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ZMOWA MOCARSTW ZACHODNICH

Chór dzieci czeskich

aprobująca amerykański plan podziału Niemiec
doprowadziła do rozbicia konferencji londyńskiej Komentarz agencji TASS
LONDYN. (PAP). — Minister Mołotow opuścił we wtorek Londyn
jadając się samolotem przez Berlin do Moskwy.
Wraz z min. Mołotowem, opuściła Londyn delegacja radziecka na
pokładzie dwóch samolotów.
MOSKWA. (PAP). — Omawiając j waniem niemieckiego traktatu pokonerwanle konferencji ministrów spraw ' jowego — na Zw. Radziecki“.
Zagranicznych, korespondent londyński
agencji Tass pisze:
Stanowisko prasy brytyjskiej
„W ostatnich dniach zarysował się
LONDYN (PAP). Prawie cała pra
wyraźnie plan delegacji amerykań sa brytyjska jak gdyby na dany znak,
skiej przeprowadzany konsekwentnie usiłuje ukryć fakt, że propozycja od
od początku obrad konferencji Iondyń roczenia obrad Wielkiej Czwórki na
sklej. Plan ten, uzgodniony z delega czas nieokreślony wyszła od Mar
cją brytyjską i z delegacją francuską shalla, który przez cały czas trwania
polegał na niezwiązywaniu sobie rąk konferencji londyńskiej dążył kon
żadnymi uchwałami, które mogłyby sekwentnie do jej zerwania. Gazety
przeszkodzić ostatecznemu oderwaniu stwierdzają jedynie obłudnie, że min.
zachodnich stref okupacyjnych Nie- Marshall wziął na siebie „ciężar za
mieć, w których władze amerykańskie proponowania odroczenia konferen
już obecnie gospodarują jak w kolonii. cji“.
Jedynym dziennikiem, który otwar
Doniesienia prasy brytyjskiej całko
wicie potwierdzają istnienie takiego cie pisze, że to właśnie „Marshall
rozbił konferencję Wielkiej Czwór
planu delegacji amerykańskiej. ;
“ — jest „Daily Worker“. Zdaniem
Jest również rzeczą znamienną, że ki
dziennika, istotne cele tzw. planu
prasa londyńska od początku konfe Marshalla, którymi jest podporządko
rencji otwarcie pisała o przygotowa wanie Europy interesom kapitału
niach brytyjsko-amerykańskich poczy amerykańskiego, a nie jej odbudo
nionych na wypadek zerwania obrad. wa — wymagały zerwania konferen
Od początku było rzeczą jasną, że cji i przesądziły stanowisko ministra
delegacje St. Zjednoczonych, W. Bry spraw zagranicznych USA w czasie
tanii i Francji zawarły między sobą obrad.
umowę zakulisową i postanowiły roz
Konserwatywny „Daily Mail“ wybić konferencję londyńską w chwili znaje otwarcie, że „plan Marshalla
gdy omawiana będzie sprawa odszko był niewątpliwie istotną przyczyną
dowań. W ten sposób miały one na. załamania się konferencji londyń
dzieję, że uda im. się zrzucić odpowie skiej“.
dzialność za niepowodzenie konferen »Tryzenia« na widowni
cji i przerwanie prac nad przygotoDzienniki brytyjskie piszą jedno
cześnie niedwuznacznie o planach
mocarstw zachodnich utworzenia od
rębnego państwa zaehodnio-niemieckiego.
Szereg pism, m. in. „Evening
„Daily
News“, „Daily Express“,
Marszałek Sejmu Ustawodawczego Graphic“, „Star“ i inne podkreśla,
Wł. Kowalski zwołał posiedzenie Sejr że już wkrótce, być może 15 stycz
nia, a nawet 1 wcześniej, odbędzie
mu Ustawodawczego na dzień 29 grud się w Waszyngtonie
konferencja
nia b.r. Otwarcie obrad nastąpi o godz. przedstawicieli USA, W. Brytanii i
10-ej.
Francji, na której omówiona zostanie

29 b. m.
posiedzenie Sejmu

WALKA 0 POKÓJ TRWA
YSTĄPIENIE min. Marshalla w , mur ustępliwości radzieckiej — pod
środę 10 b.m. — nazwaliśmy je pierwszym pretekstem.
„ostrym zakrętem“ — wskazywało, że„Jądro ciemności“ rozwarło się sze
konferencja londyńska jest niecierpli roko. Po oddaniu pozorom nieodzow
wie i brutalnie spychana w ślepy zau nego i hołdu, można już było przystąpić
łek.
do realizacji właściwego planu, t.j. do
Nie tylko zresztą pociągnięcia polity odbudowy Niemiec Zach., jako bazy
ków amerykańskich, ale i to, co pisała imperializmu USA w sercu Europy i
i jak pisała prasa anglosaska, świadczy jako punktu wypadowego do „zimne
ly, że z tamtej strony zapobiegliwie go“ podboju Europy przy pomocy t.zw.
czyniono wszystko, aby obrady W. „planu Marshalla“, którego to planu
Czwórki zakończyły się niepowodze Niemcy Zach. — jak wielokrotnie
niem. Począwszy od huraganowego og stwierdzili mężowie stanu USA — są
nia pesymizmu, jaki skierowano — kamieniem węgielnym.
długo przed jej rozpoczęciem — na
*
konferencję „ostatniej szansy“ (!) — a
AKI teren wybrał min. Marshall dla
pa oskarżaniu delegacji radzieckiej o
„przyparcia Mołotowa do muru“?
Wszystkie grzechy główne kończąc.
Przede wszystkim — sprawę granic
A jednak nawet i ta prasa nie potra Polski. Marshall domagał się utworze
fiła ukryć pojednawczości delegacji ra nia komisji dla rewizji tych granic.
dzieckiej. Cytowaliśmy już głos kon Mołotow odmówił wszelkiej dyskusji
serwatywnego tygodnika brytyjskiego na ten temat, stwierdzając po raz nie
„Sunday Times“. Ciekawe, że również wiadomo który, że granica polsko-nie
amerykański dziennik „New York Ti miecka jest przesądzona.
mes“ przyznawał, że Mołotow nie chce
Po wtóre — sprawę odszkodowań.
rozbicia konferencji, rzekomo w celu Ostatnia propozycja Mołotowa brzmiąotrzymania swego wpływu na Niemcy ła: podnieść poziom pokojowej pro
Kach. Mniejsza wszakże o motywy. dukcji niemieckiej do 70% stanu z
Ustalmy fakt niezbity: ZSRR PORO 1938 r. i z tego na odszkodowania po
ZUMIENIA CHCIAŁ. Tak dalece, że trącać 10%. Dla Niemiec pozostawało
pewnemu publicyście brytyjskiemu by jeszcze 60% produkcji 1938 r. Obec
wymknęło się zdanie: „Wydaje się rze nie Niemcy Zach, produkują zaledwie
sza niemożliwą przebić mur USTĘPLI 35% wytwórczości 1938 r.I
WOŚCI radzieckiej“.
To żądanie, które łatwo mogło stać
się
PODSTAWĄ POROZUMIENIA,
TJÖWNOCZESNIIE stawało się rzeczą
coraz bardziej jasną, że Marshall uznane zostało za dowód „nieprzejed
nie to że nie chce, ale wprost OBA nanego stanowiska ZSRR“. I za pre
WIA SIĘ kompromisu. Doszło do ta tekst do odroczenia konferencji bez
kich budujących zaiste scen, że skoro ustalenia ponownego jej terminu.
Pisaliśmy już wielokrotnie o-głębotylko Mołotow przyłączał się do nie
których wniosków Bevina czy Bidault, kich przyczynach, z których wyrästa
ci ostatni pośpiesznie te swoje wnioski odmowa USA na wypłacanie przez
wycofywali .twierdząc, że zostali... źle Niemcy reparacji ofiarom ich agresji.
Chodzi o pierwszeństwo w odbudowie.
zrozumiani.
Na kilka dni przed poniedziałkiem Chodzi o niedopuszczenie do zjedno
(15 b.m.), w kołach zbliżonych do dele czenia Niemiec pod wspólną kontrolą
gacji amerykańskiej przepowiadano W. Czwórki. Chodzi o opanowanie Nie
nieomylnie, że Marshall zamierza miec Zach i — poprzez Niemcy Zach.
„przyprzeć wreszcie Mołotowa do mu- — Europy Zachodniej.
ru“. A zaś „Sunday Times“ — w prze ■CAKT odroczenia Konferencji Cztededniu zerwania konferencji — pisał
rech — fakt niewątpliwie ujemny
już całkiem otwarcie, że „prawdziwym — opinia polska przyjmuje z całym
zadaniem mocarstw zachodnich na spokojem. Nasz spokój wypływa z peł
konferencji londyńskiej jest uzyskanie nego zrozumienia motywów, jakimi
WOLNEJ RĘKI na Zachodzie Nie kieruje się Departament Stanu. I z nie
miec"...
wzruszonej świadomości, że te ambit
A znowu organ lorda Beaverbrooka ne zamierzenia przerastają o wiele
„Daily Mail“ uprzedzał — niepotrzeb rozporządzalne środki i możliwości.
nie — że „Marshall chce powrócić jesz
Trudno dziś prorokować, czy mocar
cze w tym tygodniu“.
stwa anglosaskie posuną się aż do
Mogły te pisma tak śmiało pisać i utworzenia odrębnego „państwa za
prorokować, bo w piątek, po bankiecie chodnio-niemieckiego“. Sądzić należy,
„Klubu Pielgrzymów“, odbyła się po że raczej nie. Z różnych powodów, o
ufna narada Marshalla z Bevinem i których wypadnie nam jeszcze pomó
Bidault, na której przygotowano się na wić.
„najgorsze“, t.j. na ewentualnie kom- I Problem Niemiec pozostaje więc na
promisowc wnioski Mołotowa w spra-, dal otwarty. Walka o pokój trwa. I bę
wie odszkodowań. Nawet w tym wy dzie wygrana. Równie niewątpliwie,
padku postanowiono zerwać konferen-j jak niewątpliwie wygrana została woj
cję. I przebić wreszcie ów irytujący I na z faszyzmem.
B W.

W

J

sprawa utworzenia „Tryzonii“ —
państwa zachodnio-niemieckiego, zło
żonego z 3 stref okupacyjnych.
Dzienniki przewidują, że stolicą przy
szłego państwa zachodnio-niemiec
kiego będzie Frankfurt.

wają ewentualności rychłego połącze
nia francuskiej strefy okupacyjnej ze
strefami • anglosaskimi oraz utworze
nia zachodniego państwa niemieckiego.

„Ordre“, omawiając te plany, docho
dzi do kohkluzjii, że nowy zwrot w
dyplomacji francuskiej może spowodo
wać wypadki, które nie zawsze będą
harmonizowały z bezpieczeństwem
Francji. Pismo zaopatruje swoje uwagi
Glosy prasy niemieckiei
tytułem „Niebezpieczny zwrot polity
BERLIN (PAP). Omawiając przy- ki francuskiej“.
czyny zerwania konferencji londyńPierre Courtade w korespondencji z
skiej, dziennik „Taegliche Rund- Londynu stwierdza w „Humanite“:
schau“ stwierdza m. in. co nastę- „Imperializm amerykański wszedł opuje:
becnie w fazę cynicznej szczerości. Nie
„Posiadamy obecnie niezbito dowo- szuka on nawet pozorów ani uspra
dy, iż jeszcze na długo przed roz wiedliwienia swego postępowania. Tę
W Warszawie na koncercie ,, Artyści żołnierzowi na gwiazdkę" wystąpił chÓĄ
poczęciem obrad londyńskich mocar troskę pozostawia on swym niezręcz
maleńkich śpiewaków czeskich.
stwa zachodnie posiadały i już czę nym pomocnikom“.
Gorąco oklaskiwane dzieci wykonały m. in. parę pieśni iv jęz. polskim.
ściowo zrealizowały plan utworzenia
odrębnego państwa zachodnio-nie
mieckiego. Podział Niemiec był dla
tych państw sprawą postanowioną“.
„Jeszcze przed rozpoczęciem konfe
rencji — pisze dziennik — przywódcy
SPD i CDU ze stref zachodnich otrzy
mali polecenie opracowania konstytucji dla oddzielnej republiki zachod
nio-niemieckiej“.
Na zakończenie „Taegliche Rundschau“ stwierdza: „W ciągu najbliższych dni lub tygodni świat stanie
się prawodopodobnie świadkiem uLONDYN (obsł. wł.). Sprawa utworzenia „kadłubowego“ rządu dla Nie
tworzenia „zachodnio-niemieckśej re
760 mil. dolarów pożyczki
zachodnich oraz zawarcia tzw. „statutu okupacyjnego“ mającego za
publiki związkowej“, która w istocie miec
stąpić
traktat
pokojowy
jest
już
właściwie
przesądzona.
Schlange-Schoeningen, zast. szefa
swej nie będzie niczym innym, jak
administracji żywnościo
kolonią Wall Street.
W swym komentarzu na temat zer zgodę i pierwszy transport ma przy niemieckiej
wej
w
angio-amerykańskiej
'strefie
wania konferencji londyńskiej, ko być do Ruhry w styczniu. Niemieccy okupacyjnej wystąpił z propozycji,
Konstytucja Niemiec zachodnich respondent
Reutera podaje przedsię eksperci stali, którzy pragną wyko udzielenia Niemcom zachodnim po
- przedmiotem ohrad premierów wzięcia. jakie jego zdaniem zosta rzystać sprzyjąjącą sytuację twierdzą, życzki w wysokości 700 milionów
ną podjęte przez mocarstwa zachod że władze okupacyjne muszą dostar dolarów. Schlange-Schoeningen twier
LONDYN (PAP). Agencja Reutera nie:
czyć jeszcze nowych „bodźców^ w dzi, że pożyczka taka opłacałaby się
donosi, iż w końcu bież, tygodnia we
1) Ogłoszenie porozumienia anglo- postaci paczek żywnościowych dla lepiej mocarstwom zwycięskim niż
Frankfurcie odbędzie się konferen
robotników itd.
coroczne zastrzyki dolarowe.
cja premierów 8 krajów, wchodzą amerykańskiego w sprawie finansów
cych w skład brytyjskiej i amerykań „Bizonii“. W porozumieniu tym W.
skiej strefy okupacyjnej w Niem Brytania za cenę zmniejszenia kosz
czech. Przedmiotem narad będzie o- tów okupacji zrzeka się kontroli nad
pracowanie projektu przyszłej kon zachodnimi Niemcami na rzecz Sta
stytucji niemieckiej. Przywódcy CDU nów Zjedn.
i SPD przedstawią przygotowany już
2) Rokowania w sprawie przyłą
poprzednio projekt konstytucji.
czenia do strefy angio-amerykańskiej
Korespondent agencji Reutera u- strefy francuskiej.
waża za prawdopodobne, iż w nara
LONDYN (API). Brytyjski minister ■ ków i Amerykanów w strefach zaStanowisko min. Bidaulta na kon spraw,
dach tych wezmą udział dowódcy frencji
■,-.^■-,„,„■,>,..„1, Ernest Bevin
zagranicznych
1
; chodnich przez wysuwanie bezpodlondyńskiej,
który
niedwu

strefy brytyjskiej i amerykańskiej.
wydał
oświadczenie
po
odroczeniu
znacznie zrezygnował z najżywotniej konferencji ministrów spraw zagra stawnych zarzutów jakoby władze so
wieckie rzekomo ściągały jednostron
szych interesów Francji, przystępu nicznych.
Połączenie strefy francuskiej
nie reparacje ze strefy sowieckiej.
jąc do programu Anglosasów, zmie
oświadczeniu, Bevin sta Brytyjski minister powtarza dalej
rzającego do odbudowy imperiali raWsięswym
z Bizonie — iuż aktualne
zrzucić winę za odroczenie argumenty niemieckie, że sytuacja
LONDYN (PAP). Doradca Marshalla, stycznych Niemiec, pozwala przy konferencji na delegację sowiecką, żywnościowa w strefach zachodnich,
puszczać,
że
Francja
przyłączy
się
do
John Foster Dulles, oświadczył w po
pomimo faktu, że propozycja ta wy pogorszyła się na skutek „utraty nor
niedziałek wieczorem, że sprawa połą projektu utworzenia „Tryzonii“.
szła od ministra Marshalla. Bevin malnych dostaw żywnościowych ze
czenia strefy francuskiej z anglosaski
oświadcza wręcz, że porozumienie mo wschodu“.
mi strefami okupacyjnymi jest aktual Podwyższenie produkcji stali
że być jedynie w tym wypadku, „je
na i możliwa do przeprowadzenia.
żeli delegacja sowiecka wycofa swe
Korespondent Reutera donosi
__ z żądania“, przez co porozumienie ta B. żołnierze Hitlera
Niebezpieczny zwrot polityki
Essen, że w ciągu 1948 r. Zagłębie kie zamieniłoby się w dyktat mo
Ruhry otrzyma 1,250 tys. ton rudy carstw zachodnich.
francuskiej
MOSKWA. (PAP). Berliński kore
żelaznej dla podwyższenia produkcji
Bevin stara się zneutralizować de
PARYŻ (PAP). Dzienniki prawicowe stali do 4,800 tys. ton. Władze anglo- I klarację ministra Mołotowa w spra spondent „Prawdy“ podaje sensacyj
„Aurorę“ i „France Libre“ nie ukry- i amerykańskie wyraziły już na to swą wie zysków ciągniętych przez Angli ne szczegóły dotyczące werbunku ofi
cerów i żołnierzy hitlerowskich oraz
SS-manów za granicę. Werbunek jest
prowadzony intensywnie w angiel
skiej i amerykańskiej strefach oku
pacyjnych, przy czym liczni agenci
pracują pod płaszczykiem różnych
instytucji. Pierwszeństwo werbunku
mają ci, którzy służyli w armii hitle
rowskiej.

Utworzenie »Tryzonii” prawdopodobne
700 milionów dolarów pożyczki

ma otrzymać kadbłubowy rząd zachodnio-niemiecki

Mgliste oświadczenie min. Bevina

o zerwaniu konferencji londyńskiej

Bezpodstawne zarzuty pod adresem ZSRR

werbowani za granicą

Przeciwko próbom nowego Monachium

Rezolucje XXVII Kongresu PPS
Premier Cyrankiewicz ponownie gen. sekretarzem Partii Eden

W trzecim dniu XXVII Kongresu PPS, obradującego we Wrocławiu,
kontynuowano dyskusję. Odpowiedzi udzielili ministrowie - socjaliści
i sekretarz CKW PPS pos. Ćwik.
Następnie Kongres udzielił absolutorium ustępującemu CKW PPS.
(Szczegółowe sprawozdanie podaje my na str. 2).
Na wieczornym posiedzeniu pre
mier Cyrankiewicz, sekretarz gen.
CKW PPS przedstawił Kongresowi
projekt rezolucji w związku z odro
czeniem konferencji pokojowej w
sprawie Niemiec ministrów spraw zagranicznych czterech mocarstw.

W obliczu niepowodzenia
konferencji Wielkiej Czwórki
W rezolucji czytamy m. in.:
XXVII Kongres PPS stwierdza, że
zawarcie pokoju 1 stabilizacja świata
uległy niepotrzebnemu i szkodliwemu
odroczeniu. Odpowiedzialność za skut
ki takiego odroczenia ciąży na tych,
którzy dążą do odbudowy reakcyjnej
niemieckiej potęgi gospodarczej i po
litycznej, jako przeciwwagi siłom kia.
sy robotniczej i postępu społecznego
w Europie.
XXVII Kongres PPS apeluje do
wszystkich partii socjalistycznych i
politycznych, do światowej Federacji
Zw. Zaw., do wszystkich organizacji
robotniczych, oraz do wszystkich lu
dzi miłujących pokój i postęp, aby
przeciwstawili się próbom nowego Mo
nachium, w którym interesy narodów
— ofiar agresji i okupacji Niemiec
hitlerowskich zostałyby ponownie po
święcone polityce popierania niemiec
kiego nacjonalizmu i imperializmu,
jako narzędzia zwróconego przeciw
ko siłom postępu w Europie.
Wzywamy do przeciwstawienia się
polityce nowego kordonu sanitarnego,
który podzieli Europę i świat na dwie
części. Pc '.kreśl amy potrzebę jedności

Europy i zaznaczamy, że jedność ta
ka może powstać.
Ostrzegamy wszystkich ludzi, miłu
jących pokój przed zgubnymi skutka
mi tolerowania budzących się ponow
nie do życia sił i prądów faszystow
skich i wzywamy do zjednoczenia w
walce o demokrację, pokój i postęp
społeczny.

st. Warszawy w sprawie powołania
na Sekretarza Generalnego Partii premiera Józefa Cyrankiewicza. Długo
trwała owacja była odpowiedzią Kon
gresu na wniosek. Przewodniczący wl.
cemarsz. Szwalbe stwierdził dokona
nie wyboru premiera Cyrankiewicza.

