.►eAaJŁcja i Administracja.
O«tyn. ol. 22 Lipca 18.
tel. 26-9« i 25-23. Odpowi«Czytelnik walny
pismo:
Komitet Redakcyjny,
Wydaje Spółdzielnia
Wyd. „Czytełnii"

YNSKI

ŻYCIE OL

Prenumerata miesięczna cl
»5.—. Zgłoszenia przyjmuje
administracja: 22 Lipca 18,
te- 26-49.
Ogłoszenia dro
bne od to do 20 zł., wymia
rowe w teltScie od 45 — SO
ti- za tekstem od 35 — 45 zł

PISMO ZIEMI WARMIŃSKO-MAZURSKIEJ

Nr 205

B

300 GŁOSÓW „ZA" — 277 PRZECIWKO

Blum nie uzyskał votum zaufania
Schuman czy Raynaud otrzymają misją tworzenia rządu?
Partia komunistyczna — powiedział
Duclos — znajduje się w walce u bo
ku ludu, mas społecznych, którym za
graża ekspansjonizm amerykański.
W zakończeniu przemówienia Duclos
oświadczył, że partia komunist. nie udzieli Blumowi votum zaufania, po
nieważ ponosi on ciężką odpowiedział
ność za to, że nie zaniedbał niczego,
aby przeszkodzić urzeczywistnieniu je
dności między socjalistami i komuni
stami, natomiast zdecydował się na
ły“, która ma być wyrazem republi porozumienie z prawicą, czego jaskra
kańskiego zjednoczenia się pod hasłem
wolności i sprawiedliwości społecznej.
Blum skrytykował strajkujących ro
botników i wezwał ich do podjęcia pra
cy. Podkreślił również konieczność
przeciwdziałania inflacji.
Poruszając zagadnienia międzynaro
dowe, Blum uważa, że należy utwo
rzyć „trzecią siłę w skali międzynaro
dowej“. Rola rządu pod jego kierow
nictwem, ograniczałaby się do rozwią
NOWY JORK (UNIPRESS) Pod
zania palących problemów dnia do komisja do spraw podziału Palesty
chwili, w której „pomoc St. Zjednoczo ny w ONZ przeżyła chwile konsternych stworzy podstawę dla gospodar nacji. Delegat Pakistanu Zafrullah
ki francuskiej“.
Khan oświadczył zgromadzonym, że
Przywódca parlamentarnej grupy mapa podziału Palestyny przedstakomunistycznej Duclos, odpowiadając wioną 'przez sekretariat została spoBlumowi stwierdził, że w gruncie rze rządzona w sposób umyślnie znie
czy jedynym punktem grupującym kształcający sytuację. Zafrullah do
członków różnych ugrupowań poli dał, że okręg Negew w Palestynie
tycznych wokół Bluma jest antykomu w którym znajdują się bazy brytyj
nizm, natomiast pomiędzy tymi grupa 6kie, został wydrukowany w skali
mi panują poważne różnice poglądów cztery razy większej niż pozostała
na szereg problemów.
Palestyna na
oddzielnej mapce
Antykomunizm — podkreślił Duclos zniekształcając stosunkową wielkość
— nie stanowił jednak konstruktyw tego obszaru.
nego programu i prowadził zawsze do
Po oświadczeniu Zafrullaha który
katastrofy tych, którzy się nim posłu
giwali. Przedstawiony przez Bluma zażądał wpisania do protokołu jego
program polityczny sprzyja w istocie uwagi, postanowiono zbadać sprawę.
Okazało się, że mapę sporządzali
dyktatorskim zapędom de Gaulle'a.
Duclos zaznaczył, że „trzecia siła“ urzędnicy brytyjscy, umyślnie w taki
nie istnieje ani w skali narodowej, sposób, by zmylić delegatów. Przed
ani międzynarodowej. W świecie są stawiając Negew jako teren dużo
tylko dwa obozy: imperialistyczny, na mniejszy niż w rzeczywistości, urzęd
którego czele stoi reakcja amerykań nicy brytyjscy starali się wywołać
ska- i - aatyimperialistyczny — obóz de wśród delegatów z których nie wszy,
scy orientują się dobrze w sytuacji,
mokratyczny.

PARYŻ (PAP) — W piątek w godzinach popołudniowych Leon
Blum, desygnowany przez prezydenta Auriola na premiera rządu,
wygłosił w Zgromadzeniu Narodowym przemówienie, w którym na
kreślił ogólne zasady polityki wewnętrznej i zagranicznej, jaką za
mierza prowadzić.
W głosowaniu Zgromadzenie Narodowe wypowiedziało się prze
ciwko powierzeniu Blumowi misji tworzenia nowego rządu. Za BIumem padło 300 głosów, przeciwko — 277. 24 deputowanych wstrzy
mało się od głosowania. Wymagana większość wynosi 309 głosów.

PARYŻ (PAP). Leon Blum, po
otrzymaniu wyników głosowania, zo
stał przyjęty przez prezydenta repu
bliki Vincent Auriola.
PARYŻ (API). Korespondent radia
brytyjskiego donosi, że porażka Blu
ma została spowodowana — poza zde
cydowaną podstawą komunistów —
opozycja prawego skrzydła partii rady
kalnej oraz posłów sympatyzujących
z generałem de Gaullem z partii po
stępowych katolików.
Prezydent Auriol przyjął w nocy
Edwarda Herriota przewodniczącego
Zgromadzenia a następnie konferował
z innymi przywódcami partyjnymi.
PARYŻ (API). Korespondent Reute
ra podaje, że najprawdopodobniej
szym kandydatem na nowego premie
ra gabinetu „trzeciej siły“ jest Ro
bert Schuman, były minister skarbu
w rządzie Ramadiera.
Prez. Auriol przyjął w sobotę b.
premiera Paul Reynaud, niezależnego
konserwatystę.

Program Bluma
W przemówieniu Blum podkreślił, że
republika znajduje się obecnie w nie
bezpieczeństwie, przy czym niebezpie
czeństwo to mówca przypisał komuni
stom i gaullistom. Występując przeciw
ko obu tym grupom politycznym,
Blum wysunął koncepcje „trzeciej si-

Zamach bombowy

na min. Masaryka

Bium grozi?
PARYŻ. (API). Przed głosowaniem
obrady zgromadzenia zostały odro
czone na godzinę. Przed ich zakoń
czeniem Blum zaapelował do depu
towanych, by podczas głosowania
brali pod uwagę odpowiedzialność,
jaka na nich ciąży. „Jeśli okaże się
że zgromadzenie nie wyrazi votum
zaufania dla mego programu — po
wiedział Blum — trzeba będzie wy
ciągnąć z tego faktu konsekwen
cje“.

29 ub. ni. w sali Wagram, w ele
ganckiej dzielnicy Paryża, odbyć
sie miał faszystowski wiec antyra
dziecki, pod przewodnictwem kolaboracjonisty M. Gautherci. Lud Pa
ryża odpowiedział kontrmanifestacją, podczas której — na skutek bru
talnego zachowania sie policji —
rannych zostało ponad 200 robo
tnikówNa zdjęciu: żandarmi z gwardii
ruchomej („g
e"), wysła~
istycznego
ni na rożka
min. Depreux , strzegą oczpieczcńsiwa faszysto iv. Obok: ilas podniesłonych p.ieści robot.

Sfałszowano mapę Palestyny
by zmylić delegatów O. N. Z.

Konferencja UNESCO rozpatrzy

sprawę arrasów wawelskich
Odrzucenie sprzeciwu Kanady
MEXICO CITY (PAP). Komitet kie
rowniczy konferencji UNESCO, złożo
ny z przewodniczącego, 7 wiceprzewo
dniczących oraz przewodniczących 2
głównych komisji, odrzucił żądanie Ka

PRZEŁOM JEST KONIECZNY
Minc w swym przemó nizacji; która by ten nastrój stworzy
wieniu w czasie obrad Związku ła i pobudziła. Najbardziej powołaną
MINISTER
Samopomocy Chłopskiej wiele miej
do tego organizacją jest niewątpliwie

sca poświęcił sprawie jaskrawych dys
proj>orcji, jakie istnieją między tem
pem wzrostu produkcji dóbr wytwór
czych i konsumcyjnych naszego prze
mysłu, a produkcją rolniczą. Oto, gdy
produkcja dóbr wytwórczych przemy,
słowych na głowę ludności wzrosła już
w stosunku do okresu przedwojenne
go o 87 proc., dóbr konsumcyjnych
przemysłowych — o 26 proc., to pro
dukcja rolnicza, a przede wszystkim
produkcja zbóż, nie sięga jeszcze po
ziomu przedwojennego i przeciętnie
biorąc jest jeszcze niższa o blisko
1/3 w stosunku do przedwojennej, li
cząc na głowę ludności.
To porównanie wskazuje, że pro
dukcja rolnicza nie podąża za pro
dukcją przemysłową, a dysproporcja
w rozwoju obu tych działów naszej
gospodarki stale się zwiększa. Ten
stan rzeczy, gdyby miał trwać nadal,
mógłby zaciążyć bardzo ujemnie na
całokształcie naszej gospodarki, któ
ra wymaga harmonijnego rozwoju
podstawowych gałęzi produkcji. Nie
dorozwój produkcji rolniczej nie ozna
cza bowiem nic innego, jak przedłu
żanie się naszych braków aprowizacyjnych, które musimy zaspokajać
kosztownym importem zbóż i tłusz
czów, zamiast sprowadzać maszyny
i surowce.

wym przykładem było współdziałanie
socjalistów z gaullistami w trakcie ostatnich wyborów municypalnych.

Żandarmi strzegą
bezpieczeństwa faszystów

AFERA POLITYCZNO-KRYMINALNA

przygotowywali terroryści
PRAGA (PAP). — W Ołomuńcu
aresztowano trzy osoby pod zarzu
tern przygotowywania zamachu bombo
wego przeciwko ministrowi Spraw za
granicznych Masarykowi i ministro
wi sprawiedliwości Drtinie.
Jeden z aresztowanych skonstruo
wał bomby zegarowe, które miały
być umieszczone w domach mini
strów.
Ze względu na dobro śledztwa, na
zwiska aresztowanych są trzymane
w tajemnicy.

Cejsor 6 Jf*.

NIEDZIELA, 23 LISTOPADA 1947 ROKU

Związek Samopomocy Chłopskiej w
oparciu o należycie rozbudowaną 1
kierowaną spółdżielczość rolniczą.
„PRZYSZEDŁ CZAS, — OŚWIAD
CZYŁ MINISTER MINC — NA PO
WAŻNE I ODPOWIEDZIALNE PO
STAWIENIE ZAGADNIENIA SPÓŁ
DZIELCZOŚCI WIEJSKIEJ, GDYŻ
WYDAJE MI SIĘ, ŻE DOTYCH
CZAS TO ZAGADNIENIE NIE BY
ŁO STAWIANE, JAK NALEŻY. NIE
BRAK MASZYN PRZESZKADZA W
RACJONALIZACJI, NAWET NIE
BRAK PIENIĘDZY, ALE PRZEDE
WSZYSTKIM BRAK ORGANIZA
CJI“.

nady, aby zgłoszony przez delegację
polską w dniu 13 b. m. wniosek w spra
wie zwrotu Polsce arrasów wawel
skich nie był rozpatrywany na konfe
rencji UNESCO.
Po przemówieniu przedstawiciela
Polski, posła Drohojowskiego, który
uzasadnił wniosek Polski, Komitet Kie
rowniczy, nie rozpatrując meritum
sprawy, wyraził „życzenie rychłego
znalezienia rozwiązania tego zagadnie
nia“, podkreślając, iż rząd polski ze
swej strony dołożył już wszelkich sta
rań, aby do tego doprowadzić.
Uchwałę Komitetu Kierowniczego
konferencji UNESCO należy trakto
wać, jako napomnienie pod adresem
rządu kanadyjskiego.

wrażenie, że okręg jest mało ważny.
Delegat brytyjśki sir Alexander
Cadogan oświadczył, że nic mu nie
było wiadomo o tej sprawie i że
jeżeli winnymi okażą się rzeczywiście
urzędnicy brytyjscy, zostaną pocią
gnięci do odpowiedzialności. Sir 'Ca
dogan podkreślił, że pomimo faktu,
iż W. Brytania nie będzie współpra
cowała przy realizacji rozwiązania
zaproponowanego przez ONZ, rząd
brytyjski nie będzie tolerował akcji
mającej na celu zniekształcenie sy
tuacji.

Sensacyjne doniesienie dziennika »Republica d’Italia«

Tajny plan angielsko - amerykański
chce stworzyć imperium afrykańskie
RZYM (UNIPRESS). Szczegóły tajnych planów angielsko-amerykań
skich w sprawie stworzenia wielkiego imperium afrykańskiego pod kon
trolą obu tych państw obejmującego Libię, Erytreę, Somali, Sudan,
obie Rodezje, Tanganajkę i Kenię podał dziennik rzymski „Republica
dTtalia".
Plany stworzenia takiego imperium I
powstały w sztabie angielskim zaraz I
po wojnie. Wskutek żądania Egiptu
wycofania wojsk brytyjskich oraz
niepewnej sytuacji brytyjskiej w Pa
lestyńie, plany te przyśpieszono.
16 sierpnia b. m. odbyła się w po
bliżu Rzymu tajna konferencja przed
stawicieli brytyjskich i amerykań
skich, na której postanowiono opra
cować wspólnie plan działania w tej
sprawie. Anglicy i Amerykanie doszli
do porozumienia, że wszystkie byłe
kolonie włoskie muszą dostać się pod
bezpośrednią kontrolę obu państw
oraz że Francja musi zrzec się fran
cuskiego Somali i Dżibuti.
Stany Zjednoczone reprezentowa
ne były na tej konferencji przez szefa
wywiadu USA generała Chamberlina
który później odegrał poważną rolę

przy tworzeniu „aliansu“ tureckogreckiego.
W dwa tygodnie później odbyła
się ponownie tajna konferencja z
udziałem tych samych przedstawicie
li obu państw, na której uzgodniono
formę 1 zakres pomocy finansowej,
jakie Stany Zjednoczone udzielą W.

Brytanii dla zmontowania tego „im
perium“. Na rok 1948 przewidziano
250 milionów dolarów z funduszów
departamentu wojny. Jednocześnie
spisano umowę, na podstawie :k-tóręj
W. Brytania, w: zamian za pomóc
przy ■ finansowaniu tego przedsięwzię
cia, zobowiązała się do pozostawienia
Ameryce nieograniczonej swobody na
polu'gospodarczym w Arabii Saudyj
skiej Turcji i Persji.
Ponadto uchwalono, że cała obecna
baza angielska w Aleksandrii zostanie
przeniesiona do Tobruku, a w Dernie
i Benghazi zostaną stworzone nowe
bazy jeszcze w roku 1948. Plan ‘ ma
być zakończony w 1951 r.

Oficerowie kanadyjskiej misji wojskowej

naruszyli granicę radziecka
MOSKWA (PAP). — Agencja TASS
donosi z Kaliningradu, że na po
łudniowy zachód od tego miasta ra
dziecka straż graniczna aresztowała
dwóch mężczyzn, którzy przekroczyli
nielegalnie granicę ZSRR.
Po sprawdzeniu dokumentów’ oka-

i zało • się że aresztowani są członkami
■ kanadyjskiej misji wojskowej przy
Sojuszniczej Radzie Kontroli w Berli
nie, Wilde i Ciebburn. Oświadczyli
oni, że udając się z Warszawy do
Gdańska zabłądzili i przypuszczali,
że wkroczyli na teren radzieckiej
strefy okupacyjnej w Niemczech.
Agencja TASS stwierdza, że jest
wykluczone by Wilde i Ciebburn
mogli zabłądzić, ponieważ Gdańsk
leży na północny-zachód od Warsza
wy, a radziecka strefa okupacyjna
na zachód, — tymczasem Kalinin
grad znajduje się w prostej linii na
północ.
święcić kategorycznych imperaty
Członkowie kanadyjskiej misji woj
wów bezpieczeństwa europejskiego
skowej znaleźli się na terytorium
dla reparacji“.
ZSRR zupełnie świadomie.

