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Reforma walutowa w strefach zachodnich

Wyborcze »pancerki«..

prowadzi do rozbicia Niemiec
Komunikat radzieckich udadz okupacujnuchl
ST
CsJ O
|
BERLIN. (PAP)..— Agencja ADN komunikuje, że władze angleamerykańskiej w najbliższej przyszłości puszczą w obieg w Bizonii no
we banknoty, wydrukowane w Ameryce i przywiezione do Niemiec w li
stopadzie ub. r. Nowe banknoty będą wymieniane na stare po kursie
1:8. Sojusznicy i większe przedsiębiorstwa będą mogły dokonać wylniany w stosunku 1:1.
BERLIN (PAP). W związku z oś
wiadczeniem
wiadczeniem agencji Reutera
Reute: i pra
sy zachodnio - niemieckiej, że niezwołanie posiedzenia Międzyalianckiej Rady Kontrolnej
b. m. pozostaje w związku z tym. że
ani mocarstwa zachodnie, ani Zw. Ra
dziecki nie życzą sobie wspólnego
rozważania reformy walutowej w
Niemczech, biuro informacyjni ra
dzieckich władz wojskowych wyda-

ło komunikat, stwierdzają«
scy,
doniesienia te są .„prow«-oka<icyjnymi
kłamstwami“.
Komunikat radziecki oświadcza,
siewanie fałszywych
falszywycl wiadoma na celu przygotowanie
gruntu
mtu dla oddzielnej reformy wa
lutowej w Zach.
zach. Niemi
Niemczech, której
wynikiem będzie ostał
ostateczne rozbicie Niemiec na dwie części.
Komunikat radziecki przypomina,

I rzqd I wielki kapitał w USA
obawiają się inflacji-------Finansista zaleca obcięcie wydatków. , na oświatę
NOWY JORK (obsł wŁ). Organy
kół wielkokapitalistycznych, przede
im zaś „Wal*
„Wall one»
Street *<
J<fournal“
wszystkim
i „Journal of Commerce“, udzielają
"nieniom
więcej miejsc:
troll ekonomicznej
w
Inflacjii i kontroli
e
USA.
Pisma te podają, że Rada dorad
ców gospodarczych Trumana doma
ga się, aby rząd ponownie zwrócił
się do Kongresu o pełnomocnictwa
ekonomiczne. Truman już powziął
decyzję w tej sprawie :i zwróci się
ongresu na
do Kongresu
i początku maja.
„Wall Street Journal“ twierdzi, że
Truman pragnie w ten sposób zrzu
rić ną republikanów odpowiedzial
ność za wszystkie konsekwencje, któ
re mogą wyniknąć w fazie nieprzy
znania rządowi odpowiednich pełno
mocnictw.
„Journal of Commerce“ zaś sądzi,
że ze względu na wybory Kongres
zajmie takie stanowisko, które po
zwoli mu przerzucić na adminlstra
cję odpowiedzialność
ledzlalność za ewentualne
trudności gospodarcze.
g
Prasa wielkokapitalistyczna
częściej podkreśla, że kontrola
jest właściwym środkiem
Inflacją“
„Wall Street Journal", aprobując
•gnowame miliardów dolarów
łjenis i pomoc
graniczr
jednocześnie nad tym,

liki1«

Uchwały
Poloków we Franci!
PARY2 (PAP). Na wiecu, zorganiStow. Pomocy Oj*
Kiwanym
czyżme w "Sallaumines
grantów polskich we Francji uchi
ltio rezolucję, w której przesyłają po
liio
:y uznania dla rzą
zdrowienia i wyrazy
du
całego narodu polskiego za
wspaniałe osiągnięcia w dziedzinie od
budowy, za polepszenie dobrobytu spo
łącznego i wzmocnienie znaczenia
Polski na arenie międzynarodowej.
Rezolucja wyraża dalej tałkowite
oddanie wychodźstwa polski IgO 6£
wie pray jaźni polsko-francuskiej.
" ko-fre

„rząd realizuj«
program
wnictwa cywilni
cywilnego i wydaje
wydaj. ogrom
-------i wychowanie“?.
W ten sposób. pismo sugeruje wy
raźnie, że program zbrojeń i pomocy
dla uczestników planu Marshalla
winien być urzeczywistniony
iony . nic
ni«
kosztem zyskówv wielkich
wi Ich kapitalistów
kapitalisto«
lecz kosztem redukcji wydatków na
budowę domów dla weteranów I -i”
to
wal idów oraz wydatków na or Platę
i opiekę społeczną.

propozycje delegata
Międzyaliancka
. zyaliancka Rad
w Berlinie przyjęła
dnii
11 lutego uchwałę, zalilecająi
ającą rei
rr.ę walutową wspólnąi dla wszystkich 4 stref. Równoczei
czono 6-ciodniowy termin, wWyktórym finansowy organ Rady Kontrolnej miał przedstawić raport co
do sposobu przeprowadzenia refor
my finansowej
mangowej w Niemczech.
alej,
stwierdza dali
wy
igloam
rykańskicb, złożenia sprawozdania
Między
Międzyalianckiej
ali ani
"
Kontroli
w Berlinie z przebiejgu i wyniku
ostatniej konferencji londyńskiej
państw zachodnich w sprawie Nie
mieć, Zw. Radziecki zaproponował
finansowemu organowi Rady kontynuowanie
czych do reformy
itowej w
Niemczech. Znaczna część tych
prac była już przy współpracy
czterech
mocarstw, wykonana.
PROPOZYCJE
TE
ZOSTAŁY
PRZEZ TRZECH ZACHODNICH
ALIANTÓW ODRZUCONE.

raj rozpatrzyli sprawę przylą.
ia francmsidej strefy okupacyjnej

S końcu ma a referendum ludowa
w HiemczecN
BERLIN (PAP). Stała komisja kon
gresu ludowego zawiadomiła do
wódców czterech państw okupacyj'ch, że kongres zamierza prze
wadzić
adzić w końcu maja referee
referendui
sprawie zjednoczenia Niemiei
lec. Stała
komisja fcong
iśliłi
congresu podkreśliła,
że
lżenie referendum,
ińdum, będzie
Atli
jczdamsl
klej.

Policja de Gas-,
rykanów (i
tcioski

ma przez Anglików t AmeipTowadsila defilade, najwięk.
. -iv było — zastraszyć naród
ami. &'<ł zdjęciu.: samochody paneer-

Dla zastraszenia społeczeństwa włoskiego

eskadra snperfortee amerykańskich
przeleci nad Rzymem u; dniu wyborów

RZYM (API). Oburzenie wioskńiej opinii publicznej wywolała
w
wiado
mość mdi
iesłana przez waszyngtoi
ońskiego
pi;
mo korespondenta pisma
„Messaggero“, iż eskadra snperfortee amerykainskich dokonać ma w dniu
BERLIN. (PAP). 14 b. m. rozp
rów demonstracyjnego lotu nad Włoch:iami. Eskadra ta wystartuje z 1Nie
ły się we Frankfurcie rozmowy
mleć zachodnich I skieruje
• na Bliski Wschód. 28 kwietnia, a więc
dzy gubernatorami wojskowymi
dzień wyborów włoskich,i, ukaże się ona nad Rzymem. Korespondent
zach.," a przedstawicielami nie
„Messaggero" dodiłaje,
'
tany Zjedn., pragną
Stany
ten snosol przestrzec
klej administracji Bizoi
Włochów przedl gitlosowaniem na Front
it Ludowy.
Tematem dyskusji mz być sprawa
W prztreciwleństwie
udziału Niemiec w plaiinie Marshalla
Sta
Włoski centralny komitet koordyna
utworzenie państy
twa zachodnio- nów Zjedn., naród amer;•ykański pod cyjny dla przeprowadzenia wolnych
eekiego.
niemieckiego.
swą żywą
»atlę dla de wyborów otrzymał depeszę od kie
Wee"
redlug informacji agencji
mokracji włoskiej.
rownictwa tzw. Trzeciej Partii w
Stanach Zjedn.
„Jesleśm;

Haradf we Frankfurcie

W Ameryce nadmiar—we Francji głód

Polityka głodzenia Europy

rów nie zadowoliły go. Gło<
dzieci nfe mogą być pozbawione po
mocy dlatego, że rodzice ich nie
chcą glosować na rozkaz z zagraWyrażamy nadzieję, iż demokra
tyczny rząd włoski, który zostanie
w przyszłości utworzony, będzie
prawdziwą reprezentacją narodilü-i
wyrażać będzie jego nieskrępcio w an ą
wolę. Rząd taki zdolny będzie przy
czynić się do wielkiej sprawy trwałe
go pokoju". MOSKWA, -{PAFh— — W korę-

kwietnia odbędą "się w warunkach
wysiłki naszego rządu, który pragnie trudniejszych niż pierwsze wybory
zainterweniować we włoskich wybo 194g r., gdy naród włoski głosował
rach " •
.................

tych. kandydatów,, jakich sobie życzy rączkowo mobilizuje wszystkie swe
i wzywamy naród" włoski, "aby " nie je siły. Stosuje ona metody niesłypodda we się. presji i zastraszeniu, chanego terroru i
bee
gelfdzivvi Amerykanie" potę- elementów demokraltycznych.
piaray k
łie 'pogróżltt~rzątiu
iżfef~rządtrj
7 nł-itość- sił zbrojnych rządu,
1». «skiero
iem. Spadek cen
:enisy na Stanów Zjedn., . który
wanych przeciwko Fronto'iwi
giełt ;ch USA, który
!
nastąpił w lu wstrzymanie dostaw ży’
tycznemu wynosi
tym
by! najsilniejszym, jaki za Włoch w razie gdyby wyniki wybo.
notowano za ostatnich 27 lat. Dzisiaj
pszenica w USA jest tańsza od ku
a
z
kurydzy i nawet od owsa.
Charakterystyczne jest jednak, że
minister rolnictwa USA Anderson,
przemawiając na komisji Senatu w
sprawie eksportu zboża, nie zapowia
dal zwiększenia lecz zmniejszenie
eksportu pszenicy do Europy, obie
WASZYNGTON (obsł. w!.). — Dele bieżącym 290.000 ton mieszanki ja
%
cując skompensować to eksportem
Holandii w FAO (Międzyriarodo rzynowej, o ile nie zostaną rozwiąza
owoców, jarzyn i tytoniu. Oczywiś
organizacja dla spraw żywności) ne trudności eksportowe.
cie nie usunie to głodu w tych kra-'
jach, ani też nie przyniesie ulgi far podał do wiadomości, że kraj jego
Holandia wyprodukuje w rb. około
będzie zmuszony zniszczyć w roba
merom amerykańskim;
850.000 ton jarzyn z czego 400.000 tom
przeznacza" na eksport. W dzisiej
szych warunkach Holandia może
wyeksportować jedynie 200.000 ton,

ma zapewnić USA kontrolę nad państwami
MOSKWA (PAP), — W artykule poświęcę ym amerykańskiej polityce
eksportu zboża. „Nawoje
woje Wremia“
Wn
wskazuje
izuje ;na dwie sprzeczne tendencje
tej polityki:
►olitj
Na wzrastającą ekspansję USA na światów
światowym rynku zboi równocześnie na coraz bardziej rygorystyczne ograniczanie do
i do określonej grupy kra łów.
W roku ubiegłym Stany :
czone podwoiły eksport zb< iednd°o
•prowadzaj:
krajów azjatyckich, doproś
go do 2.200 tys. ton. Obecn;
Zje<idnoczone opanowują rynek bra
przeczuwają zazylijski,
ekły <opór ekspoiirterów argen tyń
ciekły
ich. Równocześnie Stany Zjednotone ściśle ograniczają eksport ^zbo
i do krajów zachodnio-europejo»,..,.,
jakkolwiek kraje te znajdują się do
słownie w sytuacji głodowej.
W ten sposób Stany Zjednoczone
usiłują zapewnić sobie kontrolę po
lityki tych krajów,
Ilustruje to przykład Francji. Jak
>lwiek w roku ubiegłym Francję
nawiedził ciężki nieurodzaj, import
iboża amerykańskiego
do tego kraju
bańskie
m
mniejszy*
Jszył się czterokrotnie w poró,wnania x
,Spożycie pszec Icy we Francji spa
do 300 tys. ton miesięcznie, co
nowi mniej niż połowę bonsumcjl
przedwojenne“.
Obecnie gdy Francja zaczyna otrzy

