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na Zjeździe ZWM

Właściwi inspiratorzy wojny i mocodawcy Hitlera

Krapp von Bohlen i jego 12 wspólników
przed Trybunałem Wojskowym w Norymberdze
NORYMBERGA. (PAP). — Przed amerykańskim sądem wojskowym
w Norymberdze, rozpoczął się w poniedziałek wielki proces przeciwko
12 najwybitniejszym współpracownikom koncernu Kruppa. Zostali oni
oskarżeni o zbrodnię przeciwko pokojowi, deportację i wyzysk obcej
siły roboczej oraz wspólne spiskowanie dla popełnienia tych prze
stępstw.
W pierwszym dniu procesu, wygło
sił przemówienie główny oskarżyciel
generał Taylor. Oświadczył on, że oskarżeni ponoszą odpowiedzialność na
równi z militarystami niemieckimi za
popełnione zbrodnie.
Na. ławie oskarżonych zasiedli: szef
zakładów zbrojeniowych Kruppa —
Alfred Krupp von Bohlen und Hal
bach, Oskar Loeser, Maks Otto, Karl
Eberhardt, Heinrich Kroschan, Wer
ner Lehman, Karl Filirsch, Erich Mui
ler, Wilhelm Jansen, Friedrich von
Buelow, Gustav Kupkę i Houdrement.

Z wyjątkiem Loesera i Buelowa pozo
stali byli członkami partii hitlerow
skiej.
Proces odbywa się w tej samej sa
li, w której rok temu na ławie oskar
żonych zasiadali główni zbrodniarze
hitlerowscy z Goeringiem na czele.

luź 25 lat temu...
Jeden z oskarżycieli Kaufmann
podkreślił, że traktat wersalski był
dla koncernu Kruppa dokumentem bez
znaczenia i nie powstrzymał kierow
nictwa tego koncernu przed udzielę-

Dokoła sensacyjnej wizyty Dullesa w Paryżu
Domysły prasy brytyjskiej
LONDYN, (obsł. wł.). Dzienniki
londyńskie poświęeają dużo miejsca
komentarzom na
temat podróży
Johna Fostera Dullesa do Paryża.
Korespondent „Evening Standard“
pisze: „John Foster Dulles, senator
republikański i doradca Marshalla
na konferencji londyńskiej, powró
cił do Londynu z Paryża, gdzie od
był spotkanie z generałem de Gaulle‘m. Spotkanie to może mieć dale
ko idące następstwa, jeśli chodzi o
przyszłe losy Europy“.
„De Gaulle zakomunikował Foste
rowi Dullesowi, że będzie on skłon
ny, jeśli dojdzie na wiosnę do wła
dzy we Francji, co wielu dyploma
tów uważa za nieuniknione, przyłą
czyć strefę francuską do „Bizonii“
pod warunkiem, że zostaną urzeczy
wistnione trzy następujące postulaty
francuskie: 1)USA zawrą sojusz obronny trzech mocarstw — USA,
W. Brytanii i Francji 2) Ameryka uzbroi na nowo 40 dywizji francus
kich w
najbardziej nowoczesną
broń. 3) W. Brytania i USA zgodzą
się na międzynarodową kontrolę i
kierownictwo w Zagłębiu Ruhry“.
„Daily Worker“ stwierdza, że nie
jest tajemnicą, iż „szybka ■wizyta
Fostera Dullesa w Paryżu stanowi
nieodłączną część taktyki Marshalla
na konferencji czterech ministrów“.
*
Można łatwo domyślić się, w jaką
stronę ma być zwrócone ostrze „so
juszu obronnego“, który proponował

Gen. Franco podburza
do wojny domowej we Francji
.

niem pomocy w ponownym uzbroje
niu się Niemiec. Od pierwszej już
chwili po zawieszeniu broni, .zakłady
Kruppa przystąpiły do produkcji ma
teriałów wojennych w drugorzędnych
fabrykach, zatajając ten fakt przed
Sojuszniczą Komisją Kontroli. Ponad
to Krupp postanowił rozwijać pota
jemnie pracę nad udoskonaleniami
technicznymi w dziedzinie uzbrojenia
w ścisłym kontakcie z niemieckimi
naukowcami.
W ścisłej tajemnicy a za wiedzą ów
czesnego rządu niemieckiego — po
wiedział Kaufmann — Krupp, przy
stąpił do opracowania nowego modęłu łodzi podwodnej, oraz budował ło
dzie ńa sprzedaż innym państwom.
Również
prowadzono
doświadcze
nia na polu unowocześnienia broni
artyleryjskiej i pancernej na podstawie tajnego porozumienia ze szwedz
ką firmą Bofors. Bofors przyjmował
zamówienia oraz zgodził się na wy
mianę z Kruppem technicznych infor.
macyj. W kilku wypadkach przepro
wadzono -doświadczenia w obecności
niemieckich oficerów.

Współpraca ze Szwecją

de Gaulle i jaką skuteczność miała
Na zlecenie dowództwa armii nie
by „międzynarodowa (?)
kontrola“ mieckiej, przedstawiciele Kruppa wy
Zagłębia Ruhry w opracowaniu jechali do Szwecji w 1932 r., gdzie
Dulles - de Gaulle.
.przeprowadzili rozmowy w zakładach
Pozostaje jeszcze to, co niektórzy Boforsa, w sprawie ulepszeń karabi
„dyplomaci uważają za nieuniknio nów maszynowych. W jak największej
ne“: dojście de Gaulle‘a do władzy. tajemnicy opracowywano modele no
W tej sprawie głos decydujący bę wych tanków, przy czym w korespon
dzie miał — mimo wszystko — na dencji i w rozmowach posługiwano
ród francuski.
się umówionym słowem „traktory“, ce

lem zrodzenia przekonania, że zakła
dy Kruppa zajęte są produkcją dla cedów rolniczych.
Mówiąc o pomocy koncernu Kruppa
dla ruchu hitlerowskiego i dojścia Hi
tlera do władzy, prokurator Kauf
mann oświadczył, że w roku 1933 Gu
staw Krupp poparł całkowicie na l$on
ferencji wielkich przemysłowców —
narodowy socjalizm.
W zakończeniu przemówienia, pro
kurator Kaufmann zakreślił całą dzia
łalność finansową koncernu Kruppa,
który nie szczędził olbrzymich sum
dla popierania i rozwoju hitleryzmu.

Na pierwszy Zjazd ZWM-u przybył premier Cyrankiewicz. Na zdjęciu mło
dzi górnicy wręczają premierowi kwiaty na powitanie- Z lewej przewodni
czący Zarz.du Głównego ZWM — Kowalski-

Doraźna pomoc - tak, długofalowa - nie
Plan Marshalla dla Europy

ma coraz więcej przeciwników w łonie Kongresu
WASZYNGTON. (UNIPRESS). Korespondent „United Press“ donosi, że
w łonie Kongresu wzrasta z każdym dniem opozycja wobec długofalowego
programu pomocy dla Europy tzw. „European Recovery Plan“, ' .tory ma
być wprowadzony w życie po zaaprobowaniu doraźnej pomocy dla Włoch,
Austrii i Francji.

Korespondent stwierdza, że kongresmani, którzy na ogół mają zamiar za
aprobować plan doraźnej pomocy, od
noszą się z jak największą rezerwą do
planu długofalowego. Szczególnie opo-

Rząd Schumana odrzuca Zadania CGT
Centralny Komitet Strajkowy we Francji

wzywa do prowadzenia walki
PARYŻ. (PAP). — W niedzielę wieczorem podjęte zostały rokowa- i
ßrZ6C ą^a Strajk
nia między ministrem pracy Mayerem, a delegacją biura Generalnej
PARYŻ (PAP). Według informacji,
Konfederacji Pracy (CGT) z udziałem sekretarzy generalnych Frachon pochodzących z kół CGT, czynniki rzą
dowe pragną przedłużyć strajk, licząc
i Jouhaux.
na to, że brak środków egzystencji u
zmusi ich do podjęcia pra
Rozmowy wykazały, że
;
główną i pracy, centralny komitet strajkowy o- robotników
kwestią sporną, dzielącą obie strony ' publikował komunikat, stwierdzający, cy wbrew dyrektywom CGT. Jednakże
jest sposób zagwarantowania realnej że nie osiągnięto dotąd porozumienia w zacięty opór wielkiej masy strajkują
cej, a zwłaszcza górników, pracowni
siły nabywczej płac wobec ciągłego zasadniczych kwestiach.
ków elektrowni i portowych oraz ma
wzrostu cen.
W tych warunkach centralny komi rynarzy, którzy opowiadają się zdecy
Minister Mayer, zaproponował roz
za strajkiem na całym tery
strzygnięcie, które zapewni aż do tet strajkowy wzywa wszystkich straj dowanie
Francji, stawia rząd w trudnej
czerwca 1948 r. stały stosunek mię kujących we Francji do pogłębienia torium
dzy płacami a cenami. Specjalna Ra solidarności i udoskonalenia organiza sytuacji.
Należy podkreślić bowiem, że nie
da Ekonomiczna czuwałaby nad tym cji walki' wywołanej przez rząd.
wielkie
zapasy węgla są już prawie na
aby uniknąć załamania równowagi
Komitet wzywa również ludność do
a nienormalne warunki,
między cenami i płacami, oraz wy zamanifestowania solidarności ze straj wyczerpaniu,
w jakich pracują centralne elektrow
stępowałaby z odpowiednimi propo kującymi drogą udzielania im mate nie, grożą wypadkami i zatrzymaniem
zycjami.
rialnej pomocy.
każdej chwili dostawy prądu.
CGT domaga się również przyzna
nia dodatku drożyźnianego w wyso
kości 1.125 — 1.500 franków dla
wszystkich zatrudnionych z chwilą
podjęcia pracy, nie stosowania żad
nych sankcyj z powodu strajku, uwol
nienia osób aresztowanych w wyniku
strajku oraz wycofania ustaw anty

MADRYT, (API). W związku ze
Strajkami we Francji i we Włoszech,
organ falangistów gen. Franco „In
formaciones", ukazujący się w Ma
drycie opublikował artykuł wzywa
jący rządy francuski i włoski do użycia wszelkich możliwych środ
ków, nawet broni do stłumienia robotniczych.
strajków i położenia kresu działalno Komunikat centralnego
ści komunistów.
„Informaciones“ pisze, że jeśli wy Komitetu Strajkowego
woła to wojnę domową, reżim gen.
PARYŻ (PAP). Po wysłuchaniu spra
Franco gotów, jest udzielić swego wozdania sekr. CGT Lebrun z prze
LONDYN (PAP). — Poniedziałkowe posiedzenie rady czterech mi„doświadczenia“ obu państwom.
prowadzonych rozmów z ministrem nistrów ruszyło z martwego punktu, w jakim znalazło się po dyskusji nad zagadnieniem przyszłości gospodarczej Niemiec.

, zycyjnie nastawieni są demokraci z
i południowych stanów Ameryki, któ
rzy już obecnie w czasie debaty
Iz
bie Reprezentantów starali się dopro
wadzić do zredukowania sumy pomo
cy do 300 milionów dolarów, a więc
o 297 milionów mniej niż przewidy
wał pierwotny plan.
Minister Marshall, który wygłosił
sprawozdanie na temat planu długo
falowego w komisjach spraw zagra
nicznych Izby Reprezentantów i Se
natu oświadczył, że koszt pomocy wyr
nosić będzie od 15 do 20 miliardów
dolarów. Korespondenci podkreślają
jednak, że Marshall dodał jednocze
śnie, iż starać się będzie o zmniejsze
nie tej sumy.
W kołach Kongresu stwierdza się
ponadto, że część opozycji republikań
skiej przygotowuje kampanię przeciw
ko planowi długofalowemu. Niektóre
pisma związane z partią republikań
ską ogłaszają obecnie ankiety mające

HAMBURG. (API). Trybunał denazyfikacyjny w Stuttgarcie ogłosił
strajk, a minister denazyfikacji w
Wirtembergii i Badenii podał się do
dymisji na znak protestu przeciwko
niemożności powołania przed Trybu-

tematem obrad konferencji londyńskiej

Traktat przyjaźni

.W dniach 7 i 8 bm. odbył się w Warszawie pierwszy powojenny Zjazd Absol
wentów jednej'z najstarszych uczelni inżynierskich w Polsce — Szkoły Wa
welberga i Rotwanda. Uczelnia ta istnieje od 1895 r- i wypuściła wielu cenio
nych fachowców, chociaż do niedawna nie posiadała akademickich praw.
W czasie okupacji i Powstania Warszawskiego w walce z Niemcami poległo
350 absolwentów, uczniów i wykładowców Szkoły, w związku z czym S^tar^

obchodzi 40-lecie panowania
SZTOKHOLM. (API). 89-letni król
Gustaw szwedzki obchodził 40-lecie
swego panowania. W całym kraju od
były się uroczystości. Starcy urodzeni
w tym.samym dniu co król, zostali za
proszeni na specjalne nabożeństwo w
Storkyrkan (kościół w Sztokholmie),
gdzie obecny był król z rodziną, rząd
i cały korpus dyplomatyczny.

Nawet Niemcy uznali, że tego już za wiele
Sąd zastrajkował przeciwko wyrokom alianckim

i odszkodowania wojenne

Święto
Wawelberczyków

Król Gustaw szwedzki

Komedia denazyfikacji

Ustrój gospodarczy Niemiec

Min. Mołotow przedłożył następują- środków dla przejęcia fabryk z rąk
ce propozycje radzieckie dotyczące j niemieckich koncernów, karteli i truprzyszłego ustroju gospodarczego Nie- stów przemysłowych,
’
•
oraz przekazania
mieć oraz odszkodowań wojennych:
ich na własność państwu niemieckie
Zagłębie Ruhry zostanie poddane mu. Partie demokratyczne i wolne
pod wspólną kontrolę czterech mo związki zawodowe zostaną zaproszone
carstw.
do pomocy w przeprowadzeniu tej ak
Zostanie przeprowadzona reforma cji.
systemu finansowego i monetarnego.
Porozumienie w sprawie połączenia
W celu zapewnienia importu surow gospodarczego
stref brytyjskiej i ame
ców dla niemieckiego przemysłu poko rykańskiej, jak również i inne odręb
jowego oraz w celu umożliwienia ne umowy, zostaną uznane za nie
Niemcom spłaty ich zobowiązań wo istniejące, jako przeciwne jedności eko
bec Aliantów, należy poprzeć niemiec nomicznej Niemiec.
ki eksport.
Sojusznicza Rada Kontroli otrzyma Odszkodowania niemieckie
polecenie zastosowania niezbędnych
Zgodnie z postanowieniami konfe
rencji poczdamskiej w sprawie odszko
dowań wojennych Nemiec, Rada Mi
nistrów Spraw Zagranicznych uważa
konieczne ustalić ogólną sumę od
między Jugosławią i Węgrami za
szkodowań jak również określić repa
BUDAPESZT. (API). — W Buda rację dla Związku Radzieckiego na su
peszcie podpisany został dziś w po mę 10 miliardów dolarów. Z tej kwoty
łudnie przez marszałka Tito i premie Związek Radziecki spłaci odszkodowa
ra Dinnyesa węgiersko-jugosłowiański nia wojenne dla Polski.
traktat wzajemnej pomocy. W ubieg
Demontaż zakładów przemysłowych
łym tygodniu, marszałek Tito podpisał
z zachodnich stref okupacyjnych zow imieniu Jugosławii analogiczny stanie
przeprowadzony do końca 1948
traktak z Bułgarią.
roku.
Przewiduje się, że z Budapesztu
Zobowiązania Niemiec winny być
uda się marszałek Tito do Bukaresz
tu, gdzie nastąpi podpisanie traktatu wykonane w ciągu 20 lat.
przyjaźni między Jugosławią a RuWznowiona zośtanie działalność Mię

stwierdzić, że ludność Stanów Zjedno
czonych nie jest zainteresowana w
planie pomocy dla Europy. Republi
kanie wiążą tę sprawę z kwestią po
datków i stwierdzają, że w razie za
aprobowania długofalowego planu po
mocy, administracja będzie musiała
podwyższyć podatki, co odbije się ujemnie na budżecie poszczególnego obywatela.
Korespondent „United Press“ pod
kreśla, że w departamencie stanu od
bywają się obecnie gorączkowe nara
dy nad środkami, które zdołałyby
ewentualnie przełamać opozycję kon
gresu w tej sprawie.

składającej się z przedstawicieli czterech mocarstw.
Pod warunkiem, że uzgodniony plan
płacenia przez Niemcy odszkodowań
zostanie wykonany, należy uznać za
możliwe nieograniczanie wzrostu pro_
dukcji niemieckiego przemysłu pokojo
wego.
Zastępujący ministra Revina, lord
Pakenham oświadczył, że Wielka Bry
tania w dalszym ciągu nie godzi się na
żądaną sumę.

nał Hermana Cuhorsta, byłego prze
wodniczącego hitlerowskiego sądu spe
cjalnego w Stuttgarcie.
Cuhorst był jednym z oskarżonych
w procesie byłych hitlerowskich eks
pertów prawnych w Norymberdze,
gdzie został uniewinniony. Mimo fak
tu, że wydania Cuhorsta zażądały są
dy denazyfikacyjne w Stuttgarcie i w
Norymberdze, nie można go było aresztować, ponieważ został uniewin
niony przez sąd aliancki.
Wobec tego przewodniczący, człon
kowie, prokuratorzy i urzędnicy Try
bunału w Stuttgarcie przerwali pracę
oświadczając, że nie mogą sądzić drób
nych przestępców, podczas gdy czoło
wi zbrodniarze chodzą bezkarnie. Dr
Kamm, minister denazyfikacji, podał
podobne powądy swej rezygnacji.

W Stanach Zjednoczonych

brak mięsa
NOWY JORK. (API). Senator Ro
bert Taft, kandydat na prezydenta
Stanów Zjednoczonych oświadczył, że
w Ameryce zaczyna odczuwać się
brak mięsa. Dodał on, że w kwietniu
przyszłego roku może nastąpić racjonowanie tego artykułu.

»Szacunek« dla podpisanych i ratyfikowanych traktatów
Kongresman Lodge wzywa jawnie
do pozostawienia wojsk U. S. A. we Włoszech
WASZYNGTON, (obsł. wł.). W c zasie debaty nad sprawą pomocy na
tychmiastowej w Izbie Reprezentan tów USA, John Davis Lodge, prze
wodniczący komisji Izby, która na jesieni b. r. badała warunki gospo
darczo - polityczne we Włoszech, o świadczył, iż wojska USA powinny
pozostać w Italii także po 15 grud nia b. r.

Jak wiadomo, dzień ten jest osta
tecznym terminem wycofania wojsk
alianckich z terytoriów należących
do b. satelitów osi, z którymi pod
pisano już i ratyfikowano traktaty
pokojowe. Lodge oświadczył jednak,
iż wojska amerykańskie powinny
być nawet wzmocnione „aby zapo
biec pogarszaniu się kryzysu włos
kiego“. Utrzymanie wojsk amerykań
skich we Włoszech „położyłoby kres
zamieszkom w tym kraju i uwolni
łoby Watykan od groźby znalezienia się w niewoli komunistycznej“.

Strajki włoskie, oświadczył Lodge
są ruchem politycznym i usprawiedli
wiłyby „interwencję amerykańską“.

ZA STRAJK
— kara śmierci
LONDYN. (PAP). — Agencja Reu.
tera donosi z Aten, że parlament grec
ki uchwalił ustawę, zabraniającą straj
ków w okresie obecnej wojny domo
wej.
Ustawa przewiduje drakońskie kary
za strajki, łącznie z karą śmierci.

