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Pod pretekstem „ochrony wolności pracy

Konferencja Wielkiej Czwórki

rząd Schumana dławi siłą ruch strajkowy
PARYŻ, (SAP). Komitet wykona
wczy Generalnej Unii Związków Pra
cowników Państwowych jednogłośnie
postanowił „ogłosić strajk natych
miast, jeśli odpowiedź rządu w spra
•wie stopni i przewartościowania płac
urzędniczych będzie nie do przyję
daryzowali się ze strajkującymi. Po cia lub jeśli do czwartku 4 grudnia
dobne wypadki zaobserwowano w in rząd nie udzieli odpowiedzi w tej
sprawie“.
nych miastach Francji.
W Montpellier i St. Etienne żołnie
rze odmówili wykonania rozkazu ude Rząd obraduje
rżenia na manifestantów.
PARYŻ, (SAP). Ostatnio gabi
net francuski obradował nad kwe
Strą k rozszerza się
stią zmiany stopni i przewartościo
Z w. za w. pracowników przemysłu wania płac urzędniczych. Po posie
włókienniczego i gałęzi pokrewnych w dzeniu nie wydano żadnego komuni
okręgu paryskim rzucił hasło strajku katu, wiadomo jednak, że temu sa
generalnego.
memu zagadnieniu poświęcone będą
W Lille robotnicy przemysłu włó następne obrady.
kienniczego porzucili pracę. Strajk
kolejarzy rozszerzył się. Dworce w
Strassburgu i Chaumont, są nieczynne.
Pracownicy Poczt i Telegrafów przy
stąpili do strajku w 37 departamen
tach.
Strajk profesorów okręgu paryskie
go trwa w dalszym ciągu. Strajkuje
m. in. personel Instytutu Pasteura i
Komisariatu Energii Atomowej.

Wojsko odmawia interwencji

i brata się z robotnikami
PARYŻ. (PAP). — Niezależnie od wniesienia projektu antystrajkowej ustawy do Zgromadzenia Narodowego, rząd Schumana przystąpił
do szeroko zakrojonej akcji policyjnej, zmierzającej do złamania straj
ków pod pretekstem tzw. ochrony wolności pracy.
Strajkujący stawili opór. Doszło do szeregu starć.
Operacje policyjne zostały przepro
wadzone na dwóch odcinkach: opano
wania elektrowni w okręgu paryskim
oraz usunięcia strajkujących z niektó
rych kopalńi węgla w Zagłębiu Nord
i Pas de Calais.

strajków. W Douai strajkujący zajęli
z powrotem lokal administracji ko
palni węgła. W Bethune policja użyła
gazów łzawiących.
Do zajść z policją doszło w miejsco
wości Brieve, gdzie mimo użycia
gazów łzawiących, kolejarze opanowali
Akcja na terenie elektrowni
dworzec, obsadzony przez gwardię ru
okręgu paryskiego
chomą. Policjanci wycofali się do ko
W nocy z poniedziałku na wtorek, szar, zabierając ze sobą 2 rannych.
oddziały gwardii ruchomej (zmotory
zowane oddziały policji) zajęły elek Hieudane próby użycia wojska
trownię w Vitry. Strajkujący przywi
PARYŻ. (PAP). — W Nicei żoł
tali policję strumieniami wody z hy nierze odmówili usunięcia strajkują
drantów przeciwpożarowych. Wobec cych ze składu maszyn Saint Roch.
niemożności sforsowania bramy, poli Z chwilą, gdy oddziały policji i woj
cja musiała przedostać się do fabryki ska wkroczyły do składu, wystąpił
przy pomocy drabin, przystawionych młody robotnik, który zwracając się Walki aż öo zwycięstwa
do muru. Około 40 robotników broni do żołnierzy, wezwał ich do niewy
PARYŻ, (SAP). Paryski komitet
ło się przeszło godzinę.
stępowania przeciwko strajkującym.
W Saint-Quen wobec oporu strajku Żołnierze usłuchali wezwania, odma strajkowy wydał wieczorem komu
jących policja dostała się do elektrow wiając wykonania rozkazów przeło nikat, w którym protestuje przeciw
ko niedopuszczalnemu pogwałceniu
ni po wybiciu otworów w murze.
żonych.
praw związków zawodowych i na
Przy zdobywaniu elektrowni w
Wobec niepowodzenia próby użycia jazdom policyjnym, przeprowadzo
Saint-Denis policja zrobiła użytek z wojska
przeciw strajkującym, prefekt nym w centralach elektrycznych.
broni palnej, raniąc wielu robotników. Nicei wezwał
do miasta oddziały
W zakończeniu komitet wzywa ca
Opanowanie elektrowni w okręgu strzelców senegalskich.
łą ludność paryską do zjednoczenia
paryskim pozwoliło władzom na uru
W Blanzy wojsko odmówiło inter się przeciwko nędzy, przeciwko nie
chomienia metra.
wolnictwu i wzywa do walki aż do
Brutalne operacje policji wywołały wencji przeciwko strajkującym
W Maries i Bruay żołnierze soli- zwycięstwa.
głębokie oburzenie wśród pracowni
ków elektrowni, którzy w wielu oś
rodkach prowincjonalnych przystępują
do strajku. Elektrownia Eguzol, do
starczająca prądu okręgowi południo »Nie ma szans na przywrócenie Niemcom ziem polskich
wo-zachodniemu, jest nieczynna.

Operacie w północnym
zagaili węglowym
Akcja policyjna w północnym zagłę
biu węglowym zakończyła się niepo
wodzeniem, chociaż w operacjach wzię
ły udział oddziały wojskowe. W wielu
miejscowościach robotnicy stawili zde
cydowany opór policji. W Oignes 20
tysięcy górników opanowało kopalnie,
usuwając policję i nielicznych łami-

Charakterystyczny głos wielkiego dziennika USA

BITWA O FRANCJĘ
YTUACJA we Francji rozwija się
z żelazną logiką i straszliwą jasno
ścią tragedii klasycznej. Szybko przebiegłszy wszystkie łatwe do przewidze
nia — po wyeliminowaniu skrajnej le
wicy z rządu — etapy, osiąga oto szczy
towy punkt napięcia, by wyładować się
— W CZYM?
Ogromny niepokój narodu francu
skiego zamarł w tym pytaniu — i oba
wy licznych przyjaciół Francji na ca
łym świecie.
Rząd Schumana, konsekwentnie wy
pełniając swe zadanie naczelne — to
rowanie drogi de Gaulle'owi — przy
stąpił do zdławienia rosnącego na sile
strajku, który jest ŻYWIOŁOWYM
RUCHEM OPORU francuskiej klasy
robotniczej przeciwko nędzy i upośle
dzeniu politycznemu. Rząd Schumana
podjął próbę spętania mas pracują
cych, poprzez rozbicie ich organizacji
zawodowej (CGT). Taki bowiem jest—
cyniczny i nieubłagany — sens usta
wodawstwa wyjątkowego, wniesione
go przez ten rząd na Zgromadzenie Na
rodowe i nazwanego, jakby na urągo
wisko, prawem „o wolności pracy i 0bronie Republiki“.
Tę ustawę prawica, centrum i „so
cjaliści“ uchwalili. I p. Schuman pobił
rekord de Gaulle'a, upierającego
się przy zmianie konstytucji. Albowiem
nie zmieniając jej przywódca „postę
powych katolików“ uzyskał ustawodaw
stwo anty _ robotnicze, SPRZECZNE
Z OBOWIĄZUJĄCĄ KONSTYTUCJĄ.
Tylekroć stawiany nam za wzór luk
sus demokracji liberalnej i formalnej
odpadł, jak nędzny łachman, z chwilą
gdy w grę wszedł bilans zysków wiel
kich koncernów.
Są rzeczy, których de Gaulle musi
się jeszcze uczyć od apostołów „trzeńej siły“.

S

*

*

*

'T1 YLKO demagog, albo człowiek naiwny może twierdzić, że ruch oporu
francuskiej klasy robotniczej monto
wany jest na rozkaz z zewnątrz.
Nie istniał ani „Kominform“ ani
„Czerwona Moskwa“ — kiedy ta klasa
już walczyła o swoje prawa: w listopadzie 1831 r. i w lutym 1834 r. w
Lyonie; i w czerwcu 1848 r. w Paryżu;
i w 1871 r. w Komunie Paryskiej; i
stale, i bezustannie, i krwawo za sła
wetnej III Republiki.
Należy zdać sobie jasno sprawę z
głębokich przyczyn, które warunkują
dzisiejszą postawę francuskiej klasy
robotniczej. Ogromna nadzieja odnowy
społecznej, zrodzona w czasie wojny,
legła w gruzach. Przyrzeczone wielkie
reformy gospodarczo - socjalne nie zo
stały zrealizowane, albo też zostały
zręcznie wykruszone. Ciężar bezustan
nie rosnącej inflacji zmiażdżył płace—
i złudzenia, związane z „eksperymenta
mi“ Bluma. Wydarte jej dźwignie wła-

Regularna bitwa w Palestynie

8 osób zabitych — 43 rannych

»Sztuczna neutralność« Anglików pogarsza sytuację
JEROZOLIMA (UNIPRESS) Sytua cja w Palestynie zaostrza się z każ
dą godziną. 6 Żydów i dwóch Arabó w zostało zabitych, 38 Żydów i 5 Ara
bów rannych kilka domów zostało p odpalonych. Rzecznik organizacji ży
dowskiej „Haganah“ oskarżył władze brytyjskie o podjudzanie Arabów do
walki z Żydami. Prasa żydowska w Palestynie stwierdza, że napady
arabskie na Żydów były z góry ukar towane z administracją brytyjską.
Na tzw. „ziemi niczyjej“ między
Tel-Avivem i Jaffą doszło do regu
larnej potyczki. Żydzi i Arabowie za
zabarykadowali się na obronnych po
zycjach i rozpoczęli regularną bitwę.
W obu miastach słychać było przez
cały dzień sporadyczne strzały. Ży
dowska Rada Narodowa w Jerozoli
mie „Vaad Leumi“ postanowiła na
sesji nadzwyczajnej wydać ulotki po
arabsku wzywające Arabów do po
koju. Ulotki te zostały już wydruko
wane i obecnie rozrzuca się je we
wszystkich
większych
ośrodkach
arabskich.
W nocy Arabowie podpalili trzy do
my żydowskie na granicy Jaffy. W
potyczce między Żydami i Arabami,
5 Żydów zostało rannych w tej samej
okolicy. Ponadto zostało podpalonych
8 żydowskich sklepów na granicy
arabskiego miasta Jaffy i żydowskie
go miasta Tel-Aviv.
W oświadczeniu wydanym we wto
rek, rzecznik podziemnej organizacji
żydowskiej Haganah oskarżył policję
brytyjską o umyślną obojętność w
Walkach między Żydami i Arabami,
i utrzymywanie „sztucznej neutralno
ści“ w walkach między napastnikami
arabskimi i Żydami. „Przez cztery go
dżiny stali policjanci bez ruchu
przed sklepami żydowskimi, które pa
liii i rabowali Arabowie. Nie uczynio
no żadnej próby, by przerwać ten pro

Korespondent twierdzi, że „sprawa
granic niemieckich na wschodzie nie
jest tam poruszona, gdyż coraz bar
dziej powszechne jest wśród dele
gacji amerykańskiej zdanie, _że nie
ma najmniejszych szans na' przywró
cenie Niemcom jakiejkolwiek części
terytorium zajętego przez Polaków.
Nadzieje delegacji USA sprowadzają
™s się do zawarcia pewnego rodzaju
umowy międzynarodowej, gwarantu
jącej wykorzystanie przemysłu i su
rowców Śląska na rzecz całej Eurowłaściwie francuska klasa robotnicza— py“.
*
i nawet część warstw średnich — po
godzić się ma z nędzą i wyrzeczeniami,
Obawiamy się, że i te nadzieje októrych plon przypada, jak dawniej, każą się złudne. Polska bowiem już
znienawidzonym „200 rodzinom“?
dawno udostępnia Europie zasoby
W tym pytaniu mieści się zarazem „przemysłu i surowców Śląska“ i na
odpowiedź, dlaczego w innych kra dal zamierza to czynić we własnym
jach — np. w Polsce — gdzie klasa zakresie, według własnego uznania
robotnicza ma pełną świadomość tego, i woli.
że PRACUJE DLA SIEBIE I NA SIE
BIE, godzi się ona na wszelkie wyrze
czenia i ofiary.
* • •
UCIĘĆ siłą wyłączyć z francu!jaskiego życia politycznego partię ko
munistyczną — pisał w nr. z dn. 15.11.
br. prawicowy tygodnik „Une Semaine
dans le Monde“—to skupić wokół tej
partii, wraz z proletariatem, liczne
elementy demokratyczne warstw śred
nich... Zapewne, możliwe jest, w wy
padkach naglącej potrzeby, rządzić
BEZ większości klasy robotniczej. Ale
LONDYN. (PAP). — Na wtorkowym posiedzeniu ministrów spraw
niemożliwe jest rządzić PRZECIWKO
niej, przeciwko świadomości, którą ta zagranicznych, osiągnięto porozumienie w sprawie 5 paragrafu proce
klasa zdobyła o sobie, o swoich pra dury przygotowania niemieckiego traktatu pokojowego. Paragraf ten
wach i swoich interesach“.
dotyczy sposobu głosowania przy ustalaniu ostatecznego tekstu trak
Ten trzeźwy głos przebrzmi, zdaje
się, bez echa. Wszystko wskazuje, że tatu.
bezmierny egoim klas posiadających
Ministrowie: radziecki, brytyjski i
nie zaoszczędzi Francji bolesnych
Udział państw sojszniczych
wstrząsów wewnętrznych, których — francuski przyjęli propozycję amery
kańską,
która
mówi:
w
Ko
mitetach
w swoim własnym i Europy interesie—
mogła uniknąć. Zaprzepaszczona zosta
Związek
Radziecki wysunął propo
„Po zakończeniu prac Konferencji
ła możliwość wciągnięcia do współrzą- Pokojowej i po zbadaniu jej zaleceń zycję, aby do każdego Komitetu we
dów reprezentacji zawodowej i poli Rada Ministrów Spraw Zagranicznych, szły tylko cztery mocarstwa, które
tycznej francuskiej klasy robotniczej. złożona z przedstawicieli państw, któ podpisały akt kapitulacji Niemiec.
Zaprzepaszczona zośtała możliwość po re podpisały akt kapitulacji Niemiec,
Francja wypowiedziała się za za
kojowej ewolucji Francji.
proszeniem do poszczególnych Komi
opracuje
ostateczny
tekst
traktatu
po
Ponoszą za to straszliwą odpowie
Rada weźmie pod uwagę te tetów innych państw, które wyrazi
dzialność socjaliści francuscy. Jeśli od kojowego.
zalecenia
Konferencji
Pokojowej, któ łyby swoje poglądy na tematy, w ja
rzucić sentymentalną demagogię Mol
re
zostały
powzięte
większością
2/3 kich będą bezpośrednio zaintereso
let‘a i mętniactwo. „humanistyczne“
wane.
głosów
uczestników
Konferencji,
bioBluma, pozostaje ohyda współpracy z rących udział w głosowaniu, a także
W. Brytania stanęła na stanowisku,
prawicą i de Gaulle'm, co m. in. uwi
że Komitety winny składać się z czte
doczniło' się. jasno w czasie wyborów inne zalecenia, poparte przez więk rech mocarstw oraz 19 państw so
(zwłaszcza na przedmieściach Paryża i szość uczestników Konferencji Poko juszniczych łącznie z Pakistanem.
w Marsylii), w czasie obecnej debaty jowej“.
Wreszcie St. Zjednoczone wysunę
nad ustawodawstwem antyrobotniczym i w próbach rozbicia CGT. „Jest Powołanie 4 stałych Komitetów ły wniosek zaproszenia do prac ko
rzeczą zdumiewającą — pisze bynaj
W dyskusji nad paragrafami proce mitetów jak największej liczby
mniej nie komunistyczny tygodnik dury, dotyczącymi kwestii jakie pań państw, które wypowiedziały wojnę
brytyjski „The New Statesman and stwa 1 w jakim zakresie będą brały Niemcom.
Nation“ (nr. z dn. 8.11. br.) — że so udział w czterech stałych komitetach,
Ponieważ propozycja francuska w
cjaliści (francuscy) mogli wziąć tak przygotowujących niemiecki traktat zasadzie niewiele różni się od ra
wybitny udział w tych destrukcyjnych pokojowy, uzgodniono, że należy po dzieckiej, min. Mołotow oświadczył,
manewrach, ale fakty są bezsporne“. wołać do życia cztery stałe Komitety, że gotów jest przyjąć projekt dele
* #, *
które rozpatrzą i przestudiują wszyst gacji francuskiej, aby jak najszybciej
FAKTY są bezsporne.
kie problemy, odnoszące się do opra osiągnąć porozumienie w tej sprawie.
Minister Mołotow podkreślił, że
Toczy się wielka bitwa o Francję. cowania niemieckiego traktatu poko
ZSRR nie może się zgodzić, ażeby
Siły wstecznictwa, posłuszne nakazom jowego.
państwa, które przez całą wojnę bier
kapitału rodzimego i obcego, pragną
Są to komitety:
nie przyglądały się walce demokra
brutalną przemocą zepchnąć francuską
1) dla
" spraw politycznych,
cji z faszyzmem, stając się alianta
klasę robotnicza na dno i zdusić. Nie
2) dla spraw terytorialnych,
mi dopiero w ostatniej chwili, mia
pomne lekcji historii. Niepomne, że
3) gospodarczy,
ły obecnie zabierać głos w sprawie
tym samym podcinają drzewo życia
4) dla spraw rozbrojenia i demlll- niemieckiego traktatu pokojowego na
Francji.
taryzacji Niemiec.
równych warunkach z krajami, któ
Ale logika dziejów jest również bez
Każde z czterech mocarstw przed- re stawiały czoła napaści hitlerowsporna. Więcej — zwycięska.
Zwycięska — cokolwiek by nastąpiło łożyło początkowo odmienny projekt sko-faszystowskiei 1 poniosły olbrzy
NOWY JORK, (obsł. wł.). Korespodent dziennika „New York Ti
mes“ donosi z Londynu, iż delega
cja amerykańska przygotowuje plan
rozwiązania problemu niemieckiego,
który ma być przedstawiony konfe
rencji czterech ministrów w połowie
tygodnia.

W Londynie odbywa się konferencja ministrów spraw zagranicznych czte
rech mocarstw: ZSRR. Francji, Wielkiej Brytanii i Stanów Zjednoczonych*
Na zdjęciu: sala obrad*

ceder pałkami gumowymi czy inny
mi metodami policyjnymi — stwier
dził rzecznik.

Strazk w Transjerdanit
LONDYN. (PAP). — Agencja Reu
tera donosi, że na znak solidarności z
Arabami palestyńskimi ogłoszono rów
nież 3-dniowy strajk generalny w ca
łej Transjordanii.

Jouhaux dokona rozłamu w CGT
i »pozbędzie się« komunistów?
NOWY JORK. UNIPRESS) 10 listopada b. r. odbyła się tajna konferen
cja pomiędzy przedstawiciel•».»■ Amerykańskiej Federacji Pracy (AFL) w
Paryżu Irvingiem Brownem i tzw. przywódcą mniejszości w Generalnej
Konfederacji Pracy L. Jouhaux, na której Jouhaux zobowiązał się
wystąpić przeciwko komunistom wza mian za poparcie „nowego“ CGT
przez Amerykańską Federację Pracy — stwierdza korespondent pisma
amerykańskiego „New Masses“.