£

Do czytelników
prasy codziennej w Polsce
Ustalona we września 1946 r. cena 3 zł. za egzemplarz dziennika,
od dłuższego już czasu nie odpowiadała zasadom racjonalnej kalkulacji
wydawniczej. Utrzymywała się ona dotychczas m. In. 1 dlatego, że produitcfl pism dokonywano za pomocą nie dostatecznych środków technicznych,
wymagających już od dawna renowacji I rozbudowy.
lżonej Polsce
Olbrzymi wzrost nakładów pism codziennych w Odrodzoi
łtychczasowej
powodował, te nadal nie można Już poprzestawać na dot:
■POI
' ikarsklej 1bazie technicznej. Przed wydawnictwami staje konieczność
drukarskiej
podjęcia wielkich Inwestycji (np. Dom Słowa Polskiego), aby móc za
•połtołć stale rosnący popyt nai iłowo
slow, drukowane. Inwestycje te wymigają poważnych nakładów pienlęin ih.
Obserwacje sytuacji na rynku sprzeda:iży pism ujawniły poza tym
lotowa cena dziennika ta
niezdrowe zjawisko: nazbyt niska 3 lub
chęcala wielu apośród sprzedawców gazet do piobierania 5-ciu zlot:
lennika, co nie spotykało się! na ogół ze aprzi
za egzemplarz dzień,
nabywców, któn widocznie uważali, że nie jest to zbyt wygórowana
trosce o norty tych
dotychmalny rozwój
s dnie
czasowe non
za egzemplarz, cenę tri
15 kwietnia
b Ich cenę ze zł . 3.— na zł.
łych d otyciu
Jednocześnie cena prenumeraty również ulegli podwyżce I
miejscu, 135 złotych
ityci
ęcznle ,t . ---------I 120 złotych miesięcznie
odnoszeniem do dc
odnoszeniem
ie 8 przesyłką pocztowi *..................
owił wynai
________
słona cena. zawierająca równie* I całkowite
podniealom
dzenle sprzedawcy. Jest zaledwie 25-krotnie wyższa od ceny przed wojijenartykulów
»ej, a więc dziennik pozostanie I1 nadal majtam
najtańszym
,ty zbloPierwszej potrzeby, zwłaszcza, że cena robotniczej l
r»weJ w zakładach pracy pozostanie nadal na niskim
Ustabilizowanie cen dzienników na nowej wysokości nłatwi wydawl alctwom, w ramach niezbędnej samowystarczalności gospodarczej, spro|*tać tym zadaniom, które stawia przed nimi życie. Dlatego też nale
py trwlć przekonanie, że podniesienie ceny dzienników spotka się *
I Tufjhffu zrozumieniem Czytelników.
}
POLSKI ZWIĄZEK WYDAWNICTW PRASOWYCH

mywać oficjalną już „pomoc" zbożo
wą z USA, pomoc ta nie może nawet
zapewnić utrzymania 200-gramoweJ
racji dziennej chleba do nowych
zbiorów, dla utrzymania bowiem tej
głodowej normy należałoby do lipca
br. importować około półtora miliona
ton pszenicy.
icy. Tymczasem
Tyi zasem Stany
St:
Zje
obiecały ddostarczy«
cji do -k;wietnla
,tnii 776
kwietnia
tnia do lipca, w ramach
ich planu
Marshalla,, tył:
1 lko 300 tys. ton. Wobec
tego dost:
amerykańskie. będą
o 30% mniejsze niż ilość
Ilość potrzebna
dla regularnego wydawania 200-gramowyeh porcji chlcba. I te zresztą
obietnice nie są realizowane. Zamiast
obiecanych 776 tys. ton, Francja
otrzymała do kwietnia 640 tys. ton.
Rząd francuski miał możność
bieżenia katastrofie •rzez zawarcie
umowy
Związkiem Ra
dzlecklm, ale inspirowane z zewnątrz
prowokacje
ikecje antyrad
antyradzieckie we Frań
cji iłniemożliwiły to porozumienie.
Koła rządzące USA — stwierdza
dalej pismo — szucznie ograniczają
eksport pszenicy również w tym celu,
by utrzymać jak najdłużej światowe
:boża na wysokim po;
zapewnić eksporterom amerykańskim
olbrzymie dochody.
W ten sposób amerykańska polity
ka głodzenia Europy, która przynosi
olbrzymie dochody spekulantoi
iowym, oznacza zarazem katastri
trofę,
dla milionów farmerów a mer:
erykań■kich. Należy zresztą stwien
?rdzić, że
próby utrzymania wysoko• wyśrubowanych cen pszenicy kończą się

NONSENSY IT PITÄO MU

200.000 ton mieszanki jarzynowej

będzie zniszczonych m Holandii

Ä

Rozbestwieni żandarmi greccy

zamordowali 25 więźniów w Spareie
oraz moiora klery chciał ich powstrzymać
LONDYN (PAP). — W depeszy
depi
z
Aten agencja Reutera przytacza
:yta<
ko
munikat
ministerstwa
porządku
publicznego, stwierdzający, że w śro
dę zmotoryzowana kompania żandar
merii greckiej zaatakowała więzienie
w Spareie, zamordowała 25 więźniów
(których komunikat nazywa komuni
stami) I zraniła 5-clu Innych. Ponad
to — według komunikatu — jeszcze
jeden więzień zmarł na udar serca.
Rozbestwieni
żandarmi zastrzelili
również majora, który usiłował ich
powstrzymać.

oprowadzenie dochodzeń
skiego ministerstwa
bezpieczeństwa publicznego nie wy
jaśnia dokładnie przyczyn tego po
twornego zajścia. W Atenach krążą
jednak pogłoski, że jest to odwet za
niedawny atak armii demokratycznej
na ciężarówkę żandarmerii, podczas
którego jeden żandarm zginął , a
trzech odniosło

l/sly do W ortów
HAGA (obsł. wŁ). Prasa lewicowe
stwierdza, że koła reakcyjne Ho
landii są niezwykle zaniepokój on»
wzrostem sił demokratycznych Włoch
w przededniu wyborów.
rznę organizacje prawicowi
iwicowe po
Liczne
wiły „przyczynić się" do zwy
rva prz<
przeciwników frontu lut
ludowoj cięstwa
I dcmokratyc
Włoszecb. W
yysłały już
. ęcy listów,
których nawołują Włochów, aby nie
głosisowali na front lodowo-demokra*
tyc:

Generał Giny o Tr zonu

Wieczorem — oświadcza komuni
kat — porządek „został przywróco
ny" i władze objęły znów kontrolę
więzienia. Na nocnyrr i posiedzeniu
BERLIN (PAP). Dowódca amerygabinet ateński naka; tał dowódcy cański gen. Clay
(
stwierdził, że udział
wi sztabu generał przedstawicieli
żandarmerii i szefowi
ieli Francji w rozmowach
frankfurcki«
:ieb wskazuje na wzrasta
jącą możliwość fuzji trzech stref, t.
zn. połączenia strefy francuskiej ze
zjednoczoną strefą ' angio-amerykaó

Noiua konferencja trzech m sprainie Niemiec

Amerykański attache wojskowy w Berlinie

gratulował zwycięstwa nad Polską w 1939 r.

„zharmonizowania gospodarczego BIzonii ze strefą francuską“. Wyniki
tych rozmów zostaną przedłożone no
wej konferencji „ trzech w sprawie
Niemiec, która ma zebrać się w
Londynie w najbliższym czasie.

Iowy argument wyborczy,

Gen.
_ _ ze widuje zniesienie
paszpoiirtów w ruchu między wsz]
ki mi t;
lastąpić
ma nastE
PARYŻ (SAP). Centralny Komitet
celnej ł prze
Frontu Demokratycznego ogłosił ko
lisów kontroli granicznej.
St
PARYŻ (PAP). — Agencja France munikat, w którym donosi, że ze: r
do
przywieziono
NORYMBERGA (PAP).
Associa praoowuje
materiały
niemieckie
terial» Presse, powołując się na koła ame Zjednoczonych
ted Press donosi, że, Beznający ja sztabowe do dziejów drugiej wojny rykańskie, donosi, że na konferencji Włoch 2.000 pałek gumowych.
ko świadek w procesie b. członków światowej.
frankfurckiej omawiana jest sprawa
głównego dowództwa armii niemiec
kiej, gen. Franc von Haider, b. szef
sztabu niemieckiego oświadczył, iż
we wrześniu 1939 r. amerykański
attache wojskowy w Berlinie wyra
Plan inwestycyjny przewiduje w
ził gratulację armii niemieckiej w
NOWY JORK (obsł. wł.ł. Wybitny my leli stają się coraz bardziej nie b.r. przeprowadzenie prac, «wiąza
związku z zakończeniem kampanii
polskiej. Von Haider stwierdził, że publicysta amerykański WallterLIpp do rozwiązania w granicach półkuli nych * odbudową szkolnictwa pod
tując na łamach
1
„New
stawowego w po w. częstochowskim
attache amerykański pułk. Peyton mann, komentując
na sarnę 20 milionów ił.
Yłbune“ ostatnie wydaPRZYBYŁ OSOBIŚCIE DO DO York Herald Tri
Bogocie, przyznaje, że są
Kwotę tę płacą zarządy gmłnae,
Wypadki w Bogocie, według opi
WÓDZTWA NIEMIECKIEGO celem rżenia
one dowodem,
owodem, iż USA i republiki nii Lippmsnna.i, Liu
dowodzą,
n
że „niebez ca terenie których mają imiitfaf
złożenia gratulacji.
łacińskie „mimo wiązów tradycyj- pieczeńst’;wo, pochodzące z Europy, szkoły podstawowe.
(Sen. von Haider na zlecenie oku nych" nie etanowi! Jednego
ileż na kontynent tme
O szczegółach tych preftaNV
przenika równli"
pacyjnych włedz emery kańskich o- Bissau społecznego" 1 dlatego próbie rykańskt“.
na str. 3-ej.
™

Zeznania gen. von Haidera

Smętne wyznanie publicysty amerykańskiego
na marginesie wydarzeń w Kolumbii

20 milionów złotych
Ba szkol] * psu. sąsMmti#

Trrrw

W Me święta narodowego
Masowa egzekucja polskich zakładników
republikańskiej Hiszpanii
dla aamaala nabyła Fanfara w Taclwll
9-ty dzień procesu przecituko b gauleiteroiui Gdańska
W dziewiątym dnia procesu Alberta Forstera zeznawali świadkowie
z powiatów: kartuskiego i tucholskiego. Szczególnie obciążaj#« dla
cakarżonego były zeznania świadków z Tucholi, którzy stwierdzili
zgodnie, że Forster asystował przy masowej egzekucji 10 listopada
1930 r.
Sw., Franciszek Wierzba, aresztowa• Ły został przez gestapowców w paź
dzierniku. po wkroczeniu Niemców 1
czadzony w 'więzieniu tucholskim,
gdzie go skatowano 1 naruszono mu
szczękę, tak że do dzisiejszego dnia
rde może normalnie otwierać ust.
czasie jego pobytu w więzieniu w Tu
cftoli czterokrotnie wywożono ara
wanych na rozstrzelanie.
10 listopada przed gmach więzień
By zajechały samochody ciężarowe,
których załadowano więźniów.
Zostali oni w dniu tym rozstrzelani- Miejscowi Niemcy wyrażali prze
konanie, że EGZEKUCJA TA OD.
BYŁA SOg DLA UCZCZENIA /PO
BYTU FORSTEBA W TUCHOLI.
Wszyscy świadkowie stwierdził!, iż
Niemcy pomorscy w 1935 lub 1936 r.
rozpoczęli pracę konspiracyjną. ' Na
kilka miesięcy przed wybuchem woj
ny ludzie ci zniknęli ze swych domów
rodzinnych i pojawili się wraz z1 woj
skiem niemieckim. Jako członkowie
"Selbstschutzu, Hilfspolizei, SS lub SA
— przystąpili . do krwawej rozprawy
z ludnością polską.