Przed konferencją Wielkiej Czwórki
Delegacje mocarstw w drodze do Londynu
Otwarcie obrad nastąpi 25 b. m

LONDYN (API) — „Ze wszystkich stron świata kierują się do
T E braki najjaskrawiej występowa- 1 Londynu samoloty, z członkami delegacji 4 mocarstw na konferen
1 ly w organizacji spółdzielczości, do
łowej. Sprowadzały się one, z grub cję ministrów spraw zagr., która rozpoczyna się w stolicy Anglii
sza biorąc, do: zbyt mało 'rozgałę w przyszły wtorek, 25 b.m.“ — depeszuje korespondent Reutera.
zionej sieci spółdzielni gminnych,
Radziecki minister spraw zagr. i Berlinie, gdzie przeprowadzi krót
szczupłości środków obrotowych, bra
ku należytego nastawienia ich dzia Mołotow, oczekiwany jest w Lon-' kie rozmowy z kierownikami ra
łalności i nie dość sprężystego kie dynie w sobotę albo w niedzielę. dzieckich władz okupacyjnych. Inni
delegacji
radzieckiej
rownictwa. Rozbudowa spółdzielczo W swej drodze z Moskwy zatrzy członkowie
ści wiejskiej na szczeblu gmin musi ma się on, jak przypuszczają, w przybyli w dn.' 21 b. m. na lotni
sko Norholt k/Londynu, na pokła
posiadać własne kierownictwo orga
dzie 3 sowieckich samolotów.
nizacyjne na wyższym szczeblu (po
Minister spraw zagranicznych USA
wiat), a wreszcie ostateczne powiąza
Marshall przybył 21 b. m. ‘do Lon
nie, jako całości w odrębnej centrali
dynu. Wraz z Marshallem przybył
spółdzielni rolniczych. System orga
m. inn. Geórge Kennan, szef plano
nizacyjny dotychczasowy który w zasiewów Jesiennych
wania w Dep. Stanu.
swej odgórnej strukturze, opierał się
Wtorkowa konferencja Wielkiej
EST więc rzeczą nieodzowną przy- na jednej wielkiej centrali, obejmuWedług danych Min. Rolnictwa
Czwórki ściąga do Londynu duże
śpieszenie tempa rozwoju produkcji jącej wszystkie gałęzie spóldzielczoi
R.
R.
na
zaplanowane
w
r.
b.
5
ilości korespondentów prasowych ze
rolniczej.
Może to być osiągnięte ści, w perspektywie ubiegłych dwóch
mil. 312 tys. ha. dosiano ozimina
wszystkich krajów świata.
przez ZWIĘKSZENIE POWIERZCH lat wykazał bardzo wiele niedomami ponad 5 mil. 213 tys. ha
NI zasiewów i przy równoczesnym gań i braków. Z czynnika rozwoju,
to jest 98 proeent,
w
tym
Propozycje francuskie
PODNIESIENIU WYDAJNOŚCI z jakim być powinien, stał się jego ha
4 mil. 342 tys. ha żyta, 802 tys. ha
PARYŻ. (PAP). Rzecznik francu
hektara. Słowem chodzi o stworzenie mulcem.
pszenicy, ok. 34 tys. ha rzepaku i
planu racjonalizacji produkcji rolni
skiego
min. spraw zagr. podał do
35
tys.
ha
jęczmienia.
Te sprawy, jako naczelne, staną
wiadomości, iż min. Bidault bronić
czej i pełną jego realizację. Nie jest przed Kongresem Spółdzielczym, któ
Powierzchnia
tegorocznych
ozi

będzie na konferencji londyńskiej
to zadanie łatwe przede wszystkim ry za dni kilka zbiera się w War
min w porównaniu do jesieni roku
następujących punktów:
dlatego, że chodzi tu nie o kilkadzie szawie. Od tego, jak zdecydowana bę
ub. została powiększona o prze
1) Reorganizacja Niemiec na zasa
siąt, czy też kilkaset zakładów prze dzie sprawa organizacji spółdzielczo
szło milion 226 tys. ha.
dach federalnych.
mysłowych, lecz o setki tysięcy in- ' ści wiejskiej w dołowych ogniwach,
2) Realizacja zasady jedności go
dywidualnych gospodarstw chłopskich, od tego jakim zmianom ulegnie or
spodarczej Niemiec.
pracujących niejednokrotnie przesta-' ganizacja odgórna, czy jedynie słusz
3) Rozciągnięcie ścisłej kontroli
rzałymi
metodami,
obciążonych ne rozwiązanie — powołanie do ży
nad Zagłębiem Ruhry.
brzemieniem nawyków i uprzedzeń.
cia central spółdzielczy cli według po
4) Gospodarcze połączenie Zagłę
Aby je pokonać, aby przełamać at szczególnych typów spółdzielczości, armii amerykańskiej
bia Saary z Francją. Zdaniem rzecz
mosferę marazmu, aby stworzyć po zostanie wprowadzone w czyn, zależy
WASZYNGTON. (API). Gen. Omar nika ten ostatni punkt został już
trzebę współzawodnictwa, podobną w wysokim stopniu pchnięcie produk Bradley obejmie po generale Eisen- właściwie zrealizowany.
I
jaka istnieje już w produkcji prze cji rolniczej na tory racjonalizacji i , howerze stanowisko szefa sztabu arRzecznik francuski podkreślił przy
mysłowej, tjrsebą oprzeć się na orga- szybkiego rozwoju.
JŁ D« Lmii ameryjsańskisk
ten, u musii m Ääötea

Pomyślne wyniki

J

Nowy szef sztabu

Stanowisko Boneluxu

HAGA. (PAP). Holenderski mini
ster spraw zagranicznych Boethelaer van Osterhout, zapowiedział w
parlamencie, że rządy Holandii, Bel
gii i Luksemburgu zamierzają przed
stawić swe poglądy w sprawie Za
głębia Ruhry na konferencji mi
nistrów spraw zagranicznych Wiel
kiej Czwórki w Londynie.

Mikołajczyk pozbawiony
obywatelstwa polskiego
Rada Ministrów, na posiedzeniu
w dniu 21 b. m._ w wykonaniu
uchwały Sejmu Ustawodawczego z
dnia 15 b. m. pozbawiła Stanisława
Mikołajczyka obywatelstwa polskiego.

Katastrofa samolotu w Czechosłowacji
1 zabitych, 21 rannych podczas wybuchu benzyny
PRAGA (SAP). — W piątek, uległ
katastrofie w środkowych Czechach,
w okolicy Życiny i Łomnicy, rumuń
ski samolot pasażerski lecący z Bu
karesztu do Pragi.
Samolot, należący do rumuńskoradzieckiej linii powietrznej „Tars“—

wobec niesprzyjających warunków
atmosferycznych — musiał przymu
sowo lądować w górzystej okolicy
Łomnica. W czasie lądowania nastą
pił wybuch zbiorników benzyny.
Według pierwszych doniesień, 7 osób zginęło pod szczątkami samolotu,
15 innych pasażerów zostało ciężko
rannych, a 6 lżej. Wśród rannych pa
sażerów znajduje się poseł rumuński
w Czechosłowacji—Horia Grigorescu,
Nowy statek Polski
trzech obywateli czechosłowackich
W najbliższych dniach przybędzie .oraz
francuscy, szwajcar
do Gdyni nowy statek s/s „Kiliński“. scy i obywatele
rumuńscy.
Zakupiony niedawno w Ameryce s/s
„Kiliński“ jest nowoczesnym stat
kiem pasażersko-towarowym.
W drodze do Gdyni statek wypły
nął już z portu londyńskiego, przy uj St. Zjednoczonych
czym zawinie jeszcze do portów w
WASZYNGTON. (PAP). — Prezy
Goeteborgu, Kopenhadze i Sztokhol dent Truman oświadczył w piątek
mie.
na konferencji prasowej, że jest
5 grudnia s/s „Kiliński" wyruszy przeciwny zakazowi dokonywania
w podróż z Gdyni do Ameryki Po- zakupów przez Zw. Radziecki w SL
Zjednoczonych.

S/S Kiliński

Trumanozakmc'?ISBB

„Jednolity front - to ugruntowanie demokracji!”

Realizacja Daniny Narodowej Rocznica umowy PPS — PPR
na zagospodarowanie Ziem Odzyskanych
Zebranie sprawozdawcze Głównej Komisji Obywatelskiej
W sali Kolumnowej Prezydium Eady Ministrów odbyło się w dn.
21 b.m. uroczyste zebranie sprawozdawcze Głównej Komisji Obywa
telskiej Daniny Narodowej na zagospodarowanie Ziem Odzyskanych.

Na zebranie przybyli członkowie
rządu: min. Dąbrowski, min. Rzymów
ski, wiceministrowie Rek, Balicki, Le
szczycki, przedstawiciel Min. Obrony
Narodowej płk. Łętowski oraz liczni
członkowie Komisji Obywatelskiej.
W Prezydium zasiedli: prof. St.
Grabski, wicemin. Kościński i woje
woda Arka Bożek.

Dąbrowski podkreślając, iż zdecydo
wana wola narodu polskiego zagospo
darowania Ziem Odzyskanych daje
coraz lepsze rezultaty, świadczą o
tym fakty. Potrafiliśmy na tych zie
rniach osiedlić ponad 5 milionów Po
laków, repatriować prawie wszyst ;
kich Niemców, uruchomić wielką ilość
zakładów przemysłowych i innych,
odbudować porty i transport. To
Coraz lepsze rezultaty
wszystko jednak nie mogło się od
Obrady zagaił prof. Grabski, po być bez dokonania dużych nakładów
czym wygłosił przemówienie min. inwestycyjnych, dzięki którym Ziemie

Szwecja rezygnuje z pomocy USA
Herter przeciir „planowi Marshalla“
NOWY JORK (PAP) — Przedsta . potrzeby Europy z związku z planem
iniftl Szwp.r.ii
Rnrdlor o- 1 1\/To
«11 oświadczył,
--- x że ikorzystniej
, ■ •
wiciel
Szwecji w ONZ Sandler,
Marshalla,
świadczył na zebraniu klubu szwedz byłoby wysyłać pieniądze i towary do
kiego w Los Angeles, iż Szwecja nie krajów Ameryki Płdn., które „dają
zwróci się o specjalną pomoc do St. gwarancję stałości i pracowitości“.
Zjednoczonych.
Przemawiając do 1.000 amerykańskich
Szwecja — podkreślił on — starać przemysłowców i finansistów Her
się będzie o rozwiązanie swych pro ter stwierdził, że pomoc amerykańska
blemów finansowych o własnych si winna się ograniczyć do doraźnego wy
datku 527 milionów doi. dla Francji,
łach i we własnym zakresie.
Włoch i Austrii i nie obejmować dłu
BOSTON (API). Przewodniczący ko gofalowej pomocy w ramach planu
misji Kongresu, Herter, który badał Marshalla.

Odzyskane stają się coraz bardziej
samodzielnymi i przyczyniają się do
podniesienia ogólnego dochodu spo
łecznego.
W 1947 r. — oświadczył minister
— zainwestujemy na Ziemiach Od
zyskanych 43,5 miliardów zł. Na sku
tek tych i dalszych inwestycji w
końcowym, okresie realizacji planu
3-letniego Ziemie te dadzą 34% ogólnej naszej produkcji węgla, 25%
surówki, 34o/o koksu, 85% wagonów,
45% materiałów budowlanych i wie
le innych.
Na zakończenie przemówienia min.
Dąbrowski podkreślił, że inwestycje
na Ziemiach Odzyskanych mają nie
tylko znaczenie gospodarcze, lecz
również społeczne i polityczne. Inwe
stycje te, a więc i Danina Narodo
wa przyczyniły się w dużej mierze
do stworzenia warunków egzystencji
dla szerokich mas osadników polskich
i są dowodem woli narodu, aby Zie
mie Odzyskane były nierozerwalnie
związane z Macierzą.
Po przemówieniu min. Dąbrow
skiego sprawozdanie z przeprowadzo
nej akcji przedstawił pełnomocnik
rządu do Spraw Daniny Narodowej,
wicemin. W. Kościński.

Ziem Odzyskanych w organizm ziem
dawnych.
Wicemin. Kościński w sprawozda
niu swym stwierdził, że prasa bardzo
życzliwie i chętnie zamieszczała ha
sła i komunikaty Pełnomocnika Rzą
du i lokalnych organów Daniny Na
rodowej oraz z własnej inicjatywy
poświęcała wiele miejsca artykułom
o Ziemiach Odzyskanych, w związku
z Daniną. W akcji tej wyróżniła się
prasa „Czytelnika“.
Na zakończenie odbyła się uroczy
stość odznaczenia najbardziej zasłu.
żonych osób dla sprawy Daniny Na
rodowej. Ogółem zostały odznaczo
ne 243 osoby.

W związku z pierwszą rocznicą za
warcia umowy o jedności działania i
współpracy między PPS i PPR, KC
PPR i CKW PPS ogłosiły okólnik do
swoich ogniw organizacyjnych.
Okólnik przypomina, że umowa z dn.
29.XI. 1946 r. odegrała doniosłą rolę w
walce o zagwarantowanie pokoju i
suwerenności narodu, o ugrutowanle
władzy ludowej. Rok ubiegły wykazał,
że umowa ta w pełni zdała egzamin
polityczny.
W rezultacie współdziałania PPS i
PPR demokracja ludowa odniosła sze
reg doniosłych zwycięstw. Walne zwy
cięstwo w wyborach sejmowych stało
się punktem wyjścia do całkowitego
bankructwa obozu Mikołajczyka.
W rezultacie współdziałania obu par
tii, klasa robotnicza osiągnęła poważ
ne sukcesy w walce przeciwko szkod
nictwu i spekulacji—co doprowadziło
do stabilizacji cen.
Owocna współpraca przyczyniła się
wydatnie do poważnego zbliżenia ideo
wego obu partii.
<

PPR wzięła udział w jednoczeniu
partii robotniczych i komunistycznych
Europy.
PPS w myśl uchwał CKW PPS z dn.
21.IX.1947 r. o sytuacji międzynaro
dowej kontynuuje swe wysiłki dla zje
dnoczenia wszystkich socjalistów, któ
rzy przeciwstawiają się wasałizowaniu
Europy przez imperialistów angloamerykańskich.
PPR i PPS rozwijając nadal samo
dzielną działalność widzą w jednolitofrontowej współpracy rękojmię siły
obydwu partii oraz perspektywę je
dności organicznej obu partii robotni
czych poprzez ściślejszą i lepszą współ
pracę i zbliżanie ideologiczne.
W dalszym ciągu okólnik omawia
szczegóły zorganizowania obchodów w
dniach 27, 28 i 29 b. m.
Okólnik kończy się jednolitofrontowymi hasłami jak: „Jednolity front—
gwarancją wzrostu dobrobytu ludu
polskiego!“, „Jednolity front, to ugrun
towanie demokracji!“.

Przeciw Intrygom kapitału zagranicznego
w obronie suwerenności gospodarczej i politycznej Francji
Wy
•> wiad z sekretarzem CGT Frachonem

PAEYŻ (PAP) — Korespondent Polskiej Agencji Prasowej w na ogół pracowników i doprowadziła
zwycięskiego końca.
Paryżu przeprowadził wywiad z pierwszym sekretarzem generalnym doAgenci
reakcji sięgają również do
. — W tej sali przed rokiem — po Centrali Francuskich Związków Zawodowych (CGT) — Frachonem, prowokacji mniej wyrafinowanych.
wiedział m.in. mówca — ukonstytu który m.in. oświadczył:
Doniesiono mi właśnie, że w pewnej
ował się Komitet Główny. 30 listo
miejscowości północnego
zagłębia
pada były już zorganizowane wszyst
Odpowiedzieliśmy wówczas, że trze węglowego, objętego w tej chwili
— Jest rzeczą niezaprzeczoną, że
kie komitety terenowe, a 2 grudnia Istnieją ludzie, którzy życzą sobie ba się przeciwstawić energicznie szan strajkiem 100 tysięcy górników,
— odbył się kongres we Wrocławiu. rozłamu w CGT. W pierwszym rzę tażowi dolarowemu, za którym kryją trzech
zamaskowanych mężczyzn
Również bardzo szybko zostały dzie wymienić tu trzeba agentów re się imperialiści amerykańscy, zagra wtargnęło do jednego z zakładów i
sporządzone listy i rozpoczęto akcję akcji amerykańskiej, znajdujących żający suwerenności gospodarczej i uszkodziło maszyny. Chodzi tu oczy
wpłat. Na 30 grudnia osiągnięto su w tym poparcie i współdziałanie na politycznej Francji.
wiście o zdyskredytowanie strajku
mę 6.615.931.330.
W czasie tej dyskusji na posiedze jących w oczach szerokiej opinii.
szego rządu. Rozwijają oni swą dzia
W czasie przeprowadzania zbiórki łalność nawet w łonie CGT. W ten niu Komitetu Louis Saillant wypo
Wspominając o sytuacji politycznej
Daniny, która została zrealizowana sposób powstało kilka t.zw. „auto- wiedział się przeciw planowi Mar we Francji, Frachon stwierdził:
niemal w 100 proc., nie zaszedł ani nomicznych“ związków zawodowych, shalla w sposób bardzo dobitny, ale
— Jeśli groźba zamachu ze strony
jeden wypadek zastosowania sankcji ale jak dotąd nie posiadają one wiel następnie sprzeciwił się uchwaleniu de Gaulle'a stanie się wyraźna, Iran
MOSKWA. (PAP). W ogłoszonym dziecki stwierdza, że na rządzie karnych — podkreśla wicemin. Ko kiego
znaczenia. Inspiratorzy ruchu odpowiedniej rezolucji. Wobec tego cuska klasa robotnicza będzie się
komunikacie Agencja Tass omawia irańskim ciąży odpowiedzialność za ściński, — co świadczy o niezłomnej rozłamowego
pragnęliby wciągnąć poddaliśmy rezolucję, wypowiadającą bić.
powziętą 22 października r. b. następstwa tego stanu rzeczy“.
woli wszystkich obywateli włączenia część francuskiej klasy robotniczej się przeciw planowi Marshalla, pod
uchwałę parlamentu irańskiego, aw krucjatę antykomunistyczną. Ale głosowanie. Została ona przyjęta
nulującą układ naftowy radzieckowola jedności, która ożywia szero- przygniatającą większością głosów.
irański z 4 kwietnia 1946 r.
„Słoują ulatują, pisma pozostają“
kie masy pracujące, stanowi przeAgencja Tass stwierdza: „rząd
szkodę, o którą rozbijają się te in- ...i prowokacji agentów reakcji tu Hawanie
irański pogwałcił swe zobowiąza
trygi.
Mówiąc o metodach, do których . NOWY JORK (PAP). W Hawanie
nia. Uchwała, unieważniająca układ
sięga reakcja, aby skłócić i osłabić rozpoczęły się obrady Międzynarodo
o założeniu mieszanego towarzystwa
Stanowisko CG1
zorganizowaną klasę robotniczą, Fra wej Konferencji w sprawie handlu
naftowego radziecko - irańskiego w
i zatrudnienia. Na obrady przybyło
chon powiedział:
wobec planu Marshalla...
północnym Iranie — jakkolwiek po— Używanie t.zw. żółtych związ około 1000 delegatów.
MOSKWA (Obsł. wł.). Jak wiadomo wał, że „prezydent Truman nie przy
zostaje w mocy brytyjska koncesja
Mówiąc o stanowisku CGT' wobec ków przeciw ruchowi zawodowemu
Konferencję zagaił prezydent Repu
naftowa w południowym Iranie — zarówno Mołotow w przemówieniu pomina sobie by składał tego rodzaju planu Marshalla, Frachon <oświad- klasy robotniczej ma swoją starą bliki Kubańskiej Ramon San Martin.
jest aktem jaskrawej dyskrymina wygłoszonym 6 b. m. w Moskwie, jak i oświadczenie“.
czył:
tradycję. Nową rzeczą jest kilka
cji w stosunku do ZSRR. Wobec te Wyszyński w mowie na przyjęciu w
-— Dyskusja na ten temat rozpo- prób posługiwania się przez agentów
Referując
ten
przebieg
wydarzeń
go rząd radziecki protestuje sta Stów. Prasy Zagranicznej w Nowym „Literaturnaja Gazeta“ z 20 b. m. za częła się jeszcze przed posiedzeniem reakcji bronią strajkową przeciw ro
nowczo przeciwko wrogiej akcji Jorku pr'zytoczyli ciekawą wypowiedź mieszcza fotografię stronicy „New Komitetu Konfederalnego CGT. Jak botnikom, sprowokowania lokalnych
rządu irańskiego w stosunku do Zw. pewnego amerykańskiego męża stanu. York Times“ z 24 czerwca 1941 r. Na wiadomo, Jouhaux bronił tego planu strajków w chwilach, niesprzyjają w UNESCO
Człowiek ten na trzeci dzień po na naczelnym miejscu tej strony figuruje w sposób bardziej lub mniej otwarty,
Radzieckiego, akcji, której nie da
ogólnemu ruchowi, drogą apelo
NOWY JORK. (PAP). Z Mexico
się pogodzić z normalnymi stosun padzie Niemiec na ZSRR powiedział: powyższe oświadczenie Trumana w do powołując się na trudne położenie cych
wania do żywiołów zacofanych albo City donoszą, że Komisja admini
kami międzypaństwowymi. Rząd ra- „Jeśli przekonamy się, że wygrywają słownym brzmieniu.
gospodarcze Francji.
reakcyjnych, do ich ciasnych intere stracji i stosunków zagranicznych
Niemcy to powinniśmy pomóc Rosji, a
sów korporacyjnych. Cel tych mane przyjęła jednomyślnie propozycję
jeśli wygrywać będzie Rosja — Niem
wrów zmierzał do' wyrywania inicja Meksyku,
będąca
echem kryty
com. W ten sposób powybija się ich
tywy z rąk Generalnej Konfederacji ki zmonopolizowania administracji
możliwie jak największe ilości“.
Pracy. Tak wyglądał początek pierw UNESCO przez USA ze strony amb.
„New York Times“ nazajutrz po
szego strajku w fabryce „Renault“ Wierbłowskiego.
przemówieniu Wyszyńskiego wskazał,
i w metrze paryskim, gdzie dla wy , Propozycja domaga się, aby kon
że autorem cytowanej wypowiedzi jest
Komisji Politycznej ONZ
prezydent Truman, wówczas senator
wołania ruchu posłużono się „auto- ferencja UNESCO zaleciła selekcję
W trzecim i ostatnim dniu Ple
Dużo uwagi poświęca KCZZ spra nomlcznym
NOWY JORK. (PAP). Komisja po- ze stanu Missouri. W odpowiedzi na to num KCZZ, sekretarz generalny wom
“ związkiem maszynistów. personelu sekretariatu, zgodnie z
młodzieży.
lityczna Generalnego Zgromadzenia sekretarz Białego Domu zakomuniko- KCZZ — ob. Kuryłowicz, wygłosił
Próby te zostały złamane przez podziałem geograficznym i by komi
W
chwili
obecnej
638
sekcji
młoONZ zakończyła blisko dwumiesięcz
referat organizacyjny.
dzieźowych skupia prawie 250 tys. CGT, która w obu wypadkach sta tet wykonawczy dopilnował jej wy
ne prace jednomyślnym przyjęciem
nęła na czele akcji, rozszerzyła ją konania.
— Jest jeszcze wiele do zrobienia pracowników w wieku do 25 lat.
rezolucji Norwegii, zalecającej Ge
istnieje bowiem w Polsce ponad
Wydziały
kobiece
istnieją
tylko
neralnemu Zgromadzeniu przyjęcie
1 milion pracowników niezorganizo- przy 20 zarządach głównych na odo wiadomości sprawozdania Rady w Kanadzie
wanych w ruchu związkowym. Ha gólną liczbę 37.
Bezpieczeństwa.
NOWY JORK (PAP). — Znany pu sło na najbliższą przyszłość brzmi:
Więcej uwagi musi poświęcić ruch
blicysta Edmund Osmańczyk
„Wszyscy pracownicy — członkami zawodowy pracownikom państwoOstatni punkt porządku dzienne objeździe Stanów Zjednoczonych, PO
wo-Budżetowej zaarał głos poseł Lan
związków zawodowych“.
wym, samorządowym i emerytom.
go — sprawa rewizji traktatu z wił w Kanadzie, gdzie wygłosił ba
ger (SL), który wyraził opinię, iż
w
Do 1 września r. b. ruch zawo- Należało by powołać przy KCZZ reWłochami — został wycofany przez Toronto, odczyt o zagadnieniach Pol
Min.
Kultury i Sztuki winno mieć
Sejmowa
Komisja
Morska
1
Han.
dowy liczył • 2.688.514 zorganizowa- ferat ekonomiczny, który by zajął
wnioskodawcę, delegata Argentyny. ski współczesnej.
Zagranicznego obradowała pod ściślejszą pieczę nad programem Pol
nych członków (w tym 578.847 ko- się całokształtem zagadnienia emery dlu
przewodnictwem posła Wilanowskie skiego Radia.
biet).
talnego.
Dyr. Dep. Teatralnego Rusinek pod
go (SL).
Z DNIA NA DZIEŃ
W KCZZ zorganizowanych , jest
Po referacie wywiązała się oży
kreślił
wielkie trudności finansowe
Dyr.
Horowitz
—
przedstawiciel
obecnie 37 związków, z których naj wiona dyskusja, w której zabrało
Ministerstwa
w dziedzinie teatru.
Min.
Przemysłu
i
Handlu,
oświad