Konferencja miała za przedmiot
stosunki w robotniczym ruchu fran
cuskim. Przedstawiciel AFL oświad
czył, że CGT może liczyć na poważ
ną pomoc, nawet finansowa., ze stro
ny Amerykańskiej Federacji Pracy,
jeżeli zdoła „pozbyć się“ komunistów

opracują tekst traktatu pokojowego

mie Ołfiaty'

NOWY JORK. (API). — Agencja
żydowska podaje wiadomość, że przed
stawiciele głównych partii żydowskich
planują utworzenie prowizorycznego
gabinetu koalicyjnego dla niepodleg
łego państwa żydowskiego w Palesty
nie.
Prezydentem państwa żydowskiego'
zostałby sędziwy syjonista, Chaim
Wajzmann. Na premiera i jednocze
śnie ministra obrony narodowej wy
suwany jest obecny przewodniczący
Agencji Żydowskiej, Dawid Ben Gurion. Tekę ministra spraw zagr. objąć
ma Mosze Szertok.

Pod naciskiem departamentu stanu

Państwa, które podpisały akt kapitulacji Niemiec

Zgodna decyzja Wielkiej Czwórki

Żydzi formująrząd

Wskutek przychylenia się Bevina
do projektu amerykańskiego, propo
zycja radziecko - francuska nie zo
stała uzgodniona przez ministrów.
Sprawa składu Komitetów pozostaje
w dalszym ciągu otwarta.

Porozumiano na temat
spra^ozM Komitetów
Ministrowie zgodzili się natomiast
jednomyślnie, że sprawozdania 4 utworzonych Komitetów uwzględnią
również propozycje innych państw
sojuszniczych, które zaproszono do
wypowiedzenia się na temat poszcze
gólnych zagadnień, rozpatrywanych
przez Komitety.
Uzgodniono także punkt procedu
ry, który mówi, że każdy z 4 Ko
mitetów wyznaczy Podkomisję.

i doprowadzi do rozłamu w CGT.
Konferencja ta miała kolosalne zna
czenie ze względu na fakt, że w tym
okresie rozpoczął się we Francji ma
sowy ruch strajkowy, Irving Brown
oświadczył, że dla dobra „cywilizacji
zachodniej i
kultury chrześcijań
skiej“ konieczne jest rozbicie CGT I
usunięcie zeń komunistów.
Korespondent pisma amerykańskie
go stwierdza dalej, że zaraz po tej
konferencji, Jouhaux i jego grupa
wypowiedzieli się za „planem Mar
shalla“ wbrew większości komuni
stycznej. Według dalszych rewelacyj
nych wiadomości, Irving Brown wy
posażony jest w pełnomocnictwa nie
tylko przez Amerykańską Federację
Pracy ale i przez departament stanu,
który go upoważnił do przeprowadzę
nia za wszelka cenę akcji rozbicia
CGT.
W czasie wielkich . strajków, jakie
mają obecnie miejsce we Francji,
Jouhaux znajduje się pod naciskiem
Browna, który każę mu prowadzić
pertraktacje z zrządem pomimo
faktu, że olbrzymia większość uznała
to za zdradę sprawy. Z drugiej stro
ny, Jouhaux nie chce narazić się
swym zwolennikom, którzy pomimo
większej ugodowości są jednak w
dalszym ciągu za współpracą z ko
munistami.
Korespondent podkreśla ponadto,
że Jouhaux zobowiązał się Brownowi
do składania poufnych raportów na
temat sytuacji w CGT.

Lipiński, Obarski i lowrzysze
przed sądem wojskowym w Warszawie
Przed sądem rejonowym w War
szawie rozpoczął się w środę pro
ces przeciwko 7-iu członkom pod
ziemia, występującego pod nazwą
„Komitetu Porozumiewawczego Or
ganizacji i Stronnictw Niepodległo
ściowych Polski Podziemnej“.
Na ławie oskarżonych zasiedli: Wło
dzimierz Marszewski, działacz Stron
nictwa Narodowego, płk. dr Wacław
Lipiński, znany działacz „Ozonu“ i
historyk sanacyjny, Adam Obarski,
członek PPS—WRN, Kwieciński, b.
delegat WIN-u, Halina Sosnowska,
szef łączności Delegatury na kraj i
WIN-u, Maria Marynowska, urzęd
niczka jednej z zagranicznych am
basad i Sędziuk.
Do sprawy powołano ok. 30 świad
ków oskarżenia. Między in. zezna
wać będzie główny oskarżony pro

cesu krakowskiego szef
Nienokól.czycki_________

Oskarżonych bronią adwokaci:
Rettinger, Maślanko, Grabowska, No
wogródzki, Buśkowski i inni.
Proces potrwa dwa tygodni«.

»Plan Marshalla«

dla Japoni?

NOWY JORK (PAP). Pismo „World
Report“ w depeszy z Tokio twierdzi,
że doradcy ekonomiczni gen Mac Ar
thura przygotowują „plan Marshalla“
dla Japonii. W myśl'tego projektu. St.
Zjednoczone miałyby udzielić'Japonii
w przeciągu najbliższych 6 lat pomocy
w wysokości 1—1,5 miliarda doi., a
ponadto zwrócić wydatki na utrzyma
WIN-u, nie amerykańskich sił okupacyjnych,
które wynoszą 370 mil. doi. rocznie.

PROCHY SPALONYCH WIĘŹNIÓW

jako izolacja kotła w łaźni obozowej
Wstrząsające zeznania świadków w ósmym dniu procesu krakowskiego
W ósmym dniu rozprawy przeciwko katom oświęcimskim, zeznaje
świadek MIKOŁAJSKI, który opowiada o zaobserwowanej przez nie
go egzekucji więźniów z 11-go bloku.
Świadek opisuje scenę wieszania przez Gehringa dwóch młodych ko
biet, z których jedna przed śmiercią splunęła pogardliwie oprawcy
w twarz.

Polacy przebywający ui Niemczech
stanow ą nieodłączną część narodu polskiego
Na pierwszym po wojnie Zjeżdzie
delegatów reaktywowanego Związku
Polaków w Niemczech, który odbył
się w Berlinie, uchwalono rezolucję,
wyrażającą Prezydentowi R. P. wyra
zy hołdu oraz wdzięczności za to, że
władze Odrodzonej Polski Demokr.
dały w licznych wystąpieniach nie
złomny wyraz prawdzie, iż Polacy
przebywający w Niemczech stanowią
nieodłączną część narodu polskiego.
Specjalną wdzięczność — czytamy
w rezolucji — żywią Polacy w Niem
czech dla bohaterskiego żołnierza poi
skiego, który u boku wielkiego sojusznika radzieckiego oswobodził ziemię ojczystą.
Rezolucja potępia w dalszym ciągu zakusy międzynarodowych podże
gaczy wojennych na nasze granice
zachodnie
Delegaci stwierdzają, że przy od
budowie zniszczonej ojczyzny nie po
winno zabraknąć żadnego Polaka i
wyrażają pragnienie powrotu do kra
ju każdego członka Zw. Polaków w
Niemczech
Delegaci przesyłają rodakom z
Westfalii braterskie pozdrowienia

oraz słowa otuchy w twardej walce
i dają wyraz przekonaniu, iż odmó
wienie ipi prawa powrotu do ojczy
zny, byłoby podeptaniem podstawo
wych zasad wolności, na której ołta
rzu miliony bojowników złożyły swe
życie w ostatniej wojnie.
Rezolucja wyraża hołd pamięci
tych członków Zw. Polaków w Niem
czeeh, którzy za swoją polskość i
ideały demokratyczne stracili życie
w obozach koncentracyjnych, czy w
innych miejscach kaźni hitlerow
skich.
Polacy w Niemczech — czytamy
w zakończeniu rezolucji — śledzą x
troską wysiłki międzynarodowego ka
pitału, dążącego do wstrzymania po
stępu demokratyzacji Niemiec oraz
snującego plany odbudowy podstaw
imperializmu niemieckiego. Polacy w
Niemczech jednoczą się z twardym
wysiłkiem narodu polskiego o trwały pokój, wolność i sprawiedliwość
społeczną.
Za prezydium Walnego Zjazdu Zw.
Polaków w Niemczech, rezolucję
podpisał przewodniczący ob. Ledwolorz.

obozie utarło się charakterystyczne budowie toru kolejowego. Regulamin
powiedzenie z jakim Aumeier często pracy przewidywał,; że wagonik do od
zwracał się do więźniów: „Dla mnie wożenia piasku więźniarka musiała
porządnym więźniem jest ten, który naładować w 10 minut. Ktokolwiek
umiera“.
przekroczył ten czas był bity do utra
Osk. Josten, którego bestialstwom ty przytomności.
poświęcił wiele miejsca w swych ze
Świadek widziała, jak osk. Mandel
znaniach świadek Sowa, prosi o po i Brandl, odbierały matkom dzieci i
Przy twierdzeniu świadka, że ko-I i 21 tysięcy kobiet. Obozy poboczne zwolenie zadania świadkowi pytania. I chwytając
je za nogi i ręce rzucały
bletę tę Gehring przed egzekucją' przy fabrykach i zakładach pracy 11Osk.
Josten:
Kiedy
na
moje
polece

na
samochód
jak martwe przedmioty.
zgwałcił w bunkrze — oskarżony zry ' czyły 15 tysięcy. Na ogólną liczbę 67
Fakt ten zdarzył się, kiedy przybył
wa się z ławy i z wściekłością woła: tysięcy więźniów Oświęcimia — 18 nie został zarządzony „sport“?
pierwszy transport radzieckich kobiet
Św.: W 1943 roku.
„to nieprawda, to kłamstwo“.
tys. było chorych, kilkanaście zaś ty
Osk.: Mnie o tym nic nie wiadomo. i dzieci z Witebska i Smoleńska.
Przewodniczący trybunału przywo sięcy niezdolnych do prący.
Świadek opowiada następnie o trans
łuje oskarżonego do porządku, po
Drugi dokument — to sprawozda,
Dla wyjaśnienia tej sprawy, trybu
500 chłopców polskich, których
czym osk. Gehring składa oświadcze nie koncernu IG Farbenindustrie, nał zleca odczytanie odpowiednich roz porcie
wysłano z Oświęcimia do Drezna. W
nie, że na 11 bloku nie została nigdy stwierdzające, iż fatalne warunki obo kazów Jostena. Wychodzi wówczas na Dreźnie
już tylko trupy.
powieszona żadna kobieta, on zaś zowe jak głód, brak wody do picia, jaw, że to on osobiście podpisywał roz Wszyscy wyładowano
chłopcy zostali zagazowani w
zostałby za czyn opisany w zezna złe warunki higieniczne, podarta kazy chłostania więźniów.
pociągu. Wśród nich znajdował się 14niach świadka ukarany śmiercią,
odzież, powodują obniżenie wydajno
Zeznania świadka Zofii Mączka, le letni syn świadka.
ści pracy.
Grozę na sali wywołuje zeznanie
karza. dotyczą wyłącznie oskarżonej
lasten przyznaj® sią
Przedpołudniową sesję zamykają ze Mandel. Mowa tam o wyrafinowanym świadka o wydanym przez Mandel
W związku z zeznaniami św. Miko znania świadka Piotra Jelenia, który zmuszaniu więźniarek do chodzenia poleceniu, aby natychmiast po urodze
łajewskiego, osk. Josten po raz pierw widział Liebenhenschla przy dokonywa boso na mrozie, o biciu i poniżaniu niu się w bloku dziecka — zanurzano
szy przyznaje się, że w r. 1941 prze niu selekcji do komory gazowej.
godności, świadek wspomina pokrótce jego główkę w wiadrze z wodą, rzu
prowadzał egzekucje, zaprzecza nato
Zeznania świadka obciążają poważ o wycieczkach niemieckich sław me cano do rozpalonego pieca lub wyrzu
miast, jakoby sprawował jakąkolwiek nie również osk. Muhsfelda i Mandel dycznych. z sanatorium w Hohenlin cano żywcem na dwór, gdzie dziecko
funkcję w ołisłudze krematorium. Na w związku z ich działalnością w Erze den ha teren obozu celem wyszuka- zagryzały szczury.
stępny świadek Józef Parzyński obcią zince. Wstrząsający jest moment, w nla odpowiednich
„królików doświadj Następny świadek, Eugeniusz Niedo............................
żył swymi zeznaniami oskarżonych którym świadek mówi, jak żywe nie czalnych“.
jadło. zetknął się z osk. Aumeierem
Szczurka, Plage i Aumeiera.
mowlęta i dzieci wywożono w koszach
, po raz pierwszy w czasie przyjazdu |
Z kolei prok. Cyprian wnosi o od na płonące.stosy, świadek zeznaje rów »Jesteście da pracy
i transportu Żydów francuskich do Oś- j WASZYNGTON (PAP). Przyjmując do „obserwowania“ rozdziału i wyko
czytanie dwóch dokumentów otrzyma nież, że z polecenia Aumeiera używa
więcimia. Osk. Aumeier rozpędził' projekt ustawy o tymczasowej pomo rzystania tej pomocy. Na wszystkich
nych z Norymbergi, a dotyczących no prochów ludzkich do izolacji kotła i na zniszczeń e«
więźniów zebranych dokoła Jranspor- cy dla Francji, Włoch i Austrii, Senat paczkach i puszkach konserw, dostar
■
warunków życia obozowego więźniów, w łaźni obozowej. Aumeier katego
tu, przy czym wyciągnął rewolwer i uchwalił szereg poprawek, wniesio czonych w ramach pomocy, będzie uNastępny
świadek
Stanisława
zatrudnionych w przemyśle zbrojenio rycznie oświadcza, że sprzeciwiałoby Marchwicka zeznaje, że osk. Mandel, oddał w tłum kilka strzałów.
nych przez republikanina Kerna.
widocznione ich pochodzenie, ażeby—
Na tym przewodniczący zamyka roz
wym. Obrońca osk. Kremera dr Rap- się to jego ludzkiemu sumieniu. O- ze szczególną nienawiścią odnosiła się
M. in. przedstawiciele prasy i radio „uświadomić ludy tych 3 krajów o wy
paport prosi o powołanie eksperta ce świadczenie to spotyka się ze zrozu do Polek. Na apelach, mówi świadek, prawę.
fonii amerykańskiej będą upoważnieni siłkach narodu amerykańskiego
lem stwierdzenia, że rozprawa o dzie miałym oburzeniem publiczności.
które
z
rozkazu
Mandel
zaczynały
się
dziczności napisana i wydana przez
już o 5-ej rano i trwały kilka godzin,
oskarżonego, stoi w sprzeczności z »Porzą^m więźniem <est ten, trzeba byio stać boso. Jeżeli która
ideologicznymi podstawami narodowe który mera«
kolwiek z więźniarek podkładała pod
go socjalizmu. 'Prokurator Cyprian re
bose
stopy gazetę, była przez oskar
Nä
sesji
popołudniowej
pierwszy
ze
plikuje ten wniosek stwierdzając, iż
Mandel tak bita, że musiano ją
oskarżenie uwzględniło już ten temat. znaje Kazimierz Sowa. Podaje on in żoną
formacje z tajnego posiedzenia odby odwozić do szpitala. „Wy jesteście tu
pracy" — mówiła często do więź
Niemiecki® dokumenty oskarża ą tego z udziałem Hoessa, Pohla i Bi- do
Mandel — „a później na znisz
Przewodniczący Trybunału zarządza schofena. świadkowi znana jest treść niarek
czenie".
powziętych
tam
uchwał
ponieważ
ka

„Jeśli szybkość odbudowy Polski
odczytanie dokumentów norymber
w ciągu najbliższych kilku lat —
Za cięższe przewinienia Man.clel ska
skich. Pierwszy z nich — to list gen. zano mu je odbić na powielaczu. Po
PARYŻ, (Obsł. wł.). Paryskie wy — podkreśla on, — że Polacy do konkluduje Hill — zależy od pomocy
SS Pohla do Himmlera z dn. 5 kwiet stanowiono wówczas, że komory ga zywała cały blok na głodówkę. Przez
nia 44 r. Z listu tego wynika, iż w zowe i krematoria należy dokładnie 3 dni trzymano wówczas więźniarki danie wielkiego dziennika amery konali wielkiego dzieła w zakresie z zewnątrz, która jest pożądana, to
kańskiego „New York Herald Tribü odbudowy, ziem odzyskanych, zwła jest jednak niewątpliwe, że Polska
macierzystym obozie oświęcimskim zamaskować. Same komory zaś mu bez jedzenia i picia.
ne“ zamieszcza obszerny artykuł Ru szcza gdy się pomyśli o przeszko w obecnych granicach może zapew
przebywało wówczas 18 tys. więźniów, szą być budowane tak jak łaźnie, aby
Świadek Piątkowska potwierdza ze sella
Hilla, poświęcony Ziemiom Od- dach, jakim musieli stawić czoła, nić swojej ludności poziom egzy
w Brzezince zaś 15 tysięcy mężczyzn więzień do ostatniej chwili nie wie znania Marchwickiej i obciąża swymi zyskanym,
dział, gdzie się znajduje.
zeznaniami oskarżonych Mandel, eta n z, storycznie Autor. wspominając o hi przy czym dzieła tego dokonali skro stencji o wiele wyższy od tego, jaki
słowiańskim charakterze
Świadek stwierdza, że osk. Aumeier
miała kiedykolwiek przedtem.“
Aumeiera i Plaggego. Pracu tych ziem i powrocie na nie Pola- mnymi środkami.
był obecny przy każdej egzekucji pu Brandl,
jąc przy oczyszczaniu jeziora — ze ków, pisze:
blicznej. Wybierał specjalnie ludzi do znaje świadek — kobiety bez względu
„Powrót ten jest niewątpliwie jed
wykonania kary chłosty i zmieniał ich na porę roku stały po pas w wodzie i
do intelektualistów świata
w tym wypadku, kiedy jego zdaniem wycinały wiklinę. Jednocześnie druga nym z najbardziej doniosłych i trwa
MEXICO CITY (PAP). Przyjęta na nie bili delikwentów dość mocno. W
wyników ostatniej wojny, którą
grupa kobiet zatrudniona była przy łych
plenum UNESCO rezolucja Francji,
Hitler rozpoczął, marząc o koloni
Polski, Czechosłowacji, W. Brytanii i
zacji Ukrainy. Byłoby trudne, jeśli
Brazylii zwraca się z apelem do wszy
nie wręcz niemożliwe, stwierdza Hill
stkich tych, którzy troszczą się o god
— znaleźć obywatela polskiego, któ
ność człowieka i przyszłość cywiliza
ryby nie popierał z całego serca obe
LONDYN (PAP). „W chwili gdy to
Na zebraniu tym przemawiało 8 po
cji, a specjalnie do pedagogów, uczo
cnego rządu w jego programie za czą się rozmowy czterech ministrów słów do parlamentu brytyjskiego, któ
nych, artystów, pisarzy i dziennika
ludnienia, odbudowy i obrony praw nad sprawą odbudowy pokoju, miesz rzy niedawno zwiedzili kraje Europy
rzy całego świata, by potępili wszelką
Polski do Ziem Odzyskanych. Każda kańcy Londynu ośvziadczają, że za wschodniej. Mów’cy podkreślili pręż
akcję, która może zagrozić sprawiedli
wiadomość, iż Stany Zjednoczone i chodnie granice Polski powinny pozo ność i rozmach narodów Europy
wemu trwałemu pokojowi.
RZYM (PAP). Rozgłośnia greckiej i Wszystkie osoby, podlegające mobili W. Brytania sprzyjają powrotowi ja stać w obecnym stanie“ — brzmi tekst wschodniej w walce o odbudowę ich
armii demokratycznej podała .2 donio , zacji.l> —
-- stawić się możliwieu naj
L1. kiejkolwiek części tego obszaru do rezolucji, uchwalonej na kilkutysię zniszczonych krajów.
niśją
słe dekrety naczelnego dowódcy, gen. i szybciej
—:
w najbliższych oddziałach ar Niemiec, powoduje zmniejszanie się cznym zebraniu w londyńskim Cen
Na zebraniu postanowiono zwrócić
Markcsa.
! mii demokratycznej.
tego rzeczywiście znacznego zasobu tral Hallu.
się do Rady Ministrów Spraw Zagra
Pierwszy
z
tych
dekretów
powołuje
Drugi dekret wzywa wszystkich oby dobrej woli, jaką żywią Polacy do
Tekst rezolucji przedstawił zgroma- nicznych z apelem o przywrócenie
prof. St. Łempickiego
do szeregów armii demokratycznej
dzonym przewodniczący
zebrania,! _przyjaźni i zaufania między narodaprzebywających w miastach, narodów anglo-saskich“.
2 b. m. zmarł w Krakowie dr. Sta- wszystkich mężczyzn i wszystkie ko wateli,
by
wzmogli
swą
akcję
na
rzecz
armii
Frank
Bowles,
wiceprezes
frakcji
par- i mi,- których
Przypominając,
że
na
tereny
odzy