Egzeliasia
8w. Sadowski widział w dtiru
stopada eskortowane przez Selbst
schutz i Hilfspolizei samochody wypeł
niohe więźniami, które z więzienia tu
cholskiego jechały do lasu koło rudz
kiego mostu. W ślad za tym transpor
tem zdążali wszyscy miejscowi i oko
liczni Niemcy, a po pewnym czasie
cała kolumna eleganckich samocho
dów, którymi jechali Niemcy w mun
durach partyjnych. W kolumnie tej
znajdował się samochód gestapowców
z „Mordkcmmando".
Sadowskiemu opowiadał później
więzień, który kopał groby dla ska
zańców i był obecny przy egzekucji,
że ofiary musiały kłaść się na zie
mi, po 5 osób i do każdej z nlc.it
strzelało po Z cywilnych Niemców.
ŚWIADKIEM EGZEKUCJI
BYŁ
' FORSTER W7 ]LICZNEJ ASXSCIE.
Sw. Paweł Balgowskl, nauczyciel ze
śliwie również stwierdza, że Forster
asystował egzekucji -w dn. 10 IistoObeaność Forstera przy egzekucji
potwierdził również Edmund Ciemiak,
który również przeznaczony był ha
rozstrzelanie, świadkowi ■ w -ostatniej
chwili darowano życie, ponieważ w
pierwszej wojnie' światowej odznaczo
ny był niemieckim żelaznym krzyżem.

atraeyjne brały udział
"W czerwcu' 1842 r",
sił w Kartuzach przemówienie, w któ
rym oświadczył zebranym Polakom,
że „Fuehrer" zdecydował erfę przyjąć
na łono niemieckiej ojczyzny Kaszu
bów, ponieważ są oni pochodzenia nie
mieckiego. »Kto nie z nami, ten prze
ciwko nam i będziemy z nim postępo
wać przy użyciu takich metod jak do
tychczas“ — oświadczył wówczas For

SykrilM zeznania Forstera

N ie*M rzeezłWT

Świadek sam przebywał w tym ebo
tie. Codziennie odbywało się pnee‘ w tym obozie. I

bec rocznicy święta 11 Hstopaoa.
Dyrektywy w sprawie zastraszania
ludności w dniu święta były wyda.

Zycztnia Kziiito fi?

W dniu święta" narodowego. His&
pani i, w rocznicę ogłoszenia Repubii.
Repu b! i.
ki w r. 1931, min. Modzelewski- ą

Rwano. Dziennie ubywało około KM) patrzy w przyszłość, bowiem wie, że spraw zagr, Hiszpana p. Alvai
OBOZIE TYM ZGINĘŁO OKOŁO
10.000 OSOB.
Na tym rozfwwwę odroczone de 16

, Z kolei zabiera głos prokurator Sie:
wierski, który podkreśla,’ U obecność
11 listopada 1939 r. w Tucholi, jest
niewątpliwa. Szczególnie znamienna
jest tutaj data egzekucja
W dniu tym w całej Polsce ureą-

— Hiszpanie — stwierdził minitier — atiają sobie sprawę z mty-

o‘S*

danie, *
wdzięcznością powitał starania Pol".1 rządu;

»jesteśmy zdecydowani zbudować nasze państwo

na zasadzie demokracji Indowej#

leży do tego, który ją uprawia; 6)
obronie małych i średnich przedsię
biorstw i nietykalności
niemieckiej, nie tylko i
prywatnej.
ojacb Pomonta 1 Warty, :
W t. iw, (
ART. 18. Cała gospodarka narodo
wa
służyć
we musi ludowilui"
W
Następnie
prokurator Siewierski
PRAGA. (PAP). — We wtorek Komisja Zgromsdrema Narodoieruje całą
zgłosi! nowy dowód rzeczowy, świad weso zatwierdziła projekt nowej konatytueji rzechosiewsckiej. Pier- publicznym, państwo kiei
czący o przyjaznych stosunkach mię węzy egzemplarz pełnego projektu konstytucji — który wkrótce działalnością gospodarczą przy .
cy jednolitego planu gospodarczego.
dzy Himmlerem, a oskarżonym. Pr oku
wejdzie
pod
obrady
parlamentu
—
wręczono
prezydentowi
dr.
Benerator przedstawił mianowicie książkę
francuskiego pisarza Thomasee, trak
Odnoinle zeznań świadków, którzy tującą o zagadnieniach rasizmu. Na
PRAGA (PAP). — Wiceprzewodni
Tekst projektu konstytucji zostanie dować nasze wyzwolone państwo na
widzieli go przy egzekucji w Tucholi, okładce książki widnieje dedykacja:
adzie demokracji ludowej, która cząca parlamentu Hodinova Spurna,
Forster oświadcza, że nigdy tam nie
omawiając
" " " jąc postanowienia projektu
wi wykonawczemu Frontu Ludowego zagwarantuje, pokojowy rozwój
acji „podkreśliła,...
że projekt
t_____ — ____
... . konstytu«
. ucji
był.
brzmi „pierKomitety Frontu Ludowego w całym kierunku socjalizmu“
inia należycie interesy kobiet
zdanie wstępu do nowej kon- ! uwzględnia
Sędzia Cieślak:.Jak oskarżony na
kraju zorganizują zebrania,
Demokracja ludowa, gwarantując
zwałby rząd, którego ministrowie blo
etyitućji.
LUDWIKOWSKI*
„Jesteśmy zdecydowani -=-mów5 całkowi t e równouprawnlenie. koblet,f^udaTał-osobiście" w morderstwach?
konstytucji
dalej konstytucja — bronić wszystki zdaje sobie jednocześnie sprawę z
teryznjący niesłychane
Forster nie chce dać odpowiedzi.
Projekt
siłami zdobyczy naszej narodowej ich specjalnej misji, ćo wyraża się
Sędzia Cieślak:
czy oskarżony ' obozie w Radzyniu i
w dotychczasowej ordy. mi
i demokratycznej rewolucji przeciw przede wszystkim we wzmożonej
ko wszelkim wysiłkom reaki
keji
" ^we- ochronie macierzyństwa.
wnętrznej_ i zagranicznej.
nego, bezpośredniego, tajnego i pro
nasze wyzwolone pań
porcjonalnego głosowania. Udział w stwo powinno być państwem narodo
głosowania jest w dalszym ciągu o. wym,
. , wolnym
.
od wszelkich wrogich
bowiązkowy. Wyborcy mają jednak elementów, państwem żyjącym w bil posili robelnlczycb
prawo wrzucania do urn białych skito związku z rodziną państw sło
Węgrzech
kartek, jeżeli w głosowaniu me wiańskich i w przyjaźni ze wszystki
BUDAP
•APESZT (PAP). Komitet
chcą wypowiedzieć sie za żadną par mi pokojowymi narodami świata".
ganizacyjoy partii robotniczych
■
tniczych wy
Główne artyk
artykuły konstytucji
znaczył ostateczny termin fuzji obu
następujące;
Jak
już
doniesiono,
termin
wyborów
partii — komunistycznej i socjal
LONDYN (PAP). Stanislaw "Zborow i wojska brytyjskiego w ciągu 23 dni został wyznaczony na niedzielę, 30
ART.
L
Państwo
czechosłowackie
demokratyosnej. Termin ten dla za
s-ki, 25-letni b. żołnierz
:
polski z ar poszukiwały, w całej Anglii W końcu
jest demokratyczną republiką ludo- kładów przemysłowych miast i wsi,
mii Andersa, uczestnik kampanii Zborowski dobrowolnie oddał się w
od 20 kwietnia do 12
ręce policji.
włoskiej, odsiadujący karę
ART,
2.
Republika
czechosłowacka
maja, dla Budapesztu — od 1 do 21
zieniu angielskim w Norfolk za ban
Ponowna ucieczka Zborowskiego
jest jednym państwem dwóch naro
dytyzm, po raz drugi zbiegł z wię wywołała sensację w całej Angin. kiBftitnel
dów o równych prawach, Czechów
Władze ogłosiły go za niebezpieczPRAGA (API). "
zienia.
Słowaków.
Po pierwszej ucieczce Zborowskie
„My, naród czechosłowacki, oświad
6. Prawo głosu jest powszech
go latem ub. roku, oddziały policji
czarny, iż jesteśmy zdecydowani zbu- ne,ART.
równe, bezpośrednie
' " le i titajne.
"
Każ.dy
dy obywatel korzysta z prawa głosu
od 18 roku życia i jest wybieralny
wybi<
iD. Słomacji
od 21 roku żyda.
ART. 7. Zgromadzenie Narodowe
PRAGA (PAP). Dziennik ,Jłov?
Składa się z jednej Izby wybieranej
Hlas“ organ słowackiej partii socjal
demokratycznej opublikował odezwę

IMzIsł administracji w nasrsyek
ic uda,•$'?,'ach
Następny św. Stanisław Biomaczyk
Kartuz zeznał, iż rozstrzelano tam
6 Polaków. Starosta Busch ogłosił, Iż
egzekucja została wykonana z rozka
zu jego władz zwierzchnich. Dowodzi
to, iż nie tylko policja, jak twierdzi
Forster, ale również władze adminl-

Następnie Trybunał

udziela głosu

Forster stara się dowieść, że mimo
iż Himmler podarował ma szpadę w
dowód zasług, stosunki jego z Reichsfuehrerem SS były bardzo złe.
W dalszym ciągu oskarżony wywo
dzi, że nie podlegała mu policja, a
tylko wyższy dowódca policji 1, SS,
co zdaniem Forstera nie jest jedno-

Zalczgiiczwie paw kobiet

Plan zjetinoczen a

z es/Sęziesgisł tBitęgśeisIk§<&«$&

Władze uznały go za niebezpiecznego przeslpę

Bleeae wH?czne nmj

Połączenia

scciniisiów i komnaislee

Amerykańska recepta

na rsipoąszechnliiile fałszywych informacji

Żałosne widowisko na konferencji genewskiej
GENEWA. (PAP). — Komisja Nr. 1 Konferencji w sprawie wol
ności prasy i informacji zajmowała się w dalszym ciągu francuskim
projektem konwencji dotyczącej sprostowań międzynarodowych. Zgod
nie z tym projektem, każde państwo, o którym pojawiła się fałszywa
wiadomość, może przesłać sprostowanie do państwa, na którego tery
toriom wiadomość ta została rozpowszechniona. Państwo, które otrzy
mało sprostowanie, powinno rozesłać je do pism i agencji.

w toku dyskusji delegacja amery
kańska złożyła poprawkę, według któ
rej sprostowanie może być wysiane
jedynie w tym wypaScu, jeśli zostanie
udowodnione, że Informacja fałszywa
Warejaws (Praga) Mała 7a—M
pochodzi od oficjalnego koresponden
nauka korespondencyjnie 1 iłi
ta zagranicznego, lub agencji praaowo. Informacje po nadesłaniu
' 12&M i wej.

galwanoiech niczne

sprawie legitymacji mlędzynarodowych korespondentów zagranicznych.
Przedstawiciel Polski wyraził po
wątpiewanie, czy legitymacje między
narodowe przyczynią się do poprawy
stosunków w tej dziedzinie,
sposobności delegat Polski przypom
niał uchwałę Zw. Dziennikarzy Pol
skich oraz list Związku do przewod
niczącego konferencji w sprawie wol.
iek taki
noóci prasy 1 informacji, w którym po
ruszana była sprawa wizy dla kores
brykowanej w redakcjach hib otrzy pondenta „Robotnika" na wjazd
manej od nieoficjalnych koreep — USA. Przykład ten — podkreślił delegat Polski — dowodzi, że LEGI
przed konsekwencjami. POPRAW. TYMACJA NIGDY NIE ZASTĄPI
KA AMERYKAŃSKA
TEŻ ODRZUCONA

czechosłowackiej opiera się na: a) nacjonalizacji bogactw naturalnych,
Odezwę .
przemysłu, handlu hurtowego i in-! tetu akcji partii socjal-damoŁawtyc»
stytucji finansowych, b) własności ; nej Słowacji, oraz członkowie rejogruntownej według zasady; ziemia na nowego i bratysławskiego
partii, którzy st',;wierdzili jedno
nie, że organizacja partii socjal-f
kratycznej w Słowacji root a tai
wiązana i połączyła mię z kon

Huta« trsispirlf

czeskiego obuwia

Została zawarta druga umowa z
Czechosłowacją, na dostawę obuwia
dla Polski.
Nowa umowa preewićłuje dostarczę
nie Polsce 1.398.000 par,
tym
1.173.000 par obuwie skórzanego 1
225.000 per obuwia tekstylnego. Więka»5ść obuwia, zwłaszcza mezonowego,
przybędzie w kwietniu i maju r. b.