„Zasłużyliście na wdzięczność narodów
stwierdza Guy de Boysson

Prasa stołeczna pisze

»Prywatna« wizyta Dullesa

Pełnomocnik Trumana i Marshalla i Dulles wielokrotnie przyczynił się do
pan Dulles wyjeżdżając z Londynu do tego, by wzmocnić w polityce zagra
Paryża zapewnił, że wizyta jego we nicznej tendencje pogłębiania rozFrancji będzie miała charakter zupeł dźwięków amerykańsko - sowieckich,
nie prywatny. Tymczasem zaintereso forsować koncepcję odbudowy Nie
wania p. Dullesa były wszechstronne, miec, montować Blok Zachodni, dzie
a rozmowy przeprowadził z wielu po-„ lić Europę i świat.
litykami francuskimi z prezydentem
Pan Dulles w toku rozmów z gen.
trybunę wstępuje przewodniczący de Republiki Vincent Auriol i premierem de Gaulle'm miał ustalić pewne współ
Schumanem
na
czele.
W
związku
z
legacji p..Czerniecow, który przekazu
nę wytyczne na przyszłość, a miano
je gorące pozdrowienie młodzieży ra tym „Robotnik“ pisze:
wicie sojusz francusko - brytyjsko „Tematy
rozmów
pana
Dullesa
z
po

dzieckiej dla Zjazdu ZWM.
amerykański za cenę włączenia strefy
litykami francuskimi stanowią, rzecą
Z kolei na trybunę wstępuje min. jasna, tajemnicę, pilnie strzeżoną. Ale francuskiej do przyszłego państewka
Skrzeszewski, witając zebranych w nie trzeba być szczególnie bystrym ob zacliodnio-niemieckiego. Wnosząc z
imieniu własnym i Min. Oświaty. Na serwatorem, by połapać się, o co tu charakteru dążeń politycznych p. Dulwiązując <0 wypowiedzi wicepremiera właściwie chodzi. Pan John Foster lesa, doniesienia naszego korespon
Gomułki minister przyrzeka okazać Dulles jest przedstawicielem tych kół denta brzmią całkowicie prawdopo
Związkowi jak najdalej idącą pomoc Partii Republikańskiej w Ameryce, dobnie. Idą bowiem po linii zamierzeń
imperializmu amerykańskiego, repre
w jego dalszej pracy.
które już dawno zerwały z izolacjoniPo krótkiej przerwie ob. Pakulska zmem i formułę odosobnienia Stanów zentowanego w tej chwili przede
podaje skład nowoukonstytuowanego Zjednoczonych zastąpili formułą im wszystkim przez Plan Marshalla.
Zarządu, do którego weszli: ob. Ale perialistycznej interwencji. Mimo że
Jest rzeczą bardzo znamienną, ł9
ksander Kowalski, jako przewodniczą pan Dulles jest wybitnym przedstawi pan Dulles wybrał moment ebecny na
cy oraz członkowie Prezydium Jerzy cielem Partii Republikańskiej, bierze odgrywanie swej rc-li .szarej eminen
Morawski, gen. Zarzycki, ob. Majew on czynny udział w kształtowaniu po cji“. Kryzys polityczny we Francji do

przewodniczący Światowej Federacji Młodzieży

na I-ym Krajowym Zjaździe ZWM
W dniach 7 i 8 b m. w dalszym ciągu obradował Pierwszy Krajowy
; Zjazd Z.W.M. W obradach udział brali liczni delegaci z terenu całej
Polski oraz przedstawiciele organizacji demokratycznych Francji, Ju
gosławii, Czechosłowacji, Bułgarii, Grecji, Chin i Anglii.
Drugi dzień obrad I Krajowego I „Czuję się niezmiernie szczęśliwy,
Zjazdu ZWM rozpoczął się referatem
organizacyjno - sprawozdawczym, wy
głoszonym przez Sekr. Gen. ZWM —
oh. Mieczysława Majewskiego. W re
feracie swym ob. Majewski podsumo
wał 5-letni dorobek Związku w jego
walce o wyzwolenie i pracy przy od
budowie zniszczonego kraju.
Wiele uwagi poświęcił referent omówieniu poszczególnych odcinków
pracy ZWM, podkreślając zarówno osiągnięcia, jak i braki dotychczasowej
działalności. 'Ob. Majewski postawił
przed organizacją ważne zadanie roz
winlęcia współzawodnictwa pracy na
wsi, które ZWM-owcy organizować
winni wspólnie z młodzieżą WICI
OWĄ

że mogę przynieść braterskie i pełne
sympatii pozdrowienie od młodych de
mokratów całego świata. Nikt nie mo
że zaprzeczyć Waszej bezprzykładnej
ofierze, którą złożyliście we wspólnej
walce przeciw faszyzmowi i zasłuży
liście tym sobie na wdzięczność
wszystkich narodów. Jesteście żywym
przykładem dla milionów młodych na
całym świecie, a szczególnie w tych
krajach, gdzie skutki wojny były
mniej straszne. Mimo trudnych jeszcze warunków życia, . Wasze osiągnię
cia socjalne są przedmiotem podziwu
dla młodzieży innych narodów“.
W następnym punkcie programu
Zjazdu odczytana została powitalna
depesza
Centralnego
Komitetu
Wszechzwiązkowego
Leninowskiego
Komunistycznego Związku Młodzieży,

»Zasłużyliście
na wdzięczność narodów«

fowitaira z całego śwata

Na salę obrad przybywa przewodni
czący światowej Federacji Młodzieży
Demokratycznej, uczestnik francuskie
go ruchu oporu Guy de Boysson, któ
ry witając Zjazd powiedział m. in.:

Z kolei witają Zjazd przedstawicie
le: młodzieży jugosłowiańskiej Jose
Bacie, członek Komitetu Centralnego
Narodnej Omladiny Jugosławii, mło
dzieży Czechosłowacji Zdenek Hejzler

25 lat pracy w stużbie narodu
Zjazd Polskiego Zw. Zachodniego
W auli Uniwersytetu Poznańskiego odbył się w dniach 7 i 8 b. m,
pierwszy powojenny Zjazd delegatów Polskiego Zw. Zachodniego,
w którym udział wzięło 700 delegatów z kraju i z za granicy.
Zjazd otworzył prezes P. Z. Z. wice
marszałek Barcikowski, który stwier
dził, że widoczne są. już rezultaty pra
cy PZZ, który starał się zbliżyć wy
chodźstwo polskie do macierzy. Do
wychodźstwa polskiego PZZ przyszedł
z wyraźnym programem: „Polskę moż
na budować tylko w Polsce“.
Po przemówieniu wicemarsz. Barcikowskiego ukonstytuowało się prezy
dium Zjazdu, do którego weszli: woj.
Borkowicz, wiceprzewodniczący woj.
Piaskowski i wicewoj. Arka-Bożek.
W prezydium zasiedli obok delegatów
poszczególnych okręgów przedstawi,
ciele Polaków zagranicą z prezesem
Zw. Polaków Nadreńskich i Westfal
skich — Drukarczykiem, przedstawi
cielem Polonii Lipskiej — Rybarczy-

kiem i przedstawicielem Polaków ber
lińskich — Ledwolox’zem na czele.
W imieniu Prezesa Rady Ministrów
1 Rządu przemawia min. Lechowicz,

kierując pozdrowienia przede wszyst
kim pod adresem tych, którzy na
Zjeździe reprezentują rozproszonych
jeszcze po całym świecie Polaków.
Po przemówieniu min. Lechowicza
wchodzą na salę obrad przedstawicie
le półmilionowej Polonii we Francji,
oraz przedstawiciel Polonii belgijskiej.
Na zakończenie pierwszego dnia obrad wicemin. Dubiel wygłosił referat
pt. „Rola PZZ w Polsce Ludowej“.
Referent oceniając działalność PZZ
na przestrzeni 25 lat stwierdził, że
PZZ ma szereg konkretnych osiągnięć '
jak szerzenie świadomości o odwiecz
nej polskości ziem nadodrzańskich, opiekę nad ludnością polską w Niem
czech, walkę o powrót do Macierzy
Polskich ziem na Zachodzie.
W drugim dniu Zjazdu wybrano pre
zydia w następujących składach: prze
wodniczącym Rady Naczelnej PZZ zo
stał wicemarsz. Barcikowski, zastęp-

cą wojew. Piaskowski, drugim zastęp.
cą pos. Kliszko. Prezesem Żarz. Gł.
wybrano wicemin. Dubiela, wicepre
zesami: wicewoj. poznańskiego mgr.
Szlapczyńskiego oraz wicewoj. ArkęBożka. Sekr. Gen. został ponownie
dr. PIlichowski, skarbnikiem zaś ob.
Przesmycki.

oraz młodzieży Bułgarii Władimir Ta
nów.

W godzinach popołudniowych wy
wiązała się ożywiona dyskusja nad
zagadnieniem podniesienia kultury roi
nej, spółdzielczości na wsi, rozszerze
niem współzawodnictwa pracy oraz
jedności młodego pokolenia Polski.
W czasie obrad Zjazd powitał w
imieniu demokratycznej młodzieży
greckiej, Janis Politys, którego rozen
tuzjazmowani uczestnicy znieśli na rę
kach wśród okrzyków na cześć demo
kratycznej armii greckiej i jej wodza
Markosa.
W imieniu rnłodzieży wolnych Chin
oraz w imieniu jej wielkiego przywód
cy Mac Tse Tung pozdrowił Zjazd
członek Komitetu Wykonawczego Fe
deracji Młodzieży Wyzwolonych Chin,

ski, Góralski, Maziarz, Wróblewski, lityki obecnej administracji demokra
Kędziorek i Halina Sokorska.
tycznej. Prawda, że polityka ta nosi
Odśpiewaniem hymnu narodowego, nazwę „polityki międzypartyjnej“, ale
„Międzynarodówki“, „Roty“ i hymnu w tym tylko sensie, że spaja odłam
ZWM zakończony został I Ogólnopol imperialistyczny obu wielkich partii
amerykańskich. Krótko mówiąc, pan
ski Zjazd Związku Walki Młodych.

Czen.

W imieniu Komitetu Wykonawczego
Ligj, Młodych Komunistów Anglii po
witał Zjazd Ran Leven, który zakoń
czył swe przemówienie okrzykiem na
cześć młodzieży zjednoczonej w walce
przeciwko imperialistom.
W czasie obrad wpłynął na ręce
prezydium telegram od Rady Naczel
nej OM TUR, witający z radością
I Krajowy Zjazd ZWM. Rada Naczel
na OM TUR życzy Zjazdowi, bratniej
organizacji pomyślnych obrad.
W trzecim dniu obrad przewodniczą,
cy odczytuje szereg depesz, które na
deszły z całego kraju. Oklaskami wi
tają zebrani depesze nadesłane przez
walczącą młodzież Indonezji i Włoch.
W dalszym ciągu dyskusji nad re
feratami, głos zabierają poszczególni
delegaci.

Popisy SS-manki Orłowskiej

Rzucała dzieci jak martwe przedmioty
13 dzień procesu krakowskiego
Na wstępie 13-go dnia procesu oświęcimskiego N. T. N. ogłosił listę
świadków powołanych przez obronę, którzy będą przesłuchiwani w to
ku procesu.

Ponieważ osk. Mandel zaprzeczyła i pracował i kazał mu obmyć swe
swej przynależności do SS, osk. Moec skrwawione buty.
kel składa wyjaśnienia, że oskarżone
były cywilnymi urzędniczkami Rze Brak wody
szy, ale na etacie SS.
Jerzy Pietrzyk podaje, że
»ZWM« walczy o trwały nokó « świadek A. Rablln podaje drama naŚwiadek
obozie kobiecym nie było zupelińs
tyczne
szczegóły
śmierci
więźnia
Z kolei ob. Góralski zreferował pro Fischhaba, tak typowe dla niemiec kanalizacji, ani żadnego dopływu wo
jekt statutu. .
kiego systemu znęcania się nad ludź dy, jedyne zbiorniki wody- znajdowa
Obecni na sali min. Minc i wicemin. mi. Fischhab był człowiekiem star ły się w kuchni i więźniarki skradały
Berman Wygłosili krótkie przemowie- i szym, który nie mógł biec dość szyb się potajemnie pod kuchnię, by zdobyć
nia powitalne, życząc Zjazdowi owoc- ' ko, aby zadowolić oskarżonego Plagge, krople wody do picia- Weber, który
nych obrad.
wobec czego Niemiec uderzył go tak konwojował wówczas grupę męską, z
Przed rozpoczęciem obrad, na salę I| silnie drągiem w kark, że spowodo- dziką pasją wpadł w tłum kobiet i za
przybywa delegacja Wszechzwiązkowe j w^^ze^^ie*mięśm.* Ńa^^skutek’tej czął bić je drągiem. Świadek przytacza
go Komunistycznego Leninowskiego i kontuzji, więźniowi opadała bezwładnie dalej szereg przykładów bestialstwa
Związku Młodzieży w składzie 4 osob., gjowa na piersi, co było dla osk. Plag niemieckiego w obozie.
Wśród niebywałego entuzjazmu na ge powodem do nowego znęcania się
Na niezwykłą gorliwość oskarżonego
„ponieważ nie umiał stać na bacz Muellera w wypełnianiu katowskich oność“. Nieszczęśliwy próbował podpie bowiązków wskazuje następny świadek
rać dłonią głowę, ale i wówczas Plag
ge go katował za to, że nie trzyma
przepisowo rąk. Więzień został wrzu
cony przez osk. Plagge do koryta
z wodą, następnie do dołu ustępowe
go, gdzie utonął.
Wstrząsające wrażenie czyni opo
— plan ten jest skazany na niepowo wieść świadka Kukli o masakrze do
dzenie“.
BERLIN. (API). Socjal-demokracja
konanej przez osk. Aumeiera wśród
spod znaku Schumachera,
„New York Herald Tribüne“ pisze, więźniów w tak zw. karnej kompanii. niemiecka
ośmielona opieką, jakiej doznaje jej
że „z ust Royala usłyszeliśmy raz Natychmiast po egzekucji’ której świa przywódca
ze strony amerykańskich
jeszcze potwierdzenie znaczenia Nie dek był naocznym obserwatorem, Au kół imperialistycznych,
oraz popar
meier
wpadł
do
kuchni
gdzie
Kukla
miec dla odbudowy europejskiej“.
ciem, jakiego doznał on na kongresie
--------------|
socjalistów w Amsterdamie — wzna
wia z większym nasileniem swoją an
typolską kampanię.
Dłuższy artykuł w sprawie Nadodrza zamieszcza berliński organ SPD
„Socjaldemokrat“, usiłując, przeko
nać czytelników, że rezygnacja z tere
RZYM (PAP). W stolicy Włoch gacji na sali zjazdu wywołało bu nów po.łożonych na wschód od Odry
oznacza całkowitą pauperyzację Nie
rozpoczął się pierwszy zjazd uczest rzliwe owacje uczestników.
miec. Z naciskiem wysuwane jest
ników ruchu oporu. Na zjazd przy
było 1400 delegatów, którzy repre
W poniedziałek ulicami Rzymu twierdzenie, iż Polska nie jest w sta
zentują wszystkie organizacje włos przeszedł olbrzymi pochód, w któ- nie zaludnić i zagospodarować swych
kiego ruchu oporu, zarówno na te rym wzięło udział ponad 50 tysięcy ziem zachodnich, przy czym powątpie
rytorium kraju, jak i zagranicą. W byłych partyzantów z całych Włoch. wa się w prawdziwość danych pol
obradach zjazdu biorą również udział Partyzanci ci należeli do ochotni skich o osiedleniu na tych obszarach
kierownicy
ruchu
partyzanckiego czych brygad wolnościowych, które 5 milionów Polaków.
Luiggi Longo i Ferruzio Parri, przed walczyły przeciwko hitlerowcom i fa
„Naród niemiecki — pisze „Socjal
stawiciele władz, sił zbrojnych oraz szystom w wojnie wyzwoleńczej. Na demokrat“ — nie może zrezygnować
delegacje zagraniczne.
czele pochodu znajdowały się oddzia ze swych obszarów wschodnich, nie
Zjazd witały m. in. delegacje par ły wojskowe, za którymi szli repre przekreślając jednocześnie swego ist
tyzantów Jugosławii, Czechosłowacji zent.anci rządu i Zgromadzenia Kon nienia. Taka rezygnacja oznaczałaby
i Węgier. Pojawienie się tych dele- stytucyjnego.
przedłużenie w nieskończoność nędzy

»Niemcy są kamieniem węgielnym

długofalowego planu odbudowy Europy«

Znamienne oświadczenie ministra wojny USA
WASZYNGTON. (API). Amerykań
ski minister wojny, Kenneth Royal,
zażądał od Kongresu dodatkowo 490
milionów dolarów na pokrycie kosz
tów okupacyjnych w Niemczech i w
Japonii. Kenneth Royal oświadczył, że
dotychczasowe fundusze są niewy
starczające, gdyż Wielka Brytania nie
jest w stanie pokrywać połowy kosz
tów okupacji Niemiec. Ponadto Royal
stwierdził, że sytuacja żywnościowa w
Niemczech pogorszyła się wskutek su
szy.
Znamienny jest ustęp oświadczenia
Royalla, w którym stwierdza, że do
datkowe kredyty dla Niemiec są ko
nieczne ze względu na fakt, że Niem
cy są „kamieniem węgielnym długofa
lowego planu odbudowy Europy“.
„Bez tych kredytów — dodał Royal

Nafta

w Egipcie
KAIR (API). W kilku miejscach
półwyspu Synai stwierdzono obec
ność bagatych pokładów naftowych.
Wywiercone szyby dają już 500 ton
dziennie.

szedł do wysokiego napięcia. „Opie
kunowie“ amerykańscy zapragnęli
przekonać się na miejscu o istotnym
stanie rzeczy i z lekka pomącić we
francuskiej kadzi. Pan Du des znako
micie nadaje się do tej roli“.

Zjazd b. partyzantów włoskich
Manifestacyjny pochód na ulicach Rzymu

zaobser
wował w lataoh 1943 i 1944 wielokrot
nie przyjeżdżające na teren obozu au
to o dziwnej konstrukcji wyposażone w
jak gdyby wielkie kotły. Okazało się,
że auto to służy do gazowania ludzi.
Wladyslaw Siwek. Świadek

»Siłaczka«
Świadek Jan Podgórski opowiada O
transporcie dzieci, który odjeżdżał z
obozu w Płaszowie ekspediowany przez
oskarżoną Orłowską, która rzucała
wówczas dzieci na safnochód niby
martwe przedmioty, popisując się swą
niespotykaną siłą fizyczną.
Jeńcy radzieccy, którzy w Oświęci
miu prawie nic nie dostawali do jedze
nia byli zawsze przedmiotem prześla
dowania ze strony Schumachera, któ
ry bił ich w nieludzki sposób.
Oskarżony Bogusch — ciągnie da ej
świadek był niegdyś obywatelem pol
skim i odbywał służbę w wojsku pol
skim pod komendą płk. Bończy. Płk.
Bończa przywieziony do obozu został
przez Boguscha zadenuncjowany i na
stępnie rozstrzelany.

Antypolska kampania Schumachera
Skutki protekcji amerykańskiej
milionów Niemców i zepchnęłaby ich
definitywnie na poziom lumpenproletariatu“.

Prowokacyjny apel
»Deutsche Rechtspartei«
BERLIN, (API). Działająca w stre
fie brytyjskiej „Deutsche Rechtspar
tei" wystosowała do studentów uni
wertytetu w Getyndze następujący
apel: „Pamiętajcie o waszych pole
głych towarzyszach, którzy złożyli
największą ofiarę dla' zachowania
istnienia naszej ojczyzny. I wy nie
jesteście wolni od przysięgi, którą
złożyli oni. Słuchajcie wołania wa
szej pokonanej, ale tym goręcej ko
chanej ojczyzny".