„ --1 współpraca przyniosła
nisław Łempicki, prof. historii oświa biety, którzy pełnili służbę w oddzia demokratycznej. Za żołnierzy armii
lamentarnej Partii Pracy.
zwycięstwo nad faszyzmem.
skana
przesiedlono
już
około
5
mi

ty U. J., czynny członek wydziału • łach Elas, należyli do narodowej gwar demokratycznej uznani będą ci wszy
filologicznego Polskiej Akademii U- dii oporu przeciwko Niemcom lub słu scy mieszkańcy miast, którzy po połą lionów Polaków. Hill stwierdza, że
hamującym odbudowę
miejętności.
lżyli w oddziałach partyzanckich. czeniu się w „trójki“ i złożeniu przy czynnikiem
jest raczej brak sprzętu techniczne
sięgi na wierność armii demokratycz go, niż ludzi. Nie ulega wątpliwości
nej, dołożą wysiłku dla wyzwolenia
Z DNIA NA DZIEŃ
Grecji.
RZYM (PAP). Jak donosi rozgłośnia
greckiej armii demokratycznej, pow
stańcy wszczęli ofensywę w' Epirze.
W przeciągu 2 dni siły armii demokra
WASZYNGTON. (API.). Dep. woj i zamkniętej sesji komitetu wojsko
-i
tycznej posunęły się o 60 km, wyzwaNOWY JORK, (obsł. wł.). Jak do ny Stanów Zjedn. studiuje plan, wy wego Izby Reprezentantów.
Sprawa jest przykra, a nawet bo- polskiemu dowództwa nad Polskimi i lając Delvinaki, główne miasto pro- nosi
amerykańska. Mikołaj słania do Włoch w niedalekiej przy
Amerykanie są zaniepokojeni wzro
leśna. Ciągnie się od r. 1945. I roz- Siłami Zbrojnymi na Zachodzie. I wincji Pogoni, oraz kilkadziesiąt wio czyk prasa
przyjął
propozycję napisania szłości amerykańskiej misji wojsko stem ruchów, demokratycznych we
strzygnięta została przez władze bry I odesłała naszych żołnierzy do kra sek. W ręce armii demokratycznej pamiętników, przeznaczonych
dla pu wej na wzór grecki. Wiadomość tę Włoszech i — jak stwierdza kores
tyjskie w sposób niezmiernie dla ju INDYWIDUALNIE I BEZ BRO wpadły duże ilości materiału wojen bliczności USA.
podaje — powołując się na źródła pondent United Press — wyrażają
żołnierza polskiego, który wałczył NI. A zatem — jako żołnierzy ZDE nego.
Do współpracy nad tymi pamięt rządowe w Waszyngtonie — kores- wątpliwość, czy rząd włoski zdoła opod komendą angielską, krzywdzą MOBLIZOWANYCH. A zatem żoł
nikami ex-wódz PSL zaangażował pondent United Press.
panować sytuację bez pomocy ze
nierzom tym należała się — i na
cy.
jednego ze skrajnych reakcjonistów
strony St. Zjednoczonych.
Żołnierzowi temu należała się od leży — odprawa demobiliżacyjna
Podobno
wstępne
rozmowy
na
ten
amerykańskich Eugene Lyons‘a, zna
rządu W. Brytanii odprawa demo- bezspornie od rządu W. Brytanii.
temat
już
przeprowadzone
zostały
W Waszyngtonie zaprzeczają jako
Kongres Polonii a granice
nego ze swych poglądów antyradzie
bilizacyjna, stosownie do liczby wy
między przedstawicielem rządu Sta"- by wysłanie misji wojskowej dla
ckich.
Polski
Gdzież tu logika?
służonych lat. Czyż trzeba tu do
nów
Zjedn.
a
ambasadorem
włoskim
Włoch było związane z wstrzyma
♦
wodzić, jak bardzo na nią zasłużył,
w Waszyngtonie, Tarhianim. Celem niem ewakuacji stacjonujących tam
Zwróćmy uwagę na jeszcze je
NOWY JORK. (Obsł. wł.). Wycho
A tak, niedawno jeszcze b. Moko- amerykańskiej
następując na licznych frontach II den fakt: na fakt utworzenia Polsk. dzący w Nowym Jorku dziennik poi łajczyk
wojskowej, by wojsk amerykańskich.
uroczyście zapewniał o swo łoby udzielanie misji
wojny światowej żołnierza, lotnika Korpusu Przysposobienia i Rozmie ski „Nowa Epoka“ zwraca uwagę, że ich uczuciach
„rad“ włoskiemu szta
przyjaźni
dla
Zw.
Ra

I marynarzh angielskiego; oszczędza szczenia (PKPR). Powołanie do ży w prasie Kongresu Polonii Amery dzieckiego. Były one równie szczere, bowi generalnemu.
Min. Wilson
jąc W. Brytanii wartości najcenniej cia tej organizacji paramilitarnej, kańskiej ukazał się szereg artykułów jak deklamacje na temat przywiąza
Sprawa wysłania misji wojskowej
szej, bo krwi i życia? Dodajmy, że która miała ułatwić żołnierzom pol na temat konferencji londyńskiej, ale nia do dzieła reform, społecznych.
była podobno omawiana na ostatniej wyjeżdża do
żołd wypłacany żołnierzowi polskie skim przejście do życia cywilnego, „pominięto w nich najważniejszą dla
LONDYN (API). Agencja „France
mu, był niższy od żołdu, jaki otrzy było niewątp iiwie zarządzeniem DE Polonii sprawę zachodnich granic
Presse“ donosi z Londynu, że angiel
mywał jego kolega brytyjski. Że za MOBILIZACYJNYM. Tyle tylko, że Polski“, mimo że wrogie tym graniski minister handlu, Wilson, zawiado
silki rodzinne były niższe, lub nawet powziętym bez zasięgania opinii rzą , com stanowisko Waszyngtonu i Lon
mił parlament, iż wyjeżdża w dniu 3
żadne. I że gdyby na miejscu Pola du polskiego i wbrew tej opinii.
dynu jest znane.
bm. do Moskwy celem wznowienia ro
ków rząd brytyjski demobilizował
Czyżby więc odmowa wypłaty
„Nowa Epoka“ wzywa Polonię Ame
kowań handlowych, odroczonych w
obywateli własnych, musiałby im odprawy demobilizaeyjnej tysiącom
lipcu.
wypłacić znacznie wyższe odprawy żołnierzy polskich, którzy unikając rykańską do wystąpienia w obronie
demobilizacyjne, renty inwalidzkie usług PKPR, woleli wrócić przed tych granic i pisze: „Jest to nasz
I
Na
uroczystość
tę
przybył
gen.
inż.
obowiązek, zarówno jako obywateli
I innego rodzaju ubezpieczenia.
22.V.1946 r. do życia cywilnego W USA, troszczących się o przyszłość
I M. Spychalski, gen. gen. Bordziłowski !
W tych dniach odbyło się w sali szer i Kuszko oraz przewodniczący .Państwo
KRAJU miała być REPRESJĄ w St. Zjednoczonych, oraz jako Amery
do nich? Represją za co? kanów polskiego pochodzenia, wystę mierczej Akademii W. F. uroczyste wej Rady WF i PW dr Gilewicz i dyr. z pasażerami
A mimo to rząd brytyjski stanął stosunku
PUWF-u inż. Kuchar.
Za
to,
że
ośmielili się nie wstąpić pujących w obronie sprawiedliwości otwarcie roku akademickiego.
HAGENAU. (API). — Amerykański
na stanowisku, że żołnierzom pol do PKPR, oszczędziwszy
przez to — w stosunku do Polski“.
Gen. Spychalski przemawiając, pod samolot transportowy typu Dakota
skim, którzy wrócili do Polski do zauważmy
mimochodem
—
wydat

kreślił ogromne znaczenie wychowa zaginął w przelocie z Pisy do F?an
dn. 22.V.1946 r., nie należy się żadna ków podatnikowi brytyjskiemu?
nia fizycznego w dobie powojennej, kfurtu. Istnieje obawa, że samolot
odprawa demobiliżacyjna.
Są sprawy i metody, których
był lądować w górach i
w okresie odbudowy Państwa i odbu- zmuszony
.,
Dlaczego? Czy nie walczyli na rów opinia
tor
kolarski
nigdy nie potrafi zrowszyscy
pasażerowie zmarli z
dowy
człowieka.
W
nowej,
odrodzonej
ni z pozostałymi? Czy mają być zumieć, polska
u
brzegów
Portugalii
Warszawa otrzyma w przyszłym ro
Ö
— tym mniej — po.; zimna.
Polsce,
wychowanie
fizyczne
jest
trakz
'
:
’
ukarani za to, że wcześniej od swoich chwalić. ani
Tysiącom żołnierzy polLIZBONA, (SAP), Podczas gwał- ku, od dawna zapowiadany i oczekiwa towane bardzo poważnie, ___________
które szukały zaginionej
czego dowo- 'I „ Samoloty,
;
towarzyszy zdecydowali się powró skich, którzy
bodzielnie
walczyli
u
townej
burzy, jaka rozpętała się u ny przez kolarzy tor.
dem: dekret o obowiązku powśzech- i
musiały powrócić do baz z
ukaracić do kraju? Czy mają być
Na
terenie
za
parkiem
Paderewskie

żołnierza brytyjskiego, wyrządzo- wybrzeży północnej Portugalii, zgi'powodu
pogody. Po
’1" .niesprzyjającej
.....................................
ni za decyzję, do powzięcia której ku
go, rozpoczęto już wstępne prace nad nego WF i PW
na została krzywda. Krzywda, któ- nęlo 105 rybaków.
I szukiwania mają być wznowione i
min. Bovin gorąco zachęcał wszy- ra
Uroczystość
zakończyła
część
arty

jego
budową.
Tor
o
obwodzie
333
m
— w naszym rozumieniu — win
W ciągu dnia morze wyrzucało
stkich żołnierzy polskich?
w wykonaniu grupy studentów I kwatery lotniczej \v Wiesbaden.
zwłoki rozbitków w różnych punk ma być oddany do użytku w drugiej styczna
Akademii.
Rozważmy bezstronnie argumenty na być naprawiona.
tach wybrzeża północnego, Załogi, połowie lata przyszłego roku
T»
*
Brytyjczyków, którzy twierdzą, że
wypłynęły na morze ostatniej
Na tym nie kończą się dzieje które
obowiązek demobilizacji i wypła
zostały o świcie zaskoczone
cenia odprawy tej kategorii żołnie krzywdy żołnierza polskiego na Za nocy,
przybyło do Polski
burzą i nie mogły powró już tu kwietniu
rzy (repatriowanych przed 22.V.194G chodzie. Obsiedli go w Anglii licz gwałtowną
Norweski statek ..Pol luks“ przyr.) spada na rząd polski. Byłoby to ni „aferzyści pączkowi“. M. in. Po- cić do brzegu.
Na ostatnim zebraniu prezesów okrę zdyskwalifikowany
gowych związków kolarskich zajęto
twierdzenie słuszne, gdyby — po lish Scottish Trust“ („Szkocko-PolCzołowy kolarz torowy Kupczak, wiózł do Szczecina 2112 ton śledzi
przychylne stanowisko wobec projek został zawieszony na okres 6 miesięcy solonych. Transport składa się z
dobnie jak Zw. Radziecki — rząd skie Towarzystwo Powiernicze“), któ
tu Poznańskiego OZK, zorganizowania Kara liczy się od 20 listopada.
brytyjski przekazał był Polskie Si remu p. Janusz. Meissner zrobił —
| 13.198 beczek. Śledzie zostaną roztrzyetapowegó wyścigu Poznań—Zielo
ły Zbrojne na Zachodzie, wraz z chcemy wierzyć, przez nieświadomą przybędzie z Francji
Powodem zawieszenia Kupczaka, był prowadzone po całej Polsce.
na Góra — Gorzów.
wywiad udzielony prasie krakowskiej,
bronią i ekwipunkiem, rządowi pol lekkomyśność — szkodliwą reklamę
Do Gdańska wsz?dł statek norwe
Poza niedawno sprowadzony mi z Francji
Termin wyścigu ustalono na: 29 kwie w którym zaatakował on ostro działal ski „Tungf nes - z ładunkiem 1500
skiemu. Ale tak się właśnie nie sta na łamach, niestety, „Przekroju".
100 samocliodaml pocztowymi, w naibiiżAle o tym — następnym razem.
Polski trawler „Orion"
lo. Strona brytyjska — jak wiado
szym czasie przybędzie dalszych 200 »a- cień—1 maj Poszczególne etapy mają ność Krakowskiego Okręgowego Zwią_ . ton śledzi
trasę długości 98, 99 i 114 km.
SŁAW
mochod*« pocztowych.
'ku Kolarskiego.
1 pi -*.j ,viózł z połowów 45 ton ryb.
mo — odmówiła przekazania rządowi

Obserwatorzy amerykańscy

we Francji, Włoszech i Austrii

»Powrót Ziem Odzyskanych do Polski

jednym z najbardziej doniosłych i trwałych wyników wojny«
stwierdza „New York Herald Tribune"

Apel UNESCO

„Zachodnie granice Polski

winny pozostać w obecnym stanie“
Rezolucja zebrania w londyńskim Central Hallu

Generał Markos ogłosił

powszechną mobilizację mężczyzn i kobiet

Zgon

NA WZÓR GRECKI

MIKOŁAJCZYK

Dlaczego tysiące Polaków pozbawiono
odprawy demobiIizacyjnej

nareszcie w swoim żywiole...

U. S. A. planują

wysłanie misji wojskowej do Włoch

O najważniejszym zapomnieli..-

Moskwy

ŻYCIE SPORTOWE

Otwarcie Akademii WF i PW

na Bielanach

Samolot zaginął

SM

Żniwo śmierci

Warszawa otrzyma

Pierwszy wyścig kolarski

200 samochodów

Kupczak

3,612

śledzi

Z procesu załogi Oświęcimia (2)

w

Słownik zbrodni

Nowe nominacje profesorów
na wyższych uczelniach
Dekretem P- Prezydenta RP. zosta
li mianowani profesorowie:
NA UNIWERSYTECIE WARSZAWSKIM:

DR. ANDRZEJ
BIERNACKIII—’nprofcsoukowcy hodowali na pożywce
z t. zw.
Kraków, w grudniu
i
J — —- ——
,i'ti n f r 7(Od naszego specjalnego wysłannika)
hulłonu ludzki^ «-em nadzwyczajnym
Chorób Wewnętrz„Menschenbuliori
“
—
1
DUllonu
ludzkie
nyc
h
i
na
Wydziale
Lekarskim. DR JUDziesiątki tysięcy ludzi za pośredni
.....................
DRILL
- — ,profesorem
---------- - nadzwyczajctwem prasy i radia śledzi przebieg cim i krematorium. „Sonderbehan więźniom obozów znany tragiczny I go. Nic więc dziwnego, że gdy z pa- LIUSZ
intelektualisty
(jak
sam o l nym
Bakteriologii
1 Serologii
na Wydziaprocesu katów Oświęcimia. Setki dlung“ — to miliony Żydów z krajów sens: „Arbeit macht frei“ i „Krafft miętników
.
.
,
.
.
«.7
u
Wfiłfti»vn«rv
iivin.
DR STANISŁAW
BIleJWetepynaryjnyin,
BTsobie mówi) dr. medycyny i filozofii NlECKI — profesoremDR
mieszkańców Krakowa, których po „nowej hitlerowskiej Europy“, to jeń durch Freude“.
nadzw. Technologii
Kremera, odczytany zostaje fragment: Chemicznej Środków Leczniczych na Wydz.
mieścić nie może ogromna sala sądo cy radzieccy, to dzieci Zamojszczyzny,
Pierwszy z tych sloganów oznacza,
DR WITOLD JABŁOŃ
wa, godzinami wystaje przed gmachem to kobiety francuskie i belgijskie, o- że „praca oswobodzi cię“ i umieszczony „Byłem obecny przy gazowaniu. Na Farmaceutycznym,
SKI _ profesorem nadzw, Sinoloftil na
Najwyższego Trybunału, by przynaj bywatele amerykańscy, to narody sło był on nad bramą obozów. I praca mor kolację była wątróbka smaczna i de Wydz. Humanistycznym, DR WŁADY
likatna“ — nasuwa nam się skojarze
SZENAJCH — profesorem zwycz.
mniej przy zainstalowanych głośnikach wiańskie.
Syzyfowa, organizowana tak, by nie makabryczne, lecz zrozumiałe SŁAW
Pediatrii 11 na Wydz. Lekarskim, DR
„Sonderbehandlung“, Słowem tym dercza,
przysłuchiwać się rozprawie, trwającej
wyczerpać
siły,
istotnie
wyzwalała
ELEONORA
REICHER — profesorem ty
od rana do nocy. Nieliczni wreszcie, posługiwali się Niemcy potocznie. W często więźnia... z cierpień. Drugi z wśród tych potworności, których umysł tularnym chorób wewn. na Wydz. Lekar
często
ogarnąć
nie
może.
skim, DR ADAM GRUCA — profesorem
którym udało się zdobyć bilet na jedną aktach miało ono swój odpowiednik— tych sloganów „o sile poprzez radość“,
* ♦ *
nadzw. Chirurgii III na Wydz. Lekar
z sesji tej sprawy, w skupieniu przy- . 14—F—13 — kryptonim ludobójstwa— slogan, propagujący na wolności sport,
DR STANISŁAW KRAUZE — został
Nie sposób wyczerpać i skomento skim.
dla korespondencji urzędowej zewnętrz słońce, przestrzeń, ruch i powietrze, w
słuchują się jej przebiegowi,
przeniesiony z katedry Nauki o Środkach
I wszyscy, zarówno ci, którzy w od nej. Lecz narodowo - niemiecką cechą obozach nabierał innego ponurego sen wać całego bogatego słownika zbrodni, Spożywczych na Wydz. Farmaceutycznym
Łódzkiego w Łodzi na katedro Nau
ległych miastach i wioskach śledzą ■ poza systematycznością, jest również su. Karna gimnastyka: „Laufen, he- słownika katów, oczekujących sprawie Unlw
ki o’ środkach Spożywczych na Wydz.
przebieg rozprawy, jak i ci, którzy romantyczność. Nie byli jej pozbawieni upfen und rollen“ (biegać, skakać i to dliwości.
Farmaceutycznym Uniwersytetu Warszaw
I kiedy korespondent wasz zza stołu skiego, DR WŁADYSŁAW WISNIEWSKI
śledzić ją mogą, patrząc twarz w twarz notoryczni zbrodniarze. Więc na karto czyć się) — trwająca godzinami, w
został przeniesiony z katedry Chemii
wijącym się pod obuchem oskarżeń tekach więźniów, którzy mają być lub morderczym tempie, którego osłabione prasowego, z niewielkiej odległości wi —
dzi, jak jego wczorajsi dręczyciele Nieorganicznej na Wydz. Matematycznokatom, w sprawie Oświęcimia, raz po zostali już zlikwidowani, na użytek serce nie mogło wytrzymać i...
Uniwersytetu Marii Curieczerwienią się i bledną na przemian, Przyrodniczym
raz natrafiają na słowa obce, wewnętrzny pojawia się inny „roman
Skłodowskiej w Lublinie na katedro Far
I w najlepszym razie ofiara stawała drżąc teraz przed sprawiedliwością, macji Stosowanej na Wydz. Farmaceu
dziwne, na wyrazy i zwroty, których tyczny“ kryptonim: „N. N. M.“
Uniwersytetu
Warszawskiego,
dosłowne tłumaczenie nic zgoła nie „Nacht, Nebel, Meehrschaum“ — t. zn., się tym, co słownik zbrodni nazywał przed karą za winy — wybaczcie mu, tycznym
DR KAZIMIERZ MICHAŁOWSKI—został
mówi. Raz po raz z ust świadków i o- że ślad po tych ludziach pokryć ma „ein Musulmann“ — Muzułman. Nie. że czuje niechrześcijańską może, ale wybrany' na prorektora Uniwersytetu War
To nie ma nic wspólnego z wyznaw bardzo ludzką „Schadenfreude“*), by szawskiego na rok akademicki 1947/48.
skarżonych, prokuratorów i obrońców noc, mgła i piana morska.
cami Mahometa. Tak określano więź użyć tego nieprzetłumaczalnego wyra
NA UNIWERSYTECIE ŁÓDZKIM: DR
padają słowa, nic na pozór nie mówią- i Romantyczne, prawda?!
WILANOWSKI — profesorem
ce, a jednak znaczące jakże wiele.
1 „Sonderbehandlung“ ma również sło nia, który był- fizycznym i psychicz zu. Wyrazu, który — zważcie to, pro BOLESŁAW
zwyczajnym
Historii Prawa na Zachodzie
szę
—
również
stworzony
został
przez
To terminologia żbrodni ludobójstwa. wa pochodne: „Sonderdienst“ i „Son nym strzępem człowieka, żywym tru
Europy na Wydziale Prawno-Ekonomicz
Jerzy Ros
nym, prof. DR JAN DEMBOWSKI — pro
* • *
| derkommando“. Pierwsze z nich — to pem, który przy pierwszej „so gennan Niemców.
fesorem zwycz. Biologii Eksperymental
realizatorzy
akcji,
która
przynieść
mia