Potwierdzenie umowy z PPR

Na wniosek min. Rusinka, który
imieniem ustępującego CKW PPS re
ferował wniosek o ratyfikację umo
wy o jedności działania między PPS
i PPR, zobowiązano wszystkie orga
ny partyjne i wszystkich członków
Partii do najściślejszego przestrze
gania wykonania umowy.
Granice na Odrze i Nysie XXVII Kongres wezwał Partię do
granicami poRoju światowego
kontynuowania polityki jednolitego
Równocześnie premier Cyrankiewicz frontu, celem politycznego, organiza
zgłosił projekt drugiej rezolucji, w cyjnego i ideowego zbliżenia obu
partii.
której czytamy:
„Dokonane w ciągu ostatnich 2 lat
całkowite zespolenie Ziem Odzyska
nych z Polską przekreśla rachuby re
akcji międzynarodowej, która usiłuje
podać w wątpliwość całość teryto
rialną Rzeczypospolitej Polskiej.
Próby te skazane są na niepowodze
LONDYN (PAP). Delegat Polski
nie wobec jednolitej i zwartej postawy przy komisji ONZ do badania zbrod
całego Narodu Polskiego, popartej ni wojennych — dr Muszkat zwrócił
przez Zw. Radziecki, kraje demokra się do przewodniczącego tej komisji—
cji ludowej .oraz wszystkie siły postę lorda Wright of Durley z prośbą zwo
łania możliwie w najszybszym termi
powe na śwlecie.
Kongres ostrzega tych wszystkich, nie plenarnej sesji komisji. Sesja mia
którzy próby tego rodzaju podejmu łaby rozpatrzeć sprawę wydania Pol
ją, że granice rzeczne na Odrze i Ny sce przestępców wojennych, znajdu
sie stanowią granice bezpieczeństwa jących się na terenie ąnglo-saskich
wszystkich krajów miłujących pokój, stref okupacyjnych w Niemczech i
stanowią granice pokoju światowe, Austrii.
Memorandum podkreśla, że anglo
go...“
władze okupacyjne odmawiają
Kongres jednomyślnie przyjął obie saskie
przekazania w ręce władz polskich
rezolucje.
notorycznych zbrodniarzy wojennych,
Wybór sekretarza gen. CKW PFS których nazwiska figurują na listach
sporządzonych przez komisje ONZ do
O godz. 19.30 zgłoszono wniosek na. I-idnnia zbrodni wojennych.
gly w imieniu wojęw. łódzkiego i m.
W memorandum wymieniono szereg

jedzie do Tranu
LONDYN (SAP). — Przywódca kon
serwatystów angielskich i były mini
ster spraw zagranicznych, Anthony
Eden, uda się po świętach Bożego
Narodzenia do Iranu na zaproszeni®
anglo-irańskiej spółki naftowej.

Zderzenie samolotów
7 osób zabitych

NORFOLK, VIRGINIA (SAP), —i
W bazie amerykańskiego lotnictwa
morskiego w Norfolk wydarzyła się
katastrofa, która pociągnęła za sobą
śmierć 7 i zranienie 1 lotnika.
Katastrofa wydarzyła się w mo
mencie podchodzenia do lądowania
2 samolotów, myśliwca i bom
bowca. Samoloty te zderzyły się ze
są na wysokości 30 metrów nad
ziemią. /

Memorandum Polski do ONZ
w sprawie wydania zbrodniarzy wojennych
nazwisk niemieckich zbrodniarzy. I
tak np. główna kwatera wojsk ame
rykańskich w Austrii odmawia wyda
nia Józefa Muehlmanna, odpowiedzialniego za ograbienie zamku kró
lewskiego w Warszawie. Jako motyw
tego stanowiska podano fakt, że zra
bowanie skarbów sztuki i kultury
nie stanowi przestępstwa' wojennego.
W zakończeniu memorandum pol
skie przytacza znaną sprawę Berin
ga, oskarżonego o przeprowadzanie
operacji doświadczalnych na wię
źniach w Oś yięcimiu.
Memorandum podkreśla, że wyda
wanie przestępców wojennych jest
międzynarodowym
zobowiązaniem,
którego poszczególne władze alianc
kie nie mogą dowolnie zmieniać.

XXVII Kongres PPS we Wrocławiu Kortoteki

Mieli

obozu demokratycznej
działaczy

Sprawozdania z dorobku pracy i dyskusja
stanąć przed sądami „rządu londyńskiego“
nienia techniki produkcji .sprawy spół
dzielczości, zagadnienia kulturalne 1 Dalsze zeznania świadków w procesie KPOPP
w trzecim dniu obrad
ideologiczne.
Na poniedziałkowym popołudniowym posiedzeniu XXVII Kongresu
PPS referaty sprawozdawcze wygłosili sekretarze CKW, ob .ob. Be
czek, ćwik i Jabłoński.

Poruszono również sprawy między
narodowe, występując zwłaszcza prze
ciw teorii „trzeciej siły“ i przeciw
schumacherowskim rewizjonistom.
Dyskusja w drugim dniu obrad prze
ciągnęła się do godz. 4-ej rano.
W trzecim dniu Kongresu kontynuo
wano dyskusję.
W odpowiedzi na szereg problemów
zabrali głos ministrowie - socjaliści
oraz sekretarz CKW PPS ob. Ćwik.
Kongres udzielił jednogłośnie abso
lutorium ustępującemu CKW PPS.
Po wyborze komisji-matki i innych
komisji, obrady zostały odroczone do
godz. 17.30.

11-ty dzień procesu Komitetu Porozumiewawczego Organizacji Pod i kontakty z przedstawicielami «rgatf»
sanacyjnych, świadek wyjaśni«,
ziemnych, wypełniły zeznania świadków, którzy zostali doprowadzeni zacji
że wśród działaczy Polski podzionsnaj,
z więzienia.
aresztowanie Lipińskiego wywołał«
szereg opinii negatywnych • äEtatalk
wać
Ich
przekonania
1
skłaniał
się
do
Pierwszy staje przed Sądem św. Ta
noścl ugrupowań sanacyjnych.
deusz Zawadziński, który w osk. Mar uznania Rządu Tymczasowego. Wy
Przew.: Co świadek sprawdził ¥
szewskim rozpoznaje członka Komen rok miał wykonać PAS.
Sw.: Wpływały meldunki najraR.
Przew.? Czy świadkowi wiadomo, że maitszego typu. Na przykład, fi® puł.
dy Głównej NZW, szefa wywiadu,
pseud. „Gorczyca“. Marszewskl pole „Gorczyca“ pracował również w wy kownik Lipiński dogadał się s NL«nscił świadkowi uzupełnić wywiad NZW wiadzie wojskowym?
cami, że jeździ do Krakowa. W
Sw.: Słyszałem o tym.
wywiadem gospodarczym. Po wyjeź
ności stawiano pod znakiem sapytoffiS»
dzić za granicę komendanta głównego
Okazuje się, że do SN przyjechał lojalność Lipińskiego wobec Wsk!
NZW, płk. Kuby, na pewien okres agent od Bieleckiego z Londynu, któ podziemnej. Sprawa ta ostateczni® gde
funkcję komendanta objął Marszew ry przywiózł około 14 tys. doi. oraz została wyjaśniona,
mikrofilmy. Świadek potwierdza, że
skl.
Przew.: Czy świadkowi jest wStó®»
Na pytanie prokuratora świadek wy Marszewskl upominał się gwałtownie, mo, że oskarżonego Lipińskiego pra®.
jaśnia, że Wywiad NZW obejmował za aby Prezydium SN nie zmniejszało słuchiwały jakieś wyższe osoby w f®«.
gadnienia polityczne, gospodarcze 1 budżetu na cele wojskowe. Groził na stapo?
częściowo wojskowe. Instrukcja kaza wet dymisją w razie zmniejszenia te
Sw.: Był meldunek, fi© Li^ńafefi &yl
ła przede wszystkim robić spisy dzla- go budżetu.
w Warszaw!® gwee®
łączy PKWN i członków’ rządu i prze
Prok.: Komu podlegał PAS w Pre przesłuchiwany
kpt. Spilke, oficera typu ni®
kazywać je do kartoteki. Spis 1 karto zydium SN?
nego, lecz politycznego, który, jak: adę
Sw.s Sprawami organ!zacyj wojsko zdaje,
teki sporządzane były po to, aby po
był tajnym radcą Min. Spraw
spodziewanym rychłym przybyciu Rzą wych zajmował się kierownik wydzia Wewnętrznych
Rzeszy. Spilke
du Londyńsłdego do kraju postawić łu wojskowego, t. zn. Marszewskl.
Następnym świadkiem jest Lech z Fuchsem z Radomia prowadzili au
pod sąd osoby, których ■ nazwiska znaj
dują się w spisach.
Roszkowski, szef wydziału organiza in. akcje antykomunistyczne.
Pytany o dalsze szczegóły okoli®«,
Następnym świadkiem jest Tadeusz cyjnego Komenty Głównej NZW. Rosz
Maęiński, który wyjaśnia Sądowi, że kowski stwierdza, że „Gorczyca" — ności aresztowania Lipińskiego, Swteu
jako członek prezydium i zarządu Marszewskl od początku grudnia 1945 dek wyjaśniacie Spilke, który niewąt
głównego Str. Narodowego stykał się do końca lutego 1946 pełnił funkcje pliwie znał antyradzieckie nastawienie
z osk. Marszewskim, który
według komendanta głównego NZW 1 na tym Lipińskiego, mógł przyjąć jego orten,
zeznań świadka — był kierownikiem stanowisku otrzymał sprawozdania or. tację polityczną za podstawę poroś®wydziału wojskowego i politycznego ganizacyjne z całej działalności NZW. mienia.
prezydium SN.

Sprawozdanie z zakresu zagadnień , się. .przemianom, Wiemy, że musimy
organizacyjnych złożył ob. Reczek.
być przygotowani do wielkiej ofensy.
wy ideologicznej i organizacyjnej na
Zadania st® ęsn nwd
froncie kulturalnym“.
XXVTI Kongres Wrocławski jest dal
szym ciągiem wielkiej pracy porząd
kowania wewnętrznego Partii, zapo
W imieniu OM TUR i ZNMS prze
czątkowanego uchwałami ostatniej Ra mawiał przewodniczący K. C. OM
dy Naczelnej — oświadczył ob. Re TUR, Lucjan Motyka, który po zobra
szek. — Kongres Wrocławski zamyka zowaniu rozwoju organizacji oświad
jeden wielki i ważny etap życia na. czył:
fe-zej Partii i wytycza drogę następ,
„Niewątpliwie ważnym osiągnięciem
nemu.
jest zacieśnienie współpracy pomiędzy tohse o i wybory
Ob. Beczek w następujący sposób młodzieżowymi organizacjami. Współ
streszcza zadania stojące przed par praca ta pozwoli nam na skonsolido I Na wieczorowym posiedzeniu Kon
premier Cyrankiewicz przedsta
tią na okres pokongręsowy:
wanie całej demokratycznej młodzie gresu
wił projekt rezolucji w związku z
1) Przebudowa organizacyjna Partii ży.
na odcinku oddolnym.
Umowa zawarta między OM TUB, odroczeniem konferencji Ministrów
2) Dalsze usprawnienie aparatu a najbliższą nam ideowo organizacją Spraw Zagranicznych 4-ch mocarstw
©drnhiistracyjnego Partii oparte o Zw. Walki Młodych, potem, zaś z or w Londynie, przy czym wygłosił krót
kie uzasadnienie mówiąc m. in.:
dobrą selekcję personalną.
ganizacją młodzieży wiejskiej „Wici"
„Konferencja Wielkiej Czwórki w
3) Rozbudowa szkolnictwa partyj oraz z ZMD, jest realizacją postulatu
nego. Szkolenie ideowo-polityczne jest jednolitego frontu i sojuszu robotni sprawie Niemiec, a więc w sprawie,
dziś przy tak wielkim wzroście Partii czo-chłopskiego na odcinku młodzie która jest kwestią bytu i niebytu poi- i
skiego narodu, została zerwana, zosta
8 pr?y ubóstwie kadr niewątpliwie za żowym.
ła odroczona na czas nieograniczony.
gadnieniem czołowym naszej Partii.
Umowy zawarte są między samo Proponuję, aby Kongres uchwalił ode
4) Podjęcie ofensywy na odcinku dzielnymi, szanującymi wzajemnie
zwę, której sens polityczny, siła poli
gospodarczym.
swoją niezależność i swoje ideologie tyczna i jej wydźwięk będzie tak sil
5) Podjęcie ofensywy na odcinku organizacjami.
ny, jak zdecydowanie bronić intere
wsi.
sów Polski będzie nasza partia“.
6) Ożywienie naszej działalności po
Za prasę w ii
Po przyjęciu rezolucji Kongres prze„
JOepokólczycM
litycznej na odcinku międzynarodowe Po referatach sprawozdawczych, roz
szedł z kolei do następnego punktu po Sąd kajitiirowy
świadek Lech HajdukiewlCE —<
go ruchu socjalistycznego.
w charakterze świadka
poczęła się dyskusja, do której zapisa rządku dziennego, uchwalenia statutu
skarbnik
Prezydium SN—stwierdza m.
świadek
wyjaśnia,
że
kilku
członło się 80 delegatów. W dyskusji oma partyjnego W toku dyskusji wpłynął
Po krótkiej przerwie, przed sądem in. że w ramach miesięcznego
budże
laggJohais masewsp mdiii
wiano: sprawy jednolitego frontu, jego wniosek w sprawie wyboru sekretarza ków Zarządu Głównego SN, między staje świadek Franciszek Niepokoiwarunków i perspektywy, sprawy go generalnego Partii. (Tekst rezolucji i którymi znajdował się świadek i osk. czycki, były komendant główny WiN. tu wydziału politycznego SN, Marszewski pobierał od kilkudzlesięcu do
spodarcze i zagadnienia odbudowy, wybór sekretarza gen. — podajemy na Marszewskl, wydali w tajnym głosoNiepokólczyckl wyjaśnia, że jesie- stu kilkudziesięciu tysięcy zł. miesięcz
Następny mówca, ob. poseł ćwik, rozwoju współzawodnictwa pracy, str. 1).
i waniu wyrok śmierci na Swieżew- nią 1946 r. Kwieciński usiłował skon nie. Z tego funduszu Marszewskl po
ułożył sprawozdanie, które obejmowa podniesienia wydajności pracy, uspraw
Obrady trwają.
1 skiego, ponieważ przestał on wyzna taktować go z Marszewskim, jako
krywał swe osobiste wydatki, związało propagandę partyjną i zagadnienia
przedstawicielem Str. Narodowego.
zane z pracą w SN.
ruchu masowego.
Wyczułem
wówczas,
że
Kwieciński
Partiom robotniczym przypada nie
Po przesłuchaniu świadka Ludwika
znajduje się pod poważnym wpływem
tyle rola kierowania ruchem zawo
Chaberskiego, Sąd przerwał rozprawę
kogoś
ze
Str.
Narodowego
—
mówi
dowym, który ma odrębne funkcje
Niepokólczyckl. — Postanowiłem od do dnia następnego .
społeczne 1 gospodarcze — akcentuje
działać na Kwiecińskiego, aby z po
sprawozdawca — ile rola jego wycho
wrotem wciągnąć go na drogę lojal
wania. PPS uważa, iż jest to jedyna
ności 1 dyscypliny organizacyjnej.
droga prowadząca do świadomego 1
Odnośnie memoriału do ONZ świa
szczerego sojuszu partyj robotniczych
dek wyjaśnia, że od Kwiecińskiego układ handlowy
5 ruchem zawodowym.
otrzymał 3 różne opracowania memo
KOPENHAGA (PAP). Podpisany
Partia nasza — podkreśla mówca —
riału, z których jedno było opracowa został protokół o wymianie towaro
winna dążyć do wyeliminowania z te
niem
Lipińskiego.
Kwiecińskiemu wej pomiędzy Danią a Polską.
renu zawodowego wszelkich tarć par
Przedpołudniowe posiedzenie W 21 dniu rozprawy krakowskiej, po- | swoje przestępstwa tłumaczy złym zwrócono później jedną z kopii, w któ
W myśl tego porozumienia, Dania
tyjnych, które osłabiają -twórczą po
stawę związków zawodowych i wraz święcone było w dalszym ciągu wysłuchaniu ostatnich słów oskarźo** stanem nerwów. 'Prosi o sprawiedliwy rej były poczynione pewne poprawki. ma dostarczyć Polsce 1.600 ton smal
Okazuje się przy tym, że niezależnie cu wieprzowego, wyroby przemysło
svyrok.
z Polską Partią Robotniczą powinna nych 2
od memoriał’; opracowanego przez ob
złom, wyroby farmaceutyczne
podjąć wysiłek w kierunku całkowi
Osk. Orłowska przyznaje, że biła I szar centralny, również obszar połud we,
oraz nasiona. Dania zobowiązała się
tego zespolenia ideowego ruchu związ
Osk. Mueller twierdzi, że nigdy nie
wymyślała,
gdyż
posiada
naturę
„im