72 rybaków zginęło

podczas burzy

LIZBONA, (API). W czasie wlel
kiej burzy, która szalała nad brzega
mi Portugalii zginęło 72 rybaków w
póbliżu północnego wybrzeża.

w domu. Jakby na te sprawy nie było dość czasu później! I szybko
Dojechaliśmy do Pragi bez żadnej przygody. Z oczami pełnymi
łagodziła:
szczęścia wstępował mój pan w progi kancelarii.
Ta pierwsza wycieczka udała się wspaniale! Cieszę się już na następ
— Damy jej, co tylko będzie w naszej mocy. Na pewno jej nie oszu
ną.
Aby tylko pogoda wytrzymała. Nie boję się wprawdzie odrobiny
kamy...
deszczu, czy błota, ale myślę że pan długo by się zastanawiał, zanim
Mój pan się zaczerwienił. Jakie niewiniątko! Nic zmysłu handlowego, wyciągnąłby mnie z garażu na pluchę. Z pierwszej wycieczki wróciłem
Nie wiedział, co odpowiedzieć. Zająknął się i wreszcie machnął lekcewa zaledwie trochę zakurzony.
żąco ręką. Na tym mu przecież nie zależy! Żeni się z Jitką, a nie z pie
VII.
niędzmi. Jednym słowem mówił, jak wszyscy zakochani, którzy nie biorą
życia z praktycznej strony.
Moje życie ułożyło się dosyć regularnie. Towarzyszyłem memu panu
Ale jego zająknięcie i zlekceważanie sprawy finansowej złagodziło na każdym kroku i mogłem dzięki temu śledzić wszystkie jego prace,
zainteresowania, sprawy i rozrywki. Stawałem na długie godziny przed
atmosferę. Wszyscy się roześmieli .
jego kancelarią, jeździliśmy do sądu na rozprawy i tamtczekałem wśród
Wracaliśmy do domu pełni najlepszych humorów, uwieńczeni kwia przyjaciół, którzy służyli innym adwokatom.
tłum. Maria Erhardt
tami — jak do ślubu.
Zaprzyjaźniłem się specjalnie z jednym żółtym roadsterem i czer
Właściciel samochodu omawia z rodzicami Jitki datę ślubu.
Zapał mojego pana w prowadzeniu samochodu rozczulał mnie. Jego wonym kabrioletem, ponieważ nasi panowie w miarę możności stawiali
Cl sprzeciwiają się pozornie tak szybkiemu, ich zdaniem zamążpójściu
serce drżało, kiedy spotykaliśmy auto tej samej marki i kiedy szofer: nas obok siebie.
eórki jednak widać, że są temu radzi.
Często wciskały się pomiędzy nas maszyny klientów, ale nie gada
mijanego samochodu pozdrawiał pana machnięciem ręki. Jest taki zwy
Moje towarzystwo siedziało w lesie co najmniej godzinę. Z koszyczka czaj, że samochody tego samego typu pozdrawiają się na szosie, zwłasz liśmy z nimi. Myśmy tu byli stałymi, niemal domownikami, a oni
wypakowano podwieczorek i zachwycając się przysmakami, urokiem cza nowi właściciele i nowicjusze z radością kiwają każdemu. Z czasem rzadkimi ledwo tolerowanymi intruzami.
lasu 1 kwiatów — wracano ciągle do tematu ślubu. Ustalono, że do mija ta gorliwość. Minęła i u mojego pana.
Wieczorami wyczekiwałem na mego pana przed kawiarniami i czę
sierpnia wszystkie formalności będą załatwione, w sierpniu więc możnasto
musiałem uzbroić się w cierpliwość, albowiem pan mój nierzadko
Do Pragi pojechaliśmy dopiero w poniedziałek rano. Jitka została
by to „odwalić1'.
zmieniał lokal. W domu potem tłumaczył swoje wieczorne zajęcia wizy
w
domu,
żeby
przygotowywać
wyprawę
na
ten
ważny
moment
w
swym
— Wy załatwicie wszystko do sierpnia, ale jak ja sobie dam radę?
życiu. Wydawało się, że Większą wagę do tego faktu przykłada matka tą u klientów, czy innymi Interesami handlowymi. Dozorcy aut przed
— narzekała mama Jitki. — Zawsze wszystko na ostatnią chwilę! —
Jitki, bo dziewczyna, choć wewnątrz uszczęśliwiona, pozornie lekcewa kawiarniami byli dość lekkomyślni i odznaczali się tylko zieloną czapką -w
— Ale, mamusiu, — Jitka odziedziczyła po matce trochę energii. —
i wiecznie nadstawioną ręką, tak że nie mogłem zapobiec złodziejstwu,
żyła kpinkami i uśmiechem znaczenie tej chwili.
Masz mnie już dziewiętnaście lat i przez dziewiętnaście lat wiedziałaś,
jakie miało miejsce pewnego wieczoru, Doktór Dolan zostawiał we mnie
że wyjdę za mąż/
Na którymś kilometrze za miastem stojący na szosie policjant dał swoją teczkę, letni płaszcz i kapelusz i to wszystko stało się łupem
Miałaś już dosyć czasu, żeby się na ten niezwykły ewenement przy znak ręką, żebyśmy stanęli. Pan szarpnął wozem, aż we mnie wszystko jakiegoś podejrzanego indywiduum, które wałęsało się koło mnie długa
gotować! —
jęknęło -i szybko wyciągał z kieszeni wszystkie dokumenty, cały prze i ostrożnie i wyczekawszy odpowiedniej chwili, wyłamało żelaznym
Las zaszumiał powiewem wiatru i nastroił ojca na poważny ton: jęty tą pierwszą kontrolą. Ale policjant chciał tylko, żeby go pod wieść. drążkiem zamek w drzwiczkach i zręcznie porwawszy pana rzeczy,,
— Tylko niech pan nie myśli, doktorze, że pan sobie bierze za żonę Czymprędzej więc otworzył drzwiczki i zaprosił policjanta na miejsce ulotniło się błyskawicznie. Gdyby pan się wtedy trochę pośpieszył
jakąś milionerkę. Dziewczyna dostała wykształcenie, jakaś tam skromna obok siebie. Podwieźliśmy go parę kilometrów. Był to gadatliwy facet, byłby go złapał inflagranti. Zachodził właśnie od przeciwnej strony
wyprawa i — 'o wszystko... —
.• cały czas nas zabawiał. Był kiedyś artylerzystą i patrząc wokoło, na kiedy złodziej umknął pomiędzy sąsiednie samochody. Oczywiście nie
Mama strzeliła w ojca płomieniami swych oczu, w których zgrzyt okolicę, zalaną mglistymi oparami poranka nie widział nic poza „tere pomógł natychmiastowy alarm, tyle tylko, że mój pan na przyszłość
amy. Wiery i ^brzęczały szablą
poczekaj! Za to ieszęz® oberwiesz j nem do działań'
był ostrożniejszy i nic w« mnie nie zostawia*
d. c. n. j

Co dzień niedziela

ŻYCIE SPORTOWE
W OBRONIE
WIDZA SPORTOWEGO

Kupony należy składać do <lnla 11 bm., ewentualna wygrane zaś zgłaszał
d.o 16 grudnia. Wyniki ogłosimy we czwartek 18-go grudnia.

KONKURS »ZGADNIJ KTO WYGRA«
Kupon Nr 7
Niedziela 14 grudnia
Wiochy — Cłeehosłowacja piłka notoa
Częstochowa —

Chychła remisuje z Olejnikiem
ŁKS
GEDANIA 13:3

— W Sosnowcu krew się leje na
boisku, w Myszkowie chciano utopić
sędziego — takie wieści elektryzują od
czasu do czasu opinię publiczną i wte
ŁÓDŹ (Tel. wł.). Drużynowy mistrz i Waga półśrednia: Olejnik (ŁKS) zredy związki sportowe wkraczają ze swą Polski
w boksie z roku ubiegłego —' misował po najładniejszej walce dnia z
władzą dyscyplinarną, sypią się kary, Łódzki Klub Sportowy wygrał z Geda- Chychłą. Uznanie walki za nierozstrzy.
dyskwalifikacje i ukazują się nowe nią w stosunku
------- _ 13:3.
i gniętą krzywdzi nieco łodzianina, któ
zaostrzone przepisy, które mają zape
Wydaje
się, że w roku bieżąpym ŁKS
miał nieznaczną przewagę w dwóch
wnić bezpieczeństwo głównych akto ma drużynę silniejszą. Stasiak prze-1 ry
a w trzecim był lepszy zde
rów zawodów: sędziego i zawodni szedł do wagi koguciej a w muszej za starciach,
cydowanie. Wynik przyjęła widownia
ków.
stąpił go stale poprawiający się' łódzka długotrwałymi oznakami prote.
I związki sportowe są przekonane, Kamiński; zamiast chorego Marcin stu.
te uczyniły to, co do nich należało, i kowskiego występuje Popielaty, a Olej
Waga średnia: Pisarski (ŁKS) wy
że organizację usprawniły. Lecz to nik jest lepszy niż w ostatnich spot grał z Rajskim. W I-ej rundzie Pisar
jest dopiero jeden typ niedociągnięć kaniach.
ski miał wyraźną przewagę, w dru
organizacyjnych w imprezach sporto
Wyniki techniczne walk przedsta giej „nadział“ na dwa silne ciosy
wych. W prasie sportowej czytamy i o wiają się następująco: w. musza: Ka Rajskiego i odpoczywał na deskach do
innych.
miński (ŁKS) wygrał na punkty ze
— Na Służewcu, na mecz bokserski zwycięzcą Sowińskiego — Kleinem. Ło
Polska — Czechosłowacja wpuszczono dzianin zaprezentował boks na wyso
na salę parę tysięcy widzów więcej, kim poziomie i miał wyraźną przewa
niż było miejsc; nie pomyślano o żad gę we wszystkich ątarciach.
nych środkach komunikacyjnych i
Waga kogucia: Stasiak (ŁKS) wy
AZS (Kraków) — TUR (Łódź)
zmuszono kilka tysięcy widzów do punktował Zielińskiego. Stasiak uległ
36:22 (13:11)
wielokilometrowego marszu po śniegu, w l.ym starciu kontuzji policzka je
Krakowski
AZS odnósł pierwsze
w sali Romy na meczu Grochowa z dnak walczył dalej i w III-ciej run
zwycięstwo w tegorocznych rozgryw
Radomiakiem dla wielu widzów część dzie nadrobił stracone punkty.
kach Ligi Koszykowej, wygrywając
ringu była niewidoczna, mecz zapa
Waga piórkowa: Popielaty (ŁKS) uśniczy Polska — Czechosłowacja był legł Drążkowskiemu. Łodzianin był le z łódzkim TUR-em w stosunku 36:22
(13:11). W AZS-ie wyróżnili się: Li
jednym skandalem organizacyjnym.
pszy technicznie od swego przeciwni piński, Bahr, i Paszkowski, natomiast
Takie alarmy prasowe nie przery ka.
w TUR-rze — Skorecki.
wają snu żadnemu związkowi.
Waga lekka: Bonikowski (ŁKS) wy
Kosze zdobyli: dla zwycięzców —
ta niedbale lub niefachowe zorga grał z Musiałem, który walczył nie
nizowanie zawodów nie ma odpowie zbyt czysto i otrzymał napomnienie za Paszkowski — 12, Lipiński — 8, Kot
drój — 6, Galicki i Obuchowicz —
dzialności. Nie ma instytucji sporto bicie głową.
po
4 oraz Bahr — 2; dla TUR-u —
wej, które by pociągały do odpowie
Skocki — 9, Grzechowiak — 6, Jaku
dzialności za zaniedbania organizacyj
bowski — 5 oraz Kulczycki i Kokne, za niewygody widza, ą czasem na
wiński — 1.
wet za szkody społeczne (demolowa ZRSS
KKS — ZNICZ 60:35
nie urządzeń).
W dniu 21.XII. b. r. odbędzie się
Poznań (tel. wł). W ramach rozgry
Widzem sportowym nikt się nie opiekuje.
pojęciu wielu organizato eliminacyjny turniej siatkówki dru wek o mistrzostwo Ligi Koszykowej
rów zawodów sportowych widz ma o- żyn robotniczych zrzeszonych w rozegrano spotkanie Znicz — KKS
bowiązek: 1) przyjść na mecz bez okręgu warszawskim ZRSS.
zakończone zwycięstwem KKS-u w
Zgłoszenia przyjmuje sekretariat stosunku 60:35.
względu na odległość, pogodę i środki
komunikacyjne, 2) wystać się w ogo Związku Robotniczych Stowarzyszeń
Gra była nieomal równorzędna. Je
nie przy kasie i zapłacić za bilet (osta Sportowych, Warszawa, Al. Stalina dynie w niektórych rzacfkich mo
tnio za bilety na imprezy sportowe, 39 I p. w terminie do dnia 14.XII. mentach KKS prezentował wysoki
poziom.
które mają być godziwą rozrywką sze b. r.
rokich mas płaci się po 500 zł — co też
nasuwa pewne refleksje) — a potem
zdaniem organizatorów seif madę man
nie zginie.
Dziś, gdy się rzuca hasła umasowienia sportu, na organizację imprez spor
towych należałoby zwrócić uwagę. Ja
Krakowska sekcja lotnicza -osiągnę przez pilota, znajdującego się w pokiś zapamiętały kibic, przyjdzie może
drugi raz na imprezę, mimo, iż z po ła jeden z najlepszych powojennych zycji leżącej. Będą
. . to pierwsze. loty
i doświadczalne
- - ■ tego typu w. Polsce.
wodu niedociągnięć organizacyjnych ■ wyników w Polsce.
doznał szkód materialnych i że się\ Oto rezultaty pracy: 2.700 startów, I
oburzał iż go traktowano z lekceważe-! przeszkolonych 82 pilotów, 18.300 go I
niem. Zo<ny jednak na drugą imprezę dżiny przepracowane w warsztacie1
nie przyprowadzi, i z synem nie przyj reperacyjnym.
Padł nowy polski rekord wysoko- '
dzie. '
Trzeba, żeby organizatorzy pamięta ści, osiągnięty przez pilota Jasińskieli o widzu i o zasadzie do ut des. Mo go, który wzniósł się 3.800 m po
że by się tym zajął Związek Związków nad punkt startu:' Obecnie w warszta1 Hippika polska mająca tak pięktach sekcji montuje się dwuosobowy ne tradycje i tak piękną kartę w
■ Sportowych lub P. U. W- F. i P. W.
szybowiec, który będaie obsługiwany historii spotkań międzynarodowych
Stern-

NOWY REKORD POLSKI

w sporcie szybowcowym

Grochów (W-wa) — Warta (Poznań) boks
I.K.S. (Wrocław) — Rad o ni lak boks

MKS (Katowice) — Concordia (Knurów)
p. nożna
Warta (Poznań) — YMCA (Gdańsk) 1.
koszykowa

4-ech i do 6-ciu. W III-cim starciu Pi
sarski uzyskał zdecydowaną przewagę
i wygrał zasłużenie.
Waga półciężka: Żylis (ŁKS) po bar
dzo słabej walce wygrał z Dolewskim.
Waga ciężka: Niewadził (ŁKS) zno
kautował w II-gim starciu Szatkow
skiego.
Sędziował w ringu Kaliniak (Po
znań), na punkty zaś Rosiński (War
szawa), Stępowski (Poznań) i Markow
ski (Śląsk). Widzów 3.000.

Liga koszykowa

Eliminacje w siatkówce

Batory (Chorzów)—-Odra (Szczecin) bok«

W KKS-le wyróżnili się Grzecho
wiak, Jarczyński i Kolaśniewskl, u
pokonanych Kozłowksi oraz Duda.
Punkty zdobyli dla KKS-u Grzecho
wiak — 17, Kolaśniewski — 16, Jar
czyński — 13, Śmigielski i Patrzykont — po 5 oraz Kasprzak — 4;
dla pokonanych: Kozłowski — 15,
Miszczak — 8, Duda — 7, Wojto
wicz, Kondratiuk, Tyrakowski i Jóź
wiak po 1-ej.
WARTA — ZNICZ 56:51 (33:21)

Drugie spotkanie w ramach mi
strzostw Ligi Koszykowej rozegrał
pruszkowski Znicz z Wartą (Poznań).
Mecz ten zakończył się nikłym zwy
cięstwem „Warty“ w stosunku 56:51.
Do przerwy Warciarze grali bar
dzo dobrze i uzyskali przewagę 12
punktów. Po zmianie boisk piątka
,pruszkowska poprawiła się jednak
dzięki dobrej obronie Warty nie zdo
łała wyrównać.
W zespole Warty najlepiej grali:
Dylewicz i Iwanow w ataku oraz
Szymura i Matysiak w obronie. Naj
lepszym graczem „I.Znicza“ był Kozłowski, który zdobył też największą ilość punktów.
Punkty dla zwycięzców zdobyli
Iwanow — 18, Dylewicz — 12, Pa
wlicki — 10. Dziel — 9, Szymura —
5 i Matysiak — 2, dla Znicza: Ko
złowski — 27, Miszczak i Duda —
po 8, Pieszkiewicz — 6 i Kondratiuk — 2.

Powstałe sekcja hippiczna
przy WKS „Legia" (Warszawa)

TUR (Łódź) — AZS (Kraków) I. koszy___ __________________
ko w a
KKS (Poznań) — YMCA (Gdańsk) 1. ko
szykowa

AZS (W-wft) — Wisła (Kraków) 1. ko
szykowy

Spaarta (Praha) — AZS (W-wa) p. kosz,
pań
Śląsk — Poznań pływanie pań

Naztuisko i imię

Sprzedano znaczkóiu olimpijskich
Nr kuponu.

(Kupon wyciąć)

Adresy firm przyjmujących kupony:
WARSZAWA: 1. Kolektura „Impet“ — al Sikorskiego 18 (dawniej al. Jerozolimskie),’
Kolektura „Aljot“ J. Horodyska 1 S-ka—ul. Puławska 20; 3. Kolektora M. Podczerwlńsklej — Żoliborz, ul. Mickiewicza 26; 4. Kolektura Łukawskiej — Słupecka 2
(róg Grójeckiej); 5. Firma Z. Chudzickl — Saska Kępa, ul. Francuska 41; 6. Firma
Wisznicki i Ruszczewska — Praga, ul. Targowa 56; 7. Firma „Werblana“ — Plu
sa XI 39 róg Lwowskiej; 8. Kolektura Maliszewski—Targówek, nl. Bialołęeka 34.
9. Agentura ogłoszeń „Wiedza“, Marszałkowska L
9. Firma „Fortuna“ — Wolska 8. 10. Agentura „Wiedza”, Marszałkowska L
RADOM: Firma Roman Staniszewski — Radom, ul. Żeromskiego 2.
SIEDLCE: Firma „Adachna“, ul. Świętojańska 124.
ŁODz: Biuro Reklam „Wiedza“, ul. Piotrkowska 79; Firma „Start", ul. Piotrkówska 124; Księgarnia „Wiedza“, ul. Piotrkowska 45.
CZĘSTOCHOWA: Bazar Papierniczy, Dąbrowskiego 17; P.A.P., Al. N. M. Panny 61
LUBLIN: Firma „Rubber" — T. Marciniak, ul. Zamojska 1; P.A.P., ul. Krakow
skie Przedmieście 41.