te
Selection
“
(t.
zw.
selekcji),
jak
deli

Każdy zawód i każda specjalność ma
*) „Schadenfreude“ — dosł. satysfak i nej na Wydz. Matematyczno - Przyrodni
fwoje charakterystyczne zwroty, ter ła terytorialny „Lebensraum“ (też nie katnie mówi to teraz oskarżony Kre cja, radość z czyjegoś nieszczęścia.
czym.
złe
niemieckie
słowo)
i
„Effekten
“
—
tj.
mer,
kierowany
był
na
śmierć.
A
sie

miny i określenia. Mają swój zawodo
„wartości
konkretne
“
,
a
więc
kosztow

dzący obok na ławie oskarżonych,
wy żargon chirurdzy i sztubacy, ślu
sarze i dziennikarze, mają go praw ności, odzież, meble, towary, ba — zło „Fachmann“ od krematorium, Musfeld
zęby nawet i włosy — po zamordo dodałby w tym miejscu, że „Muzułma
nicy i buchalterzy, bankowcy i szewcy. te
nie“ tak byli wychudzeni, że palili się
Zbrodniarze Oświęcimia „wzbogacili“ wanych...
„Sonderkommando“ — to więźnio trudno i dlatego zalecano ciała ich prze
ludzkość jeszcze jednym słownikem.
wie, którzy pod przymusem zatrudnie kładać delikatniejszymi: ciałami ko
Perfidnym słownikiem zbrodni.
Na sali sądowej często pada nie ni byli przy paleniu zwłok, wywożeniu biet, przybyłych z wolności.
mieckie słowo „Sonderbehandlung“, do popiołów i którzy po kilku miesiącach,
Przecież oszczędność też jest podob
Polski Związek Zachodni powstał w ■ czujna wobec niebezpieczeństwa asłownie znaczące po polsku „specjalne jako zbyt wiele wiedzący, wysyłani by no jedną z przyjemniejszych cech nie r. 1921 początkowo jako Zw. Obrony gresji Niemiec“.
li
na
„Himmelkommando
“
,
czyli
do
potraktowanie“. Lecz pod tym słowem,
mieckich, tak chętnie podkreślanych Kresów Zachodnich. W r. 1923 przeisto
W dniu 7 18 bm. odbędzie się w
na pozór niewinnym, kryje się naj „niebiańskiej grupy roboczej“.' Ot, i teraz w pewnych kołach. Więc oszczęd czył się w Zw. Polaków w Niemczech
jeszcze
jeden
niewinny
termin.
Poznaniu walny zjazd delegatów PZZ.
większa w dziejach ludzkości zbrodnia
ność
przede
wszystkim.
i
dopiero
później
stał
się
Polskim
• * *
i Udział w Zjeździe wezmą m. inn. wimorderstwa, popełnionego na milio
To też kultury bakterii w laborato Związkiem Zachodnim. Stał on zawsze ! cemarszałek Sejmu Wacław BarcikowDwa inne zwroty niemieckie, pozor
nach ludzi w kamerach gazowych i
na twardym gruncie polskości ziem
palenia ciał zamordowanych,, celem nie niewinne, posiadają jednak dobrze riach doświadczalnych Oświęcimia na-, nadodrzańskich i nadbałtyckich, za ski i wiceminister Ziem Odzyskanych
Józef Dubiel. W ramach zjazdu Zwią
zatarcia śladów zbrodni.
mieszkałych przez polską ludność a- zek otrzyma piękny sztandar. Z jednej
„Sonderbehandlung“ — to tysiące wa
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DOM TOWAROWY
TAJEMNICA ZIEMI
nia 1939 r. Sublokator płaci za po
kiej
Ambasady
i
Szwedzkiego
C.
K.
trowską
odznaką
Szwedzkiego
C.
K.
W BYDGOSZCZY
SŁUPSKIEJ
kój sumę proporcjonalną do wyso
odbyło się uroczyste przejęcie daru
BYDGOSZCZ. W trakcie odbudowy
SZCZECIN. W okolicach Słupska Szwedzkiego C. K. — ruchomego am
kości całego komornego płaconego
znajduje się budynek dla domu to bardzo dziwnie zachowuje się kom bulansu przeciwwenerycznego — przez
przez głównego lokatora. Oprócz t.
warowego „Społem“ w Bydgoszczy. pas. Igła magnetyczna staje się nie Zarząd ‘Główny P. C. K.
zw. zasadniczego komornego subloOdbudowę rozpoczęto w czerwcu br. spokojna i robi wielkie oę^hylenie.
Ambulans ten czyiBiy był już od
Po dłuższej przerwie, spowodowanej katorka Pani musi opłacić przypada
Termin ukończenia przewiduje się Starzy żeglarze tłumaczą to tym, że 9-ciu miesięcy na Mazurach (głównie wojną, wyszedł I numer 29 rocznika cza jącą na nią część świadczeń, pobie
13.4.1948 r. łącznie z instalacją cen widocznie w ziemi znajdują się ol powiat Szczytno). Jego personel sani sopisma klubu wysokogórskiego Pol. Tow. ranych przez właściciela domu np.
p.t. „Taternik“. Redakcja
tralnego ogrzewania. Budynek będzie brzymie złoża żelaza. Podobne obja tarny — polska lekarka, dr. Piotrow Tatrzańskiego
i administracja pisma mieści sią w Za za wywożenie śmieci, oświetlenie klat
posiadał 5 kondygnacji. Na parterze wy notowano w okolicach Kurska w ska, oraz 2 szwedzkie pielęgniarki — kopanem, willa „Skierka“ na Antałówce. ki schodowej, czyszczenie kominów
W numerze następnym „Taternika“ uzostaną umieszczone sklepy detalicz Zw. Radzieckim, gdzie odkryto złoża niósł wydatną pomoc tamtejszej ludno
każę sią opis tegorocznej wyprawy Klu itd doliczanych do komornego. Przy
ne, przeważnie konfekcyjne, na gó- rud żelaznych i pochodnych.
l ści. Przedstawiciel Szwedzkiego C. K.
bu Wysokogórskiego w Alpy Francuskie. czym można zawsze zażądać od właś

Polski Związek Zachodni

na straży polskości Ziem Odzyskanych

Odebranie koncesji

za sporządzanie wódek ze spirytusu

NA UNIWERSYTECIE MARII CURIESKŁODOWSKIEJ W LUBLINIE: DR JAN
MIKUSINSKI — profesorem nadzw. Matematvkl II na Wydz. Przyrodn., DR WI
TOLD CHODŹKO — profesorem zwycz. Hi
gieny Ogólnej 1 Społecznej na Wydz. Le
karskim.
NA UNIWERSYTECIE POZNAŃSKIM:
DR EDWARD CZARNOCKI — profesorem
nadzw. Fizjologii na Wydz. Lekarskim,
DR RYSZARD DRESZER — profesorem
nadzw. Psychiatrii na Wydz. Lekarskim.
NA UNIWERSYTECIE JAGIELLOŃ
SKIM W KRAKOWIE: DR MARIA SKALINSKA — profesorem zwycz. Anatomii i
Cytologii Roślin na Wydz. MatematycznoPrzyrodniczym, DOC. DR JAN MOSZEW
— profesorem nadzw. Chemii Organicznej
na Wydz. Matematyczno-Przyrodniczym.
NA
UNIWERSYTECIE
WROCŁAW
SKIM: DR TADEUSZ MIKULSKI — pro
fesorem nadzw. Historii Literatury Pol
skiej II na Wydz. Humanistyczny ui. DR
ZYGMUNT ALBERT —profesorem nadzw.
Anatomii Patologicznej na Wydz Lekar
skim.
W AKADEMII GÓRNICZEJ W KRA
KOWIE: DR INŻ. WACŁAW OLSZAKprofesorem zwycz. Mechaniki Technicznej
na Wydz. Elektromechanicznym, DR MA
RIAN KAMIEŃSKI — profesorem zwycz.
Petrografii i Geologii na Wydz. Inży
nierii, DR INŻ. ROMUALD ROSŁOŃSKI
— profesorem zwycz. Budownictwa Wodne
go II na Wydz. Inżynierii, INŻ. WITOLD
BIERNAWSK1—profesorem nadzw. Obrób
ki Mechanicznej Materiałów na Wydz.
Elektromechanicznym, DR INŻ. ADOLF
LANGROD — profesorem zwycz. Budowy
Taboru Kolejowego na Wydz. Komuni
kacji.
NA
POLITECHNICE
GDAŃSKIEJ:
INŻ. ARCH. WŁADYSŁAW CZERNYprof nadzw. Urbanistyki na Wydz. Archi
tektury, DR INŻ. WITOLD NOWACKI —
profesorem nadzw. 'Wytrzymałości Mate
riałów i Statyki Budowli na Wydz. In
żynierii Lądowej.
NA POLITECHNICE WROCŁAWSKIEJ:
DR INŻ. JERZY SKOWROŃSKI —profe
sorem nadzw. Techniki Wysokich Napiąć
na Wydz. Mechaniczno-Elektrycznym.
NA POLITECHNICE WARSZAWSKIEJ:
DR WITOLD MAJEWSKI — profesorem
nadzw. Fizyki Elektronowej na Wydz.
Elektrycznym, DR CEZARY JÓZEF PA
WŁOWSKI — został przeniesiony z katedry
Fizyki na Wydz. Lekarskim Unlw. Poznań
skiego na katedrą Radiologii na Wydz.
Elektrycznym Politechniki Warsz. w cha’ ’
rakterze profesora zwyczajnego.
NA POLITECHNICE ŚLĄSKIEJ W
GLIWICACH: INŻ. BARTŁOMIEJ TO............ — profesorem
____ _______
KARSKI
nadzw.. Cząści. Ma
szyn na Wydz. Mechanicznym, EUSTACH?
Z lLŁSSKI — profesorem zwycz. Matema
tyki na Wydz. Inżynieryjno-Budowlanym,
INŻ. WŁADYSŁAW RUBCZYNSKI — pro
fesorem zwycz. Samochodów i Ciągników
na Wydz, Mechanicznym.
NA POLITECHNICE ŁÓDZKIEJ: DR
ALICJA DORABIALSKA — profesorem
zwycz. Chemii Fizycznej na Wydz. Che
micznym.

Termin rehabilitacji

Chcę wynająć pokój

Z KRAJU

Ambulans przaclwjrsiiBryczfly
dar szwedzki dla PCK

Czasopismo „Taternik“ wznowione

Co dzień niedziela

Tłum. Marii Erhardt
Z opowieści samochodu okazuje się, żc nowy .lego pan nie umie
jeszcze prowadzić wozu. W drodze, po krótkim postoju motor nie
chce zapalić. Nareszcie wóz rusza, ale kierowcy z emocji—wali serce...

Pana przyjaciel widocznie sobie uświadomił, że przesadził w swej
gorliwości doradcy, chciał to teraz jakoś załagodzić i powiedział wiel
kodusznie:
— Tylko spokój, Karolu, grunt, to spokój. Wszystko się samo
ułoży.
Ale sam był już ttochę niespokojny, jak zresztą zawsze bywa ten,
t kto — sam umiejąc prowadzić maszynę — siedzi koło początkującego
i patrząc przed siebie — czuje, co należy zrobić o ułamek sekundy
wcześniej, niż to wykona kierowca.
Jechaliśmy w dalszym ciągu umiarkowaną szybkością i minęliśmy
szczęśliwie kilka skrzyżowań. Z brawurą objechaliśmy kilka przeszkód,
pod postacią budujących się domów, rozłożonych aż na środek ulicy,
albo pod postacią platform konnych, naładowanych węglem. Zbliża
liśmy się do środka miasta. Tu już był duży ruch, jechaliśmy stale
przyczepieni do jakiegoś samochodu, zaledwie nam uciekł, brał nas za
plecy następny. Będąc zawsze na szarym końcu, wstydziłem się trochę,
doDÓki sobie nie nrzvoomnialem. że mi na tvlna szvbe nrzvklejono

napis „Niedotarty", który sam przez się wyjaśnia, dlaczego się nie śpie
szę. Jeszcze powinno tam być napisane, że jadę ze swoją pierwszą setką,
smakuję pierwszą jazdę, uczę się poznawać świat. Nie rumieniłbym się
wówczas nawet przy najwolniejszym tempie.
Mój pan za często używał klaksonu, jak to zwykle robią wszyscy
początkujący, którzy przypuszczają, że tym sposobem choć w części wy
nagrodzą brak umiejętności, bo w porę ostrzegą otoczenie, które musi
zauważyć i wówczas usunąć się z drogi. Im bliżej centrum miasta, tym
gęściej było na ulicach: samochody wszystkich możliwych typów, ciek
nąca lawa przechodniów, idących we wszystkich kierunkach przecho
dzących ulicę tam wszędzie, gdzie się tego porządny wóz najmniej mo
że spodziewać. Jazda była coraz niebezpieczniejsza i klaksonowaliśmy
coraz częściej. Mój klakson cieszył się z tego i pokrzykiwał, jak ulicznik.
W pewngj chwili przeląkłem się nie na żarty, kiedy mój pan jęknął'
— Na miłość Boską, przecież jedziemy prosto na dworzec! —
— No więc, co z tego? Dokąd właściwie jedziesz? — pana przyja
ciel uszczypliwie rzucał te słowa, nie przestając śledzić uważnie rąk
mego pana, i gotów ratować, gdyby zaszła potrzeba. Jego lewa ręka'
co chwila unosiła się nad kierownicą, jak gołąb pokoju, przygotowana
zażegnać każde niebezpieczeństwo, wywołane podnieconymi nerwami
mego pana.
Biedak nie miał nawet czasu odpowiedzieć, bo ogromna ciężarówka,
która jechała przed nami i zasłaniała mi widok, zahamowała nagle,
a mój pan musiał przywołać całą przytomność umysłu na ratunek, że
by mnie nie wpakować na zadek tej pięciotonówki i nie uszkodzić
mego przodu. Dopiero, kiedy niebezpieczeństwo minęło (trzymał się
potem w przyzwoitej odległości za każdym autem, cały rozdygotany
podstępem zdradliwej ciężarówki) — zdołał odpowiedzieć:
— Wiesz, że sam nawet nie wiem. Ale przez to skrzyżowanie przez
dworcem jeszcze nigdy nie jeździłem .Koterba mnie tam nie puszczał,
bojąc się, że nie dam rady. — (Zrozumiałem, że ten Koterba uczył me
go pana jeździć).
Długa przemowa pana była przerywana i zahamowywana niebezpie
czeństwem głośnej i oszałamiającej frekwencji tej wielkiej arterii
| miasta (tak zdaje się nazywają się takie ulice). Zresztą i ja byłem w taI kim tłoku no raz pierwszy; wśród tylu maszyn, które trąbiły, parskały.

ciciela domu przedstawienia rachun
ków wystawionych za te świadczenia.
Opłaty trzeba podzielić proporcjonal
nie do ilości zajmowanych izb. Korzy
stanie ze wspólnej kuchni nie powinno wywołać sporów; przecież
zawsze można ustalić jakieś godzi
ny gotowania, żeby sobie nawzajem
nie przeszkadzać, jest to o tyle łat
wiejsze, że obie panie pracują poza
domem i jadają obiady w stołów
kach.
Pyta Pani również, czy sublokatorka traci prawo do zajmowanego po
koju z chwilą utraty pracy. Otóż
prawo do przydziału pokoju jest
ściśle związane z wykonywaną pra
cą lub zawodem. Nie wystarcza po
siadanie tego prawa w momencie
uzyskiwania przydziału. Toteż w ra
zie utraty posady przydział może
być cofnięty i można zmusić posia
dacza pokoju do opuszczenia lokalu.
Nie można jednak kogoś, kto często
bez swej winy utracił pracę, względ
nie nie pracuje tylko przejściowo, po
zbawiać od razu dachu nad głową.
Toteż usunięcie z mieszkania mo
że nastąpić w ciągu 3 miesięcy ■ od
chwili stwierdzenia przez kwateru
nek daty utraty prawa do przydzia
łu. Poza tym jednym wypadkiem — .
utraty pracy — każdy kto uzyska
przydział lokalu może być z niego
usunięty jedynie po uprzednim otrzy
maniu innego lokalu zastępczego.
Koszty przeprowadzki ponosi wów
czas osoba lub instytucja, na ko
rzyść której dokonano usunięcia z
lokalu. (St).

huczały, brzęczały, zatrzymywały się nagle i niespodziewanie, po czym
jedne cichutko, a inne z hałasem — ruszały znów z miejsca. Był tu nie
prawdopodobny chaos, całe stada aut przelewały się to w jednym, to
w drugim kierunku, ze wszystkich stron czyhało niebezpieczeństwo —zderzenia, uszkodzenia, zarzucenia na asfalcie, albo — mandatu
karnego.
— Kiedy to miniemy — odparł przyjaciel mego pana, — będziesz
mógł powiedzieć, żeś zdał maturę w szoferce.
Odczułem napięcie i niepokój w twarzy pana. Zbliżaliśmy się do
niebezpiecznego skrzyżowania. Serce mego pana biło równie niespokoj
nie, jak mój silnik; obaj byliśmy szalenie zdenerwowani.
Nagle poczułem ostre ukłucie w skrzynce biegów. To pan zbyt szyDko przerzucił bieg z dwói ki na trójkę. Przejechaliśmy.
Wiadomo, że u każdego kierowcy trwa dosyć długo, zanim nabędzie
wprawy przy przerzucaniu szybkości, tak, żeby nie było słychać żad
nego zgrzytu i żeby tego maszyna nie poczuła. Zląkłem się, czy przy
padkiem nie pękł któryś z zębów w skrzynce biegów, ale ból ustał
wkrótce, widocznie nic mi się poważnego nie stało.
Udało się, ale nie był to jeszcze koniec. Wyczułem, że pan chce skręcić
w ulicę Hybernską, gdzie był kierunek w przeciwną stronę; całe szczę
ście, że przyjaciel w porę to zauważył i złapawszy kierownicę, skręcił
w lewo i wydostaliśmy się z tego najgorszego piekła. Teraz nie było in
nego wyjścia, tylko musieliśmy przeciąć plac św. Wacława, co znów nie
było takie proste, gdyż skręcać w boczne uliczki jednokierunkowe, nie
wiedząc dokładnie, w którą stronę są zamknięte — jest dość skompli
kowane. Najłatwiej jechać prosto.
Pojmowałem wzruszenie pana, który drżał o moje zdrowie i czynił
sobie gorzkie wyrzuty, że mnie wciągnął w takie niebezpieczeństwo.
Miał przecież na to dosyć czasu, nawet wytrawni kierowcy omijali te
miejsca i objeżdżali śródmieście dużym lukiem, nakładając drogi.
Zdenerwowanie zalało twarz mego pana bladością, wargi zacisnęły
się, palce kurczowo ściskały kierownicę; okazało się, że obecność pana
przyjaciela była niezbędna, nieustannie doradzał — lojalnie przyznaję,
że radził dobrze — przypominał, podpowiadał, tak że pod jego opieką
przeszedł pan i tę drugą ciężką próbę na placu św. Wacława, jeżeli nie
celuiaco — to w każdym razie dobrze.
(D. c. n.)
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1.
2.
3.