Następny oskarżony Goefcze wska
kowego. Najważniejszym zadaniem na zastrzelił żadnego więźnia, nie był zując na to, że był w Oświęcimiu na pulsywną". Twierdzi przy tym, że niowy ze swej strony opracował i poza tym wyprodukować dla Polski
za granicę swój własny me margarynę z polskich surowców,
tym odcinku pozostaje troska o pod. obecny przy gazowaniu i nie brał u. skutek rozkazu, prosi o sprawiedliwy „więźniowie byli tak niekarni i brud przesiał
moriał.
Łącznie suma dostaw i świadczeń
niesienie warunków bytu klasy pracu działu w selekcjach. Nie kradł też wyrok.
ni, że koniecznie trzeba było ich ka
duńskich ma wynieść 70 mil. koron.
jącej i ciągłego polepszania jej' stan- rzekomo nigdy pożywienia więźniów.
Osk.Szczurek próbuje zbijać zezna rać“.
Lorafneść Lipihkiegc
Polska ma dostarczyć Danii 1.600
dartu życiowego.
Następny oskarżony Plagge przy nia świadków i również prosi o spra
Osk. Danz utrzymuje, że biła więź
tys. ton węgla i koksu, sól kamienną,
W końcowej części swego sprawozda znaje się do bicia więźniów i nakazy, wiedliwy wyrok.
niów jedynie w celu uchronienia ich pod znalciesn
barwniki, wyroby chemiczne, tkaniny,
ni a poseł ćwik omawia zagadnienia wania wyczerpujących ćwiczeń, czy
Osk. Schroeder tłumaczy się, że speł przed cięższymi karami. Czynów swo
Następny zeznaje świadek
wyroby żelazne oraz szkło na łączną
wsi, samorządu i wreszcie problem niąc to na rozkaz przełożonych. Wy niając funkcje księgowego, nie stykał ich żałuje i prosi o sprawiedliwy wy. mierz Moczarskl, były referentKazi.
wy sumę 110 mil. koron.
uświadomienia socjalistycznego kobiet. piera się udziału w zagazowaniu 700 się nigdy z więźniami 1 nie wiedział rok.
działu politycznego BIP, który z racji
Saldo w wysoko5ci 40 mil. koron
jeńców sowieckich.
co się dzieje w obozie. Obciążające ze
Skruchę wyraża również osk. Le- swego stanowiska utrzymywał także ma być zapłacone Polsce w dewizach.
Osk.
Letsch
podtrzymuje
taktykę
Rfansywa na frotte knltaralnim
znania świadków tłumaczy pomyłką chert. Twierdzi, że kiedy zaczęła służ
poprzedników wypierania się wszyst co do^jego osoby. Prosi o uniewinnie
Sprawozdanie z zakresu zagadnień kich zarzucanych czynów.
bę w obozie była zupełnie uczciwą
nie.
oświatowo-kulturalnych złożył sekre
kobietą, ale zły przykład jej zwierzch
Osk. Buntroek wstąpił do SS — bę
Osk. Brandl przyznaje, iż biła więź,
tarz dr. Henryk Jabłoński.
dąc przez 5 lat bezrobotnym. Zaprze nlarki, ale nie tak aby spowodować, ników ujemnie na nią podziałał. Prosi
o łagodny wyrok.
s.Jeśli nauka naszych partyjnych cza zeznaniom świadków.
ciężkie uszkodzenie ciała. Wszystkie
dziejów, nauka dziejów socjalizmu
Osk. Hoffman czuje się winnym, że
polskiego ma przynieść rezultaty, nie
należał do SS. Wyraża nadzieję, że w
może c-na mieć charakteru apologe.
więzieniu będzie mógł pracować w
tycznego, nie może być brązowaniem
swoim zawodzie, eo ułatwi mu odby
WASZYNGTON. (API). —• Komisja budżetowa Izby Eeprezenta»«
- przeszłości — stwierdza sprawozdaw
cie kary.
ca.
tów
p która decyduje o przydzielaniu kredytów, uchwaliła ogranicz®®!®
Osk. Lechner twierdzi, iż nikogo
_
2 wielką troską — podkreśla dr. Ja
nie bił ani nie katował. Nie poczuwa i programu „doraźnej pomocy“ dla Francji, Włoch i Austrii o 88 mli,
błoński — patrzymy na odcinek oświa
się do żadnej winy i prosi o łagod doi. W ten sposób suma kredytów uchwalonych przez Kongres w
Przed Wojskowym Sądem Rejono
ty i kultury w skali państwowej. Re
W śledztwie Zarański przyznał, że ny wymiar kary.
sokości 597 mil. doi. wynosi obecnie 509 mil. doi.
wolucyjnym przemianom, jakie doko- wym w Warszawie odbyła się roz Kronenberg zwerbowała go również
Osk. Kolmer oświadcza, iż był tyl
Komisja postanowiła również wyeliminować Chiny z program®
prawa
przeciwko
jednemu
z
b.
re

nały się w Polsce w ciągu ostatnich
do współpracy z Gestapo. Zarański ko żołnierzem, a w egzekucjach u- mocy.
3 la.t, na polu społecznym i gospodar daktorów „Gazety Ludowej“ — Ja bywał u Kronenberg w jej mieszka działu nie brał.
czym, nie towarzyszyła przemiana w nowi Zarańskiemu.
niu konspiracyjnym . przy ul. Gór
Osk. Nebbe, przydzielony do Oświę
„Według poprzedniego projektu wy węgla amerykańskiego. Pranej®
Zarański, przed wojną sympatyk skiego, w którym zabijano członków cimia, pełnił funkcje sierżanta komdziedzinie nauki i kultury polskiej.
Francja
miała otrzymać 328 mil. doi.
SN,
współpracował
w
czasie
okuoacji
Nie będzie przesadą, jeśli przyznamy,
polskich organizacji podziemnych.
panijnego. Kontakt jego z "więźniami — obecnie przyznaje się jej 262 milio otrzymać ma 5,5 mil. ton węgla n®
łączną sumę 116 mil. doi. Cen® sa
na wielu odcinkach naszego życia ze słynną na terenie Warszawy aograniczał
się
do
tego,
iż
przycho

Zarański
przechowywał
„pięknej
ny, Włochom zamiast 211 milionów tonę wynosić będzie ponad 21 doi.
kulturalnego dostrzec można ofensy. gentką Gestapo — Wandą Kronen - Wandzie“ broń, dokumenty i fałszy dzili sprzątać jego mieszkanie.
przyznano 189 milionów doi. Dla
Dostawy węgla z Zagł. Ruhry ni®
wę żywiołów obcych, jeśli nie wręcz berg, która w czasie powstania zo wy paszport na nazwisko Edith Mul
Osk. Buelow prosi jedynie o łagod Austrii suma 58 mil. doi. nie uległa
przekroczą 600.000 ton o globalnej
wrogich, przeciwko dokonywującym stała postawiona przed Sądem Woj ler wówczas, gdy udawała się ona ny wymiar kary.
zmianie.
skowym AK i rozstrzelana.
wartości 9 mil. doi. Węgiel ten kosz
na zebranie młodzieży AK-owskiej. I Osk. Schumacher wypiera Się uPonadto komisja skreśliła 260 millo tować będzie Francję niespełna Ig
W 1945 r. Zarański zwrócił się działu w egzekucjach, w selekcjach nów dolarów z ogólnej sumy kredy, doi.
za tonę.
bezpośrednio do Mikołajczyka, zgło i w doprowadzaniu więźniów do ko tów, których domagał się rząd na po
Z DNIA NA DZIEŃ
Ta
olbrzymia rozbieżność międsy
sił swój akces do PSL i rozpoczął mór gazowych.
krycie wydatków administracji stref cenami węgla amerykańskiego 1
pracę w „Gazecie Ludowej“.
Następny oskarżony — Breitwleser okupacyjnych w Niemczech, Japonii, gla z Zagł. Ruhry budzi we Francji
Zarański przyznał otwarcie, iż — obywatel polski — renegat, zrze Austrii 1 na Korei.
wielkie niezadowolenie.
miał nadzieję, że Mikołajczyk pro- ka się prawa wygłoszenia ostatniego
Komisja wraz z zalecaną ustawą o
„116 milionów przeznacza Marshatffi
słowa.
(
Latem rb. odwiedziła Polskę 36 rżenia w pracy nad odbudową kraju 1 wadzić będzie taktykę „wallenrodyredukcji doraźnej pomocy przekazała
-Osk. Medeflnd wypiera się wszyst- I Izbie poufne informacje, otrzymane na węgiel b. drogi, a tylko 9 milio
osobowa delegacja młodzieży duń zdaie się też panować jedność eo do za zmu“ i dlatego też ofiarował mu swą
nów na węgiel tani — pisze niezalei
kiego i prosi o łagodny wyrok.
sad spoJeeznyeh, na podstawie których iwo współpracę.
skiej. Delegacja ta składała się
od podsekretarza stanu Lovetta. W ra
Osk. Romelkeit nie przyznaje się porcie tym Lovett mówiąc o doraźnej ny „Franc-Tireur“—czyż trzeba lep
studentów, którzy, pO powrocie do rzy s.ę nowa Polska".
Polegała ona na tym, że będąc reszego dowodu, że plany amerykański®
Inny uczestnik wycieczki, p. Ham- daktorem „Gazety Ludowej“/Zarań do gnębienia więźniów i spodziewa
swej ojczyzny, dają obecni© na ?apomocy dla Europy oświadczył, iż je faworyzują Niemcy“?
^aeh prasy duńskiej wyraz swym sen, wypowiada się na lamach „La- ski przechowywał 1 kolportował ulot się łagodnego wyroku.
go zdaniem ,,St. Zjednoczone nigdy
derbladet“:
Wrażeniom z pobytu w Polsce.
ki o treści antypaństwowej.
Na skutek wyczerpania materiału nie zobaczą tych pieniędzy z powro
o warunkach po
Pisząc te słowa słyszymy głos na- „Czy dowIedrieIMmy
Wyrokiem
Wojskowego
Sądu
Re

procesowego, prezes Tryburiału zamk tem". Ocenił także pesymistycznie re
? “»‘ertaWeh w chwili obeewiecznych
malkontentów:
! ped £.y.!n
mieliśmy jonowego w Warszawie Zarański nął rozprawę I zapowiedzią! ogłosze zultaty długoterminowego programu
prezesem Pen-Clubu
„Wrażenia będą na pewno dodatnie, .lak najlepsze możliwości... Wszędzie za skazany został na 7 lat więzienia.
nie wyroku w dniu 22 bm.
pomocy.
wiera! ćmy osobiste i bliskie kontakty...
ponieważ Duńczykom pokazano za- ChciaJbym
Na walnym zebraniu PEN-Clufe^.
podkreślić, iż w wyniku wy
wszystko to, co chciano poka- cieczki doszedłem do wniosku, że powin
Polskiego V? dniu 16 bm. wybrane
Węgiel
USA
główna
ponsj«
niśmy dobrze zastanowić się, nim osądzlnowy zarząd w następującym skła
s^]dz’p-'® w Polsce, a 1 w Innych
pomocy dla Francji
Drodzy malkontenci, posłuchajcie!
dzie: Jan Parandowski — prezes,
Yscijodnio-europejsklch)
Istnieją
Uczestnik wycieczki, p. Rasmussen, możilftośel giebokiejro porozumienia mie
PARYŻ (API). Z coraz większym Zofia Nałkowska i Maria Dąbrowska
EUsze na łamach „Studenterblaet“:
dzy naszymi narodami, eo w zupełności
rozczaroweniem
opinia
publiczna — wiceprezesi, Michał Rusinek —
r®b,łH wszystko, »byśmy eo może wyrównać różnie« między naaxym
Francji przyjmuje „pomoc doraźną“, sekr. gen., Tad. Breza — skarbnik
®\.lm h?” *1 ?a«k
nie pró. ciem politycznym".
przewidzianą przez Stany Zjedń., oraz M. Jastrun, A. Ważyk 1 J. Mor
Przedstawicielka Związku Kobiet
Zarząd Polskiego Związku Bokser nej nieformalności ! protest odrau- której główną pozycję stanowią dosta ton
fcywanln wyczerpujących wiadomości“.
— członkowie zarządu.
Duńskich, p. Krohn, która również skiego zawiadomił MKS ..Grochów411, oiła.
A satęm Duńczycy mieli możność przebywała w Polsce, stwierdza w że niedzielny mecz z „Wartą“ został
„Warta"
nie
dała
jednak
sa
wy

wytworzenia sobie o Polsce opinii artykule, zamieszczonym w czasopiś zweryfikowany jako remisowy 1 wy
graną. Po przyjeździe do Poznania
na podstawach realnych i obiektyw mie „Demokraten“:
znaczył spotkanie rewanżowe na użyła wszystkich swych wpływów,
nych.
„Cl, którzy byli w Polsce w lataeh 1945 dzień 21 bm. w Poznaniu.
aby zmienić wynik spotkania przy
4® pełni są podziwu dla poczynionych
Wszystkie publikacje studentów postępów.
Pismo PZB wywołało w Warsza sławnym „zielonym stoliku“. Na razie
Przede wszystkim znacznej po
duńskich cechuje przede wszystkim prawie uległa
sytuacja materialna. Nastą wie zrozumiałe zdumienie.
Mecz 2
wielkie uznanie dla pracy polskiej piło zwiększenie produkcji przemysłowej... „Wartą" wygrał „Grochów6“ w sto- udało się<
MKS „Grochów”1 postanowi! w tej
8»rzy odbudowie kraju i dla gościn Miejsca odpoczynku, z których <’a w niej sunku 9:7. Po meczu kierownictwo
korzystali tylko bogaci, udostępniono lu
sprawie przedstawić memoriał do
ności Polaków.
*
dziom pracy“.
„Warty“ złożyło protest odnośnie PUWF-u, w czym poparł go WarOSLO (UNIPRESS). W Grimstad kazujące
przynależność Hamsuna
Przejdźmy do porządku dziennego
werdyktu
sędziowskiego
w
walte
Tym. wszystkim Polakom, którzy
szawski Okręgowy Związek Bok- rozpoczął się sensacyjny proces 88- do norweskiej partii nazistowskiej w
sad zachwytami Duńczyków na temat w odniesieniu do rzeczywistości pol Archacki —* Klimecki (uznanej za re serskl,
P.
letniego pisarza norweskiego, laure których Hamsun bronił Ideologii hi
Warszawy. Wszyscy wiemy, ä® war skiej stosują wyłączni® uporczywą misową). Protest został rospatrsony
ata Nobla Knuta Hamsuna oskarżo tlerowskiej.
szawski® tempo pracy 8 entuzjazm i niezmienną zasadę negacji — przy- przez specjalną komisję w składsi®;
nego o współpracę z Niemcami. Pro
życia s miejsca podbijają serca ffia
Zapytany w tej sprawie, Hamsun
chyba byłoby czytać publikacje prsewodnicsący Wydziału Sportowe
kurator domaga się kary 500.000 ko
©gól wszystkich endzoziemeów. Cie pCwyższ®. w praai® duńskiej. Popadli go PZ® — Kołodziejczyk?
prezes
powiedzał, że ma sumienie zupełnie
ron
za
zdradziecką
działalność
w
kawsza jest wypowiedź p. Rasmusse- przecież w nałóg krytyki „wiecznej“, WOZB — Prendowskl i jeden s naj w Międzynarod, ZHL
partii hitlerowskiej, do której Kam czyste., gdyż wierzył w to co pisał.
na na temat naszej wewnętrznej sy- szukają wszędzie dziury w całym. lepszych polskich sędziów punkto
Dyr.
Chrzanowski,
delegat
Polski
Sun zapisał się w czasie wojny, oraz
Gdy prokurator zapytał go, dlaczego
asaacji politycznej:
Jeśii coś ich pasjonuje, to tylko włas wych — PJewicki.
do Międzynarodowego Czerwonego rozpowszechnianie ideologii niemiec był tak gorliwy w służbie hitlerow
„Wielu z nas spodziewało się znaleźć pa- ne zgorzknienie.
Komisja po zapoznaniu ś?ę z żala Krzyża w Genewie, będzie reprezen kiej.
Skiej, „cokolwiek robię, lubię robić
W w ostrej wajce wewnętrznej. Istnieją
Na szczęście — Sęewalskich jesl mi ..Warty“ j po sprawdzeniu kart tował PZHL w Międzynarodowym
Se.s wątpienia różnice w poglądach poliProkurator
przedstawił
szereg
do

porządnie. Taką już mam naturę“,
t^CTnyea# ale więk&sośó etoi ffaaod® jwwsy ewa® mniej?
PAL ' p Aktowych, nie dopatrzyła się żąd- Związku Hokeja Lodowego
kumentów oraz artykuły prasowe, wy odpowiedział Hamsun,

RM młcdzieiy

OysHas a

22 grudnia N. T. N. ogłosi wyrok

w procesie 40 katów z Oświęcimia
Ostatnie słowa oskarżonych i zamknięcie rozprawy

Polsko-duński

Dalsza redukcja »doraźnej pomocy«

dla Francji, Włoch i Austrii

Poufne wynurzenia podsekretarza stanu Lovetta

Były redaktor »Gazety Ludowej«

skazany za współpracę z »Gestapo«

Malkontentom

Jan Parandowski

MeczWarta-Grochów

zweryfikowano jako remisowy

Laureat nagrody Nobla

Knut Hamsun przed sądem

oskarżony o współpracę z Niemcami

Reprezentant Polski

Droga prowadzi przez Ziemie Lubuską

40 ton darów gwiazdkowych

w
10
ę
glare
k
i
2
cysterny
dziennie
wyrabiają Zakłady Zaodrzańskie

dla dzieci polskich w Westfalii

Z inicjatywy Ligi Kobiet rozpoczę skim w Niemczech. Niestety, wagony
ła się przed miesiącem zbiórka darów na czas nie zostały podstawione i pre
pieniężnych i w naturze na Gwiazdkę zeska L. K., dr. Irena Sztachelska zmu
dla dzieci polskich w Niemczech. szona była interweniować w PKP.
Każdy z 8.000 westfalaków otrzyma
Przede wszystkim miano na względzie
ok. 8.000 dzieci górników w Westfalii. paczkę o bogatej zawartości. Będzie
żliwoścl. Produkcja wzrasta. Zapału brzy koledzy. Ale nie wszyscy jeszcze
Zbiórkę przeprowadziły cztery orga się w niej mieściła książka, słodycze,
(Od naszego specjolnega wysłannika)
nizacje społeczne: Liga Kobiet, Robot 30 dkg. słoniny i list dziecka z Polski.
do pracy nie brak. Gdyby huty mo- mówią dobrze po polsku...
• •
Kii
— A ja to co? — wtrąca 15-letnl nicze Tow. Przyjaciół Dzieci, Polski Listów tych nadesłało mnóstwo dzieci
Zielona Góra ,w grudniu dyrektor Zakładów, ob. Nosek, i szef I gły zaspokoić coraz większy „apetyt1
Miłosz
Buczan — może ja też nie u- Czerwony Krzyż i Zw. Naucz. Polskie PCK i Domu Dziecka, a nawet mali
Zakładów
na
blachę,
produkcja
cys.
Dziesięć węglarek 1 dwie cysterny produkcji Edward Pomlakowski itd. tern (w grudniu wyprodukowano ich mlem mówić po polsku?
niewidomi z Lasek, którzy je napisali
go.
A
Inni?
dziennie, nie licząc konstrukcji żelaz
systemem Braille'a.
Miłosz Buczan rzeczywiście dosko
ponad
50)
byłaby
jeszcze
większa.
Przodownik
Michał
Pawlak
wyra

Ofiarność
przeszła
wszelkie
oczeki

nych i chłodni, wyrabiają obecnie Za
MIŁE LISTY
nale włada naszym językiem.
Ale
huty
nie
są
w
stanie
nadążyć
wywania:
zebrano
40
ton
głównie
słody

bia
190
proc,
normy.
Spawacz
Feliks
odrzańskie Zakłady Budowy Mostów
— Kochany Rodaku z Westfalii! —•
— Bo już byłem w Skierniewicach czy i książek, w tym wiele podręczni
walcować
tej
ilości
blachy,
którą
swo
Spławski
—
209
proc.,
Tadeusz
God