Wikliński lepszy od Iwańskiego

MKS

Zjednoczeni 10:6

GDANSK. W sali teatralnej Stoczni
Nr. 1 odbyły się zawody pięściarskie
o drużynowe mistrzostwo Polski zakoń
czone żwycięstwem MKS-u nad Zje
dnoczonymi 10:6.
Przed walką odbyła się uroczystość
wręczenia upominków: Sowińskiemu
(MKS) za 150-tą walkę oraz Antkiewi
czowi i Szymankiewiczowi (MKS) za
100-ne walki.
Wyniki spotkań: w w. muszej: So
wiński (MKS) zremisował z Czajkow
skim; w w. koguciej Gignal (MKS)
przegrał na punkty z Krużą (Zj.); w
w. piórkowej Antkiewicz (MKS) z po
wodu nadwagi Borowicza wygrał w. o.
W spotkaniu towarzyskim zmierzył się
z Gołyńskim. Walka ta stała na do
brym poziomie i ze względu na kon
tuzję Gołyńskiego została w III-ciej
rundzie przerwana. Wygrał na punkty
Antkiewicz.

sztandarze

Wyniki konkursu

„Zgadnij kto wygra“

1) Warta — Lublinianka 16:0 w. o.
2) Odra — Stella 10:6
3) Wisła — Gryf 9:7
4) MKS — Zjednoczeni 10:6
5) ŁKS — Gedania 13:3
6) Hutniczy — BBTS 4:1
7) Koszarawa — Milicyjny 4:1
8) ZZK — PTC 0:2
ligi koszykowej
9) TUR (Tomaszów)—TUR (Łódź) 5:2
Po ostatnich spotkaniach tabelka 10) Warta — Znicz 56:51
rozgrywek Ligi koszykówki przedsta 11) YMCA (Gdańsk) — YMCA (Łódź)
27:30
wia się następująco:
pkt. st. koszy 12) Wisła (Kraków) — TUR (Łódź)
0:20 w. o. Spotk. tow. (56:25).
2
1. Warta (Poznań)
90:81

— będąca do tej pory w pewnym
zaniedbaniu — znowu budzi się do
życia.
Pierwszym klubem sportowym na
terenie Polski (z wyłączeniem ośrodków wojskowych), który orga
nizuje obecnie sekcję hippiczną —
jest warszawski WKS ,.Legia“.
W dniu 17 b. m., o godz. 17-ej na
stadionie W. P. w sekretariacie klubu odbędzie się zebranie organiza2
65:61
cyjne wyżej omawianej sekcji. Sym 2. YMCA (Łódź)
1
41:22
patycy i miłośnicy hippiki proszeni 3. AZS (Warszawa)
1
90:69
Tradycja Inżynierskiej Szkoły im. ła musiała czekać dziesiątki lat, by do krzewski, prof. Płużański dziekan są o jak najliczniejsze przybycie na 4. KKS (Poznań)
5: AZS (Kraków)
Wawelberga i Rotwanda zrosła się z piero w r. b. uzyskać prawa uczelni wydziału mechanicznego Politechniki zebranie.
1
69:58
historią Warszawy od przeszło 50 lat. inżynierskiej, Ustawa państwowa w Warszawskiej, który przez 30 lat wy6. TUR (Łódź)
1
76:71
Fakt ten potwierdził pierwszy powo tym zakresie naprawila ostatecznie kładał w tej szkole oraz przedstawi7. Wisła (Kraków)
1
36:53
jenny Zjazd Wychowanków tej szko 'krzywdę, jaka spotykala
absolwentów
„
........
____ ' ciel studentów,, ob. Muszyński i naj8. YMCA (Gdańsk)
0
27:30
ły, który odbył się w dn. 7 i 8 bm.
tej szkoły, zarówno w okresie do 1918 starszy absolwent uczelni, inż. Śliwiń
9. Znicz (Warszawa)
0
108:157
Powstanie w r. 1895 w Warszawie roku jak i w ciągu 20 lat niepodle-.............
ski, który rozpoczął swe studia wraz z
szkoły technicznej świadczyło o tym. głości.
założeniem szkoły w r. 1895.' Zjazdo
że społeczeństwo warszawskie docenia
Świadomość uzyskania tej satysfak wi przewodniczył inż. Józef Sobiński.
Zarząd Polskiego Związku Bok
znaczenie posiadania własnych, pol cji sprawiła w dużej mierze, iż obra
Po odczytaniu 324 nazwisk wykła serskiego zaakceptował termin pierw
W towarzyskim meczu piłkarskim
skich kadr fachowców. Niestety na dy pierwszego zjazdu absolwentów na dowców, wychowanków i pracowni szego powojennego meczu pięściar drużyna
poznańskiego KKS-u —
formalne uznanie rzeczywistych, du cechowane były rzeczowością i rozum ków szkoły poległych w okresie oku skiego Polska — Węgry na dzień pokonała zespół
fabryczny HCP w
żych wartości tych nowych kadr, szko. ną oceną zadań szkoły w pracy nad pacji i w Powstaniu Warszawskim, 28 grudnia b. r.
stosunku 6:0.
odbudową kraju.
..... Spotkanie to odbędzie się w Pokpt. Juszkiewicz, przedstawiciel Zw.
Pięć bramek zdobył Anioła, a jed
W dn. 7 bm. po nabożeństwie od Uczestniköw’walki1*ZteojneLo"’Wol^.
w J1911 ciężkiego przemysłu ną Białas. Gra stała na przeciętnym
prawionym w kościele Zbawiciela roz ność i Demokrację odsłonił pamiątko- ■ Międzynarodowych
Targów
Poznań

"
""
~
Widzów zebrało się zapoczęły się dwudniowe obrady. W nie wą tablicę ku czci poległych oraz w skich. Hala ta może pomieścić 12.000 poziomie.
ledwie 1.000 osób.
wielkiej
sali,
znajdującej
się
w
skrzy

osób.
imieniu władz, udekorował sztandar
czynne do 20 b. m.
dle częściowo odbudowanego już gma szkoły medalem „za Warszawę“.
Drugi występ reprezentacji węResort Zaopatrzenia komunikuje, że w chu szkoły, zgromadzili się uczestnicy
gierskiej
w Polsce odbędzie się 30
W dalszej części obrad Zjazdu wy b. m.
grudniu magazyny „Społem“ wydawać zjazdu i zaproszeni goście z prezesem
będą towary reglamentowane tylko do
Bytom (tel. wł.). Odbył się tu tur
głoszono
referaty,
które
poruszały
ak

dnia 20. W związku z tym Sklepy rozdziel C.U.P. dyr. Askanasem.
niej
piłki wodnej, w którym wzięły
tualne
zagadnienia
techniczne
oraz
W prezydium zasiedli, obok synów
eze winny przyjąć w okresie bież, mie
udział 4 ligowe drużyny. W ogólnej
siąca wlęskzą ilość artykułów na zao fundatorów szkoły Wawelberga i Rot zanalizowały dotychczasową pracę i opunktacji zwyciężyła Pogoń (Kato
patrzenie kał-tkowe, konsumenci zaś win wanda prof. inż. Ludwik Uzarowicz, siągnięcia szkoły.
ni we własnym Interesie odbierać bez
Warszawski Klub Wioślarek wy wice) przed Polonią (Bytom) CraPrezydium zjazdu wysłało depesze brał
obecny dyr. szkoły, prof. M. A. Zazwłocznie należne Im przydziały.
na walnym zebraniu zarząd w covią i BBTS. Wyniki poszczególnych
do Prezydenta R. P. Bieruta 1 Pre
Składzie następującym: prezes — dr. spotkań przedstawiają się następują
miera Cyrankiewicza.
Juriewiczówna, wiceprezes — W
BBTS — Pogoń 1:13 (0:3), CraNa ręce Zjazdu nadeszły liczne de Lothowa, sekretarz — Fynftykówna, co:
____ — Polonia
_______
.wz, Cracovia—
covia
3:6w(0:3).
pesze gratulacyjne: od Marszałka Ży skarbnik — Architówna i naczelnik Pogoń
1:4,
Polonia
—
BBTS 6:1 (3:1),
mierskiego, Min. Kaczorowskiego, przystani — Grabicka.
• Polonia — Pogoń 1:5.
Min. Rabanowskiego, Min. Putka
Pod koniec lata powstał 250 osobo kazania się wynikami swej pracy, oraz z zagranicy od licznych absol
wy chór przy Filharmonii Warszaw żmudnej i bezinteresownej.
wentów szkoły.
skiej.
W Chórze Filharmonii śpiewają ro
Wieczorem odbył się wspólny obiad,
W najbliższy piątek poraź pierwszy botnicy, urzędnicy i studenci.
w którym wzięło udział ok. 1.000 osób.
oraz w niedzielę (na cel odbudowy
W drugim dniu Zjazdu wygłoszono
Ponieważ dwie ostatnie próby gene
Gimnazjum im. W. Górskiego), Chór ralne: w czwartek 11 bm. oraz w pią dalsze referaty, po których wywiąza
Filharmonii będzie miał możność wy- tek 12 bm. muszą się odbyć w godzi ła się ożywiona dyskusja.
ufundowanych przez „Społem”
nach rannych — dyrekcja Filharmo
Na terenie szkoły została zorganizo
8 b. m. o godz. 11-ej odbyła się w podległość, biorą teraz czynny udział
nii Warszawskiej prosi tą drogą pra wana z okazji Zjazdu wystawa prać Teatrze
Polskim w ramach akcji w odbudowie Kraju.
codawców oraz Instytucje, w których uczniów z dziedziny lotnictwa, elek gwiazdkowej
zorganizowa
Następnie odbył się akt wręczenia
(AS) na przez Tow.akademia,
pracują członkinie 1 członkowie Chóru trotechniki 1 mechaniki.
Przyj. Żołnierza połą biblioteczek przedstawicielom Min. Oo zwolnienie ich na parę godzin z pra
czona z uroczystym przekazaniem Woj brony Narodowej.
cy, ażeby mogli odbyć próby z orkie
sku Polskiemu biblioteczek, ufundo
W imieniu wojska przemówił ppłk.
strą.
wanych przez „Społem“.
Cygan, który złożył ofiarodawcom go
rące podziękowanie oraz zapewnił, że
Na wstępie przemówił prezes TPŻ, Wojsko Polskie odwdzięczy się wzmo
Stefanii Sempołowsklei
Stefan
Matuszewski,
który
podkreślił
Komitet uczczenia pamięci Stefanii
żoną pracą dla dobra Polski Ludowej.
Sempołowsklej ' zaprasza wszystkich Jej ścisły związek wojska ze społeczeń
W części artystycznej uroczystości
uczniów, b. więźniów politycznych, któ stwem, związek, który powinien uwy
dla Warszawy
wzięli udział artyści Domu W. P. oraz
rych miała w swej opiece 1 przyjaciół —
datnić się szczególnie w okresie zbli
W warsztatach teletechnicznych Dy na zebranie w sali konferencyjnej Min. żających się świąt. Żołnierze polscy, zespół baletowy Mikołaja Kopińskiego.
(Aleja I Armii 25) w dn. 10 bm.
rekcji Poczt 1 Telegrafów okr Warszawy Oświaty
Z artystów DWP wyróżnić należy
i
ci sami, którzy wywalczyli krajowi nie przede wszystkim orkiestrę symfonicz
prowadzony jest remont urządzeń dla o godz. 16 m. 30.
czwartej automatycznej centrali telefoni
ną i chór pod dyr. płk. T. Radkowskiecznej, która powstanie na Żoliborzu.
KINO
Solistami byli: M. Przygodzińska —
Główne roboty montażu zostaną wyko
DZIŚ PREMIERA! go.
nane nie prędzej, jak wiosną, po otrzy
fortepian, F. Sadowski, laureat Między
maniu dodatkowej aparatury, zamówio
narodowego Konkursu w Pradze —
Amerykański film rewiowy
K I2385-1
nej w Szwecji. Należy się spodziewać, że
skrzypce oraz W. Ćwiklińska — so
latem 1948 r. Żoliborz otrzyma telefony,
pran.
,
(as)
Chmielna 33
TPŻ sprawiło wszystkim przybyłym
Początek seansów
miłą niespodziankę: potrafiono uchroo godz. 13, 15, 17, i 21
Dla Rady Zw.Zaw o 19 W rolach gł. znakomita lancerka Bel Ha 1 J. Ellison I nić się od zbędnych dłużyzn części ofi' cjalnej, a w programie artystycznym
Film dozwolony dla osńb od lal 15-tu
--«* sb djabelny przeciąg w ty**"
Prod.: »Monogram-Pictures«.
Ekspl. Film Polski
dać widzowi dobrą, kulturalną roz
mieszkaniu.
rywkę. (kwp’

Medal za Warszawę na

W wadze lekkiej Skierka (MKS) zwy
ciężył Leczkowskiego, który poddał się
w Il-giej rundzie, będąc przed tym
2 razy na deskach. W w. półśredniej
Iwański (MKS) przegrał na punkty z
Wiklińskim. Iwański miał chorą nogę i
nie powinien być dopuszczony do te
go spotkania’.
W wadze średniej: Szymankiewicz
(MKS) wygrał przez techn. k. o. z Rych
terem; w w. półciężkiej Mechliński
(MKS) zwyciężył Pollaka, a w ciężkiej
Lick (MKS)’ zremisował z Chyłą.

Tabelka rozgrywek

Wawelberczyków

Zjazd absolwentów szkoły inżynierskiej

Mecz bokserski

Polska - Węgry

Stasiajest telefonis

KKS-HCP 6:0 (4:0)

Miły głos w słn-.
chawce
wzbudza
chęć zobaczenia jej.
Jednakże nie bez lę
ku, że miły nieraz
głos należy do mało
interesującej
oso
by. Ale ten co zde
cydował ?ię ją za
poznać, jest oczaro
wany
jej urodą,
którą , pielęgnuje
wypróbowanym
środkiem:
kremem
matowym i pudrem
..Anida“.

Magazyny „Społem"

Turniej piłki wodnej

Nowe władze wioślarek

Apel w.sprawie chóru filharmonii

Społeczeństwo wojsku w darze
Przekazanie biblioteczek

Uczczenie pamięci

Czwarta centrala telefoniczna

Atlantic

Złóż datek
na R.T.P.D.

»Belita tańczy«

Juniorzy KKS-u
mistrzem Wielkopolski
W decydującym meczu o mistrzo
stwo Okręgu Poznańskiego w piłce
nożnej, juniorzy KKS-u zdołali zre
misować z juniorami „Warty“ w sto
sunku 2:2'i tym samym zapewnić
sobie tytuł mistrza na rok 1947.
•.Gra przeprowadzona została przy
wybitnej przewadze „Warty“. KKS,
zdobył przez Gogolewskiego obie
bramki ze spalonego. „Warta“ zdoby
ła bramki przez Melosika i Jóźwiaka.
Widzów około 1.500 osób.

Miesięcznik

„Wychowani Fizyczne”
„Uka™a* ,sIę
w sprzedaży miesiącanik „Wychowanie Fizyczne“, poświęcony
sprawom kultury fizycznej. Miesięcznik
ten wypełni dotkliwą lukę, Istniejącą w
lachowym piśmiennictwie polskim z dzie
dziny w.f. i sportu.

Pierwszy numer „Wychowania Fizycz
nego zawiera cały szereg ciekawych i fa
chowych artykułów, autorami których są:
prof. dr. Mlssluro, mjr. Czerkaskl, mgr.
Nouos, W. Kłyszejko, Sokorski 1 inni.
Bogaty materiał bieżący 1 dwie prace
poświęcone pamlęciffcmarłych prof. Pia
seckiego i mgr. Składa, dopełniają treści
tego numeru.
Redaktorem naczelnym ..Wychowania FI
zyeznego“ jest wybitny teoretyk zaga
dnień w.f., przewodniczący Prezydium
Państwowej Rady Wychowania Fizyczne
go i Przysposobienia Wojskowego — gen.
dr. Zygmunt Gllewicz.

JACEK WOŁOWSKI

ADWOKAT
To był grudzień 1942 r. Dochodziła okiem na przybyłą i wyszła zostawia
niosłam panu wszystko, by go pan ra nionym wzrokiem spogląda na biurko
OPOWIADANIE
piąta po południu. Mokry śnieg padał jąc drzwi otwarte.
gdzie z wyłożonych' uprzednio pienię
tował. —
gęsto i topniał na chodnikach przemie
Mizerna kobieta zostawszy sama się ratować przed śmiercią i przed niędzy w zamian za zwolnienie. Dru
— To nie wystarcza'— głos adwo dzy pozostało trochę dziesięciozłotoniając się w gęstą brunatną maź. Uli przysunęła sobie pokryty białym po męką. Przed okrutną męką.
gi — adwokat teraz prostuje palec ser kata nabrzmiały jest smutkiem. — Ja wych papierków. — To nie wystar
cą Marszałkowską szła kobieta. Głowę krowcem fotelik i usiadła. Gdy siadała
Kobieta wzdryga się.
deczny — gestapo chce człowieka za wiem, ja wszystko rozumiem, — ja —, czy mówi z żalem. — Przekłada słu
miała spuszczoną Głęboko zapadłe, w ! rozległ się delikatny szelest papieru.
tu uderza się w piersi — ja przecież chawkę telefonu do lewej ręki, wycią
—
Panie
mecenasie
—
rozpoczyna
bladej, mizernej twarzy, oczy podkrą Widać pod pokrowcem krzesełko było gorączkowo — onegdaj Niemcy przyszli człowieka.
też mam dzieciątko ukochane, o które I ga prawą ręką swój własny portfel
—
Zwolnimy
jednego
człowieka,
ale
żone były żółtosinymi plamami. Po jeszcze pokryte gazetą. Oszczędność!
do domu i zabrali mi syna. Wiem, że musicie nam dostarczyć drugiego — drżę, lecz... — tu znów głos przechodzi | i wyjmuje zeń trzy pięćsetzłotówkL
trącana przez spieszących się przechod
Poczekalnia szablonowa. Stół, na nim go przewieźli na Szucha. Sprzedałam tak mi nieraz, proszę pani, gestapow w szept poufny. — Musimy patrzeć i — Nawet jeśli dołożę ze swoich —niów, szła jak lunatyczka mówiąc coś parę numerów „Warschauer Zeitung“, wszystko co było w domu i przyszłam cy
trzeźwo, musimy rozumować jasno.j mruczy do siebie — nie wystarczy by
mówią. —
od czasu .do czasu do siebie.
„Nowego Kuriera“ i „Ilustrowanego do pana mecenasa, żeby pan syna ra
Kobieta siedzi na fotelu wyprosto Niech pani wymieni jedno, dwa na nakłonić ich do przerwania badań. —
W pewnęj chwili zatrzymała się; Kuriera Polskiego“, na ścianie parę ole tował.
wana. Twarz ma ściągniętą, oczy lek zwiska kolegów synka. Użyję ich w Robi ręką gest beznadziejny.
przed jakąś bramą. Popatrzyła na nu- | odruków i olejny portret jakiejś ko
Kobieta przerywa. Nie wie co więcej! ko zmrużone. Otworzyła torebkę i wy ostateczności. Lecz gdy pieniądze nie | Kobieta zrywa się z fotela. — Ależ
mer, otworzyła torebkę, pogrzebała i biety, oprawny w złote ramy. W głębi powiedzieć. Patrzy na adwokata, a po i kłada na biurko pieniądze. Piątki, dzie pomogą,, te dwa nazwiska mogą synka ja mam pieniądze, panie mecenasie
chwilę, wyciągnęła karteczkę, przeczy- 1koło
_____okna
....__drzwi
..
prowadzące zapewne wymizerowanej twarzy ciekną jej łzy. siątki, setki. Adwokat nie patrzy ani od męki strasznej uchronić, życie mu i woła wzruszonym szeptem. Gorączko
tała co tam było napisane, znów spraw [ do gabinetu
_ ’ '
l adwokata. Dochodziły
ocalić. —
wo wyrzuca na biurko całą zawartość
— Skąd pani wie, że syna prze
ani na nią.
dziła numer domu, chwilę jakby się | stamtąd przygłuszone oderwane słowa, wieźli na Szucha — głos adwokata jest na—pieniądze
A nieraz — ciągnie cedząc sło
— Ależ ja — głos kobiety począt torebki. Znów na blacie leżą pięćsetki
wahała, weszła. Idąc po schodach na Widocznie ktoś rozmawiał przez tele- współczujący, dobry, życzliwy. Głos
i setki.
pierwsze piętro zatrzymywała się pa , fon. Potem słowa umilkły. Zapanowała ten rozstraja kobietę. Zagryza wargi wa i mówiąc jakby do siebie — te kowo pełen wahania staje się twardy
— Niech pan powie, mecenasie, niech
rokrotnie zastanawiając się głęboko. i cisza. Gdzieś w głębi mieszkania zegar by nie szlochać, lecz łzy i tak lecą, łotry żądają jednego i drugiego. Bo i nieustępliwy — ja panie mecenasie pan zaraz powie, żeby przestali go bić.
cóż
—
mruczy
—
któż
im
zabroni.
przecież
doprawdy
nic
nie
wiem.
Nic
Gdy znalazła się przed drzwiami, gdzie wybił godzinę piątą.
osiadając kroplami na policzkach, na
Nagle zwraca się całą twarzą w dokładnie nie wiem. Więc jakżeż...' Tu jest osiem tysięcy. To chyba wy
żółta mosiężna tabliczka głosiła, iż tu
Drzwi od gabinetu otworzyły się ci brodzie, na zniszczonym wytartym pal stronę
kobiety, a głos jego staje się mogłabym... — kobieta przerywa. Na starczy. —
mieszka Ksawery Ignaczuk — Adwo cho. Stanął w nich mężczyzna, śred cie.
Mecenas patrzy na pieniądze, potem
głębszy, milszy jiiż zwykle.
twarzy ma wypieki. Nagle wstaje biekat, przeżegnała się ukradkiem, po niego wzrostu, łysy, gładko wygolony
—. Skąd pani wie, że go przewieźli
— Pani jest matką — słowa odbija rze pieniądze z biurka i zaczyna wrzu- > na kobietę. —
czym zadzwoniła.
z lekko obwisłą grdyką i dwiema fałd na Szucha — powtarza adwokat.
ją się od ściany pokoju — pani synek, cać do torebki. — Widzę, że pan me- 1 — Dołożę jeszcze swoje — mruczy i
Dość długo czekała, nim jej otworzo kami tłuszczu tworzącymi się na karku
Kobieta otwiera torebkę, grzebie w
pani urodziła, którego pani wy cenas... — adwokat zdaje się nie wi dorzuca tam trzy pięćsetki wyjęte z
no. Wreszcie drzwi uchyliły się na nad obcisłym białym kołnierzykiem, w niej, wyciąga chustkę do nosa i wycie którego
chowała,
którego pani kocha, który, dzieć ani kobiety, ani znikających z portfelu. Potem mówi coś po niemiec
tyle, na ile pozwalała założony we dobrze skrojonym garniturze, przypa ra łzy.
gdy
pani
będzie umierała miał pani biurka pieniędzy. "Odwrócony teraz pół ku i szybko kładzie słuchawkę.
wnątrz łańcuch.
trywał się przez chwilę kobiecie po
— Koledzy powiedzieli — mówi roz zamknąć powieki — jest teraz w rę ciałem do klientki bierze słuchawkę,
— Teraz trzeba się spieszyć — ru
W szparze ukazała się twarz kobieca. czym podszedł do niej szybkim kro- dygotanym głosem. — Dobrzy chłopcy.
numer, rozmawia z kimś przez chy jego są szybkie i energiczne gdy
Gładko uczesana brunetka z silnieII kiem i ująwszy jej rękę w obie dło Wczoraj co raz któryś do mnie wpadał, kach oprawców. I gdy go męczą, gdy go nakręca
zbiera pieniądze, układa je sprawnie
biją, wie, że tylko jedna osoba na świe telefon.
zarysowanymi zrastającymi się prawie nie rzekł ciepłym głębokim tonem:
choć dom mógł być pod obserwacją.
cie może go ratować. Może sprawić,
Kobieta z plikiem banknotów w rę- I i wypycha nimi portfel.
na czole czarnymi łukami brwi przy
— Proszę się nie martwić. Wszystko
— Był pod obserwacją? — w tonie że nie będzie cierpiał jak cierpi. Tą ku, zamiera w bezruchu i wpatruje się 1 — Gerta, wychodzę — woła przez
patrywała się przez chwilę stojącej za będzie dobrze. —
adwokata brzmi jakby nuta irytacji. osobą jest pani. — Tłusty palec adwo w twarz adwokata. Nie rozumie po zamknięte drzwi w głąb mieszkania.
drzwiami mizernej kobiecie. Potem
Kobieta podniosła się szybko, a on
— Chyba nie — odpowiada z waha kata podnosi się oskarżycielsko i ce niemiecku, lecz z gry mięśni na tłu- i Potem szerokim ruchem zagarnia ko
drzwi zamknęły się, słychać było chro- wskazał jej ręką drogę. Weszli do ga niem.
luje w piersi kobiety. Ona prostuje się stej twarzy, odgadnąć chce treść roz-. bietę. — Muszę się spieszyć, proszę
pot łańcucha, drzwi otworzyły się po binetu.
— Oczywiście! adwokat bębni pulch jeszcze bardziej i z rozszerzonymi, prze mowy. W pewnej chwili adwokat przy ■ pani, żeby zdążyć na Szucha. Te tysiąc
nownie, tym razem szeroko.
Wielki puszysty dywan, okna zasło nymi palcami w blat biurka. Ton jego rażonymi oczyma wciska się w głąb krywa ręką telefon. Na twarzy jego' pięćset złotych co wyłożyłem z włas
— Gzy zastałam pana mecenasa? — nięte szafirowymi storami, pośrodku jakby
ochłódł. — Więc — roz fotela.
maluje się wyraz głębokiego współ nej kieszeni zwróci mi pani przy okazji.
Brunetka raz jeszcze obrzuciła spoj stolik, na którym luksusowe wydanie poczynanieco
— Panie mecenasie... — kobieta skła
—
z
tego
co
pani
mówi
wnio

