiędzy zespoła
mi Radomiaka i Budowlanych. Zwy
ciężył Radomiak w stosunku 10:6,
przy czym Budowlani oddali dwa
Polski Związek Kolarski nabył od punkty w. o.
„Filmu Polskiego* reportaż filmowy z
Wyniki walk przedstawiają się na
kolarskiego wyścigu „Dookoła Polski"., stępująco:
Reportaż obejmuje całość wyścigu f
W
wadze
muszej
Makowski
długością swą przewyższa przeszło
dwukrotnie film, który wyświetlany wygrał na punkty z Wasiakiem.
Obaj młodzi zawodnicy, nie zapre
był niedawno w kinach.
zentowali nic poza bojowością 1
ambicją.
W wadze koguciej Przybytniewski
(R) zdobył punkty w. o. z powodu
niestawienia się Tyczyńskiego.
W wadze piórkowej Sieradzan
(R) wygrał na punkty z Tyrałą. Sie
jest tym czynnikiem, który łączy radzan znajduje się obecnie w sła
młodzież całego świata pod znakiem bej formie. Walka była na ogół wy
równana. Sieradzan zdobył przewa
pięciu kół olimpijskich“.
Tekst ślubowania odczytał dyr. gę dopiero w trzecim starciu, dzięki
Wojew. UWF. i PW. w Olsztynie— lepszej kondycji. Tyrała miał naj
lepszą drugą rundę.
mjr. Gedgowd.
Po ślubowaniu odbyło się wręcze
W wadze lekkiej Czortek (R) wy
nie trzech „kółek olimpijskich“, któ grał wysoko na punkty z Olszew
re zdobyło 8 pań i 22 panów.
skim. Czortek przewyższał przeciw
nika techniką. Zaprezentował on
Gutkowski.

Film z »Tour de Pologne«

PŁYWACY Z. S. R. R

startują w Belgii

Pod patronatem belgijskiego pi
sma sportowego „Belgiques-Sportes“,
odbędą się w grudniu, w Brukseli
wielkie zawody pływackie, których
największą sensacją będzie start
znakomitych pływaków radzieckich
Bojczenki, Mieszkowa i Uszakowa.
Będzie to pierwszy oficjalny wy
stęp zawodników ZSRR od czasu
przystąpienia Związku Radzieckiego
w skład członków Międzynarodowej
Federacji Pływackiej (F.I.N.A). Ambasada Radziecka w Belgii potwierdziła już datę przybycia pływaków ZSRR. do Brukseli w
dniach 13 i 14 grudnia r. b.
Doskonali „klasycy“ Mieszków 1
Bojczenko spotkają się w sensacyj
nym pojedynku z Anglikiem Roy‘em
Romain, tegorocznym mistrzem Eu
ropy oraz z Węgrem Szegedy, za
Po zwycięstwie Wisły nad AKS
powiadającym ze swej strony usta
3:0 tabelka rozgrywek o mistrzostwo
lenie nowych rekordów świata.
przedstawia się następująco:
Należy przypomnieć, że radzieckie Polski
1 Warta
—
2- gry, punktów 4, stosuwyniki pływackie w stylu klasycz
nym są najlepszymi wynikami na nek bramek 6:1.
2. Wisła 3 gry, punktów 4, stosu świecie, znacznie przewyższającymi
nek bramek 7:3.
3. AKS 3 gry, punktów 0, stosunek bramek 2:11.
Warta ma grać jeszcze w Chorzopomimo słotnych 1 mroźnych, dni, wie z AKS, który jest osłabiony dys
prace nad odbudową nie ustają. Do kwalifikacjami najlepszych zawodni
połowy grudnia mają być usunięte ków oraz z Wisłą w Poznaniu. Poz
zniszczone części trybun, natomiast naniacy mają już w obecnej chwili
nieliczne kompleksy nie zniszczonych lepszy stosunek bramek i przypusz
trybun zostaną zabezpieczone na zl. czać należy, że w Chorzowie sobie go
mę. W okresie zimowym zakłady sto nie pogorszą.
Jeżeli więc Warta wygra x AKS,
larskie, któreml dysponuje Komitet
Odbudowy, produkować będą ławki na to nawet porażka z Wisłą, byle tyl
trybuny. Przewiduje się wykonanie 10 ko w niskim stosunku bramek, nie
odbierze jej tytułu mistrza. Wszyst
tysięcy ławek.
ko za tym przemawia, iż najdum
Komitet Odbudowy Stadionu bory niejszy tytuł sportowy mistrza Pol
ka się nadal z trudnościami finanso ski w piłce nożnej powędruje do Poz
wymi, gdyż subwencje Ministerstwa nania. A jednak... piłka jest okrągła
Ziem Odzyskanych i Zarządu Miej i niespodzianki nie są wyłączone.
skiego nie wystarczają na pokrycie
Na drugim froncie — rozgrywek
wydatków. Postanowiono więc wy o wejście do ligi, sytuacja przedsta
dać specjalne znaczki, tak zwane „ce wia się następująco:
giełki“ odbudowy stadionu, w cenie
I 1. Ruch gier 7, punktów 12, bra10 złotych.
mek 32:8.

I

*

Speaker zawodów p. B. z klubu
Budowlani zapomniał widocznie, że
do roli jego należało jedynie infor
mowanie widzów o decyzjach sę
dziów.
Powiedzenie w guście: „w walce:
jak nie należy boksować, zwycię
żył zawodnik X“, jest bardzo dowcip
ne i świadczy o wysokim znawstwie
p. B. — jednak nie o kulturze.
Pomijając już sam fakt sprawie
nia przykrości zawodnikom, którzy
boksują tak jak im pozwalają ich
umiejętności, speaker nie powinien
narzucać publiczności swego, słusz
nego czy niesłusznego, zdania o wal
ce, gdyż to nie wchodzi w zakres
jego obowiązków.
P.

POTRZEBIE
CZY NIE POTRZEBNE?

Jedno z pism warszawskich zamieścllo niedawno cykl artykulików o ka
rierze sportowej znanego tenisisty Ig
nacego Tioczyńskiego, który jak wia
domo przebywa nadal za granicą.
Czego tam nie było? te sława, że
mistrz Anglii, że zwyciężył więcej,
lub mniej znanych przeciwników itp.
Pozornie nie ma w tym wszystkim
nic niewłaściwego, ani godnego uwagi.
Autor wspomnianego artykułu zapom
niał jednak o dość istotnym fakcie—mianowicie o tym, że nie dalej jak sześć
miesięcy temu, ten sam TloczyAski ni*
raczył przyjechać do kraju, aby wio*
żyć biało czerwoną koszulkę i grać na
meczu- z drużyną angielską, z którą
walczyliśmy w ramach rozgrywek o
puchar Dawisa.
Nie jestem znawcą sportu i nie wiem
czy rzeczywiście TloczyAski pomógłby
nam pobić Anglików, t poprawić w ten
sposób opinię polskiego sportu za gra
nicą.
Mimo to uważam, że jako sporto
wiec winien stawić się na wezwanie
swych władz sportowych l wziąć udział
w meczu. Tymczasem tak się nie star
ło.
Podobno , wyższe czynniki" zabroni
ły mu występów w barwach narodo
wych Polski- Niech oni więc robią mu
. 2. Legia gier 8, punktów 7, bra- reklamę. Ale pismu, ukazującemu się
w stolicy, to nie przystoi.
mek 22:14.
(sd)
3. Tarnovia gier 6, punktów 6, bramek 16:17.
4. Widzew gier 7, punktów 6, bramek 12:29.
5. Lechia gier 6, punktów 1, braUjazdowskim
mek 4:17.
Warszawskie Towarzystwo Łyżwia»
Odbędą się jeszcze mecze Ruch —
Legia w Warszawie, Lechia z Tamo skie otworzy w sezonie zimowym śli®
wą 1 Legią w Gdańsku 1 Tarnovia z gawkę w parku Ujazdowskim. Na lo
odbędą się mistrzostwa
Widzewem w Tarnowie. Wydaje się, dowiskuw tym
jeździe figurowej.
iż obecne uszeregowanie w tabeli nie Polski
Mistrzostwa Polski w jeździe szyb
ulegnie zmianie.
kiej odbędą się na jeziorze w Prusz
Stern.
kowie.

Sytuacja w mistrzostwach Polski

i na »drugim froncie«

Odbudowa Stadionu Olimpijskiego

We Wrocławiu odbyło się posiedzęnie Komitetu Odbudowy Stadionu Olimpijskiego. Jak wynikało ze szcze
gółowego referatu przewodniczącego
Komitetu, prace nad oczyszczeniem 1
konkursowych
częściowym odgruzowaniem stadionu
1) Czechosłowacja — Polska: od- zostały już zakończone.

4)
5)
6)
7)
8)
»)
10)
H)
12)

St MIEL.

Przed meczem bokserskim

ną obozie PZLA ui Olsztynie

W niedzielę odbył się w Warszawie
bieg uliczny na dystansie 4.200 mtr.
© nagTodę red. „Robotnika“.
Do biegu zgłoszono 184 zawodni
ków. 23 odrzucił lekarz, wystartowa
ło i ukończyło bieg 161.
Wyniki techniczne:
1) Klelas — 12:35,2 min.
2) Boniecki — 12:49,8 min.
3) Dzwonkowski — 12:50 min.
4) Kwiatkowski — 13:17,8 min.
5) Czajkowski — 13:21,2, 6) Kwiat
xowski, 7) Bayer, 8) Kloc, 9) Skrzyp
czak, 1.0) Olszewski.
Drużynowo punktacja przedstawia
elę następująco:
1) OMTUR (Warszawa) — 4484

W 16 min. Brzozowski przedłuża po
Naprzód (Llplny) - Azoty (Chorzów)
danie w momencie, gdy Szczurzyńskle
Śląsk (Świętochłowice) — CzarnMChrogo nie ma w bramce i piłka wpada
do siatki. Polonia ma teraz więcej z
gry, lecz ŁKS jest ciągle groźny. Ho
TUR (Tomaszów)) — ZZK (Łódź)
gendorf grając tym samym dobrym;
szablonem centruje w 27 min. piłkę
PTC (Pabianice)—Concordia (Piotrków)
idealnie na głowę Janeczkowi i stan i
bramek brzmi 4:2 dla Łodzi. Przepiór- '
SKS (Warszawa) —Syrena
ka może zmniejszyć klęskę Polonii,
Bzura (Chodaków) — Grochów (War
gdyż w 30 min. otrzymuje piłki przed
szawa)
pustą bramką, lecz nie trafia
Dopiero w 36 min. Wołosz po
kornerze zdobywa 3-cią bramkę dla
Polonii głową. Serię bramek kończy
Adres
Janeczek, który w 41 min. idąc za po Nazwisko ł imię
daniem Barana ubiega Sosnowskiego
1 zdobywa ostatniego goala dla ŁKS.
Sprzedano znaczków olimpijskich
Nr kuponu

Ślubowanie przedolimpijskie lekkoatletów

KIELAS ZWYCIĘŻA
w biegu »Robotnika«

Milleyjny (Katowice) — Pogoń

Zagraniczni pięściarze
przybędą do Łodzi
Drużynowy mistrz Polski w bok
sie ŁKS, otrzymał ostatnio pismo
z Belgii od pięściarzy „Sporting
Club de Schaerbeck", proponujące
rozegranie dwóch spotkań w Polsce.
W drużynie belgijskiej występuje
rastra Europy Yte'"

ŁKS przyjął tę propozycję przychyl
nie, jednak brak mu wolnych ter
minów, ze względu na drużynowe
mistrzostwa Polski.
Oprócz Belgów ofertę nadesłali
bokserzy węgierscy, a w grudniu
prawdopodobnie przyjedzle czeska
„Slavia“, celem rozegrania meczu
rewanżowego. (ŁKS bawił w Cze
chosłowacji i pokona!