Jaki kraj przedstawia rysunek.............. ...
Nazwisko i imię................................ ............
Adres ........ ................................................

Uwaga: Kupony należy przesłać łącznie (wszystkie dziesięć razem) po
sakończeniu konkursu na adres Redakcji, zaznaczając na kopercie „Kon
kurs Znasz Ii ten kraj?“.

REGNIS

SPIRYTYZM i BŁAZEŃSTWO
Londyn, w grudniu.
(Od własnego
Dzieje chorych dusz na emigracji
odzwierciedlają się co.raz bardziej w Zawsze odezwie się ktoś ze słuchaczy
prasie. Na ogół IPolacy -w Wielkiej i kazanie kończy się wspólnym od
Brytanii nie ulegli asymilacji. 2yją śpiewaniem hymnów.
Wolność słowa w Hyde Parku stra
własnym życiem. Chodzą do „swoich“
kawiarni. "Wyżywają się w dziwnych ciła już dawno swoje pieiwotne zna
restauracjach, z lekka podejrzanych. czenie. Już nie słyszy się tam trybu
Uprawiają handel nie bardzo tolero nów głoszących hasła sprawiedliwości
wany w ramach prawa biytyjskiego. społecznej' na ziemi. Są to przeważnie
Lubują się w nowoczesnym lotnictwie, mówcy, którzy łączą się komunika
t.zn. trzymają się powietrza i zarob cyjnie z zaświatem. Apostołowie tych
mglistych idei nie mają prawa zbie
ków z powietrza.
Żyją rozważaniami zupełnie oder rać jałmużny na miejscu. Stoją więc
wanymi od rzeczywistości. Czytać przed parkiem i tam pod różnymi po
można często na łamach prasy emi zorami ściągają datki na rzecz wła
i
gracyjnej szczegółowe rozprawy na snej kieszeni.
temat trzeciej żony Kazimierza Wiel
Nie ma tak błędnej idei, która by nie
kiego. W organie Mackiewicza doszu mogła znaleźć zwolenników na wys
kują się krwi polskiej u Mountbattena. pie. Zawsze znajdzie się przewodni
Szperacze w przedpokojach, gardero czący lord, kilka wysuszonych dam,
bach i garsonierach szukają pocho którzy poprą inicjatora. Te szaleń
dzenia chociażby w linii krzywej.
stwa nie są karalne. Faszyści brytyj
Tygodnie całe kłócono się o rodo scy nie mogąc nazajutrz po klęsce Hi
wód Bolesława Krzywoustego. Ile pie tlera pokazać się w należytym stroju
kła narobił Mackiewicz, gdy inny hi i ujawnić swe oblicze, chowają się
storyk od siedmiu boleści „zbłądził“ pod maską chorych umysłowo. Ukon
w rodowodzie Jagiellonów. Fałszują stytuowali się jako sekta i korzysta
historię, przekręcają statystykę i cze ją z prawa nietykalności.
kają na „doniosłe.“ wypadki w kra
W ODMĘTACH MISTYKI
ju, które spowodują wezwanie ich do
powrotu.
Na emigracji wychodzą aż trzy
Mimo to ulegają wpływom zewnętrz pisma o treści religijno-mistycznej.
nym. Asymilacja jednak dociera do Zapowiada się jeszcze ukazanie ty
emigracji polskiej w Wielkiej Bry- godnika z wynikiem wygranych na
tanni.
psich wyścigach. Prenumeratorzy się
nie zmienią. Treść tych pism świad
CHORE DUSZE
Nawracanie jest rozpowszechnioną czy, że w pewnej dziedzinie asymila
zrobiła postępy, że bohaterowie
manią wśród pewnych sfer w Anglii. I zcjaHyde
Jest to choroba psychiczna nieszko grantów.Parku dotarli do umysłu emi
dliwa. Chore dusze zjawiają się czę
Ukazują się w Wielkiej Brytanii
sto w Hyde Parku, by głosić różne
idee. Zawsze znajdują audytorium. dwa pisma ruchu chrześcijańsko-społecznego „Droga“ i „R.C.S.“. Wy.
starczy kilka wyjątków
z pisma
__
„D
~~
.... co się dzieje
,R.C.S.
“, ;by wiedzieć,
z czytelnikami:
„Jestem cząstką zaświatów — jak
przedziwnie to słowo brzmi. Kiedy się
wmyślę w dziwy świata spirytystycz
nego i pomyślę, że jestem cząstką
świata, o który świat spirytyzmu po
trąca — to mam jak gdyby nama
calne doświadczenie tej rzeczywisto
ści, którą wyraża ta teza.
sób — kończy wywiad min. Froll, uKiedy się wmyślę w świat zjaw...
śmiechając się gościnnie w stronę Wa pozaprzestrzennych, zjawisk tełepaszego sprawozdawcy.
tyjnych, to mi się horyzont odkrywa
jący rąbek rzeczywistości zaświatów
¥ * *
rozdała i rozprzestrzenia. Zwierzę nie
Polsko _ jugosłowiańska współpraca posiada wczucia się w ten świat. Ja
kulturalna rozwija się coraz lepiej. ją mam. Ja ją posiadam.“
Jest jednym z fundamentów przyjaźni
Odbywa się koncert żab. Z drugie
narodów słowiańskich, a dla innych
krajów — to wzór współpracy kon go stawu, w „drodze“, odzywa się in
struktywnej i poważna rękojmia po na ropucha. Sam tytuł artykułu świad
czy z kim mamy przyjemność. Brzmi
koju.
„Ostatnie stadium herezji i przed
Wydaje się nam rzeczą słuszna pod on:
cywilizacji.“ Autor pisze:
kreślić, że przybycie na wyższe zakłady wiośnie
naukowe do Polski już w roku przy „Dwa narody mają wybitne posłan
szłym 40-u stypendystów i 200-u stu nictwo wobec nowej epoki cywilizacji:
dentów jugosłowiańskich poważnie amerykański i polski... Naród amery.
przyczyni się do trwałości współpracy kański — o ile możemy przeczuwać
obydwu krajów i niewątpliwie spowo jego misję, ma również dać przy
duje wzrost popularności Polski i ek kład dążenia od empiryzmu amoral
spansję kultury polskiej w braterskim nego do twórczości moralnej...
kraju, który tak dzielnie walczył z
Naród polski jest jedynym niezwy
hitleryzmem.
PAL
ciężonym przez
nihilizm narodem,

Współpraca kulturalna z Jugosławią
Nowy plan na rok 1948

Wywiad z wiceministrem Ivo Froll’em
W związku z zawartą w 1946 r. konwencją polsko-jugosłowiańską
w sprawie współpracy i wymiany kulturalnej między obydwoma kraja
mi, toczyły się ostatnio w Warszawie obrady Specjalnej Komisji Mie
szanej, która opracowała dokładny plan tej współpracy już na 1948 r.
Jugosławię reprezentowali w Komisji wiceminister Oświaty dr Ivo
Froll i naczelnik jugosłowiańskiej Dyrekcji Informacyjnej, p. Petro
Inkowie.
W ATMOSFERZE BRATERSTWA
kłych i 10 stypendiów dla osób stu
Min. Froll, człowiek młody, ener diujących język serbsko - chorwacki.
giczny, o typowo słowiańskim wyglą
Obydwa kraje wymienią między so
dzie, nie ukrywa zadowolenia z prac bą po 10 naukowców. Na 3 uniwersy
Komisji. Informuje nas chętnie.
tetach naszych w Belgradzie, Zagrze
— Polsko - jugosłowiańska konwen biu i Skoplie (Macedonia) zorganizuje
cja kulturalna jest pierwszą tego ro my lektoraty języka i literatury pol
dzaju umową, jaką po wojnie Jugo skiej. Odpowiednie lektoraty serbskosławia zawarła z innym krajem. Cho chorwackie powstaną w Warszawie,
ciaż stosunki kulturalne pomiędzy na Poznaniu i Krakowie. W dalszym pla
szymi krajami istniały i dawniej, mia nie przewidujemy utworzenie — na
ły jednak charakter raczej jednostko zasadzie wzajemności — w obydwu
wy. Ograniczały się do wzajemnych krajach po jednej, pełnej katedrze uwyjazdów poszczególnych osób i nie niwersyteckiej języka i literatury.
zbyt intensywnej współpracy tylko nie
— Czy plan przewiduje również
których instytucji. Zmiany ustrojowe, współpracę na niższych szczeblach na
jakie zaszły w obydwu krajach, umoż uczania?
liwiają współpracę na jak najszerszej
— Owszem. Jeśli idzie o szkoły popłaszczyźnie.
powszechne postanowiono np. uwzględ
— Jaka jest opinia p. Ministra o nić w podręcznikach szkolnych po 3
współpracy polsko _ jugosłowiańskiej czytania z lektury kraju zaprzyjaźnio
w okresie 1947 r.?
nego. Zarówno w szkołach powszech
— Współpraca dotychczasowa dawa nych, jak i średnich wprowadzi się
ła dobre rezultaty, ale dopiero opra obchody świąt narodowych. Obchód
cowany obecnie pian na rok 1948 za święta narodowego Jugosławii w szko
pewnia należyte możliwości rozwojo łach polskich odbywać się będzie 29
we, w pełni bowiem uwzględnia po listopada, a u nas — święto narodowe
trzeby naszych narodów w zakresie Polski — w dn. 22 lipca.
wymiany i współpracy kulturalnej.
— Czy, oprócz studiów stypendial
Pragnę podkreślić, że praca przy usta nych, należy spodziewać się wzajemne
laniu tego planu odbywała się w at go dostępu młodzieży do uczelni wyż
mosferze braterskiej i pełnego poro szych na warunkach zwykłych?
— W roku akademickim 1948-49 w
zumienia.
Polsce studiować ma 200 studen
CO PRZEWIDUJE PLAN?
jugosłowiańskich, a na uczelniach
— Czytelnicy „Życia“ chcieliby się tów
naszych
— 100 Polaków.
zapoznać bliżej z nowym planem
współpracy...
LITERATURA, TEATR, PRASA
— Plan uwzględnia szeroki wachlarz
— Chcielibyśmy wiedzieć jeszcze,
potrzeb obydwu krajów, tak w zakresie jak według planu ułoży się współpra ,
szkolnictwa, problemów naukowych, ca w zakresie /'wymiany literackiej i
życia artystycznego, jak i współpracę artystycznej?
kulturalną związków zawodowych, or
— W dziedzinie literackiej ustalono
ganizacji kobiecych oraz młodzieżo minimum 4 przekładów z beletrystyki.
wych.
Jestem jednak przekonany, że w Jugo
Polskie Min. Oświaty, uwzględniając sławii minimum to będzie wielokrot
potrzeby Jugosławii w dziedzinie szkol nie przekroczone. Literatura Wasza
nictwa wyższego, przyznało naszym stu jest u nas bardzo popularna. Nie mó
dentom 40 stypendiów na studia w wię już o takich pozycjach, jak Żerom
Polsce. Studenci polscy otrzymają 15 ski, Reymont i Sienkiewicz. Mamy
stypendiów u nas. Niezależnie od tego, sporo przekładów z polskiej twórczości
pragnąc umożliwić niezamożnej mło najnowszej, że wspomnę tylko liczne
dzieży polskiej wypoczynek wakacyjny utwory Zofii Nałkowskiej, W. Wasi
w naszych uzdrowiskach, ofiarowaliś lewskiej, Brandysa („Miasto niepoko
my 10 stypendiów wakacyjnych zwy- nane“) i Szmaglewskiej („Dymy nad
Birkenau“).
W sprawach teatru odbywać się bę
dzie wymiana artystów i reżyserów,
a poza tym przewiduje się w roku
1948, na zasadzie wzajemności, wysta
wienie po 1 dramacie i po 1 operze
w każdym kraju.
Dla pogłębienia wiedzy o naszych
Ułatwia TRAWIENIE
krajach i problemach, wymienimy
dwa razy w roku wycieczki dzienni
Do nabycia w aptekach I drogeriach
karskie, przy czym każdorazowa eki
pa prasowa będzie składała się z 5 o-

The-Chambard

, HERBATA PRZECZYSZCZAJĄCA

Wzrasta produkcja
to znaczna zwyżka w stosunku do
m-ca września, w którym produkcja
wyniosła
tylko 37 tys. sztuk.
55.100 sztuk bielizny wyprodukowa
Fabryka konfekcyjna posiada 175
ły w październiku Państwowe Zakła czynnych maszyn krawieckich noż
dy Włókiennicze w Warszawie. Jest nych, w tym 12 elektrycznych. Za
trudnionydr jest 571 pracowników
fizycznych i 45 pracowników umy
słowych.

wyrobów konfekcyjnych

Większe zbiory zbóż

w ZSRR

Tegoroczny zbiór zbóż w Związku
Radzieckim jest o 58% większy od
zeszłorocznego.
Większość republik Związku Ra
dzieckiego przed terminem zakoń
czyła zdawanie zboża dla państwa.

A SKĄD FUNDUSZE?
Pisma te i artykuły nie docierają
do prasy brytyjskiej. Czyta je zam
knięty świat, który w dzień trudni
się nie bardzo jasnymi interesami, a
wieczorem szuka zbawienia w „R. C.
S.“, „Drodze“, życiu“ i innych pla
mach, które wywodzą się z „zaświa
ta“:
Kabalarki wróżki, stoliki wirując«
są lekiem na wszystkie cierpienia do
czesne. To robi się prywatnie. A
publicznie? Wydaje się pisma po
święcone spirytyzmowi, nawracaniu
ludów na szaleństwo. Są to oczywiście
rzeczy nieszkodliwe. Wszystko bowiem
pisane jest po polsku i nie sięga da
lej poza krąg emigrantów.
Pozostaje tylko tajemnicą: skąd d
nowi misjonarze czerpią pieniądze na
utrzymanie tych tygodników. A prze
cież nie stoją pod Hyde Parkiem, by
żebrać. Nie są to bowiem rzeczy ta-'
nie w Wielkiej Brytanii. A jedno
cześnie prasa emigracyjna żali się,
że nie ma popytu na książki poważne.
Taki jej los. Skazana na błazeństwo
wyżywa się w spirytyźmie.
Regnis

Nasze babcie
uważały puder za irodek
szkodliwy dla cery. Może
■wtedy czasem miały i ra
cję. Dziś nasza produkcja
pudru oparta jest na su
rowcach
nowoczesnych,
których korzystne działa!
nie dla cery wielokrotnie
zostało zbadane. To też
puder „Anida“ jest zdro
wym 1 higienicznym środ
kiem do nadania cerze po
wabnego i milszego wy
glądu.

katedra Nauki o Sztuce
Wydział Humanistyczny Uniwer.
Łódzkiego od czasu powstania uczel
ni tej tj. od r. 1945 posiada katedrę
Estetyki i Nauki o Sztuce, jedyną w
Polsce i drugą w Europie.
Wybitnym osiągnięciem Zakładu
jest zorganizowana już biblioteka, któ
ra zawiera sporo cennych publikacji
i wydawnictw z zakresu estetyki,
nauki o sztuce i teorii poszczególnych
sztuk.

Jadwiga Walker
maluje żołnierzy naszej odrodzonej armii
w (Paryżu i stamtąd udało jej się
przedostać w czasie okupacji niemiec
kiej do 'W. Brytanii, gdzie wstąpiła
jako ochotniczka do szeregów pol
skich. Plonem jej twórczości wojen
nej była wystawa „Polska Dywizja
Pancerna w W. Brytanii“ w Edyn
burgu w 1944 r. oraz zbiorowa wysta
wa w przeddzień powrotu do Pol
ski.

kom, że są na skraju przepaści. T®*
raz można zrozumieć po co Charkiewicz, Studnicki, Goetel i osławiony
Dering, kat Oświęcimia, przybyli do
Wielkiej Brytanii. Mają posłannictwo.
Muszą dokonać ważnej misji. Jeśli
nie uratują Wielkiej Brytanii, to sy
tuacja będzie beznadziejna.

Jedyna w PoIsce i druga w Europie

Pierwsza polska batalistka

Poza tym słuchacze zajmują się
układaniem bibliografii dawnej lite
ratury polskiej o sztuce. Estetykę i
naukę o sztuce wykłada obecnie na
Uniwersytecie
Łódzkim
wybitny
znawca tych przedmiotów prof. Mie
czysław Wallis.

Polska wystawa
w Niemczech

(

Wystawa grafiki polskiej w Ber
linie, grupująca ponad 100 dzieł naj
wybitniejszych grafików polskich, z
Ostoją - Chrostowskim, Wyczółkow
skim, Skoczylasem i Kulisiewiczem
na czele, cieszy się olbrzymim po
wodzeniem.
W najbliższych dniach wystawa
objedzie inne miasta niemieckie.

Przodownice pracy

broń. Opodal, nasza krajowa piechota
i artyleria ćwiczy się na manewrach
latem 1947 r. Energicznymi poclągnię
ciami ołówka artystka kreśli sylwet
ki rekrutów i starej wiary. Każda jej
postać żyje, prawie się rusza....
Doskonałe są fragmenty: toczenie
działa, ćwiczenia przy haubicy, wy
stęp orkiestr wojskowych, nauka o
broni. Ze skrupulatnością artystka
portretuje dowódców .oficerów szta
bowych i zawsze uśmiechniętego dy
rektora Muzeum W.P., płk. Zb. Szacherskiego.