Konkurs na hejnał
Wystany Ziem Odzyskanych

&r-355

Kongres byłych więźniów

ÄKCIÄ »W«
ayna być głośno radni .praedwweoerycanycii, albo do
A] ARESZCIE zacz’.................
l'T wokół sprawy, która doi;
clołychtuad ambulatorium szpitalnego, aiy nawet
oazekiwała swego rozwiązania. Na- do lekarea PRYWATNEGO — aby
rwie też a Jzyna Się nic tytko gio- j otrzymać aa darmo kozdeusną dawkę
*Łeć I alat toować — ale , zastrzyków penicyliny,
działać, ozy raczej przeciwdziałać.
W ciągu roku Ministerstwo ZdroAkcja „W" — to szeroki, bo ebej- ) wia rozprowadzać będzie po całym
mający cały teren Polski, front wal- kraju — ze specjalnym uwaględułepowiatów
ki s choroba mi wenerycznymi. Akcga.
*f .jest prowadzana przez państwo liczbie dooryob
MminifLiupm
za pośredni
ui wem 'XTini-d-utna
Ministerstwa Zdro to lek, który likwiduje kiłę w ciągu
wia l zakrojona na masową, pow- paru tygodni, podceas gdy leczono ją
lę. W1' obecnym, pierwszym dawniej oo najmniej w ciągu dwu
nią miliard łat i to nie z»i
złotych.
Skoro mowa już o liczbach — prey- 1I BRĄZ
<
porondjmy, żc fala zachorowań na laliaby
się, kierowani fałszywym
Choroby weneryczne, która tak groź dem, od dobrodziejstw akqji „W".
nie wezbrała we wszystkich krajach Aby zgłaszali się tłumnie l lecayti.
Aby kiła i raeżąoska zostały jako kięi opornie opada. Wdąż
uja
poza wypadkami tzw. „zastaw
Jednak pragniemy, by istoti" przybywa rnreznte ok. 150 nieJeiefi
tak się stałe* akcja „W", która
w swym założeniu akcją leeen*Jak groźne w skutkach są choroby jeet
czą — musi otrzymać poparcie 1 poweneryczne, wszyscy chyba wiedzą.
i wielu innych stron.
Nie wszyscy Jednak może zdafią so
Wiąż jeszcze obowiązek lekarskich
bie aprtwę z tego, że wydajność pra
pnzedślubnysn, uniemożli
pm..............
cy <*usrega wenerycznie jest niższa świadectw
wiających
zawieranie
małżeństw
o 3#R od wydajności człowieka wino przez ludzi chorych (zwłaszcza wene
wego. Że na ogólną U ciżbę zgonów rycznie) — nie jest wprowadzony w
<*, 11% przypada na chorych weaerycenłe. Ze wreszcie choroby wenery
Wciąż jeszcze, p»mitmo szeregu kon
czne czynią ogromną wyrwę w na
szej populacji — zmniejszając liczbę ferencji na ten temat — sprawa deurodzeń i zwiększając odsetek uro
dzeń nieżywych, co oblicza się na łączŁ 50 tys. urodzeń rocz- nydh projektów. A chyba nikt się nie
łudzi, że można rozwiązać «ładnie
nie chorób wenerycznych, omijając
i > OZPOCZJJTA niedawno I z każdym skrzętnie zagadnienie prostytucji.
dniem nasilsij.ya Się akcja „W", ak
--------- -------- opiera _
fro-iin BEZPŁATNYM.
Chory ezy chora
j!i iz liczny«* po-1
i którejkolwiek

Nowa konstytucja Czechosłowacji

zatwierdzona przez komisję parlamentu

Ponowna ucioczka Zboromkmgo

Kursy

I

a w szczególności
Forster: Hitler jest winien upadku
naszego narodu.
Sędzia Cieślak: A <*y oskarżony
potępia cały reżim narodowo-socjaliatyczny? ,
Forster: Do tej

terenie ONZ,
i przypadającą w dniu
I4*b * no*2i 2-tą rocznicą ’ zwycicętwa swych dclilegatów " domagała
wania stosunków
slosi.
z frankistoweką
. __ ....Rj.
wyborczego demokracji hiszpańskiej, w-ania
szpanią
i
zastosowania środków mo
min. pełnomocny Republiki Hiszpangących. położyć kres dyktaturze Fran
co — powiedział na zakończenie.min.
Manuel' Sanchez Areas,
PAP.

Delegat amerykański nie zrezygno
wał i po zakończeniu głosowania za
brał ponownie głos, oświadczając, że
nigdy nie zgodzi się na konwencję
ru z trze
BERLIN (PAP). W związku
trze konieczność prowadzenia wspólnei
francuską. WYWOŁAŁO TO PANIKĘ
Termin nadsyłania prac upływ* te*
icję ludową i' pokój 1 maja br. Prace należy »adśyłeć »
WŚRÓD SATELITÓW USA którzy cią rocznicą uwolnieni* więźniów walki ^demokrację
koncentracyjnego w- Buchenpreed chwilą głosowali Inaczej, nł* te
Izającym się sitom ndrea: Biuro Kotnltuirm Rządu dl
wa Idzie, odbył się w Weimarze, kł-n- rmędzynm-odowego faszyzmu "i impe- ,
jk.°
b. niemieckich więźniów oboAżeby znaleźć wyjście z „przy zów koncentracyjnych.
"L Na kongrea
krej sytuacji" i unieważnić poprzednie

NIEMIECKICH 0B0Z0W ÖKEI7«CTfflGä

cyjny, który znłaż w««» —
•ki^Holandil i Zw. Jfcattóecfctego.
«formułowanie. Niestety,
wzięto udział około
propozycja komitetu nie uzyskała a- . tyedęcy delegatów z cały* Nie
probaty del^aża "USA. By*> 6o naj miec, w tym 800 » »tref zachodntóh.
bardziej komiczne, & jednocześnie ta.
PodcsM akładama wieńców na
łoene wydarzenie w dągu całej Iw*.
’Obach b. więźniów Buchenwald u
mister spraw wewnętranych Gór
nej Saksonii, Sievert, poruszył Spra
aki zaproponował ostateczne aformu wę Wilhelma Kopfa, oświadczając,
łowante, które nie różniło etę od po- że człowiek, którego naród polaki oskarża o popełnienie zbrodni prze
ciwko ludzkości, nie mate tprtiwować funkcji premiera w prowincji
Dolnej fSaksonii, czy jakiejkolwiek
innej prowincji niemieckiej.
Po zakończeniu obrad kongresu
W komisji Nr. 2 delegacja Argeaty
ny złożyła wniosek, domagający się, dowódca radzieckich -wojsk okupa
aby prasa zamieszczała więcej infor cyjnych w Turyngii, gen. Koleśiriozenko,
wydał bankiet, na którym
macji o życiu krajów Ameryki Połud
przemówień
niowej. Podczas dyskusji nad tym
wnioskiem delegat Polski, Konopka,
popierając w zasadzie stanowisko Ar.
gentyny .stwierdzi! jednocześnie, że
przy tej okazji winna być rozpatrzona
sprawa rozpowszechniania wiadomoś id Polsce
ci o życiu szeregu krajów.
31 stycznia na terenie Polski znaj
66.186 zarejestrowanych
Delegacja polska nie wierzy jed dowało sięmechanicznych,
nak, aby uchwalenie rezolucji mo pojazdów
tys.
więcej niż w 1938 r. w tym
gło wpłynąć ns zmianę stanowiska 21.420
......... wozów
' ciężarowych i1 873 au
agencji amerykańskich, toteż POL tobusów, 1626 ciągników, 127 samoSKA WSTRZYMUJE SIĘ OD GŁO ch od ów-cy stern, 414 samochodów sa
SOWANIA nad wnioskiem.
nitarnych.
O przeszło 109 proc. wzrosła w po
równaniu do okresu przedwojennego
iloóć motocykli, których postódtar
ny wełenek państw okandynawrttieh w obecnie ok. 22 tysięcy.

WASZYSGTON.

Pre-

66.185 pojazdów mechanicznych

RÄ Sft bm*t
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Doskonałe warunki pracy
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dla ludności naszego powiatu

Widz przyjacielem sędziego
tide powinno byt hasło

na Ziemiach Odzyskanych

Zamiast utrudniać r- ułatwiajclc
sędziemu jego niewdzięczne i nie
łatwe zadanie na boisku.
Okazujcie sędziemu wyrozuńiia
łośćr i przychylność oraz starajcie
się zachować w pewnym momen
tach jak największy spokój. W
ten sposób dacie- dowód waszego
wyróbi en i a s portowe go. i k ul tury.

publiczności meczowej

pszenicy, 0,75 kg jędrnienia, 7 kg
ziemniaków lub 12 arów ziemi pod
ieh uprawę i 75 zł gotówką. W
III kategorii, młodocianych (od
15 do 16 -.........1
lat) — 1 kg
" Żyta, 0,25 kg
icyv 60,25 kg ^jęczmienia, 3 kg
izci-iicy,
iiaków . i 50 zł gotówką*
Wszyscy otrzymają wyżywienie- .
Pracownicy osiedlający śię uą
stałe w Państwowych Niernoho.
mośuacłi Ziemskich otrzymają

Państwowe majątki »iemsklew okręgach: olsztyńskim, tzczeclńsklm,
isklm, gdańskim 1I Jeleniogórskim przyjmują do pracy na roli
mężczyzn, kobiety I młodocianych, w charakterze pracowników
sezonowych lub stałych.
Wszyscy mają zapewniony -bez
płatny przejazd do miejsca pracy
a sezonowi również i powrotny;
W I kategorii pracowników c$ó
i-109 z gotówką, W II kąt
>noxvy"ch (mezeżyźnL powyżej 18 rii (mężczyźni od. 16 ląt, kobiety «zmienia,. 1 m-tr, grochu oraz 10%
it, a kobiety- 20-tuj otr-.......
db;20-tn) — 2 kg' żyta, 0,75 kg zboża na przemiał. Ponadto o trzy
mają 60 arów (1 morga) ziemi pod
ziemniaki i warzywa, mieszkanie,
opał i 706 zł mieś. Mają również
prawo utrzymywać na koszt ma
jątku 2 krowy i 1 cielę oraz ża
opłatą otrzymują od majątku po
mieszczenie dla 8 ezt. świń. Jako
1 po3 cenach
MM» sztywnych
miywn)» 1/3 prodak*,
mm

Przed niedawnym czasem poświęciliśmy jeden z artykułów
sprawie poznawania przez widzów przepisów gry w piłkę nożną,
obecnie chcielibyśmy poruszyć sprawę samego ustosunkowania
się publiczności do sędziów.
. Nie da sie zaprzeczyć; ze
żą im
im. strój kpiący, jaki slą nader g/&
ustosunkowanie
to jesfe
....L"’ sto. zdarza,
i uh przychyl
wrogi, jaki nic
niejsze, tym lepiej i peWniej sę oależy również do rzadkos-.-i, wy
dzia. "prowadzi zawody, gdy vn- prowadza ędzićgo z równo w a g i".
stając, ii i ę przyczy
ladania
' W JEDNEJ RUNDZIE
ptzez niego w daläa błędy"
PIĘKNY JUBILEUSZ .
Nierzadko ten ostatni nastrój
Ub. niedzieli pUkarz jednej z często znaj daje swój początek w Machowskich drużyn obchodził jubileusz.,,
nym, me mając;:ym żadnego zna
sfaulowania setnego przeciwnika.
CZTERNASTU KIEROWCÓW
czertia przeoczeń;lu sędziego. Miast
zgłosiło ślę dotąd do niedzielnego raidu odnieść się do tego przeoczenia
organizowanego przez Automobilklub z
z wyrozumiałością j przejść. mid
W związku z mającą wyjść wkrótce nową ustawą o strukturze
okazji otwarcia sezonu,
nim db .porządku, część w;dzów spółdzielni, Powiatowa Zbiornica masła i jaj w naszym mieście
STRADOU
gości pojutrze jeder istkę WKS Wieluń, rozpoczyna często .natychmiast przemiano
z którą rozegra m cg mistrzowski na "wrzask, siląc się na epitety ped | jajczarsktilego
własnym boisku,
adresem sędziego.
YMCA Ł0D2

Prawie w 200procentach

wykonała plan gospodarczy

Częstochowska S.nia mleczarska

. ,»Is
SÄ»
;ÄSK
teza lwu» ta zas
z atuei rozj ra(?1^.

odwołała w poniedziałek swój przyjazd
1 ma zav, ttać do nas w innym terminie.