większy jest Związek Zawodowy głos kilkudziesięciu przedstawicieli
Min. Dybowski oświadczył, że bu
czył, że utworzono już Polskie To
Kolejarzy liczący 385.381 członków. ruchu związkowego.
Handlu Zagranicznego w dżet Ministerstwa będzie powiększa
Na zakończenie obrad Plenum, warzystwa
Dziennik amerykański „New York go poparcia przez rząd W. Brytanii Najmniejszym związkiem jest Zw.
szeregu
państw
jak: w ny w miarę rozwoju naszej gospo,
Zaw.
Dziennikarzy
liczący
813
człon
sekretarz
KCZZ,
ob. Jędrzejewski Belgii, Holandii, europejskich,
Times“ doniósł, że sir Alexander Ca- praw Polski do granicy nad Odrą i
darki.
Czechosłowacji.
ków.
Inne
związki
twórcze
(litera

przedstawił projekt rezolucji o sy
dogan, stały delegat brytyjski w ONZ, Nysą, ze Szczecinem włącznie.
W
dyskusji
głos
zabierali
posłowie:
w pełni potwierdził autentyczność do
Tę notę, tak cenną dla nas w chwi ci, kompozytorzy i t. d.), połączone tuacji międzynarodowej, gospodar Kołodziej (PPR), Szedrowicz (PPS),
kumentu, ogłoszonego w ub. tygodniu li, kiedy z różnych stron — a również w Komisję Porozumiewawczą Zw. czej i organizacyjnej. Rezolucję ple- Wilanowski (SL). Odpowiedzi udzie
num przyjęło jednomyślnie.
z trybuny sejmowej.
i brytyjskiej — kwestionowano nasze Twórczych, liczą 16.533 członków.
lał wiceminister Grossfeld.
pod opieką Anglosasóuj
Jak pamiętamy, dokument ów sta prawo do Ziem Odzyskanych — tę no
nowi oficjalną notę rządu brytyjskie tę Stanisław Mikołajczyk, wicepremier
ZELLE (obsł wł.). Na posiedzeniu
W Komisji Skarbowo-Budżetowej zarządu
go, którą w listopadzie 1944 r. sir Ca- Rządu Jedności Narodowej, jak najsta
koncernu Siemensa, dyrektor
pod
przewodnictwem
posła
Jędrydegan, wówczas wiceminister spraw ranniej przemilczał, zataił, ukrył.
tych zakładów, znany aktywista hi
chowskiego
(PPR),
sprawozdanie
z
zagr., przesłał Mikołajczykowi, wów
W czyim interesie? Na czyj rozkaz?
Witzleben, postawił wnio
preliminarza budżetowego Min. Leś tlerowski,
czas premierowi rządu emigracyjnego.. Trudno
........... o jaskrawszy i oczywistszy
sek o przeniesienie siedziby zarządu
nictwa
referował
poseł
Bocheński
Nota zawiera obietnicę bezwarunkowe 1 dowód
ZDRADY'.
—
--------- -SŁAW
z Berlina do stref zachodnich.
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„Iran pogwałcił swe zobowiązania
wobec Związku Radzieckiego”

Komunikat agencji TASS
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na trzecie miejsce

Z dziewiątego

robotnice w szlachetnym wyścigu pracy
Wzrastają obroty spółdzielczości polskiej Młode
poprawiają byt i przyśpieszają odbudowę kraju

O rozwoju ruchu spółdzielczego na i
• • trzech
’ ’lat■ powo
przestrzeni ostatnich
jennych świadczą najdobitniej cyfry.
Toteż prezes Zw. Gosp. „Społem“ Żerkowski, przytaczając na wczorajszej
„przedkongresowej“ konferencji dane,
ilustrujące wzrost członków, spółdziel
ni itd. wykazał, że obroty spółdzielczo
ści polskiej postawiły ją na trzecim
miejscu (przed wojną na 9 miejscu) po
Zw. Radzieckim i W. Brytanii. Obroty
8 central przedwojennych sięgały 260
mil. zł przedwojennych. W roku 1946
cyfra ta osiągnęła miliard 730 milio
nów zł przedwojennych.
Inne b. szczegółowe dane charakte
ryzujące, w jakich warunkach rozwi
jała się spółdzielczość po wojnie, z ja
kimi walczyła bolączkami, o pracach
obecnych i planach na przyszłość omówią przedstawiciele spółdzielczości
polskiej na II głównym Zjeździe Dele
gatów „Społem“, który odbędzie się w
stolicy w dniach 25 i 26 listopada.
Udział w tym „sejmie spółdzielczym“
weźmie 108 wybranych na zjazdach
wojewódzkich delegatów m. in. ob. min
Szwalbe, Popiel (KCPPR), Dura (Sam.
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HURTOWNIA
TEKSTYLNA
wielobranżowa, uznana przez
Centralę Tekstylną i Związek
Zrzeszeń Prywatnego Przemy
słu Włókienniczego
MATERIAŁY BIELSKIE,
JEDWABIE, BAWEŁNA,
DZ1EWIARSTWO,
GALANTERIA Z PRO
DUKCJI PANSTWO WEJ
I PRYWATNEJ

Chł.), Droźniak, min. Grubeckl, poseł
(SD). płk.
nłk. Ochab, min. Ra
Ra-
Adamowicz (SD),
packi i in. Będą oni reprezentować
8.000 spółdzielni „Społem“, zrzeszają
cych 3 miliony członków.
•ZMIANY STRUKTURALNE

Jednym z czołowych zagadnień oma
wianych na Zjeździe będą sprawy zwlą
zane ze zmianami strukturalnymi ru
chu spółdzielczego. Stworzony zostanie
szereg odrębnych central branżowych
z odrębną osobowością prawną. I tak
działy: spożywczy, rolny, mleczarski—
zjednoczone dotąd w „Społem“ uzyska
ją osobne centrale. Ponadto powołane
zostaną centrale dla branż nie objętych
działalnością Zw. Gosp. „Społem“ np.
branży owocarsko-warzywniczej, spół
dzielni pracy i wytwórczych, mięsnej,
rybackiej. W tych ostatnich współpracować będzie spółdzielczość z przedsta
wicielami państwa.
Nadbudowę nad centralami stanowić
będzie Centralny Związek Spółdzielczy
koordynujący działalność poszczegól
nych central, prowadzący akcję plano
wania, akcję społeczno-wychowawczą
i współdziałający w rewizji pracy cen
tral.
Na wczorajszej konferencji o pra
cach poprzedzających zjazd delegatów
mówił dyr. Niczman. Akcja wyborcza
„Społem“, która rozpoczęła się w
czwartym kwartale r ub. wznowiona
została w kwietniu rb. Odbyło się 250
zjazdów powiatowych i 14 wojewódz
kich. 3117 członków weszło do Rad
Oddziałów. Jest to nader poważny ze
spół mający poważne uprawnienia do
kontroli działalności „Społem“. Inten
cją władz „Społem“ jest bowiem umoż
liwienie jak największej liczbie spół
dzielców dostępu do organów samorzą
du terenowego.

spółdzielczości. Pozytywne osiągnięcia
w pracy zależne są jednak w dużej
mierze od doboru ludzi z punktu wi
dzenia ich fachowości.
O finansach „Społem“ mówił dyr.
Gibuła. Fundusz'własny z początkowej
kwoty 115 milionów zł wzrósł w ciągu
2 lat do miliarda 200 milionów zł. Na
kwotę tę składają się wpłaty gotów
kowe spółdzielni na udziały oraz wy
robione przez „Społem“ nadwyżki w
latach 1945—1946.
Stosunek funduszów własnych do
obcych przed 2 laty wyrażał się sto
sunkiem 1:4, w końcu 1946 wyniósł
1:18. To pogorszenie stało się wyni
kiem rozszerzonej działalności gospo
darczej nowego .Społem“ i nowych
podjętych przez Związek Gospodarczy
zadań.
Bolączką w gospodarce finansowej
„Społem“ jest konieczność finansowa
nia towarowego detalicznej sprzedaży.
(B)

Tanie wyroby rzemieślników
w domach towarowych

Zarząd Związku Izb Rzemieślni
czych R. P. na konferencji, która
miała miejsce u Ministra Przemysłu
i Handlu, wysunął projekt podjęcia
produkcji rękodzielniczej na zasa
dach t. zw. transakcji wiązanych.
W zamian za otrzymywany suro
wiec, poza normalnie dotąd stoso
wanymi przydziałami dla rzemios
ła, warsztaty oddawać będą gotowe
produkty.
Projekt został przychylnie przyję
ty. Produkcja rzemieślnicza osiągnię
WIEŚ
ta na tych warunkach ma być prze
POTRZEBUJE FACHOWCÓW
kazywana w całości domom towaro
Postulatem wysuniętym przez teren wym.
W ten sposób konsumenci będą
była m. in. sprawa unifikacji spółdziel
czości na wsi — zmierzającej do połą
czenia dwóch typów spółdzielni: pow
szechnej i Zw. Samopomocy Chłop
skiej. To połączenie przyczyni się, zda
niem terenu, do konsolidacji wysiłków

8 milionów ton zboża

przerobiły

do obsługi linii pasażerskich
Zarząd Miejski m. st. Warszawy
w celu wprowadzenia koniecznych
oszczędności zamierza sprzedać kilka
dziesiąt aut osobowych i samochodów
„ciężarowych“. I słusznie. Oszczęd
ności uzyskane ze zmniejszenia wy
datków na obsługę tych wozów bę-

Robotnicy
na kierowniczych stanowiskach
Rada Zakładowa i dyrekcja Państwo
wej Fabryki Śrub „Archimedes“ we
Wrocławiu, wysunęła szereg zasłużo
nych i uzdolnionych robotników na od
powiedzialne stanowiska.
M. in. ślusarz ob. Wilhelm Minkus
mianowany został kierownikiem wy
działu obróbki na zimno. Dziesięciu in
nych robotników fabrycznych, wysu
niętych zostało na stanowiska mi
strzów w poszczególnych wydziałach
produkcyjnych. Siedmiu robotników
przesunięto ponadto do pracy w cha
rakterze pracowników umysłowych.

dzie można zużyć na inne cele. Dziw
nym się tylko wydaje, że wraz z osobówkami Z. M. zamierza sprzedać
pewną ilość samochodów ciężarowych,
użytkowanych dotychczas przez wy
dział transportowy Z. M. Czy nie
lepszym będzie rozwiązaniem przeka
zanie tych ciężarówek MZK dla zwięk
szenia taboru autobusów pasażer
skich? (as)

W Wydziale Specjalnym Sądu Okrę
gowego w Warszawie odbyła się spra
wa Józefa Wegmanna i Eryka Schulrich
ta, b. nadzorców więziennych zakładu
poprawczego w Andreg (Bawaria). W
zakładzie przebywali Polacy, skazani
przez Niemców za szmugiel i różne
groźne w pojęciu Niemców, przestęp
stwa.
Wegmann nazywany był przez więź
niów „potworem z Andreg“. Przez okrutne obchodzenie się, bicie doprowa
dził do tego, że więźniowie bali się go
rzeczywiście jak potwora. Wegmann,
mając na celu wyniszczenie fizyczne i
moralne więźniów, odbierał nadsyłane
do zakładu paczki z lekarstwami i
zmniejszał racje żywnościowe.
W pobliżu zakładu poprawczego była
stacja, na której pracowali robotnicy
przy załadunku drzewa do wagonów.
Wegmannowi zależało na szybkim wy
konaniu pracy. Przez bicie i kopanie
nieszczęśliwych więźniów „potwór z

wykwalifikowani

buchalterzy
Zgłaszać się w Centralnym Biurze

wre życie. Ręce robotnic manipu
lują przy setkach kręcących się w
szalonym tempie szpulo - wrzecion.
Zerwana nitka zostaje w szybki spo
sób związana. Trzeba więcej wyro
bić jedwabiu, trzeba więcej wyrobić
normy, a tym samym uzyskać więk
szą premię. Przy tym tempie pracy
nie zapomina się jednak o jakości fa
brykatów, gdyż wskaźnik gatunkowości jest dominującym elementem w
ocenie pracy całej fabryki oraz pod.
stawą obliczeń premii dla majstrów,
personelu technicznego itp.
Praca idzie pra
wie normalnie. Rę
ce się układają do
poszczególnych
czynności w sposób
zwykły, ale tempo
tych ruchów jest
widocznie
zwięk
szone (w każdym
bądź razie dla sztopera wyraźnie uchwytne). Długość
I. świerzyńska przerw w ruchach
produkcyjnych jest coraz zmniejsza
na. Byle sprawniej, byle jak naj
mniej zbędnych ruchów, byle więcej
kilogramów dziennie wyrobić.
Przy tym tempie pracy w grupie
150 kobiet, które przekroczyły 140
procent normy, wybijają się na czo
ło przy rozpoczęciu wyścigu trzy
pracownice: Zalewska Leokadia, lat
22, Jóźwiak Józefa, lat 27 i świerzyń
ska Irena, lat 20.
Pracownice te
miały w miesiącach poprzednich naj
lepsze wyniki w oddziale. Np. we
wrześniu Zalewska 181 procent, świe
rzyńska 185 proc., Jóźwiak 174 proc.
Po kilku tygodniach pierwszego mie
siąca wyścigu pracy prowadząca w
konkurencji tej Irena świerzyńska ma
już 185 pxocent. Druga nowa „gwiaz-

da“ Lipińska Wanda — 184 procent
i Jóźwiak Józefa 180 procent. Wy
niki procentowe mocno wzrosły 1 to
nie tylko w odniesieniu do przodow.
niczek pracy, ale ogólnie na oddziale,
na którym wybija się obecnie cały
szereg zespołów przekraczających co
raz wyższe normy
pracy.
W ostatnich dniach
wyniki te jeszcze
bardziej
wzrosły.
Na owijalni Wanda
Adamczyk wyrobi
ła 213 procent, a
Józefa Jóźwiak 211
procent, na motałni Irena świerzyńska 197 procent.
L. Zalewska
(mg)

Nowe wydawnictwa
„Wiedzy"
Charles Kingsley — NA PODBÖJ
STULECIA. Przełożyła Zofia Po
pławska. Str. 280.
R. Kipling — KSIĘGA DŻUNGLE,
Wyd. IV. Przekład Józefa Birkenmajera. Str. 202.
A. Winogradow — POTĘPIENIE
PAGANINIEGO. Przełożył Włodzi
mierz Słobodnik. (Powieść biograficz
na o wielkim skrzypku. Str. 462.
Balzac — HISTORIA WIELKOŚCI
I UPADKU STEFANA BIROTTEAU
Jedna z najcenniejszych pozycji „Ko
medii Ludzkiej“, w przekładzie Bo
ya-żeleńskiego. Str. 330.
Emil Zola — GERMINAL. świetna
powieść wielkiego pisarza francuskie
go. W przekładzie Mirandołi. T. I
str. 260, T. II str. 189.
Miecz. Zawadka — STEFAN OKRZEJA. Str. 41.