Ślizgawka w parku

LEGIA

WIDZEW 2:2 (1:2)

Łódź. (tel. wł.). Warszawska Legia szczęścia nie pozwolił Warszawia
uzyskała jeszcze jeden punkt na dro nom na zwycięstwo.
dze do Klasy Państwowej. Widzew
Bramki zdobyto w następującej
był drużyną gorszą i jedynie brak kolejności do przerwy w 12-ej min.
Oprych (L) w 23-ej Gbyl (W) w
28-ej Cichocki (W), po przerwie w
21-ej Oprych nie wykorzystał rzutu
karnego strzelając wprost w ręca
POZNAN (tel. wł.). Warta najpo bramkarzowi. Zrehabilitował się jed
ważniejszy kandydat do tytułu mi nak już w 2 min. potem wyrównu
strza wykazuje ciągle dobrą formę. jąc na 2:2.
W czasie przerwy jeden z dziw
W Poznaniu pokonała zasłużenie
łączy WKS Legia (por. Koszmider?)
Cracovię w stosunku 5:3 (2:0)
Mecz stał na wysokim pozio zarzucił sędziemu Dabertowi prze
mie technicznym. Bramki zdobyli kupstwo, co zostało wciągnięte do
dla Warty Czapczyk 3, Smulski i protokółu z zawodów 1 poświadczo
przez przedstawicieli prasy łócjs
Skrzypniak, dla Cracovii Rożankow- ne
ski i Szewczyk. W Cracovii wybija klej.
ła się defensywa, a zwłaszcza Ja
błoński I, a z ataku jedynie Bobula
i Szewczyk, zaś Warta miała naj
lepszych zawodników w bramkarzu
Krystkowiaku, Grońskim, Danielaku
i Genderz®. Widzów żebrało się 5000.

Warta zwycięża Cracovię 5:3 (2:D)

Przez sport do zdrowia
i tężyzny obywateli

Kto otrzymał nagrody
w ankiecie antyalkoholowej?
Z odpowiedzi nadesłanych na an 10) Danuta Downarowicz, Poznań,
kietę antyalkoholową wyróżniono Focha 111/6.
TYSI4CZŁOTOWYMI PREMIAMI
Nagrody książkowe otrzymali:
następujące:
1) Jan Podk.'
1) Jak P II O —- J. K. Piotrow2) Z. Seredyński — Poznań;
Ski, Białystok, Szopena 11 m. 1;
3) Hilary Chomiak, Milejowiec k.
2) Jan Banel — Radom, Żerom Lublina (odp. niedrukowana);
skiego 4 m. 7;
4) Jadw. Kowalowa, Częstocho
3) Wład. Klank — Podkowa Le wa, Dembińskiego 6 (odp. niedrjikowana);
śna, ul. Sarnia willa „Gees“;
5) A. Clarb.
4) Wład. Trojanowski, W-wa
*
Praga, Bródnowska 22 m. 9;
Nagrody rozesłane zostaną drogą
5) Wład. Margiewicz — Olsztyn; pocztową.
Uczestników wyróżnionych w an
6) „Spółdzielca“ — W-wa;
kiecie, którzy nie podali przy swych
7) Robociarz K.;
odpowiedziach imion, nazwisk i do
kładnych adresów prosimy o jak8) Kierowca MZK;
| najszybsze nadesłanie ich do Re9) „Bez podpisu“;
I dakcji.

Nawiązujemy stosunki handlowe
z krajami Bliskiego Wschodu i Syjamem
W Warszawie bawi jako gość fir
my Polskiego Towarzystwa Importu
i Eksportu Maszyn „Polemex“ Hus
sein Gulek — prezes Tureckiego To
warzystwa Handlowego „Matas“ w
Stambule.
Firma „Matas“, która jest jedną z
najpoważniejszych firm tureckich za
mierza nawiązać z Polską stosunki
handlowe.
Prezes Gulek zwiedził szereg ośrod
ków przemysłu polskiego i przepro
wadził rozmowy ze sferami gospodar
czymi. Podkreślił on wielkie zaintere
sowanie rynku tureckiego towarami
polskimi i wyraził nadzieję, że stosun
ki handlowe z Turcją będą rozwijać
się pomyślnie.
Od paru dni bawi w Warszawie
przedstawiciel syjamskiego przemysłu
i handlu, celem nawiązania stosun
ków handlowych z polskimi sferami
gospodarczymi.
Jak wynika z przeprowadzonych już
rozmów, istnieją poważne możliwości
wzajemnej wymiany towarowej, gdyż

Syjam może dostarczać nam szeregu
surowców, np. nasion oleistych, kau
czuku, cyny, wolframu, ryżu itp. Pol
ska zaś mogłaby wywozić do Syjamu
wyroby przemysłowe jak szkło, ma
szyny rolnicze, naczynia emaliowane,
sprzęt kolejowy, papier, cement itp.
Należy się spodziewać, że prowadzo
ne rozmowy doprowadzą wkrótce do
zawarcia konkretnych transakcji.
Delegacja kupców Turcji, Syrii, Ira
nu, Iraku, Palestyny i Egiptu przy
była do Polski, celem nawiązania bez
pośrednich kontaktów handlowych.
Wizyty te uwieńczone zostały pozy
tywnymi rezultatami m. in. na pod
stawie zawartych umów będziemy
eksportować na Bliski Wschód biel
cynkową i litopon.

Leopotdl Marschak

SPOTKANIA W NIEMCZECH
(Korespondencja własna)
Berlin, w listopadzie. zatem niech się IPan dowie, że jest
Niezmiernie charakterystyczne (lecz nam obecnie gorzej, niż mieli ci w
na ogół jednolite) są wrażenia, jakie obozach. Przynajmniej jeśli chodzi o
odnoszą niemieccy reemigranci, sko wyżywienie... (co powiedziawszy po
ro po kilku, a nierzadko i kilkunastu szedł do marynarzy, aby załatwić
latach, spędzonych za granicą, wra transakcję: 160 pudełek papierosów
cają na łono podobno demokratycznej za Rolleiflexa).
Oficerowie niemieckiej policji por
już ojczyzny.
Ostatnio po czternastu latach spę towej w Bremie, z którymi następnie
musiał zetknąć się Scheer nie wy
dzonych we Francji i w Ameryce,
powrócił do Niemiec znany pisarz glądali wcale na niedożywionych; czu
i publicysta niemiecki, Maksymilian li się, na oko sądząc, wyśmienicie
Scheer, jeden z dawnych współpraco w swoich nowych „pokojowych“ uni
wników przedhitlerowskiej „Welt- formach, za to w rozmowie z reemi
grantem z Zachodu poruszali bezu
buehne.“
Jego wrażenia z krótkiego pobytu stannie temat wojny, nowej trzeciej
w Bremie, a następnie w obozie dla wojny, o której przecież reemigrant
reemigrantów niemieckich i w kilku nie może nie wiedzieć. Daremne by
miastach strefy amerykańskiej w spo ły, wspomina Scheer, jego tłumacze
sób niezmiernie trafny ujmują nie- nia, że naprężenie istniejące obecnie
miecką rzeczywistość i rodzaj my- w polityce międzynarodowej da się
ślenia pewnych, niestety, dość sze- załatwić i dla dobra całej ludzkości
rokich jeszcze kół niemieckiego spo- musi być rozładowane przy stołach
łeczeństwa. Spostrzeżenia te nie wy- konferencyjnych, a nie na połach
magają komentarzy, uważny Czytel walk w Europie,—oficerowie z niedo
nik potrafi sam z nich wysnuć od wierzaniem i spod oka patrzyli na
niemieckiego pisarza. Gdy zostali
powiednie wnioski.
później sami, siedzący obok celnik
GORZEJ, NIŻ W OBOZACH
szepnął mu: — Niech pan mi wierzy,
HITLERA...
proc. Niemców pragnie pokoju i
Pierwszym Niemcem, jakiego na 90
słyszeć
nie chce o nowej wojnie, za
potkał Scheer u brzegów ojczystych to istnieje
działa, na nasze nie
był szmugler, który z łodzi wdrapał szczęście, 10i proc,
tych, którzy chciesię po drabinie na pokład statku liby wrócić na dawne
wysokie sta
„Marine Flasher“, proponując zało nowiska i znowu móc rozkazywać.
Ci
dze aparaty fotograficzne i lornetki nie mają nic do stracenia, a tylko
w zamian za „sztangi“ amerykańskich w mętnej wodzie wojennej katastrofy
papierosów.
mogliby na nowo wypłynąć.
Nie należy się dziwić niecierpliwo
ZBOJKOTOWANY
ANTYFASZYSTA
ści Scheera, który po 14-tu latach
spędzonych na emigracji zapytał
„Pierwszym niemieckim kupcem, z
pierwszego napotkanego rodaka o którym spotkałem się w pociągu,
sytuację w Niemczech, Ale odpo- opowiada dalej Scheer, był przedsta
wiedź rodaka wypadła tak, że Scheer, wiciel pewnej francuskiej firmy w
jak sam przyznaje, oniemiał z wra Zachodnich Niemczech.“ Zwierzył się
żenia.
następnie, wiedząc już z kim rozma
— Słyszał pan zapewne o obozach wia, że nienawidził Hitlera i że w 1942
koncentracyjnych Hitlera? — powie roku przesiedział przez 8 miesięcy
dział niefrasobliwie szmugler. — A w obozie koncentracyjnym.