>wnęlrznyi
agraircz-!
W zakresie działania tut. filii, j nym. Dostawcami towarów sa ; ™ozl- wej cenie,
26-IV
nej Ij Częstochowską . Spółdzielnia. Częstochoiva,
ie-jsey, w znacznej
ispoda
obejmującego powiaty częsta
.
1925
jajezarska wykona 25 LAT TEMU
chowskii wieszczo weki, leży prze' części członkowie spółdzielni. Za! mleczarsko(
w pierwszym
ja plan
P-an gospodarczy
&{
izystkiir koordynacja p r.i c y I<łoś tarezone do spółdzi cl ni m’ek«) - la
W
dniu
wczorajszym
na
boisku
196%, podczas gdy
ich terenowy.; j. o-rprzyehiguje im prawo nabycia : kwartale
ółdzlelniach
i w spoi
_______ ........................................... .................................- —
. snn
id'Zif'iT
spółdzielnia
. w Krzepicach w obok koszar Zawady odbyto się
Częstochowskie
Towarzystwo w sposób prowizoryczny.
otwarcie
sezonu
sportowego
Cyklistów i Motocyklistów doko- Na rok bieżący CTC-i M.
pierwszymi zawadami piłki noż
między—klubem—sportowym- -nało-dot-yehezag-powaźnyeh-prfie-;widnje-dalsze-rqlwestyeju. Pn
■ wysłano z Częstochowy
'vv’ nej„Częstochowa“ i Częstochowaprzy torze żużlowym na Zawo
Zawo- towan
wane,
^ jest mianowicie pobmlo-;---»ob
dzi», który został przebudowany, wanie na razie ławek dla widzów, ;15Q HA
|
POD PLANTACJĘ
POLSCE ZAKOŃCZONA
; zbiiiór jaj ma wynosić 2-5 mil'ona rezerwa.
#
wyrównany i ogrodzony, na razie choć na przyszłość
szłośe UTU
CTC i M.
M, za
za- |j BURAKÓW
,
.
- ;sz{ńt,
hit-.
Ubiegłej nocy rozegrał się przy
ulicy
Barbary
krwawy dramat
WSPÓŁZAWODNICTWO GMIN
Reflektorem w życie
miłosny, którego bohaterami by
li szeregowiec 7 P. a. p- Włady
sław Knysak i narzeczom jego
Maria Ściubilecka* Między narze
czonymi wynikały różne niepo
wo i motocyklizm,
rozumienia, aż wreszcie nocy kry
nie turystyki ożyw
;ywienie działal
tycznej Knysak przyszedł do na
POPRAWCIE SIEI
flM" Ł‘^n ^ll odAm:
l
dniach 24 i 25 b ,m. nauczy- eerzów. ż Grabówką, Rędziny ż rzeczonej i oświadczył jej w cza
ności wraz z przeprowadzeniem " )
wyniesie około 60 kg. z 1 ha).. I o j cielstwo szkół średnich i powsze- Mykanowem, Miedźno- z Popo-r sie rozmowy na schodach Jze wy
Wśród wielu szlachetnych za klasyfikacji mistrzowskiej."
zasianiu i. sprawdzeniu — 80 A&g. \ ehnych wyjeżdża na wycieczkę ; wem, Opatów z Li-picm, Ęękfizo- jeżdża do Gdańska. Na zapyta
wodów, istniejących w spoleczeń
cukrn za lm. Rozrachunek po d0 Warszawy. W programie prze wice z Węglowieami, ICnźuiczka nie, gdzie ma dowody wyjazdo
etwte istnieje również i szlachet OSTATNI DZIEŃ
ZAPISÓW
DO
RAIDU
dostawie, (r)
widuje się zwiedzenie muzeum, r. Krzepicami-, Kłobuck z Kamy- we, wyciągnął- z kieszeni rewol
ny stan dozorcy domowego, któ
W związku, z niedzielnym ot
galerii sztuki, teatrów i zwiedze- kiemyPrzystajń z Pankami i Po- wer i ze... słowami; „oto mdj do?
ry tym ssię różni od innych, że rta* warciem sezonu Automobilklubu TEATR KUKIEŁEK
-'Ł-p-1-1-— odbudowującej"
J1—j------—i-_:-—osiowa i Kamienicą wód‘ wypalił w stronę narzecze- .
nie obiektów
się ---------ezesna ztyWrzosową
W
RADOMSKU
dozorców częściej niż
wiska dt
w™™ /..i
Częstochowskiego urządzony bę
(el) nej. Kuła jednak trafiła w ścia
obywateli znajdują się
nych obi
Nasze
dzieci
czeka
wielka
radość,'
^VT^aiwy. (i)_____
związku z- nie dzie raid na regularność, którego
nę- Wówczas Knysak przyłoży!
trasa poprowadzi przez Kozie
sobie rewolwer do stroni i dru- .
przestrzeganiem przepisów po głowy,
cm™™™»
Woźniki, Piasek, Lublii gim wystrzałem pozbawił się żyrządkowych, o które dba milicja•
i eta.
Pamiętamy dobrze te litanie
panów dozorców, którzy zimą
i
*
zapraszani bywali w gościnne przyjmuje sekretariat Automo-, dowoipy-tdrakiełki czekają na u> -1
. .
.
. -i— W~khde-„ŁepuiC Przygody Cy
progi komendy miasta dla otrzy hilkliihn T 41Ma 14
; stęp.. Wszystkie prace wykonali W związku z listem uaszc-go czy , płaty ryczałtowe, w takim razie•.* clona Smitha. TT roli głównej
.światło, -którego
którego nie i licznik jest niepotrzebny.
Eddie Polo.
-jtelnika -p. *t. „Światło,
mania lekcji na temat posypywa mumiom i Aie.ia u.
ma“, otrzymaliśmy od p. M. Ł.
nia ulic piaskiem lub popiołem
wyjaśnienia, w któryeh p. Ł.
w czasie gołoledzi, na temat «wskazując na brak żarówek oraz
przątania chodników i usuwania
częste kradzieże tychże z klatek
śniegu z jezdni.
sehcdowyeh, m. in, pisze:
Obecnie nadarza się szczegółna dla dozorców okazja wykaza
Jeśli chodzi o opłaty za uiepj
nia uświadomienia spoleczno-po- W raistrzostiwaeh A-klnsy roze
Piątek, dnia 16 b. m.
; TEATRY
rządkowego. Plantacje Miejskie grano dotychczas 19 meczy, a pa
z dużym nakładem pracy i środ dły 103 bramki, co daje przecięt
ną
5,4
bramki
na
jeden
mecz.
ków finansowych uporządkowały
Ze seeny
'ryisattoire i jest dla Elektrowni!
atSki
dTÄ KAMERALNY - „Codziennie
rabatki
batki na głównych ulicach mia Na listę strzelców wpisali się TEATR WIELKI
TZfCZR obojętną, C2y światło się I2.04 Dziennik porodnlowy. U-25 Koncert
o 5-tej“.
sta. A że rabatki te zaniedbane ub .niedzieli: Bojanek z CKS-u max <m m«Nm* ,m,«mcmxr: ndl
m. p.11, nw»nr .dmi-|
MUZEUM MIEJSKIE - Wysta
były
minionych łat, i Skupiuski z WKS Wieluń, któ Stanisław jarzębski —
_ _przez kilka
ku imntunacn
j nistracji domu rachunek mn&i dowa
uv»4ł wsi-.
Wit , 13.05
ł-ł.uj „z
„b naszych
kia^cy^ll stronBLIVI1 Gra
ejiu
wa Plastyków od 9 — 17.
Zespół
Władysława
Kaczyńskiego.
13.«
okazało się po przekopaniu ich, rzy zdobyli po 2 bramki. Królem
kuomm, iWdMiw!^ nns^mraes
" "
'
14.00 Muz. kamcralże w ziemi byłoo sporo
gruzu, ka strzelców i postrachem bramka
sp
Wokainego P. KINA
mieni, szkła. Wszystek
Vszyt
ten balast rzy jest nadal Jędrzejewski, zdo
Dziewczęta z baieia.
został ładnie wybrany i ułożony bywca 13 goal i. Wicekrólami są
lozdlui rabatek.
na razie Lach II i Garns — po 7 ły skrzypek-wirtuoz, koncert
Mtkuszewski.
BAŁTYK
—
Syrena
Sklego Radia — Stanisław i
Należało by się spodziewać, że bramek, dalej idą Halkiewicz 5, W
programie: L. v. Beetho-wena ..Erc
panowie dozorcy uprzątną tę Nicpan, Kopera, Ślęzak i Seifried łka", uwertura z opery —*~
DYŻURY APTEK
wątpliwą ozdobę sprzed swoich po 4, Heine .Szatkowski, Znlas, cert skrzypcowy d-dur.
ny żi
Z. Monlkewsklsfle — I Aleja 14
posesyj. Bo cóż z tymi kamienia Jaworski, Kołodziejczyk i Wójci TEATR KAMERALNY
t skargi- na ciemności
lerza Polskiego"
przynosi... 19.15 J.
J. ZogOnKISgO
Zagórskiego —
— AJ.
Al. Wolności
Wolności 66
66
mi mają począć robotnice płon kowski po 3, Kadzidło, Wilczyń
„CODZIENNIE O 5-ej‘*
Urnw. _ s.w., T« .1.6.
iącyjf Tymczasem kamyki sobie ski, Orłowski, Krupiński, Dąbrów Dzisiaj o godzinie 19.30 farsa w 3 ak i światło, którego nie i
tach
M.
Hennequlna
i
P.
Vebera
„Co
22.45
Program
lokalny.
53.00
'
*
"
*
*
Śtat-J
Jeżeli
Elektrownia
pobiera
sinego
7.
tylko
od
godz.
8-ej
do
leżą, a panowie dozorcy jak zwy ski, Bulski po 2, aż 18 graczy zdo ■ dziennie o
19-ej.
było po jednej bramce.
Jutro o g([odzinle 19-30 „Codziennie o 5". oświetlenie klatek schodowych
kle .fiimna krew",
Quls.

Tegoroczne plany

Częst. Tow. Cykl. i Motocyklistów

m l Radomska

Panowie
dozorcy,

=:

0/j u0

„

:eKEtlŚS

w

lo jes! słuszne!