Dlaczego nie otrzymamy w grudniu

obuwia na kartki

W ramach reformy rolnej 2000 Hurtowni Spożywczo-Przemysl. Wy
Plan zaopatrzenia przewiduje na 4
młynów oddano pod zarząd spółdziel dział Personalny, Bielańska 18,
K 11997-1
kwartał br. dla posiadaczy kart odzieczy. Młyny wiejskie pofolwarczne ob I piętro.
I żowych przydział obuwia. Niestety
jęły spółdzielnie Zw. Samop. Chłop
skiej, a młyny duże, o przemiale han
dlowym — Centrala Gospodarcza
„Społem“..
Młyny spółdzielcze przemielają rocz
nie 8 milionów ton ziarna na prodobną kwestę przeprowadzą studenci
dukty mączne i ponad 2 miliony ton
na bazarach lewobrzeżnej Warszawy.
na kaszę.
(AS)
W dotychczasowej zbiórce ulicznej
Stanowi to 50 proc, ogólnego przena
fundusz
stypendialny
dla
młodzie

miału zboża.
ży szkół wyższych w Warszawie pierw
sze miejsce zajmują kwestarze-studen
ci z Politechniki Warszawskiej, którzy na Świdrze
zebrali ok. 414 tys. zł. Na drugim miej
scu są słuchaczki i słuchacze uniwer
Na rzece świder na linii kolejowej
syteccy z sumą ok. 305 tys. zł. Dalej Warszawa — Otwock oddano do uidą inne uczelnie, które dały wyprze żytku most pod jeden tor. Montaż
dzić się gorliwym i pomysłowym kwe- drugiej połowy mostu będzie prowa
starzom Politechniki.
dzony zimą.
Całkowite oddanie do użytku tego
Wczoraj
przeprowadzano
zbiórkę
na
okresie trudności tłuszczowych w ub.
miesiącu posiadając zmagazynowa- t. zw. listy ofiarodawców wśród kup mostu pozwoli na dalsze usprawnie
ną słoninę — odmawiali klientom ców na bazarach praskich. Dzisiaj po- nie ruchu pociągów elektrycznych.
jej sprzedaży, przetrzymując ją na
dni bezmięsne, aby sprzedawać wte I
słoninę
tylnymi
drzwiami
dy
po wyższej cenie, wtajemniczonym
i znajomym.
Dowiedziała się o tych praktykach
rzeźników Komisja Społeczna Kon
troli Cen, która poddała sklepy kon
troli.
Społeczna Komisja Kontroli Cen
W furgonie należącym do Przywi dzielnicy Praga-Południe przeprowa ciciel wyższą cenę 500 zł zamiast
towskiego znaleziono 6 połówek wie dziła lustrację składów materiałów obowiązujących 460 zł. Pasek ten
przowych, zaś w warsztacie Świtał budowlanych na Pradze. M. inn. jak stwierdziła Komisja uprawiali
składnicy od dłuższego czasu. Spra
skiego 8 połówek.
stwierdziła, że właściciel składu przy
Sprawę skierowano do delegatury ul. Grochowskiej 111/113 Michał Rit wy ich skierowano do Komisji Spec
Komisji Specjalnej w Warszawie. ter sprzedaje 50 kilogramowe worki jalnej. (ig).
Komisja, biorącą pod uwagę bez cementu po cenie wyższej od wy
względność rzeźników wymierzyła znaczonej w cenniku. Cement ten
za uprawianie paskarstwa — pierw Ritter nabywał w Centrali Ma KĄCIK PORAD PRAWNYCH
szemu 150 tys. zł., drugiemu zaś 100 teriałów Budowlanych po 150 zł. za
tys. zł. grzywny (ig).
woreczek i sprzedawał go po 200 zł.
zamiast obowiązujących 187 zł.
W innym składzie przy ul. Gro
chowskiej 201 należącym do Michała
Pani C. Z. Skarży się Pani w
Bobrowskiego stwierdzono, że za roi swoim liście na złe współżycie z
kę papy smołowcowej pobiera właś mężem. Pisze Pani, że mąż Panią
zaniedbuje, stale przebywa poza do
mem, pije, a co najważniejsze nie
ręką fachowców, Elektrownia zajęła
daje pieniędzy na utrzymanie. Ta
dom spółdzielczy przy Al. 3 Maja 2.
kie postępowanie i zupełny brak
Stan ten trwa dotychczas, gdyż jeszcze od Milicji Śląskiej
uczucia z jego strony każą się Pani
60 członków' spółdzielni pozostaje bez
zastanowić nad rozwodem. Pyta więc
na odkudowe Warszawy
domnych
jakie powody uznaje Sąd za
Właśnie tych 60-ciu wybrało spośród
Milicja Obywatelska i O.R.M.O. na Pani,
do otrzymania roz
siebie wspomnianą komisję, która po Dolnym Śląsku przeprowadziła w wystarczające
wodu i z jakiego „paragrafu“ ra
stanowiła skłonić władze budowlane swych szeregach zbiórkę pieniężną na dzimy
Pani wystąpić. Przede wszyst
do przydzielenia Elektrowni domu do i dar imieninowy dla swego głównego
kim
sprawę
rozwodową (poza wy
odbudowy i wyasygnowania kredytów komendanta gen. Witolda. Zebrany
z tegorocznych funduszów inwestycyj fundusz w sumie 528.311 zł przekaza padkiem zgody obydwóch stron) mo
że wnieść do Sądu tylko ten z oboj
ny został na S.F.O.S.
nych. (wr)
ga małżonków, który nie ponosi wi
ny za złe pożycie małżeńskie: w da
nym wypadku Pani, jako poszkodo
wana.
Jednym z powodów do uzyskania
rozwodu jest cudzołóstwo. Jeśli jed
nak upłynęło 6 miesięcy od chwili
dowiedzenia się o zdradzie małżon
ka, lub 3 lata od chwili zdrady —
oskarżenie z tytułu cudzołóstwa tra
ci swą ważność. Te same terminy
sOfWEf w SKLEPIE REPREZENTACYJNYM PAŃSTWOWEGO
stosuje się w Wypadku, gdy mał
EIIUbSD PRZEMYSŁU SPOŻYWCZEGO
żonek (nie ten, który wnosi spra
wę) nastawał na życie współmałżon
Krakowskie Przedmieście 16/18
ka lub jego dziecka, względnie do
puścił się ciężkiej zniewagi np. po
Targowa 47
bicia.
■
Wspólna 44
Dostateczną przyczyną do uzyska
nia rozwodu jest też np. opuszcze
nie wspólnego mieszkania na dłużej
Bielańska Nr is
niż rok. Oczywiście nie wtedy, kie
dy wyjazd męża, czy żony na posa
ul Jagiellońska 4/6
dę, został przez małżonków z góry
K 11906-0
ul Młynarska Hr 46
uzgodniony.

Najwięcej zebrali

studenci Politechniki

Odbudowa mostu

obuwia w tym okresie kartkowicze nie
otrzymają.
W tej sprawie Min. Aprowizacji wy
jaśnia: „Zawieszenie rozdawnictwa obuwia na kartki w bieżącym kwarta
le spowodowane jest trudnościami w
przemyśle skórzanym, który jeszcze
dotkliwie odczuwa brak surowców
oraz chemikalii i wobec tego nie jest
w stanie produkować dostatecznych
ilości obuwia na zaopatrzenie kartko
we. Produkcja kierowana jest w pierw
szym rzędzie do okręgów przemysło
wych dla pracowników górnictwa 1
hutnictwa. W następnej kolejności otrzyma obuwie ludność Warszawy“.

była również bezwzględna

Szwagrowie, rzeźnicy z Płocka: Ste
fan Przywitowski i Zenon Świtalski, właściciele sklepów masarskich,
mieszczących się w tym samym do
mu przy ul. Królewieckiej 21 nie
kierowali się w interesach względ
nością wobec klientów, ale za to
względami na własną kieszeń. W

Andreg“ zachęcał ich do pracy. Dziwi
li się temu nawet inni Niemcy, pracu
jący na stacji.
Sąd skazał Wegmanna na 15 lat wię
zienia. Schulrichta na 6 lat. Ten niski
wymiar kary w stosunku do Wegman
na tłumaczy się tym, że Sąd nie mógł
konkretnie stwierdzić, czy Wegmann
przez okrutne traktowanie więźniów
spowodował czyjąśkolwiek śmierć, (cz)

Paskowały... dwa Kichały

DĄ UKARANI
BĘ

upomnieli

się o zwrot lokalu!

Jednolite przepisy

Do trzech razy sztuka!

Protokuły za pijaństwo odsyłać do miejsca pracy
tym leczenie alkoholików w specjał
nych zakładach.
Nadto zgłosił propozycję, aby pro
tokoły M. O z okazji przyłapania
pijaka na gorącym uczynku — prze
syłać do jego miejsca pracy, a po
trzykrotnym zatrzymaniu za pijań
stwo, kierować winnego do zakła- ,
du leczniczego, (wr).

Poeta: — Więc zdaniem pana po
winienem wkładać więcej ognia do
mych poezji?
Wydawca: — Niee, raczej wykładać
więcej tych poezji do ognia!

Chcę się rozejść

Członkowie spółdzielni przy Al. 3 Maja

W tych dniach ukonstytuowała się
komisja spośród członków spółdzielni
budowlanej przy Al. 3 Maja 2, pragną
cych odzyskać swe lokale. W liczbie
członków jest 60-ciu takich, którzy tu
łają się po obcych kątach, przepłaca
ją za pokoje sublokatorskie, a jedno
cześnie regulują należności w stosun
ku do spółdzielni. Są to ci, którzy po
powrocie z tułaczki, zastali swe lokale
zajęte przez kogo innego.
Głód mieszkaniowy i reglamentacja
wolnych izb w pierwszym okresie za
ludnienia Warszawy uniemożliwiły
dla biur kwaterunkowych
wielu posiadaczom mieszkań spółdziel
Komisja
Mieszkaniowa Zarządu czych odzyskanie własności. Niektóre
Miejskiego zamierza, po przeprowa instytucje pozajmowały na potrzeby
dzeniu lustracji w sekcjach, opracować swych pracowników całe bloki domów
łącznie z Resortem Mieszkaniowym je- , spółdzielczych, a dotychczas nie prze
dnolity tryb postępowania dla biur jawiły żadnej aktywności dla uzyska
kwaterunkowych.
nia domów do odremontowania.
Należy do nich Elektrownia. W pier
Jak dotąd, biura te często rządziły
się swymi .własnymi przepisami, nie, wszym okresie odbudowy turbozespo
uzgadniając ich wzajemnie, (wr)
I łów, gdy trzeba było ulokować pod

Radny Szymański wystąpił na
ostatniej sesji Stół, Rady Narodowej z wnioskiem o reaktywowanie
przepisów z 27.1.1923 o ograniczeniu
sprzedaży i spożycia ‘napojów alkoholowych, prosi o umieszczenie w
budżecie na r. 1948 pozycji na wal
kę z opilstwem, uwzględniającej w

Potrzebni natychmiast

Wobec bezwzględnych wyzyskiwaczy
KOMISJA SPECJALNA

Potwór z Andreg
skazany na 15 lat

mogli po niskich cenach zakupić
oprócz produktów fabrycznych rów
nież wyroby rzemieślnicze.
Produkcją w ramach transakcji
wiązanych, zainteresowane są przede
wszystkim branże skórzana i włó
kiennicza, a także branża drzew
na. Nie długo więc wyroby te można
będzie kupować tanio w domach to
watowych.

NA MIEJSCU

młyny spółdzielcze

Ciężarówki z transporty

Wyścig pracy za
tacza coraz szersze
kręgi i obejmuje
coraz więcej mło
dzieży. Państwowa
Ml
Fabryka Sztuczne
go Jedwabiu w Oho
dakowle koło So
chaczewa wzięła w
nim również udział.
W wyścigu bierze
udział cała załoga
J. Jóźwlakówna fabryczna na każdym szczeolu funkcyjnym i na każ
dym stanowisku. Zespoły oddziałów
chemicznych 1 pomocniczych, dając
z siebie maksimum wysiłku 1 uzdol
nień fachowych, przede wszystkim na
oddziale wyłącznie żeńskim, t. zw.
manipulacji. Oddział ten, zatrudnia
przeszło tysiąc kobiet. W jednej ol
brzymiej hali, maszyn włókienniczych,

Pół miliona złotych

DROŻDŻE

co dzień świeże

SKŁADNICE DROŻDŻY:

Hurtownie Spożywczo-Przemysłowe P.C.H. m.

gostwo), przestępstwo z chęci zysku
(rabunek), nakłanianie do niemoral
nego życia, uprawianie zajęć hań
biących i ciągnięcie z nich zysków
(sutenerstwo. prostytucja), wreszcie
nałogowy alkoholizm lub narkoma
nia stanowi wystarczające przyczy
ny do rozwiązania małżeństwa.
Można żądać także rozwodu, jeśli
jedna ze stron cierpi na zaraźliwą
chorobę weneryczną lub chorobę psy
chiczną, trwającą dłużej niż rok.
O ile współmałżonek cierpiał na jed
ną z tych chorób przed ślubem na
leży wnieść do Sądu sprawę nie a
rozwód, a o unieważnienie małżeń
stwa.
Wydaje nam się, na podstawie na
desłanego listu, że należało by w Pa
ni wypadku wystąpić o rozwód z
tytułu odmowy przez męża łożenia
na utrzymanie. Stałe odmawianie
dawania pieniędzy na utrzymanie ro
dżiny, w granicach normalnych po
trzeb, jest też jedną z przyczyn roz
wiązania małżeństwa.
Ponieważ mąż Pani pracuje 1 do
statecznie zarabia, nie ma żadnych
podstaw do materialnego zaniedba
nia domu.
Wszystkie podane przez nas powo
dy, jako wywołujące stały rozkład
w pożyciu małżeńskim, prawo przyj
muje za wystarczające do otrzyma
nia rozwodu, z jednym tylko za
strzeżeniem o ile dobro niepełnolet
nich dzieci nie stoi na przeszkodzie
do orzeczenia rozwodu.
Poza tymi ustawowo przewidzia
nymi przyczynami upoważniającymi
do otrzymania rozwodu — Sąd mo
Każde przestępstwo, za które grozi że uznać za ważne i inne powody
oprócz kary zasadniczej pozbawie wpływające na rozkład małżeń
nie praw obywatelskich (np. szpie stwa. (St).