—
Ależ,
panie
mecenasie
—
głos
jej
rzeniem przybyłą, po czym skinęła gło „Mein Kampf“, obok stolika krzesła, skuję, że syn pani należał do jakiejś brzmi rozpaczliwie, gdy wskazując czucia.
da ręce jak do modlitwy i patrzy bła
—
Mam
znajomą
w
gestapo
—
mó

wą na znak twierdzenia, otworzyła w głębi biurko, na nim lampa, osło organizacji i został aresztowany. —
oburącz leżące na biurku pieniądze, wi. — Właśnie przed chwilą z nią roz galnie na tłustego mężczyznę. — Niech
oszklone drzwi prowadzące do pocze nięta zielonym abażurem, za biurkiem
Adwokat
robi
przerwę,
zastanawia
woła:
Przecież sprzedałam, co mo mawiałem. Pani syn jest teraz na ba pan...
kalni, zapaliła światło i wskazawszy fotel, drugi obok dla klienta. Na ścia się, zakrywa twarz pulchnymi rękami głam. —
— Dobrze, dobrze — woła adwokat
Wyprzedałam się do nitki, przy daniu. Biją go. Gdyby... — roztarggestem przybyłej by weszła, jęła o- nie portret Hitlera w żółtym mundurze i jakby do siebie szepcze:
i klepie klientkę po ramieniu. — Gra
puszczać w oknach czarne papierowe z czerwoną opaską przekreśloną czar
towała pani syna.
— Straszne czasy... Straszne czasy.—
rolety zaciemniające.
nym krzyżem swastyki. Na przeciw Potem podnosi głowę i przybierając Z FiIharmonii
Kobieta stoi jeszcze chwilę, lecz nie
— Pani w jakiej sprawie? — spytała. nej ścianie krzyż z rozpiętą nań pozła ton urzędowy oświadcza:
wie co powiedzieć więcej. Dyga więc
Przybyła, która z bezradną miną caną figurką Chrystusa. Między okna
po staroświecku i wychodzi. Gdy scho
— Oczywiście muszę panią uprze
Stała pośrodku pokoju, ożywiła się.
mi nakryta gazetą klatka z kanar dzić, że interwencje w sprawach poli
dzi po schodach nogi ma jak z waty.
— Syna — rozpoczęła gorączkowo— kiem.
Brnąc przez rozkisły śnieg ulicy raz
tycznych są bardzo kosztowne.
onegdaj z domu zabrali. Słyszałam, że
Adwokat prowadzi kobietę do fotela,
jeszcze przeżywa niedawną rozmowę.
już przestała płakać. Na sło
pan mecenas... — tu zająknęła się. — sadowi ją wygodnie, sam siada, obok. waKobieta
Ostatni ^koncert piątkowy w Fil- | wińskiego — znakomicie. Orkiestra w Nie wie, czy się cieszyć, czy martwić,
Adwokata gorączkowo otwiera to
Mówiono mi — ciągnęła dalej z oży Milczy. Kobieta milczy
................
także.
rebkę. chwilę waha się mierzy ostroż harmonii był bardzo interesujący ze Strawińskim brzmiała świetnie, osią czy ją oszukano czy nie. Ghce jej się
wieniem — że pan mecenas jest tak
— Będziemy mówili półgłosem — nie adwokata wzrokiem, potem zamy względu na 'program dobrze dobrany gając barwność i precyzję na pozio pić. Wchodzi do kawiarni i każę dać
wielkoduszny, że wykorzystuje swoje odzywa się w pewnej chwili adwo- ka torebkę i mówi:
oraz na udział solistów: dyrygenta. mie orkiestr europejskich. Napawa sobie szklankę gorącego mleka. Potem
ogromne możliwości... — tu znów się kat. Maciuś — tu wskazuje ręką na
amerykańskiego Franco Autori oraz to nas dumą, a zarazem wiarą, że szuka w torebce pieniędzy. Pieniędzy
—
Jestem
przygotowana,
panie
me

zacięła — Ja — dodała z nagłą ener klatkę — zasnął. Nie trzeba go budzić. cenasie, na koszty. Chciałabym tylko śpiewaczki E. Reissigowej z Pragi będziemy mieli, właściwie już ma nie ma. Prawda! Przecież wszystko
gią — ja mam pieniądze. Rozumiem, Niechże on przynajmniej nie odczuwa
my, orkiestrę pierwszorzędną.
Czeskiej.
zostawiła adwokatowi. Wstaje więc
na co mogę liczyć? —
przecież, że pan mecenas ma swoje' okrucieństw, które się teraz dzieją.— wiedzieć
Franco Autori był już w Polsce,
Śpiewaczka czeska, Eliska Reis- pośpiesznie od stolika by wyjść, nim
Adwokat
wydaje
się
być
zniecierpli
koszty, wielkie koszty. Sprzedałam — Głos jego, głęboki, soczysty głos, ma wiony.
dał się poznać jako wybitnie utalen sigowa wykonała cykl pieśni do słów jej to mleko przyniosą. Znów jest na
kończyła wpadając w ton poufny — | odcień nieuchwytnej czułości.
— Proszę pani — mówi — ja z tych towany dyrygent, wyjechał do Ame czeskiego poety Ladislava Stehlika, ulicy. Zimny wiatr zacina śniegiem. .
I
wszystko co tylko mogłam sprzedać.
— Dobry człowiek — myśli kobieta— pieniędzy i tak nie biorę ani grosza. ryki, wywożąc ze sobą Szpinalskie- p. t. „Madonnie“ Jana Maklakiewicza Dochodzi do domu. Przed bramą doDlatego dopiero dzisiaj przyszłam — kocha ptaki. —
Często sam dokładam. Przecież jest go na szereg koncertów oraz publi oraz „W dolinie nowego królestwa“— zorczyni otoczona gromadką sąsiadek
— A kto panią tu skierował? — spy
— Siedzę tu — mówi jakby do sie patriotycznym obowiązkiem ratować kując artykuły o Polsce i wygłasza Wiesława Novaka.
żywo coś gestykuluje. Na widok nad
tała brunetka.
bie adwokat, a dłoń jego zatacza pół naszą młodzież. Zresztą... — tu jakby jąc specjalne prelekcje o swoim po
P. Reissigowa posiada ciepły, dra chodzącej kobiety odsuwają się, odwra
Przybyła zawahała się.
kolisty ruch, — między Chrystusem, się nad czymś zastanawiał — może bycie w Warszawie. Skończywszy swo matyczny, o ciemnym zabarwieniu cają, odchodzą.
— Mnie skierował... mnie skiero który wisi naprzeciw, a łotrem, który obejdzie się w ogóle bez kosztów. Bo... je koncerty w Ameryce Franco głos, wybitną muzykalność i wielką
Proszę pani — dozorczyni to dobra
wała... —
za mną wisi. Między miłością, między przechyla się w stronę kobiety — ge Autori powrócił do Polski i stanął kulturę śpiewaczą. Pieśni Maklakie kobieta i ma teraz łzy w oczach. — Tu
— No dobrze, dobrze — przerwała wszechprzebaczeniem, a dziką, ślepą stapowcy stosują dwa systemy. Pierw znów do pracy, zaczynając swojb wicza, finezyjnie i,nastrojowo zinstru
przyniesiono karteczkę. —
brunetka łaskawie — Mąż, pan mece nienawiścią,- stoję na posterunku i sta szy — adwokat ściska pulchną dłoń tournee od Filharmonii Warszawskiej. mentowane, wykonała s olistka ze do—pani
Kto przyniósł? —
nas — poprawiła spiesznie — zaraz ram się ratować — robi przerwę, a po w pięść pozostawiając wyprostowany Prowadził Brahmsa Warjacje, sym zrozumieniem polskiego charakteru
Głos dozorczyni brzmi wrogo, gdy
panią przyjmie. A za co chłopca za tem podniesionym głosem: — Staram palec wskazujący — to żądanie pie fonię Mozarta i Ognistego Ptaka Stra tych pieśni, mimo iż napisane zostały z nieokreślonym gestem ręki mówi:
brali? —
do czeskiego tekstu. Zarówno kom
— A taki tam jeden. Szkop.
Pytanie zawisło w próżni. Zapano
pozytora jak i znakomitą wykonaw
— Uratowałam Janka przynajmniej
wała cisza. Przerwała ją brunetka:
czynię publiczność przyjęła entuzjasty na dziś — myśli kobieta wciąż jeszcze
— No jak to — rozpoczęła lekko
cznie.
przeżywając rozmowę z adwokatem.
podniesionym -głosem — pani, matka,
Cykl pieśni Novaka to natchniony Podchodzi do owiniętej niebieską bi
nie wie co syn robił? gdzie należał?
poemat, wyrażony wartościową mu bułką lampki w bramie, rozwija kar
z kim się zadawał? —
zyką. P. Reissigowa wykonała je z teczkę. czyta.
Przybyła poruszyła wargami, jakby
— Jan Krysiak aresztowany dn. 4
dużym nastrojem, przenosząc się z
chciała coś rzec, lecz nic nie powie
grudnia, zmarł 5 grudnia w czasie
łatwością
od
subtelnych
pian
do
dra
działa.
matycznych forte, oddając charakter przesłuchania z przyczyn nieustalo
— Zresztą — oświadczyła brunet
tych pieśni z artystycznym wyrazem. nych o czym zawiadamia się. — Dziś
ka — mnie to nie obchodzi, ale panu
P. Reissigowa jest od czasów je jest 7 grudzień myśli kobieta. I nagle
mecenasowi radzę powiedzieć wszyst
szcze przedwojennych wielką propa rozumie.
ko jak na świętej, spowiedzi. Inaczej
gatorką na terenie Czechosłowacji mu
on mimo swoich stosunków i kosztów
zyki polskiej, a zwłaszcza przez tłu
nic nie zrobi. — Podeszła jeszcze raz
maczenie na czeski tekstów polskich
do zaciemnionych okien, przesunęła rę
oraz przez to, że sama dużo śpiewa
ką po papierowych zasłonach, które
utworów naszych kompozytorów.
lekko zaszeleściły, raz jeszcze rzuciła

Franco Autori

Eliska Heisslgowa

Ob.Wazonik po nieudanym debiucie przy kierowaniu ruchem ulicz
nym trafił do szpitala. Co go tam spotkało, sam opowiada poniżej

O POMOCY ZIMOWEJ
PAMIĘTAJ

Zastępca
■i

Kupcy
na gwiazdkę dla żołnięrza
W związku z akcją „gwiazdka dla
żołnierza“ Naczelna Rada Zrzeszeń
Kupieckich R.P. zwróciła się w spe
cjalnym okólniku z apelem do kupiec
.twa o przyczynienie się w jak naj
szerszym zakresie do prowadzenia tej
akcji, zarówno przez udział w zbiórce
darów, jak i organizowanie stołów
Wigilijnych.

TABELA WYGRANYCH W 51 LOTERII
3-ci dzień ciągnienia IV-łej klasy
Z Brackiej zawieźli mnie do
szpitala
na „chirurgiczny“. Czekać
kazali
aż wyjdzie doktór po operacji
sprawdzić czy nie mam złych
komplikacji,

li
8)

TRZY GRUPY POLAKÖW
17 luty 1944, Kraków.

4

opracowaniu A. Płaczkowskiego

.

Wszelkie prawa zastrzeżone.

HIMMLER W POZNANIU
W czasie rozmowy Franka z Hitlerem zapadła decyzja, że w „G. G“.
wprowadzi się ze względów propagandowych'„lżejszy kurs“ władz okupa
cyjnych w stosunku do ludności polskiej; z tym jednak oczywiście, że —
„dla pewności“ — garnizony policji niemieckiej zostaną odpowiednio wzmoc
nione. Sposobność do otrzymania pomocy policyjnej nadarzyła się Franko
wi niebawem Do Poznania przybył naczelny dowódca gestapo, Himmler.
12 luty 1944, Poznań.

(Rozmowa z „Reichführerem“ Himmlerem w relacji Franka).

A one swoje: „Masz dzieci tata!
Sto procent normy! Oto bohater!“
„Pomyłka!..." — wołam... Nic
nie pomogło...
więc żem drapaka dał chorą
nogą...

W dalszej części rozmowy prosiłem Reichsfiihrera, żeby wsparł mnie
policją, zgodnie z nowym kursem, zapowiedzianym przeze mnie w zaakce
ptowanej przez Fiihrera, mowie dla prasy zagranicznej.
Dalej omówiliśmy możliwość przekazania majątku ruchomego, pozosta
wionego po Żydach, do dyspozycji Gub. Generalnej. Reichsführer przystał
na to od razu. Pieniądze pożydowskie wpłacane na konto specjalne, będą
zużyte na cele osiedleńcze.

Pamiętniki

Hansa Franka

Kazali — czekam... Sanitariuszki
weszły do sali, niosąc pieluszki,
W nich... pięcioraczki.
„Gratulujemy!“
wołają do mnie... Zrywam się
niemy...

Wkrótce po rozmowie z Himmlerem Frank zanotował następujące
uwagi na temat ludności polskiej — w związku z ustaleniem (jeszcze
w Berlinie), że w G. G. powoła się do życia z inspiracji niemieckiej t. zw.
„Polską Ligę Antybolszewicką“.
„Należy rozróżnić wśród Polaków trzy grupy: grupa pierwsza, to
prawdziwi przyjaciele Rzeszy, którzy z wewnętrznego przekonania wie
rzą, że kierownictwo niemieckie nad narodem polskim jest uzasadnione
historycznie. Ludzie ci gotowi są walczyć w imię dalszego rozwoju współ
pracy polsko niemieckiej. Grupę tę, choć jest tak mała, koniecznie należy
uznać ze względów polityczno-taktycznych. Tego rodzaju typ Polaków wy
stępuje wśród tych, którzy przeżyli panowanie austriackie..
Do grupy drugiej zaliczyć można całą wielką masę narodu polskiego,
którą da się określić jako grupę techniczną. Mało troszczy się ona o po
litykę, a rekrutuje się z wieśniaków i robotników, którym wszystko jedno,
czy istnieje republika polska, czy też rządzą w kraju Niemcy. Muszą
pracować zawsze i żyć tylko dla pracy. Walka idzie o bezwzględne zdo
bycie tej masy. O tym właśnie myśli propaganda angielska, wydając roz
kazy zwiększenia aktywności wśród ruchu oporu. Te miliony t. zw. ludzi
praktycznych należy utrzymać w karbach pracy i starać się zdobyć wśród
nich jak największy procent na rzecz interesów niemieckich. Należy im
mówić: „Bolszewizm zabierze wam nawet tę waszą pracę!’. Ludzie tej gru
py stanowią przeważnie element rekrucki ruchu oporu.
Trzecia grupa — to śmiertelni wrogowie Niemiec. Wrogość ich sięga
tak daleko, że stoją już poza obrębem współpracy z nami. Grupie tej za
leży na prowadzeniu walki z Niemcami aż do zniszczenia całkowitego.
Z analizy tej wynikałoby, że mowy dr Burdeckiego muszą jednak coś
zawierać! — kończy Frank, mając na myśli udział tego zdrajcy narodu

„W towarzystwie Obergruppenführera Koppe, radcy ministerialnego
Wel i SS-Haupisiurmführera Pfaffenrotha wszedłem o godz. 19,30 do po
ciągu specjalnego Reichsführera. Przyjął mnie jak najserdeczniej.
Bezpośrednio po powitaniu, Reichsführer Himmler zapytał, jak mi
się pracuje z gen Koppe. Dałem wyraz swemu głębokiemu zadowoleniu,
zarówno między nami, jak między zastępcą moim, dr Bühlerem,
że
jak wyraził
sklej. Reichsführer Himmler był bardzo zadowolony, gdyż
a gen. Koppe — panują wyjątkowo piękne stosunki współpracy koleżeńsię — gen. Koppe „WZNOSI OD MIESIĘCY NA GRANICACH G. G. w planowanej akcji montowania „Polskiej Ligi Antybolszewickiej“.
D. o. n.
WAROWNIĘ I WAŁ OCHRONNY“

' Wygrana 500.000 zł Nr: 63116 (pa- (25295 28064 400 980 29164 437 31255

dła w Lublinie).