ztuiedzają Polskę

nie może pozostać poza krajem

Do Biura Informacyjnego PCK nad wszystko PCK o dopomożenie mi w
chodzą ostatnio, dzień w dzień listy ! odnalezieniu piątego dziecka, dziś
od tych, którzy poszukują swych za i 14-letniego chłopca, który w chwili
ginionych dzieci, lub też tych, któ egzekucji znajdował się u sąsia
rzy natrafili na ślad polskiego dziec dów S. Od nich dowiedziałem się, że
ka na terenie Niemiec.
chłopiec wkrótce po egzekucji został
Oto treść jednego z listów.
wywieziony do Niemiec.
— We wrześniu 1942 r. — pisze
KAŻDY ŚLAD JEST CENNY
ówczesny mieszkaniec Lucka, C. B.
— dostałem od Niemców zaoczny wy
Nadchodzą zapytania od rodziców,
rok śmierci wraz z całą rodziną. krewnych, opiekunów. Rozpoczynają
19 września 1942 r. otoczono zabu- : się żmudne poszukiwania, utrudnione
dowania i wyrok wykonano. Niem. , przez brak bliższych danych o dziecy spalili budynek wraz ze zwłoka- ! ciach, a przecież każdy najdrobniejmi żony i czworga dzieci. Ja sam szy choćby szczegół ma tu ogromną
ciężko ranny cudem uciekłem z palą wagę: wygląd dziecka, wiek, znaki
cego się domu. A teraz proszę nade szczególne, a często ubranie. Bo np.
p. Mikoszowie chcą zaadoptować obecnie dziecko, które w 1942 r. wzię
li z pociągu wiozącego transport dzie
ci z Zamojszczyzny. Chłopczyk miał
wówczas pół roku. Nie znali jego
nych cenach Zbiórka ta daje mie- imienia ani nazwiska: Ale zachowała
siecznie na terenie kraju 60 tys. ton się odzież, po której mogą dziś ro
Rozpoczęta 15 października spo złomu t. j. ilości pokrywające w dzice natrafić na ślad dziecka.
łeczna zbiórka złomu jest w toku. przybliżeniu potrzeby hutnictwa.
Los dzieci z Zamojszczyzny dotąd
Organizatorzy twierdzą, że liczyli nie jest znany. Z dokumentów nie
Dotychczas, jak poinformowali dzień
nikarzy na wczorajszej konferencji się z góry z obecnymi wynikami mieckich udało się stwierdzić, że
organizatorzy zbiórki zebrano 14 ty zbiórki i że nie chodzi wcale o ilo część z pośród tych małych nieszczę
sięcy ton złomu w całym kraju, a ści zebranego złomu, zbiórka ma śliwców figurowała w rejestrach
do końca zbiórki t. j. do końca bie cel dydaktyczny, t. j. przyzwycza- Majdanka.
żącego miesiąca wg. przewidywań il jenie społeczeństwa do oszczędnoAkcja poszukiwania dzieci znajdu
zbiórka przyniesie około 20 tys. ton. I ści.
je się obecnie w fazie największego
Niezależnie od przytoczonej zbiór- | Na terenie Warszawy inicjatywę nasilenia, bo przecież ani jedno dziec
ki społecznej, zorganizowanej na zbiorową poparły Rady Dzielnicowe, ko polskie nie może pozostać poza
okres 6-cio tygodniowy, trwa przez starostwa grodzkie i poszczególne krajem. Delegaci IPCK i Opieki Spo
okrągły rok t. zw. zbiórka handlo komisariaty M. O. Teren miasta po łecznej z ogromnym wysiłkiem i sa
wa złomu. Stali zbieracze dostar- dzielono
______ . __
na _______
dzielnice ________
zbiórkowe i mozaparciem wyszukują polskie dzie
czają dla zbiornic prywatnych i pań przydzielono je zbiornicom. Zebra- ci. A nie jest to łatwe, bo miejsca
Stwowych zebrany złom po ustało- no już tysiąc ton złomu,
ich pobytu są trzymane przez Niem
ców w tajemnicy, a ponadto dzie
ciom często parokrotnie zmieniano
nazwiska i metryki. Udało się ostat
nio ustalić, że dzieci gromadzone w
obozie germanizacyjnym w Kaliszu
wywożono do Austrii — Oberweis Gmiinden, z Wrocławia kierowano
Przedstawiony Sejmowi projekt us nowelizacji ustawy budowlanej z 1928 pod Berlin, ze Starej Wsi (Altdorf)
tawy o stopniu inżyniera obala do roku jako wybitnie krzywdzącej dla pow. Pszczyna do Schloss Hubertus
tychczasowe pojmowanie tytułu inży budowniczych, którym zakazuje ona pow. Hofheim _ Oberlauringen. Cza
niera jako stopnia naukowego i wpro budowy i projektowania budowli w 14 sem jedno słowo dziecka wypowie
dziane ukradkiem po polsku zdradza
wadza pojęcie stopnia zawodowego, miastach wyłączonych.
uzupełnionego określeniem specjalno
ści, np inżynier leśnictwa, miernic
twa itp.

Społeczna zbiórka złomu

nauką oszczędności

Tytuł inżyniera jest stopniem zawodowym

a nie naukowym tytułem

Projekt ustawy zawiera również
przepisy dotyczące używania tytułu
mag’stra.
W związku z projektem powyższej
ustawy podniesiona została kwestia

*
Niejedną jeszcze rozmowę przeprtx
wadził niemiecki pisarz w swej pierw
szej wędrówce poprzez zrujnowane
miasta rozgromionej ojczyzny. Roz
mawiał z b. oficerami Wehrmachtu
i z kelnerami w restauracjach, z urzędnikami demokratycznych instytu
cji i z młodzieżą wałęsającą się bez
pracy.
Gorzkie są wrażenia, jakie odniósł
z tych pierwszych spotkań: oto po
znał i spotkał na swej drodze głów
nie takich ludzi, którzy wprawdzie
wyrzekli się oficjalnie hitleryzmu i
na głos piętnowali jego zbrodnie, ale,
jak twierdzi Scheer (a musimy mu,
niestety, uwierzyć) w głębi duszy
chowali ukryte te same argumenty,
którymi przez tyle lat karmił Ich
Goebbels — Mefistofeles hitleryzmu.
I czekali na „cud“, aby mogli zno
wu w podkutych żelazem butach wy
bijać żołnierski rytm marszu poprzez
gościńce Europy.
Czekali na... powojenną wojnę!

Produkajemy aparaty radiowe
Niestety, za drogie dla kieszeni pracowniczych

Gdzie są te dzieci i gdzie ich rodzice?

Ani jedno polskie dziecko

Projekt ustawy określa, że stopień
inżyniera przysługuje osobom, które
Ukończyły studia w zakresie nauk
technicznych, rolnictwa, ogrodnictwa
i leśnictwa w szkołach akademickich,
w wyższych szkołach zawodowych
oraz w szkołach i na kursach techni
cznych wojskowych, uznanych za rów
norzędne ze szkołami zawodowymi.
Poza tym — absolwentom szkół zagra
nicznych, uznanych przez Min. Oś
wiaty za równorzędne z wyższą szko
łą polską. Ustawa obejmuje również
osoby, które posiadają świadectwo
ukończenia średniej szkoły zawodo
wej technicznej, rolniczej, leśnej lub
ogrodniczej oraz pięcioletnią prakty
kę zawodową, a w niej trzy lata
pracy na stanowisku powierzanym
zazwyczaj inżynierom. Osoby te będą
musiały złożyć egzamin z zakresu
swej specjalności.

Potem dodał jeszcze frankistowski
morderca, że uciekł ze strefy radziec
kiej, gdyż jak słyszał, na zachodzie
Niemiec istnieją biura werbujące
Niemców do armii hiszpańskiej.
Ktoś trzeci, kto siedział przy tym
samym stoliku i przysłuchiwał się
u\yażnie rozmowie, rzucił nazwę miastä w strefie francuskiej.
— Tam znajdzie pan biuro, hisz
pańskie biuro WERBUNKOWE!