W Westfalii biją polskie serca

W więzieniach Norymbergi

HITLERA DRUŻYNA Nr 2
W więzieniu norymberskim jest na- chodzą swobodnie, rozmawiają dowolPodejrzliwość charakteryzuje stosun nicach zawiśli Ribbentrop i towarzy
dal tłoczno. Siedzą w nim obecnie I nie. Norymberga to inny, niż Oświę- ki między więźniami i podsyca wciąż sze. Stąd nie płynie nadzieja...
członkowie „teamu B“ Hitlera. Jest to cim czy Majdanek, wymiar świata.
gorący płomień wzajemnej nienawiści.
UPRZYWILEJOWANI,
zespół jego bliskich współpracowni
Tak, nienawiści! Jest to pełna uraz i
Można
powiedzieć
bez
obawy
prze

A JEDNAK WYMAGAJĄCY
ków, nie dość wielkich, aby mogli być
pretensji
nienawiść
do
ludzi,
którzy
zaliczeni do grupy wielkich zbrodnia sady, że więźniowie norymberscy nale przegrali wojnę — wbrew zapowie
W atmosferze więzienia, najlepiej n
rzy wojennych, którym przewodzili żą do szczególnej klasy uprzywilejo dziom, jakimi oszukali naród. Przegra chowuj^,się byli wojskowi. Najgorzej-«
Goering, Ribbentrop i Hess, lecz zbyt wanych w trudnym i pełnym wielkich li propagandę, w straszliwy sposób zni magnaci przemysłu zbrojeniowego.
wybitnych, aby zginąć mieli w tłumie trosk powojennym świecie Europy.
Owi do niedawna wielcy potentaci
szczyli miliony istnień ludzkich ze
drobniejszych rybek.
wszystkich narodowości europejskich, skarżą się, że chłodno, że duszno, żfl
UDAJĄ, ŻE NIE WIEDZĄ...
sprowadzili niebywałą klęskę na wła niesmaczne jedzenie, że niewygodni«
Od dwóch lat prowadzą oni w tym
Niewątpliwie wszyscy ci „uprzywi sny naród i... i wciąż jeszcze szukają w celach... Dyrektorzy słynnego kon
Więzieniu spokojny, bez przesady mó lejowani
“ doskonale i dużo wiedzą o
cernu chemicznego I. G. Farben-Inwiąc, niemal komfortowy tryb życia, niszczących miliony istnień ludzkich argumentów obrony, wciąż chcą żyć!
zawieszeni między życiem a śmiercią. praktykach hitlerowskich i sami brali
W tym niesamowitym norymberskim dustrie utyskują głośno, demonstrując
W zespole tym znajdują się marsza! w nich taki czy inny udział.
więzieniu mniejsi nienawidzą więk skwaszone miny i gorzkie humory.
Próby samobójstwa są rzadkie. W
kowie polni i generałowie, sekretarze
szych, a wielcy nienawidzą wszystkich,
Lecz wielu z nich udaje że nic nie swoich i obcych, ludzi i Boga. Każdy ciągu pierwszych czternastu miesięcy
stanu Trzeciej Rzeszy, wybitni działa
cze SS, oraz „świetni“ agenci Gestapo. wiedzą i nawet „nigdy nie słyszeli“... gotów wszelkim kłamstwem, oszu tylko trzech wielkich przestępców tar
Występy najmłodszych Westialaków na ZJeżdzie w Herm
Ci ostatnio nie noszą już swych groź Dziś jednak aparat sądowy zbyt wiele stwem, zatajeniem, obciążeniem winą gnęło się na swoje życie: Goering,
(do art. poniżej)
nych czarnych mundurów, nie budzą już posiadł informacji, dowodów i do wszystkich innych — obronić własne przywódca frontu pracy — Robert Ley
oraz inicjator i organizator nieludzkich
strachu, ani grozy.
kumentów, aby przygwoździć kłam życie.
I zresztą, jeśli jest paru takich,
Tylko... Z wąskich uliczek, oddziela eksperymentów lekarskich na więź
Są między nimi ludzie, którzy odpo stwo.
„nie wiedzą“, w sąsiednich ce jących szeregi domków, zamienionych niach, dr Leonardo Conti.
wiadać będą za zbrodnie, popełnione którzy
W następnych 10 miesiącach zanoto
lach
siedzą
setki innych, którzy mówią na więzienie, widać w niedalekiej per
na milionach niewinnych i bezbron chętnie i dużo.
wano pięć dalszych samobójstw. Wów
spektywie
plac,
na
którym
na
szubienych. Są inni, oskarżeni o śmierć tylko
czas to zamieniono system pojedyn
jednostek. Jedni wiedzą, że oczekujący
czych
cel na dwuosobowe. Z tą chwilą
I
ustały próby samobójstw.
W miasteczku westfalskim Heme nowej Polsce, której odbudowę wziął ich proces przyniesie nieodwracalny
odbył się Pierwszy Powojenny Zjazd w swoje ręce lud, starczy pracy i wyrok: śmierć przez powieszenie. Dru
Powoli toczą się norymberskie pro
dzy — mają nadzieję, że będą żyć i
cesy. Dotychczas dopiero 75 ludzi spo
Młodzieży Polskiej z Nadrenii i West chleba dla wszystkich.
bronią
się
górami
kłamstw.
śród więźniów norymberskich stanęło
falii. Stał się on wielką manifestacją
Uroczystość Została zakończona
przed sądem. Obecnie odbywa się jed
przywiązania do Macierzy mniejszości zbiorowym odśpiewaniem hymnu na
UPRZYWILEJOWANI
nocześnie 6 procesów. Na czoło wysu
polskiej w Niemczech. Był zbiorowym rodowego.
wa się wielki, ciekawy proces 23 dy
protestem przeciwko zatrzymywaniu
Mają
w
więzieniu
jedwabne
życie.
W ramach zjazdu urządzono w
rektorów
przemysłu chemicznego. Na
Pomimo,
że
ostatnia
wojna
znisz

nosiła
228
tys.
ton,
a
w
pierwszym
W Niemczech tysięcy Polaków.
Obszerne
cele,
łóżka
z
miękkimi
ma

Herne wystawę prac miejscowej Po
W uroczystości obok młodzieży lonii, której sensacją był dział do teracami, umywalnia, stół, toaleta i na czyła całkowicie nasze Kuty, przemysł półroczu 1947 r. osiągnęła 384 tys. innej sali miejsca oskarżonych zajęło
ton. Stall w roku 1945 wyproduko słynne „ersatz-Kommando“, członkowi®
wzięli udział: szef Polskiej Misji Woj robku piśmienniczego Polonii west- wet dywanik pod nogi przed łóżkiem. hutniczy czyni wielkie postępy.
Odżywiają się lepiej, niż... przeciętna
Produkcja koksu hutniczego wzro- wano 495 tys. ton, a w pierwszym którego dokonywali masowych egze
skowej w Niemczech, konsul general- falsko-nadreńskiej. Zwracały uwagę
kucji na Żydach. Przed innymi składa
| ny R. P. w Berlinie, szef IP. M. W. konspiracyjne broszurki i ulotki pro ludność niemiecka. Otrzymują racje s.a z 359 tys. t. w roku 1945 do 471 półroczu 1947 r. — 719 tys. ton.
ciężko-pracujących z dodatkiem papie tys. t. w pierwszym półroczu 1947 r.
Na niektórych odcinkach produkcji mi sędziowskimi odpowiadają: przy
na strefę brytyjską, konsul polski w pagandowe w języku niemieckim.
rosów. Są ubrani ciepło. Na spacerze Produkcja surówki w roku 1945 wy- przekroczony został już poziom przed wódcy organizacji SS, dyrektorzy sta
strefie brytyjskiej oraz oficerowie
lowego koncernu Flicka, generałowie
P. M. W.
wojenny.
odpowiedzialni za potworne, nieuzasa
Wzruszającym momentem w uro
W celu dalszego zwiększenia pro dnione względami wojskowymi, nisz
czystości było „uczczenie sztandaru
dukcji nawiązana została ścisła współ czenie ludzi i dobytku krajów okupo
ojców naszych". W Westfalii z setek
praca naszego hutnictwa z hutni wanych, a wreszcie — hitlerowski apa*
sztandarów polskich przechowało się
ctwem czeskim. W zamian za dosta rat sędziowski, który dyrygował okru
do dzisiaj zaledwie 86, z których 7
wy polskiego węgla 1 cynku, Czesi tnymi „sądami ludowymi“.
najstarszych przywieziono na zjazd.
dostarczają wyposażenie maszynowe
W następnej kolejce zajmą miejsca
Młodzież dała dowód swojego przy
do szeregu hut, oraz wezmą udział na ławach oskarżonych dalsze grupy
wiązania do Ojczyzny w słowach
w budowie nowoczesnej huty w Gli- przestępców: wysocy dostojnicy banku
przysięgi: „Jak długo w sercach na
drezdeńskiego, fabryk Goeringa, dowód
wicach.
„Stany
Zjednoczone
są
krajem
tę

szych jest choć kropla polskiej krwi,
„Wam się zdaje, że ktokolwiek niei dziś w epoce najwyższych w dziejach
cy wojskowi i tuzy hitlerowskiej ad
Ważnym
surowcem
w
przemyśle
pym,
zarozumiałym,
egoistycznym
i
ostać będziemy przy polskim sztanda
zachowuje się jak Amerykanin, nie my
cen produktów rolnych, trze hutniczym jest złom żelazny, koniecz ministracji na stopniu poszczególnych
durzonym potęgą. Jeszcze dwa lata te śli jak Amerykanin i nie pragnie zo Ameryki
rze".
ministerstw.
cia
część
ludności wiejskiej wegetuje
Jako pierwszy z gości zabrał głos mu nasza przyjaźń stała u zenitu. Dziś, stać Amerykaninem — potrzebuje psy tam na poziomie niżstzym od naj ny przy produkcji stall. Tegoroczny
Jakich wyroków mogą ci zbrod
szef Polskiej Misji Wojskowej, który jeżeli nawet uczucia nasze nie stały się chiatry. Taka postawa musi każdego skromniejszego minimum kosztów u- plan przewiduje wykonanie 880 tys. niarze oczekiwać z werdyktów ame
ton
wyrobów
walcowanych
i
odlewów.
wrogie
—
są
co
najmniej
wątpliwe".
przekazał zebranym pozdrowienia od
doprowadzić do pasji. Swą pozycję dy trzymania, zaś jej olbrzymia większość
rykańskich Trybunałów? Czy czeka
Próżno szukać podobnego zdania na ktatorów gospodarki świata zawdzię nie ma ani przysłowiowej łazienki, Na to trzeba około 1180 tys. ton sta ich los Schachta i Papena — czy
braci z kraju i zapewnił, że „Polska
ll
surowej.
ani na chwilę nie zapomniała o swych łamach prasy polskiej, która nie po czacie wykręcaniu się od udziału w II ani nawet wody bieżącej, ba, nawet
też Goeringa? A może bajeczna
synach i córkach w Niemczech". zwoliłaby sobie na podobne generali Wojnie Światowej.“
ustępów“.
Do wyprodukowania jednej tony kariera Skorzennego, powietrznego
Mówca zapewnił Westfalczyków, że w zowanie. My tu w Polsce potrafimy od
„Najgorsza jednak jest wasza atomoPrasa amerykańska o faktach tych stali zużywa się ok. 600 kg. złomu, pirata i wybawiciela Duce, który za
różnić wszystko to, co jest pozytywne wo-dolarowa dyplomacja, ta wyłącznie nie wspomina. Nie dla jakiegoś zaka czyli zapotrzebowanie na złom wy awansował niemal na amerykańskie-*
w narodzie amerykańskim od reakcjo amerykańska idea, że bankier może na zu, oczywiście. Prasa amerykańska nosi ok. 760 tys. ton.
go sztabowca?
nistów i militarystów, usiłujących ten rzucać dłużnikowi posunięcia politycz jest przecież, jak się to bezustannie
Wiosna , 1948 r. da na to pytanie
naród ogłupić.
Hutnictwo
ze
swoich
odpadków
mo

ne i ekonomiczne. Nie wykazaliście podkreśla, „wolna i nieskrępowana“.
odpowiedź.
Wówczas bowiem nastą«
Któż więc to napisał? Ni mniej, ni . żadnej
*<«****«5j zdolności
<.uumu»vi używania waszej po- Po prostu nie musi, nie chce, więc nie że dostarczyć ok. 235 tys. ton, reszta pi zakończenie rozpoczętej obecnie
więcej, tylko były wiceminister Obro- tęgi z rozwagą, umiarem i względno- pisze. Podobnie jak chce i tylko dlate t. j. 525 tys. ton zostanie pokryta ze I wielkiej serii norymberskich proce*
ny w Kanadzie i współpracownik ta- ścią dla. ’innych.
------*■ Wpędzacie
- -• nas z po go pisze o niedoli Niemców, czy ko zbiórek krajowych i importu.
1 sów (m).
kich konserwatywnych czasopism, jak wrotem w nacjonalizm gospodarczy. nieczności zwyżki cen na stal. Kto
„Saturday Evening Post“, „Collier's“, Napastujecie wszystkich, nie tylko lu kolwiek zaś kwestionowałby jej obie
prosi o wiadomości o Tadeuszu
PETRAŻYCKIM. płk. W.P. w st.
„Reader's Digest“ i in., Leslie Roberts. dy europejskie, ale i dobrych waszych ktywizm, ten jest zwyczajnie komuni
bpocż.
żona Petrażycka Jadwiga,
I Zwracając się do sąsiadów z połu- sąsiadów — militarnie, ekonomicznie, stą typu Wallace‘a i wrogiem Amery
Brwinów k/Warszawy, Lilpopa 14.
a pośrednio i politycznie.
j dnia, Roberts pisze:
ki, z którym należy się rozprawić ale
dotąd w kraju nieuruchomionych. '
Do niczego to nie prowadzi. Nie mo nie dyskutować.
Wykorzystanie w tej dziedzinie
żecie kierować życiem innych ludzi.
Artykuły Robertsa przytoczono sze
Wasze rozpychanie się po prostu nam roko, starając się rzecz całą obrócić
Ministerstwo Przemysłu i Handlu fachowców-rzemieślników pozwoli ną
nie smakuje".
w żart. Metoda milczenia stosowana wyraziło zgodę na udzielenie koncesji wet na eksport m. in. w zakresie ga
lanterii skórzanej.
jest
jednak i częściej i chętniej. Hen dla trzech prywatnych garbarni.
Jaka jest rzeczywistość, którą prze-1
ry
Wallace,
opisując
swój
niedawny
Koncesje te, w myśl oświadczenia
ciwstawić mogą chłopsko-konserwatywnej Kanadzie Stany Zjednoczone? objazd Stanów Zjednoczonych przy Ministra Minca, zostaną udzielone W rocznicę urodzin
Oddajmy głos umiarkowanemu ekono tacza znamienny epizod. Samolot za na próbę i dotyczyć będą zakładów
trzymał się o północy, na pół godziny garbujących skóry, niepodlegające
Banki są obowiązane do wszech
W związku z tym, rozszerzono i miście, jednemu z najwybitniejszych w
małym miasteczku Billings w sta obowiązkowej dostawie dla Centra
stronnego badania działalności finan podniesiono do pozycji Departamen w USA, Lee Fryer:
29 listopada obchodzona będzie w
sowo - gospodarczej przedsiębiorstw tu istniejący w B. G. K. Wydział
„5/6 naszych domów wiejskich nie nie Montana. Powitało Wallace'a 40 li Skupu Skór Surowych, a więc Warce 150-letnia rocznica urodzin Pio
korzystających z kredytów oraz ce Ekspozytur Przemysłowych, który ma nowoczesnych instalacyj wodocią osób. Jeden z przybyłych opowiada: świńskie, kozie, baranie itp.
tra Wysockiego, bohatera Nocy Listo
„Chciałem ogłosić przez radio o Pa
lowości wniosków i racjonalnego musi w ciągu roku przeprowadzić gowych, 3/4 gospodarstw nie ma wo
Produkcja tych garbarni ograni padowej.
na przyjeździe i zapłacić za to. Od czać
wykonania inwestycji.
dociągów
w
ogóle,
pól
miliona
domów
się
będzie
do
trzech
działów,
kontrolę około 4.000 przedsiębiorstw
Podczas uroczystości zostanie odsło.
nie ma wcale ustępów. Dochód trze mówili. Radio i prasa nie dopuszczają a mianowicie: wyrobu skór świń nięta
finansowych przez Bank.
tablica ku czci Piotra Wysockie
ciej części farmerów wynosi mniej niż nawet wzmianki o istnieniu opozycji. skich, giemzowych i białoskórnictwa, go.
Specjalną uwagę poświęcono za 300 dolarów rocznie. Tak więc nawet Po prostu nie jesteśmy już wolni.
gadnieniu inwestycji w stoczniach
I wciąż nazywają nas komunistami.
okrętowych, finansowym sprawom
Może zresztą jesteśmy — nie wiemy,
56 tysięcy koni
rybackim i zagadnieniu żeglugi na
bo nie wiemy, co to jest komunizm.
Ale pod względem wolnej prasy i ra
im porto ulaliśmy z zagranicy Odrze.
dia rzekomo mówiących nam prawdę,
Osobny dział stanowiły studia
żyjemy tu jak w najdzikszym ośrod
W ramach umów handlowych Pol finansowe związane z uruchomie
ku Afryki. Nasi synowie pracują na
ska sprowadziła z zagranicy 55.445 ko niem w Polsce fabryki syntetycznej
warunkach niewolniczych: ich płace
ni użytkowych. Z liczby tej najwięcej benzyny. .
ustala
bezapelacyjnie
miejscowy
importowano z Danii, bo 42.254 konie.
związek fabrykantów. Nie, nie jest to
Następnie ze Szwecji — 7.937, z Nor I
‘wegii — 3.212.
już wolny kraj tutaj“.
W miesiącach letnich, zwłaszcza w
KCZZ wydała do podległych instan
Ten dwugłos zza okopów hooverow cji ruchu zawodowego okólnik w spra lipcu i sierpniu panuje przepełnienie
, Pozostałe konie pochodzą z Finlan
<lii, Holandii i Belgii. Koni hodowla na rynku
skiej „cywilizacji“ mówi sam za sie- wic
•
właściwego
wykorzystywania w domach wypoczynkowych, nato
miast w pozostałych miesiącach domy
nych importowała Polska 1.095 z Da
A. Skiba wczasów pracowniczych.
wczasowe są prawie puste.
nii, Norwegii i Finlandii.
Państwowa Fabryka Kapeluszy w
Bydła użytkowego i hodowlanego Bielsku wyprodukowała w bieżącym
Takie rozplanowanie akcji urlopo
Sprowadziliśmy w bieżącym roku z Da miesiącu milionowy kapelusz i miliowej jest niewłaściwe, z równą bowiem
nii i Szwecji ogółem 12.787.
korzyścią dla zdrowia mogliby robotI nowy metr wstążki.
I nicy i pracownicy wykorzystywać po
zostałe miesiące na wypoczynek.
(Obsługa własna)
KCZZ wzywa organizacje związko
NOWE CHŁODNIE RYBNE
OBSŁUGA TYSIĄCA WRZECION we do rozwinięcia propagandy, mają
KOŁOBRZEG. — Centrala Rybna
WROCŁAW. — W czasie narady cej na celu zmianę, niesłusznie rozpo
buduje dwie nowe chłodnie a miano przodowników pracy na Dolnym Ślą wszechnionej, opinii.
wicie w Wolinie i w Dziwnej. Chłod sku — wielowarsztatowców przędzal
Od lat 40-u prof. Wacław Brze sprawić zawodu mistrzowi i publicznie posiadać będą urządzenia o wy. ni bawełny w Pieszycach prządka
ziński „stawia głosy“, poprawia gór ności.
dajności 20 tys. kalorii i zdolne będą Rykaczewska zapowiedziała podjęcie
ne i dolne rejestry, ów stroiciel ludz
W uroczystym mometncie gratulacji
do przechowywania po 15 ton ryb obsługi tysiąca wrzecion. Przędzalnia
kich krtani, a zarazem znakomity ar ukazała się na scenie tęcza toalet
każda
ystarczy dla potrzeb
w Pieszycach dzięki pozytywnym re
tysta operowy i długoletni reżyser wieczorowych, w jakie przystrojone
zultatom pracy wielowarsztatowców
Opery Warszawskiej, obchodził w były wszystkie występujące artystki,
wykonała plan za październik w konsumcji i produkcji
czwartek 40-letni jubileusz swej pra- W imieniu zarządu miasta i dyrekto121,6 proc.
198 milionów kwintali dał tegorocz
Cy pedagogicznej.
ra resortu Oświaty, Kultury i Sztuki,
ny zbiór ziemniaków. Ilość ta zaspo
Z braku wielkiej opery w stolicy, Zygmunta Dworakowskiego, przemóPOWSTAJĄ NOWE SZYBY
koi całkowicie potrzeby rynku krajo
prof. Brzeziński kształci śpiewaków wił prof. Czesław Olszewski, po nim
GÓRNICZE
wego i pozwoli przeznaczyć 10 milio
operowych w Konserwatorium i Wyż prorektor Konserwatorium Warszaw,
nów kwintali dla gorzelni.
szej Szkole Muzycznej w Łodzi. Wraz skiego, prof. Piotr Rytel i prezes In
KATOWICE. — Zjednoczenie Przed
Z 2.500 gorzelni w nadchodzącej
z nim zjechała cała muzyczna Łódź stytutu Fryderyka Chopina dyr. A.
siębiorstw Wiertniczo - Górniczych kampanii czynnych będzie 1.200 (w
z prof. Comte-Wilgocką na czele.
Przemysłu Węglowego buduje obec tym 600 spółdzielczych). Mają one wy
Wieniawski. Prof. Comte-Wilgocka
Liczne grono artystów złożyło w zapoczątkowała dary kwiatowe.
nie 30 różnych szybów do kopalni produkować 18 milionów litrów spiry
„Romie" dar swych talentów dla uwęgla. Pierwszy z nich powstanie w tusu i około 3 milionów kwintali wywa
Czy można się dziwić wzruszeniu
świetnienia jubileuszu świetnego pe Jubilata, gdy stanął przed mikrofoBojkowie pod Gliwicami. Będzie to! ru, stanowiącego cenną paszę dla byszyb wentylacyjny (a pierwszy szyb1 dła.
dagoga. Przeważnie są to uczniowie nem, by podziękować za tyle serdeczprofesora, jego „chluby", które za ności w dniu swego święta? Broniąc
powojenny) zaprojektowany w cało
błysły na wszystkich scenach Polski. się zażenowaniu, powiedział:
ści wraz z urządzeniami powierz
Nie zabrakło wśród nich Brzezińskie
chniowymi przez polskiego inżyniera
— Dziś jestem jubilatem po raz
i technika.
go -juniora i popularnej czarnusz pierwszy w życiu i czuję się, jak żak
A
na śmięta
ki — Hanki Brzezińskiej.
przed egzaminem. Pragnąc obchodzić
WRACAJĄ
POLACY
W pierwszej części słyszeliśmy pra 100-lecie mej pracy, zapraszam na
Dzięki urodzajowi owoców krajo>
Z MAGDEBURGA
wie wyłącznie „Carmen", arie męskie ten 100-letni jubileusz wszystkich owych, przemysł win owocowych zwię
i żeńskie, jakby specjalnie dobrane becnych, życząc im, aby wyglądali
SZCZECIN. — W najbliższych kszył znacznie produkcję.
na ten dzień. Szmerem niezadowole tak samo, jak dziś. Zaśpiewam wów
dniach
przyjedzie z Magdeburga
W ciągu października i listopad«
nia przyjęła publiczność odwołanie czas najpiękniejszą pieśń — o szczę
transport repatriantów polskich, któ Przemysł Winny wyprodukuje po 25(
przez Tadeusza Bocheńskiego, wystę śliwej Warszawie.
Cała dwumiesięczn?
pu Jerzego Gardy (wyjeżdżającego
Huragan oklasków, htfezne „sto lat, Wczorajszy topniejący śnieg przemienił miasto w Jedną kałużą. Ulicami peł rzy osiedlą się na terenach Pomorza tys. litrów wwina.
ilości pół miliona litrów
do Moskwy). Ale — Garda choć z sto lat" i lawina depesz zakończyły nymi biota brnęli mieszkańcy do pracy, sarkając na pogodę, pędzące w bry Zachodniego. Repatrianci przywiozą produkcja
kraju inwentarz żywy i sprzęt oddana będzie do dyspozycji sieci Cer
opóźnieniem, stawił się, nie chcąc tę miłą uroczystość. (wr>
1 zgach wody samochody i leniuchuJącyZOM, który nie wyruszył do uprzą- do
tralnego biura sprzedaży win przi
rolniczy.
tflpia,
PCH.