1442 718 33099 925 981 34140 412
824 40774
890 952 41084 125 467 42039 43916
46123
....... 493 955 47178 266 48254 50544
51484 52269 432 531-29 799 58118
60693 62713 880 63602 64657 959
65221 66452 67524 626 790 68441 447
71457 73591 74215 704 75663 812
76525 77389 524 80876 81334 82146
397 83074 340 84240 808 865.
~
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56521 67821 75898 80883.
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52512 70859 71275.
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24247 25162 26371 28401 29547 30076 47 407 98 556 61 626 36 738 44 55 91
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Świat pracy woj. olsztyńskiego
spieszy z natychmiastową pomocą
Kongresem pps ale
Francji
strajkującym robotnikom we Francii

nie tracąc kontaktu
e
dem tego jest fakt, że w wielu T
za lefonują nam wemu
kładach i instytucjach

na terenie

Polski świat pracy bacznie obserwuje bohaterską walkę francuskiej województwa samorzutnie już przy
klasy robotniczej z reakcją międzynarodowego kapitalizmu.
1 stąpiono do zbiórki ofiar na rzecz
Solidarność jednak wszystkich pracujących każę mu porzucić bierne strajkujących. I tak wJ^1esz^u ^orr^
Miejski PPS złożył z dobrowolnych
wyczekiwanie, a przystąpić do okazania robotnikom i pracownikom składek 2070 zł., apelując do innych
francuskim efektywnej pomocy w walce o sprawiedliwość społeczną organizacji partyjnych.
l demokrację.
Całością tej akcji ma pokierować
Woj. Komitet Pomocy StrajkująW tym też celu na apel KCZZ od | tet Pomocy Strajkującym, który po cym. (t)

było się wczoraj w gabinecie preze&a OKZZ w Olsztynie ob. Frolewicza zebranie przewodniczących okręgowych związków zawodowych,
na którym prezes Frolewicz krótko
przedstawił sytuację we Francji,
podkreślając, że walka francuskiej
klasy robotniczej nie jest tylko spra
wą wewnętrzną Francji.
Imperializm anglosaski zamierza
na ziemi francuskiej utworzyć przy
czółek, bazę wypadową dla dalsze
go ataku na ludowe demokracje eu
ropejskie.
Polski świat pracy, polskie związ
ki zawodowe przystępują więc do
akcji niesienia pomocy strajkują
cym robotnikom i ich rodzinom we
Francji. Akcja ta objęła już woje
wództwa centralne, z kolei więc i w
Olsztynie musi powstać Woj. Korni-

przez zarządy okręgowe związków
i zawodowych przeprowadzi akcję uświadamiającą wśród najszerszych
mas społeczeństwa oraz zorganizuje
akcję konkretnej pomocy material
nej.
I Obecni na zebraniu przewodniczą
cy okręgowych zw. zawodowych wy i
| łonili spośród siebie ścisły komitet I
w składzie: ob.ob. Frolewicz (OKZZ)
Kaliciński (ZZK), Jankowski (ZŻ
PP), Janiszewski (ZZ Transp.), Foł
tyn (Budowl.), Szumski (Lasy), Stan
kiewicz (Poczta), Gembicki (Samo
rząd.), Nalewajk (ZNP) oraz uchwa
lili rezolucję, którą zamieszczamy
obok.
Następnie prezes Frolewicz, wy
brany przewodniczącym Woj. Ko
mitetu Pomocy Strajkującym, zapo
znał zebranych z ramowym planem
akcji, którą realizować należy na
tychmiast w terenie, by pomoc ze
strony polskiego świata pracy towa
rzyszom we Francji była istotnie efektywna.
W najbliższych przeto dniach po
szczególne zarządy okręgowe oraz
Od czasu do czasu redakcja nasza oddziały zw. zawodowych powezmą
otrzymuje listy od czytelników, na specjalnych zebraniach odpo
skarżących się na zły stan dróg w wiednie uchwały, deklanrąc jedno
naszym województwie. Przytacza cześnie pewne kwoty pieniężne, któ
się przy tym zwykle jakieś przy re zostaną przez Woj. Komitet Po
kłady: tu mostek wymaga repara mocy przekazane na właściwe kon
cji, tam brak drogowskazu, ówdzie to.
Cały ciężar pracy spoczywa na za
znów dziura w szosie prosi się o za
rządach okręgowych, które niewąt
łatanie.
pliwie staną na wysokości zadania,
Nieraz też i my, sprawdziwszy te tak jak tego wymaga znaczenie i
fakty, apelujemy o usunięcie bra doniosłość przeprowadzanej akcji.
ków — przeważnie z dobrym skut
Klasa robotnicza Francii walczy
kiem.
o wspólną sprawę. Rozumie to pol
Wynika stąd, że wiele jest jeszcze ski świat pracy, rozumieją pracu-

WARSZAWA. — W związku z 1
XXVII kongresem PPS, który od- ,
będzie się w dniach 14 — 17 grud- j
Z
uczuciem żalu i zania we Wrocławiu, Ministerstwo
- mieszanym
-------Poczt i Tekgr. wypuszcza 500.000 dowolemai notujemy
. . wiadomość o
kart pocztowych z portretem Igua- odejściuz zajmowanego stanowiska
i w Urzędzie Wojewódzkim naczelnicego Daszyńskiego.
ka Wydziału Inspekcji, mgr. M. PaKarty te sprzedawano będą we ’ lamarczyka,
który, jak wiadomo,
wszystkich urzędach pocztowych w swe obowiązki w służbie państwo
cenie 5 złotych za sztukę.
wej łączył z pracą naukowo-wycho

wyższą uczelnią

wawczą, jako swego czasu inicjator
i założyciel, a następnie dyrektor i
wykładowca Studium Prawno-Ad
ministracyjnego w Olsztynie.
Odchodząc na wyższe stanowisko
dyrektora Departamentu Inspekcji
Mm. Ziem Odzyskanych, mgr. M.
Palamarczyk
nie zrywa jednakże
! imperializmem amerykańskim na , całkowicie z Olsztynem
i ze stwoi czele.
przez siebie jedyną wyższą u| Uczestnicy konferencji w imieniu i rzoną
czelnią w naszym województwie,
' reprezentowanego przez siebie świa której
wykładowcą pozosiaje nadal.
ta pracy przyrzekają klasie pracu j Należy
bezstronnie przyznać, że
jącej Francji jak najdalej idącą pa- na tym stanowisku
mgr. M. Palamoc i poparcie.
i Wyłoniony przez konferencję Wo
' jewódzki Komitet Pomocy Strajku
jącym przystępuje do zorganizowa
nia natychmiastowej pomocy mate
rialnej dla strajkujących robotni
ków francuskich.
Rozpoczynając akcję, konferencja
wzywa wszystkich ludzi pracy na pozna n*kiego
szego województwa o udzielenie Zarządu Miejskiego
masowej i niezwłocznej pomocy
strajkującym i ich rodzinom.
W ub. niedzielę powróciła z PozNiech żyje międzynarodowa soli rn.r ».i wveieezka przedstawicieli o!
darność świata pracy!
tzlynskiego Zarządu Miejskiego, w

Niech żyje

międzynarodowa solidarność
świata pracy
Oto rezolucja, przyjęta na
konferencji przewodniczących
zarządów okręg, zw. zaw., z
której sprawozdanie zamie
szczamy obok:

Zwołana w dniu 9 bm. z inicjaty
wy OKZZ konferencja przewodni
czących
Zarządów
Okręgowych
wszystkich, związków zawodowych,
działających na terenie woj. olsz
tyńskiego, wyraża solidarność z
francuską klasą pracującą, prowa
dzącą nieugiętą walkę w obronie
pokoju światowego i demokracji oraz swobód obywatelskich i prawa
do życia przed atakami reakcji z

społeczeństwu, wychowując
młodzież w poczuciu poszanowania
prawa i wpajając w mą zasady rze
telnej pracy aia dobra ogoiu.
Podobnymi zasadami kierował się
również nowoimanowany dyrektor
departamentu w swej działalności,
jaku wyższy urzędnik wojewouziwa.
Odchodzącego koiegę zegnali wczo
raj zebrani w licznjm gronie w stó
łowcę wojewódzkiej nac-zemtóy wy
działów U. W., starostowie, wicestarostowie i przedstawiciele rad te
renowych. Żegnali go również z ża
lem pracownicy Wydz. Inspekcji, z
którymi potraxil nawiązać trwałe
nici wzajemnego szacunku i sym
patii.
U sympatii i powadze, jakie zdo
był dia siebie wśród miodzieźy aka
demickiej, świadczy przyjęcie, urzą
dzone przedwczoraj w zw±ąz.m z je
go imieninami przez słuchaczy Stu
dium w gmachu uczelni, w którym
wzięło udział około löü osób.

Samorządowcy Olsztyna

zapoznali się z pracami

»kład której weszli: prezydent mu
fti-* ( b T. Pałucki, przew. MRN ob
Kruczyński, wiceprezydent oo. Sn-.o
le.isKi, dyrektor. Przedsięoiorsiw
Miejskich mgr. Kobra * Zieliński
dyr. Wodociągów Miejskich mz. Ki
nel, inż.
• • Muzolf
(Wyuz. Kc.m >,
mgr Rotkiewicz (Wyuz. Insp), inż
kpi.
Q'gi iski (Garaże Miejskie),
....
T.ijchcrt (Straż Pożarna), ob. Rataj
c-.yk (Wvdz. Fin.-Budż.), kpt. Szczę
suy (Wydz. Ogólny), ob. Mońka
(Wydz Ew. Ludności) i ob. Baszk.e
wieź (Wydz. Administracyjny). Jak
stanęły solidarnie do odbudowy kra więc widzimy, reprezentowane by •
ju, podkreślając tym samym naszą ły wszystkie niemal resorty gospo
darki miejskiej.
dążność do pokoju światowego.
I
Wyctóczka miała na celu zazna
OPIEKA NAD MATKĄ
jomienie przedstawicieli samorząau
osziyńskiego z organizacją, praca
W ub. niedzielę w sali Woj. Rady Narodowej odbył się wlec kobiet
DZIECKIEM.
i W dalszym ciągu wiecu przew. mi i osiągnięciami Zarządu Miej
zorganizowany przez Społ.-Obywatelską Ligę Kobiet.
do zrobienia na naszych drogach,
skiego m. Poznania.
eo zresztą jest zrozumiale, jeśli weNa program wiecu złożyło się sprawozdanie z ostatniej Kcnferen- referatu opieki nad matką i dziec- i Gi.cie olsztyńscy podejmowani
kiem
przy
Lidze
Kobiet
ob.
żmiemy pod uwagę, że i w dziedzi
eji Światowej Demokratycznej Federacji Kcbiet, która odbyła się w k^wa/ ^orzystają^^z "więkśzego ^ze- byli nader serdecznie przez p.ezy•
nie komunikacyjnej woj. olsztyń
Sztokholmie, oraz referaty oh. Zientarówny - Malewskiej i Dobrzań brania członkiń, przedłożyła plan cler‘‘a doznania mgr. Srokę. W cąskie wyszło z wojny z wyjątkowy
pracy swego referatu, uruchomione
ClV
przedstawiciele poskiej.
. •
mi zniszczeniami. Ale...
go w ostatnim czasie.
| łzozegcmych
resortów z*viecuili
Ale trzeba też przyznać obiek ojcami chrzestnymi
Wiec rozpoczął referat ob. Zien na powiedziała bowiem o tym, o
Mimo, że program wiecu nie prze
c.z^ tez przedsiębiorstwa Z.M
tywnie, że nigdzie bodaj dotychcza
tarówny - Malewskiej, która pięk czym dotychczas nie mówiło się, ani widywał dyskusji, ani wolnych wnio
mania, zapoznając się praktyczsowe już osiągnięcia w dziedzinie sztandaru FXZ
nie 1 bezpośrednio nakreśliła udział nie pisało, a co właściwie było jed sków, jednak poruszane tematy
, nie '■ ieS° P^acą.
1
odbudowy głównych szlaków dro
W niedzielę, dn. 7 bm., odbył się kobiet w wralce o polskość na tere nym z zasadniczych elementów, że wzbudziły ogólne zainteresowanie
—.-I
Samorząd poznański należy d)
i
gowych nie są tak znaczne i tak u- w Poznaniu Walny Zjazd Polskiego nie Warmii. Przemówienie, przepla
ruijnardziej sprawnych i najlepiej
mowa
polska
i
duch
narodowy
prze
wyłoniły
kilka
problemów,
wyma

derzające, jak właśnie na naszym Zu’ązku Zachodniego, na którym
d>’ałających w kraju, to też bezpo
tane własnymi wspomnieniami pre trwał w najdalszych nawet wiej gających szybkiego załatwienia.
terenie.
dokonano m. in. poświęcenia sztan legentki, dało rzeczywisty obraz skich zakątkach tej ziemi.
On. Kurowska, pracowniczka P. średnie zetknięcie się z jego pracą
Może to potwierdzić każdy anto- daru głównego zarządu PZZ.
przeszłości i było doprawdy wzru
Naszym obecnym zadaniem — za C. K. przedstawiła projekt, aby dla niewątpliwie wpłynie w znacznym
moblllsta, który ostatnio przemie
«.lwami chrzestnymi sztandaru szające.
kończyła
swoje przemówienie ob. upamiętnienia działalności wielkiej s.opniu na usprawnienie naszego
rzył wozem dłuższą trasę poprzez i było sześciu wojewodów Ziem Od»
Zientarówna
— jest prowadzenie i ofiarnej Polki, ś. p. Joanny Pie samorządu, (no)
szereg województw centralnych i zyskanych m. in. woj. olsztyński ROLA KOBIET
dalszej
walki
o duszę ludu polskie niężnej, nazwać jakiś ośrodek spo
i
zachodnich.
mgr. W. Jaśkiewicz, oraz .prezyden WCZORAJ I DZI§.
go. Tylko dziś walka ta będzie in łeczny jej imieniem i wmurować ta
Nawet tak bardzo osławione — ci miast: Wrocławia,
Szczecina,
Niejedna też łza ukazała się w o- _na.
_ Dążyć będziemy do zespolenia blicę pamiątkową, oraz drugi pro
wydaje się, że niezupełnie słusznie Gdańska i Olsztyna.
(no)
czach słuchających. Ob. Zientarów- społeczeństwa polskiego na terenie jekt, aby wystąpić o odznaczenie można nadsyłać
— szosy śląskie powinny by się czę
, Warmii i Mazur w jeden blok, aby ob. Zientarówny » Malewskiej za
stokroć rumienić (jeśli szosa może
; zapanowało wzajemne zrozumienie, • walkę o polskość na terenie War do 12 bm
w ogóle zmieniać swoją barwę!) Wczoraj na targu
mii. Zebrane entuzjastycznie usto
jedność i zgoda.
Jak się dowiadujemy, ku wygo
przy konfrontacji z głównymi szo
Po odczycie ob. Zientarówna za sunkowały się do tych projektów. dzie biorących udział w konkursie
sami ziemi warmińsko-mazurskiej.
Postanowiono
przedłożyć
je
w
for