Zdawna zapowiadane i oczekiwane Towarowe. Nabywca odbiornika otrzy
odbiorniki radiowe montowane w kra muje gwarancję, że jeśli przed upły
ju, ukazały się w sprzedaży. Są to wem pół roku przepali się lampa doaparaty typu AGA-1743 produkowa staje bezpłatnie zamienną.
ne w Państwowej Fabryce Odbiorni- | Odbiornik ma czysty, piękny ton
ków Radiowych w Dzierżoniowie. i duży zasięg.
Przyjemnie byłoby
Sprzedażą aparatów zajęła się Cen mieć taki aparat, ale... nasuwa się
trala Handlowa Przemysłu Elektro przy tym natarczywie pytanie: ile
technicznego.
i kosztuje takie cacko? Powściągliwie
Wczoraj kierownictwo centrali zor i wstydliwie zdradzono nam cenę —
ganizowało konferencję prasową i po 42.000 zł.
kaz działania odbiorników.
I
Radioodbiornik AGA jest nowoczes- i A teraz z kolei nasuwa się drugie
ną pięciolampową superheterodyną pytanie: kto będzie mógł nabyć ten
posiadającą trzy zakresy fal i sześć odbiornik? Wydaje się, że robotnik
obwodów rezonansowych. Piękna, jas ani pracownik umysłowy z pewnoś
na skrzynka robi estetyczne wraże- 1 cią — nie. Dlaczego nie pomyślano
nie. Dla sprzedaży aparatów chwilo- | o produkcji odbiorników może mniej
wo został przeznaczony w Warszawie eleganckich i mniejszych, ale za to
, poszukującym tajemnicę jego pocho jeden sklep przy ul. Oleandrów 4.. tańszych, przystępnych dla kieszeni
dzenia. A jedno odkrycie pociąga za Wkrótce zostanie otwarty sklep re- ' szerokich rzesz pracowniczych.
sobą drugie...
Przypuszczamy, że Centrala Przem.
prezentacyjny na Nowym świecie.
Poza tym odbiorniki będą w pewnych Elektrotechnicznego pomyśli i o tych
JESZCZE 30.000 DZIECI
ilościach rozprowadzane przez Domy I nabywcach odbiorników radiowych.
W NIEMCZECH
Jest jeszcze na terytorium Niemieć ok. 30 tys. dzieci polskich. W
najbliższych dniach nadesłany zosta
nie do Warszawskiego Oddziału PCK
wykaz 10 tys. nazwisk dzieci, co do
których zachodzi prawdopodobień
Wojewódzka Szkoła Z w. Zawodo nieważ były wadliwie obliczane za
stwo, że są Polakami.
W czasie naszej bytności w Biu- i wych zorganizowała dalsze kursy robki lub mylnie interpretowane umo
rze Informacyjnym nadszedł list z szkoleniowe dla członków Związków wy zbiorowe. Na kursie wykładają
wybitni ekonomiści.
delegatury PCK w sprawie Genowe Zawodowych.
trwa 6-dniowe seminarium
fy Chruściel. Dziewczynka ur. 1930 dlaObecnie
W najbliższym czasie szkoła organi
referentów ekonomicznych z całe
r., wywieziona została z Łodzi do go kraju.
Brak odpowiednio wyszko zuje kursy dla członków zarządów i
Ulm. Teraz szuka swych rodziców, lonych referentów dawał się dotkliwie oddziałów Zw. Zaw. Pierwszy rozpoChciałaby jak najszybciej powrócić odczuwać. Na skutek tego dochodziło cznie się 17 b.m. i będzie trwał do 22
do kraju.
do zatargów w zakładach pracy, po- b.m., a drugi od 24 do 28 b.m. img)
Nadeszły z delegatury i inne 11sty, i transport 25 tys. metryk pol
skich dzieci urodzonych z polskich
rodziców, przebywających na przy
musowych robotach w Niemczech.
Dyrektor Ubezpieczalni Społecznej, ; czeń na wypadek choroby i macieDzieci te urodziły się w latach od
•1942—1944. Czytamy pierwsze na Józef Potocki, dokonał aktu uroczy ‘ rzyństwa, świadczenia długotermino
otwarcia kursów, zorganizowa we, udzielanie pomocy leczniczej uzwiska: śmigielska Nadia, ur. w stego
celem wyszkolenia nowych pra bezpieczonym.
Schlitz 1943; śmigielski Paweł — nych
Takie samo przeszkolenie przejdzie
1944; Janicka Zofia — 1943; Kobryn cowników.
Na kurs zapisało się 80 osób, pra jeszcze 300 pracowników. Kursy trwać
Teodor ■— 1944 itd. Niekończący się cujących
w Ubezpieczalni; program będą do wiosny, (wr)
sznur nazwisk... Gdzie są te dzieci zawiera: ustawodawstwo, organizację
i gdzie ich rodzice? Oto jeszcze je ■Ubezpieczalni Społecznej, przepisy
dno palące zagadnienie, które roz służbowe, zakres i obowiązek ubezpie
wiązać musi Biuro Informacyjne PCK. czenia, rozporządzenia o zgłoszeniach,
(B)
składkach i kontroli, stawki świad- skazanych za znęcanie się
Sąd Okręgowy w Warszawie Wy
dał wyrok w procesie przeciwko
sześciu żandarmom niemieckim, któ
rzy w czasie wojny znęcali się nad
wywiezionymi w głąb Rzeszy na
przymusowe roboty, Polakami.
Po rozpatrzeniu sprawy sąd ^ka
W dniu 2 stocznia 1948 r. rozpocz- Departament Szkolenia do Zawodów
na 15 lat więzienia Alojzego Finie się w Ło®d kurs kształcący w Prawniczych Ministerstwa Sprawie zał
Karola Mengelinga, Urba
tempie przyspieszonym kandydatów dliwości zorganizuje dla absolwen ckelmanä,
Schmidta i Bernarda Wodziń
na stanowiska sędziów. Podania tów kursy dodatkowe, które będą na
Na 10 lat więzienia skazani
składane będą przez Centralne Za odbywać się w toku ich pracy za skiego.
zostali
Paweł Tuhry i dozorczyni
rządy
organizacji
polityczno-spo wodowej.
fabryczna Berta Sprockel.
łecznych i zawodowych. Od kandy
datów nie wymaga się specjalnego
cenzusu naukowego — jednak wa
Jan Stanisław Bystroń. Etnografia dzieli się na 6 rozdziałów: rozwój
runkiem przyjęcia jest złożenie eg
zaminu wstępnego, polegającego na Folski. Sp. Wydawn. „Czytelnik“, 1 kultury ludowej, grupy regionalne i
badaniu psychotechnicznym kandy str. 232, zł. 500.—.
zawodowe, język i nazwy, kultura
Prof. Bystroń, autor szeregu wy umysłowa, kultura społeczna i kultu
data oraz na egzaminie piśmiennym
i ustnym. Badany będzie zasób wia bitnych prac z zakresu socjologii, w ra techniczna. W zakończeniu podane
domości kandydata w zakresie histo swojej nowo wydanej „Etnografii Pol są wskazówki bibliograficzne.
rii i literatury i przygotowania spo ski" uporządkował i scalił dotychcza
łeczno-politycznego oraz jego uzdol sowy dorobek, stwarzając w ten spo
Tadeusz Rogalski — Anatomia
nień w kierunku nauk prawnych. sób podstawowy podręcznik w tej człowieka. Wiadomości wstępne z at
Z dotychczasowych kandydatów więk dziedzinie. Badacz pokazuje nam w lasem. Spółdzielnia Wydawn. „Czytel
szość rekrutuje się z warstw robot swojej pracy jak bardzo złożonym nik“, 1947. Str. 118, zł. 450.—.
niczych i chłopskich. Kurs trwać zjawiskiem jest to, co określa się
Jest to tom pierwszy i wstępny
będzie 10 miesięcy.
terminem „kultura ludowa“. Całość anatomii omawiający części składo
we ludzkiego ciała, bez wnikania w
szczegóły mikro- i makroskopowe, do
których — jak sam autor zaznacza —
powróci w dalszych tomach pod
ręcznika. Książka niesłychanie po- *
trzebna, jako długo oczekiwany pod
ręcznik A

Cudzoziemcy
Celem zapoznania przebywających
w Polsce cudzoziemców z pięknem
naszego kraju, „Orbis“ zainicjował or
ganizację week-endowych wycieczek
turystycznych. W przeciągu 1 — 2 dni
członkowie korpusu dyplomatycznego
i goście zagraniczni, będą mieli spospobność zwiedzenia najciekawszych
zakątków Polski.
Oddział główny „Orbisu“ urządza w
końcu listopada b.r. pierwszą wycie
czkę week-endową, w której cudzo
ziemcy zwiedzą Kraków, Wieliczkę,
Puszczę Niepołomicką, gdzie znajduje
się wspaniały rezerwat żubrów. Zapo
wiedź week-endów, które będą orga
nizowane przez cały rok, wzbudziła
wielkie zainteresowanie wśród miesz
kających w Polsce cudzoziemców.

— Należy pan zapewne do Związku
Ofiar Faszyzmu? — zapytał Scheer.
— Nie, odrzekł po cichu kupiec i
dodał, pochylając się do ucha swego
rozmówcy: — Gdyby moi klienci wie
dzieli, że byłem antyfaszystą został
bym zbojkotowany w całej prowincji.
A ja panie, mam rodzinę na utrzy
maniu...
„Niepojęte! — na marginesie tego
wyznania powiada Scheer — w dwa
i pół lata po największej klęsce, którą poniosły Niemcy wskutek sza.leńczej i zbrodniczej polityki Hitle
ra, w północno-zachodnich Niem
czech antyhitlerowcy nie mogą wciąż
jeszcze „ujawnić“ swoich przeko
nań!“
LOTNIK GENERAŁA FRANCO
Pierwszym Niemcem, którego Sche
er poznał we Frankfurcie nad Me
nem był pewien młody, niespełna
trzydziestoletni
wędrowiec,
który
przywędrował (oczywiście nielegalnie)
do Frankfurtu ze strefy radzieckiej.
W trakcie rozmowy (siedzieli przy
jednym stoliku w małej kawiarence
przy śniadaniu) wyjaśniło się, że
wędrowiec przez z górą dwa lata był
lotnikiem w armii generała Franco
i w czasie wojny domowej rzucał nie
mieckie bomby na hiszpańskie miasta
i mordował hiszpańskie kobiety i
dzieci.
•
— Jakżeż tam było w Hiszpanii?
— rzucił pytanie Scheer.
Otrzymał krótką odpowiedź: „Cu
downie!“

Winni czy niewinni denuncjacji?

Zagadkowa sprawa z czasów okupacji
Do XV komisariatu M. O. we
Wrocławiu zgłosił się przed kilko
ma miesiącami Henryk Siporoga, by
ły policjant granatowy i jednocze
śnie członek AK. Siporoga oświad
czył w komisariacie, że w czasie
okupacji został zatrzymany przez
Gestapo na skutek doniesienia Eu
geniusza Malesy i Michaliny Modrzyckiej.
Siporoga w dalszych zeznaniach
wyjawił szczegóły aresztowania. Ja
ko członek AK oddał on organiza
cji posiadaną broń, która przysłu
giwała mu jako policjantowi. Chcąc
się wytłumaczyć przed władzami,
Siporoga poprosił Modrzycką i Ma
lesę o wystawienie zaświadczenia,
że zgubił broń.
Po rozmowie nastąpiło spotkanie
między wszystkimi zainteresowany
mi w restauracji. W trakcie dobi
jania transakcji do lokalu wkro
czyli gestapowcy i aresztowali Sipo-

rogę, rzekomo na skutek doniesie
nia Malesy.
Malesa stanie wkrótce przed Są
dem Okręgowym. Oskarżony do wi
ny nie przyznaje się.
(cz)

Referentów ekonomicznych

szkolą Zw. Zawodowe

Ubezpieczania szkoli fachowych pracowników
6 żandarmów niemieckich

Przyśpieszony kurs sędziowski

rozpoczyna się w Łodzi

Pan Kracy w roli kawalerzysty

ZIOŁA LAB. D ra L.JAŻWIŃSKIEGO

..HEPAROSA^"
CHOROBY:
WĄTROBY, WORECZKA ŻÓŁCIOWEGO,

OBSTRUKCJE. PRZEMIANĘ MATERII

RENOSAN"
CHOROBY:
PĘCHERZA i NEREK

ostatniej
Z
chwili.

Drugi rok pracy harcerskiej
w służbie ziemi

I przyjazdy orkiestry wojskowej u«
! świetnialy też wesołe harcerskie
I ogniska.
i Minął drugi rok pracy harcerzy
I na naszym terenie. Trzeci ros za«
' pewne jeszcze bardziej uautywni
Olsztyńska Chorągiew Harcerzy, organizująca się na żiemlach drużyny, które w tym toku praco«
gruntownie °d lat germanizowanych musiala zaczynać pracę od pod« , wać będą pod hasłem: „Dobra drustaw. Na szczęście młodzieży chętnej nie brakowało. Brakowało nato- żyna kuźnicą wspólnoty narodowej
w służbie ziemi warmińsko«mazur«
miast, a w znacznej mierze i obecnie brakuje, odpowiednich sił in skiej“. (ni)

warmińsko-mazurskiej

struktorskich. Niemcy usunęli z tego terenu wszystkich instruktorów
przedwojennych i osadzili ich w obozach koncentracyjnych, skąd ża«
den nie wrócił.