10-letnia Zosia-sierotka. — Bar
1 Wagonów w Zielonej Górze. 14 b.m.
podczas wojny — tłumaczy.
ków. Liga Kobiet woj. śląsko-dąbrow pisze
dzo
się
cieszę, że nasza zrujnowana
Zakłady obchodziły dwulecie swego lewski, również spawacz—246,8 proc., bodnie mogłyby pochłonąć Zakłady.
14-letni
Ilia
Bobolis
rozumie
już
skiego nadesłała 350 paczek, woj. po Warszawa
o was pomyślała. Myślę, że
istnienia i uroczystość ukończenia bu Tadeusz Linkowski — 220 proc. itd.
CI NAJMŁODSI
bardzo wiele. A ulubieniec wszystkich, morskiego — 400 paczek, PCK zgroma niedługo przyjedziesz
Nie sposób wymienić wszystkich
do Polski z ro
dowy 2.500-go
wagonu- węglarki,
żywy jak iskra, drobny, czarnooki Mi- dził przeszło 300 paczek. Dolny Śląsk dzicami i odwiedzisz mnie.
Zapału
do
pracy
nie
brak
w
halach
nazwisk.
Niemożliwością
w
krótkim
trzechsetnego wagonu-cysterny 1 ty
lenko
Jolonowicz,
przezwany
przez
nadesłał
w
gotówce
64
tys.
zł.
Spółdz,
fabrycznych.
Nie
brak
go
w
„mózgu
“
reportażu opisąć wysiłku każdego po
Tu następuje „milion całusów4' i fo
siącznej tony konstrukcji żelaznej.
— w biurze inżynierów kolegów „dyrektorem“, na wszystkie „Czytelnik“ zaofiarowała bezpłatnie tografia. Mały anonimowy adresat nie
(Pierwotna grupa pionierska, złożo- szczególnego robotnika. Cl autochto Zakładów
8.200
książek,
a
„Książka
“
—
przeszło
pytania
odpowiada
żartobliwie:
I wśród personelu ad
chybnie odpisze i w ten sposób nawiąSa zaledwie z 15 robotników, wzrosła ni, przesiedleńcy z województw cen konstruktorów.
1.000.
— Nic... nic... nic...
I wśród uczniów szko
że się przyjaźń. Organizacje, które udziś do 1.823. I pionierzy ci otrzymali tralnych (głównie z Poznańskiego), ministracyjnego.
On się świetnie boksuje—mówią z
przemysłowej, których ojcowie wy
CENNE PACZKI
, rządzały Gwiazdkę dla westfalaków,
14 b.m. premie pieniężne, kierownik repatrianci ze Wschodu 1 Zachodu, ły
rabiają w Zakładach cysterny, wę przejęciem chłopcy.—A jak się dobrze
Z
zebranego
miliona złotych zaku przesłały wiele drukowanych życzeń
działu budowy cystern Anatol Trofi- wczoraj jeszcze obcy sobie i nieznani, gla,rkl
uczy...
1 mosty.
sporo podarków. Min. Aprowiza. świątecznych w nadziei, iż uda im się
miuk srebrny Krzyż Zasługi, a 70-let- wrośli już w fabrykę i tworzą jednoTych 40 Jugosłowian, przeważnie sy piono
robotników Zakładach
cji dostarczyło cukru, cukierków, kon zadzierzgnąć bliższe więzy przyjaźni z
Sli Michał Kowalkowski, pracujący w litą zwartą rodzinę," o której współ-Najmłodszy
nym. celu i wspólnych dążeniach mó ma lat 19 nazywa się Paweł Jarecki nów rolników przyjechało do Zielonej serw itp. po cenach sztywnych, „Spo rodakami na obczyźnie, (wd
^Zakładach od 50 lat — brązowy.
wił przewodniczący Rady Zakła,dowej i pracuje w hali cystern. Ale ucznio Góry dwa miesiące temu, w ramach łem“ dało bezpłatny transport ze skła
„DYREKTORSKA BUŁAWA«
wie szkoły są od niego jeszcze młodsi. wymiany polsko-jugosłowiańskiej. Ju dów na kolej, a Min. Komunikacji
Antoni Kubiak.
— Marzymy, aby w r. 1948 5-ty Wiek ich waha się od łat 13 do 17. gosłowianie uczą się po polsku. Ucz podjęło się odstawić dary do Westfalii.
j?raedwojennym właścicielem Zakła
Zajęcia praktyczne przeplatają się niowie szkoły przemysłowej mają In
Wczoraj dary, opakowane w skrzy
dów był Herr Benchelt. Michał Ko sięczny wagon wyprodukowały nasze
z teoretycznymi. 250 uczniów zasta- ternat i otrzymują za swą pracę oko nie, odwiezione zostały z magazynu w tych zbrodniarzy?
walkowski, Henryk Grabe i inni pa Zakłady .
A cała produkcja przedwojennej jemy w warsztatach, gdzie z całą pre ło 1.200 zł. miesięcznie.
Domu Szkoleniowym Ligi Kobiet przy
miętają dobrze te czasy, gdy polski
Prokurator Sądu Okręgowego prowa
Przyjaźń polsko-jugosłowiańska wy ul. Lubelskiej 30 na bocznicę kolejową
robotnik, a tym bardziej należący do Polski nie przekraczała 300 węglarek cyzją i młodzieńczym zapałem wy
dochodzenie w sprawach ekstra»
kuwa
się
w
warsztatach
szkolnych,
rabiają cyrkle, ltp. skomplikowane
przy ul. Stalowej. Tam miały być zała dzi
Związku Polaków w Niemczech, był miesięcznie.
dowanych z amerykańskiej strefy oprzyjaźń
tym
trwalsza,
że
oparta
jest
narzędzia.
dowane
do
wagonów
w
obecności
de

traktowany jak niewolnik.
DARY DLA POLSKI
— Mamy 40 kolegów Jugosłowian— na zdrowych przesłankach wspólnej legatek L. K., przedstawicieli prasy i kupacyjnej Niemiec przestępców wo
Dzisiaj przed każdym zdolnym ro
Zakłady są hojne. Obdarowały już opowiadają z zadowoleniem. — Do- nauki i pracy. Stefania Osińska
Komitetu Opieki nad Dzieckiem Pol- jennych:
botnikiem otwierają się szerokie mo wiele miast Polski. Warszawa otrzy
1) Franz Schiller — referent spraw
żliwości. „Dyrektorską buławę“ nosi mała 10 zbiorników 2.400-hektolitropolskich robotników w Urzędzie Pracy
©n w swoim tornistrze. I na szeregu wych na benzynę dla PLL „Lot“. Po
w Frauenstein; 2) Karl Westermann —
kierowniczych stanowiskach stoją lu znań dostał konstrukcję żelazną 80funkcjonariusz Gestapo w Karlsruhe;
dzie, którzy do niedawna byli prosty metrowej wieży ratuszowej. Gdynia—
3) Henyk Wagner — volksdeutsch z Ło
mi robotnikami.
dzi, strażnik w obozie koncentracyj
dźwigary dla cukroportu. Most na ORobotnikiem był obecny naczelny drze, między Poznaniem a Zieloną
nym w Mühldorf; 4) Ludwik Woelfle—
rolnik w Echterdingen, zabójca Polki
Górą wyszedł również z Zakładów ZaZofii Krzyżek; 5) Leon Paweł Dolewodrzańsklch.
ski — Capo w obozie w Mauthausen.
W stadium budowy znajduje się
Wszyscy, którzy posiadają wiadomo
konstrukcja mostu na rzece Łapy—
Kończąc
przemówienie,
min.
komu

(Od naszego wysłannika)
o przestępczej działalności wyżej
antyalkoholowej
Narew, i mostu w Modlinie, i trzech
nikacji podziękował wszystkim pra- ści
Mieszkańcy przyczółków wojewódz Rabanowskiego i wicemin inż. Bali- . COwnikom SPB za sprawną odbudowę wymienionych, proszeni są o zgłosze
mostów
dla
huty
„Czeladź
“
1
most
Społeczno-Obywatelska Liga Kobiet
...... którzy
— nie się osobiste lub listowne do Pro
twa warszawskiego ucierpieli najwię ckiego, specjalisty mostowego, przyoraz ....
hutnikom śląskim,
zainicjowała szeroką akcję przeciw autostradowy dla Szczecina i wresz cej w czasie działań wojennych. Nie byli również przedstawiciele stolicy, i mostu
dostarczyli
na
czas
potrzebne
elemen
 kuratury Sądu Okręgowego w War
alkoholową. W tym celu urządzono ze cie hala dla ciężkiego przemysłu na tylko przez utratę w wielu wypadkach i Komisarz Odbudowy Warszawy, inż. ty konstrukcji.
szawie, ul. Leszno 53/55.
branie z udziałem przedstawicieli par przyszłe Targi Poznańskie, nie licząc dachu nad głową, ale również przez arch. Piotrowski, prezydent m. st. War
naturalnie
cystern
i
węglarek.
Przecięcie wstęgi i poświęcenie mo
tii politycznych, organizacji młodzie
Ale robotnicy Zakładów nie są za zerwanie łączności na skutek zniszczę- ' szawy ob. Tołwiński i dyrektor War stu zakończyły tę uroczystość.
żowych, związków zawodowych, Min.
nia dużej ilości mostów. W porównaniu szawskiej Dyrekcji Odbudowy inż.
dowoleni.
Zdrowia, Min. Pracy i Op. Społ., PCK
Oddanie do użytku mostu w Zegrzu
— Chcielibyśmy, aby nasza fabry z innymi województwami, cyfra znisz Miechotek.
1 ZNP.
Po przemówieniach przedstawicieli' i Radzicach przyniosło ludności jeszcze opracou uje specjalna komisja
czonych mostów w województwie war
Zebrani postanowili wnieść na Sejm ka, największa tego rodzaju na Ziemi szawskim sięga 75%.
kierownictwa odbudowy mostów, Spo jedną korzyść: uruchomienie bezpo- j Na zarządzenie ministra Komunikaustawę, ograniczającą sprzedaż alko Lubuskiej, odbudowała ponadto wszyst
' ’ j komunikacji autobusowej ’ cji rozpoczęła pracę komisja dla wproO rozmiarach tych zniszczeń, a jed łecznego Przedsiębiorstwa Budowlane, średniej
kie
zniszczone
mosty
na
Odrze
—
holu oraz przystąpić energicznie do
go.
które
w
głównej
mierze
przyczyniło
między
Pułtuskiem a stolicą. Na tę no. ■ wadzenia premii w kolejnictwie. W konocześnie
o
szybkim
ich
usuwaniu
zwalczania alkoholizmu wśród dzieci i marzą.
..... j biorą udział przedstawiciele
świadczy ilość 76 mostów i przepu się do odbudowy mostu w Zegrzu, Wą trasę PKS wypuściła 20 autobusów.; misji
Ponadto pragnienia te nie leżą w stów. już odbudowanych na terenie te przedstawicieli pracowników i robotni j
młodzieży przez szeroką propagandę w
(AS) ' Związku Zawodowego Kolejarzy, (mg)
szkołach, świetlicach oraz wśród ro sferze marzeń nierealnych. Zakłady go województwa.
ków, miejscowego duchowieństwa 1
dziców i wychowawców.
Zaodrzańskie mają bardzo wiele moZnaczenie gospodarcze szybkiej od ludności, zabrał głos min. Rabanowski.
budowy sieci komunikacyjnej podkre
Lewą ręką
NATYCHMIASTOWY PROCENT
ślił min. Rabanowski z okazji oddania
do użytku mostu 4-przęsłowego pod
Minister komunikacji podkreślił zna
Zegrzem przez Bugo-Narew, w dniu czenie gospodarcze podejmowania
16 b.m.
wielkich robót inwestycyjnych właś
CZTERY NOWE MOSTY
nie w rejonach przyczółkowych, któ
Most ten, którego odbudowę podjęto re najwięcej ucierpiały na skutek
Czytolem ostatnio bardzo wiele nie- , teraz na obydwie łopatki, jak nasi atle*°
W sali konferencyjnej Rady Związ
Drugą bolączką w przemyśle budo w 1945 r., udostępniony ludności są działań wojennych.
przyjemnych historii o warszawskim I c-i, bez nadziei na lepsze jutro?! Mało
ków Zawodowych odbyło się zebranie, wlanym jest brak norm dla pracy i siednich powiatów, skraca dotychcza
— Tego rodzaju budowy przycży- i Urzędzie Stanu Cywilnego. Że podo-1 jest takich, którzy przez miejscowe
zorganizowane przez Z w. Zawodowy materiałów
sową, uciążliwą drogę o około 60 niają się do szybkiego podnoszenia bno czynny jest tylko przez cztery go zaćmienie umysłu opłakują teraz rzew
Pracowników Budowlanych przy udzia
Ze współzawodnictwem pracy łączy km., tyle bowiem musieli nadkładać stopy życiowej miejscowej ludności,
dziennie, że za udzielane śluby nie, niepowrotne dni minionej swobo
le przedstawicieli Rad Zakładowych i się jeszcze sprawa szkolenia fachow mieszkańcy, by przedostać się z miej dając jej możność nawiązania bezpo dziny
pobiera
wyższe,
niż gdziekolwiek dy i kina swój zafajdany las?!
przedstawicieli 16 większj^ąh przedsię ców. Okazuje się, że'do prac akordo scowości położonej na jednym brzegu, średnich i szybkich kontaktów gospo indziej opłaty,
Dlatego mądry i życiowy iest stołe
że
wreszcie
dla zabez
biorstw budowlanych, spółdzielczych i wych stają robotnicy wykwalifikowa do miejscowości na drugim brzegu.
Jak
darczych z sąsiadami — powiedział pieczenia sie przed natrętnymi intere czny Urząd Stanu Cywilnegoprywatnych.
ni. Pracownicy niewykwalifikowani
Uroczystość otwarcia mostu w Ze min. Babanowski. — Takie inwestycje santami w drzwiach sekretariatu Urzę może, stara sie umniejszyć w narodzie
Na zebraniu omówiono m. in. spra wolą roboty na system dniówkowy. grzu zbiegło się z momentem przeka procentują niemal natychmiast.
du wyjęto nawet zewnętrzną klamkę- niedole- Jak może, stara sie uzdrowić
wę możliwości zorganizowania współ Bardzo ważną jest także praca zgra zania do użytku jeszcze trzech innych
Wszystko to było podawane z ironi chwilowo chorych na głowę i miłość.
zawodnictwa pracy w przemyśle bu nych zespołów i dlatego też wysunięto mostów w województwie warszaw
cznym uśmieszkiem i iv bardzo złośli Jak może, utrudnia im zrobienie fatal
dowlanym.
projekt, aby w miarę możliwości pra skim. a to: 6-przęsłowego mostu żel Od 1.9 b. m. do 15 stycznia wej formie.
nego kroku4 nuż facet spóźni sie, przyjdzie do
Według wypowiedzi zebranych, wy cownicy, zatrudnieni w jakimś przed betonowego w Pomiechówku, żelazne
Nie trzeba jednak zbyt wielkiego
nikało, że w obecnym sezonie około siębiorstwie budowlanym w tych sa go — w Kleszewie koło Pułtuska i żel j
wysiłku, ciby zdemaskować perfidna ślubu po godzinach urzędowych i to
80—90% przedsiębiorstw pracowało na mych grupach, byli zatrudniani w na betonowego — w Radzicach.
gre, nie mającą nic innego na celu, jak go uratuje? A nuż zastanie wyjętą
W okresie świątecznym wzmóżone- tylko zdyskredytowanie tej niesłycha klamkę z drzwi, poduma nad swym
We wszystkich tych miejscowościach
akord i wydajność niektórych pracow stępnym sezonie.
Poza tym omówiono również kilka ludność zgotowała serdeczne przyjęcie go ruchu pasażerskiego, zostają znie- nie cennej placówki, poderwanie zaufa losem i przejrzy? A nuż wreszcie
ników sięgała niejednokrotnie do 200
innych spraw, jak szkolenie młodzieży przedstawicielom Rządu, którzy przy- ! sione płatne miejscówki w wagonach nia do niej i wypaczenie istotnych in zbraknie mu forsy na podwyższona oproc, normy.
płate, zacznie kombinować, pożyczać,
Centralny
Zarząd Państwowego dla zawodu budowlanego i przedłuże byli na uroczystość przekazania mo- 3 klasy PKP. W tym czasie również tencji jej działania.
Przemysłu Budowlanego powołał już nie sezonu na okres zimowy przez stów do użytku. Szczególnie okazale nie będą przyjmowane żadne zamóBo jeżeli Urząd, pracuje tylko czte a przez ten czas wytrzeźwieje, mach
komisję specjalistów, złożoną z techni zorganizowanie na większą skalę ro wypadło otwarcie mostu w Zegrzu, wienia w sprawach przydziału wago- ry, a nie np siedem godzin dziennie — nie ręką i da spokój?
gdzie oprócz ministra komunikacji inż. i nów dla grup wycieczkowych, (as)
I pomyślcie! Na taka humanitarną,
ków, robotników i majstrów, która na bót rozbiórkowych, (mg)
ma w tym swój wzniosły i świetlany
kreśli ramy dla współzawodnictwa
cel! Jeżeli pobiera wyższe opłaty czy można rzec — charytatywna działal
pracy.
nawet odejmuje klamki — robi to w ność narzekać, ironizować, podkopy
znaczenie społecztym samym, jakże szlachetnym celu! wać jej niesłychane
. .
Niektórzy mówcy wypowiedzieli tak
Czyż
mało
bowiem
mamy
w
naszym
\
ne!
Nie!
Nie
chcialbym.
Ale n.e umiem
że szereg uwag krytycznych. Np. kre
i społeczeństwie ofiar Życiowych?! Ma- i tego inaczej nazwać, jak tylko jednym
dyty budowlane na rozpoczęcie robót
Rzemieślniku!
grudifa ßslssui
| ło mężów, którzy w pijanym widzie słowem:
przydzielane są dopiero w połowie se
Skandal!
lub z powodu chwilowego zatrucia cza-1 ■— 5.
’::
zonu, lub wczesną jesienią, zamiast
lennino seiesirccii msiHssh
Mahomet.
wiosną. .1
K 13399-1 i dem wiosny, fiołków i słowików leżą

Kto zna

Takie inwestycje procentują natychmiast
Nowe cztery mosty drogowe w woj. warszawskim

Projekt ustawy

Premie w kolejnictwie

Nad wprowadzeniem współzawodnictwa pracy

SKANDAL

obradował Zw. Pracowników Budowlanych

miejscówki na PKP nieważne

Czy

Co dzień niedziela

Tłum. Marii Erhardt
Waz doktora Dolana Jest zadowolony z wycieczki po krajn. Użył
emocjonującego wyścigu na wspaniałej autostradzie. W drodze powrotnej
iest oczarowany nastrojem zmierzchu, zapalonych latarń 1 powolnej jazdy
po znakomitej nawierzchni szosy.

Potem zstąpił cichy wieczór z gwiazdami i księżycem. Stałem znów
przed Klubem. Słuchałem muzyki tanecznej i obserwowałem z daleka
kipiące życie tego uzdrowiska, a ponieważ postój samochodów był tro
chę z boku i nie dochodziło tu światło lamp, nagle otoczyło mnie zewsząd
to, co ludzie nazywają „szept miłosny“. Nie rozumiałem tego, ale byłem
wzruszony, jak te wszystkie parki, które przychodziły wykorzystać cień
pod koronami drzew, by s'-ę przytulić do siebie i pocałować pocałunkiem
tak długim, żebym chyba zrobił przez ten czas pięć kilometrów.
k

Następnego dnia wyjechaliśmy na przejażdżkę do lasu za kąpie
liskiem. Wyczułem, że pomiędzy moją młodą parę wsunął się jakiś cień
nieporozumienia.
Usiedli pod lasem w trawie i doktór Dolan z uwagą zabawiał się
źdźbłem trawy, które miażdżył w zębach; marszczył się gniewnie i pa
trzył gdzieś przed siebie.

Pani Jitka, odwrócona do niego twarzą, pół siedząc pół klęcząc wy
raźnie chciała mu coś powiedzieć. Długo się wahała, zanim wreszcie
sapytała:
Co ci jest, Karolu?

zarejestrowałeś się?