Zjazd młodzieży polskiej

z Westfalii i Nadrenii

Polski złom - czeskie maszyny

zwiększą produkcję przemysłu hutniczego

Czy Stany Zjednoczone są wolne?

Znamienny dwugłos o Ameryce

Powracających

z Rosji

Rzemieślnicy uruchomią
prywatną garbarnię

Celowość i rentowność inwestycji

rozpatruje Dep. Ekspertyz Przemy słomy ch

Piotra Wysockiego

13 tysięcy krów

Umiejętne rozplanowanie urlopów

Pierwsza
plucha

zmniejszy sezonomy tłok

w domach wypoczynkowych

Milionowy kapelusz

Z

KRAJU

Artysta, pedagog, reżyser

Jubileusz prof. W. Brzezińskiego

Obfity zbór ziemiaków
w

Pól mTona i trów w na

W akcji przeciwgruźliczej
winno wziąć udział całe społeczeństwo
chorych, lub
Program „Dni Przeciwgruźliczych“ w Olsztynie sób
źlicą, dlatego też
Olsztyński Komitet Organizacyjny „Dni Przeciwgruźliczych“ opra
cował następujący program „Dni“, które obejmą okres od 14 — 24 gra
dnia r.b.

Dnia 14 grudnia zostanie odpra- no - artystycznym, a w wypadku
wioną Msza św., a następnie odbę- uzyskania epidiaskopu i klisz —
dzie się akademia dla społeczeństwa objazd terenu z pogadankami, ilu
z programem informacyjno - artys strowanymi odpowiednimi przezrotycznym oraz zbiórka uliczna.
! czarni.
Dzień 15 grudnia proponowany j Ponadto rozpisanych zostanie kil
jest jako wolny od nauki celem ka konkursów jak: na najaktyw
większego podkreślenia ważności niejszą poradnię przeciwgruźliczą w
akcji przeciwgruźliczej i należytego zakresie wyszukiwania chorych, na
zorganizowania akcji uświadamia- najaktywniejszą stację opieki nad
jąco - propagandowej wśród mło matką i dzieckiem oraz najaktyw
dzieży poprzez akademie, odczyty, niejszy oddział położniczy szpitalny
pogadanki itp.
' w zakresie szczepień doustnych (B.
Okres od 16 — 24 grudnia prze C.G.) noworodków 1 wreszcie na
znaczony jest na właściwą i szcze najaktywniejszy referat zdrowia w
gółowo opracowaną akcję. W dniach zakresie akcji propagandowo - utych odbędą się: pogadanki we świadamiającej.
wszystkich urzędach, zakładach pra i Sekcja propagandowa ogłosi też
cy, zw. zawodowych itd„ przeszko konkurs graficzny i literacki. Sek
mrffanfrnwolenie w zakresie profilaktyki i zna cja finansowa, nn7n
i
iczne'
' zaimie
jomości organizacji walki z gruźli niem kwesty ulicznej
zajmie się
się
cą aktywistów zw. zawodowych, re również sprzedażą nalepek, urządza
ferentów oświatowych i instrukto niem imprez dochodowych oraz za
rów kół gospodyń wiejskich oraz początkuje akcję ustanowienia sta
kierowników zakładów opieki nad łych wpływów na rzecz Olsztyńskie
dziećmi.
go Tow. Przeciwgruźliczego.
Zorganizowane zostaną również
Okręg nasz, jak -wiadomo, posia
wyjazdy organizacji młodzieżowych da największy bodaj w stosunku
na wieś z programem informacyj- do innych województw procent o-

zagrożonych gruw okresie „Dni
Przeciwgruźliczych“
powinniśmy
wszyscy wziąć udział w akcji nie
tylko przez złożenie datku do pusz
ki kwestarskiej, czy kupienie na
lepki, ale także przez głębokie uświadomienie sobie istoty klęski
gruźlicy i pouczenie tych, którzy
grozy tej strasznej choroby jeszcze
nie doceniają, (ni)

i

Z ostatniej
chwi
li.

Zjazd kierowników

i tartaków

Chciał kupić własny brylant

i stolarni

organizuje Dyrekcja Lasów

Jak zrabowany klejnot powrócił
do właściciela

W dniach 24 i 25 bm. odbędzie się
w Olsztynie zjazd kierowników tar
I Między zrabowanymi klejnotami
taków i stolami, znajdujących się
znajdował się ów kosztowny brypod zarządem Dyrekcji Lasów.
TELEFONUJĄ NAM:
lant, przedstawiający wartość okoWARSZAWA. — Właściciel skle ło miliona złotych.
Na zjeździe omówione będą do«
tyohczasowe osiągnięcia oraz wszy« pu jubilerskiego przy ul. Targowej
»-a-a
stkie sprawy, związane z dalszym 52 zdziwił się bardzo, gdy do maga
podniesieniem i usprawnieniem pi u zynu jego weszła skromnie ubrana
kobieta i wyjęła z zawiniątka pięk Czy złożyłeś już chtek
dukcji na przyszłość.
ny brylant ćżystej wody wagi oko
Obrady będą się odbywały w ło 4 karatów.
do puszki kwe$ta?zył
świetlicy Dyrekcji.
■
Jubiler
poznał
w
drogocennym
ka
-------mieniu swoją własność, zrabowaną
mu niedawno przez kilku bandy
tów, którzy wtargnęli do jego skle
pu z bronią w ręku i zagarnęli wie
le biżuterii.
I

DZIŚ ZBIÓRKA
na pomoc zimową

Przed akcją uwłaszczeniową w miastach

Spis nieruchomości
już się rozpoczął

i

I Wojewódzki Zjazd

zie w Olsztynie i we wszystkich 17
miastach powiatowych, a następnie
W związku z akcją uwłaszczeniom' obejmie inne miasta i gminy woje*
wą osadnictwa nierolniczego Wydz.1 wództwa.
1
| Osiedleńczy Urzędu Wojewódzkiego
Woj. Komisja Klasyfikacyjno *
otrzymał z Warszawy i rozesłał już Szacunkowa z jej 18 zespołami po- l
! szu I Wojewódzki Zjazd delegatów
, w teren wszystkie potrzebne druKi wiatowymi przystąpiła do pracy. |
Stronnictwa Demokratycznego.
W
niedzielę
dn.
30
bm.
odbędzie
Tworzą
sie
w
terenie
Komisje
U*
'
i J-Oiduuidize
formularze »pii-vwc.
spisowe.
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a wvläcj s»iC
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Porządek dzienny części oficjał*
I ^pis nieruc^cmo®ei miejskich juz sadnictwa Nierolniczego po jednej się w Olsztynie o godz. II w san
(1)
Miejskiej Rady Narodowej na ram* nej Zjazdu przewiduje: zagajenie,
się rozpoczął. Odbywa się on na ia* na powiat.
, wybór prezydium, przemówienia po
i witalne, referat ministra korńtoŁa»
: kacji, posła okręgu olsztyńskiego
ob. J. Rafoanowskiego. referat posła
M. Arczyńskiego, oraz zamkriięcie
części oficjalnej.
Po obiedzie nastąpi zamknięta
część Zjazdu w lokalu Stronnictwa
przy uL Kajki 6. (w)
Szacując orientacyjnie
obszar
tych odłogów na 10 do 20 tys. ha,
W poprzednim numerze naszego pisma podaliśmy orzeczenie Ko* Komisja uważa za wskazane włą
misji Międzyministerialnej, która po przeprowadzeniu studiów w tere czyć je do sąsiedzkich majątków i
W dniach 28, 29 i 30 om. odbę
majątków państwowych powyżej zlecić odpowiednim władzom lokal
i nie opracowała projekty podziału
160 ha na pozostające w trwałej administracji państwowej i przezna nym, aby dokonały ich pomiarów. dzie się w Stanicy Harcerskiej w
t
Olsztynie zimowa odprawa hufco
czone na cele parcelaey.jno - osadnicze.
Decyzje we wszystkich sprawach wych, komend hufców i szczepo«
miarę zapotrzebowań transportów
Ogłoszone
wczoraj
orzeczenie
Ko
BEZPANSKIE odłogi
zapadły jednogłośnie z wyjątkiem wych z terenu całego województwa.
węgla aktywowanego, stanowiącego
misji dotyczyło majątków znajdirNie rozpatrzono poza tym i nie sprawy maj. Ostrowin (Osterwein)
Zgodnie z zarządzeniem Körnen*
podstawowy produkt przetwórczy.
eh się na terenie Zarządu Okrę zaprojektowano przydziału bezpań w pow. Ostróda, który Komisja danta Chorągwi wszyscy uczestnicy
Z chwilą pomyślnego zakończenia : jacy
oweao
—-"-3 Wschodnio - Mazurskiego skich odłogów po zniszczonych dro
Projektowana od dawna sprawa u- prowadzonych rozmów benzolownia p
AT7 8W
przeznaczyła na cele osadnictwa i odprawy obowiązani są przybyć w
ruchomienia benzolowni, znajdują zostanie uruchomiona najdalej w PNZ w Giżycku — obecne dotyczy , bnych gospodarstwach rolnych, są- szkolnictwa rolniczego, gdy przed pełnym umundurowaniu onozowym,
! siadujących z majątkami PNZ, co
cej się przy gazowni miejskiej w przeciągu tygodnia. Obecnie wszei« i Zarządu Okr. w Olsztynie.
oraz przedłożyć sprawozdania i pite*
Olsztynie, wkroczyła już na realne kie prace przygotowawcze, jak na* j Komisja sporządziła projekt, któ przypisać należy niemożności uzys- stawiciel ZPNZ wystąpił z wnios ny pracy, (ni)
kiem
o
pozostawienie
tego
obiektu
-Opozostawienie w ■ kania od władz lokalnych danych
tory.
prawa uszkodzonych części maszyn ry przewiduje
rolnego w posiadaniu dotychczaso
Obecnie prowadzone są rozmowy oraz zastąpienie ich nowymi, są juz trwśłej administracji ZPNZ mająt odnośnie ich położenia, granic i wego użytkownika. (1)
ków ziemskich o łącznej powierzeń wielkości.
ze Śląskiem w sprawie kolejnych w
ukończeniu.
—121.002 ha i
Uruchomienie benzolowni, jak wy ni użytków rolnych
odłogów o pow. 1.614
nika ze wstępnych obliczeń podnie bezpańskich
(Od naszego korespondenta)
ha. Na cele parcelacyjno«osadnicze
sie rentowność przedsiębiorstw miej wytypowano
majątki
o
obszarze
uMiejska
Rada Narodowa w Kę
skich o około 20 proc, obecnego do żytków rolnych 46.617 ha, oraz na
trzynie dokonała jednogłośnie wy
chodu,
jaki
dają
dotychczas
wszy«
Zagadnienie
ludności
polskiej
pozostawienie w administracji in
wym dobrodziejstwem szczególnie boru na stanowisko burmistrza ob.
miejscowego pochodzenia rozwaza« stkie przedsiębiorstwa użyteczności nych instytucji majątków o obszarze
w okresie letnim, a więc w okresie A. Migdała, dotychczasowego bur
ne było dotąd głównie pod kątem publicznej, znajdującej się na tere użytków rolnych 8.621 ha.
W Lidzbarku rozpoczęto w ostat najsilniejszego ożywienia turystycz mistrza z nominacji.
widzenia anormalnych stosunków, nie Olsztyna, (z)
Na tymże posiedzeniu MRN uzu
nich
dniach odbudowę stacji ben nego.
MAJĄTKI KOŚCIELNE
panujących w terenie.
pełniono komplet ławników wybo
zynowej. Stację tę przejęła Centra
Tak
czy
inaczej,
Lidzbark
wzbo

Chodziło przede wszystkim o za
Podobnie jak i w orzeczeniu po la Produktów Naftowych. Ponie gacił się o jeszcze jeden odbudowa rem ob. Nowakowskiego oraz li
pewnienie tej ludności znośnych wa*
ch walono budżet zamykający się po
przednim Komisja, z braku wytycz waż jednak obiekt był w dużym ny obiekt. <ii.)
runko w bytu materialnego i bez«
stronie wydatków i dochodów su
nych odnośnie majątków Kościoła stopniu zniszczony i zdewastowany,
zasłużonego
ddałacza
pieczeństwa. Mieliśmy oczy zwrocu«
mą 11.071.050 zł. (ma)
Katolickiego nie powzięła żadnej prace renowacyjne trzeba było roz
ne na tę ludność i w poznaniu jej warmińskiego
decyzji w sprawie dóbr ziemskich, począć prawie od podstaw.
szukaliśmy odpowiedzi na pytanie,
należących do Kurii Biskupiej. Są
Mimo to obecny wygląd odnowio
jak Ja związać, z polskością.
Jak się dowiadujemy, jutro, t.j. to majątki Krosno (Krossen) i Kro- nej stacji obsługi wskazuje na to, wieczorem
A1» w miarę zagłębiania się w w poniedziałek 24 bm. w miejsco sice (Narz) w pow. Braniewo o łącz ze już w dniach najbliższych podej
(Od naszego korespondenta)
wzywa Straż Pożarna
istotę problemu dochodzi sie 00 wości Sząbark, pow. olsztyński, u nej powierzchni użytków rolnych mie ona normalną pracę. Zyska na
Sprawa
dopływu
wody
w
Mrągo