Praca więc organizacyjna, rozpo
częta przed dwoma laty, nie nale«
żała do łatwych. W pierwszym ro=
ku r.a czoło zagadnień wysunęły
się sprawy organizacyjne, w dru
gim — scementowana już Chorą«1
giew przystąpiła do planowej pia«
cy „w służbie ludziom i ziemi tej“,
jak głosiło hasło.
Obecnie Chorągiew Olsztyńska Ii
czy już 90 drużyn harcerskich 1 y
zuchowych.
REPOLONIZACJA ..

ska zorganizowała 19 obozów
liczbą 1006 uczestników. -

Wielka
afera finansowa

Min. Roln. i RR przyznało nasze
letniego przemysłowca Pierre Dumu województwu nowy kredyt orund pod zarzutem, że w celach spe
brotowy na pożyczki dla drobnych
• kulacyjnych ulokował on nielegalnie
rolników w sumie 5 mil. zł. Jest to TELEFONUJĄ
_______
NAM:
około miliarda franków szwa)
kredyt wekslowy, krótkoterminowy. | PARYŻ. — Do serii wielkich afer, sumę
Korzystać z niego będą wszystkie wykrytych ostatnio we Francji, przy carskich.
powiaty województwa wedle, roz- byia jeszcze jedna.
, I Pierre Durand stał na czele wiel
dzielnika z wyjątkiem tych powia-1 wiadże policyjne aresztowały 87- kiego trustu elektrycznego „Energie
tów, które nie wykorzystały jeszcze
Industrielle“.
przyznanych poprzednio kredytów
Poza tym założył on w Szwajcarii
na analogiczne cele. (1)
przedsiębiorstwo
elektryczne pod

we Francji

Konkurs

Likwidacja gospodarstw spornych

z

zbliża się ku końcowi ■więcej,
gdzie takich gospodarstw było najprzesunięto już na inne za:

POMOC BLIŹNIEMU

Proces likwidacji t.zw. gospo
W pracach rolnych brało udział
511 harcerzy, przepracowując prze darstw spornych, czyli objętych s-.ve
szło 30 tys. godzin. Obozowe sex« gu czasu przez osadników, a podlega
____
______ dawnym
_____
zwrotowi
właścicie- '
cje sanitarne udzieliły ok. 3 tys. jfccych
porad i opatrunków dla ludności leni spośród zweryfikowanej ludnos
wiejskiej. Ponadto urządzono 16 ci polskiej miejscowego pochodzenia
i
kursów repolonizacyjnych, 11 za« zbliża się szybko ku końcowi.
baw i 74 pokazy d’a ludności miej« i W powiataGh Ostróda i Szczytno,
scowej, jak również młodzież har«
cerska nauczyła się 53 piosenki lu»
dowe, śpię wäre przez 'Warmiaków
i Mazurów. W miarę skromnycn
środków finansowych zaopatrzono
wieś w "21 książek i znaczną ilość
czasopism.
W walce ze śladami niemczyzny 'i
zamalowano, wz-gl. zerwano przesz:
ło 50.000 napisów i szyldów me«
mięciach.

na płakat propagandowy
„Dni Przeciwgruźliczych"

nazwą „Sofival“, którego wszystkie
akcje należały do Duranda. To urno
żliwiło mu ulokować w tym neutral
Woj. Komitet organizacyjny Dni naym kraju olbrzymie fundusze, oPrzeciwgruźliczych ogłosił konkurs szuku'ąc tym samym francuskie wła
z nagrodami na plakaty programu« dze skarbowe.

we, związane z akcją przeciwgruź
liczą. Termin nadsyłania prac upły«
grody ok. 90 proc, osadników, pod wa dnia 21 bm.
dających przesiedleniu.
! Bliższych szczegółów udziela ref.
Podobnie sytuacja przedstawia się do spraw walki z gruźlicą przy
na terenie innych powiatów, jak Nadzw. Komisariacie do Walki z
(Woj.
Lidzbark, Susz itd., w których licz- Epidemiami w Olsztynie
by gospodarstw spornych są zna-cz- Wydz. Zdrowia) przy ul. Koperm«
ka.
(ni)
.«
nie mniejsze. (1)

Na „Gwiazdkę“ Olsztyn otrzyma dworzec

Straż Pożarna i MO
otrzymują nagrody
i pochwały
Jak sie dowiadujemy, Spółdz.
Wyd. „Zsgon“ w Olsztynie przęsła«
ła na ręce komendanta Straży Po«
żarnej podziękowanie za skuteczną
akc,ę ratowniczą przy pożarze gma
chu Str. Lud., w którym, jak wia«
domo, mieszczą się biura i drukar«
nia „Zagonu“. Wraz z podziękowa«
niem zarząd spółdzielni przesłał da
dyspozycji komendanta 10 tys. zf.
oraz udzielił nagród indywidualnych
strażakom M. Kultysowi i H. Mar«
chewce w wysokości po 1000 zł kaz«
da.
*
*
Równocześnie za utrzygnanie po*
rządku i wybitną pomoc, udzieloną
spółdzielni przez oddział MO pod«
czas pożaru, zarząd „Zagonu" prze«
słał do dyspozycji kierownika wła
ściwego komisariatu 13 tys. zł do
podziału między funkcjonariuszami
Milicji, którzy odznaczyli się w ax>
cji przeciwpożarowej.