deklamowała jeszcze własny wiersz
na nowelę na lemat walki z gruźli
Należy też stwierdzić, że nawet i
p. t. „Witaj nam Polsko“ i nagro mie wniosków posiedzeniu Woj. Ra cą. ostateczny termin przyjmowa
na tych naszych szosach, które wie
dzona długo niemilknącymi oklas dy Narodowej.
nia prac- konkursowych został prze
le pozostawiają do życzenia (a jest Ale już czuć
i A na wąskiej kładce, jak wiado- kami usiadła w gronie zebranych i Ob.
_ . ____
____ , będąca
_ ....................
Kurowska,
pielęgniar
' mo, o sprzeczkę nie trudno, tym- dla wysłuchania dalszego przebiegu ką ambulansu ruchomego P. C. K., łożony na 12 bm.
jeszcze kilka takich odcinków —
Jury konkursowe zbierze się dnia
niestety) mimo wszystko widzi się nastrój przedświąteczny
bardziej, że nie mijają się tu dwie wiecu.
. opowiedziała też zebranym swoje następnego, tj. 13 bm. .o godz. 12 w
więcej, niż gdzieindziej, dbałości i
kozy, a kilkaset kobiet z koszami,
spostrzeżenia z terenu i zaapelowa
Czy to wina bezmrożnego grud tłumokami, bukietami sztucznych w imię pokoju Światowego. ła, aby oddziały Ligi Kobiet bar gabinecie prezesa Sądu Okręgowe
staranności, chociażby w celowym
go ob. Sekity.
nia,
czy
też
Zarządu
Miejskiego,
rozmieszczeniu na ogćl dość ścis-;
kwiatów, ob.uszone gęsiami czy in»
Nastąpiło teraz sprawozdanie z dziej zainteresowały się nędzą, pa
12 bm. jest już ostatecz
łych drogowskazów (co należy do dość, że olsztyński plac targowy za- nym drobiem.
. konferencji sztokholmskiej, które nującą wśród niektórych rodzin na nyTermin
i przedłużony nie będzie.
rzadkości w takim np. woje wódz- ■ mienił się w błotnistą topiel. Wszy
Już czuje się zbliżające się świę w zastępstwie posłanki Bosiakowej wsiach i przyszły im z pomocą, szcze
iwie pomorskim, gdzie różnice w scy więc sprzedający i kupujący ta, mimo, że nie ma ani śniegu, ani złożyła przew. Ligi Kobiet ob. In- golnie wdowom, obarczonym licz
kilometrażu na sąsiadujących ze so gromadzą się na brukowanych prze/ mrozu. Jednak zwiastunami nieo glotowa.
nymi dziećmi.
bą drogowskazach dochodzą nie ściach, które spełniają jak gdyby ro mylnymi są długie wianki grzybów,
Przewodnicząca Ligi ob. InglotoOb. Inglotowa, nawiązując do od
kiedy do... 20 km.!) oraz w staran lę kładek.
woreczki z makiem i kosze z suszo czytu ob. Zientarówny, przedstawi wa obiecała nastawić odpowiednio
nym malowaniu na biało słupków
nym owocem, jako niezbędne arty ła najpierw, jaka jest obecna rola prace oddziałów.
i pnl drzew przydrożnych.
kuły do przygotowania tradycyjnej kobiety w Polsce demokratycznej,
Odśpiewanie „Roty“ . zakończyło
Stwierdzenia te nie wypływają
wilii.
a potem odczytała krótkie sprawo wiec, który przyniesie nie wątpi iwie
dla swego obrońcy
bynajmniej z braku samokrytycyz
• Drobiu było wczoraj stosunkowo zdanie z konferencji z podkreśle wiele ważnych i pozytywnych" osią
mu ' z lokalnego patriotyzmu. ,®ą
Żołnierza Polskiego
Zjazd prezydentów miast mniej, dlatego też chyba niektóre niem czynnego udziału w obradach gnięć. (ni)
po prostu stwierdzeniami doświad
gospodynie próbowały już żądać delegatek polskich.
czonych automobillstów, którzy Eia- Ziem Odzyskanych
„świątecznej“ ceny (930 zł. za gęś
Po sprawozdaniu zebrane uchwa
ją cezy otwarte.
wcale nie utuczoną).
liły rezolucję, solidaryzującą się z
W
dniu
jutrzejszym
rozpoczyna
Znam? swojo błędy 1 brakł. Wal
Masła było b. mało i to w cenie postanowieniami konferencji sztok
czymy, gdłde trzeba, o poprawę i po się w Ministerstwie Ziem Odzyska- 520 zł. za kg., jaj natomiast b. du holmskiej.
nvr.h
w
Warszawie
konferencja
pre
step. Ale srnwimy też umieć ocenie
żo, po niezmienionej cenie (20 zł).
Z kolei zabrała glos ob. Dobrzań
niewątpliwe osiągnięcia, nie zydentów miast odzyskanych.
Jak tak dalej pójdzie, to strucle ska, wspominając w krótkich sło
wzajemnić się OLszty« kału. W zwlązKu z
ws-fydgąc się uzasadnionej dumy JoNa konferencję tę udaje się m świąteczne będą żółte, ale nie tłu wach o udziale kobiet w walce z o- NA GWIAZDKĘ
kałriej. A s dróg naszych możemy in prezdent Olsztyna on. T. Pi- ste. Zobaczymy, co powie przyszły kupantem na terenie byłej G. G. i ŻOŁNIERSKĄ
nowi za opiekę i oxa= tym
interesanci, w
być dumni.
Wł. M.
powszechnie sprawacn inuy witiual»
hicki. (no)
wtorek.
(ni)
zaapelowała, aby wszystkie kobiety
Dowiadujemy s.:ę, że zywaną
nych, winni z£-asza£
czysty zysk z zabawy sympatię.
Równocześnie olim» się do lnspeKuo.a bo
TPŻ na gwiazdkę dla
pijczycy będą sprzeaa» OmWOCIU, spiawy ZaŚ
żołnierzy
wyniósł
Sienkiewicz artysta, który dzięki nież doszedł do doskonałych rezul»
99.788 zł, w Kweście wa.i nalepki (po 10, zbiorowe należy kiero
niezwykłej intuicji historycznej u» tatów.
£>0 i luu zi.j na odbu» wać do inspektora pia
miał prastarym nieraz dz.ejom na»
Do największych dzieł Matejki ulicznej zebrano 33.333 dowę obiektów sporto cy
Av OKi\gu.
zł.
dać ciało i krew rzeczywistości.
należą „Kazanie Skargi“, „Unia Lu
wych na Warmii i Ma
Kiedy patrzymy na obrazy Matej bełska“, „Rejtan“.
Sumy te przeznaczo żurach,
EKSHUMACJA
„Batory pou
(w)
ki ilustrujące jakiś dziejowy mo«
“, „Bitwa pod Grunwal» no r.a gwiazdkę cna
W dmu wczorajszym
NA WYSTAWIE OBJAZDOWEJ w MUZEOM OLSZTYŃSKIM ment, czu.emy, że malarz z taką Pskowem
żołnierzy
garnizonu
Ol
dem“, „Hołd Pruski", „Kościuszko
Wydział
'1'ecniiicz.ny
CZY
NIE
ZA
DŁUGO
przenikliwością go odtworzył, że r.a
Z.M. przystąpił uo e^s
Racławicami" oraz namalowa-- sztyńskiego.
Jan Matejko, jedna z najpotęźniej tęsknoty. Bowiem rozpatrywanie zawsze narzucił go naszej wyobraź pod
r.y w latach 1883 » 1889 cykl dwu»
Na krańcowym przy hi*nacji zwiok żołnie*
szych połaci sztuki polskiej, uro» ;niptónej św.etności pozwala naro» ni.
Stanku tramwajowym rzy
nastu obrazów, odtwarzający najbar ZA BRAK CEN
radzieckich
z
dził si® w Krakowie 24 czerwca dowi przetrwać ciężkie polityczne
Jest jeszcze jedna cecha wyróz» dziei charakterystyczne momeniy WYTYCZNYCH
. nad jeziorem Diug m cmentarza parała św.
1838 r.
upokorzenie i z większą nadz'.e..ą niająca obrazy Matejki — to ujaw» z dziejów polskiej kultury.
widnieje Jakuba przy Al, Woj»
Delegatura Kqmisji dotychczas
Zycie i twórczość artysty przypa patrzeć w przyszłość.
niający się w nich stosunek artysty
zupełnie już meaktual ska Ro.skiego.
Specjamej
w
Cykl
ten,
zakupiony
przed
wój»
OLszty»
dają na okres, kiedy Poisna rozer»
do zagadnień społecznych.
W tej to atmosferze nastrojo-Ä
____
Zwłoki zoin.erzy ra*
ną przez Muzeum Narodowe w War nie ukarała grzywną ny letni rozkład jaz»
wana przez rozb.ory, jedyni© swą dojrzewa talent Jana Matejki.
__
ma»
dzieckicn przewieziono
W przeciwieństwie do współczes» szawie. zrabowany przez Niemców w wysokości 5.Ü0Ü z* dy.
postawą wewnętrzną zakłada pro» larza, który pojmując swą sztukę nych
Wprowadza to w na cmentarz wojskowy
Matejce malarzy artysta daje w czasie wojny, drogą rewindyka» ob. Janinę uc^uoow»
test przeciwko niesprawied.iwesci i jako posłannictwo oddał ją canto»
w swych obrazach przekrój całego cji powrócił do kraju. Obrazy cy» 1 ską. właścicielkę skiv błąd licznych pasaże»
UJ
dziejowej, jaką jej wyrządzono.
wicie na usługi historii swego na» społeczeństwa, nie pomjając zad» k u są szkicami do wielkich kompu pu, żarn, przy ul. War rów
szczególnie do
SŁUPY NA TRASIE
Walka zbrojna po upadku powsta rodu. A Oddał sztukę nuemafą.
ńe; z warstw. I jeśli za przykład zycji historycznych, — monumen» mińskiej 4, 2a brak czasu odejść.a ostat»
nia 1863 r. zdawała jsię byc utopią.
Prace nad urucno»
Ogromnemu talentowi matar-kie« weźmiemy wystawiony cykl „Dzie» talnego dzie-a, ujmującego całość na cen wytycznych na nich wozów dJ miasta.
Jedynie skupiony wysiłek twórczy mu, wszechstronnemu opanowaniu jów Cywilizacji w Polsce", to za» szych
rnien.em
linii trodey*
Może
MZK
przy»
artykułach
wysrawio»
dzie ów. Niestety śmierć, kto
uczonych i artystów polskich mo« rzemiosła towarzyszy wys.’ek i ta równo występujący w obrazie „Kię
pomniałyby sobie o o» busowej w Kierunku
nych
na
widoj^
puolicz
ra
nastąpiła
w
cztery
lata
po
na»
wił o odrębności narodu, o jego u» -lent historyka. Przed stworzeniem ska pod Lignicą" górnicy ze Złoto»
bowiązującym już 1.0» Kortowa posuwają się
(w)
dziale w ogólnym dorobku kultu« każdego obrazu Matejko długie go= rii, jak kmiecie w obrazie „Chrzest ma'owaniu cyklu, nie pozwoliła Ma ny.
wym
roak adzie 'azdy napizóu. Ustawiane są
lejce
urzeczywistnić
swego
w.elkie
ralnym i artystycznym całej Euro dżiny spędzał w bibliotekach, odcy Polski" i otaczający Kazimierza
i pozwoliłyby zopoznać pospiesznie smpy ma
go
zamierzenia.
OLIMPIJCZYCY
py. Rozumiało to dobrze cale ów* frowując zawiłe teksty starych do» W.elkiego robotnicy. Żydzi i wieś»
umocowania
mutow
B-ę z nim pasażerom?
czesne społeczeństwo, które swoich kumentów. był częstym gościem niacy w obrazie „Powtórne odzy» , Cykl „Dziejów Cywilizacji” po» ODGRUZOWUJĄ
(w) „prądoprzvwodząc>cn"
artystów i uczonych traktowało, ja muzeów, gdz.e z uwagą pochylał .skanie Rusi“, są dostatecznym au» dz:e ił artysta na trzy zasadnicze MIASTO
w ai. Warszawskiej.
grupy: epokę piastowską, której
w czwartek, o INSPEKCJA PRACY
ko ambasadorów polskości na sze» się nad starą szablą, pieczęcią czy wodem jak bardzo Matejko'
Matejko rozu» poświęcił siedem obrazów, epokę ileJutro
KURS KUPIECKI
rokim świecie.
oczywiście
doplsze
.monetą. Stąd czerpał natchnienie mie rolę wszystkich warstw w two jagielońską, ilustrowaną czterema
nasza kapryśna pog-« PRZENIESIONA
Kiedy Igr.acy Kraszewski i jego , do swych wspaniałych inscenizacji rżeniu sic histor.i narodu.
Nowopowstały
od*
obrazami, wreszcie epokę trzecią — ii da, uczestnicy Olsztyn»
młodszy kolega po piórze Henryk i historycznych, jakimi są jego obra
Okręgowy Urząd In dział Kupieckiego In»
A
teraz
przejdźmy
z
kolei
ao
zmierzch dawnej Rzeczypospolitej, skiego Ośrodka Przy» spekcji Pracy został stytutu Wieuzy Zawo»
Sienkiewicz piszą swoje, niezupełnie i z.y.
dzieł Matejki, aby na ich tle zro» ujęty tylko w jednym obrazie.
zresztą ściśle historycznie epopeje,
gotowań Olimpijskich przeniesiony z lokalu dowej uruchamia l»szy
I tak z wielkiego talentu malar» zumieć rrotę
-’; wystawionego cyklu
Artysta zgromadził w nim v/szysi przystąpią do odgru przy ul. Stahr.a 21 do kwalifikacyjny
w których wielbią czyny bohater« skiego, poważnego stosunku do swe „Dzieje Cywiiizac i w Polsce".
kurs
kie najbardziej charakterystyczne zowania
«kie, szeroki rozmach, fantazję, mąd go rzemiosła i uczciwości badacza
miasta JjH domu Urzędu Iowa* kupiecki. Pierwsze ze
Jan
Matejko
zasłyn
a
ł
głównie,
ja
postacie
epoki
rozbiorów,
’
których
rość 1 szlachetną bezinteresowność i powstały obrazy Matejki — epos i ko malarz wielkich kompozycji hi*
Starym Rynku pizy lidzkiego przy ul. Par» branie kandydatów na
wielkie dokonania i poziom urny» I Studium Prawno » Ad tyzantów 44.
dawnych Polaków — spełniają naj naszej historii. Epos o niezwykłym storycznych,
Nato» kurs odoędzie się w
obok
nich
rodzajem
i
jak płonąca lampa rozświe ministracyjnym.
gorętsze pragnienie
środę o godz. 18.3Ü w
- całego
— ---- spdie» ; wyrazie prawdy Był bowiem na» malarstwa przez niego uprawia» słowy,
miast
biuro
inspektora
W ten sposob olim* pracy 85 obwodu po* loka.u szkoły powszecji
weństwą. feg« najbardziej istotce
wszystko Matejko, podobni« ;ak nym jest portret, w którym rów/ tlić miał mroki* w jakiej pogrąży»
U krai niewola
(nir.)
pijczycy pragną
»ostał» w dawnym
nej Nr 2.
(j)

Możemy
być dumni

BĘDZIEMY DĄŻYŁY

do narodowego zespolenia ludności
na terenie Warmii i Mazur
Wielki wiec kobiet w Olsztynie

Wojewoda olsztyński

i prezydent Olsztyna

4

Prace konkursowe

BŁOTO, BŁOTO, BŁOTO

Pamiętaj

O GWIAZDCE

Dzień Olsztyna

DZIEJE CYWILIZACJI W POLSCE"
JANA MATEJKI

•W

POŁĄCZENIE KOLEJOWE Z WĘGORZEWEM!
zagadnieniem wielkiej doniosłości
dla całego województwa
0

SPOR T * SPOR T * SPOR T
Mamy talenty—nie mamy trenera

L głównymi szlakami turystycznymi
ił ośrodkami gospodarczymi. WęgoProblem połączenia kolejowego Węgorzewa z Giżyckiem lub Kęt» 1 rzęwu powinno się przywrócić daw
ne jego znaczenie oraz popularność
rzynem poruszaliśmy już kilkakrotnie Wysuwaliśmy wtedy na plan wśród tysięcy zwiedzających piękno
pierwszy konieczność gospodarczą i rolę, jaką w najbliższej przyszło» i urok tajemniczych zakamarków,
to drugi talent, jaki posiadacie,
ści musi i powinno odegrać Węgorzewo,
wspaniałych jezior i bogato zadrze
lecz musicie mleć... trenera.
wionych wysp.
Nie tylko jednak czynnik gospo- powiecie, powodują odsunięcie WęA CO MÓWIĄ NASI
Dowiaduję się, że koncepcja po
darczy zmusza nas do
<’ _poruszania
’ gorzewa od- głównych
-.
- - szlaków.
łączenia
kolejowego
Węgorzewa
z
Garstka: Nasi zawodnicy zasługu
ponownie tego tematu.
. Niewątpliwie jedną z przyczyn e: Giżyckiem odpadła. Nie wchodzę w
ją na pełne uznanie, szczególnie ty
liminacji
Węgorzewa
są
trudności
Chcąc
nieco
dowiedzieć
się
o
wrażeniu,
jakie
wyniósł
x
meczu
ki©
Węgorzewo, dziwnym zrządzeniem
to, czy to jest słuszne, czy nie. Fak
czy się to młodych, którzy zdawali
losu jest najbardziej zapomnianym komunikacyjne, które z kolei pocią tem jest, że na wymienionym od
równik drużyny śląskiej p. Uifik, łapiemy go już w czasie kolacji w sprawę, że będą mieli b. trudne za
gają
za
sobą
spóźnienie
procesu
za

miastem województwa. Nie tylko
jednej
restauracji olsztyńskich 1 z miejsca zasypujemy gradem py danie do wykonania. Osobiście mu
cinku przeprowadza się prace, ma
pod względem gospodarczym, lecz i siedlenia i zagospodarowania zdewa jące na celu usunięcie podkładów
siałem na Tykę b._ uważać, gdyż wi
turystycznym. Znaczna odległość od stowanego i najbardziej na północ- kolejowych.
działem go kilkakrotnie w walce 1
nc-wschód
wysuniętego
powiatu.
Olsztyna, dewastacje ośrodków spor
Przede wszystkim, jeśli ohs^dzi o ! lent. Przy odpowiedniej opiece, wiem, że posiada t.zw. „suchy1 pro
tów wodnych- oraz całkowite znisz
Pozostaje jednak jeszcze Kętrzyn. moich chłopców zadowolili moje (inożna byłoby zrobić z niego do* sty prawy.
Ożywić ten oddalony powiat moż
czenie obiektów o wartościach kra na jedynie w drodze odbudowy zni Związanie Kętrzyna, miasta uprze wymagania trzej zawodnicy: Prze* brego boksera.
Myślę o zdobyciu tytułu mistrza
joznawczych (hotele, schroniska, re szczonego połączenia kolejowego. mysłowionego i rozwijającego się, z wdzięk, Krawczyk i Tyka. Przew* i Ogółem biorąc, mecz stał na dob naszego
okręgu w nadchodzących
stauracje) rozrzuconych po całym Węgorzewo trzeba i należy związać Węgorzewem, wydaje się pomysłem dzięka zawsze stawiam wysoko, ja» ! rym poziomie. Widać, że „Zryw" i indywidualnych
mistrzostwach w
szczęśliwym. Można by wtedy prze ko boksera starego, rutynowanego i olsztyński poczynił znaczne postę* boksie, a później prawdopodobni©
dłużyć linię kolejową do Gołdapu i będącego stale w równej formie. : py.
zawieszę rękawice na kołku.
Olecka. Można by wtedy zacząć na
Przeciwnik jego (Zawadzki) jest : Z moich zawodników zawiedli
Kletke; Skarbnik K.S. Zrywu —
reszcie eksploatować bogate i... wy jeszcze bokserem młodym, l?cz o. ; przede wszystkim Niczke, który w naszą drużynę cechowała ambicja
marłe w chwili obecnej kamienioło ambitnym.
! 3 rundzie znacznie osłabł, oraz i wola walki. Szkoda, że dwóch z
my i kopalnie bazaltu. Są one nie
Jankowskiego znałem ze spotka« Chrobok.
____________
który nie wykorzystał tego się wyłamało. Podobał mi się
wykorzystane. Ożywienie się zależ nia u nas w Swiętochłowlcacn, wie swych długich rąk i nie zastosował Jankowski, który będąc po choro«
ne jest od transportu, a ten trans działem, źe jest to bokser o dużych walki na dystans. Kamiński bił się bie nie zawahał się stanąć do
port może rozwiązać tylko kolejnic możliwościach. Liczyłem więc, że naprawdę jak stary rutyniaiz. Jest walki.
(tko)
i FABRYKA PRZETWORÓW
two.
Krawczyk pójdzie w 1 rundzie na
• OWOCOWYCH
Tymczasem za ten transport Wę cały gaz.
(Od naszego korespondenta).
Tyka miał ciężki orzech do zgry
gorzewo płaci ogromne sumy. Sama
Fabryka
przetworów
owocowych
Zaniepokojenie wśród ludności
spółdzielczość płaci za niego rocznie zienia. Garstka zrobił nam dużą ni©
w
Tolkmicku,
stanowiąca
włas

wywołała plotka o wstrzymaniu
ponad 10 milionów zł. Jest to pozy spodziankę. Widzieliśmy go bowiem
przez Centralę sprzedaży świeżych ność „Społem“, jest jedynym obiel; cja, nad którą nie można przejść do u siebie w lutym i bardzo blado
ryb, które 6miało trwać przez okres tern przemysłowym na terenie wy porządku dziennego. A trzeba do wówczas wypadł. Szkoda, źe naa Olsztyńskiego Yacht-Klubu | inj wspaniały rozwój w naszym wo
świąteczny. Dyrekcja Centrali Ryb» brzeża elbląskiego, który wyszedł z dać, że jest ona wielokrotnie więk sobą nie pracuje, bo mógłby bye
Dowiadujemy
się,' że i olsztvński
Jęwództwie.
Brak
jednak odpowied
v
”
Gnr7OtJl
hrMOT’rmmrr/x
L n»v\/-mr<-.)
nej w Elblągu zapewniła, że rybny pożogi wojennej bez poważnych u- sza, kiedy dodamy do niej koszty w klasie taj lepszych śreamakow
Yacht Klub czyni gorączkowe przy niego sprzętu bojerowego hamował
rynek elbląski będzie bez przerwy szkodzeń. Fabryka produkuje mar transportowe innych instytucji. Ko Polski.
w
dużej
mierze
ten
rozwój.
Mimo
gotowania do pobicia rekordu Pol* to w zeszłorocznych jazdach osiągdostatecznie zasilany, a zwiększo* moladę, jamy, surówki owocowe, mentarze, wydaje mi się, są zbytecz
Specjalnie gni się podobał miody ski
w
jeździe
na
bojerach.
kompoty
i
kiszonki.
Zakład
posia