W dniu -wczorajszym Miejska
wniosku, że punkt ciężkości zagad* godzinie 10, odbędzie się pogrzeo 375 ha, Kos (Kossen) w pow. Lidz- rym szczególnie Lidzbark, pozbawio
jeszcze nie jest uregulowana. Zaw. Straż Pożarna w Olsztynie
nlenia leży w płaszczyźnie naszej ś.p. Michała Rogozińskiego, zasiuzo bark — 232 ha,, oraz Turoitfo (Thu- ny dotychczas tego rodzaju placów wie
Mimo, że Wydz. Powiatowy zwrócił zaalarmowana została przez Komi«
rzeczywistości polskiej w najszer* rego działacza warmińskiego i cfeU* ' rau) w pow. Nidzicai — 228 ha.
Ki.
[ się do Zarzadu Miejskiego, by przy
fizym słowa tego znaczeniu, w na goletniego członka b. Związku Po«
Komisja nie rozpatrzyła również
Ożywienie samochodowe na tra ' najmniej w soboty woda była o- sariat Miejski MO o wybuchu po*
szym charakterze narodowym, kto« aków w Niemczech.
kwestii przydziału majątków Szkła sie Olsztyn — Lidzbark jest tak du twarta do godz. 21, woda zamyka żaru w budce Nr 6 w halach largo
wych. Przybyli na miejsce rzosome
ry wyciska swe piętno na wszyst«
W pogrzebie tym z ramienia PZZ rnia (Glashütte) i Orsza (Orschen) ze, że stacja - ta stanie się prawdzi- na jest nadal o godz. 19.
go wypadku strażacy stwierdzili,
kich dziedzinach życia narodowego, wezmą udział przedstawiciele olsz* w pow. Iławka, a to z powodu bra
Pomijając fakt, że podczas mro .iż alarm był całkowicie fałszywy.
na urzędach i instytucjach oraz icn tyńskiej ludności polskiej pocno* ku jakichkolwiek danych o tych
zów przewody, pozbawione przepły
Naprawa
Jak się okazuje. Komisariat Miej
codziennej piacy w bezpośrednim dzenia miejscowego.(jd)
obiektach.
wu wody, będą zamarzać i pękać, ski MO również został fałszywie po*
zetknięciu sie 2 ogółem obywateli.
świat
pracy
pozbawiony
jest
moż

putidemitego
kabla
informowany przez jakiegoś, mó*
Miejscowa ludność polska urania
ności korzystania z kąpieli w sobo wiąc najdelikatniej, głupawego żar*
»wój stosunek do narodu i Państwa
elektrycznego
tę
po
zajęciach.
(Fel.)
townlsia. (z)
przez porównanie swej stopy zycio«
W Olsztynie na moście nad Łyną,
wej i warunków bytowania za cza*
sów niemieckich z warunkami, w
przy przystanku tramwajowym od
jakich bytuje obecnie.
Kilku dni prowadzone są roboty
ziemne.
Powinniśmy być wyrozumłsil i
Okazuje się, że to nasi „ZeomowW miejscowości Ogonki, między
nl® zapominać o tym, że Warmiacy
Prace posunęły się do dnia dzi*
i Mazurzy, których chcemy pow'ią= Giżyckiem a Węgorzewem, rozpo* siejszego tak daleko naprzód, że w cy“ wykonują naprawę kabla elek
zać na trwałe z naszą państwowoś częto przed kilku miesiącami odo u* krótkim czasie należy liczyć się z trycznego, który ze. starości uległ WODOCIĄGI
datkowo, że kanał ten brani: Marla Szczęsna,
całkowitym
wykończeniem
tego zniszczeniu, pozbawiając całą dziel PRZED ZIMĄ
cią przez setki lat ulegali wpływom dowę mostu drogowego.
nie przepływa w bez* Leon Grajewski, St®?
ważnego dla komunikacji obiektu. nicę miasta prądu elektrycznego.
obcym.
pośrednim sąsiedztwie fania
Stracnocka
i
W
związku
ze
Łbli*
Abonenci,
mieszkający
w
kierun

Starajmy sie o to przede wszys»»«
Obecnie kończy się betonowanie
szpita-a (od.egiość o* Eugenia Śnieżko* Szaf*
żającą
się
zimą
Za«
ku
ul.
Staromiejskiej,
zostali
zasi

kim aby, patrząc na naszą rzeczy
przyczółków, stanowiących podsta
kład Wodociągów i Ka kolo 2U0 m.) i ze szpi naglowa, (ni)
wistość przez pryzmat stosunków,
wę, na której oprą się wiązania ino leni energią elektryczną od strony nalizacji wydał szereg tal nic z tym kanałem
Jakie panowały za czasów niemiec» poprawia się
stu. Cały materiał do dalszej buao- Wysokiej Bramy na czas prowadzę rozporządzeń, dotyczą nie ma wspólnego.
ŚW. MIKOŁAJ
kich, porównanie w każdym wypuu*
wy jest już zgromadzony na tere* nia robót, które potrwają jeszcze
Niemniej sądzimy, że U STRAŻAKÓW
Stan zdrowotny pracowników ko nie nadrzecznym. Kilkunastu robot« kilka dni, ponieważ kabel okazał cy cn umiejętnego za« należałoby
ku wypadło na naszą korzyść.
się mm bli.
z miesiąca na miesiąc u- ników pracu.e nad jego obróbką.
się tak zniszczony, że na przestrze bezpiecztnia linii wo« żej zainteresować
W związku za zbli
Ur/olniliśmy ich od ucisku narodo« lejowych
ze
dociągowych i kanalilega
stałej
i
zdecydowanej
popra

ni
40
metrów
należy
założyć
nowy.
żającym się dniem 6
wego, daliśmy wolność, demokrację,
W okresie kilku najbliższych dni
względu
na
stan
sani»
zacyjnych przed zama« .
(j)
grudnia sekcja orgam«
ludowiadztwo, otwieramy szeroko wie. Ostatnio statystyka sanitarna rozpoczną się roboty nad kładze '-fetSfelJu*—i k .
tarny całej dzielnicy.
rznięciem.
żacyj na Zw. Straży Bo
drogi do każdej służby i każdego Okręgowej Dyrekcji Kolei w Olfezty niem głównej konstrukcji mosio*
(w)
Ze
swej
strony
Za*
nie stwierdza, iż stan chorych ko wej j nawierzchni.
żarnej rozpoczęła przy
stanowiska w Państwie, — okazm> lejarzy
Na odbudowę Warszawy kład Wodociągów i ZA MIESIĄC
nie przekracza 4 proc.
gotowania do urządzę*
im jeszcze ponadto jak najwięce;
Dzięki tej inwestycji przybędzie
Kanalizacji przystąpił
„Mikołajek“ dla
przychylności w stosunkach sąsiedz«
W porównaniu z rokiem 1945, kie naszemu województwu jeszcze je=
W niektórych skle* nia
Powiatowy Oddział TPŻ w Kę do zabezpieczenia przea
kich, dajmy przykład wzorowego ly to grasowały tyfus i t.zw. „Ol den nowy i przez ręce polskiego rv trzynie zorganizował zabawę tanecz mrozami
pach pojawiły się juz dzieci strażaków.
ulicznycn
spełnienia obowiązków na każuyir. sztynka“ chorzy kolejarze stanowili botniika odbudowany całkowicie i ną, z której dochód w kwocie 11.340 hydrantów,
Tradycyjny wieczö»
którycn ozdoby cnomkowe. Za
szczeblu i w każdej dziedzinie na 16 proc, ogólnego stanu pracowni od samych podstaw most drogowy. zł przekazał na fundusz odbudowy w Olsztynie jest około miesiąc boże Narodzę* rek, poiączony z roz«
szego życia zbiorowego.
(1)
ków kolejowych, (j)
dawamem upominków,
nie.
Stolicy, (jd)
(Ü)
200.
(z)
odbędzie się vz świet
Czy
nie
należałooy
SE3
NIE KRZYWDZIĆ
pomyśleć o urządzeniu licy strażaków przy UL
„gwiazdki“ dia i aj bied Nuepod^egłości Ifi. (o;
targowych, aż doczekano się rozkwi nia temu w formie trafnej i, jak BIEDNYCH DZIECI
niejszej,
a niestety tak A WIĘC
tu hitleryzmu w Olsztynie.
się okazało, proroczej, dała „GazeDo naszej Redakcji
! Władcy na ratuszu olsztyńskim
f’—• (ta
■ Olsztyńska
-.................“.
zgłosiła się biedna war licznej dziatwy, zanim USZKODZENIE
spostrzegli nagle, że figura Chrys- i Gorący Polak i patriota, sekre jniaczka Ar_na Lam* wydamy mniejsze xuo
; tusa jest profanowana przez pocz- I tarz
Dowiadujemy się, IZ
związku Polaków w Olsztynie, syft, zam. w Starym większe sumy na kosz* „zatkanie
ciwe koniki i warmiackie i mazur Franciszek
się" centra*
Olsztynie (pow. Kle« towne świecidełka cno
Barcz
(zginął
bez
wieś

skie krówki.
bark) opowiadając nam inkowe dla własnych 11 kolejowej, o czym
ci)
zredagował
zjadliwą
notatkę,
• Zastukały więc maszynki do pi którą zamieściła „Gazeta Olsztyń z płaczem, że w cza» dzieci? (ni)
pisaliśmy z wielkim
niepokojem, spowodo*
Każdego nowoprzybyłego do Ol nie pamiętają, ustawiona została po sania, poszły rozkazy i zarządzenia ska“. Chodziło bowiem oto, że Niem sie natłoku kupujących OŚWIETLONA
wane jest uszkodzę*
sztyna przyjemnie uderza widok środku placu „remontowego“, obec i oto mniej więcej w środku roku cy ustawili posąg Chrystusa w ten w sklepie „Pocztowiec" REKLAMA
1936 nagle koło kapliczki na placu sposób, że wskazywał drogę w stro skradziono jej lub tez
niem tej centrali, Po*
dwóch kapliczek z napisami polski nie placu Roosevelta.
remontowym powstał dziwny ruch.
mi. Jedna z nich znajduje się tuż
Reklama zakładu sto nieważ naprawa już
Odbywały się tu od niepamięt Zdjęto posąg Chrystusa, rozebrano nę Kortowa, gdzie jak wiadomo zagubiła jedenaście kar larskiego,
przy chodniku Alei Warszawskiej,
znakująca trwa, sądzimy, źe nie
tek
żywnościowych
za
znajdował
się
wówczas
szpital
dla
nieopodal szpitala garnizonowego, nych czasów targi na konie i by cokół, na zapytania zaniepokojo wariatów, a wszyscy pamiętali u- miesiące
się
na
muracn
nad u>> będziemy więcej na«
październik
(j.)
druga zaś w kącie placyka po by dło. Dwukrotnie każdego tygodnia, nych ludzi, zatrudnieni przy tej ro sunięty napis „Idź za mną“, przeto (zarejestrowane) i li» rami kolejowymi ^o* rzekać.
wtorki i piątki, zaludniał się ob bocie Niemcy odpowiadali, że ołym cmentarzyku żołnierzy radziec we
bok
tunelu)
jest
od
km
stopad.
zjadliwość Barcza utrafiła w samo
NIE RIA
kich u wylotu drogi na Ostródę, szerny plac przybyłymi z okolicz trzymali polecenie odnowienia ka sedno
Czytelnicy!
Kartki ku dni oświetlona.
nych miejscowości kmiotkami wraz pliczki i uratowania jej od dalszej
również przy Alei Warszawskiej.
Szkoda, że reklama kanalizacji
biednej
z inwentarzem, przeznaczonym na profanacji. W tym też celu kaplicz
Mianowicie w notatce wydruko żywnościowe
Mieszkańcy
domu
Historia tych kapliczek jest ciel sprzedaż. Wszystko koncentrowało
wanej w „Gazecie Olsztyńskiej“ kobiety, obarczonej li« ta jest odosobniona.
Mury nad torami Ku* przy ul. Kazimierza ja
ce ciekawa i zasługuje przeto,""aby się dokoła kapliczki, stojącej po ka zostanie ustawiona w innym, Barcz podsuwa
niedwuznacznie czną rodziną i groma* lejowymi
„godniejszym
“
miejscu.
czekają na gieilończyka 35 skar*
ją przekazać potomności. Zgodnie środku placu i ogrodzonej płotem.
dą małych dzieci, mu;
Nie pomogły protesty ks. kanoni myśl, że Niemcy powariowali, a po szą
amatorów, (il)
z relacjami, jakie otrzymaliśmy za Wcześniej przybyli na targ właści
żą się na brak kanali*
się znaleźć.
sąg
Chrystusa
wskazuje
im
drogę
ką Hanowskiego. Hitlerowski za
zacji. Dom :en jest
pośrednictwem ob. Pieniężnej, mał ciele koni i bydła przywiązywali rząd
Prosimy
o
odesłanie
do
Kortowa,
czyli
do
wariatów.
miejski postawił na swoim i
ich do naszej Redakcji. KOŁO PCK
żonki zamordowanego przez Niem do ogrodzenia swój „żywy towar“,
wyjątkiem,, gdyż są
W TEATRZE
ców redaktora i wydawcy „Gazety tak, że dokoła kapliczki tworzył się ustawił kapliczkę z posągiem Chry ■ Oczywiście nie uszło komentato
siednie od dawna są
(z.a.)
Olsztyńskiej“, losy tych polskich pa wianek żywych zwierząt. Oczywiś stusa w tym miejscu, gdzie ją obec rowi na sucho, za dowcip ten odsie
W Teatrze Miejskim skanalizowane, (m.g.)
nie
widzimy.
Posąg
i
cokół
wpraw

cztery tygodnie w więzieniu, JESZCZE O KANALE odbyło się
miątek były osobliwe.
zebranie
cie, nie obeszło się bez tego, że ko dzie zostały odnowione, lecz napis, dział
lecz słowa okazały się wkrótce pro KTÓRY „PACHNIE“
personelu celem reor* O CAŁE SZYBY
Jeżeli więc chodzi o kapliczkę, nie i bydełko pozostawiały po so który od wielu lat wołał „Idź
"'' za roczymi. Histeria hitleryzmu doszła
koła PCK
Onegdaj poruszajiś* ganizacji
stojącą u wylotu szosy ostródzkiej, bie ślady swego pobytu. Nikogo to mną“ zniknął bez śladu.
Nie wszystkie tram«
do zenitu, rozbici przez potężne usprawę smrodliwe« oraz wyboru nowego waje mają jeszcze ca
w postaci posągu Chrystusa z krzy jednak nie raziło, nikomu również
Nie chodziło tu bowiem wcale,
____ ? derzenia uciekali niemal bez zmy my
go kanału, który prze zarządu.
żem na ramieniu, początkowo nie nie przychodziło na myśl, że pocz ani o profanację, ani o odrestauro
łe szyby, a zima już
słów, w popłochu i bezładzie, a sta pływa w
okolicach
Referat informacyj się zaczęła. Podczas
znajdowała się ona w tym miejscu. ciwe oyaefKO
bydełko mogło profanować wanie kapliczki, najbardziej
............... raził ry napis w dalszym ciągu woła „Idź szpitala
kolejowego.
ny o celach i zaaa* mrozów wentylacja ta
Zbudowana przez nieznanych maj stojąc na murowany cokole po-. Niemców stary polski napis Idź
Wobec licznych za« niach PCK wygłosił ka ni© należy do zdro»
strów w czasach, których już na Stać Chrystusa, I tak szły lata za za mną“. Odczuł to głęboko poboź- za mną“, wskazując drogę do Kor
wet najstarsi mieszkańcy Olsztyna latami, mijały wtorki ł piątki dni | ny lud warmiński, a wvpaz nbum. towa, w którym powstaje nowe ży- pytań naszych Czytel- ob. Galiński. Do Za» wych, ani
przyjsia«
el« O
nfkAa? wyMniar»y dn* mdu Kolt »ostalt wy dych- (mg.)

Uruchomienie benzolowni w Olsztynie

delegatów Stronnictwa Demokratyczńego
w Olsztynie

46.617 ha PRZEZNACZONO NA PARCELACJĘ
Komisja Międzyministerialna dokonała podziału

majątków PZNZ w Olsztynie

Odprawa harcerska

sprawą najbliższych tygodni
Czekamy na węgiel
aktywowany

Z posiedzenia MRN
Kętrzynie

Odbudowa stacji benzynowej

Właściwa droga

w Lidzbarku

Jutro pogrzeb

i Mrągowo bez wody

Fałszywy alarm

Jeszcze jeden odbudowany most
przybędzie naszemu województwu

Zdrowie kolejarzy

IDŹ ZA MNĄ

HISTORIA OLSZTYŃSKIEJ KAPLICZKI

Dzień Olsztyna

Z wędrowek po Warmii i Maturach

Wspaniały zabytek gotycki
kościółJana w Bartszycach
św.
W PRZEDEDNIU ODBUDOWY.
dźwiga sie powoli z ruin
Długi czas świątynia była obiek»

SPORT * SPORT★ SPORT
Krzyżujemy rękawicę z Gdańskiem

■
■
Najstarszym zabytkiem budownictwa gotyckiego Jest ‘W Bartoszy- ^em bezpańskim. Nikt się 0 nią rie
«
■
a
troszczył, nikt o niej nie myślał, nikt
! cząwszy od wagi muszej: (na pierw
oach niewątpliwie kościół św. Jana. Wybudowany przed wiekami za- ^ieOpamiętał*o°
jej*
! szym miejscu gdańszczanie):
nie pamiętał o jej istnieniu.
|
chował się do dnia dzisiejszego prawie w niezmienionej postaci.
ji w
'• Maćkowiak —• Michalski, MikoW tym dopiero roku stwierdzono,'
stwierdzono, •
_____
II (Zalewłajewski
— Markowski
Mar
że jest to zabytek historyczny, ze
CKryją go przed okiem ludzkim zniszczeniem tak długo, dopóki z nie należy go zabezpieczyć. Znalazły ,
; ski), Chutkowiak — Jankowski,
małe i stare kamieniczki, otaczają« wiadomych powodów nie nastąpił się na ten cel nawet fundusze, któs I
— Kamiński, Cezar — Mi
Dziś, o godz. 12, w sali Szkoły Nr 2 (vis a vls Dyrekcji Kolei) w Heller
ce wiekową budowlę gotycką zwai« wybuch pod głównym ołtarzem ko« rych źródłem stał się Woj. Wydział
chalak (Dobija II), Skorupa — Gar
tym wieńcem. Są one częściowo zae ścioła.
kultury i Sztuki.
‘ Olsztynie odbędzie się pierwszy międzymiastowy mecz pięściarski stka, Ryszknwski — Dobija I, Kora
wastowane i rozszabrowane. Nie
W pierwszym rzędzie zabezpieczo Gdańsk — Olsztyn.
, lewski — Rutkowski.
Wybuch
zniszczył
całe
wnętrze
straciły jednak nic ze swego wdzię«
no dach kościoła. Położono na nim
’ Sędziować będzie w ringu St. Ro
ku, przypominając raczej przytuio« świątyni, obnażył sufit,, zerwał go nową zupełnie dochówkę. Kościoi
starych,
rutynowanych
zawodni