Na polu służby repolonizacyjne]
Wiele drużyn uzyskało efektywne
Osiągnięcia (przez nawiązanie blis«
rytarz, służący też jako poczekalnia,
kich kontaktów z ludnością autoch«
I prowadzi do sali restauracyjnej, ob
toniczną w terenie, przez organizo
szernej i widnej z posadzkę wszęwanie specjalnych ognisk, pomoc
■ dzie wyściełaną terakotą (trudności
w pracach rolnych, dożywianie dzie
i są z dobieraniem tafelek, ponieważ
ci z kuchni obozowych i t. d. Orga«
! pochodzą z różnego kompletu). Ku- j
nizowano również specjalne wy*
chnia znajdować się będzie w pod
Przyjeżdżających
i
odjeżdżających
z
Olsztyna
interesuje
Dworzec
WSPÓLNYMI
SIŁAMI
'
cieczki o nastawieniu wyłącznie spo
ziemiach, skąd potrawy podawane
Główny
i
termin
zakończenia
jego
odbudowy.
Każdy
zapytuje,
kiedyż
łeczny>m.
i Współpraca harcerzy z Innymi
będą windą. Obok znajdzie pomiesz
organizacjami była ożywiona a o« nareszcie będziemy korzystali z dobrodziejstw wygodnych poczekalni, czenie
poczekalnia I i II klasy, fryNajbardziej
sprzyjającym
dla bj
a
wiała
się
głównie
we
wspólnie
>
l zjer, wraz z umywalniami. Ubikacje
prac repolonizacyjnych -był okres, urządzanych imprezach z okazji • które już się zarysowuję przez zachlapane wapnem szyby.
letni — obozowy, kiedy m-łodziez różnych uroczystości. Harcerze nie ' Dworzec istotnie zaczyna już wy
Wieża wyzyskana zostanie na po- ! zostaną umieszczone w podziemiach,
miała możność bezpośredniego ze« żałowali też trudu i pomagali wy łaniać się jako architektoniczna ca mieszczenie
archiwum, magazynów i' Prace idą w tempie przyśpieszo
tknięcia, się z ludnością miejscową datnie we wszelkich akcjach spo» łość. Jak się okazuje, nie chodziło tu podręcznych, a również zainstalowa nym, ponieważ władze kolejowe
• przy pracach żniwnych, a potem łecznych, biorąc udział w kwe jedynie o odbudowę, lecz jednocześ ne w niej będą częściowo biura sta pragną na gwiazdkę oddać publicz
na wspó-nym odpoczynku przy wie stach, sprzedaży nalepek i t. p. W nie o przebudowę i nadanie dworco cyjne.
ności odbudowany z grubsza dwo
ężornych ogniskach.
lipcu ekipa 13 harcerzy o'sztyń« wi określonego stylu, czego za cza | Przez zarysowujące się schody rzec. Dlatego też pomimo chłodnej
W ciągu lata Chorągiew Olsztyń ' skieh pracowała przy odbudowie sów niemieckich nie posiadał.
! ganku wejściowego, który jest za pory prace wykończalne odbywają
Warszawy w szeregach Ochotni»
W tym celu należało przylepiony projektowany całkowicie od nowa, się w ogrzanych halach, co umożliczych Batalionów Odbudowy.
do niego budynek administracyjny wchodzimy do hallu wejściowego, i| wia centralne og-rzewanie, które już
Jeżeli chodzi o pomoc dla na« odsunąć, co zostało dokonane przez podpartego 2 filarami. Jak się oka 1 sprawnie działa. Nowością naszego
szych harcerzy, to ze strony posz» rozebranie ściany i skrócenie tegs> zuje, są to 2 słupy żelazne, lecz na dworca będzie specjalna poczekal do wystawy sztuki ludowe)
czególnych 'urzędów i instytucji oy ostatniego. Dla związania go jednak dano im postać filarów, podpierają nia dla podróżującej matki z dziecła mniej niż znikoma, jedynie woj z dworcem w celu zachowania rów cych stropy. Ciekawą rzeczą jest, że kiem. Jest to obszerna i ładna sala i Jak już informowaliśmy naszycn! Czytelników w grudniu r.b. w Mu»
sko utrzymywało z Chorągwią sta» nowagi architektonicznej, powiąza belki są żelazobetonowe i mają wy na piętrze z widokiem na miasto.
Wygodny i obszerny taras w porze zeum Mazurskim na Zamku w U1«
Wycieczki kształcą — o tym wszy ły kontakt. Wielu oficerów-instruk- no budynek z gmachem głównym 2 miary poprzeczne 83 cm, mniejsze
letniej będzie bezpiecznym i prak sztynie ma być otwarta wystawa
stkim wiadomo. Poznaje się nowe torów spędzało długie godziny na arkadami. Głównym akcentem na natomiast 50 cm.
Rozplanowanie hallu wejściowego tycznym terenem dla zabaw dziecię sztuki i zdobnictwa ludu Warmii i
miasta, nowych ludzi, odmienny obozach harcerskich, dzieląc się dającym dworcowi charakter stylo
krajobraz, nieznane ośrodki prze swą wiedzą z młodymi druhami. wy, jest duża wieka wysokości 25 m, przedstawia się jak następuje: po cych na wolnym powietrzu. Nr. pię Mazur.
Nieocenioną pomoc okazało również rozwiązana w blokach prostopadło prawej stronie urządzona będzie trze również zostaną urządzone po- . Obecnie otrzymano już akcept
mysłowe itp.
wojsko, dostarczając sprętu łącz« ścianu. W tym celu należało wzmóc ' przechowalnia bagażu ręcznego, po koję gościnne dla wyższych urzędni
Ale wycieczki, organizowane dla nościowego i topograficznego oraz nić fundamenty, na co trzeba Lyło .lewej przyjęcie bagażu i 2 wygodne ków kolejowych. Prace te zostaną czynników miarodajnych i kierów«
Muzeum w szybkim tempie
młodzieży autochtonicznej do Pols środków transportowych.
I i widne kasy biletowe. Obszerny ko wykonane niejako w drugim rzucie. nictwo
Częste | sporo czasu i pieniędzy.
przystępu e do prac organizacyj»
ki centralnej mają nie tylko znaczę
Po
całkowitym
wykończeniu
dwór
nych, apelując do społeczeństwa u
nie kształcące,' mają również wiel
I ca, to znaczy po zbudowaniu sali re- wypożyczenie posiadanych przed»
kie znaczenie narodowe, repolonii cepcyjnej w lewym skrzydle d t/orca miotów miejscowej twórczości lu*
sacyjne.
: otrzymamy naprawdę ładny i wygód dowej z zakresu sprzętarstwa, cera
Młodzież autochtoniczna ogląda
i ny budynek. Architektonicznie od- miki, tkactwa, rzeźby i malarstwa.
odbudowującą się i rozwijającą z
i biega on ód szablonu koszarowych
rozmachem Polskę „na własne oPrzedmioty te zostaną wciągnię
• rcżnych powiatów rrojewództwa o dworców niemieckich, mając pogod
ćży“, a to ma na pewno większe
; pozwolenie na wywóz, ale sprawa ny wygląd stylowego dworu, w któ te do katalogu wystawy, k-tóra b<*
znaczenie od pogadanek, wykładów
I utyka — z braku krytych wagonów, rym bryły są głównym elementem dzie miała reprezentacyjny chara»
czy książek, w których niejedni
(z.a.)
«
i Władze kolejowe powołują się wyrazu całości (JJ)
' kter.
przyzwyczajeni do stałej, cynicznej
! przy tym na wzmożone sezonowe
propagandy niemieckiej, mogą sic
Według sprawozdań z terenu, nadesłanych do Zarządu Zw. Sam. Chi. przewozy kartofli i buraków, któ
również pewnej propagandy dopa
n:-.d
’
vyżki siana suchego z dwu pieiwszych pokosów tego roku wynos:;ą re muszą być zakończone przed na
trywać. Wycieczka przekreśla z
staniem mrozów, i obiecują zwięk
razem
50.000 ton.
giuntu wszelkie zastrzeżenia.
szyć ilość wagonów do przewozu
Dlatego też powinniśmy już teraz
7. tej ilości wywieziono w okres-e szawskiego, lubelskiego, bia^nstoc siana dopiero po 1 grudnia.
pomyśleć o tym, aby w okresie let do dnia 1 września ok. 15.003 ton i k’c-g, krakowskiego i in. — 24 tysiąpada ponad cztery tysiące sztuk, re
Ceny siana loco stacja załadunku
nim i wiosennym zorganizować frk ' po tym terminie za p^śrcdnictwei*. t.e ton.
wynoszą w naszym województwie szta pochodzi z Danii, Finlandii i
najwięcej młodzieży autochtonicz Zw. Sam Chł. — 3 682 ton.
I Pozostaje jeszcze do wywiezienia' prasowań; do 850 zł i nie prasowane i Na poczet przyznanej swego czasu Belgii.
, przez Żarz. Gł. Zw. Sam. Chł. dla
nej do różnych dzielnic Polski. Sta
5§0 zł za 1 metr. (1)
Poza tym Zw. Gosp. „Społem“ z ok. 26.000 ton, co przy dzisiejszych
Ponieważ do pokrycia całego przy
5 ludności rolnej naszego wojewódzrajmy się już dzisiaj o fundusze na posiadanego zapasu 5.830 ton wy cenach siana reprezentuje r/artośr
; twa kwoty 6.050 koni nadeszło w cią znanego województwu kontyngentu
ten cel.
wiózł do województw Polski c^r* rai ok. 200 mil. zł.
gu października ok. 1.500 i w listo brakuje już tylko 1.116 koni, przeto
Zorganizowane we wrześniu br. nej 3.930 ton, a PZNZ i Lasy Pań
Rynek nasz obfituje w znaczne
padzie ok. 603, a łącznie od początku należy się spodziewać, że przy dzi
dwie wycieczki: jedria, do Często stwowe — 1.418' ton. Razol wywle- nadwyżki siana i do Żarz. Zw. Sam.
siejszym tempie dostaw zakończenie
otoczone
b
ę
d
ą
akcji — 4,934 sztuk.
chowy i Poznania, w której wzięła zionu dotąd do województw war- Chł. codzień zgłaszają się rolnicy z
ich nastąpi mniej więcej w połowie
Z
wymienionej
liczby
na
konie
za
udział młodzież ze szkoły ro’niezej
stałą opieką
i kupione w Szwecji i Norwegii przy grudnia.
(1)
w Ramsowie w liczbie 20 osób, a
W swoim czasie, w okresie Święta aam IM »■MMim111 »»-w rr ni i-w n nr «ramr» -u t i n rr i■ i 11 fr mo 11■■i ■ ■ 11 ■■ ■■ i—■
druga na wystawę rolniczą do Czę
stochowy i z powrotem przez War
Zmarłych, kióre tak uroczyście ob«
chodził Olsztyn, oddając hołd należ
szawę, która zorganizowana zo
stała dla 42 osób ze wsi Przykop —
ny Bojownikom o Wolność, pisaliś«
spełniły całkowicie swe zadanie.
my o konieczności roztoczenia sta
łej opieki nad ich grobami, gęsto,
Młodzież powróciła zachwycona i
wróciła już z Warszawy, osiągając niestety, rozsianymi po całym te
pełna entuzjazmu. Wycieczkowicze
gieny (ul. Okopowa
WYBURZANIE
ZABEZPIECZENIE
pełny sukces.
renie naszego województwa.
z Przykopu byli w Warszawie ser
31.)
(ni)
WODOMIERZÓW
Wczoraj
przeprowa»
Jr.k
się
dowiadujemy,
trój
osobowa
decznie przyjmowani przez harcer delegacja przedstawicieli społeczeń | Wiceminister Ziem Odzyskanych
Jak wiadomo, apel Komitetu Op-ie
dzono wyburzanie ka« DYSKRETNE
Ukazało
się
na
uli«
stwo stołeczne, a poza tym wszędzie stwa olsztyńskiego, która z inicjaty ob. Dubiel zobowiązał się przekazać ki nad Grobami Bojowników nie
cach miasta, bardzo na mienicy przy ul. Moch
spotkali się z dużą życzliwością.
Wstydliwym punk«
nackiego 10.
"
wy Okr. Zarządu PZZ w Olsztynie Okr. Zarządowi FZZ w Olsztynie n- przebrzmią! bez echa; mogiły były czasie og’oszenie Dy«
Funduszów na te wycieczki do i oferowała w Min. Ziem Odzyska r-’ecz tej pomocy 500 tys. złotych. okryte zielenią, jarzyły się świeczko rekc.i Przedsiębiorstw
Stwierdzamy, że je« tern targowiska jest
starczyły: Inspektorat Szkolny, In nych i Min. Oświaty sprawę koniecz I zaś minister Oświaty dr Skrzeszew mi, młodzież i wojsko otoczyły je Miejskich o konieczno
der. człowiek nie może sprawa ustępów. Jest
spektorat Ośw. Roln., PZZ. Zw. Sa nej pomocy w dziedzinie pokrycia ski obiecał również w najbliższych swym staraniem i opieką; zaś prze ś»i zabezpieczenia na kierować akcją właś« wprawdzie wymalowa
- •• mopomocy Chłopskiej i „Wici". Czy kosztów wyżywienia i zakwaterowa dniach otworzj ć kredyt dla Kurato- prowadzona przez PCK zbiórka
uciwą i pilnować, by na czarną farbą wsxa
nie należałoby już tor”z zainicjo nia młodzieży polskiej pochodzenia j rń .n Olsztyńskiego Okr. Szkolnego, bczna wypełniła puszki kwestarzy okres zimowy wodo
pojazdy i przechodnie zówką* do piwnic spa«
mierzy.
wać akcję organizowania wycieczek miejscowego, uczęszczającej do szkół 1 w sumie 1 miliona złotych, przyrze datkami olsztyńskiego
społeczeń
należycie ernijali nies lonegd domu, lecz scho
Radzimy wszystkim
dla młodzieży autochtonicznej i to średnich w Mrągowie i Giżycku, kając ponadto osobiste poparcie u stwa.
bezpieczny teren. (jw) dzić tam mało kto u»
mieszkańcom
Olsztyna
min. Dybowskiego, który jako presiłuj ei, zanieczyszcza»
na większą skalę i wciągnąć do
W dniu dzisiejszym © godz. 18 w zapoznać się z jego NALEŻY
r-as Tow. Burs i Stypendiów Szkol
współpracy i udzielenia pomocy fi
jąc bliższe i dalsze o»
treścią.
(a)
lokalu
PCK
odbędzie
się
z-ebranie
nych również okaże odpowiednią po
SPIŁOWAĆ
kolice wspomnianego
nansowej wszystkie urzędy, insty
sprawozdawcze z całości obchodu
moc.
Przy
al.
Wojska
Fol
domu.
tucje i przedsiębiorstwa z terenu
POCHWAŁA
oraz zostanie dokonany wybór sta
Szkolą się
naszego województwa?
Sprawa
ustępów
Przywykliśmy
na® skiego tkwią stare, au
Delegacja w osobach: posła drSzy łego komitetu, (za)
zupełnie
uschłe gwałtownie
domaga
Na pewno wrażenia,
opisane
W celu pogłębienia kwalifikacji 1 mańskiego, nacz. dr Gębika i prof.
rzekać na pocztę, a o« że
się rozwiązania, panie
przez młodzież po odbytych
zawodowych pracowników poczto J. Dębskiego wyraziła imieniem ca
to z dalekiego Hanno« drzewa.
Podczas wichury za waż zbliżająca się zi
cftczkach wykażą dowodnie,
wych w październiku uruchomiono łego społeczeństwa polskiego War»
weru nasza Dyrekcja
ma jeszcze bardziej1
kilka dni, spędzonych w Warsza w Olsztynie nowy kurs dokształca mn i Mazur obydwu ministrom jak
otrzymał?, podziękowa grażają przechodniom
wie, Krakowie, Zakopanym czy na jący dla tych funkcjonariuszy, któ najserdeczniej
erdeczniejsze podziękowanie za g ■ $ c
nie od szefa Polskiej gdyż spadają z nich pogorszy i bez tego
t
o
łączność
Śląsku, dały jej więcej, niż kilka- rzy posiadają wykształcenie w za najżyczliwsze ich ustosunkowanie
Mis„i Repatriacyjnej, gałęzie, kawałki kory niezadowalający stan
sanitarny miejsca u»
miesięczny kurs repolcnizacyjny, kresie szkoły powszechnej.
się do sprawy pomocy dla młodzie
kpt. Fr. Stankowskie« i tp.
społeczeństw
a
Nie czekajmy, aż ca stępowego.
bo pokazały młodzieży „żywą" Pol
Na kurs uczęszcza 39 słuchaczy. ży p-lskiej miejscowego pochodzego, który, wyrażając
skę. (ja)
drzewa spadną —
(j) 'nia. (jd)
z wojskiem uznanie za solidne za iłe zróbmy
tym nale» ZŁAMANA GAŁĄŹ
łatwienie
reklamacji
-ss
żyty
porządek,
(per).
Złamana gałąź w
pocztowej, składa 500
dalszym ciągu wisi na
rego“. Oryginalność tej sekty w A- i Ę.’ra Taft Benson nie ominął rów zł na rzecz sierot po CZYŚCIĆ SCHODY
słupie trolleybusowym
rneryce polega na tym, że żyją w nleż i naszego województwa, a p i poległych
pracowni«
Spadły w ub. nie« R=84 przy Al. Warsza»
wielożeństwie, chrzczą dzieci w wie zwiedzeniu parafii mormońskiei w kach pocztowych.
i-u lat 10 i odznaczają się umiarko- ,-pow. mrąg.owskim zabiegał u władz
Suma ta została prze dziele śnieg nie został wskiej. Pomimo r.a»
szej wzmianki wyraź«
’ aniem w jedzeniu i piciu oraz wo,;, wódzkich w Olsztynie o legali kazana uczniowi Lice« w porę uprzątnięty
wielką zręcznością w biznesie.
zację sekty.
urn Komunik., Zdzisia ze schodów gmachu te nego zainteresowania
wowi Strzałkowskie atru. a udeptany noga ta sprawa na razie nie
Mimo zakazu (bill 1887 r.) nie za
Sprawa ta jednakże dotąd nozo- mu (Kasprowicza 36) mi wchodzących za« gna.
Poza kościołem katolickim, który j Wyznawców tej ostatniej sekty 73 przestali
«
wielożeństwa,
które
upra