Co słychać nowego

Co i gdzie

w królestwie strzelców

Radio
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OGŁOSZENIE

PRZETARG U

ZJEDNOCZENIE PBZEM. MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH
OKR, WARSZAWSKIEGO

POSZUKUJĘ

wychowawczyni

na odbudowe drewnianego mostu kolejowego na bocznicy
Państwowych Zakładów ceramicznych w Gnaszynie koło Czę-

do
6-dlo
TYGODNIOWEGO
DZIECKA ZE ZNAJOMOŚCIĄ
PIELĘGNIARSTWA.
Zgłosze
nia zaraz Mickiewicza Nr 78
G 1051/1549

O/erty w zalakowanych kopertach z napisem „Przetarg
na odbudowę mostu drewnianego w P. Z. C. Gnaszyn" wraz
z dołączonym kwitem wp'aty wadium w wysokości 3 proc.
oferowanej sumy. lub bankowego Ustu gwarancyjnego, nale
ży składać w sekretariacie Wydziału Technicznego Zjednocze
nia uL Górnośląska 45 — pawilon 18 barak 8 w skrzynce dla

ZGUBIONO dowód kolejowy Nr
838.186 wyd. przeć DOKP Łódź oraz kartę rejestracyjną wydaną
przez RKU Częstochowa na naz
wisko Juchnowlcz Józef.
O 1039/1524

przetarg nieograniczony

WOLNE POSADY

misyjne otwarcie kopert.
nych Okr. Warszawskiego Wydział Techniczny adres jak wy
żej, w godż, od 8 — 18,
Zjednoczenie zastrzega sobie prawo dowolnego wyboru
oferenta, jak również unieważnienia przetargu częściowo lub
całkowicie,
K 3700/16«

Z O U B V
ZGUBIONO zaświadczenie zwol
nienia z wojska wydane przez
RKU w Częstochowie na nazwis
ko Kuku la Wacław.
K 1070/1580
GUBIONO dnia 15. Tl 41 r. legi'mację ORMO Nr 98 na nazwla3 Kowla Mieczysław. K I0B8/1636

ZGUBIONO dowód osobisty wyd,
przez Gm. Przyrów na nazwisko
Deska Stefan.
° 034/1528

%%%&?%

POMOC domowa potrzebna. Dąbkowskiego 8/10 m. 3 (róg POW)
G 1037/1514
ZDOLNA krawcowa sukmarka po
trzebna. Dąbkowsklego 31 m. 3.
K 1081/1613
WYKWALIFIKOWANA szpularka
potrzebna zaraz. Krótka 38/4 —
Pracownia Trykotarska.
K 1087/1537

*

W Zmarłym tracimy długoletniego i zasłużonego pracowCzeió Jego pemtęch
RADA ZAKŁADOWA
91050/1548

DYREKCJA
BOTY „CZĘSTOCHOWA"

Wyprowadzenie drogich nam zwłok z domu żałoby przy
ulicy Rejtana 6 do kościoła św. Józefa urn Bako wie nastąpi w
sobotę, dnia 13 kwietnia b. r. 6 godzinie 15. skąd następ
nie odbędzie ale pogrzeb na cmentarz parafialny.
Na smutne tu obrzędy zapraszają krewnych, przyjaciół
i życzliwych paroled Zmarłego pogrążeni w głębokim smutku
żona, córki, syn, zięciowie, wnuczek I rodzina.

POTRZEBNY zdolny czeladnik
krawiecki od zaraz. Garibaldiego
24, Ciszek.
G 1033/1533

SPRZEDAM Większą Ilość «liche
go kamienia budowlanego, szczy
towa 14 m, Ł
" •-

POTRZEBNA
pomoc
domowa.
Wiadomość 1 Maja XI.
G1041/1549
POTRZEBNA pomoc domowa od
zaraz. Zgłoszenia: Fabryka Papie
ru w Myszkowie. M. Gołąb.
G 1044/1

CERATĘ na płótnie oraz papiero
wą poleca po cenach hurtowych
Dom Handlowy, Kraków, Goi*,
bł* •
K uaf!4S4

“.Ti

. Udam Oużjfjjski
po długich 1 ciężkich cierpieniach zmarł dn. U kwietni* JHś r.

Gł10«/1542

SPRZEDAŻ

Ubył

r

naszego grona zacny towarzysz 1 kolega.

TOWĄ ZŁ 134.-

7,

ODBIOREM W ADMINISTRACJI ZŁ 1*0.—

X________ ______________________ /

SPRZEDAM plac na LislAeu. orai
maszynę do wytwórni wód gazo
wych.
Wiadomość:
Sobieskiego
3/6. piekarnia od 18 — 18.
K 1088/16«

KUPNO
FABRYKA Papieru w Ctęstoehowłe ul .Narutowicz» Z5, zakupi
W «W*-*-------

Cześć Jego pamięci:

2E OD DNIA 13 KWIETNIA B. R. CENY PRENUMERATY

/) c. mm

długoletni kasjer Buty „Częstochowa"

kasjer Huty „Częstochowa1*
po długich l ciężkich cierpieniach zmarł dn. 13 kwietnia 184* 1.

po długich i ciężkich cierpieniach, opatrzony iw. Sakramen
tami, zasnęl w Pana dn. 15 kwietnia 18« r_ przeżywszy lat *7.

kasjer Hoty „Częstochowa"

(pp. prenumeratorów}
zawiadamiamy,
„ŻYCIA CZĘSTOCHOWY1' WYNOSZĄ Z PRZESYŁKĄ POCZ

”'•1*1 w Częstochowie, w roku
1B1S na nazwisko Tarłowskl Jan.
O 1948/1543

Udam Dużyński

Udam Ouźyński

O 1048/1547

PRACOWNICY HUTY „CZĘSTOCHOWA"

SPRZEDAM samochód osobowy i
marki „Polski Fiat" tanio. Wildo- | KROWA z roleW i
moić 1 Aleje J.
K 1080/1#*! ' Jasnogórska 70,

LOKALI

Nt IM—

a*, e

ma «BusTseHewY

50 milionów zł potrzeba na odbudowę w S umowy handlowej
szkolnictwa w naszym powiecie
W roku bieżącym prace pochłoną
20 milionów złotych
(dalszy ciąg ze sir. i)
W tych dniach został opracowany przez Inspektorat Szkolny
szczegółowy plan Inwestycyjny w zakresie odbudowy I budowy
budynków szkół podstawowych w powiecie częstochowskim. Pro
gram ten zostanie uzupełniony przez dodatkowy plan Inwestycyj
ny dla m. Częstochowy, obecnie opracowywany.
* W przesianym do Kuratorium
planie prac uwzględniono budyn
ki . szkolne, położone w różnych
gminach, naszego powiatu, przede
wszystkim . troszczono się o te
gminy,"w których nasycenie szko
łnmi podstawowymi jest stosun
kowo słabe i w których zorgani
Sprapogotowia lekarskiego zowanie -nowych szkół jest ko
nieczne.
poruszyli
dziennika przed kilko dniami, pod
Przewiduje się remont kapital
chodząc do zagadnienia raczej od'ny
budynku szkolnego w Koście!
od
strony administracyjnej i dyskusji, jcu gm. Rędziny budowanego od
Na cel ten musi
jaka toczyła się na ostatnim
być wyasygnowane jeszcze w b.
Miejskiej Bady Narodowej.
Zamierzaliśmy do kwestii pogoto r. 1.000.000 zł. Odbudowany zosta
wia powrócić jeszcze po pewnym uie spalony podczas działań wo-

Jeszcze
o pogotowiu
lekarskim

rzymieehy gm. Lipie, Rodziny gm,
-Rędziny o 10 izbach lekcyjnych
kosztem 6.000.000 zł w b. r., Przy
stajń gm. Przystajń o 8 izbach
jęnnych budynek w Sutkach gm. lekcyjnych -oraz Bieżeć gm. WęRększowiee, przy czym do końca- glowice.o 3 izbach lekcyjnych.
b. r. przewiduje się wkład 400.000 Przewiduje się, że wykończenie
złotych.
_
. tych wszystkich- -budynków., na
.. Powatąpie nowy budynek w I- stąpi-. w 1940 bądź w 1950 roku.
wanowicaeh" Dużych gm. Opatów Częściowo jednak niektóre z wy
murowany, o sześciu. łs/baek lek mienionych szkól jak w Kutkach
cyjnych i dodatkowym pomiesz ęzy .' Iwanowicach- Dużych będą
czeniu, kosztem w r. b. 3500.000 zł. oddane do użytku młodzieży szkol
Również uzyskają
zyskają nowe
po "budynki nej być może, że już z począt
szkolne Jaskrów gm, Waneerżów kiem nowego roku szkolnego,.
o 3 izbach lekcyjnych, Rębielice Ogółem na przeprowadzenie
Królewskie gm. Popów o 7 izbach wszystkich robót przeznacza się
lekcyjnych, Cykarzew gm. Myka ok. 50.000.000 zł, w tym prawie
nów o 8 izbach lekcyjnych, Pa- 20.000.000 jeszcze w b. roku.

ZSRR dostarcza Polsce zboże

Polska etraymala ad Związku Radzieckiego 3M ty«, ton> skuła

jagodzie 80.7811 tan zboża.________ .

Akademia żałobna
ku czci gen. Świerczewskiego
W pierwszą rocznicę zgonu ś. p.
em Karola
Karola Si
Świerczewskiego Dd
Geni
wództwo Miejscowego Garnizonu
W. P.i Związek Uczestników Wal
ki Zbrojnej o Niepodległość i De
mokrację organizują w nndebo-

(lżącą niedzielę, dnia 18 b. m. o go
dzin;
dżinie 10.30 uroczystą akademię
żałobną w Teatrze Wielkim.
Na program złożą się: przemó:
wienie Kpt. Romana Bartłomiej,
czaka, prof. Stefania Borkowska
(fortepian), deklamacje •«— art
Teatru Miejskiego Mięczyński,
występ uczennic Państw. Lic. i
Gimn. im. J. Słowackiego i Or
kiestry Miejsc. Jednostki Wojs
kowej.
Partie polityczne, Związki Za
wodowe, Organizacje polityczne
i społeczne winny delegować po
sztandarowe na godz. 10-15,
tu Wiedzy Zawodowej prof, dr czty
a społeczeństwo winno wziąć jak
Jana Chodorowskiego.
najliczniejszy udział w akademii.
Następnie prof, Szperł wygło Wstęp wolny.
si? wykład wstępny na temat za
gadnień podatkowych, & prof. TERMIN KURSU
Fuks na temat organizacji i tech WŁÓKIENNICZEGO JESZCZE
niki handlu.
NIE USTALONY
W jak wysokim stopniu zagad Donosiliśmy niedawno, że łaba
niania szkolnictwa zawodowego Przem.-Handk>wa wraz ze Zrze
interesują . kupiec two świadczy szeuiem Prywatn. Przemysłu
fakt, że wielka sala Izby nie mo Włókien, organizuje kurs włókien.
giä pomi-ościió" uczestników, oraz niczy (tkacki i dziewiarski). Oosób, które zgłosiły się po termi becnio dowiadujemy się, że termin
oie zapisów i wobec
wone tego będą rozpoczęcia kursu uległ odroczęwłączone do drugiej" grupy.