Mecz miał się odbyć w godzinach
ssa, na punkty zaś Gilarski, J. Ka
n.e do siebie gniazda jaskółcze lub tyckie wiązania, sproszkował ołta« wygląda dziś, jak nowy, ciesząc oczy popołudniowych, co nadałoby spot ków mamy kadry młodzieży chęt miński, Nartowski.
rze,
rozniósł
na
drzazgi
organy,
podziecięce zabawki, niż domy żarnie«
. świeżą czerwienią i solidarnością kaniu bardziej dekoracyjne ramy, nej i garnącej się do boksu. Pozio , Wierzymy, że komplet sędziow
. wyrywał wszystkie okna.
szkałe przez ludzi.
ze względu jednak na dogodne po mem odbiegamy od wielu okręgów, ski nie weźmie złego przykładu,
■wykonywania olbrzymiego dachu.
I __Nie
był jednak w stanie znisz«
Z kolei zabrano się za okna. Prace łączenie kolejowe właśnie po połud a tym bardziej od Gdańska, liczy powiedzmy z praskiej Lucerny i, że
PRZED DWOMA LATY.
......
' czyć samego budynku. Zachował się
nich trwają bez przerwy, o niu nasi goście wyrazili życzenie, my jednak, że w walce z trzecio- werdykty sędziowskie odpowiadać
Żywioł wo.ny nie poskąpił znisz* on w ca'ości mimo ogromnego we« przy
czym
świadczą wysoko wzniesione aby mecz rozegrać wcześniej, co o- czy czwartorzędnym zespołem goś będą przebiegowi walk na ringu.
czenia najstarszej dzielnicy miasta, wietrznego (zdewastowania. Gruoe
czywiście nie wywołało sprzeciwu ci potrafimy udowodnić, że nie na
Raz nawiązany kontakt z Gdańskupionej wokół placu św. Wojcie mury, potężne kolumny i wlążąca -drabiny i ludzie, pnacy się po nich
ze strony naszego OZB, zadowolo leży nas lekceważyć.
Jed«
;
skiem
postarajmy się utrzymać,
aż
pod
same
wiązania
dachu,
cha. Pożary strawiły część zapyl« całość budowli wieża wytrzymamy
nego z tej racji, że po raz pierwszy
Na ringu ujrzymy następujące Wyjdzie to na dobre naszemu pięśliowych budowli, zamieniły je w ru kataklizm, ratując wiekową świąty nocześnie wywozi się gruz z wnę=
nasi
pięściarze
mają
możność
skrzy
pary według kolejności wag, po- ciarstwu.
trza kościoła. Pracują przy tym
Jny i zgliszcza.
nię przed całkowitym zgruzowa» trzy... kobiety.
- i żowania rękawic z Gdańskiem.
Kościół św. Jana bronił się przea niem.
I W rozmowie z nimi dowiaduję się, ’ Gdańsk bowiem jest dziś bodajże
że ta masa cegieł i tynku ma być najsilniejszym ośrodkiem pięściar
. usunięta do 1 grudnia.; Jak tego cu- skim w Polsce i może, wystawić kil
Dzień Elbląga
du dokonają trzy młode niewiasty ka równorzędnych składów. Skład
' kolejności: Siiss — 3 gry 3 pkt., Ko
> — nie wiem. Wiem jednak, że to ro« Gdańska przeciwko Olsztynowi jak
I łomecki — 2 gry 3 pkt., Brożyński
bota dla nich za ciężka i należałoby kolwiek więc nie zawiera nazwisk
szachowe SKS trwają — 3 gry 2 pkt., Główczyk — 3 gry
nawet laikom jest bez wąt w Rozgrywki
; pomyśleć o męskiej sile roboczej. , znanych
_
niesłabnącym tempie i przy zw.ię 2 pkt., Kamiński — 3 gry 2 pkt..
i Nie zmienia to zupełnie faktu, ze ’ pienia zespołem, który wstydu swe kszającym się zainteresowaniu. Na Hoppe — 3 gry 2 pkt., Schule — 1
i kościół odbudowuje się wprawdzie . mu miastu nie_ przyniesie. Są. to leży stwierdzić, że tegoroczne roz gra 1 pkt., Gerlecki — 1 gra 1 pkt.,
; w wielkim trudzie, powoli i ocię« pięściarze młodzi, wschodzące gwia grywki o nieoficjalny tytuł mistrza Nartowski — 2 gry 1 pkt., Ejsmund
zdy ringów, a ich umiejętności na Olsztyna stoją na dość wysokim po ,— 4 gry 1 pkt. Na dalszych miej, żane, lecz już uchwytnie dla oka.
1 Nie. jest wykluczone, że rok przy pewno wystarczą, aby publiczności ziomie.
; scach pozostają Zienkiewicz, Zat.zw. „Kącika Włóczęgów“, miesz- szły zmieni zupełnie jego wygląd olsztyńskiej dać przynajmniej złu
Okręg
nasz
w
stosunku
do
innych
Leokajtis i Chochlo.
czących się przy ul. Królewieckiej, tym razem wewnętrzny. Świątynia dzenie wielkiego, międzymiastowe wystartował ostatni, ale nie wąt ,i krzewski,
Trudno dzisiaj jeszcze typować
(Od naszego korespondenta)
Podkreślić należy dobre położenie wróci do dawnej świetności, świad- go spotkania.
że szachiści, o których posia ; zwycięzcę turnieju, gdyż nie wszyW pięściarstwie olsztyńskim orien pimy,
W Krynicy Morskiej jest dotych« lokalu z uwagi na bliskość koszar, cząc o polskiej przeszłości tej zie«
daniu meldują nam inne kluby, ze- ; scy rozegrali walki według losotujemy
się
już
cokolwiek.
Oprócz
(mx)
mi.
(il.)
.-.czas osiedlonych 42 zarejestrbwachcą się zalegalizować w Polskim i wania. Turniej prowadzony jest sy
.mych rybaków. Osadnictwo rybackie TAKŻE WANDALIZM.
Związku Szachowym,
przez co i stemem każdy z każdym tak, że po
|
- na Mierzei rozpoczęło się na jesieni
i zwiększy się popularność sekcji . czątkowe losowanie nie odegra poRadiowęzeł elbląski rozwija sJ.ę!
-■ r, 1945. Pierwszy i drugi rok był
j szachowych i będzie można przy I ważniejszej roli, dopiero zakończe. niezwykle trudny dla rybaków. pomyślnie. Niezrozumiałe jest tylko .
stąpić do oficjalnych rozgrywek mi nie wszystkich walk i ich punktaWiększość z nich nie posiadała ani d aeżego przy prowadzeniu prze»
■ strzowskich.
i cja da ogólny obraz.
^sprzętu, ;ani znajomości wód. Po« wodów radiowych niszczy się drze
! Po trzech dnfach rozgrywek szaNie wykluczone jest, że zanotunadto trudne warunki aprowizacyj« wostan
,
ulic,. _przecinając konary i
chiści uplasowali w następującej ' jemy dużo niespodzianek, (at.)
ne nie sprzyjały początkowej pra«, drzew bez względu na ich wartość
Wiednie władze przez surowy zakaz
cy.
! zdobniczą. Zniszczenie drzew rćżasprzedaży w tym miejscu oraz czę
Rok bieżący według ich oświad«; nych przy ul. Pionierskiej, czy szpe«
stszą kontrolę położyły kres tej nie
(Od naszego korespondenta)
cżeń był lepszy. Większość zdobyta cące przecięcie konarów przy ui.'
własny sprzęt rybacki i lodzie. Królewieckiej jest mimo wszystko' W dni targowe, na targowisku higienicznej sprzedaży nabiału w
Dorsz, flądra i łosoś na rynku ei« także wandalizmem. (mx)
świetlicy KKS przy Dworcu Głów
. w Szczytnie panuje duży ruch i Szczytnie, (wk)
..Wąskim pochodzą w znacznej czę«
nym we wtorek o godz. 17, syste
wszystko
byłoby
w
porządku,
gay«
ZA I PRZECIW.
Kolejowy Klub Sportowy w Ol mem każdy z każdym, (at)
„sći z połowów rybaków Mierzei.
<by nie fakt, że sprzedaż nabiału
sztynie konsekwentnie zmierza do
Przed, dwjema tygodniami ryba«
Tematem ożywionej dyskusji jest odbywa się w bezpośrednim są
popularyzacji i rozwoju wszystkich
-kójw spotkało duże nieszczęście: w sprawa ponownego wprowadzenia siedztwie z ustępem publicznym.
dyscyplin sportowych wśród swo
■ czasie sztormu stracili 80% sieci, stołówki dla pracowników Zarżą«
Wygodniejsze sprzedawczynie s*a« w Braniewie
członków. Ostatnio obok żywot. Muszą zaczynać niemal od począł-- du Miejskiego. Za stołówką wy po» dają i rozkładają masło i jajka na
Dla dobra mieszkańców Braniewa ich
„ku. (mx)
władają się samotni, przeciwko — podmurowaniu publicznego ustępu, należy zabezpieczyć przejście przy nej sekcji piłki nożnej i piłki ręczZa niepowiadomienie przez klub
rodziny. Nic dziwnego, z którego to „przybytku“ poprzez odbudowującym się moście, gdyż nej powstała sekcja tenisa stołowe- w odpowiednim terminie zawodni»
;'TPZ ZDOBYWA NOWĄ SIEDZIBĘ posiadający
która
pozyskała
kilku
czoło

w budżecie rodzinnym ekwiwalent przerdzewiałe blaszane ściany prze« j prowizoryczna kładka zagra2a zy« go,
ka WKS „Pocisk" Sikory, desygr.»»
. Towarzystwo Przyjaciół Żołnierza stołówkowy jest na pewno ekono nłkają i przeciekają „rzeczy", kto« : ciu
przechodniów zwłaszcza
o wych zawodników z Sekułą na cze wanego do reprezentacji olsztyńskiej
w Elblągu wchodzi ,w posiadanie miczniej wykorzystany. (mxy
le, ogólny więc poziom sekcji stoi na międzymiastowy mecz z Ostro»
. re powodują obrzydzenie wśród kui - Z.UUUÄU,
zmroku.
I,...
domu.;, oraz ilokaliu rozrywkowego,
i turalniejszych ludzi, obserwującycn
Niebezpieczeństwa można uniknąć' na wyso^im poziomie,
dą, postanowieniem WG i D kierow
Z PRZESZŁOŚCI
i osobliwą tolerancję isprzeaazy na« przez ustawienie poręczy oraz u«
KKS jest pierwszym klubem, któ nik sekcji piłkarskiej WKS ..Po»
,. mieszczenie dwóch ,lamp po obu ry zmierza do utworzenia Okręgo cisk" ukarany został surową naga»
Jan Baziński, pierwszy zarządca•, biału w takich warunkacn.
wego Związku, co by wreszcie za ną. (o)
dóbr rycerskich w Kadyni, nazywa; Najwyższy już czas, aby odpo« stronach kładki. (er)
—----legalizowało tenis stołowy w na
ny przez Krzyżaków „kulawym oa«'
szym okręgu, w czym powinny z
zyliszkiem" albo „kulawym smo«
(Od naszego korespondenta)
kiem". stanął na czele powstania
pomocą przyjść i inne kluby.
W Mrągowie przebywa szef Iran» przeciwko Krzyżakom, które> było
W trosce o podniesienie ogólnego
cuskiej misji p. Francois Carbonne, jednym z przyczyn wojny trzyna«
poziomu swoich zawodników KKS
(Od naszego korespondenta)
, która ma na celu ekshumację i prze stolelniej.
organizuje indywidualne mistrzo
W Mrągowie czynne jest już am«
wiezienie do Francji zwłok jeńców
W czasie tej wojny został
którego Jeszcze nie zaczęto za opieszałość w wykonaniu remon stwa wewnętrzne w ping-ponga.
bulatorium Ubezp. Społ. we włas«
wojennych francuskich,, zabitycn ski nijainowany przez Jana
Mistrzostwa
zostaną
rozegrane
w
nym budynku, gdzie potrzebujący
OZPR stanął przed trudnym do tu sali i wiemy, że opieszałość ta
lub zmarłych w okresie minionej mienza pieiwszym polskim
pomocy otrzymać ją mogą od godz.
rozwiązania problemem. Mistrzo przynosi dużą szkodę naszemu spor
wojny. (Fel.)
1 natorem Prus. (mx)
8 do 11 i od 14 do 17.
stwa drużynowe okręgu mają być towi.
©o— ■
O posiadanie sali ubiega się nie
ukończone do 20 grudnia br, tym
czasem brak jest po prostu .miejsca, tylko OZPR, ale i OZB, MOZLA,
Kiosk „Czytelnika“
gdzie rozgrywki mogłyby się odbyć. który mógłby prowadzić zaprawę motopompę
Hala WUWF odpada, gdyż przygo zimową lekkoatletów i poszczególne
(Od naszego korespondenta)
Jak już zapowiadaliśmy na dwór
towania bieżni, skoczni i rzutni si kluby. Sprawę tę poruszaliśmy nie
„ ,
.
. ,
. .
, cu w Giżycku otwarto kiosk „Czyłą rzeczy odsunęły na dalszy plan raz i będziemy się nią interesować
W Srokowie miała miejsce uro« telnika". Kiosk wyposażony jest w
przygotowania boisk od piłki ręcz dopóty, dopóki Olsztyn — ośrodek czystosc poświęcenia motopompy, najświeższe pisma codzienne i tyW
tniC
przeznaczone
--------- i dla studenta pocho nej.
przygotowań olimpijskich, skupisko ofiarowanej miejscowej ochotniczej godniowe. Cieszy się też, co jest
dzenia- miejscowego, zamieszkałego
(Od naszego korespondenta)
Ale co jest z salą sportową w szko najlepszych klubów okręgu — nie straży pożarnej przez Zarząd Od- rzeczą zupełnie zrozumiałą, powow Szczytnie albo powiecie, (wk.)
le Nr 2? Wiemy, kto ponosi winę zdobędzie się na oddanie do użytku działu OSP w Kętrzynie.
! dzeniem.
..-1 W’Związku z Tygodniem Akademłodzięży sportowej jednej chociaż
-rńika również w Szczytnie notujePo uroczystym nabożeństwie od« ’ Dzięki tej inowacji dworzec w
by sali.
i my. dobre rezultaty przeprowadzobyły się pokazy strażackie, przed« Giżycku staje coraz bardziej na po
Dotychczas
wszystkie
nasze
ape

--nej zbiórki pieniężnej na cele Towa
stawienie i zabawa, (ma)
ziomie europejskim, (il)
le pozostały7 be zodpowiedzi. Wszy
rzystwa Przyjaciół Młodzieży Szkół
stko kończyło się na dobrych chę
Wyższych.
ciach, a czas już najwyższy, by do
Ogółem w kweście ulicznej oraz
bre chęci zamieniły się w dobre
ze sprzedaży znaczków i cegiełek
już m. in. plan niezwykle prostej czyny,
(at)
órćp duż»
zebrano 15 000 zł. W zbiórce
dużą !
w konstrukcji małej maszyny do pi
Izba Przemysłowo - Handlowa zawiadamia, iż osoby prowadzą
. pomoc okazała młodzież miejsco
Jak donosi nasz korespondent z sania, pozwalającej na b. szybkie
ce przemysł winny w terminie do dnia 10 grudnia 1947 r. po
wego gimnazjum dla dorosłych.
Mrągowa, jeden z mieszkańców te pisanie, przy czym na naukę pisa Po wizycie studentów
^uprzednim wniesieniu opłat do właściwych Urzędów Skarbc
W Szczytnie .został już założony go miasta wolne od pracy chwile nia na niej wystarczy zaledwie kil
owych złożyć za pośrednictwem Izby Przemysłowo - Handlowej
oddział powiatowy Tow. PMSW, poświęca opracowaniu planów wła kadziesiąt minut (?).
(Od naszego korespondenta)
„zawiadomienie o prowadzeniu przemysłu“. Prowadzenie przed
-liczący obecnie 32 członków, zaś snych, zupełnie realnych wynalaz
Drugim wynalazkiem jest turbi
siębiorstwa bez dopełnienia tych formalności w myśl dekretu
będąc na go«
.. Starostwo Powiatowe ufundowało ków.
na powietrzna, której zastosowanie , .Studenci- olsztyńscy,
z dn. 28 października 1947 r. będzie karane aresztem do 3 mie
stypendium w wysokości 15.000 zł.,
Mrągowski „Edison“ opracował w energetyce obniżyłoby cenę prą- i scinnych występach w Mrągow1 c,
sięcy i grzywną do zł 500.000.
icj Vo uu
I nie
przeprowadzili w ramach
du co najmniej
60 yiuu.
proc.
Bliższych informacji udziela Izba Przemysłowo - Handlowa,
mogą być jednak i Tygodnia Akademika zbiórkę ulicz«
| Plany te nie
i
Ekspozytura w Olsztynie, Mazurska 1, pokój Nr 1.
1841
zrealizowane z powodu braku fun- ' ną.
_......ale zorganizowali również Koło '
i duszów. Może nieznanym wynalaz- „yW.a Przyjaciół Młodzieżyr Szkół
-cą z Mrągowa zainteresują się od-, ■,yzszych- (wp-)
i powiednie czynniki, zanim nie skon
-- ---I
E M S P O Ä¥ T U» A
Częta z baletu“, MRĄGOWO — struuje... perpetum mobile. Nigdy f ,« lesfeś
OLSZTYNIE
"F1
n
„Raj
“
:
„Kobieta
sama
“
,
BARTO

bowiem nie wiadomo, co w Mrągo- . ,
/ ”„ .
Sli I STa I *
TEATR IM. ST. JARACZA
OLSZTYN, Staromiejska 8
SZYCE -- „Bajka"; Młodość Ediso* wie piszczy,
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Pierwszy międzymiastowy mecz

naszych pięściarzy

Szachiści SKS zbliżają się

do półmetku

Sztorm nie odstrasza robaków

Dorsz, flądra i łosoś
na rynku elbląskim

Czy właściwe miejsce

sprzedaży aabialu na targowisku
w Szczytnie

Indywidualne mistrzostwa KKS
w ping-pongu

Niebezpieczna kładka

Nagana

Szef misji francuskiej
w Mrągowie

Zswwa o sali przy szkole Nr 2

Ambulatorium już czynne

Kiedy zakończy się remont

Srokowo otrzymało

Stypendium dla studenta-autochtona

ufundowało Starostwo Powiatowe

Nowy model maszyny do pisania

skonstruował nieznany wynalazca
a Mrągowa

UWAGA PRZEMYSŁOWCY!

CO I GDZIE?

Zj. Przem. Mat Bud.

Radio

Spacer po torach kolejowych
kosztuje 10.000 zł

PGMECW ODM TOWAROWY

Czystość—to zdrowie !

OGŁOSZENIA

Życia Olsztyńskiego