Nie słyszałem odpowiedzi, ciągnęła więc dalej jeszcze cichszym
i niepewniejszym głosem'
— Od wczoraj jesteś taki jakiś dziwny...
Doktór Dolan chciał powiedzieć coś bardzo mocnego i druzgocącego,
ale skończyło się tylko na paru słowach, wypowiedzianych rwącym się
i schrypniętym głosem:
— Czy nie bawiłaś się wczoraj za dobrze? Czy nie było tego trochę
za wiele?
Pani Jitka dobrze wiedziała, że niezadowolenie mego pana miało
źródło we wczorajszej zabawie. Przygotowała sobie nawet wymówki
i argumenty, a cóż to, nawet pośmiać się nie wolno? Trochę zabawić?
Czyż to grzech tych kilka tańców? —
Ale mała pionowa zmarszczka między brwiami pana, podobna do
bolesnej blizny powstrzymała ją od dyskusji. Patrzyła na swego męża
dużymi, piwnymi oczami 1 koło jej ust drgnął maleńki grymas. Wystar
czył jednak, by pionowa zmarszczka między oczami pana wygładziła się;
ale oczy pani Jitki już tego nie widziały, a ręce wstydziły się sięgnąć po
chusteczkę. Mógłby te łzy uważać za przyznanie się do winy, albo za
wymuszanie współczucia. Po chwili milczenia, po tym spojrzeniu z głębi
serca, które pan dobrze zauważył, zapytał zupełnie cichutko, głosem,
drżącym od miłości:
— A podobało ci się — podoba ci się tutaj? —
Ruchem głowy objął całą okolicę i uzdrowiskowe miasteczko, nie
tylko kącik pod lasem.
Pani Jitka zerwała się i załkała:
— Możemy wyjechać, Karolu, choćby zaraz, jeżeli chcesz!
Dopiero teraz obtarła łzy, które jej pociekły po policzkach.
Tak więc moi młodzi państwo wzięli również w podróż poślubną
porcję zazdrości i ani piękne uzdrowisko, ani wczorajszy rozkoszny
wieczór przed tym przykrym uczuciem ich nie zabezpieczył. Przeciwnie,
właśnie to uzdrowisko i właśnie ten wieczór byli winowajcami!
Odwróciłem się dyskretnie. Moja pani, piękniejsza i słodsza niż
kiedykolwiek, objęła pana i ucałowali się gorąco, leżąc w trawie i nie
zwracając uwagi na bliską szosę. A las szumiał bez przerwy, uspokaja
jąco i pieszczotliwie. Ptaki w krzakach odzywały się piskliwie, a na
mnie nadały promienie słońca, nasycone palącym jadem, ale była to

chwila, w której doktora Dolana bardzo mała obchodził fakt, że będę
miał popękany lakier.
1C.
Pomimo tej małej chmurki, nasza podróż poślubna udała się. Zapo1 wiedziany termin powrotu dwukrotnie odkładali.
Wprawdzie nie obyło się i potem bez lekkich nieporozumień, ale to
już tak jest z tymi zakochanymi.
Nigdy Się zupełnie nie rozumieją. Ileż razy słyszałem, jak pan doktór,
trzymając panią. Jitkę w objęciach, szeptał jej gorąco*
— Kocham cię, ty moja dziewczynko! —
Na co ona, tuląc się do niego pytała:
— A tylko mnie, najmilszy? —
Odpowiadał namiętnie:
— Naturalnie, tylko ciebie! Kogóżby innego?
Z kolei pytał doktór o to samo i pani Jitka upewniała go o swej
miłości.
_
Kochali się więc bezwątpienia, a jednak w parę dni po ślubie wci
snęły się pomiędzy nich jakieś drobne niedomówienia, wymówki i urazy«
Widocznie za długo byli sami. I ciągle razem. Może się trochę nudzili,
bo po całych dniach nie mówili z nikim obcym.
Ale kiedy na szosie podnosił ktoś rękę proszącym gestem, żeby g©
podwieźć, uprzedzała pani Jitka ruch pana dłoni do hamulca, wołając:
— Nie, Karolu, nie! Kto wie dokąd chce jechać? Przeszkadzałby
nam! Chciell więc być sami. A jednak czegoś im brakowało. Nie mogłem
tego zrozumieć. Pomimo to było bardzo przyjemnie! Jeździliśmy często
wszyscy troje milcząc, wpatrując się w drogę przed sobą 1 odzywając
się tylko czasami, kiedy coś szczególnie ładnego zwróciło naszą uwagę.
Mimowoli wsłuchiwałem się w myśli moich państwa, starałem się tylko,
by ich nie rozdrażnić jakimś defektem. Nie obeszło się jednak bez
łych drobiazgów; trzeba było przystanąć od czasu do czasu w przydroż
nych warsztatach, ale kończyło się zwykle na smarowaniu, czy
czyszczeniu karburatora.
Program naszej podróży podlegał nakazom humorów .Było to bardzo
romantyczne! Jechaliśmy, na przykład, szeroką wygodną szosą i stanę
liśmy koło jakiejś polnej ścieżki, która była tak nędzna, że nie posia
dała nawet drogowskazu. Zachciało nam się powędrować nią w niezna
ne. Tak trudno było znaleźć jakiś zapadły kąt wśród tych kratek i' linifp
na mapie oznaczonych’ szos!
d e.®-

Konkursy hippiczne

LEOPOLD MARSCHAK

KRAKOWSKIE PRZEDMIEŚCIE © ••
wśród ruin Berlina
na pozór spokojnych 1 statecznydN
mieszczańskich przez długie lata saBerlin.
o denazyflkacjl. Był to, że tak po
ciętej walki prowadzonej z niemczy»,
Jest taki szczęśliwy miesiąc, który, wiem, rzetelny polski wieczór wśród
ną.
choć ostatni w roku, może się szczy polskich dzieci na polskim przedsta
Patrząc na młodocianych widzów,
cić swym pierwszeństwem u dzieci. wieniu w niemieckim mieście.
którzy podnieceni chłonęli widok swo
Miesiąc ten, który niesie ze sobą nie
ich rówieśników, obnoszących z dumą
zaczęło się, jak zwykle,
mało zimowych kłopotów, potrafi o- odWszystko
po scenie prawdziwe polskie mundury
przygotowań:
w
wielkiej
tajemnicy
promienlć je radością dziatwy i uśmie napisano sztukę, w ścisłej konspiracji
Na scenie, na tle Krakowskiego widziałem wśród tej dziatwy kandychem Gwiazdki; jest to również mie malowano dekoracje, a w szkole poi. Przedmieścia, rozwinęła się żywa ak datów na wszelkie stanowiska w przy
siąc konspirator, który pod pseudoni sklej
cja, której treścią był sen o nowej szłej Polsce.
dłuższego czasu zajęcia koń Warszawie,
mem organizacyjnym św. Mikołaja czyły od
żwawo krzątali się robot
Ostatni akt widowiska był najbsrsię
o
wiele
później,
niecodzienne
trzyma pod pieczęcią tajemnicy roz. zajęcia, o których w skromnych mie nicy i murarze, młodzież, z rąk do dziej radosny: tu w rolach głównych
Ostatnio odbyły się w Grodzisku eliminacyjne zawody hippiczne przed kon
malte przygotowania do Wielkiego szkaniach berlińskiej Polonii długie rąk podawała sobie cegły, rosły zręby wystąpiły panie z Komitetu Opieki
kursem międzynarodowym.
Dnia. Takim był ten miesiąc przed prowadzono rozmowy.
budynków, wystąpiło na scenie i woj nad dzieckiem polskim w Nlemqzech,
wojną, takim, tylko dużo smutniej
sko, i handlowa „prywatna inicjaty wnosząc na salę tace pełne słodyczy
Szykowało się pierwsze od wielu wa“ 1 Polak patriota, 1 Polak niedo i drobnych upominków.
szym, w latach ponurej okupacji, ta
kim jest znowu dzisiaj i to pod każdą lat (mój Boże!) polskie widowisko, wiarek, a nawet Lucyper w czerwo
„Honorowi goście“ z Westfalii do.
szerokością geograficzną, nawet w na które zaproszono 1 dorosłych, 1 nym kapturze, jako uosobienie pę stali podobno porcje protekcyjny.
mieście, od którego A wszyscy święci dzieci. Aż z dalekiej Westfalii, gdzie tającego się w podziemiach piekieł Hi
cych się w pobliżu śluz, zaopatruje ka (a przynajmniej cl polskiego pocho okupacyjne przepisy uwięziły pragną tlera.
*
.
nał w wodę z Wołgi.
dzenia) powinni się byli odwrócić cych powrotu do Polski górników,
Właśnie
dziś
przeczytałem
w prasie
Jak to zwykle w wodewilach, ro
Dzięki kanałowi Moskwa uzyskała plecami, czy też — skrzydłami, sło przybyła na święto polskiej dziatwy
Ważną drogą komunikacyjną, łączą
wzmiankę,
że
na
święta
Bożego
Na.
botnicy
w
przerwach
między
położe

młodociana delegacja sześciu berbeci;
cą Moskwę z Wołgą jest przekopany połączenie z licznymi miastami, jak: wem w — Berlinie!
niem jednej, & drugiej cegły tańczyli rodzenia odbędzie się w operze ber
jakoś
szczęśliwie
władze
brytyjskie
przed 10 laty kanał Moskiewski. Dłu Stalingradem, Astrachaniem, Kaza
POLSKI WIECZÓR
dla odpoczynku krakowiaka, co wi lińskiej widowisko i zabawa dla dzie
gość jego wynosi 128 km. Pięć olbrzy niem, Leningradem i innymi oraz z
Nie mając pod ręką księgi „żywo nie stawiały jej przeszkód.
dząc
Inni również porzucali pracę, i ci kilku narodowości, oczywiście 1 dla
morzami:
Kaspijskim,
Bałtyckim
i
mich stacji pomp ssących, znajdująty świętych“ nie mogłem stwier
Sześciu malców 1 dziewcząt ze stre wzajemnie, (a bardzo gorąco), nama dzieci niemieckich, św. Mikołaj, jako
Białym.
Od czasu uruchomienia kanałem tym dzić s jakiego plemienia wywo fy zachodniej, jako goście kilkuset wiali się do wzmożenia tempa odbu- patron zbliżenia międzynarodowego, o.
trzymał przepustkę Komendantury So
przewieziono 25 mil. pasażerów i 19 dzi się święty Mikołaj, w każdym ra
zie jemu mam do zawdzięczenia prze
juszniczej i rozdawać będzie dzieciom
mil. ton towarów.
międzynarodowe przysmaki. Dzieci
W czasie wojny Niemcy usiłowali miły wieczór, który spędziłem na sa
polskich na zabawie tej nie będzie:
zniszczyć wspaniałe urządzenia, co u- li teatralnej pewnej szkoły w Berli
• nie dlatego, aby je chciano trzymać
dało im się zaledwie w małym procen nie, patrząc na... Krakowskie Przed
w izolacji od innych rówieśników, z
W roku przyszłym wyprodukujemy cie. Obecnie wszystko zostało już na mieście; wieczór tym milszy 1 dziw
którymi stykają się przecież przy wie
2 tys. ton tzw. gazęliny stabilizowanej, prawione, a komunikację 1 transport niejszy, że nie mówiło się ani o poli
tyce ani o konferencji londyńskiej, ani
lu innych okazjach w życiu codzien
służącej do polepszenia własności ben wznowiono.
nym. Ale na scenie opery berlińskiej,
zyny. Produkt ten eksportowany jest
wobec niemieckich rodziców i nie
przeważnie do Danii, a obecnie ma być
mieckich dzieci nie można byłoby po
eksportowany również do Szwecji po
kazać ruin Krakowskiego Przedmieś
cenie 80 doi. za tonę, czyli po cenie
cia. Wprawdzie Gwiazdka i Boże Na
prawie dwa razy wyższej niż benzyna.
rodzenie mają być świętami przeba
wymienili z polskimi dziećmi całusy L. znaczki pocztowe
czenia i pojednania, ale wiele jeszcze
Gwiazdek upłynie, nim znikną ruiny
Doskonały, 60-osobowy Czeski Chór Dzieci czeskie przybrane były w stro
Dziecięcy bawił w Warszawie bardzo je regionalne. Miłą niespodzianką dla
Krakowskiego Przedmieścia i innych
mineralne
krótko. Dał tylko 2 koncerty i udał się słuchaczy było odśpiewanie utworów
ulic w Warszawie i zanim z dzieci
niemieckich wyrosną ludzie, którzy
Przy poszukiwaniach nafty w Stu w dalszą wędrówkę artystyczną. Przy Szeligowskiego 1 Wrońskiego — oczy
potrafią, zmazać winy swoich ojców.
dziennej, na poł. wschód od Spały, na bycie jego poprzedziły sukcesy w Ka wiście po polsku.
W czasie antraktu mali goście na
Stop! Wkraczam znowu w dziedzinę
trafiono przypadkowo na poważne ilo towicach, Krakowie i Łodzi.
Koncert poniedziałkowy w „Romie“ wiązali przyjazne kontakty z naszą
polityki, a to do św. Mikołaja nie pa
ści wody mineralnej o wysokiej war
urządzony był staraniem Kuratorium młodzieżą. Warszawa nie zapomniała
suje...
tości leczniczej.
Podczas takich samych badań w Bu Szkolnego Okręgu Warszawskiego dla dla nich o słodkim poczęstunku. Wy Zespól dzieci na tle dekoracji przedstawiające] ruiny Krakowskiego Przed
sku, zamiast ropy, wydobyto wodę mi młodzieży szkół podstawowych. Po raz mieniano całusy, cukierki 1 znaczki
mieścia.
neralną, której źródło oddano do dys pierwszy w Polsce wystąpił ten świet pocztowe.
ny
zespół,
prowadzony
od
lat
wielu
♦
pozycji Państwowego Zakładu Zdro
dzieciaków z Berlina 1 strefy radziec. i dowy. Jeżeli całość brzmlała dla nas,
przez prof. Jana Kühna. Zmienia filę
Przyjęcie Dziecięcego Chóru Czeskie kiej zajęło „honorowe miejsca“ w' romantyków wojny i realistów poko- dla Aeroklubu
jowego.
jego skład, pozostają jednak tradycyj go w Warszawie zorganizował wydz. pierwszych rzędach. Na obszernej sa ju, nieco naiwnie, to, wystarczyło
ne zalety: wielka muzykalność, dosko Wymiany Kulturalnej z Zagranicą w li, wypełnionej po brzegi, nastąpiło spojrzeć na rozognione twarze wi
Warsztaty Instytutu Szybowcowego
nała dykcja 1 bogaty repertuar. W r. Min. Kultury i Sztuki. Dzieci zakwa zjednoczenie małych Polaków 1 jasno dzów, i rodziców, i dzieci, aby się wyremontowały 13 samolotów typu
1935 uzyskał pierwsze miejsce na mię terowane były przez „Orbis“, który
„Piper-Cup“, zakupionych z demobilu
małych Polek, dzieci, które przekonać, że niech tylko powrócą do amerykańskiego. Samoloty te zostały
powstaje w Tarchominie
dzynarodowym konkursie muzycznym. bardzo troskliwie zajął się młodocia włosych
urodziły
się
1
wzrosły
w
ponurych
kraju,
a
wezmą
się
do
pracy
z
wiarą
Młodzież nasza wysłuchała w wiel nymi gośćmi. Dzięki temu wyniosły
przekazane do dyspozycji Aeroklubu
Pierwsza polska fabryka penicyli kim skupieniu pleśni kompozytorów jak
najmilsze wrażenie ze stolicy Pol kamienicach Berlina, w niemieckim 1 z zapałem, który dojrzewał w tych R. P.
ny będzie uruchomiona w Tarcho czeskich, z których największym po ski,
oczarowane gościnnością 1 ser środowisku, wśród niemieckiej mowy.
minie pod Warszawą . Wyposażenie wodzeniem cieszyły się pieśni ludowe. decznością
Nic dziwnego, że jeszcze dzisiaj prze
organizatorów.
techniczne otrzymała fabryka z
mawiają, twardym 1 chropowatym ję
UNRRA. Obecnie przeprowadza się
zykiem, robią błędy językowe, berlińprace przygotowawcze i organizacyj
skle Neukölln, to nie warszawska
ne. Urządzenie fabryki przedstawia
Wola, ani Starówka. Dzieci, które spę
wartość 250 tys. dolarów. Produkcja
dzlły wakacje W Polsce wiodą rej w
stępy: prof. Falęcklej I Padlewskiej tej wielkiej gromadzie małych ludzi.
penicyliny rozpocznie się w począt
z
Katowic.
kach 1949 r. i będzie wynosiła ok. -1,5
rowych remanentów, wywiezionych
Ot i teraz, kiedy kurtyna wreszcie
Prof. Nadzieja Padlewska, prof. rozsunęła
miliona ampułek rocznie.
przez Niemców z polskich fabryk.
się, szeptem Informują swo.
Bardzo pożyteczny <Da ruchu mu Konserwatorium w Katowicach, wy je sąsiadki i sąsiadów o tym, co wi
Plany dalszej rozbudowy fabryki
W brytyjskiej strefie okupacyjnej
Biuro Rewindykacji i Odszkodo w Niemczech odnaleziono 300 ton
przewidują co najmniej pięciokrotne zycznego jest przegląd sił artystycz stąpiła w programie chopinowskim. dać na scenie.
wań Wojennych odszukało na tere szyn kolejowych, które niedługo po
podniesienie początkowej zdolności nych. i pedagogicznych s innych dziel, Pianistka obdarzona jest dużą muzy
nie amerykańskiej strefy okupacyj wrócą do kraju i zastosowane będą
produkcyjnej.
nic. Ostatnio mieliśmy dwa takie wy- kalnością i kulturą muzyczną, będącą
WYMOWNE: OSKARŻAM
nej w Niemczech 39 transformatorów dla celów odbudowy.
wynikiem starannych studiów i bli
elektrycznych,
zrabowanych przez
skiego kontaktu z gronem muzyków
A na scenie widać... Krakowskie
o najwyższym poziomie. W technice Przedmieście, obraz, który powitaliś Niemców w Łodzi Odszukano również
reprezentuje szkołę nieco starszą, my wszyscy bardzo hucznym i zgod w tej samej strefie ok. 30 maszyn,
tym niemniej wartościową. Cechą cha nym oklaskiem. W ‘Warszawie, która wyprodukowanych w czasie okupacji
rakterystyczną jest duży ton, którego cała mogłaby służyć za dekorację do przez fabryki w Polsce i wywiezio
nych do Niemiec. W najbliższym cza
Na budownictwo mieszkaniowe praktyce — dla pracowników biu M. Padlewska nieco nadużywa, przez
nowego filmu „J^accuse!“ („Oskarżam“
przewidziano w planie inwestycyjnym rowych.
co gra jej jest imponująca, le-cz chwi —nie został jeszcze wyprodukowany) sie powróci do kraju 41 sztuk ma
szyn z fabryk gumowych w Sanoku
Min. Odbudowy na rok 1948 ok. 3
Faktem jest również, że znaczne lami monotonna. Występ profesorki
miliardów 255 milionów zł. Kwota rozmiary tego rodzaju budownictwa katowickiej spotkał się z dużym zain taka plansza nie wywołałaby więk i Krośnie. Jednocześnie placówki Biu
szego
wrażenia,
ale
być
w
Berlinie,
to ni© mała, przewyższająca znacznie wiążą się i przenoszeniem się do
teresowaniem, przynosząc jej całkiem skąd padł rozkaz zniszczenia Warsza ra Rewindykacji przygotowują w
tegoroczne na ten cel kredyty.
Warszawy, (nieraz bez potrzeby), zasłużony sukces.
strefie do przesłania
wy i móc ją oglądać tu, bodaj tylko amerykańskiej
Zapoznajmy się bliżej z prze nowych urzędów, biur i instytucji
do kraju poważne transporty towaznaczeniem poszczególnych pozycji oraz rozbudowę, (nieraz nadmierną)
tej sumy. Prawie pół miliarda zł. — już istniejących.
to projektowany wkład w budowę,
Na łączność między obu tymi zja
względnie remont domów mieszkal wiskami wskazuje choćby kwota oko przeciwko stonce
nych dla pracowników instytucji ban ło 2 miliardów 80 milionów zł„ któ
150 ton dwuchroetanu wartości 17
s (Obsługa własna)
kowych (ogółem 11 obiektów), ok. rą oficjalnie preliminuje się w roku mil .zł. zakupiło Min. Rolnictwa w
300 milionów zł — dla pracowników przyszłym na budownictwo admini Związku Radzieckim. Dwuchroetan
2.500 WĘGLAREK
wanla 2.500 wagonu węglarkl, 300-go
przedsiębiorstw, podległych Min. Ko stracyjno-biurowe.
jest związkiem chemicznym używa
«
wagonu-cystemy oraz tysiącznej tony
munikacji, ok. 240 milionów zł. —
Zielona
Góra.
Zaodrzańskie
Zakłady
W znacznym stopniu przesądza się nym do zapobiegawczej dezynfekcji
dJ* pracowników przedsiębiorstw w ten sposób przyszły charakter War gleby na terenach objętych ogniskami Budowy Mostów 1 Wagonów w Zielo konstrukcji żelaznej. Srebrnymi 1 brą Mnie] wypadków- Nauczmy sie prawi
nej Górze obchodziły dwuletnią rocz zowymi Krzyżami Zasługi odznaczeni dłowo jeździć — oto hasło dnia. Na
Min. Przemysłu i Handlu, 150 milio szawy, jako miasta przede wszystkim stonki ziemniaczanej.
nicę swego istnienia oraz wyproduko- zostali szczególnie zasłużeni dla zakła przekór: wóz stanął w poprzek szosy,
nów zł —. dla pracowników ZUS, 80 urzędniczego. Wbrew zresztą inten
du pracownicy. Ponadto rozdano kilka
torując cala drogęmilionów — dla pracowników Zarżą cjom i wyraźnym na ten temat
naście premii pieniężnych.
du Miejskiego, 55 milionów zł — oświadczeniom oficjalnych kierowni
dla pracowników Min. Poczt i Tele ków odbudowy.
50-TONOWY DŹWIG ZATONĄŁ
grafów, 252 miliony zł — dla pracow
Druga okoliczność — to potrzeby
Szczecin.
Do portu szczecińskiego
ników różnych przedsiębiorstw i in ludności najuboższej, w przeważają
wpłynął polski holownik „Posejdon“,
stytucji. Jeszcze kilkaset milionów cym procencie robotniczej, która
który przyholował z Anglii szereg za
na domy dla pracowników określo mieszka obecnie w warunkach naj
kupionych tam jednostek. „Posejdon1
nych instytucji, przedsiębiorstw i par prymitywniejszych, czasem wprost
holował również duży, 50-tonowy
tii politycznych.
jaskiniowych. Chodzi o ludzi, którzy
dźwig pływający. Warunki w jakich
Ogółem na budynki mieszkalne, nie pracując w urzędach i instytu- 1
płynęły statki były bardzo ciężkie. Na
banków, instytucji i przedsię- cjach, budujących dla siebie domy, j
Bałtyku szalały sztormy. W rejonie
blorsŁw —- przewiduje się około nie-mogą liczyć na mieszkania służ- r
wyspy Rugi! silna fala spowodowała
dwóch i pół miliarda złotych.
bowe, dla których również mieszka '
przewrócenie dźwigu, który zatonął.
Na budownictwo społeczne przezna nia spółdzielcze są przeważnie nie- ■
Po poprawie warunków atmosferycz
cza się w budżecie inwestycyjnym 605 dostępne, choćby ze względów finan
nych rozpoczęta zostanie akcja ratun
milionów zł. — WSM i na inne spół sowych. Chodzi o lokatorów roz
kowa. Załoga statku oznaczyła miejsce
dzielnie budowlane — 55 mil zł Na maitych ruder, lepianek, budynków,
; zatonięcia dźwigu przez umieszczenie
ogólną akcję zabezpieczającą i remon przeznaczonych do rozbiórki, względ
odpowiedniej boji. Dźwig zatonął na
Łową — 250 milionów zł., na domy nie oddanych właśnie różnym insty- .
głębokości ok. 30 metrów.
zastępcze — około 100 milionów zł., tucjom do odbudowy.
/ oto skutki — rozbity samochód.
wreszcie na akcję remontowo-zabez
Powie kto, że właśnie dzięki po
BUDUJEMY FABRYKĘ CELULOZY
pieczającą dla spółdzielni budowla- większeniu ogólnej puli mieszkanio
SŁOMOWEJ
no-mieszkaniowych oraz osób i in wej i oni uzyskają większe szanse
Wrocław. Laboratorium Celulozowostytucji prywatnych — 150 milionów znalezienia odpowiedniego locum.
Papiernicze przy Politechnice Łódzkiej
zł. (Wszystkie wyżej zacytowane li Jak wskazuje jednak dotychczasowa
opracowuje plan produkcji fabryki ce
czby nie są jeszcze zatwierdzone).
praktyka, jest to wrażenie złudne.
lulozy słomowej w Malczycach na Dol
Zwalniane lokale, jeśli tylko nadają
**
nymi Śląsku. Zakłady to budowane
Niewiele by pozostawało do zro się do zamieszkania, przechodzą z
przez przemysł papierniczy będą pierbienia poza wyrażeniem zadowole reguły nieomal w ręce przedstawicie
i wszą tego rodzaju fabryką przetwór
nia a tak pięknych perspektyw roz li sfer lepiej sytuowanych. Dla tam- ;■
czą w kraju. Poza tym laboratorium
woju w roku przyszłym budownictwa tych droga z jednej rudery prowadzi
przeprowadza wstępne badania, zmie
mieszkaniowego w Warszawie, gdy przeważnie do innej gorszej jeszcze Dzieci polskie z Westfalii podejmowane były gościnnie i obdarowane słody rzające do zużytkowania drzewa to
by nie pewne okoliczności, związane rudery, albo do baraku.
czami przez organizacje polskie w Berlinie.
(do art. powyżej). poli w celu wyrobu celulozy.
z kształtowaniem się charakteru mia
I dlatego wydaje się, że kwota
sta oraz z sytuacją lokalową naj około 100 milionów zł., przeznaczona
uboższych warstw ludności.
w kilkumiliardowym budżecie inwe
Faktem jest, że około trzech czwar stycyjnym na budownictwo zastępcze
tych kwot, przewidzianych na bu- dla zaspokojenia doraźnych potrzeb
f" nwnictwo mieszkaniowe, przeznacza mieszkaniowych najuboższych warstw
Natomiast te dwie młode mamusie
się dla pracowników biur, urzędów, ludności jest stanowczo zbyt mała.
z całą starannością dobierają drogę
banków, Instytucji i przedsiębiorstw. Żo powiększenie jej, 1 to znaczne,
Ich synowie wyrosną na dzielnych kieDodajmy: przeważającej mierzę, w jest nakazem życia.
g, *,