ne zapotrzebowanie przedświątecz
'“Jak wiemy *^ort ten^ipoczatko« j
™
ne. Pozostaje budowa i to budowa wasz Dobija. Jest to prawdziwy
ne w ilości zgłoszonej przez związ da nowoczesne urządzenie. (mx)
Obecnie buduje się w prywatnych
jak najszybsza,
(ii.)
wał
w
Olsztynie
w
roku
ubiegłym
ki zäwodowe będzie również całko»
UWŁASZCZANIE ROLNIKÖW
Yacht Klub. Stało się to po wyre* zakładach stolarskich nową zupei»
Wypadkg 8 prieftęg>stwa
wicie pokryte. (mx)
montowaniu jednostek, przyjętych nie jednostkę, na której komando
Akcja uwłaszczeniowa na rzecz
MŁODY ROCZNIK ZŁOŻYŁ
w stanie całkowitej dewastacji. rzy Yacht Klubu — dr. Janowicz i
osadników rolnych jest prowadzo
PRZYSIĘGĘ
Fascynującą
jazdę ślizgowców podzi Bojarski, pragną w tym jeszcze se*
na w dalszym ciągu. Urzędująca w
wiano
w
roku
minionym, wróżąc zonie zimowym pobić rekord Polski.
W elbląskiej jednostce wojsko» terenie powiatowa Komisja Wnios coraz Jaśniej
Posterunek MO w Bartągu aresz ; 'r-— II I I 1 IIW fili rw.tn -1 U BM I I Iiri-JMUI - U Wynosi on 124 km. na godzinę.
wej odbyła się w dniu 7 bm. uro* kowa przyjęła w listopadzie 124
Nowy bojer zdumiewa swoją ptęk
Wał Helene Picoch, zam wo wsi
wiari'aA
(Od naszego korespondenta).
czystość zaprzysiężenia poborowych wnioski. Możliwości osiedleńcze ist
Ruś. pow. olsztyński, oskarżoną- o
ną linią opływowa i ogromem. Dłu
Po nabożeństwie odprawionym dla nieją jedynie dla osadników, posia
gość jego wynosi około 9 m, wyso»
Wice Ostródy coraz bardziej mo I kradzież 1.800 zł oraz pary męskich cltkarskia MO2PN
żołnierzy w kościele św. Mikołaja dających pewne zasoby na wyre dernizują
jrnizują się — szczególnie wieczo pantofli na szkodę Stanisława- Ki*
I kość masztu 3 m., rozpiętość żagla
nastąpił przemarsz na dziedziniec montowanie gospodarstw. (mx)
rem. Ciemności tego miasta stawa» czek.
Nowe władze piłkarskie MOZPN
______ 15
Będzie to więc rypowa pięt«
koszar, gazie odbył się kuiminacyj»
ły się szczególnie w ostatnich mle»
Do rozprawy Picoch została osa« powołane zostały w następującym nastka, wytworna w budowie 1 kon
n.y punkt uroczystości.
siącach coraz bardziej niepokójące dzona w areszcie.
WŁAMANIE
Cz)
składzie: prezes honorowy wicewo- strukcji. całkowicie kryta i Jotniej*
(z)
Rotę przysięgi powtarzaną przez DO MIESZKANIA
Z tym większą więc przyjemnością
■
jewoda B. Wilamowski, prezes dyr. sza od wiatru.
poborowych oaczytał dowódca put»
stwierdziliśmy, że miasto coraz m»
Całkowite jej wykończenie jest
M. Rogowski, I wiceprezes, a zara
ku, po czym wygłosił przemowie»
Ob. T. A. zgłosiła meldunek o tensywniej instaluje lampy eles*
zem przewodniczący Wydz. Gier i kwestią najbliższych dni. Nie jest
nie akcentując rolę i obowiązki zoł włamaniu do jej mieszkania przy tryczńe.
Przed kilkoma dniami u zbiegu Dysc. nacz. H. Płoch, II wiceprezes wykluczone, o ile dopisze mróz, ze
nierza Polski Demokratycznej. Na ul. Wysokiej 115 i kradzieży garde
Na razie instalowanie lamp ulicz ul. Partyzantów i Limanowskiego
___________ o_ i przew. Wydz. Spraw Sędz. ob. Se- montaż jej nastąpi jeszcze przeu
zakończenie odbyła się defilada.
roby. Natychmiast przeprowadzone nych
_ ____
objęło centrum miasta. Mamy tramwaj, prowadzony przez motor« , kuła, III wiceprezes (organizacyjny) świętami. Prawdopodobnie w tym
śledztwo doprowadziło do wykrycia nadzieję,"'że "zajaśnieją "one*’wkrót- niczego Czesława Bobińskiego, zam
(mx)
Medyński. Na
PT- sekretarza
*----- ----wy samym również czasie nastąpi próba
sprawcy włamania jana Milona, ce i w odległych dzielnicach Ostro
PRZYROST NATURALNY
brano
ob.
Kobylańskiego,
z-ca
se- pobicia rekordu Polski.
ul.
Mazurska
6
—
4.
zdążając
oa
przy ui. Topolowej 1. Milon dy. Leży to w interesie wszystkich strony Dworca Głównego najechał kretarza — ob. Banikowską. StanoNajbliższe tygodnie pokażą czy na
Według danych elbląskiego U» zam.
oczekuje
na
rozprawę.
(mx)
mieszkańców.
(1.)
rzędu Stanu Cywilnego w ciągu
na furmankę, wiozącą kloce b'xdyn wisko kapitana związkowego obsa- dzieje przywiązywane do lotności
.."-rxsxr;
kowe.
1i J
dzone
----- zostało przez trzy osoby — nowej jednostki nie zawiodą, (li)
listopada zarejestrowano następują
ce zm.any w stanie ludności miej»
W wyniku zderzenia tramwaj na 1 ob.ob. Kraus, mjr. Skórzyński i Se
kuła. Skarbnik — SÄ£
1 '
ekiej: aktów urodzeń sporządzono
szczęście, nie uległ uszkodzeniu.
Odpowiedzi
Redakcji
196, zgonów 21 (w tym poniżej 1
spodarz — ob. Jakubaczek, bram- >
•
»
U)
roku życia). Małżeństw zawarto
karz — ob. Masztaler, referent pra- i Miłki, — Z dwóch identycznych
40. (mx)
sowy ob. Uryn i referent wyszkolę- kopii, adresowanych do dwóch „różPo występach artystycznych od«
Fo
niowy mjr. Skórzyński.
i nych", zdaniem Miłek, redakcji w
..
była
się
wspólna
kolacja
1
króciub
SEANSE DLA MŁODZIEŻY
W Sądzie Okręgowym w Elblągu
Do Wydz. Gier i Dysc. każdy klub
— Olsztynie wynika, że nauczyciel»
ka zabawą, mająca właściwie cha» odbyła
się rozprawa przeciwko wta zgłosił swego przedstawiciela, W siwo w Miłkach nie czytało „Wia®
Kino „Bałtyk" wprowadziło spe=
rakter poznawczy.
i mywaczowi do sklepu Centrali Ryb ten sposób do WGiD weszli ob.ob. domości Mazurskich" i nie czyta
cjalne seansy dla młodzieży. Sean
Pisaliśmy niedawno o pięknych
Takie odwiedziny sąsiedzkie dla' nejj —
Marianowi Zalewskiemu
— Marianowi
Zalewskiemu, o»
o* Kozłowski, Geslar, Gieber, Przybył „Życia Olsztyńskiego". A szkoda.
se te odbywaj» się w każdą sooo» osiągnięciach w pracach świetlico* wzajemnego poznania, zżycia się 1 skarżonemu
ponadto o usiłowanie ski, Kajder, Dębiński, T. Gutkow Miłki
są zupełnie miłą miejscowo»
tę o godz, 16 i w niedzielę o goctz. wyub młodzieży z Purdy Dużej a ■ podzielenia się swoimi osiągnięcia» | zabójstwa pracowników Centrali
i ścią, ale i Olsztynem wypada się
14.
dzisiaj znowu notujemy fakt etwar ^P^^owiono urządzać częściej, strzegących magazynu sklepowego. ski i Kotonowicz.
W skład Komisji Pvewizyjnej we- i interesować, zwłaszcza,
z
ze prenu»
Udostępnienie młodzieży filmów c.a świetlicy w JedzbarKu g^n. B dzie to miało duze znaczenie wy Sąd wymierzył mu karę 3 lat wie»
szli ob.ob. Dackiewicz, Amrugo-1 merata „Życia,,
i„ iwynosi zaledwie
dostosowanych do jej wieku zapo» Marcinkowo.
chowawcze i społeczne.
(ni)
zienia.
(mx)
wicz, Guzek, Wapniarski i Rundak. 75 zł. miesięcznie.
biegnie próbom korzystania przez
Jedzbark — to mała wioska, po»
nich z filmów nieodpowiednich.
łożona w t. zw. głuchym kącie, na
(mx)
skraju gminy Marcinkowo. WiosKa
KRADZIEŻ W ZOMsie
ta jednak zapowiada się jako ruch
OGŁOSZENIE
PODZIĘKOWANIE
W ramach organizowanego Liceum Mazursko-Warmińskiego
W ZOM dokonano przez w’ama= Lwy ośrodek oświatowy. Młodzież
b. chętna, a kierowniczki nie
Za oddanie przysługi, złożone
im. Tadeusza Czackiego uruchomione są dwie szkoły w Karole
nie kradzieży 10 kg. skóry, 3 kg. jest
Za okazaną życzliwość i po
wieace i kwiaty na grobie
wie, pow. Kętrzyn.
słoniny j uprzęży końskiej. Euer» żałują swej pracy.
moc
w oddaniu ostatniej posłu
Jedzbark
od
kilku
już
miesięcy
.
Liceum
Agrotechniczne
z
klasą
przygotowawczą
oraz
wy«
giczne śledztwo doprowadziło qo
S. Po
gi mężowi i ojcu
działami: agrotechnicznym, przetwórstwa rolnego, mieczarskowykrycia sprawców:
Stanisława nie pos.aaa nauczyciela, a mimo io
serowarskim oraz mechaniki rolnej.
Korpeckiego i Mariana Warchoc» zajęcia świetlicowe nie stoją go= S. p. Wiercińskiemu - Leszczyń
2) Liceum Hodowlane z klasą przygotowawczą, ze specjalnym
kiego. Po odebraniu łupu obaj w-ta rzej, niż gdzie indziej. Zorganizowa
skiemu Władysławowi
Duchowieństwu, Przełożonym, Ko
uwzlgędnieniem technologii przetwórstwa zwierzęcego.
mywacze zostali osadzeni w wię* ma pracy świetlicowej podjęły się Ob. Naczelnikowi Z.E.O.M.—Jależankom, Koltgom, Sąsiedztwu s
irzy kobiety: k.erowmczka przea*
zieniu. (mx)
Podania
o
przyjęcie
do
obydwu
szkół
będą
przyjmowane
do
oraz Krewnym i Znajomym
skółowskiemu wraz z żoną,
szkoła wiejskiego ob. bobo.ewsKa
dnia 20 grudnia 1947 r. w Sekretariacie, Kętrzyn, uL Kościusz
Ob. Dyrektorowi O.U.L. — RoSerdecznie dziękują
ki Nr. 1.
zorganizowała kurs repolomzacyj»
gowskiemu,
20C6
MĄZ i SIOSTRA |
ny i zespoły samokształceniowe, oo.
Kandydaci winni przedstawić świadectwo małej matury gim
- ^WTiOMWMli.BUłWilllM IMJOTW ■
Simanowiczówna zadęcia świetlicowe Ob. I'Jaczelnikowi O.U.L. — Szynazjum ogólnokształcącego lub zawodowego względnie poddać się
mańskiemu,
W Giżycku
a autochtońka ob. Vvypych zorguni»
egzaminowi wstępnemu w wyznaczonym zakresie, dołączyć 2 fo
OGŁOSZENIE
zowała w ramach świetlicy kurs Ob. Sekretarzowi P.P.R. — Kratografie, świadectwo moralności, życiorys oraz podanie z zazna
Zarząd Miejski — Referat Apro
(Od naszego korespondenta).
jewskiemu,
kroju i szycia. Trzy kobiety z ca»
czeniem. do którgo zakładu kandydat zamierza uczęszczać.
Ob. Kierownikowi O.U.L. — Mar
wizacji podaje do’ wiadomości, ż©
W Giżycku trwają bez przerwy łym poświęceniem wzięły sie ao
Przy szkołach uruchomione będą internaty i warsztaty szkolne.
w m-cu grudniu b.r. na terenie m.
ciniakowi,
prace nad wyburzaniem grożącycn pracy i praca poszła naprzód.
Bliższych szczegółów udziela Sekretariat szkół w Kętrzynie,
Ob.
Olsztyna nastąpi rozdział materia
zawaleniem domów, wypalonych w
Nic więc dziwnego, że na otwar* Ob. Pepłońskiemu,
ul. Kościuszki 1.
Dyrekcja.
łów dziewiarskich za IV kwartał
W ilczyńskiemu,
okresie działań wojennych Roboty cie świetlicy, która znalazła po* Ob. Jurczence,
1947 r.
.............
_ ~
1994=2
prowadzi się jednocześnie w kilku mieszczenie przy przedszkolu i po» Ob. Rymkiewiczowi,
Urzędy, Instytucje i zakłady pra
punktach miasta. Usuwa się prze siada już scenę, wykonaną własno» Ob. Dziergowskiemu,
OGŁOSZENIE
CENTRALA
Tekstylna,
Hurtownia
cy
winny w terminie do dnia 15
de wszystkim domy kilkupiętrowe, ręcznie przez młodzież, przygoto* Ob.
Urząd Wojewódzki Olsztyński po w Olsztynie, ul. Nowowiejskiego 12 grudnia 1947 r. sporządzić wykazy
porysowane i stanowiące nuże me* wano dość bogaty program. Zapro Ob Bokszańskiej,
daje do publicznej wiadomości, że sprzedaje tomofan (celofan) bez pracowników (karty zaopatrzenia
Dąbrowskiej,
bezpieczeństwo dla ruchu uliczne» szono również młodzież z sąsiednich Orkiestrze
decyzją Ob. Wojewody z dnia 2-go barwny w dowolnej ilości.
2033 I kat.) w 3-ch egzemplarzach. Pier
50 p. p„
go. Najbardziej intensywne prace wsi tak. że zjazd był dość duży.
grudnia 1947 r. Nr AP»C=5/19=14
wszy wykaz z kuponami Nr 30 za
prowadzi sie w okolicy odbudowa» Przyjechało też ok. 40 śwletllczan Okręgowemu P.C.K. w Olsztynie ob. Podlipajew Janowi, ur. dnia 14 KUPIĘ gospodarstwo rolne 15 — 30 październik,
Nr 44 za listopad i Nr
nego gmachu Urzędu Pocztowego. z Purdy Dużej j dało gościnny wy» oraz wszystkim, którzy wzięli u- września 1896 r. w Trokach, syno hą zierni ornej z budynkami w woj. 27 za grudzień,
wraz z odcinkami re
Wyburzanie będzie komynuowa» stęp na nowej scence w jeazbar* dział w uroczystościach pogrze wi Aleksandra i Dominiki z Mań- bydgoskim lub poznańskim, bliŚKo jestracyjnymi Nr
każdy mie
ne przez całą zimę.
bowych, składają tą drogą ser czuńskich, oraz żonie jego Katarzy miasta lub dworca kolejowego, przy siąc, należy złożyć 4 wzapunktach
skiej świetlicy.
roz
deczne podziękowanie
nie z d. Grossberg, ur. dnia 27 lis szosie Zgłoszenia: Olsztyn, ul. Ste dzielczych, podanych niżej; drugi
topada 1899 r. w m. Orzeł i synowi fana Okrzei 3, Zając Jan.
2000 wykaz potwierdzony przez punkt
i 9-5
żona i dzieci.
ich Jerzemu-Janowi, ur. 18 maja
rozdzielczy — w Referacie Aprowi
1945 r. w Olsztynie, zameszkałymw KUPIĘ tapczan 1 bibliotekę w dob zacji Zarządu Miejskiego i trzeci —
'T«G2KfieełK3KJarc«j
Olsztynie, ul. Limanowskiego 33, rym stanie. Zgłaszać się do Admi pozostawić w urzędzie lub instytu
W OŁSZTYKIE
i -Ho" —■ „Synowie". BISKUPIEC —
zezwolono na zmianę nazwiska nistracji „Życia Olsztyńskiego" pod cji, sporządzającej wykaz dla po
Zarząd Oddziału Miejskiego
2092 kwitowania na nim odbioru przy
„Podlipajew" na nazwisko „Podlip- Nr. 89.
■ „Polonia"
„Niewidzialny detek«
TEATR IM. ST. JARACZA
T. Po Z. w Olsztynie
tyw". MRĄGOWO — „Raj" —„Wys
8ki,‘‘.
1996
działu.
„Zuimerz i bohater* guaz. 19.30.
UNIEWAŻNIAM skradzioną kartę
pa Bezimienna". BARTOSZYCE —
Punkty rozdzielcze.
OGŁOSZENIE
KINO „POLONIA"
rejestracyjną wydaną w Rokitnie
„Bajka- — „Pontcarrai", ORNETA Składa serdeczne podziękowanie
1) „Brokat" ul. I-go Maja Nr 6.
Komitetowi
Zabawy,
która
oa»
>,& zuchów yuoz. 16, 18
Centrala Tekstylna, Hurtownia w pow. Sarny i wszystkie dokumen
— „Lutnia" — „Przygody Nasreddi
2) „Bata“ ul. Lelewela Nr 9.
była się w Sali Balowej Teatru Olsztynie, ul. Nowowiejskiego 12, ty na nazwisko Zalewski Hieronim
Chór Juranda w nowym repertu» na".
3) „Mazur* ul. 1-go Maja Nr 19.
Mie.skiego
w
dniu
29.XII.47
r.
sprzedaje
bez
ograniczeń,
zniżonych
syn
Waleriana
ur.
1905
r.
oraz
kar

arze godz, 20.
4) „Mazur“ ul. Partyzantów Nr 32
a w szczególności ob. ob.; Pa«
tę
ewakuacyjną
wydaną
w
Rów

o 30 proc, kapelusze, stożki męskie,
Każdej uprawnionej osobie przy
KINO „MAZUR"
łuckiej Janinie, Durowej, Ko» stożki
damskie, kapeliny (weluro- nem — Zalewska Kazimiera zam. sługuje przydział o następującej
„Kopciuszek", godz. 17 i 19
morowskiej, Stankowej Marii,
we) od 6—31.12 b. r. Prawo zsku« Iławka Mała pow. Nidzica. 1987-1 wartości punktowej:
Donimirskiej Jadwidze, Wyso» pu posiadają poza instytucjami han
ŚRODA, 10 bm.
Muzeum na Zamku „Dzieje cywili
za październik 16 pkt. — 1 para
kińskiej
Irenie
oraz
wodzirejo

zacji w Polsce" — wystawa Obrazów
dlowymi i przetwórczymi Związki UNIEWAŻNIAM zagubioną kartę pończoch i bawełna;
6.00 Sygnał czas-u, 6.05 gimnasty»
J. Matejki. APTEKA DYŻURNA. ka, 6.15 wiadomości, 6.20 muzyka, wi ob. Wysokińskiemu Axek»
Zawodowe, Rady Zakładowe wszy rejestracyjną, wydaną przez RKU
za listopad 15 pkt. —• 1 para skar
sandrowi.
Pod
Kopernikiem,
Stalina 34. 7.00 dziennik, 7.15 muzyka, 8.20 in»
stkich instytucji państwowych i Ostróda, dowód osobisty, wydany pet i bawełna;
STRAŻ mauha —>telel. 22-22.
Orkiestrze W.B.W. i jej kapel społecznych przemysłu i handlu przez Zarząd Gminy Dąbrówno, poza grudzień 15 pkt. — bawełna.
formacje, 12.03 wiadomości, 12.30
specjalnie dziękuje* oraz organizacje. Przy zakupie na wi.d Ostróda, oraz dowod tożsamo
Łącznie na cały kwartał przypa
koncert dla młodzieży. 16.00 dzień» mistrzowi
H
iAtLAKU
nik, 16.35 „Świat jest piękny i cie my. Kwestarkom i kwestarzom leży się legitymować właściwymi ści konia, wydany w Dąbrównie na da przydział wartości 46 punktów,
KINO — „Bałtyk" — „Wesoły sublo kawy“, 16.55 „Chleb na kamie
młodzieży Liceum Żeńskiego 1 dokumentami.
2004 nazwisko Jabłoński Henryk syn Jó w tym para pończoch, para skarpet
oraz
Pracownicom
kaior". APTEKA DYŻURNA—Pod niu", 17.20 audycja rozrywkowa, Męskiego
zefa ur. 2.1 1921 r., zam. Lendowo, i reszta w materiałach bawełniaAniołem — 1 Maja. STRAŻ po» 18.00 R.U.L. „Katastrofa w XVII Szpitala Garnizonowego za wp UNIEWAŻNIAM zagubioną ksią POÄ. Ostróda.
1997-2 nych.
IfcAMNA—telef. o czynny caią dooę. wieku", 19.00 „Migawki ze zjazdu datr-ą kwestę w dniu 7.XII. br. żeczkę wojskową Nr. 040264, wyda
Prezydent m. Olsztyna
2005 ną przez RKU Olsztyn na nazwisko UNIEWAŻNIAM zagubiony dowód '
Związku Walki Młodych", x9.10 „Z
wł W. Zieliński
Dancewicz
Stefan,
ur.
1.2.1911
r.
osobisty
wydany
w
Loramicach
zagadnień wiejskich“, 19.30 recital
Wiceprezydent
KĘTRZYN „Casino“ — „Czarodziej śpiewaczy Ady Sari. 20.00 dziennik
1993 pow. Wieluń, dwa dowody tużsa«
1982-1
ski kwiat. GIŻYCKO — „Wanda" 21.00 audycja Chopinowska w wy» UNIEWAŻNIAM skradziony dowód
mości koni wydane przez Zarząd
UNIEWAŻNIAM
zagubiony
dowód
os<
bisty
Nr.
145446,
wydany
przez
— „Goal“. LIDZBARK •— „Kapitol" konaniu Olgi Iliwickiej, 21.30 „Bu
Gminy Skotowo pow. Nidzica, po» UNIEWAŻNIAM zagubioną kartę
— „Serenada w doi. słońca". MO» dujemy miasto Gigant" słuchowi» DOKP Olsztyn na nazwisko Salu« tożsamości konia wydany przez za wiernictwo na gospodarstwo w rejestracyjną wydaną przez RKU
rząd Gminy Augustów na nazwlsKo Dziurdziewie wydane przez FUR Ni Morąg na nazwisko Ciszewski Ste
RAG — „Adria“ — Historia jedne« skoj 22.00 muzyka taneczna,
boćka Maria, zam. w Ostrołęce.

Co mówi o meczu obu Zrywów
kierownik drużyny śląskiej

Dzień Elbląga

Nie zabraknie ryb

na święta

REKORD POLSKI NA BOJERACH
zapowiadają komandorzy

Nie udało się...

W Ostródzie
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l ujil

Zderzenie

Praca świetlicowa rozwija się

8 lat za włamania

Jedzbark
nie gorszy od innych

Podziękowanie

Tekli Biesek

Wyburzanie ruin
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Biernacki Franciszek;, zam. Olsztyn dzica, Oszczęda Bronisław, syn fan zam. w Ludwikowie pow. Susz,
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