Przyjechała z Zachodu w maju
1947 r. i prawie wprost ze statku za
ciągnęła się do służby w zarządzie
głównym polityczno - wychowaczym
W.P. Odbywa więc p. Jadwiga Wal
ker podróże służbowe z teką, ołów
Salę przyległą zajęło 18 obrazów okiem i chwyta na gorąco sceny żoł lejnych głównie pejzaży. Z ram uś
nierskie.
miecha się młody marynarz Cwiklik
spod Krakowa; zginął, jak bohater na
W pierwszej sali znaleźli pomieszczę pokładzie „Orkana“, gdy jego macie
nie żołnierze z czasów walk na Za rzysta „Błyskawica“ powróciła do
chodzie i chłopcy z krajowych gar kraju — bez niego.
nizonów. Pierwsi siedzą w obozach
Jadwiga Walker, autoportret
mglistego Albionu — w „beczkach“,
Jeden z obrazków, zatytułowany
Ruchliwa dyrekcja Muzeum W.P. t.j. barakach o zaokrąglonych da „Dziewczyna“, ofiarowała malarka
(Foto Film Polski)
urządziła b. interesującą wystawę, chach, po których ścieka wilgoć 1 funduszowi Odbudowy Warszawy. Kto Halina Lipińska,
liczącą
lat 19, obslu*
deszcz.
Palą
fajki,
gawędzą,
czyszczą
go
kupi?,
(wr)
która wzięła sobie za temat żołnierza
guje 6 krosien i wyrabia 189 proc»
Polski dzisiejszej — po skończonej
normy.
wojnie. Była już w Muzeum podobna
wystawa w roku zeszłym, ale poświę
cona wydarzeniom zawieruchy wojen
nej, grozie okupacji, powstaniu, 1 par
tyzantce.
Przeprowadzone badania wykazały,
Obecnie oglądamy chłopców z Dy
że zdobnictwo ludowe w tych stro
wizji Kościuszkowskiej już nie przy
Z ramienia Państw. Instytutu Bada nach, a zwłaszcza hafciarstwo, jest
dymiącej armacie na Pradze, lecz w nia Sztuki Ludowej w Warszawie, sztuką żywą która wciąż bogaci swe
rusznikarni, na poligonie, czy w izbie przeprowadzono badania zdobnictwa motywy zdobnicze.
szkolnej z elementarzem. Jest jesz- ludowego, a w szczególności wyszyć
sze inna różnica: autorami tamtej na strojach góralskich na terenie
byli przeważnie oficerowie 1 szeregowi, p ółn o cn o -wsch odn ie j Nowo tarszczyzartyści co w tornistrach nosili ołówki ny. 10 słuchaczy A. S. P. w Krako
i notesy; szkice i obrazy malowała wie, prowadziło badania w 9-ciu wymiany towarowej
jedna ręka kobieca-artystki rodem ze wsiach, leżących między Nowym Tar
Lwowa, Jadwiga Walker. Już przed giem a Krościenkiem. Owocem pracy z Rumunią
wojną znała ją Warszawa, gdyż w było kilkadziesiąt rysunków tzw. pa
W Bukareszcie podpisano dodatko
1937 r. urządziła własną wystawę w rzenic (hafty na spodniach górali), wą umowę handlową między Rządem
salonie Garlińsklego. W chwili wy jak również szereg zabytków ludo Polskim a Rumunią.
buchu wojny przebywała na studiach wego meblarstwa.
W rezultacie rozmów, które pro
wadzone były w atmosferze przy
jaźni i zaufania oraz pełnego zrozu
mienia wzajemnych potrzeb, podpi
sano układ o rozszerzeniu wymiany
towarów między Rządem R.P. a Ru
(Foto Film Polski)
munią, do kwoty 10 milionów doi. na Zofia Kuczyńska pracuje jako tkaczka,
rok
najbliższy
w nowym 139 numerze „PRZEKROJU"
W 907-0
wyrabia 145 proc, normy.

Badania sztuki ludowej

góralszczyzny

KLUB DOBREJ KSIĄŻKI
Szczegóły

korespondenta)
mającym w psychice kult dla pełnej
idei i nawet pogardę dla doświadcze
nia.“
Zdawało by się, że typy, które ma
ją pogardę dla doświadczenia powin
ny się zamknąć we własnym kółku.
Tymczaseńi założyli wszechświatową
organizację. Zorganizowali zjazd. Wy
brali prezesa, skarbnika. Piszą me
moriały i konkurują skutecznie z
Zaleskim i Arciszewskim.
W POSZUKIWANIU ZDRADY...
Wśród różnych misjonarzy odezwał
się między innymi dawny współpracownik „Słowa“ wileńskiego, Charkiewicz. Węszy on wszędzie zdradę
i upadek obyczajów i chce przygoto
wać grunt do nawrócenia pogańskiej
Anglii na wiarę prawdziwą.
Jeszcze przed nim inny dziennikarz
z organu Mackiewicza wskazał, że
Polska ma przed sobą ważną misję.
Może wraz z Irlandczykami nawró
cić Brytyjczyków, a wtedy wpływy
polskie w Wielkiej Brytanii wzmocnią
się znacznie.
Dwa lata temu „minister“ infor
macji zawiadomił Arciszewskiego, iż
ma możliwości pozyskania kościoła
anglikańskiego dla kół emigracyjnych.
Impreza skończyła się skandalem.
Teraz zaczyna się atak nawracania
społeczeństwa anglikańskiego. Pan
Charkiewicz w „Życiu“ wzywa na
alarm: „Znajdujemy się w Anglii, kra
ju dziwnie obcym, osobliwym zaś pod
tym względem, że to jest kraj woju
jącego protestantyzmu.“ Autor chce
spłacić dług wdzięczności jako przytu
lony gość. Wskazuje na rany Wielwiej Brytanii: „Kościół anglikański
przeżywa wielką i doprawdy gorszą
cą awanturę z biskupem Birmingha
mu, doktorem Barnes'em, zapalonym
darwinistą... Ten biskup nie uznaje
grzechu pierworodnego, przeistoczenie
uważa za absurd.“
Upada nie tylko Wielka Brytania.
Cały świat ginie w odmęcie niewia
ry: „Kiedy przez pewien czas istnia
ła Wielka Piątka wchodziło do niej
tylko jedno państwo katolickie —
Francja. Późniejsza Wielka Trójka,
jak obecnie Dwójka obchodzi się bez
głosu katolickiego. “
Czy nie wystarczy? Pan Charkie
wicz stanie prawdopodobnie w Hyde
Parku i opowie biednym Brytyjczy-

Rozszerzenie

©«f
i %

•

cnwti«

Miejska komisja planowania sW normy
obejmie całokształt
gospodarki Olsztyna

DR<SiÜ

woda.

ŚWIATŁO

|Howv rekord pracy
Ina Śląsku

Wykonanie planu akcji siewnej
uzależnione będzie od dostaw
Podczas narady ustalono ilość ro
ziarna
dzin, które gwoli zrealizowania pla;

W dziedzinie komunikacji Komi«
Przed mającym się niedługo od- 1 nu muszą być całkowicie zaopatrzo
sja planowania współpracuje w u»
być posiedzeniu Woj. Komitetu ne w materiał siewny.
stalaniu p’anu budowy i naprawy TELEFONUJĄ NAM:
Związana
Siewnego, który ustali ostatecznie
sieci
komunikacyjnej,
I KATOWICE. Niebywały rekord
Do liczby nie posiadających żad
Na ostatnim plenum Miejskiej Rady Narodowej w Olsztynie postaw z tym -;est współpraca w rozbuao« wydobycia węgla ponad normę u- cyfry planu kampanii wiosennej
wie -i konserwacji dróg wodnych o« staiili dwaj braci;ia Bukdalowie w 1948 r., w gabinecie wicewoj. ob. B. nych zapasów zboża na wykonanie
nowiono, powołać do życia miejską komisję planowania.
Wilamowskiego odbyła się narada siewów zaliczono 13.500 rodzin osie
raz przeprowadzanie melioracji pod
chropaczowskiej kopalni „Śląsk“. wstępna, poświęcona
W myśl regulaminu, przedłożonego do zatwierdzenia przez prezy stawowej i szczegółowej.
powyższemu dleńców z Rzeszowskiego i Lubel
24-letni Bernard, górnik i 18-letni
skiego, osiadłych w tym roku na te
dium MRN, przewodniczącym komisjj planowania jest każdorazowo u«
Komisja planowania dopilnowuje Rudolf, ładowacz osiągnęli 552% zagadnieniu.
Po omówieniu optymalnego pla renie naszego województwa, 2.000
rzędujący przewodniczący MRN lub jego zastępca. Jako członkowie opracowanie planu wymiany i prze nos my.
nu kampanii wiosennej uczestnicy rodzin przesuniętych z t. zw. gospo
komisji planowania wchodzą wszyscy przewodniczący poszczególnych budowy urządzeń kanalizacyjnym i
Młody górnik oświadczył, że za konferencji uznali go za możliwy darstw spornych na inne gospodar
wodociągowych.
Ponadto
opiniuje
komisji oraz powołani w zależności od zagadnień rzeczoznawcy' 1 spe«
warunkiem stwa i 6.000 rodzin osiadłych w try.
o p ar.ach sieci elektrycznej j oświe ciął się w sobie i nie jest to jego o- do wykonania, pod
wszakże dostarczenia w odpowied bie osadnictwa grupowego i spółcjaliści.
*
tlenia ulic miasta, a także dba o u« statnie słowo.
Cała załoga kopalni „Śląsk“ wy nich rozmiarach pomocy siewnej w dzielczo-parcelacyjnego.
Kompetencje komisji planowania nej i stopy życiowej mieszkalicow porządkowanie terenu miejskiego i konała listopadowy plan w 120%. postaci nasion zbożowych i ziemnia
o
estetyczny
jego
wygląd.
Z pozostałych rodzin zaledwie po
są bardzo rozległe i obejmują ca: miasta. .
ków.
wydobywając 72013 ton węgla.
łowa
wykona siewy z własnych za
łokształt gospodarki miejskiej.
Komisja planowania może oprą«
Nie mniej . ważr.e .kompetencje
pasów, reszta będzie musiała korzy
przewidziane zostały w dziedzinie cowywać wnioski zmierzające do
stać z pomocy siewnej w mniejszych
ODBUDOWA
rozwoju spółdzielczości, .przemysłu reorganizacji Zarządu Miejskiego,
lub większych rozmiarach. (1.)
Naczelnym zadaniem komisji pia
_
ludowego, turystyki, w opracowywa przedsiębiorstw i zakładów miej«
nowania jest współpraca z odpo niu sieci zakładów opieki społecz» skieh w kierunku oszczędności per
wiednimi czynnikami w opracowa« nej, zakładów' służby zdrowia i we« sonalnyoh i rzeczowych, a także u«
Stasia
Sam. Chł., „Społem“, punktów skta«
niu planu rozbudowy, przebudowy terynarii.
sprawnienia pracy, (j.j.)
jest telefonistką
dowania,
młynów
spół
dziel
czy
cn
i odbudowy poszczególnycn dzielnic.
Wczoraj w sali konferencyjnej i t. d.
Związane jest z tym dopilnowanie i
Zw. Rew. Spółdzielni pod przewód«
współpraca r.ad zabezpieczeniem
Podczas konferencji ustalono ilość
nictwem
woj. pełnomocnika do
budynków, nadających się do odbu«
spraw składowania zboża on. Brod« miejscowych zapasów produktów
dewy. W tym względzie komisja
niqkiego przy Ijcznyin 'udziale u« żywnościowych, oraz icn zapotrzebo
planowania ma za zadanie opraco
częstników
odbyła się konferencja, wanie na przyszłość, normy nrzy«
wać plan gospodarczy i inwesty«
Miły głos w słuchawce
pc-święcor.a
zagadnieniom aprowiza« działowe dla wolnego rynsu, a po«
ćy ny.
za tym omówiono metody i nie-do«
\ wibudza chęć zobaczenia
cyjnym
naszego
województwa.
będzie położony na przygotowanie
Do ważnych funkcji komisji pla=
!
jej. j dnakże nie bez le
magama dystrybucji tych artyku»
ku, że miły nieraz głos
W naradach wzięli udział: przy« łów w terenie.
sił fachowych do pracy w gminnych
. nowania należy opiniowanie pla
W
ramach
kontynuowanego
szko

należy do mało Inłeresuinsp. Centralnego
nu rozmieszczenia poszczególnych ro lenia pracowników spółdzielczych spółdzielniach Samopomocy Chłop- były
... z Warszawy
....
, Jęcej osoby. Ale fen, co
Szczegółowe sprawozdanie z kor>
które w terenie wiejskim ma- Fund. Aprow, ob. Sołoma, dyrek«
azajów przedsiębiorstw przemysło«
, zdecydował sią ją zaposię w dniu 7 grudnia, w skiej,
\ znać, jest oczarowany jej
ją wszechstronnie zaspokoić potrze- tor oddz. wojew. tejże rnstytue i ferencji podamy w numerze jutrzej
Wyeh, handlowych i rzemieślm« odbędzie
spółdzielni
„Ostoja
“
w
Kętrzynie,
urodę, ktćrę p elągnuje
ob. Lubczański, przedstawiciele Zw. szym naszego pisma. (1)
ćzych, jak i wspo'praca w opraco« konferencja księgowych spółdzielni by ludności wiejskiej. (Zem.)
wypróbowanym środkiem
wania planu rozwoju rzemiosła, roi wiejskich. Obejmuje ona wszystkie I
kremem matowym i pud.'
Anida".
nictwa i przemysłu rolniczo=prze« wiejskie placówki spółdzielcze, znaj ,
-twórczego na zasadach spółdziel« dujące się we wschodniej części o- •
czych.
kręgu.
Dla spółdzielni, położonych w za
KÜLTURA. OŚWIATA I ZDROWIE
chodniej części okręgu, odbędzie się
W dziedzinie kultury i oświaty taka sama konferencja 14 bm. w Ol
roku bież. Zlot ten zorganizowany
komisja p anowania winna współ« sztynie. Obie konferencje zorganizo
1 był pod nazwą „Zlot Pokoju“ i zgro
-t-SŁTCKisiaa
pracować w opracowaniu sieci szkół wane są w -związku ze zmianą siruk
madzić miał młodzież tych krajów,
•podstawowych, średnich i licea!« tury spółdzielni na wsi. Sieć ich zo
które walczyły z Niemcami. Polska,
nych oraz zawodowych. Komisja po stanie definitywnie ustalona do 15
która spłynęła krwią tysięcy mło
dej muje inicjatywę w kierunku pod bm. Akcja szkolenia została uzgod
dzieży w walce z okupantem, zapro
Zainteresowania
całego
harcerstwa
naszego
województwa
koncen

noszenia poziomu kultury społecz« niona ze Związkiem Sam. Chloeszenia nie otrzymała, natomiast za
W dniach 6 i 7 bm. odbędzie się
skiej, Związkiem
Gospodarczym trują się wokół konferencji i odprawy, odbytej w Olsztynie w ostat proszeni zostali przedstawiciele „de
w
Olsztynie Okręgowy Zjazd Spra=
oraz czynnikiem społecznym.
mokratyzujących
się
“
Niemiec.
nich dniach listopada. Tematem powyższej odprawy były zagadnienia
Zw. Nauczycielstwa Poi
13 bm. odbędzie się w Olsztynie nurtujące cały Związek Harcerstwa Polskiego: zmiana kierunku progra
Po wysłuchaniu tego oświadcze wozdawczy
skiego.
w sali obrad Związku Rewizyjnego
nia
zebrani
uchwalili
rezolucję,
któ

kierowników Spółdziel mowego i ustalenie jednolitej struktury organizacyjnej.
W zjeździ© wezmą udział .zarządy
rą postanowiono przesłać na ręce
Jesteśmy w Olsztynie, jako od konferencja
ni
Księgarsko-Papierniczych.
W
Dotychczas programy harcerskie Narodu, a nie jałmużnie dolarowej Naczelnika Harcerzy, celem prze- oddziałów powiatowych ZNP dele«
biorcy dóbr kulturalnych, nieco jed 7mą w niej udział przedstawiciele
miały na celu wychowanie młodego z rąk międzynarodowej finansiery. , kazania jej do Międzynarodowego gacje ognisk i zaproszeni goScie.
nostronni.
spółdzielni.
Otwarcie zjazdu nastąpi w dniu
| Biura Skautowego.
chłopca na dobrego obywatela dro
Kochamy teatr i w miarę naszyci' 17 Ostatnią
w
tym
miesiącu
pracą
6 bm. o godz. 10 w sali Glrnn. Mę«
sił i możliwości uczęszczamy na szkoleniową Działu Społ.-Wycho- gą odpowiednio podsuwanych . za- WYŚCIG PRACY.
skiego. Dalsze obrady odbędą się W
Przemówienie ob. Kalinowskiego PIĘKNY DOROBEK.
dań, które miały go stopniowo przy
przedstawienia.
będzie kurs dla magazy gotwać na pełno wartościowego o- przyjęte zostało gorącymi oklaska
W dalszym ciągu konferencji na szkole powsz. Nr 1 przy ul. MonŁusz
Zrobiliśmy w stosunku do lai u- wawczego
spółdzielni. rolniczo-handlo bywatela. Natomiast programy dzi mi, po czym odczytana została rezo stąpiły sprawozdania poszczegól ki 10. (ni)
<
biegłych duży postęp w naszym na nierów
wych od 15 do 20 bm. w Olsztynie siejsze są tak ułożone, że młodzi lucja, w której harcerze Warmińsko- nych hufców, obrazujące szybki roz
stawieniu do życia muzycznego.
Szko’er.ie w roku 1948 będzie nie chłopcy-harcerze spełniają już dzi Mazurskiej Chorągwi postanawiają wój harcerstwa na terenie naszego
Koncerty, a zwłaszcza popularne
poranki muzyczne cieszą ti. zaAu- mniej intensywne. Główmy nacisk siaj obowiązki obywatelskie, według rozpocząć harcerski wyścig pracy województwa i dorobek’ młodzieży,
żoną frekwencją i zainteresowanie
swoich sił i możliwości. Metodą gry na terenie województwa. „.. przede wyrażający się w realnych cyfrach
tą dziedziną życia kulturalnego wy
i szlachetnego współzawodnictwa wszystkim jeszcze bardziej podej - osiągnięć na polu odbudowy kraju,
harcerz wykonuje realne prace w mujemy się uczyć młodzież życia i pomocy w jesiennych pracach rol
kazuje stały wzrost.
pracy w grupie, bez względu na nych, służbie Warmii i Mazurom,
ramach „Służby dla Kraju“.
Biblioteka miejska i szereg czy
W niedzielę dnia 7 bm. odbędzie
pochodzenie i przekonanie wierząc,, walce z analfabetyzmem.
telni prywatnych również nie mogą
TRZY
DNI
OBRAD.
się
drugi z rzędu -wykład z cvkiti
Warszawie
Po
sprawozdaniach
dr.
K.
Zemiż
stworzy
ona
swą
demokratyczną
się uskarżać na brak czytelników.
brzuski wygłosił krótki referat na zorganizowanych przez Uniwersytet
Pierwsze
dwa
dni
obrad
miały
postawą,
swym
wysiłkiem
i
umie