na scenie, powstającą z gruzów, we
sołą i rozśpiewaną, urągającą rozbitej
potędze, ten moment miał w sobie,
coś więcej, niż nutę ckliwego senty
mentu, zwłaszcza dla obecnych na 6a11 warszawiaków, Chwała polskiemu
malarzowi, który to uczynił!

(Korespondencja — bez polityki!)

Kanał Moskwa

odbudowany

Wołga

Eksport
polskiej gazoliny

Mali członkowie chóru czeskiego

Nowe źródła

Samoloty

Wytwórnia penicyliny

Urządzenia przemysłowe

RECITAL CHOPINOWSKI

zrabowane przez Niemców

Natalii Padlewskiej

wracają do Polski

Nowe mieszkania

DZIEŃ WARSZAWY

Chemikalia

Z

KRAJU

Mali rodacy z Westfalii

Rzemieślnicy!

Pamiętajcie, że 20-go grudnia

ostatni dzień rejestracji

Na drodze do samowystarczalności
i

NA PRZYSZŁĄ WIOSNĘ

Ostrożnie z makiem
Władze sanitarne przestrzegają

I w okresie przedświątecznych zakupów

■
Zdajemy sobie sprawę z tego, że
Otrzymaliśmy wczoraj z Nadzwy
' głód koni na roli w naszym wo|^ czajnego Komisariatu do Walki z notatka nasza sprawi wiele kłopo
wództwie, ale nie zaspokoi go w ca Epidemiami
lucliłXtaiiU w
„ Olsztynie komum- tu gospodyniom, a szczególnie tym,
pej. pełni. Nie zapominajmy, że przed Rat? w* którym 'wy£.*‘ Zdrowia*U- które już mak na strucle świątecz
I
na
t®renac 1 pracowa.o rZęju Wojewódzkiego przestrzega ne, czy też do klusek wigilijnych
około -OO.OoO koni przy nie mniej- jU(jno^ przed nabywaniem maku,
zakupiły, nie mniej poczuwamy się
defl- azej ilości traktorów, niż obecnie. : . W ostatnim bowiem czasie w do obowiązku przestrzec ludność
bo osiągnięcia tej cyfry musi dą Gdańsku zdarzył się wypadek cięż zgodnie z zaleceniami władz sani
uwzględżyć województwo, jeśli ma przej-ć kiego zatrucia makiem, w którym tarnych. (ni)
«4
mieli w ostatnie pozycie>
na produkcję hodowlaną i dostar znajdowały się ziarnka lulka (po
czyć Państwu nadwyżek tej pro dobne do maku), powodujące zatru
Kluczowym sagadnleniem gośpodaresym województwa oisatyńsidtó- ti łącznie około 12.000 kopi.
4 Rozładuje to w znacznej mierze dukcji na eksport. (1)
Z ostatniej chwili
cie, a nawet śmierć.
go, sprawą, która określa granice naszych własnych możliwości w saNa terenie naszego województwa,
i
®
gospodarowaniu odłogów, jest, jak wiadomo, aktualny stan pogłowia
jak to stwierdziliśmy, żadnego pi«oni, satrudnionych w rolnictwie.
dobnego wypadku dotychczas me
zanotowano, nie mniej w okres te
Według obliczeń Akcji Siewnej pełnomocnika Akcji Siewnej pik
świątecznym, kiedy nabywanie ma
podczas ubiegłej kampanii jesiennej Lenkiewicza, sprowadzenia dla lud
ku jest wzmożone, a źródła zakupu TELEFONUJĄ NAM:
pracowało na drobnych gospodar no‘:ci rolnej naszego województwa
są b. różnorodne, należy być ostroż
stwach rolnych 50.300 koni. Przed pO’-.aatü jeszcze 9.000 koni.
WARSZAWA. — Ostatnimi śwlad
nym.
rozpoczęciem siewów wiosennych
kami, których przesłuchuje sąd woj
Nadzw.
Komisariat
przestrzega
DALSZE
DOSTAWY
ob.Gb.
Kalinowski,
Rajewski
i
Lan’
liczba ta z przybyciem nowycn uludność, aby kupowała mak tylko
P< dliczmy teraz wszystkie wymię i
ge, oraz prelegenci i zaproszeń goś w t h gklepacht kt6re mają w>,da skowy w procesie szpiegowskim i
sadników wzrośni© o dalsze 4.200
Wojewódzka Szkoła PPR w Ol cie, którzy zwiedzili nowocześnie uK.POP są: skazany były szef obsza
nieco pozycje przyjmując, że z kresztuk.
przez lekarza zezwolenie
na
; flj iu 60-milionowego
przybędz .e sztynie obchodziła uroczystość za rządzony i pięknie odremontowany ne
ru centralnego WIN Rybicki, ska
sprzedaż
tego
artykułu.
Dla
miasta
DALSZY WZROST POGŁOWIA
am ckoło 1000 koni. W toku kam- kończenia XI kursu, którego absol lokal szkoły, zajmującej całe trze Olsztyna zezwolenia wydaj e Wydz. zany szef łączności WIN dr Franta,
Dodajmy do tego ostatnie transjesiennej pracowało już u wenci tym razem rekrutowali się cie piętro obszernego budynku KW , Zdrowia Zarządu Miejskiego, dla skazany WRN-owiec, szef kolporta
rolników,
jak
^jorty Sam. Chłopskiej z zakupów drobnych
1 ""
...........
" zaznaczy ze sfer wiejskiego aktywu partyjne PPR przy placu Nowotki 8.
' powiatu olsztyńskiego — lekarz po żu WIN Gałaj oraz sprowadzeni s
zagranicznych, które znacznie prze liśmy — 50.300 koni, przesiedleńcy go i uzyskali przeszkolenie odpo
Zwiedzający oglądali wielką ilość wiatowy. przy starostwie, a dla in
kroczyły preliminowaną kwotę 6.059 i repatrianci przywiozą 4.200 sztuk, wiednie dla sekretarzy kół. wiej bogato ilustrowanych i interesują nych powiatów również poszćzegól więzienia mokotowskiego Góraków
sztuk (dostarczono już 6.Ö50) i mają z zakupów Sam. Chłopskiej nie u- skich.
ski i b. sędzia Chrzezonow&kL
cych plansz i wykresów ściennych, ni lekarze powiatowi.
cs ągnąć „na gwiazdkę“ cyfrę 7.250 względnionych w danych statystycz i w uroczystości zakończenia kur które stanowią dla kursistów waż
nych
A.S.
—
około
2
000
koni,
z
no---------su wzięli udział sekretarze KWPPE ną i skuteczną pomoc naukową.
sztuk, a otrzymamy znaczny przypogłowia koni, który powięk wego kredytu — 1 000 sztuk i wresr
Tekst gazetki ściennej kursistów,
szy się jeszcze bardziej, jeżeli u- cis z dostaw rządowych —- 9.000, ra
bardzo staranny i dowcipny, trak
rem wiec 66.500 sztuk.
względnimy
dalsze
nasze
ttiożliwoś
tujący o ich przeżyciach na tle pra.......... ..........
Ta ostatnia
- cyfra
- uwzględnia
- - nie
ci w tej dziedzinie.
, cy i obowiązującego regulaminu
PNZ,
obydwu
dyrekcji
Określa je nowy kredyt w wyso- koni
I ązkoły, wzbudził u zwiedzających
kośJ 60 milionów zł na zakup koni rych ilość (zdolnych do pracy) wy- ł
Miejska Rada Narodowa uchwali- szczere uznanie.
1 przyrzeczenie ze strony głównego nosi łącznie 5.800 sztuk,
czycieli do samodzielnego pr-zeptc»
W okresie, kiedy Akcja Siewna la wasygnować 250 tys. zł na urzą- i Program uroczystości zakończę* Pożyteczne konferencje
wadzarda
selekcji
księgozbioru
opracowywała swój nowy plan kam dzenie „Gwiazdki“ dla ubogiej dzia nia tego kursu zawierał przemówić w Olsztynie
(przed
włączeniem
książek
do in«
panii wiosennej 1948 r., szacowano twy szkolnej miasta Olsztyna.
nia okolicznościowe kierownika szke j
W Olsztynie odbyła się pierwsza wentarza), skatalogowania i wy po«
ilość gospodarstw rolnych, nie po
Wykonanie tej uchwały zlecono ły ob. Miłaszewskiego, I sekretarza
prezydentowi miasta, (j)
siadających koni, na około 17.000.
KW PPR ob. Ryszarda Kalinow konferencja biblioteczna dla nauczy życzania książek przy pomocy poci»
Często słyszy się utyskiwania na
skiego, reprezentanta wykładowców cieli szkół powszechnych, ma'aca na wójnej kontroli.
W dniu wczorajszym rozpoczęta
ogromną powo;enną demoralizację
ob. Płocha 1 przedstawiciela absol celu wprowadzenie nauczycieli bi®
społeczeństwa. Niewątpliwie wojna,
wentów kursu.
! bliotekarzy w zasady oiganteacji sie również czterodniowa kpnferens
bibliotek szkolnych.
cja biblioteczna
dla nauczycieli
a w większym jeszcze stopniu oku
Po spożyciu wspólnie z absolwen
Zgodnie z zarządzeniem Min. Oś® państw, i publicznych średnich szkol
pacja nadwątliły pion moralny prze
tarni wieczerzy, wyjątkowo zorga» wiaty podobne konferencje, mające zawodowych z terenu wo ewództws
eiętnego obywatela, co w najjaskra
nizowanej w miłej i celowo urządzę dać w efekcie uporządkowanie Di® olsztyńskiego i białostockiego, (ni)
wszy sposób odbiło się na morale
nej świetlicy szkolnej, uczestnikom bliotek szkół powszechnych, odbędą
dnia codziennego, na zwykłych, pro
nuj«* 7
b« n’ i 415 traktorami uroczystości zgotowano niespodzian się w roku przyszłym we wszystkich
stych stosunkach między ludźmi
Wyk mała -na orek zapasowveh kę w postaci obfitego repertuaru powiatach naszego województwa.
przy pracy i podczas rozrywki, w
Z posiadanego zapasu ok. 121000 !:• OOf ha. a jnj plan na r. 1948 op -i części artystycznej, na którą złoży
Konferencje te przygotowują nau
podróży i na ulicy.
ha, w tym udowych ły się recytacje i obraz sceniczny,
____ ______
__ ___
ie;!ha użytków rolnych, admlnistrowa wa na 20
Obok
jednak ____
stwierdzenia.
Czytelnicy I
dużo zła nagromadziło się" w lir- nych przez dyrekcję PNZi w Ol 7 34*.« ha okopowych — 6.7*4j h i, wykonane najzupełniej poprawnie.
Odśpiewanie hymnu robotniczego
dziach w ciągu tych strasznych. sztynie .obszar ziemi ornej wynosi m vł•« ’»h - 5.330 ha i przen.yAkcje naszej wspólnej Gwiazdki,
zakończyło tę uroczystość, (jd)
słi^di — i40 ha. (1)
koszmarnych lat wojny — należy 93.266 ha.
Czytelników 1 pracowników „Ży
Plan obsiewów jesiennych tego
też mieć oczy otwarte i na zjawiacia“, którą urządzamy dla ubogiej
ka dodatnie, świadczące o tym, że rocznych i na wiosnę 19-18 f. obej
dziatwy „naszej“ szkoły w Likuspołeczeństwo nasze otrząsa się po muje 57.510 ha (62 proc, areału), z
zach — szybko idą w górę! Ofiary
czego
18.200
stanowią
zboża
ozime
woli z moralnego impasu, że czasy
wciąż napływają 1 mamy nadzieję
3»ca
M
h
*
wtreyi
33.800
ha
—
zboża
jare.
nasze, nie należące bynajmniej do
.
— napływać będą nadal.
bsm cer« »taacwi
łatwych, znamionuje wola postęp« i
ostatniej kampanii na roli z
W dniu wczorajszym w Redakcji
< j»J pow&Łia. J®postęp rzeczywisty również i w' dzie , 3.100 koni pracowało 2.843,
naszej złożyli dalsze ofiary: p. Anfe
911 «4 Piegi plaoy.
dżinie zwykłej moralności ludzkiej. 568 traktorów — 463. .
, Olsztynie czynsz, płacony w sierp« Ua utwwł się J®
Berezowska, Olsztyn, Mochnackiego
Tymi to siłami preliminarz sie
A oto drobny być może, ale cha
' niu roku 1939 w Toruniu.
27 — 590 z? oraz dwóch ofiarodaw
„SpecjałBym"
kr»wów
jesiennych
wykonany
został
rakterystyczny przykład stale wzra
ców anonimowych: p. E.M. —ż 569
W
ten
sposób
podatek
lokalowy
i
aaeai
„Aulda
”
■
stającego poczucia moralnes-o w na w 115 proc. Ponadto zaorano pod
zł i p. Z.C. — 500 zL
Tak Ważny próbtem dla dochodów od mieszkań wygląda następująco: pole® aa codsiaA
ssym społeczeństwie, przykład, któ siewy wiosenne 21.000 hä i dla osad
A kto następny?
miasta, jakim jest podatek od loka» mieszkania do 5 izb w'ącżrde pła? aiatowy Łrees — i
ry powinien cieszyć najczarniejsze ' ników — 2.568 ha.
Jak i w poprzednim roku xwró li. nie został dotychczas ostatecznie cić będą miesięcznie po 15 zł podat aiezbędny - pu4«
go pesymistę.
Uważny czytelnik naszej codzien cono «!’>?& uwagę na ilość i jjkość uregulowany. Trudności w tej, spra ku od każdej izby, natomiast za _,Aaid«“. Cera Mnej rubryki „Dzień Olsztyna“ nie upraw. Ter też wszystkie ozinrny wie są istotnie bardzo poważne, po, mieszkania powyżej 5 izb za każdą dna &awsza świe
mógł nie zauważyć, jak często po- Zasiano po uprzedniej podorywca i niewsż Zarząd miasta Olsztyna nfe następną iabę będzie się płaciło jesz ża i soatowa, daliznalazł żadnego materiału, co co cze dodatkowo po 20 zł miesięcznie. kata® Jtk afca*ait.
Mwiają się tam wzmianki o znale orce.
Lokale użytkowe (handlowe) o po
Obecnie posiada dyrekcja 991 Irak wysokości komornego, pobieranego
zionych przedmiotach, składanych
Ogłoszenia do specjalnego świą
wierzchni do 30 m, kw. “150 zi
w naszej redakcji, lub apele tych, »j row z’c-ego czynnych 609 Z: ac przed wojną w naszym mieście.
tecznego numeru „Życia Olsztyń
którzy coś zagubili, do uczciwych ni ich częSe wymaga jednakże śved
Całą przeto pracę należałoby pro miesięcznie, od 50 m. kw, do '30 m.
skiego“ przyjmuje Administracja
mego i kapitalnego remontu.
znalazców.
wadzić poomacku, ażeby wypoferod kw. — 500 zł, zaś powyżej 80 mtj-lko do soboty dn. 20 bm. włącznie.
Dyrekcja PNZ w Giżycku !• >;o- kować jakie komorne obowiązywa® kw. — 700 zł iniesięcznie. Lokale
Możemy dziś stwierdzić, że ilość
Zamówienia zgłaszać w Dziale
handlowe położone na przedmieś®
ło tutaj za czasów niemieckich.
ogłaszanych przez znalazców przed®
Ogłoszeń, ul. 22 Lipca 16 I piętro,
ciach
p'acić
będą
o
20
proc,
mruej.
miotów stale wzrasta, że są wśród
Kłopotów tych nie miały inne
telefon 26-4$.
Za przedmieścia statut podatkowy
tych przedmiotów rzeczy nieraz
miasta polskie, ponieważ wysokość uważa:
Kortowe,
Ketonie
Mazur®
Istotnie eenne, a apele o zwrot za
komornego przed wojną była wia® ską. Anielską Górę i Zieloną Górę.
gubionych rzeczy coraz częściej od na
gwiazdkę
doma, zastosowano więc tylko ocł?
noszą pomyślny skutek.
Zarząd Miejski uprawniony zo
powiedni mnożnik i sprawa podat®
Przypomnijmy sobie, ile tą drogą
ku lokalowego została załatwiona. stał do udzielania zniżek do wyso«
odnaleziono ostatnio cennych przed
Sprawa ta zajęła też sporo uwagi kości §0 proc. podsta®wy wymiaru
W odpowiedzi na .apel T.P.2. ucz
młotów, dokumentów i pieniędzy! niowie Państw. Liceum Komunika® MRN na niedawno odbytym pasie* na indywidualne wnioski rzemiról® .•
ników, posiadarjacych warsztaty.
Świeżo odnalazł się nawet i został cyjnego złożyli wczoraj bibliotecz« dzeaiu plenarnym.
zwrócony banknot
ICOO-żłotowy, kę, składającą się ze HO książek,
Zarząd Miejski 1 komisja finanso» składy lub magazyny do składania
sgubiony na ul. Stalina przez bied jako prezent gwlazdkov/y dla świet wosibudżetowa MRN stanęły na sta materiałów. Rdwnlc-ż zniżki podat»
ną warmiankę, ob. Sokołowską!'
icy jednej z jednostek wojskowych nowisku, że dla ostatecznego usta® kowe do 50 proc, mogą nyć ,§toso
Nie jest doprawdy tak źle, jeżeli w Olsztynie. Książki te zostały za® lenia wysokości komornego przed wane do lokali, położonych ńa hocz
odnajdują się w Olsztynie luźno po kupione ze składek uczniowskich, wojną w Olsztynie należy przyjąć nych ulicach miasta.
Podatek wymierzony 1 ponrany
rzucone pieniądze, zagubione na które wyniosły w sumie 15.863 zł.
analogi© z Toruniem. Olsztyn i lo®
ruchliwej ulicy śródmieścia!
Uczniowie Lic. Komunik, zwraca® ruń posiadają najbardziej zbliżone od lokali mieszlcalnycn za 1948 r.
Stały postęp w dziedzinie moral ją sie również, za naszym pośred® uzbrojenia zakładów użyteczności uznano za dostateczny.
ności dnia codziennego —- to jesz nictwem'do młodzieży innych Sred® publicznej, a również iurz<%dzerua
Nowopowzięta uchwala wchodzi
cze jedno wielkie osiągnięcie na nich szkół olsztyńskich z apelem, miejskie są zbliżone.
w życie z drdem uchwalenia, to zna
LIGI KOBIET
RORATY
cy domu przy ul. Ko®
szych trudnych, ale wspaniałych aby kontynuowała dalej zbiórKę
W oparciu o materiały, uzyskane czy z dniem 27 listopada no z mocą
DRUKARZY
nopnlcklej 8 udzielili
Dziś, o gódz. 15 w
czasów. Obyśmy tylko szli de8«i po książek pod hasłem „Młodzież swe® z Torunia, MRN przyjęła za podsta obowiązującą od roku podatkowego
poszkodowanej pierw»
lokalu Ligi Kobiet od
W niedzielę, dn. 21
tej drodze, idącej wzwyż. W1.M.
mu obrońcy", (ni)
' wę wymiaru podatku lokalowego w 1946. (J.)
szej pomocy z troską
będzie się posiedzenie bm. o godz. 6.30 w
serdecznością napraw
Narządu Miejskiego okościele OO. Francisz
de
polską i naprawdę
kanów
przy
ul.
Wys»
raz
przewodnicząeycn
Tak zresztą określiła tę sztukę Li&ny już, jako Dianę w „Fanta» k;5ł.
Po premierze
piańskiego
zostaną olsztyńską.
jedna z młodych wykonawczyń.
zym" i w roli Rainy (Żołnierz 1 bo»
odprawione
Roraty
Całe grono rodzeństwa, młodzie» hater“), Sądzimy, że dalsze role, w „DNI PRZECIW»
pracowników przemy«
ZGUBIONE PLAN?
ży, pozostawionej samym solne „na których tę młodą artystkę u rżymy, GRUŹLICZE“
tóu poligraficznego.
gospodarce“, przeżyw® w przeciągu Dędą stały na równie dobrym po»
W sobotę dn. 20 bm.
Jeden z pięknych
_ . .
doby jak gdyby skrót tego, co będzie domie, gdyż i w obecnie wystawie» o godz. 18 dr. Jan Syp
domów
między
u’ica«
OSTRE
KOMEDIA W 3 AKTACH A. C. PUGET
jej udziałem w dalszym życiu. Cha nej sztuce, grając rc!ę Marianny niewskl, naczelny les
ml Mazurską i Mio
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raktery
osób
działających
dla
wnrwykazała
dużą
skalę
swojego
nie*
karz
Ubezpieczam!
W TEATRZE M.EJSKIM IM. ST. JARACZA W OLSZTYN E
w al. Stali«
W niedziel© 21 bm. kiewicza
kliwego widza, umiejącego „spoj= wątpliwego uzdolnienia.
Społecznej, wygłosi—
na ma być odbudowa»
na
strzelnicy
przy
Al.
rżeć
poza
uśmiech
“
,
stają
eię
w
mir
Marianna była bodajże całkowi® jak nas informują —
Przed pójściem na „Szczenięce la- ' Pozwalam sobie .nadmienić, że —
ny. Tak przypuszcza»
ta“ kochany Czytelniku,
usiądź o ile się nie mylę — sztuka ta zo- rę narastania akcji coraz wyrazi rie taką, jak® być powinna, a dia® •niezwykle ciekawy od , Wojska, Polskiego od» my na podstawie so
ug z Michałem wypad? • szczerze i czyt na temat gruZli» będzie się ostre strze»
przez chwilę w ciszy szarzejącego stała napisana przez A.C. Puget na stsze, '
lidnie opracowanycA
lanie I Baonu ORMO.
Kanna Małkowska, jako reżysei jniał mocne oparcie psycnologiczne. cy i społecznego zi.a»
grudniowego zmroku i oddal się. parę lat przed wojną we Francji i
planów, które jeden z
„Matkująca
“
rodzeństwu
Francisz
Biorący
udział
w
*vspomnieniom.
jI ta właśnie okoliczność nadaje korne sztuki, nie miała zbyt łatwego za
czenia walki z nią dla
naszych Czytelników
ćwiczeniach ormowcy
Jeśli jesteś starszy — wspomnie dli beztroską lekkość nie zmrożoną dania; ona i dyr. Strachockj. musieli ta Gassln (St. Błońska) przeprowa® członków Stronnictwa
— znalazca odniósł oo
winni zebrać się w
nia będą występowały z mgły za jeszcze późniejszymi przeżyciami stworzyć całość widowiska, granegr dzi la konsekwentnie odtwarzany Demokratycznego z o®
Redakcji.
niedzielę punktualnie
rzeczywiście przez samą młodzież ■yp przez wszystkie perypetie sztu® kazji walnego. zebra«
pomnienia. będą się realizowały po tragicznych lat wojny 1 okupacji.
Plony oezeKrują n;a
woli, stopniowo, jeśli jesteś młod
Mirnowoli zadaję też sobie pyta Niektórzy też z wykonawców, wy kj i dała momenty pełne wyrazu i nia Komitetu Miejskie o godz. 8 w świetlicy
właściciela w naszym
Komitetu Miejskiego
szy — zareagujesz na nie szybciej, nie: gdzie obecnie jest lotnik Mi daje mi się, po raz pierwszy ujrzeń treści.
go w lokalu stronni«
sekretariacie.
Najmłodsza — Pernette (M. Sa= etwa przy uk Kajki
PPS przy pl. Wolr.oS®
a jeśli jesteś zupełnie młody — tra cha? i czy pozostał takim samym swe nazwiska na afiszu.
ci I, ekad plutonami
fisz w zróżniczkowaną rzeczywistość jakim poznaliśmy go na scenie?
Daje to całemu spektaklowi pe dowska) była wprost rozczulająca Nr 6.
wyruszą na strzelnicę.
swoich własnych przeżyć 1 myśli.
W okresie trwają®
MNIEJ KRADZIEŻY
Czy żyje, czy też zginął w obronie wien urok specyficznego ciepła i w pewnych partiach swojej nieła®
woj roli, którą zapisujemy jako cych „Dni Przeciwruz»
A gdy przed oczy swojej wyobraź swej Ojczyzny?
(z.)
wiązanki kwiatów, które otrzyma!
Bardzo przejrzyście
febrą na pierwszej stromo młode» liczych“
ni przywołasz obraz?/ wczesnej mło
I
inicj,atywę
.
Cheę wiedzieć, chcę się domyślić wykonawcy po 2 akcie , stanowi; lo dorobku scenicznego.
obrazują stan bezpie®
PO OLSZTYNSKU
dości, gdy uprzytomnisz sobie jacy gdzie
SD
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!
z
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wieczór,
dziś jest safandulski Bernard.
czeństwa w mieści®
też byliśmy w „nasze 18 lat“, gdy ' Napewno
Andrzej Strachocki zaprojektował uznaniem, (w.)
W Olsztynie bawił
się ze swego le teatralnego w Olsztynie.
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w woj. olsztyńskim.
z 50.300 do 66.500 sduk