st.ijc w zawieszeniu. „Apostoł“ sek synowi asyst, poczt, mienił się w niebez«
na terenie naszego województwa re“ staliśmy tu, obejmując kraj po wiają w dalszym ciągu — nielega
A tymczasem urato,
ty.
'.'.ki
bowiem
tytuł
w
jej
nierarhd
prezentuje ogromną większość wy- > Niemcach w r. 1945 w liczbie ók. me.
pieczną ślizgawkę. Dla wanie żarówki 300«
przez
dtcLcwnej (obok tytułu świeckiego zamordowanego
z-.aw’eów, akcja przesiedleńcza do dwustu osób. Większość ieh znajduje
tego też opuszczający watowej, którj grozi
Niemców.
I
W
naszym
województwie
nie
prze
„prezydent“) nosi najdostojniejs ty
starczyła nam sporej ilości wier się w pow. mrągowskich. Mieli oni
teatr w niedzielę o potłuczenie, jest dosia
nych kościoła grecko - katolickiego. dom modlitwy i kaplicę, zbudowana • t rowadzono jeszcze dokładnych ba r-ecznik mormonów w Europie, mis NIEMIECKIE
godz. 22, schodzili ze teczną chyba zachętą,
Oprócz tych dwu wyznań rozwija viasnym sumptem w Zelw?gach gm. dań tej sekty, nie wiadomo przeto tor Benson — przyjęty został przez ŚMIECI
schodów
prawie na aby wiszącą gałąź u»
ją swą działalność religijną na na- Baranowo tegoż powiatu. Ich du w jakim stopniu ucieleśnia ona zasa .wkdze wojewódzkie — powściągli
ul. 3 czworakach.
Przy
zbiegu
sunąć.
(J)
dy
swych
współwyznawców
po
tam
wi.?.
* szyna terenie, głównie wśród ludnoś chownym przewódcą był Adolf Klu
Wcięlibyśmy na przy
Maja i podobno Hu«
| rej stronie kuli ziemskiej.
ci pochodzenia miejscowego, nastę ska.
szłość
unikać
takiej
„SZPIKULEC
“
Sprawa pozostaje otwarta. Jakkol- go Kołłątaja tabliczxi
pujące kościoły i sekty: Metodystów,
Miejscowi mormoni utrzymują
USUNIĘTY
.
.... ży
. i Jej antypodzi nie zapominają je.i- v tk wyznawców tego orygmamego nie ma.
gimnastyki.
(ja)
Baptystów, Ewangelicko - Augsbur wa łączność z ojczyzną* tego ruchu nak o swoich braciach na stary a w> znania mamy w nszym woje<vódz
Natomiast
na
kawał
Z
przyjemnością
kor,
ZEBRANIE
ski, Zjednoczenie Kościołów Chrystu __
________________
_______
religijnego
— Stanami Żjednoczonyi ;dzie, a dowodem zainteresowań a iw,e zledwie garstkę, sprawa legali ku narożnego wypalo«
statu,
emy,
że
niebez»
sowych Wyznania Ewangelickiego, I mi A.P., gdzie na gruncie niesamo- jakie żywi ojczyzna mormonów w zacji napotyka na poważne trudności nego muru tkwi zielo
Zebranie Komitetu pieczny
„wyrostek“
Kościół Chrześcijan Wiary Ewangs- 1 witej mieszaniny ras i wyznań tak Ameryce (stan Utah z jego stóli-ą zc względów zasadniczych. Toleran na zerdzewiałą skrzyń Organiz.
Dni Przeciw« chodnika przy sklepi®
listycznej (zielonoświątkowcy) Cer- bujnie krzewi się wszelkie sekciai- Salt Lake City) do nielicznych og cja religijna przemawia za legaliza ka z lakonicznym napi gruźliczych
(oprócz ze spółdzielni
„Mazur“
k.ew Prawosławna, FiVponi (staro- siwo.
nisk tej sekty w Polsce była wizyta“ cja, ale uznane przez sektę mormo- sem „Für Abfallen“.
społu . sędziowskiego)
(ul. Warszawska) już
uiercy), Menonici, Badacze Pisma 1 Sekciarze, zwani pospolicie mormo cja ich przez prezydenta „Misji Eu- t nów wieloźeństwo nie zgadza się
Niemców nie ma — odbędzie się w dniu nie zagraża przechoa»
Św., Świadkowie Jehowy, Mormo- nami, przybrali sobie nazwę „Świę , repejskiej" mormonów E. T. Bens • |zn->wuż z obowiązującym u nas pra czyżby
jeszcze pozosta 20 bm. o godz. 10 w niom — został bowiem
r.a
.
.
.
•
z.
ci I Intel.
I tyęh Jezysa Chrystusa dnia oetawc*
wem małżeńskim. (I)
odpadki?
(j.w.) państw Zakładzie Hi» usunięty.

(Piękny i stylowy gmach
jest w ostatnim stadium budowy

Przygotowania

Pokażmy im
żywą Polskę

26 tysięcy ton siana eksportowego
wartości 200 milionów zł

czeka na wagony

Otrzymaliśmy 5000 koni

z dostaw zagranicznych

Groby poległych

Wydatną pomoc uzyskał PZZ

ii

Dzień Olsztyna

dla młodzieży warmińsko-mazurskiej

w Giżycku i Mrągowie

Pocztowcy

TPŻ

KOŚCIOŁY I SEKTY

NA TERENIE WOJEWÓDZTWA

hi

ivedrowek po Warmii i Macurach

SPORT * SPORT * SPORT

W Iławie panuje optymizm
35 milionów zł na odbudowę
preliminuje budżet miasta
Celem mojej podróży do Iławy miało być zebranie drobnego mate
riału z życia tego miasta. Z reportażu należało „wymigać" się za wszel
ką cenę, ograniczając się jedynie do spraw najistotniejszych, bieżących,
związanych ściśle z ostatnimi wydarzeniami, których terenem miała
być Iława.
A JEDNAK REPORTAŻ

Mimo to napisałem reportaż. Nie
mogłem go zresztą nie napisać,
Drobny materiał, o którym wspomniałem na samym wstępie, zniknął
tak, jak znikły w Iławie całe masy
gruzu z samego centrum miasta,
jak znikły tysiące i dziesiątki tysię
cy cegieł, wywiezione do central
nych województw.
Intensywność prac nad usunię
ciem gruzów z dzielnicy, położonej
nad samym jeziorem, jest prowa
dzona w ten sposób, że nie można
przejść nad nimi do porźądku dzień
nego. Znikają domy, rudery, kom
pleksy budynków łącznie z zabudo
waniami podwórzowymi, spalone
zakłady pracy, spiętrzone i poroś
nięte zielenią hałdy rumowisk. Ten
niepotrzebny już balast wywozi się
w rozpadlinę, znajdującą się nad sa

mym jeziorem, niwelując w ten spo
sób teren i przywracając miastu jaki taki wygląd.
j Lecz gruzu tego jest masa. Praca
, więc będzie długa, mozolna i kosztowna.

i zajęci ciążącą na nich odpowiedzialnością. Nie sposób dogadać się
z nimi, nie sposób znaleźć wspólny
język.
Ze strzępów rozmów dowiaduję
się, że szpital buduje Wydział Po
wiatowy. Duszą jego jest jednak le
karz powiatowy, dr Sygnarski, czło
wiek młody, lecz pełen energii i in
wencji. Jego staraniom zawdzięczać
należy stan dotychczasowych osiąg
nięć w dziele odbudowy kompleksu
budynków szpitalnych^
Niedługi
już jest moment, gdy odnowione sale szpitalne
__
zaczną
przyjmować
pierwszych chorychi i pierwszych
p--*
pacjentów.
to dla Iławy
. 4—1X
e —- 4 Będzie,
- 1
. 7 nie
s tylko święto, ale 1 dobrodziejstwo.

;

Ruszyliśmy boks z miejsca
W czwartek rewanżowy mecz
KS „Zryw“ SKS „Społem“4
I

Pierwszy meez pięściarski o drużynowe mistrzostwo okręgu był röw
nież niejako pierwszym oficjalnym krokiem OZB. Dopiero bowiem
dwa kluby zgłoszone legalizują istnienie włada okręgowych.

na drodze do organizacji i rozwoju
sekcji pięściarskich. O specyflcz*
nych trudnościach naszego terenu
został należycie poinformowany ae
legat PZB mgr Kowalski, który nie
wątpliwie zapozna vzladze naczelne
P°lskiego boksu z naszą sytuacją.
W czwartek odbędzie się spotka»
nie rewanżowe Zryw — Społem, de
cydujace o zdobyciu tytułu mistrzów
skiego i o prawie udzia'u w me*
czach o mistrzostwo drużynowe Pol
ski. Nie ulega
wątpliwości, ze
„Zryw“ wygra to spotkanie, a1 a nie
ulega również wątpliwości, że w
przyszłoś.i prymat w pięściarstwie
naszego okręgu będzie należeć uo
te- drużyny, która nastawi się na
pracę planową i długofalową.
Zaledwie
parudniowy dystans
dzielący mecz od rewanżu j»?st spo*
wodowany koniecznością rozegrania
mistrzostw do 23 bm., gdyż w dniu
tym PZB przystępuje da roz’osowa
nia rozgrywek międzyokręgowych.
, Niedziela, jako jedyny termin
do przyjęcia, odpada ze względu na
pięściarskie spotkanie Gds-ńsk-^Ol»
sztyn, o czym donosimy obok, (t)