Duże zainteresowanie kuplettwa
pierwszym kursem kwalifikacyjnym
zorganizowanym w naszym mieście
Jak donosiliśmy,
my, 14 b. m. nastąpiło ur
uroczyste otwarcie plerw-

jncg dla Kupiectwa objętego akcją szko
Kursu Kwalifikacyjnego
, proponując
„
, - rozszerzenie
,,
,
V za- 5 GDZIE URZĘDUJE KOMITET szego
lenia zawodowego przedsiębiorców
lębł.
I pracownikówr isektora prywat
kresu jego działalności na teren po-! OBCHODU 1 MAJA
Kupieckiego Instytutu
wiatu częstochowskiego. Jak słusznej Komitet Obchodu Święta I-go u eg o, a zorganizowanego fprzEez Oddział
były nasze intencje świadczy najle-:Maja urzęduje w godz. od 8-ej do Wiedzy Zawodowej przy Stowarzyszeniu Kupców Polskich w no
piej fakt, który zdarzył się wczoraj, Ijj^j w |0kalu Miejskiej Rady Na szym mieście.
W otwarciu kursu udział wz:ę- liuaz Braun, imieniem izby Prze
Czytelnicy nasi wiedzą, ie redakcja I rodowej II Aleja 35 — I p." lei.
łi Wicewojewoda 'kielecki Mos mysio wo - Ha ndł owej składając
„Życia“ otacza szczególną troską Dom j2t*7E.
kwa, prezydent miasta Wieezo- wykładowcom i uczestnikom Kur
Dziecka w Olsztynie. Dlatego też kie-)
rek, prezes Iżby Przemysłowo su życzenia -owocnej pracy Dy
rownictwo Domu ze swoimi
I Handlowej
.dlowej Józef Nowalk, preze rektor Braun odczytał również
ni! zwraca się do nas, gdy inne spo
I Stowarzyszenia Ku] ów Polskich depeszę nadesłaną przez Dyrekto
soby interwencji zawodzą. I tak też
POMÓGŁ ZNALAZCA ODDAŁ ! Franciszek Jankowski, i przewód ra Centrali Kupieckiego lastytu
było również wczoraj w godzinach DOKUMENTY
i niczący Rady Oddziału Kupiec
południowych. Otrzymaliśmy z Ol
W numerze wtorkowym nasze kiego Instytutu Wiedzy Za wodo
sztyna telefon, źe od wczesnych go
dzin rannych jedno z dzieci ma bar go pisma z: iclbwąliśmy do zna j wej Jacek Trawiński.
z dokumentami
pc zagajeniu prezesa Jankowdzo silny atak ślepej kiszki i zachodzi lazcy porift
konieczność natychmiastowego prze zgubionego ub. niedzieli przez p.: äkVgo który
który -zobrazował potrzewiezienia go do szpitala w Częstocho Kracińskiego, o zwrot dokumen- by kupiectwa w dziedzinie szkol
__ ______.1
OW, IfTfirx-r-n v.crnlio ur/neninial nn- nic twa
wie na operację. Tymczasem wszyst tmr
zawodowego, pirezes Tra
kie błagania o pomoc w Częstocho zul bardzo dotkliwie.
wiński w gorących «Iło wach omó Tak jak corocznie również i rząd Miejski przystąpi do wzno- Niejednokrotnie przechodząc III
Apel nasz odniósł natychmia wił zadania uczestników Kursu bieżący sezon letni Zarząd Miej wienia budowy owej arterii, któ Aleją spoglądałem, na gablotkę
wie od 8-ej rano do godziny 11-ej
pozostają bez echa. Wzywane, a po stowy skutek, bolwiem we środę i wezwał ich do intensywnej, su ski wykorzysta do przeprowadzę ra urządzona i oddana do użytku „Dziennika Ludowego“ umiesz
wołane do tego instytucje odpowia p. Kraciński otrzyma! za pośred miennej pracy.
»siadała
nia robót drogowych. Specjalna publicznego, będzie posi
we poczty "zwrot dokumen-- Imieniem i z upoważnienia Ku uwaga będzie zwrócona na przed gromne znaczenie dla miasta, czoną na domu pod Nr 55. Przez
et wem
dają odmownie, tłumacząc, źe Ol nie!
całe miesiące zwracał moją uwa
m zawiadomi! nas wczo ralo-ra O. S., Kurs otworzył dy mieścia, ale również będą prze gdyż przyczyni się do skierowa gę niezmieniony od~dnia 15 kwiet
sztyn nie leży w sferze Ich obowiąz tów, o
dz
za skuteczna, i szyb rektor Lzesiaw
Czesław Przybylski, —
po pro' sadzone roboty i w śródmieś- nia ruchu innym torem niż przez nia 1947 r. numer gazety.
ków. Dopiero w ostatniej chwili Je raj, dziękując
czym zabrał głos dyrektor dr «Tu ciu. Zostanie odnowione asfalto- Aleje N. M. Panny.
dynie Miejskie Pogotowie przyszło ką interwencję.
Gdy nadszedł początek kwiet
z pomocą, wysłało karetkę do Ol
w Alejach, a
nia b. r„ byłem już tak przekona
sztyna i przewiozło chore dziecko na
urządzenie dość
ny, że numer ów będzie obchodził
KONFERENCJA
stół operacyjny.
ej,- a bardzo ważnej dla
rocznicę, iż gotów' byłem zakła
: centrum miasta ulicy Racławic- NAUCZYCIELI MATEMATYKI dać się o to nawet na poważne
W związku z tym faktem chcieliś
I kiej, która zostanie wybrukoOśrodek dydaktyczno-naukowy sumy. my stwierdzić z całą stanowczością,
„matematyki organizuje w dniu A przecież...
że w sferze działania Wydziału Zdro
Zgodnie z niejednokrotnie wy 17 kwietnia b. r. o godz. 8 rano w Przegrałbym największy za
wia Starostwa Powiatowego winno
suwanymi wnioskami w sprawie szkole podstawowej
[stawowej Nr. ŁnKNa- kidaj. Ną dwajini przed 15 kwiet
natychmiast znaleźć się udzielanie ZOBACZYMY JUŻ JUTRO W TEATRZE
kontynuowania prac przy Ł zw. rnŁowicza 29 konferencję naucz:
pomocy wszystkim ludziom z powia
wy nta
na 1numer zmieniono T, niestety,
Zapowiedziany .przez nas wy- r Na bogaty program •wieczoru Unii W — Z, gdzie roboty już by cieli matematyki. Konferencja
oryginalm rocznicy nie by
tu, o ile tylko ludzie ci, zdołają po stęp
tej oryginalnej
.. baletu Tacjany WysocKiej,
Wysockiej baletowego złożą
dożą się: Chopina ły swego czasu prowadzone, Za trwać będzie od godz. 8 — 16.
gotowie Starostwa poprosić o pomoc.
ło w naszym miejcie.
Giez.
*- ***»«**v
naszym
«** uiivovir,
mieście, wywołał *.iu
zro-1
-1 ouuurzv
Scherzo — -n-molł,
H-molI, mazurki, walwal
A jeżeli Wydziałowi Zdrowia Staro-] w
stwa trudno byłoby uruchomić pogo zumiałe ^ w Częstochowie zainte-! cc, tańce ludowe i akrobatyczne,
towie we własnym zarządzie, wi resown nie. Tu bowiem po woj- j w których udział wezmą tancer
własnym zakresie i własnymi środ ce balet ten przeżywał swe odro-1 ki; Danuta Skarżyńska, Halina
kami, — niechże przystąpi do współ-! dzenie i niejedna czestoehowian- j Woroniecka, Joanna Jaworska,
prac? z Miejskim Pogotowiem, niech! ka dzięki p. Taejanie poznała się ■, Bożena i Hanna Karłiekie, Mada sanitarkę, którą podobno posia z pięknem mchu. zaklętym w Ha Sielicka, Lena Kwiatkowska,
stając się przez to jej postrachem.
Krystyna Matejko, Jadwiga Mirda, a na pewno opieka lekarska w tańcu.
Podczas rozprawy oskarżony
Jutro, po dwuletniej nieobce- j eka, Krystyna Rudzka, Wanda
powiecie ulegnie znacznemu uinten
wypierał się z uporem zarzucasywnieniu. Przecież trudno sobie nośei, Tncjana Wysocka zaprę- j Potocka, Natalia Głowacka i „jeów, jednak
nych mn czynów,
jednakże
zentuje
rezultaty
swej
pracy
w
j
dynak"
Edmund
Margas.
wyobrazić w XX wieku pozbawienie
' nia 25-ciu świadków -nie ylko po
wsi, sąsiadujących z tak dużym Wyższej Państwowej Szkole Ba-; Choreografia Tacjany WysoW Wydziale Karnym Sądu Okręgowego toczyła się wczoraj twierdziły jego winę, lecz wyło
letowej
w
Sosnowcu.
;ekiej.
Przy
fort.
Ada
Elektordwicz.
środkiem, jakim Jest Częstochowa,
rozprawa przeciwko 39-letniemu Janowi Słaboszów! b. konfiden niły jeszcze nowe okoliczności,
natychmiastowej pomocy w nagłych
towi gestapo I żandarmerii niemieckiej; rozprawie przewodniczył jak te, je Słabosz pomagał żan*
wypadkach. Jakie to za sobą może
sędza p. Płoweckł, oskarżał prokurator p. Pietrzykowski, obronę darmerii w rekwi rowan in zboża
pociągnąć konsekwencje widzimy naj
wnosił ad w. p. Salewlcz.
i drzewa, a także wymuszał od
ZOBACZĄ MILUSIŃSCY
lepiej na przykładzie Olsztyna.
Jan Słabosz -oskarżony był o eonir. i Edwarda Podlejskic-go o ludności dla siebie artykuły żyw
kim
artystki
Teatrów
Miejskich
Wydaje nam się, że propozycję na
Uczennice Państwowego Semi
to, żc w czasie okupacji oskarżył działalność polityczną. słucha r« noście we i wydał w ręce Niem
p.
Wandy
Jerzmanowskiej.
Balet
szą Starostwo winno wziąć pod roz narium dla Wychowawczyń Przed
przed gestapo szereg mieszkań- radia, posiadanie broni i t. d. Na ców członków organizacji pod
wagę.
szkoli, przygotowują dla naszych przygotowuje p. Tali Pero.
”A”r gminy Poraj, a m. m. Teo.fi skutek tych oskarżeń mieszkań ziemnych, którzy wykonali na

Apel „życia

Zarifd Miejski przygotowuje
letnią batalię naprawy dróg

Rocznicy
nie było...

Dwanaście uroczych sylfid
Tacjany Wysockiej

__

Postrach gminy Poraj

konfident Jan Stakes
odaowiada za swe winy

Czerwonego Kapturka

———milusińskich miłą niespodziankę.
POLSKI ZWIĄZEK ZACHODNI [ Będzie nią wystawienie baśni
utrwala poUkołi
| fantastycznej p .t. „Czerwony
Kapturek“ w przygotowaniu reZIEM ODZYSKANYCH iyserskim i opracowania literac
TADEUSZ KWASNIEWSKI

Przygoda w Bilbao
OPOWIADANIE ŻARTOBLIWE
IV.
— Jeżeli wszystkie Hiszpanki kilkakrotnie moje imię, utwier
lak kochają, to rozumi<
rozumiem — zau- dziło mnie w przekonania, że kart
ważył Nałęcz.
ka ta przeznaczona jest dla mnie.
— Pełnym haustem piliśmy
Postanowiłem zejść do winiar
czary miłości, nienasyceni, eprag ni, tym bardziej, że zbliżała się
nieni nowych, gorętszych piesz godzina jedenasta, pora wystę
czot.«
pów Alziry. Po kilku minutach
Słońce na dobro rozpoczęło wę znalazłem się w przepełnionej sa
drówkę po niebie, wpadając do li „Medina del Campo“. Znowu
pokoju szeroką smugą, kied
kiedy wy- Alzira tańczyła, jeszcze bardziej
czerpany przeżyciami, usnął,
piękna i uroczo, znów tł om
w jej ramionach. Gdy się obudzi szał a ł jak na emocjonującej cor
łem w pokoju panował jnż mrok. ridzie. Kilkakrotnie wzrok Alzi
Byłem sam. Jedynie
ry przesunął się po mnie, ale tak...
pach emanujący z .pościeli, świad jakby po martwym, nieciekawym
czyi o minionej nocy. Leżąc ogar przedmiocie. Z niecierpliwością
nięty leniwym bezwładem, jeszcze oczekiwałem chwili, kiedy chło
pak zaprowadzi mnie jak wczo
raj«. Napróżno. Upływały minu
przychodziła. Zast
ty, następnie godziny. Zwolna
nawiałem się co robić, kiedy winiarnię opuszczali goście. Do
wzrok mój padł nagle na małą chodziła -druga po północy, a mój
kartkę, jasną plamę odcinającą cicerone nie zjawiał się. Postano
flię na hebanowym blacie stolika. wiłem pójść sam. Wiadomą drogą
Na kartce było nakreślone kilka zbliżyłem się do furtki, która jod
zdań w niezrozumiałym dla mnie nak była zamknięte. Przez mar
języku. Jedynie powtarzające się trzymetrowej wysokości ule mo