Dalsi świadkowie
w procesie szpiegowskim

Uroczyste zakończenie

XI kursu wojewódzkiej szkoły PPR
w Olsztynie

250 tys.zł na gwiazdkędla
dzieci Olsztyna

Biblioteki szkolne
będą uporządkowane

Nie jest tak źle

Udział majątków PNZ

w produkcji
naszego województwa

rolnej

Brawo

Niepiękne rysy

Nowe normy

podatku lokalowego
już obowiązują
w Olsztynie

W sobotę
zamykamy

110 książek

Nie czekaj na wroga!
Wyjdź mu naprzecie!
Pomóż zwalczać gruźlicę!

Dzień Olsztyna

„SZCZENIĘCE LATA“

Więcej zrozumienia

dla spraw pożarnictwa
oczekuje społeczeństwo
od samorządów terytorialnych

nych R. P., a w szczególności jego
olsztyński oddział wojewódzki, gdzie
właśnie najbardziej daje sie odczuć
bi-ak wy RwaliPikowanych fachów*
eów, kładzie tak wielki nacisk na
’enie nowych kadr strążackicn.
Niewątpliwie wszyscy rozumiemy doniosłość roił, jaka w życits szko
W ciągu dotychczasowej swej dz:a
«fetorowym odgrywa straż pożarna, która zaopatrzona w odpowiedni łaPności okręg nasz przeprowadził
sprzęt każdej chwili gotowa Jest do obrony mienia przed klęska ognia. trzy kury szkoleniowe, które ukończylo 85 strażaków. Ponieważ
Nie wystarczy jednak zebrać kil* nataży
odpowiednio
przeszkolić, na terenie naszego województwa
gdyż
zawód
strażaka
tak,
jak
i
każ»
kunastu chętnych ludzi, zaopat zyć
nie ma na razie ze względów finan
ich w sprzęt p zeciwpożarowy i ze dy inny wymaga pewnego obezna* sowych odpowiedniego ośrodka szko
spokojnym sumieniem uznać ich za nia się i fachowości w operowaniu leniov/ego, kursy na nacze’nikow o»
wystąrczaiąeą obronę dobra puplicz powierzonym sobie sprzętem.
chotniczyćh straży pożarnych i ob»
Dlatego też Zw. Straży Pożar* s’vgę motopomp odbywały się w bia
nego. Ludzi tych przede wszystkim
łostockim
ośrodku szkoleniowym
w Ełku.
j Dzięki usilnym staraniom naszycn
, władz okręgowych Związku z prezc
? sem Rady Okręgowej, wojewodą o1.»
j sżtyńskkn na czele, ośrodek szkole»
; niowy strażaków zostanie również
; zorganizowany ; na terenie naszego
, byli obecni: przedstawiciel Urzędu województwa. Otwarcie jego nastą»
: Wojewódzkiego, przedstawiciel pro« pi prawdopodobnie z końcem wio»
■ kuratury, sądownictwa, oraz partii sny przyszłego roku.
(Od Bas-zecs feersssśondeataL
Dla zorganizowania jednakże tej
po itycznych. Wręczenia wpisów hi
W dniu 14 bm. w Starostwie Po* polecanych dokonał starosta powia* placówki potrzebna jest pomoc na»
wiatowym w Elblągu odbyła się pod towy ob. mgr. GąsowskL
A>nx) szych samorządów terytorialrych,
niosła uroczystość wręczenia wpi*
j które niestety, jak dotąd niedosta»
sów hipotecznych osadnikom roi» CZY ELBLĄG
• tecznie wywiązują się z nałożonych
nym. Dokumentami tymi zosta’i ob
5 na nie obowiązków.
WINIEN
BYĆ
PORTEM?
darzeni rolnicy z .gromad: Sierpinek
3 Z sumy 5.050 tys. zł jaką samorządy
i Dąbrowa.
! Zagadnienie to było przedmiotem ’ miały wpłacić na rzecz związku na
Wśród uczestników uroczystości ożywione; dyskusji na konferencji ’ zakup nowego i remont posiadanego
odbytej w Starostwie Powiatowym i już sprzętu strażackiego d’a miej»
przy licznym udziale przedstawicie • skich i wiejslńch ochotniczych oa»
SOK objął opiekę
li władz z życia gospodarczego mir ? dzia’öw straży pożarnej dotychczas
■sta i powiatu elbląskiego.
| do kasy wpłynęło zaledwie 1.270
nad dziatwą
Z tematem tym powiązane było ' tys. zł, która to suma w żadnym
wypadku nie może zaspokoić po»
w Buchwałdzie
; zagadnienie drugie, nie mniejszej trzeb
naszych straży.
wagi dla rozwoju miasta, uzyska»
Komenda S.O.K. w Olsztynie ob- nia bezpośredniego i najbliższego
Fakt ten nie świadczy bynajmniej
jęła opiekę ^nad ^szkołą i przedszko- połączenia Elb ąga z Ba’tylcem, Wy o należytym zrozumieniu przez po»
lem w tBuchwaldzie.
,--,
!□_!__
, .wody będące temalcm konferencji
szczególne samorządy spraw pożar*
Pierwszym przejawem tej op'eki zamieścimy w następnym numerze. nictwa. (z.)
było zorganizowanie św. Mikołaja
(mx)
dla dziatwy. Dzieci przygotowały Z POLSKIEGO
śpiewy i deklamacje, a św. Mikołaj
obdarował je prezentami. Mamy na KLUBU MORSKIEGO
dzieję, że S.O.K. będzie pamiętał
Polski Klub Morski zabezpieczył
stale o biednych dzieciach z Buch- w ubiegłym sezonie osiem jachtów
wałdu, po nawiązaniu tak miłego morskich uszkodzonych, przydzielo*
kontaktu.
nych Klubowi przez Poüski Zwią«
-Obywatele Buchwałdu, a szczegół zek Żeglarski. Trzy z nich, zostały
nie młodzież,' zwracają się za na oddare do użytku klubowi ż^glar»
sźym pośrednictwem do ZEOM-u skiemu elektrowni, pozostałe zaś
Jak wynika ze sprawozdań nade
z prośbą o możliwie szybkie dopro powierzono w remont b. Stoczni 16. słanych
przez terenowe komisje po
wadzenie kabla elektrycznego, co
i~
2 jachty zostały wyremontowaus pularyzacji prawa, wygłoszono w
umożliwi uruchomienie świetlicy’ i
przy poważnym udziale pracy człon ciągu listopada na terenie apilacji
kursów repolonizacyjnych. (ni)
ków i odbyły kilka rejsów. CztanJ&o olsztyńskiej 75 odczytów i wykła
wie kilrubu poświęcił reagentowi dów, z czego 13 na wsi.
Największą ilość prelekcji' zorga
jachtów 2346 godzin pracy. Trzy
jachty sa nadal w remoncie, (mzj nizowały ' komisje w Mławie (16),

Dzień Elbląga

Wręczenie wpisów hipotecznych

osadnikom rolnym

SPORT - SPORT -SPORT
BIEG NARCIARSKI GRUNWALD—OLSZTYN
w konkurencji ogólnopolskiej
projektuje Komisja Narciarstwa Nizinnego
Donosiliśmy już o powstaniu w Olsztynie Komisji Narciarstwa
Nizinnego, ekspozytury Polskiego Związku Narciarskiego, który w
swych planach postanowił, wykorzystując piękne tereny naszego wo
jewództwa, pchnąć narciarstwo nizinne na drogi rozwojowe.

..Ostatnio odbyło się posiedzenie
Komisji Narciarstwa Nizinnego, na
którym wybrano zarząd w skła
dzie: przewodniczący — dyr. Ko
towski, wiceprzew. organiz. — mjr
Giedgowd, wiceprzew. sport. — dr
Pimpicki .wiceprzew. admin. — ob.
Bonikowski, członkowie: ob. Rossa,
ppor. Paszkowski (Szczytno), Ob.
Rudzińska, ob. Czarnowska, ob.
Kontrymowiczówna.
Zarząd Komisji Narciarstwa Nizinnego postanowił w pierwszym
etapie zająć się propagandą nar
ciarstwa nizinnego na terenie wo
jewództwa, oraz zwrócić się do
wszystkich województw z wyłączę
niem krakowskiego, wrocławskie
go i śląskiego (narciarstwo wysoko
górskie) w celu założenia okręgo
wych Komisji NN, podporządkowa
nych Komisji olsztyńskiej.
Wszystkie kluby zalegalizowane
winny dokonać rejestracji swych
członków w Komisji. Członków
niestowarzyszonyeh
przyj mó wać
będzie już istniejąca w Olsztynie
sekcja narciarska przy ZKS „Po
cztowiec".
Z pracą propagandową łączy się
możliwość utworzenia przy powia
towych urzędach WF i FW w na-

szym województwie powiatowych
Komisji Narciarstwa Nizinnego. Na
desłany z prowincji materiał po
zwoli na zorientowanie się co do
warunków i możliwości każdego po
wiatu w zakresie dysponowania ka
drą instruktorów
przewodników
i działaczy narciarskich.
Otwarcie sezonu narciarskiego
nastąpi około 5-6 stycznia 1948 r.
zależnie od warunków atmosferycz
nych. Komisja NN postanowiła zor
ganizować pierwszy . krok narciar-

Siwa,
przeprowadzić
zawody o
odznakę narc. nizinnego w konku
rencjach pań i panów oraz młodzie
ży szkolnej, zorganizować okręgowe
mistrzostwa, przeprowadzić propa
gandowe wycieczki narciarskie dla
zaawansowanych i początkujących,
uruchomić kursy narciarskie w ce
lu wyszkolenia kadry instruktor
skiej.
W konkurencji ogólnopolskiej K.
N.N. ma zamiar zorganizować bieg
długodystansowy na trasie Grun
wald — Olsztyn (44 km).
W okresie świąt przedstawiciel K
N.N. wiceprezes Bonikowski uzgodr, szczegóły oraz zakres
---- pracy z
ni
PZN w Krakowie.
Tymczasową siedziba
Kom’...
sr
Narciarstwa Nizinnego w Olsztynie
jest Dyrekcja Poczt i Telegrafów.
Korespondencję należy
kierować
na ręce wiceprezesa J. Boników
skiego.