I tu nasze aktywa stają już na
Na pierwszy krajowy zjazd Z w.
. temat walki z alkoholizmem, po Kopernika i Instytut Mazurski „wy
pewnym zdecydowanym poziomie.
Walki Młodych, który odbędzie się charakter ściśle wewnętrzny — spra jętnością współdziałania, zbiorową
Jeden jeszcze rodzaj odbioru wra w Warszawie w dniach od 6 do 8 wy organizacyjne, i w trzecim dniu atmosferę w odbudowie, zbiorowy czym komendant Chorągwi zreasu kładów powszechnych". Prof. dr.
mował wyniki odprawy i zreferożeń intelektualnych jest, powiedz bm. wyjeżdża z Olsztyna 30 osobo obrad uczestniczyli również zapro czyn i zbiorowe osiągnięcie.
Wojciech Hejnosz mówić będzie na
goście, aby okazać sympatię
Harcerze Warmii i Mazur współ. wał zamierzenia na przyszłość.
my, zapoznany.
wa delegacja Woj. Zarządu ZWM, szeni
Wspólne odśpiewanie Roty i uro- temat zagadnień ustrojowych pier«
Jest nim dziedzina odczytów p.c- w skład której wchodzą przedstawi i zrozumienie społeczeństwa dla po działając w ramach wyścigu pracy
przy usuwaniu trudności, jakie sto■ czyste opuszczenie flagi zakończy wotnej ^Polski.
pularno-naukowych.
i ciele poszczególnych zarządów po- czynań młodzieży harcerskiej.
_
Ludową, ło trzydniowy zjazd, (ni)
Stwierdzić musimy z ubolewa-' wiatowych i zarządu miejskiego w
Konferencję w 3-cim dniu zagaił ją obecnie przed Polską
Niezwykle ciekawy ten wykład
nicm, że pierwszy odczyt z cyklu Olsztynie.
Komendant Chorągwi phm. Jan Bo wierzą, że w ten sposób przyczyrozpocznie
się o godz. 16 w sali
budowy
nowego
niać
się
będą
do
wykładów powszechnych, wygłoszę
Oprócz delegacji uda je się do War jarski, po czym ob. R. Kalinowski
Gimnazjum Męskiego przy uli. Mlc
ny przez znanego uczonego polskie szawy piętnastu zaproszonych gości z ramienia Woj. Rady Naród, omó lepszego świata, w którym ludzie Czy jesteś
go i na temat niezmiernie interesu — przedstawicieli OM TUR, Z MW wił obecną sytuację polityczną, pod nie tylko chcieliby, ale i mogli życ już członkiem
kiewicza, Wstęp zł. 20. dla młodzie;
jący, zwłaszcza nas zamieszkałych „Wici“, przodowników pracy, przed kreślając perfidię polityki anglo po bratersku“.
ży 10.
Rezolucję
postanowiono
przesłać
na ziemi warmińsko-mazurskiej, nie stawicieli PRW, młodzieży pocho saskiej, popierającej
podżegaczy
na
ręce
ob._
wojewody
olsztyńskie

zgromadził tylu słuchaczy, na ilu dzenia miejscowego i szkolnej.
wojennych, oraz przedstawił sytua
zasługiwał.
Wyjazd nastąpi w dniu jutrzej cję Polski, dźwigającej się o włas go i Naczelnika Harcerzy w War
nych siłach z ruin dzięki wysiłkowi szawie.
Jest to zjawisko ujemne, które, w szym, wieczorem, (abo.)
co wierzymy mocno, również uleg
NIEMCY LEPSI.
nie zmianie na lepsze. Zwłaszcza,
Po rezolucji druh St. Tuński po
jeśli będziemy mieli na uwadze ten
ruszył sprawę stosunku anglosasów
stały, powszechny pęd do dokształ
do Zw. Harcerstwa Polskiego, poda w Olsztynie
------ ~-------------------znalazły
swe odbicie w powziętej
cania się, do przyswajania wiedzy
jąc jako najjaskrawszy fakt nieprzy
i do interesowania się coraz to no
uchwale
ostatniego
plenum.
chylnego stanowiska niedopuszczeDotychczas nieustabilizowane wy ' Zgodnie z tą uchwałą
Ciasnota w biurach dyrekcji Z.E.
i.... .
wymi i głębszymi zagadnieniami.
przewoam«
nie
harcerzy
polskich
do
wzięcia
unagrodzenie
dla
przewodniczącego
O.M.
w
Olsztynie
utrudnia
należyty
rozwój
akcji
społecznej,
której
zna
(z. a.)
MRN otrzymywać będzie ry«
czer.ie jest tu powszechnie docenia« działu w światowym zlocie skau- Miejskiej Rady Narodowej i człon« ezący
diety miesięczne w kwocie
ne. Ostatnio np. przedszkole dla tów t. zw. Jamboree we Francji w ków prezydium MRN w Olsztynie, czałtowe
20
tys.
zł.
Natomiast wiceprzewod«
H
dzieci pracowników ZEOM«u nie
niczący
Po
500
zł. na każde posie«
miało warunków normalnej pracy.
dzer.ie i za każdy dzień pracy biu=
rowej, wykonywanej na zlecenie
' Staraniem przeto dyrekcji uzy«
przewodniczącego. Również członko
skano odpowiedni barak, który zo«
wie prezydium będą otrzymywali
stał przewieziony do Olsztyna. Na
po 500 zł za każde” posiedzenie, ta«
mowę na ziemiach, które no la« odpowiednio ułożonym fundamen«
kież diety przysługują też przewód«
cie
jest
on
obecnie
montowany
na
lach niewoli wróciły do grar.ic Rze
Przem. Chemicznego
Zjedn.
też rozwija się zainteresowanie dzia niczącym poszczególnych komisji.
dziedzińcu przed gmachem dyrek«
Mulzeum Narodowe w Warsza« czypospolitej.
Wszyscy inni członkowie MRN po
Krótka rozmowa w olsztyńskim Palnością Przemysłu Chemicznogo i
wie, dzięki inicjatywie dyr. Stani«
Wystawa w Olsztynie, jak już in ej i ZEOM=u.
pododdziale Zjednoczenia Przemy« rozwija się jego pozyreczna praca, bierać będą po 300 zł za każde po«
sława Lorentza wiosną d. toku pod« formowaliśmy. mieścić się będzie
Znajdzie tu właśnie swe pomiesz słu Chemicznego przy placu Roose«
siedzenie. (J.)
(J-w-)
jęło akcję, nie mającą precedensu w w salach muzeum na zamicu 1 na« czernie
przedszkole. W tym celu velta zaciekawia nawet przygodne«^’“””'
dzie.ach muzealnictwa * polskiego. pewno nie tylko zainteresuje miej« wnętrze, baraku zostało oapowied«
go odwiedzającego — nie klienta,
Oto celem udostępnienia posiada« scowe społeczeństwo, aie również
rozplanowane i zostanie tak u= którzy oblegają biurka. Dowiaduje
nych zbiorów jak najszerszym ma; i cały region warmiiisko«mazursKi. nio
rządzone,
aby
mogło
sprostać
wyma
som społeczeństwa polskiego. Mu=
To też z radością należy powitać ganiom zarówno natury niglenicz« my się, że naszemu terenowi dostar
zeum Narodowe zorganizowało wy« tę imprezę, która niewątpliwie bę« nej, jak wychowawczej. Do bara« czono m. in. szeregu artykułów
stawę objazdową, która rozpoczyna dzie na naszym terenie miała duże ku zostanie doprowadzony prąd e= „gwiazdkowych". Są to świeczKi Z TOW PRZYJAŹNI
EGZAMIN
ki tramwajowe i tea«
jąc swą wędrówkę po Polsce w ma znaczenie w akc. i .upowszechnia« lektryczny, wodociąg i kanalizacja. choinkowe, ognie sztuczne, które
POLSKO
RAD2HEC«
W SĄDOWNICTWIE
tralne inwalidom wo«
ju rb. nie tylko odwiedziła większe nia kultury artystycznej wśród naj« Dla ogrzewania wnętrza baraku >ca tak chętnie zapala dziatwa, w na’« KLEJ
jer.nym.
Przed
Komisją
Egza
bliższych
dniach
oczekiwany
jest
t.
miasta, ale również szereg droo« szerszych warstw
społeczeństwa instalowane zostanie centralne, o« zw. „amoniak“ do pieczenia ciast.
• Uchwałą
Zarządu • minacyjr.ą przy Sądzie
Inwalidcfn
wojen«
nych miasteczek i wsi. Tematem polskiego, (a.)
grzewanie. (J)
— Oddział olsztyński — informu Grodzkiego Tow. Przy Apelacyjnym w Olsz« nym udostępniono w
wystawy jest cykl obrazów Jana
je nas inż. Narkiewicz — rozprowu jaźni Pol.sRaazieckiej tynie odbył się trzeci ten sposób korzystanie
■ Matejki „Dzieje cywilizacji w Pol«
dził szereg artykułów i alarmuje na miejsce snarbnika egzamin tna urzęctni« z dobrodziejstw sztuki
sce"
swoją centralę o dalsze przesyłki Zarządu ob. A. Mrocz ków II kategorii. Do teatralne! i komunika
Nic więc dziwnego, że wystawa
np. świeczek. Ostatniiio -otrzymano kowskiego, opuszczają' egzaminu przystąpiło cji miejskiej, (j.)
ta wzbudziła olbrzymie zaintereso-140 tuzinów pudełek pasty do onu* cego Olsztyn, powena« $ kandydatów.
wanie. Po wystawie w Łowiczu, l'o
„MIKOŁAJKI
wia i w przeciągu 2 dni zapas zo= ny został mgr. Piotr
maszowie, Piotrkowie Trybunalskim,
Egzamin zdali wszy w Świetlicy
Sulejowie, Bełchatowie, Częstocho«
stał wyczerpany i rówrież oczeiku« Dudziński.
Przy' Powszechnym scy. Ze szczególnym MIĘDZYSZKOLNEJ
wie i Kielcach, wystawa ta dolar« na Kortowo
się też sporo słusznych uwag kry jemy na dalsze przydziały.
egzamin
Domu
po wyróżnieniem
9 bm. o godz.
ła również i na Pomorze, gdzie w
tycznych. Odcinek od cmentarzyka
Bogato .zaopatrzony w leki jest wstało Towarowym
zdał ob. Domachowski.. 17 Dnia
Wiadomość
o
uruchomieniu
ko

koło
Tow.
Przy
w sali teatralnej
Bydgoszczy, Toruniu i Włocławku munikacji trolleybusowej, zelektry do ul. Wojskowej jest już mocno dział farmaceutyczny, który nawią«
jaźni Pol.«Raazieckiej, CHÓR KOLEJARZY
MKOS=u przy ul. Pie«
•zwiedziło ją około 40.000 osco.
zowała wszystkie „zainteresowane „zdezylowany“ i kierowca musiałby zał już czynne kontakty z szere«
W końcowym etapie tegorocznej czynniki“, zamieszkałe* przy trasie używać ekwilibrystyki, aby wymijać giem aptek w O’sztynie i w tere« którego przewodniczą
Pierwsza próba cho« niężnego odbędą się
wędrówki dnia 7 bm. wystawa zo« mającej powstać linii komunikacyj dziury i wyboje. Jeszcze gorzej nie oraz częściowo z Ubezpieczał« cym jest ob. Zimnoch. ru kole, arzy ŻZK od« „Mikołajki,, świetlicy
liczy 40 człon« będzie się w sobotę międzyszkolnej.
stanie otwarta w Olsztynie, ’ako w nej.
przedstawia się sytuacja na odcin nią Społeczną. Obecnie Oddział aą= Koło
Najbiedniejsza dzia«
.pierwszym z miast Ziem Odzyska«
ku polnej drogi od szosy ostródz ży do zadzierżgr.ięcla stosunków ków. (m.g.)
dn. 6 bm. o godz. Ib twa,
Wielu nawet zrobiło specjalną kiej do zabudowań koszarowych. hand’owych z resztą aptek zwłasz« NIE BĘDZIE ZBIÓRKI w
uczęszczająca ao
dych, aby wiosną przyszłego roku
lokalu
koła
ZZK
dotrzeć do najdalszych zakątków wycieczkę domniemaną trasą, któ Odcink ten wymaga stanowczej na cza w północnych powiatach woje« NA POMOC ZIMOWĄ przy ul. Partyzantów świetlicy międzyszkol«
ra, jak widać, będzie szła od' placu prawy chociażby w postaci zasypa- .i wództwa.
nej, popisze się tańca«
v naszych granic zachodnich.
Zapowiedziana przez 46.
mi, piosenkami i recy*
Matejko i jego prace, tak silnie Roosevelta ulicą Maurycego Moch nia dołów i wyrównania falistej na- ' Najbardziej może, poza artykufa« Miejski Komitet akcji
Do
chóru
należeć
mo
oddziaływujące na naszą wyobraź« nackiego, następnie Aleją Warszaw wierzchni. A tymczasem nic nie mi świątecznymi, zainteresuje nas Pomocy ZSmowei dwu gą nie tylko kolejarze. tacjami, których na»
nię historyczną mają szczególną wy ską do szosy ostródzkiej i szosą, a wskazuje na gorączkowe „tempo“, wiadomość, że otrzymano upraigmó dniowa zbiórka ullcz« Zapisy przyjmuje się uczyła się w świetlicy
następnie ul. Wojskową okalającą aby termin uruchomienia linii mógł ny tran i już sie również rozpro« na w dii. 7(8 bm. codziennie w godz. 8 pod kierunkiem ome«
kolonię oficerską do koszar dywi być dotrzymany.
; wädza w terenie.
nie odbędzie się, gdyż — 15 w kole ZZK przy kunek świetlicowych.
zyjnych i tu do Al. Warszawskiej.
(ni)
Owszem kilku ludzi (widziano 2) I Zgodnie z zapowiedzią, którą po« jak stwierdzono, zgoa ul.
Partyzantów 46 DWIE ULICE
A jak do Kortowa? — zapytują kopie rowy, przy szosie ostródzkiej I daliśmy przed miesiącem., (Oddział nie z
zezwoleniem (vis a vis dworca).
... na terenie całego wojewödz« kortowianie, nic bowiem nie wska leżą maszty trolleybusowej widzia«
za pośrednictwem orga« Min. Admin. Publ. ca
Ulica Szczecińska i
iwa olsztyńskiego już dziś zna au«, zuje, aby trasa była przedłużona o no nawet wieżyczkę montażową na przydzielił
nizacji rzemieślniczych skórgumę ły grudzień przeznaczo ULGI
ulica
Górna są w sta«
je sie 317 miejskich i wiejskich oa« prawie
_______
____
d
' >. kilometr. Raczej wygląda kołach i to wszystko Sceptycy nie co .znacznie obniża koszty reperacji ny jest na zbiórki, or« DLA INWALIDÓW
nie godnym poza'owa«
działów Ochotniczych Straży Pożar na to, że od koszar trolleybus pój- wierzą, chociaż bardzo by chcieli, obuwia.
Mocą uchwały Miej« nia, jeżeli chodzi o
ganizowar© przez Tow
hej, które w sumie Uczą ponad 7 dzie z powrotem do miasta.
aby już nowa linia była urucho
skiej Rady Narodowej czystość i stan samtar’
Jak widzimy, rozpiętość kontyn« Przyjaciół Żołnierza.
••tys. członków.
N« temat powyższej trosy słyszy miona. (J,)
gentu towarów jest olbrzymia, to B
zostały przyznane znix ny. (j.w-)
(ni)

Narada w sprawach aprowizacyjnych
naszego województwa

Szkolenie spółdzielców

w związku z reorganizacji spółdzielczości
na wsi

Harcerski wyścig pracy
Trzydniowa odprawa
Chorągwi Warmińsko-Mazurskiej

Okręgowy zjazd ZNP

Postępy i braki

Wykład
prof. dr. Hejnosza

Delegacja
na zjazd ZWM
w

RTPO?

Przedszkole ZEOM-u przenosi się

Sprawa diet i uposażeń

członków Miejskiej Radv Narodowej

do przestronnego baraku

„Dzieje cywilizacji w Polsce

Otwarcie wystawy obrazów J. Matejki

7, bm. w Olsztynie

Świeczki choinkowe i ognie sztuczne
dostarczy nam na święta

Dzień Olsztyna

Czy termin będzie dotrzymany?

Przed uruchomieniem linii trolleybusowej

Czy wiecie, że...

Fundusz stypendialny

Dzień EIbIąga

Partie robotnicze PPS i PPR
odsłaniają sztandary

miejscowego pochodzenia
I

Pracownicy Wydz. Wojskowego
Urzędu Woj. olsztyńskiego, wykazu
jąc żywe zainteresowanie się dolą
ludności warmińskiej i mazurskiej
przekazali Polskiemu Związkowi Za
chodniemu kwotę 9 tys. zł, jako za
czątek funduszu stypendialnego dla
! młodzieży pochodzenia miejscowe
go, studiującej na Studium Praw
no-Administracyjnym w Olsztynie.
Wierzymy, że społeczny czyn pra
cowników Wydz. Wojskowego nie
minie bez echa wśród innych urzę
dów, instytucji, a nawet i osób Prywalnych, (mag.)

SPORT* SPORT * SPORT

0,2 kg., smalec: kat. I — 1 kg. (na»
t
uczycielstwo
i poczta), olej kokoso»
(Od naszego korespondenta)
wy: kat. I — lkg., mleko w prósz*
W związku z pierwszą rocznicą ku: kat. D3 i kat. D.M.K. a 0,7 kg.,
nawiązania ścisłej współpracy mię* śledzie: kat. I — 2 kg., pasła mięs»
(mx)
dzy Polską Partią Robotniczą j Pol* na: kat. IR*a — 1 kg.
W półciężkiej, czołowy bokser
ska Partią Soc, alist^czną odbyta
Śląska — Tyka — zmierzy się z Dofiię na terenie Stoczni Nr 16 podnio TYFUS NIE ZAGRAŻA
biją I, najlepszym półciężakiem na
fiła uroczystość odsłonięcia sztanda* ■ Według sprawozdania komisji sa»
szego okręgu. Walka ta budzić bę
rów kól stoczniowych obu partii. !I nitarnej Miejskiej Rady Narodowej
Ostatnio otrzymana wiadomość ze „Zrywu“ (Świętochłowice) po dzie zrozumiałe zainteresowanie,
W uroczystości, która miała miej w ciągu foku bieżącego zanotowano
że w ostatnim meczu
sce w wie kiej sali stołówki stocz» tylko jeden wypadek zachorowania
twierdziła nasze poprzednie prognostyki tak, że dziś możemy podzielić zwłaszcza,
Dobija nam się podobał.
niowej, wzięły udział tysiące pra na tyfus brzuszny. W roku 1946 za»
się z sympatykami sportu pięściarskiego, że skład gości nie różni się
Wreszcie w ciężkiej powolny i
cowników przemysłu elbląskiego, rejestrowano 111 wypadków. (mx)
w niczym od tego, jaki przed paroma dniami zamieściliśmy.
chaotyczny Termin zmierzy się z
<-**r
członków obu partii, oraz zaproszę»
młodym pięściarzem „Zrywu“ Rut
ni goście. Okolicznościowe przemó*
ł- skła.d naszego „Zrywu“ nie jest na razie powiedzieć. W każdym kowskim. Podkreślić należy, że
wienia wygłosili: ob. Góral—perw»
uległ
tez
zmianie,
więc
zestawienie
wypadku
trzeba
pamiętać
jednak
Rutkowski mimo krótkiego okresu
szy sekretarz
Kom. Miejskiego
par brzmi, jak następuje. Na r
1---- że ambicja,
• • ■ zapał• ■i siła woli J są de zaprawy
pierw
jest dobrej myśli.
PPR, ob. Reiche — przewodniczący
szym miejscu goście:
cydującymi atutami w walce mło
W
ringu
sędziować będzie: Lisów
Komitetu Miejskiego PPS, on. Wi*
Kowalczyk — Michalski
dego boksera z rutynowanym prze ski z Warszawy, na punkty sędzio
śniewski — przewodniczący Pow.
Przewdzięk — Zawadzki
ciwnikiem.
wie neutralni: Rozmarynowski —
Kom. Stronnictwa Demokratyczne*
Krawczyk — Jankowski
Kowalczyk, reprezentant Śląska Pomorze, Jeruszka — Gdańsk, Kup
go, oraz ob Zielonka członek PPR.
Remonty w miarę możności bę*
Chrobok — Kamiński
jest dobry, ale tak samo dobrym ferstein — Warszawa. Delegatem
Odsłonięcia sztandaru PPS doko
Rademacher — Michalak
Tartaki olsztyńskie Dyr. Lasów dzie się wykonywać na miejscu ze
jest i Michalski, kto wygra — zo Wydz. Spraw Sędziowskich PZB
nał ob. Reiche, sztandaru PPR — i Państwowych
Stasiak
—
Garstka
względu
na
dobro
produkcji.
Jedy»
przystąpiły już do wy
baczymy na ringu.
będzie p. Kupferstein z Warszawy.
ob. Góral. Po ceremonii wbijania ’; konywania planu
Tyka — Dobija I
produkcyjnego na nie w wypadkach koniecznych ma*
Przewdzięka zrywowcy olsztyń
(tko)
gwoździ odbyła sie część artysty* I(rok 1947/48, który przewiduje dla szyny czy urządzenia bęaą wywo*
Termin — Rutkowski.
scy znają i oceniają jako niezły
czr.a w wykonaniu zespołu amator*!j zakładów będących w administra* żonę do zakładów napraw.
i Jak już podawaliśmy swego cza punkt drużyny przeciwnika. Za
skiego. W czasie uroczystości przy*1 cji Lasów Państwowych przerobie*
V7 administracji poręcza’ącej pra
„Zryw“ Olsztyn, walcząc o dru wadzki jest z każdym meczem lepgrywała, orkiestra uczniowsKa Szko nie 211.679 m. sześć, surowca igła* cuje 18 tartaków o 34 trakach. Za* su,
zynowe mistrzostwo Polski
^> —co ••w rezultacie sprawi, że wal
,Zry- —szy,
ły Przysposobienia Przemysłowego. S-łfego
kłady
te
pozostają
pod
nadzorem
„o i liściastego, dla tartaków w
wów“, miał możność już zapoznać ^a będzie na poziomie,
Część oficjalną zakończyło wspólne administracji poręczającej 77.000 m. odpowiedniego terytorialnie nadleś* się
prawie ze wszystkimi wyżej wy I Krawczyk i Jankowski — starzv
odśpiewanie „Roty".
(mx|
Znany f popu’amy sędzia OZPR
nictwa. W odbudowie znajdule się mienionymi pięściarzami (za wy rywale. Krawczyk z pewnością pa
sześć, surowca.
Władysław
Rusiecki został wyzna*'
dalszych
6
tartaków
o
10
trakach.
Ogółem
ma
być
uruchomionych
23
jątkiem Rademachera). Wiemy, że mięta cięgi otrzymane od Jankow
CO DOSTANIEMY NA KARTKI
tartaki o„ 44 jednostkach przeciera* Istnieje możliwość, że zah’ady te !ze są oni w większości odporni na skiego, ten ostatni nie może daro ozony przez Polski Związek Piłki
VZ bieżącym tygodniu zostaną roz , jących (trakach różnego rodzaju), włączą się do produkcji po odbu» ciosy, _ kondycyjnie dobrze przygo
na arbitra spotkania w li*
wać sędziom niesłusznego werdyk Ręcznej
dze koszykowej.
dzielone na kartki zaopatrzenia na j Tartaki te przy pełnej produkcji dowie w roku 1948. (mag.)
towani.
Jak
wypadną
nasi,
trudno
tu.
_
Miejmy
nadzieję,
że
Jankowski
listopad następujące artykuły ży* ; zatrudnią 1.500 pracowników fizyez
Pierwszy występ sędziego orsziyń
wykaże, że w Świętochłowicach skiego będzie miał miejsce już w
wr.ościowe:
:
nych
i
160
umysłowych.
miał rację, wygrywając tym razem nadchodzącą niedzielę w Poznaniu
Cukier: kat. I — 0,5 kg.; kat. IR
walkę także i u sędziów.
0,25 kg.; kat. D — 0,25 kg kat. M 1 _W związku ze wzmo2or.ym tem*
r a meczu Warta (Poznań) — Znicz
_ _ ___ ___
W lekkiej Chrobok — to tyczka (Warszaw®). (at)
0,25 kg, mydło do prania: kat 1 — pem ,Pracy- _gdyz wszystkie
zakłady
o długich „łapskach“. Będziemy z
- i ........
przechodzą na system akordowy, “i
zainteresowaniem oglądać, jak „ma
zwiększeniem produkcji, zachoazi
ły‘‘ Kamiński będzie mu obijał żo Defraudant ■
konieczność przeprowadzenia remon
łądek. Walka zapowiada się emo
: tów urządzenia technicznego, co sta
przed Sądem
nie połączeń samochodowych na nie cjonująco.
' je się zrozumiałe, jeżeli weżmiemy
których odcinkach województwa
' pod uwagę, że większość maszyn po
W następnej wadze Rademacher,
Prokuratura Sądu Okręgowego w
znajduje pełne zrozumienie u władz reprezentant Polski, najlepsza wa
W związku z obserwowanym sta* chodzi ze spalonych lub zniszczu»
Giżycku sporządziła akt oskarżenia
naczelnych
PKS.
ga
lekka
w
Polsce,
bokser
szybki,
nych
przez
działania
wojenne
za*
Z prawdziwą przyjemnością stwier
tym wzrostem ilości dłużników, za«
Janowi Swiężkowskiemu,
Ostatnio np. zwracaliśmy uwagę inteligentny, o dużej technice. Wie przeciwko
dzamy, że walka nasza o uzdrowięlegających z tych czy mnycn powo* kładów.
b. kierownikowi Powszechnej Spół
na
nieżyciowość
rozkładu
jazdy
sa