I dlatego trzeba podkreślić praw»' SKS pierwszy mecz ze _Zrywem
dziwie sportową postawę SKS „Spo
ale przegrał
.. _ przegrał 4 : 12,. ___
„-—-„-..ł mim»
. jem“, który posiadając sekcję pięsP..
malnie, jeśli się zważy,
że dwie wal
! ZAMIERZENIA
'i ciarską dopiero od miesiąca, nie za ki oddał walkowerem, a różnica
MIMO WSZYSTKO
• wahał się zgłosić swoich młodych; klasy na ringu między pięściarzami
ODBUDOWA
i Zarząd Miejski wstawił do bud
Mimo jednak tej na pozór bezna żetu na rok 1948 w pozycji nadzwy bokserów do poważnej imprezy mi» „Społem“ i „Zrywem“ nie była tak
strzostw drużynowych.
rażącą, jak przewidywaliśmy.
dziejności widać efekty dotychcza czajnych wydatków sumę 35 mil. zł.,____________
___________ _
Boks w naszym okręgu ruszył.
sowych wysiłków już dziś. Nad je przeznaczonych na remont mi«1, .
. , ,
,
Abstrahując bowiem od wyniku
ziorem naprawiono kamienny mur, skich budynków, między innymi Ra
Będziemy
bić
rekordy
spotkania Zryw — Społem, musimy
oddzielający wzgórze miasta od ni- tusza, zniszczonego w niedużym
T
J z zadowoleniem przyznać, że posia
zinnej rozpadliny jeziora.
stopniu i wymagającego niewiel na sutaslrschle elbląskie]
damy obiecujące kadry pięściarskie,
Odbudowano całkowicie i oddano kich tylko kosztów. Budżet ten za- ;
Polski
Związek
Motocyklowy z których może już niedługo wyeli»
do użytku Ośrodek Miejski, Rozpo- twierdziła już Miejska Rada Naro
się przyzwoita i na niezłym
częto prace nad odbudową przed- dowa, a z kolei ma go zatwierdzić zwrócił uwagę, że autostrada prze minuje
szkolą. Odbudowa, szpitala miejskie Powiatowa Rada Narodowa. Gdyb biegająca przez Elbląg jest najle poziomie reprezentacyjna ósemka.
Rywalizacja obu klubów wpłynie
go znajduje się już w końcowej fa tak się stało, rok 1948 będzie dla piej utrrymana i posiada najdłuż
zie robót. W budynkach szpitalnych Iławy rokiem odbudowy i inwesty sze odcinki bezwirażow? w Polsce. dopingująco i na inne stovzarzysze*
miały
dotąu
Istnieje plan wykorzystania tej au- nia
, ,,sportowe,
- ,które
- - --nie ....
7- —
-uwijają się robotnicy, zapracowani cji.
Projektuie się wiec remont s^ere- tostrady dla ogólnopolskich zawo- , ?oC. °dwagi, by przełamać wszysr»
I
ludności i przeszkody, stojące
, gu budynków miejskich, dokończe- daw motocyklowych.
Dzień Elbląga
Prawdopodobnie na autostradzie ’
; nie rozpoczętej odbudowy łaźni
' miejskiej, pobudowanie hal targo- tej zostanie zorganizowana w roku ,
przyszłym próba pobicia dotychcza
j wych itp,
; Roboty w Iławie nie zabraknie na sowego rekordu szybkości. (mx)
długie, długie lata. W mieście tvm
, —------------------------------------------- — mieszkają jednak optymiści. Ludzie
w Ostródzie
wypełniła się po brzegi. Na szczegół ci wierzą, że powstanie Iławy na no
dzie bez Zyskowskiego. którego z
ne wyróżnienie zasłużyły i najgorę gi, to kwestia najbliższych lat. Roz w Olsztynie
Rozegrany w niedzielę mecz pił powodzeniem zastąpił Próchnlckd, 1
(Telef. od naszego korespondenta) cej oklaskiwane były: „Kuszenie wój miasta nie może być zahamo- ,
*
Jak się dowiadujemy, w na‘b’iż* karski między obu mistrzami olsz» Stokingera. M
Referat kultury i sztuki p^zy Sta szatana“, „Suita podwórkowa“ i wany, bo tego wymaga interes pań
stwowy, bo najbliższa przyszłość sza niedziele gościć będziemy w Ol tyńskim KKS i „Sokołem" na bo»
rostwie Powiatowym w Elblągu za „Lech, Czech i Rus“. (mx)
Gra była równorzędna z przewą»
wysunie to miasto na czołowe miej sztynie jedną z repr.’entacji pięś isku w Ostródzie zakończył się wy» gą „Soko'a" po przerwie. Bramki
powiedział na dzień 14 bm wieczór
niklem
nierozstrzygniętym
2:2
(2:1).
sce.
ciarskich
Gdańska,
najsilniejszego
POKRZYWDZONA
„2
“
literackich dla pracowników stoczni
d a gospodarzy zdobył obiie prawo»
Jakkolwiek by nie było, wydaje dziś ośrodka bokserskiego Polski. 1 Mimo śniegu gra stała na wyso» skrzydłowy, dla KKS — Czanilc i
Nr 16 z udziałem literatów, człon
Linia tramwajowa Nr 1 posiada
Olsztyński OZB przyjął warunki .kim poziomie, do czego przyczynił obiecujący junior Piotrowski. Wy»
ków Zw. Zaw. Literatów w Gdań już od szeregu tygodni wagony się, że ci ludzie mają racie. Iława
sku. Niestety, dość licznie przvby- przyczepne. Wprowadzenie tej ino- musi odbudować się i te odbudować gdańszczan i finalizuje obecnie roz się również doskonały sędzia spot» różnić należy obu bramkarzy Gaj»
łych słuchaczy spotkał zawód. Lite wacji było uzasadnione zwiększoną jak naiprędzei. Dla dobra rwólnego mowy. . Mecz z Gdańskiem będzie kania. Publiczności ze względu na Rawskiego i Bogusiewicza.
raci nie przybyli, a próba zaimpro frekwencją pasażerów na tej linii. i dla dobra naszego województwa, . wielkim wydarzeniem sportowym niepogodę nie wiele.
Mecz toczył się w przyjaznej a<»
na terenie naszego miasta.
(ii)
wizowania wieczoru przy pomocy Wozy „dwójki“ nie doczekały‘się je I
‘ KKS wystąpił w osłabionym skła
mosferze, a drużyna KKS była nad*
sił „rodzimych“ skończyła się fias szcze przyczepek. W pewnych jed
zwyczaj serdecznie podejmowana
kiem;
nak godzinach i na tej linii jest
przez wojsko.
»
Czy zawinili literaci, czy organi przeciążenie. Czy nie byłoby właści
zatorzy? (mx)
we wprowadzenie drugich wozów
również na tej linii .szczególnie w
A JEDNAK — LISY
godzinach wieczorowych? (mx)
Dyrekcja tego przemysłu, który
Miejscowość w powiecie elbląs
powinien w przyszłości odegrać rolę
kim, nosząca za czasów okupacji Z PRZESZŁOŚCI ŻUŁAW
przodującą w stosunku do przemy- |
niemieckiej Bemischgut ma obecnie
Mimo, że teren Żuław został sto*
słów spółdzielczego i prywatnego,! W ramach konferencji powiato*
, kilka nazw: w Zarządzie zespołu
pracujących na tych samych wa» wych, mających na ee’u przepraco
majątków Państwowych nosi nazwę sunkowo późno osiedlony i zagospo
Za czasów niemieckich wielki przemysł nie miał na naszych zie* runkach, co i „przemysł miesco» wanie
struktury
spółdzielczości
Czechy, w urzędzie gminnym — Li darowany. bo dopiero za czasów $
pinki, a u sołtysa — Lisy. Sołtys ma polskich, poziom życia mieszkańców ■ mlach danych do rozwoju, natomiast rozbudowywał się szybko, nie» wy", musi odbudować i uruchomić wiejskiej, odbyła się w dniu wczoa
szybko przekroczył poziom życia jako jego kosztem, przemysł średni j drobny, którego liczne ślady od* szereg zakładów w poszczego'nych rajszym w Ostródzie konferencja 2
rację. (mx)
ro’niköw wyżyny elib'ąskiej. Prze, a najdujemy we. wszystkich miastach województwa.
branżach, jeśli ma spełnić swe za» udziałom przedstawicieli Zw. Rewi
POPULARYZACJA PRAWA
I zyjnego, „Społem", Zw. Samopomo
wił się nawet luksus w ubloracn,
danie na przyszłość.
cy Chłopskiej oraz partii politycz*
W ramach odczytów, prowadzo który spowodował wydanie zakazów
Sprawa ta nabiera d7a nas tym za nim nadążyć, jako jeden z ko»1 Jest to tym bardziej wskazane, że 1: nych.
nych przez Komisję Popularyzacji używania przez kobiety przesadnie większego znaczenia, że i za na» nieczrych warunków powodzenia nasza wieś w ciągu najbliższycn •
Prawa przy Sądzie Grodzkim w El ozdobnych sukien. Na sołtysów na» szych czasów, przynajmniej w cią» tej podstawowej akcji.
i dwu lat — 1948/49 będzie sałkowi» I Po wyczerpującej dyskusji i za»
blągu odbył się w dniu 15 bm w sa łożony był obowiązek przestrzega» gu lat najbliższych, województwo
Dotychczas , Przemysł Miejsco» de zaludniona i w znacznej mierze nalizowaniu sytuacji ustalono plan
li Miejskiej Rady Narodowej odczyt nia tego zakazu.
(mx)
przemian owar.ia, oraz
włączenia
olsztyńskie w pianach rozbudowy wy" zdołał niewielkim nakładem zagospodarowana.
dr. Kozakiewicza pt, „Prawo prze
spółdzielni powszechnych wiejskich
ciężkiego
przemysłu
figuruje
na
o*
16
milzł
uruchomić
18
zakładów
Na
cele
odbudowy
Dyrekcja
NA ODBUDOWĘ STOLICY
mysłowe“. (mx)
gminnych spo'dzielni Zw. Samo
statnim miejscu.
mniejszych, zatrudniających razem „Przemys’u Miejscowego" potrzebu do
pomocy Chłopskiej.
Elbląg i powiat elbląski w dal*
G ówiną trudność w odbudowie zaledwie 250 robotników.
I je 75 »nil. zł.
(1)
BALET PARNELLA
zajmuje zaszczytne przemysłu miejscowego
W nowym układzie powiat o»
stanowi
W. dniu 15 bm w Teatrze Miej- szym ciągu
w akcji świadczeń na odbu aktualny stan zaludnienia woje»
stródzki posiadać będzie na terem©
. skim wystąpił w swym bogatym re miejsce
dowę Warszawy. Według wykazu wództwa, jego zagospodarowania.
wiejskim 11 spółdzielni gminnych,
pertuarze balet Parnella. Mimo dość wpłat
za
miesiąc
październik
El

skupiających ponad 100 skle-ów
Rozwó,
bowiem
przemysłu
nie
mo»
wysokich cen biletów sala teatru bląg za ął trzecie miejsce (po Gdan
spółdzielczych.
(ni)
•że wyprzedzać procesu zasiedlenia,
sku i Gdyni), przekazuiac na odbu wsi i odrodzenia gospodarczego
, Ostróda, Pasym, Barciany, Miło»
dowę stolicy sumę 942.913 zł. (mx) rolnictwa, ale musi mimo wszystko
młyn. Runowo Warmińskie, Sąt •»
W Giżycku od dłuższego czasu py, Mrągowo, Morąg, Biskupiec ko»
(Od naszego korespondenta)
P.B. Giżycko. Litografia — sztuwładze pocztowe prowadzą odbudo ło Iławy, Braniewo i kilku ir.nycn
Na skutek naszej wzmianki, MO
4.A.
1
wykonywania na kamieniu piswę gmachu urzędu pocztowego. Ro» łącznie na sumę 165.375 zł.
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