Międzyszkolny KS „Lechia“
wybrał nowe władze

Miedzyszko’ny KS „Lechia“ jeden R. Konińskiego. O sekcji narciar»
z najmłodszych, a zarazem najak» sklej trudhto powiedzieć coś kon»
tywniejszych kubów sportowych krotnego. Czeka sie r.a śnieg.
Olsztyna, po roku swej intensywnej
Żywszą działalność przejawia sek
pracy na polu szkolenia młodego cia żeglarska, która z jachtów i to»
narybkiu dziś już może poszczycić dzi przerzuca się na piękny i emosię poważnym dorobkiem.
i cjonujący sport zimowy — bojery
„Lechia liczy obecnie ponad 150 . Z chwilą nastania si nie szych mro
członków
w sześciu sekcjach: lek* iuw,
zów, seKcja
sekcja zeg.arsKa
żeglarska „Lechu
„Lechii" pro»
—
..... -----.........
ic Ga {.etycznej. pi.ki ręcznej, bokser» jektuje zorganizowanie kursu boje»
skie, narciarskiej, żeglarskiej oraz. rowego w Giżycku
powołanej ostatnio ping-pongowej.
Przed kilkoma dniami w lokalu
Musimy przyznać, ze sekcje te nie G:mn. Męskiego odbyło sie Wame
sa
jedynie
pozycja
w
Drotokółach.
»«»»{»
___ ?. , , . są
pozycją
protokółach. zebranie członków .i sympatyków
Poszczególne sekcje MKS przeja« k ubu, na którym między innymi
wiają b. żywą działalność. Na szcze powołany został nowy zarząd w skła
. góiine wyróżnienie zasługuje sekcja cizie: prezes — Rutkowski, wice*
lekkoatletyczna.
prezes — Gajdzis, skarbnik — Węg
| W okresie zimowym klub położył łowski, sekretarz — Szemlel, gospo
Olsztynie (12) i w Dobrym Mieście ’ - " k- „
bokser&K^, narciar danz — Sęki ta. kronikarz — Gro.»
(12) z czego 8 na wsi
młesc*u. sx<ł, żeg arską oraz pingpongową. decka, referent prasowy — Lewic*
U
•; ,7° b * V'SE
’ Młodzi bokserzy już
od kilku
JUZ. VXI
.MIKU ty«
ty»
Prelekcje wygłoszone zostały na godni trenują w sali Gimnazjum ki. W skład kom. rewizyjnej weszli
— przewodniczący Zakrzewski, Na»
terenie .fabryk, na zebraniach par- Męskiego, bardziej
J zawansowani wasz i Brzozowski. Opiekunem’i kie
tyj politycznych, Ligi Kobiet, w in ćwiczą wraz --------ze zrywowcami pod fa- ! równikiem klubu pozostał radai
stytucjach rzemieślniczych, w li chowym okiem trenera „Zrywu“ prof. Szczerbicki. (z.)
ceach administracyjnym i rolniczym
tudzież w gimnazjach dla don
na kursach dla urzędników,
niach rad powiatowych oraz
prawach wójtów, sołtysów i komen
dańtów posterunków M.O.
j
(dziami rzeczywistymi mianowani
zostali ob. Kraus, a następnie ob.oo.
Wielka -ilość odczytów i wykła- ■ Ostatnie Walne
Zgromadzenie Sekuła, Gielig i Uryn.
dów wygłoszona została przez nie- MOZPN wykazało, że jedynie
Wydz.
V/ dalszy/n ciągu WSS organizuje
prawników, pr# czym p-elekeje na Spraw Sędziowskich na przestrze
wsi zostały zorganizowane prawie ni swej jednorocznej pracy stanął drugi kurs sędziowski, który jed
nak daje mniejsze rezultaty. ’
wyłącznie przez nauczycieli.
na wysokości zadania, wywiązując
W rb. Wydz. Spr. Sędz. obestał
Spośród pracowników sądowych się z nałożonych na siebie obowiaz sędziami
piłkarskimi wszystkie me
bez wykształcenia prawniczego za ków bez zarzutu.
cze,
rozgrywane
przez kluby w na
sługują na wyróżnienie z uwagi ha
Referując sprawozdanie WŚS, ob.
,
ich działalność popularyzacyjną ob. Gielig zaznaczył na wstępie, że Wy szym okręgu, (z)
Leon Ossowski, kierownik sekreta dział ten do 7 stycznia br. zupełnie
riatu prezydialnego Sądu Apelacyj nie istniał. Prowadząc}’ w ub. la
nego w Olsztynie, któ"y wygłosił 9 tach mecze, sędziowie nie byli zor
prelekcji, oraz. ób. Alfred Jużelew- ganizowani ani też zgłoszeni do ko w tenisie stołowym
ski, pracownik kontraktowy Sądu legium sędziów przy PZPN.
W dniu 16 bm. w Łodzi rozpoczę
Grodzkiego w Morągu, który zorga
ły się ogólnopolskie mistrzostwa te
Dopiero
z
początkiem
br.
przy

nizował i wygłosił 6 odczytów.
stąpiono do planowej p-acy, powo nisa stołowego Milicyjnych Stowa
Tematem prelekcji popularyzacyj łując prowizoryczny zarząd, które rzyszeń Sportowych.
W obronie barw MSS Olsztyn wy
nych były poza aktualnymi zagad go pierwszym posunięctam było zor
nieniami, dotyczącymi zunifikowa ganizowanie kursu sędziowskiego. stawiono Nowaka i Michorka. Zna
Kurs rozpoczął się już pod koniec jąc wysoki poziom tenisa stołowego
nego prawa cywilnego także nowe
ustawodawstwo socjalne, kwestia lutego br. Po sześciotygodniowych MSS-ów, nie rokujemy naszym za
aktów stanu cywilnego itp. (z)
przygotowaniach na dwudziestu je wodnikom poważniejszych sukce
den kursistów egzamin końcowy sów. (at.)
przeprowadzony w obecności p-zed
stawiciela kolegium sędziów przy Piłka
PZPN ukończyło dziewięciu sędziów
kandydatów. W międzyczasie sę- w Elblągu
W sa’i gimnastycznej liceum tech
nicznego w E?blągiu odbyty się za*
DLA
wody piłki siatkowej z udziałem 3
INWALIDY WOjrNNEGO
drużyn szkolnych: Liceum technicz
w palarni kętrzyńskie] t
nego wieczorowego i rannego oraz
WOJSKA POLSKIEGO
wzrasta
I gimnazjum państwowego im. K. Ja
giellończyka. Ostateczne zwycięstwo
(Od naszego korespondenta)
w rozgrywce finałowej między dru*
Ostatnio produkcja palarni kawy żynami liceum rannego j wieczoru»
, Społem“ w Kętrzynie wzrosła z 1U wego przypadłe tym ostatnim z wy*
do 30 ton miesięcznie. Ponieważ jed nikiem 15:9, 9:15 i 1:14
nak i'ość ta nie pokrywa zapotrze» . Zawody cieszyły się dużym powo
bowar.ia, wkrótce wykończony bę» I dzenirpi, o czym
__ świadczy ob-ei;’
dzie drugi piec, który pozwoli na ność
“*ze oko’o 400 widzów.
•- przy ul. Waryńskiego 34, u którego wzrost produkcji do 50 ton kawy t Przewidziany jest turniej piłki
aresztowany dokonał szeregu kra- j miesięcznie.
między drużynami Browa
dzieży gęsi i piły, stanowiących i Kawa kętrzyńska ma zbyt w Po* siatkowej
Elektrowni, „Olimpii“. Stoczni,
własność Katarzyny Ciuk, zam. przy znanifu. Gdańsku i w całym woj. ru,
G:mnazjn-m, Liceum Technicznego,
ul. Waryńskiego 47. (z)
olsztyńskim.
(ma)
SPP i OM TUR-em. (mx)

75 odczytów i wykładów w listopadzie
w ramach akcji popularyzacji prawa
na tarenie apelacji

olsztyńskiej

Ekshumacja zwłok

poległych żołnierzy
w pow. braniewskim

(Od naszego korespondenta)
Na terenie powiatu braniewskie»
go znajduje się doża ilość mogii żo£
nierzy radzieckich, pole głych w wal
kach Są to mogiły tali zbiorowe jak
i pojedyncze — zaniedbane i rozrzu
cone po najod’eglejszych- zakąt»
kach, lasach i polach.
W najbliższych dniach ma rozpo*
cząć się, podjęta na szeroką skalę,
akcja ekshumacji zapomnianych gro
bów. Z grobów tych zwłoki żołnie»
rzy radzieckich zostaną przewiezie«
ne na zbiorowe cmentarze. Powsta*
nie ich w powiecie 11. Będą się one
zna dowały w różnych punktach,
pod specjalną opieką i odpewieo»
nio uporządkowano.
(il)

Drugi zjazd Zw. Samopomocy Chłopskiej
obradował w Kętrzynie

-S Z prac Wydz. Spraw Sędziowskich MOZPN
w ub. sezonie

Nowy zarząd ukonstytuował się
w następującym składzie: prezes
Fr. Kiliańczyk, wicepr. Jan Zapol(Od naszego korespondenta)
Uroczysty charakter nosiły obra śki, sekretarz — Fr, Wajs, zast. se
dy drugiego zjazdu Zw. Sam. Chł. kretarza — .Ant. Korejnik, skarb
w Kętrzynie, na którym dokonano nik — Józef Borkowski, członko
wie: Marian Wojtkiewicz, Stan.
wyboru nowego zarządu.
Po zagajeniu i powitaniu zjazdu Tomczak, Fr. Orłowski, Ant. Ikaprzez ob. Kiliańczyka, dokonano wy hiewicz. Komisja rewizyjna: Wyboru prezydium, po czym odczyta rożebskf, Darmochwał, Nocuń i Jan
no szereg sprawozdań i ha wniosek Sżuksztul.
prezesa Kom. Kontroli Spoi, udzie- ; Jednym z ciekawszych punktów
iono ustępującemu zarządowi abso porządku dziennego był referat po
lutorium oraz wybrano komisję- lityczno-gospodarczy ob. Kopki z
matkę, która wyłoniła kandydatów Woj. Żarz. Z. S. Chł., w którym na
do nowego’ zarządu oraz do komisji tle sytuacji międzynarodowej i w
rewizyjnej.
kraju mówca nakreślił powstanie i
rozwój Zw. Sam. Chi. i zadani?.,
które stoją' przed Związkiem.
W ożywionej dyskusji upom’nano
się o oświatę rolniczą i oświatę w
ogóle, bowiem w pow. kętrzyńskim
; Termin
zakończenia pierwszych są takie miejscowości, jak Ber! prac zabezpieczających, zakończyć ławsk, gdzie nie ma dotąd szkoły.
Problem najbardziej zniszczonego się musi do dnia 31 marc® 1948 r.
Na zakończenie uchwalono jedno
więc trwały ' przez
powiatu w województwie znalazł
Roboty będą Więc
i
głośnie rezolucję w duchu dążności
nareszcie rozwiązanie w formie roz całą zimę. Z wiosna przyszłego ro» do wypełnienia zamierzonych za
poczętej przez Spółdzielnie Budów» ku rozpocznie się właściwa odbudo dań w ramach planu trzyletniego.
nictwa
Wiejskiego Samopomocy wa wsi braniewskiej, podjęta, o ita
(ma)
wierzyć zapewnieniom czynników
Chłopskiej akcji odbudowy wsi.
oficjalnych
Braniewa,
z
niebywałym
Na cel ten otrzymano ostatnio
Wypadki i przestępstwa
..kredyt w wysokości 3.800.000 z". W rozmachem.
Może nareszcie, dzięki pomocy
granicach tych svm zostaną zabez»
pieczone najbardziej zniszczone bu* państwowej, odbudowa zniszczonych
. dynki i zabudowania wiejskie, v<y* gospodarstw wiejskich w powiatach
maga ące natychmiastowych roööt naszego województwa ruszy z mart
wzlgędnie konserwacji przed dal wego punktu. Dla ipowiatu branie«
skiego, należącego do szeregu na » i handlu „zamiennego"
szym zniszczeniem.
Prace w tym kierunku zostały już bardziej zniszczonych, będzie to za
P. Antoni Bruździak, zam. w Sta
przez Spółdzielnie Budownictwa czątkiem zasiedlenia, a przez to sa»
Wiejskiego rozpoczęte w różnych mo zmniejszenie ilości ugorów i rych Ki ślinach pow. Olsztyn, w za
sadzie nie bruździł nikomu, lcc2
(il)
punktach powiatu braniewskiego. ziemi leżącej odłogiem.
był człowiekiem, który pa swoje i...
....................
bliźnich
nieszczęście
....... *,**...„ Flubił od czasu
do czasu zajrzeć do kieliszka. Rzecz. GOSPODYNI oraz ekspedientkę sa UNIEWAŻNIAM zagubiony dowód
prosta, że nie mając na pokiyeie inodzielną poszukuję od zaraz. —
■ osobisty,
—’
_
wydany przez Zarząd
Gmi
rosnących -wciąż z zawrotną szyb- Wiek od 20—3G lat. Olsztyn, ul. Wa-■ ny Skórzec, pow. Bielsk Podlaski,
kością wydatków, musiał poszukać ryńskiego 34, ogrodnik.
2091' 2 dowody tożsamości koni, wydane
RĄCr — „Adria** — „Płonąca ża ubocznych dochodów.
w oLSETvn-m
i przez Zarząd Gminy Zalewo, pow.
giew".
OSTRÓDA
—
„Świt"
—
,,B'
TEATR TM. ST. JARACZA
Źródło dochodów’ ubocznych sta ZAGINĄŁ pies (wilk), wabi się Morąg oraz legitymację członkowhaterki
Pacyfiku".
BISKUPIEC
„Szczenięce lata“ (Szczęśliwe dni) „Pwloum“ — „Płomień nie zgasł“ nowił handei zamienny, prowadzo »wicher'. Proszę odprowadzić za ską „Samopomoc Chłopska" Zalegodz. 19.30.
Olsztyn, ul. War- wo na nazwisko Grodzki Kazimierz
MRĄGOWO — „BäJ“ — „Nlewü ny z właścicielami olsztyńsk ch re wynagrodzeniem:
2087 zam. w Winowie, pow. Morąg. 2083
stauracji. Wzamian za przyniesiony mińska 3, I p.__
KINO „POLONIA*
towar
p.
Bruździak
otrzymywał
u—
„RaiTr»*
1
-•
JTietw
’
»
Nauczycielka bwt «!«** «odz.
ODKUPIĘ lub spółka do 2-gatro-' UNIEWAŻNIAM zagubioną kartę
fraka. ORNETA — „Lutnia* — staloną po długich targach miarkę wego tartaku z dużym zapleczem ewakuacyjną oraz 3 odcinki zamel16, 18 i 20.
,.Wvsm skarbów’“ «ZCZVTN« - monopolówki. Zapłata zawsze byłe surówca.
Zgłoszenia: Warszawa, dowanla, Krupski Józef.
2090
KINO „MAZUR®
„Grunwald" —• „Konik garbusek". tego samego rodzaju, lecz dostarcza Chmielna 5, Szymaniak.
2086-2
„Ojczyzna" 17 i 19
ny przez dostawcę towar był bar
I
dzo różnoraki, w większości jednak
MUZEUM NA ZAMKU otwarte:
Radio
UNIEWAŻNIAM
zgubioną
kartę
wypadków stanowił go drób. Były
niedziela, wtorek, czwartek goctŁ
**
1
tam i inne artykuły, jak uprząż, wor ewakuacyjną wydaną na Białorusi
tO—13, Dzieje eywiltaacii w Pel»;
CZ3VARTEK, 18 bm.*
ki,
rower, które zebrane razem, w okręg Wilno na nazwisko Jotko Jan
ae®* wystawa obrazów J Matejki
do
zupełności
wystarczyłyby na wyposa zam. wieś Sobiechen gra. Olszewo
6.00 Sygnał czasu, 6:05 Gimnasty
godz 10—15 wtorek, czwartek, nie*
2092 '
zenie
mniejszych
rozmiarów sklepi pow. Węgorzewo.
iiziela. Wystawa ZZFAP, malarstwo ka, 615 wiadomości, 6 20 Muzyka,
,.rzeźba,
rzex.ua, grariKa
—
grafika — couzienme
codziennie gooz
godz ^.00 Dziennik, 7.15 Muzyka, 8 20 . ku*
UNIEWAŻNIAM
ksią- i
10—15. APTEKA DYŻURNA Fajer Informacje, 12.03 Wiadomości, 12.15) Handel zamienny p. Bruździaka UNI®wa2niam zagubioną
przyjmuje się:
laga. Kolejowa 17. STRAŻ POŻAR Muzyka, 12.30 -Muzyka
ludowa,
W
Olsztynie:
Administracja ży
16 00 Dziennik, 16.12 „Tu mówi że dostawca z góry już zapowiadał SienkieWicz Czesław, ur. 1925 r.,
NA telefon 22 . 22.
cia Olsztyńskiego“, ul. 22-go Lip
Śląsk", 16 35 „Śpiewajmy piosen dostarczenie kilku sztuk droo u, zam. w Frankowie, pow. Reszel. \
ca 16, oraz Polska Agencja Pra
W EI.BŁAGU.
ki“, 17.00 Muzyka dla wszystkich, które parę dni temu był upatrzył.
2031-1 '
sowa. ul. Stalina 32.
KINO — „Bałtyk“ — „Siódma 28" 18.00 R.U.L.: „Rozwój społeczny Niewątpliwie spekulacje te nie za
W Ostródzie: Księgarnia J. Fosę.
słnnn" APTEKA DYŻURNA
ludzkości“, 19 00 Z zagadnień świa interesowałyby Milicji, gdyby to UNIEWAŻNIAM zagubioną kartę
wiecki, ul. Reymonta 6.
Mariańska, ul. Królewiecka 123.
1
ta pracy, 19.10 Audycja dla wojska, wary, sprzedawane przez p. Bruź- rejestracyjną, wydaną przez RKU
W Biskupcu: sklep Zofii Bryśkii
STRAŻ POŻARNA — telefon 6.
19.40 „Melodie świata“, 20 00 Dzień dziaka nie stanowiły własności są Toruń, odcinek zameldowania, le
wicz, ul. 1 Maja 1.
siadów
naszego
dostawcy,
który
unik
wieczorny,
2100
„Bezsenna
noc
gitymację PPR, kartę repatriacyj
W W<MEWODZTW1E
W Ornecie: Jarocki Piotr, nL Pb
Alfreda de Müsset“, 2145 ,/Pieśni zyskiwał je przy*' pomocy zręcznych ną, wydaną w Wąbrzeźnie, oraz
nierów 12.
KĘTRZYN — „Casino“, „Złota mas Górnośląskie“, 22 05 Koncert orkie kradzieży.
wszystkie dokumenty na nazwisko
W
Elblągu: 1) Księgarnia „Sto
ka". GIŻYCKO — „Wanda" — „Ma stry tanecznej, 23.00 Ostatnie wiaGłównym- z kolei „dostawcą“ p. Wigu da Stanisław syn Tomasza. |
mar", ul. Królewinecka 14, 2)
fia Luiza". LIDZBARK — „Ca- domośct
Bruździaka, jak ujawniło śledztwo,
1923
«am.
Kaminft,
powtat
'
»Czytelnik“, ul. Królewiecka, 3
P^3^ffO£k9,y
MO
^03^53 byl ogrodnik Teodor Grycuk, sam’ San».
_
1083-1
«Czytelnik“. «L Grunwaldzka 51.

j
i

3.800.000 zł na odbudowę wsi

w pow. braniewskim

Czy pamiętasz

O GWIAZDCE

Mistrzostwa MSS

siatkowa

Produkcja kawy

Opłakane skutki wódki

CO I GDZIE?

OGŁOSZENIA

życia Olsztyńskiego*

~ Sth"ia ~.

UNIEWAŻNIAM zagubione tym
czasowe zaświadczenie obywatel
stwa polskiego, wydane przez Sta
rostwo Powiatowe Olsztyn na na
zwisko Nowak Cecylia, zam. Wiel
ka Purda, pow. Olsztyn.
2039

UNIEWAŻNIAM zagubioną książkę
wojskową Nr. 0374659,
wydaną
przez RKU Lidzbark Warm, na na
zwisko Górski Edward syn Mieczy-»
sława, ur. 1924 r., zam. Dobre Mia
sto, pow. Lidzbark Warm.
2080-1
W Lidzbarku: Księgarnia Ludo
wa. ul. Długa 14.
W Węgorzewie: Księgarnia Spół
dzielcza „Wiedza“, ul. Pionierów
Nr. 16.
W Szczytnie: Kiosk Inwalidy
woj. St. Mądrowski.
i W Iławie: 1) Urząd Pocztowy
Iława 1, 2) Spółdzielnia „Mazur“,
ul. Kościuszki, 8) Kława-Parowozownia.
i W Morągu: Kiosk wł. Kuczyński
Brunon, ul. Żymierskiego róg
Stalina.
• W Nidzicy: Kiosk spożywczy,
wł. Irena Dembińska, ul. Wol
ności.
• W Giżycku: Księgarnia Spółd?..Oświata“, ul. Warszawska.
i W Mrągowie: Skład Mat Fiśm.
Aie&sunara Zbroja. wŁ Cearw®»