rżymy, że Michalak zdobędzie się
dów z opłatami należnymi na rzecz
Handlowej
Samopomocy
mochodów PKS między Braniewem na najwyższą ambicję i wolę walki. dzielni
poczty, wydane zostały instrukcje Wypadki i przestępstwa
Chłopskiej w Dąbrówce pow. p:sa Ornetą.
Stasiak —• Garstka. Zachodzi py
w celu ujawniania dłużnika. W
który dopuścił się nadużycia
O słuszności naszych wypowiedzi tanie, czy 'Garstka potrafi wziąć kiego,
tym wypadku wszystkie placówki
służbowego, defraudując z kasy
świadczy
między
innymi
fakt
zro

rewanż
na
Stasiaku
za
przegraną
pocztowe otrzymały pouczenia, jak
zumienia trudnej sytuacji miesz w Świętochłowicach. Stasiaka wi spółdzielni 25.308 zł.
postępować w celu odszukania dłuż
Sprawę w najbliższych dniach
kańców Ornety i przez Dyrekcję dzieliśmy wówczas i uważamy go rozpatrzy
nika, a następnie sprawę kierować | -<
Sąd Okręgowy w Giżyc
PKS.
za pięściarza walczącego chaotycz ku w trybie postępowania duraźdo oddziału prawnego Dyrekcji, Qf02fOW6
Przykładem
tego
jest
wypadek
Otrzymaliśmy mianowicie odpis nie i nieczysto.
nego. (z.)
gdzie należność zostanie ściągnięta ,
0
samochodowy, jaki zdarzył się przed fonogramu Dyrekcji, z którego wy
w drodze przewidzianej ustawami’ i Nieprzestrzeganie przepisów w wczoraj w Olsztynie na Al. Wojska nika, że od dnia 5 bm. zostanie na
Zaznaczyć przy tym należy, ze r.ie większości wypadków jest powu> Polskiego obok społemowskiej roz* linii Olsztyn-Braniewo zmieniony
ulegają „amnestii" nawet najmniej* dem szeregu katastrof samochodom lewni piwa.
całkowicie dotychczasowy rozkład
sze kwoty niezapłacone poczcie, (j) wych.
Samochód ciężarowy, stanowiący odejścia samochodów. Został on
własność Zw. Zaw. Prac. Państw., zmieniony w myśl wysuwanych
prowadzony przez kierowcę Julia* przez nas tez i służyć będzie inte
na Perkowskiego, zam. przy ui. resom nie Braniewa, jak to miało
Grabowskiego 37 na. I, najechał na miejsce do dziś, lecz Ornety.
jadącego przepisowo prawą stroną
Stródzle, które wydatnie usprawnią
Według tego rozkładu samochód
rr Olsztynie
.sÄKMiiW4 —.Nl'Swtdsta’i’nv
ulicy rowerzystę, sierżanta milicji z Olsztyna będzie odchodził do Bra
i s
sybkość reagowania na zawia■ za®aiJnicz^h zadań domienia o wypadku pożaru.
i tyw“. BISKUPIEC — „Ful.Polonia" — Władysława Stępkę, który jedynie niewa o g. 6.40, a z Braniewa do
WATR EM. ST. JARACZA
F
’ „Rywal Jego KrólewskiejJ Mości" .szybkiej orientacji i zimnej krwi Olsztyna o godz. 16-ej. Trasa, izecz Związku Straży Pożarnych RP jest I o
o?
..MRĄGOWO —> „Raj" — „Historia zawdzięcza uratowanie życa, w pos prosta prowadzi przez Ornetę. I jest utworzenie jak najgęstszej sieci . , Samochody te Zw. Okręgowy o„Człowiek za burtą" godz. 19.30
miejskich i wiejskich ochotniczych *rzymał 2a cenę około 1 mil. zł każi
jednego
fraka".
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—
rę
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na
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to
słuszne.
KIN© „POLONIA,.
Min.
cddziałów strażackich oraz zaopa- dy ’z przydziału ”
r;“ Ädmin'pubL;
* ’ ' ~ “
: „Bajka" — „Panna bez posagu ny na ulicy rower został przez nad
Tym samym Dyrekcja PKS dała trzenie ich w odpowiedni sprzęt.
skąd już swego czasu otrzymał dwa
„S zuchów" godz. 16, 18 I 20.
. ORNETA — „LłJiaia* — “Pont* .eżdżający samochód zmiażdżony.
dowód, potwierdzający nasze do
Dzięki staraniom olsztyńskiego inne samochody, które przydzieleń
; carrał",
Przyczyną wypadku, jak ustało* tychczasowe o niej mniemanie, ze
KINO «MAŻUR®
Związku
Okręgowego
dniu wczo ne zostały do dyspozycji straży ol
no, było niezastosowanie się do o* służy potrzebom całego społeczeń
„Kopciuszek" godz. 15, 17 i 19.
bowiązujących przepisów kierów* stwa i potrafi to społeczeństwo zro rajszym otrzymały dwa podwozia sztyńskiej i lidzbarskiej.
cy, który widząc zaparkowany po zumieć. A o to przecież chodzi, iii.) samochodowe oddziały ochotniczych
Poza tym Związek otrzymał za
MUSEUM NA ÄAAäKU w niedzielę
straży pożarnych w Szczytnie i O- cenę 800.000 zł dwa samochody, po
prawej stronie ulicy samocnód, r.ie
^r-ak. ęawartek g. 10—13. Wystawa
CZWARTEK, 4 bm.
chodzące z demobilu amerykańskie
CŻPAP. Malarstwo, rzeźba, rysunek ’ 6.00
- - Sygnał
aczasu,
____ 6.05 gimnasty* zmniejszając szybkości, usiłował wy
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w Warszawie, które przesłane zo
dziennik, 7.15
NA Staromiejska—Stare Miasto 2.7.00
..................................
.. muzyka, 7.55 krawężniku, gdyż środek u*icy zaję
stały do Kętrzyna i Piszu.
STRAŻ POŻARNA — telef. 22-22. lekcja języka angielskiego, 8.10 mu ła nadjeżdżająca właśnie furmanka.
Spowodowawszy wypadek, kie*
zyka, 8.20 informacje, 10.40 „W 22
Nie skarosowane dotychczas pod
W EITBŁAGU
rocznicę zgonu Władysława Rey* rowca usiłował zbiec, (z.)
wozia samochodowe czasowo prze
KINO „Bałtyk" „Nauczycielka bawi monta", 12.03 wiadomości, 12.30 mu
kształcone zostaną na ciężarówki,
«ię". APTEKA DYŻURNA — Ma* zyka ludowa, 16 00 dziennik, 16.12
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Od wyroku powyższego prokura- i szei ilości strażaków na miejsc«?
ludai®" GIŻYCKO — „Wanda” dziennik, 20.50 „Miejska i wiejska rzył się wypadek samochodowo* ło 9 km od Gołdapu na szosie, wio
„Befeaterki Pacyfiku". LID& biedota a rewolucja,, 21.00 koncert tramwajowy, który na szczęście nie dącej w kierunku Węgorzewa, ja tor wniósł apelację do Sądu Apela- ! w?Padku , z bardziej oddalonych
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teł
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Z RADEMACHEREM NA CZELE

przybywaja pięściarze Świętochłowic
na mecz z naszym nZrywemu

Około 300 tys. m drzewa

przerobią tartaki w nowym sezonie
produkcyjny m

Rusiecki sędziujew Pozna

Rozkład jazdy autobusów PKS
na linii Olsztyn — Braeiewo

Poczta poszukuje

zssteÄ zmieniany

swoich dłużników

ku wygodzie Ornety

Należy przestrzegać przepisy

Nowe samochody pożarnicze

dla ochotniczych straży

CO ! ODZIE?

W naszym województwie

Pijany szofer przyczyną katastrofy
Dwie kobiety poniosły śmierć

Znowu

tramwaj contra samochód
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FRANCISZEK DĄBROWSKI
INSPEKTOR
długoletni zasłużony pracownik Administracji La
sów Państwowych zmarł dnia 3 grudnia 1947 roku
Cześć jego pamięci!
DYREKCJA
LASÓW PAŃSTWOWYCH
W OLSZTYNIE

Wyprowadzenie zwłok ze Szpitala Mariackiego
do Kościoła O.O. Franciszkanów nastąpi o godz.
8 rano w dniu 5 grudnia, po czym po nabożeńst
wie żałobnym, eksportacja na miejsce wiecznego
spoczynku — cmentarz św. Józefa.

;agu5lony Przydz.xai na zakład fotograficzny przy
ul. Sw. Barbary Nr 8 wydany na
nazwisko Dąbrowski Władysław.
1956

ZAWIADOMIENIE.
Ubezpieczalnia Społeczna w Ol
sztynie zawiadamia, że od dnia 1.
KII. 47 r. zakres działania pogoto
wia lekarskiego zostaje rozszerzony
przez powołanie stałego dyżuru le
karskiego w godzinach popołudnio
wych i wieczornych.
W wypadkach nagłych zachoro
wań oraz w razie rzeczywistej nie
możności uzyskania porady lekar
skiej u właściwego lekarza domo
wego, ubezpieczeni i członkowie ro
dzin mogą zgłaszać się z dowodem
zatrudnienia do lekarza dyżurnego
w gmachu Ubezpiecza Ini w godzi
nach od 12—14-tej (tel. 26-38).
Również w tych godzinach mogą
byc zgłaszane wezwania do obłożnie
chorych lecz tylko w wypadkach
nagłych zachorowań.
Ubezpieczalnia zaznacza, że nadal
obowiązuje zgłaszanie się do swoich
lekarzy domowych tak celem zasięg
nięcia porady, jak i celem wezwań
do obłożnie chorych.
Ubezpieczalnia Społeczna
1952
w Olsztynie

OGŁOSZENIE.
Zarząd Miejski — Referat Apro
wizacji podaje do wiadomości, że
w terminie do dnia 24.XII. 1947 r.
wydawać będzie asygnaty na wę
giel posiadaczom grudniowych kart
zaopatrzenia (kupon 24), na listy
imienne sporządzone przez poszcze
19-5
gólne urzędy i instytucje.
Przydział węgla przysługuje tyl
ko pracownikom nie objętym zaopa
UNIEWAŻNIAM zgubiony odcinek trzeniem deputatowym.
meldunkowy wyd. gm.
gm Piętrzyłaś
Pietr
j
Prezydent m. Olsztyna
na nazwisko Ziułkowski
_.Albin
‘.ILI.i zam
w/z (—) J. Smoleński
”
Komenda
Pow. MO Ostróda. 1945 1954-2
Wiceprezydent

-

°

WB «kupiec ui. Wolno^ Nr 1.

OGŁOSZENIE.
Zarząd Miejski — Referat Apro
wizacji podaje do wiadomości, że na
karty dodatkowe D 3, D7, M (m
Olsztyn, R. c. A. i MK) w miesiącu
grudniu 1947 r. będzie wydawane
świeże mleko w ilości 7 litrów na
kartę (po >2 litra na kupon) przez
Spółdz. Mlecz.-Jajczarską „Społem“
ul. Pieniężnego 18, w/g rozdziel
nika:
m. Olsztyn D3, D7 kup. 4, 5, 6,
7 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17.
R. C. A. D 3, M kup. 3, 4, 5, 6
7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16.
„MK“ — D 3, M kup. 6, 7, 8, 9,
10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19.
Kupony nie wykorzystane do
dnia 31.XII. 1947 r. tracą ważność.
Prezydent m. Olsztyna
w/z (—) J. Smoleński
1953-2
Wiceprezydent
......
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OGŁOSZENIE.
Zarząd Miejski podaje do wiado
mości, że posiadacze kart odzieżo
wych „U“ winni je zarejestrować
w punkcie rozdzielczym Spółdzielni
„Mazur“ ul. Partyzantów Nr 32 w
terminie od 1 do 10.XII. 1947 r. Re
jestracji należy dokonać na listach
zbiorowych przez instytucje i urzę
dy. Termin przydziału artykułów
bawełnianych za III kwartał 1947 r.
zostanie podany dodatkowo.
Prezydent m. Olsztyna
w/z (—■) Smoleński
1925-1
Wiceprezydent

OGŁOSZENIE. ■
Zarząd Miejski podaje do wiado
mości, że przydział wyprawek nie
mowlęcych na IV kwartał 1947 r.
będzie dokonany tylko na wnioski
urzędów, instytucji i zakładów pra
cy na zbiorowe listy imienne, a nie
iak dotychczas na wnioski indywi
dualne.
Prezydent m. Olsztyna
w/z (—-) Smoleński
1924-1
Wiceprezydent

UNIEWAŻNIAM, zagubioną karte
rejestracyjną Nr 168/M/47 wydaną
przez RKU Morąg na nazwisko
Augustyniak Józef syn Franciszka
ur. 1918 r. zam. w Lipowie pow.
Nidzica.
1939-2

UNIEWAŻNIAM zagubioną kartę
rejestracyjną RKU Ostrów Mazo
wiecki oraz zaświadczenie tożsa
mości wydane przez Zarząd Gmi
ny Długosiodło pow. Ostrów Mazow. Baczęwski Józef syn Francisz
WYTWÓRNIA perfum, wód kwia ka ur. 1914 r. zam. w Osinach pow.
1940-2
towych, Łódź, Śródmiejska 22, tel. Pasłęk.
200-32. Przyjmujemy świąteczne za
mówienia.
1900-1 UNIEWAŻNIAM zagubioną legity
mację Zw. Prac. Budowlanych w
MECHANIK, 28 lat praktyki, przyj Olsztynie oraz legitymację człon
mie pracę od zaraz. Specjalność: kowską PPS Olsztyn na nazwisko
maszyny parowe tartaczne, młyń Lubianiec Piotr zam. Traugutta 4.
1943
skie gazo - generatory. Bubnowicz
Wincenty — Gamerki Wielkie, p-ta
Ukta, pow. Olsztyn.
1941 UNIEWAŻNIAM zagubioną książ
kę wojskową Nr 0334283 wydaną
UNIEWAŻNIAM zagubioną legity RKU Morąg dnia 28.111.1947“ rok
mację służbową seria G. F. 79872 seria „A" na nazwisko Hamulecki
wydaną przez Woj. Kom. MO w Ol Edward syn Piotra, urodzony dnia
sztynie na nazwisko Wojtas Adam. 14.V.1922 roku, zam. wieś Wiza,
1944
1927-1 gm. Królewska Wieś.

UNIEWAŻNIAM zagubioną kartę
rejestracyjną wydaną przez RKU
Olsztyn oraz dowód osobisty wy
dany przez Zarząd Miejski w Bar
czewie na nazwisko Krzywoszonek
Piotr syn Wincentego ur. 10.6.1921
r. zam. w Maronach pow. Olsztyn.
1930-1
RUTYNOWANY ogrodnik z wielo
letnią praktyką, samotny, poszuku
je pracy. Najchętniej w majątku UNIEWAŻNIAM zagubioną kartę
państwowym lub wojskowym. Ła rejestracyjną wydaną przez RKU
skawe oferty do Administracji „Ży Gdańsk, legitymację ORMO Ol
cla Olsztyńskiego“ pod „Ogrodnik“. sztyn, ZZT Olsztyn, PPS Olsztyn
___________ J........
1942 oraz zaświadczenie prawa jazdy II
kl. wydane przez WUS Olsztyn na
POMOCNICA domowa potrzebna nazwisko Piórkowski Bolesław syn
od zaraz. Warunki dobre. Paderew Stanisława ur. 1919 r. zam. Olsztyn,
1937»? skiego 2 m. 8.................................. legj
Aleją Warszawska 59 m, 4. 19§3^2
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UNIEWAŻNIAM zagubione: kartę
repatriacyjną z Grodna i Olsztyna,
kartę osiedleńczą PUR Mrągowo,
dowody osobiste, Rabiczko Maciej
1 Janina, Grunowo, pow. Mrągowo-_____
1946 F
UNIEWAŻNIAM zagubione dowo
dy osobiste, Kadelski Franciszek,
Grunowo, pow. Mrągowo.
1947

UNIEWAŻNIA się zagubione: kar
tę rejestracyjną wydaną przez RKU
Olsztyn, legitymację służbową wy
daną przez ZEOM Olsztyn oraz le
gitymację PPS wydaną na nazwisko
Kacprzak Jan syn Tomasza urodź-.
1920
1950-2
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