Przedstawienia
„Czerwonego
Kapturka“ odbędą się w Gimna
zjum i Liceum im. Sienkiewicza
-w niedzielę 18 i w poniedziałek
19 b .m. o godzinie 16,

Górę
rę, ~
Bolesława
‘
Marsz atki
Jana Pin:
Platę, Alberta Koniec;
Kopieea,
Marcinaa SI
Służalkia, Józefa
Dudka,
<
Stanisła'
ława Derejezyka,
Der
Władysława Żywiotka, Władysława Ń>

głem się wydostać. Gdzieś z dal- fopór, kopiąc i gryząc, bowii
szej ulicy dochodziła wrzawa bój złość moją potęgowała niej;
.„A potyczki. Jak objaśnię ność
__ ajisytuacji
*___ ___________
____
ki czy też
L. tęsknota
za_AIcia z bata rozlegały się strzały zirą. Do służby przyłączyło się to
karabinowe czy rewolwerowe i warzystwo z sąsiedniego stolika.
wsiąkły w mrok nocy. Wróciłem Uderzony w tył głowy, straciłem
do winiarni. Poza rozbawionym przytomność.
towarzystwem przy jednym stoli — No, no! — mruknął Zawirski.
ku, nie było tu już nikogo z goś — Kiedy przyszedłem do siebie,
ci Przywołałem gospodarza i po stwierdziłem, że znajduję się w
dając mm kartkę, poprosiłem
więzieniu. Nie wiedziałem, He cza
przetłumaczenie jej treści.
su upłynęło od chwili napada, bo
— Z miłą chęcią senor — odpo wiem zabrano mi wszystkie przed
wiedział, usłużnie biorąc kartkę mioty i zegarek. Po pewnym cza
z mojej ręki.
sie drzwi celu otworzyły się i żoł
— Nałożywszy okulary na nos, nierz, który wszedł, dał mi ręką
brał się do czytania. Nagle uś- znak, ażeby iść za nim. Po chwili
iechnięta dotychczas
twarz znalazłem się w biurze, przed
Baska, zmieniła się
trzema oficerami. Na stole przed
$ię nie do pozi
nia. Z dobrodusznego
szynkai
nimi leżały moje dokumenty i ta
_ szynkarza
przemienił się w przerażone i o- nieszczęsna kartka od Alziry. Je
szalałe bydlę. Ryknął na cały den z oficerów sprawdził moje
głos, tak, że senna służba, leniwie personalia, po czym -podsuwając
się wałęsająca z kąta w kąt, zbie mi przed oczy kartkę, zapytał po
gła się do niego. Z nienawiścią francusku, czy jest ona moją
patrząc na mn». szybko coś wy własnością.
krzykiwał, wymachując rękami. — Tak — odpowiedziałem — lecz
Oczywiście niczego nie -rozumia nie rozumiem...
łem, a zdziwienie moje wzrosło»
Wystarczy, że my rozumie
kiedy na skutek słów gospodarza, my — przerwał mi drugi oficer.
dwóch drabów, a w tym i mój — Sąd wojenny, przed którym
wczorajszy cicerone, przyskoczy pan odpowiada, skazał pana na
ło do mnie, wykręcając mi ręce. karę śmierci przez rozstrzelanie,
Obaj upodobnili się do średnio
-wyrafinowaną zbro.,.
wiecznych zbirów. Stawiałem Im
(d. <\ n.)

cy e!
wyjątkiem Noconia
stali ujęci i wysłani do obozów
koncentracyjnych, a część z rich
została zamordowana lub zaginę
la bez wieści. Ponad to Słabosz
udz-elal ffftstłinn i źnnftnpmurii In

niego zamach.
Na wniosek prokuratora Sąd
odroczył rozprawę. Przeciwko Sła
boszowi zostanie sporządzony no
wy akt oskarżenia, a w charakte
rze dodatkowych świadków powo
łan: będą ober-kat Zawiercia
Schneider oraz Majer, (g)

Dzień Częstochowy
NA DOM
DZIECKA
w Olsztynie złożył w
naszej redakcji p.
Marian Chlad 1500 zł.
PARTYZANCI
w sobotę 17 b. nu o
godzinie 18 odbędzie
się zebranie członków
Związku Uczestników
Walki Zbrojnej „
Ntepodległoió i Demokrację w lokalu
™u MeiJWolnoSci 3/5 w sprawie
uroczi’■ystości
stości w rocznlcę Śmierci
śmlerci gen.
Świerczewskiego ort
obchodu 1 Maja.
CZAS LETNI
zostanie wprowadzo
ny w nocy z 17 na 18
b. m. Zegary trzeba
będzie przesunąć o
godzinę naprzód.
OGÓLNE
ZEBRANIE
członkiń Ligi Kobiet

odbędzie się w nie- OD DZISIAJ
dzielę 18 b. m. o gc
dżinie 16.30 w lokal
własnym
Nr 77.
komitetu M. K, O. S.
dzielnicy Ostatniego
W SPRAWACH
Grosza, w kontumte
ŚWIADCZEŃ
t,CzęstochowiankiH
? O
godzinach
od 10
i
socjalnych,
oga. do 15.
członkowie Z .zków
~ iwodowych zasię- ZABAWĘ
TANECZNA
dp£6■w. informacji
Radzie ZwiążI.Zi
urządza Komitet Ro
kó‘

w'».C2łF,§

skiego
____ lowlcza^Hr
Zaw. prac. Włókien.
Włókien Karult
niczych.
gimnastycznej.
TYLKO
SEKCJA
DO WTORKU
PIEKARZY
20 b, m. moina zgła- zwołuje zebranie
szać
6j udział w swych członków
zbiIarowej
i
wycieczce Po W. Radzie Związ
na Targi Poznańskie, ków Zawodowych, w
niedzielę 18 b, nu o
godzinie 1L90,

tens

rnfsSröwck ------po kra lir
__

---- —*~^
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izczecłi w oczach warszawiaka

Szczecin, w kwietnia
(Od specjalnego wysłannika)
vdyby zapytać kogokolwiek, Jakie
jest największe miasto w Polecą, od. budowa nowych domów rozpocznie d@ je dom mleenkalny dla pracowników
dopiero w r. 1M9-50). Tytmtwaeeen min. Żeglugi 1 EHvörzec żeglugi Przyvledzlal by niechybnie:
pforii
— Warszawa!
remontuje «tę budynki, nadające da brzaöiej, Akademia Lekarska, przy
I okazuje się, że byłby w Wędzie. do odbudowy.
nl. Dworcowej, nowy hotel na pL
Zwolna znikają domy grożące za Sprzymierzonych, wielka hala porto
Bo powierzchnia Warszawy wynosi
tylko 141 km kw, a Szczecią — eź waleniem. Cegła e rozbiórki wędruje wa na uL Narutowicza. Na tej samej
do Warszawy i Przemyśla AJ* jesz uUcy remontuje elę 3 domy (143 izby)
250 km Kw.
- szczecin z lotu ptaka wygląda Jak cze dużo gram leży na ulicach 1 (Ba pracowników kolejowych, 247 Izb
olbrzymi ogród Miasto oplatają drze straszą kikuty wypalonych domów.
w osiedlu Żele chowo dla pracowników
wa i krzewy. Wzdłuż utić 1 placów,
— Cierpimy na głód mieszkaniowy portowych, 180 izb na ul. ów. Zofii
prawie, dwa razy szerszych niż
—*aią elę mieszkańcy. — Są wpraw dla MO 1 300 Izb w robotniczej dziel
Warszawie, ciągną d* fflugie pasma dzie wolne mieszkania, ale wymagają nicy Gołędn.
tiuntownegb remontu. .
zieleni.I
..
Ogółem Szczecin zbogad, się o 3
Tej zieleni jest tam tak wide, że
WarasAwlaka bawL ten „gruntowny tya. nowych izb w A.
Ponadto powstaje nowych 20 szkół,
. wśród miast europejskich Szczecin łaj remont" polegający w wielu wypad
muje pierwsza> imtyotye
miejsce yu
po Wiedniu.
kach wyłącznie
»TJCUiUU. äcwu
wyiqyzmic US reniOOClC W6- 7 ośrodków zdrowia 1 odbudowuje się
ew, kwiatów rosnących ńa wnętnmym (podłoga, ramy otdenne, kosztem 47 mli. zł. największy w
tficach oraz licznych parków,
« »- prze. ltd.), * cena tego gruntownego re Polsce szpital PCK.
Przy zabezpieczaniu przepięknego
śliczny lasek Arkoński, puszcza Bu montu Jednej izby jest 80 proc. niż
kowa na wschodnim brzegu Odry 1 sza niż w stolicy.
Zamku Piflstowzrtdego, zbudowanego
Jezioro Głębokie
1,5 km od przy-' Inicjatywa prywatna, dzięki prze w r. 1300—1600, odkopano na podwó
anku tramwajowego, nadają mlas- kazywaniu na własność użytkowni- rzu stare osiedle. Droga wykładana
nu charakter miasta- ogro kom terenów miejskich, remontuje balami, podwaliny chaty, różne dro
tu portowemi
du. A Szczecińska Dyrekcja Odbudo domki jedno 1 dwurodzinne, głównie biazgi, jak obrączki, kukły ltd. wska
wy nie tylko uwzględnia w swych w najładniejszej dzielnicy willowej zują na charakter słowiański osiedla.
Na miejscu Starego Miasta kom
planach pozostawienie zieleńców, lecz Pogodno. Niebawem zwiększy się rów
nleż Ilość wolnych mieszkań dzięki pletnie zburzonego, powstanie częścio
1 budowę nowych.
Dzięki tej zieleni 1 bliskości morza, eksmisji ze! Szczecina elementów cza wo zieleniec. Ale zabytkowe budowle
klimat w Szczecinie jest niezwykle brownlczyd
szczecińskie będą odbudowane. Za
Ci „pionierzy", którzy w roku 1945 bezpiecza się więc 3 kościoły zbudo
zdrowy.. Dowodem tego jest 450 uro
dzin przy 111 zgonach (w marcu A.). przybyli -do Szczecina, aby ubogacić wane w XI.11 wieku oraz Stary Ra
Dowodem tego Jest wzrastająca ilość się tanim kosztem i którzy mieli z tusz nad Odrą kompletnie spalony,
. mieszkańców „w tempie" około 2,5 tya. tego czy z Innego powodu zatargi * Obudowany w XV wieku 1 przebudokodeksem karnym, będą musieli
mieszkańców miesięcznie.
Obecnie Szczecin liczy 160 tye. wkrótce opuścić miasto w drottee
mieszkańców. Do końca roku będzie przymusowej. A w opustoszałych wil
kh 380 tys., a za rok — 220 tys. — lach zamieszkają hHteie pracy.
mówi prezydent miasta inż. Piotr ZaROZMACH ODBUDOWY
Rozmach znamionuje odbudowę
EKSMISJA SZABROWNIKÓW
Szczecina. Przed latem rt>. zakońcsso' (woj- _ na będzie odbudowa wielkiego gnuu
proc.), chu TTbezpieezalnl Społecznej. Powsta

wany w epoce berotaL Jest to jedna
z piękniejszych zabytkowych budowli
w Polsce.

.norm* SMBBCl"
— Gdyby tak miasto chciało so
bie przypomnieć o „dolinie śmierci"—
wzdychają miĆtefeahcy Gołędna.
Ażeby dostać się *e śródmieścia do
Golęcina, trzeba przesiąść się z tram
waju Nr. 5 do szóstki, bo jedno przę
sło mostu Mickiewicza, długości ok.
60 mtr. bieżących jest zniszczone. Dro
ga z jednego tramwaju do drugiego
prowadzi przez chwiejące się i zbu
twiałe schodki, które z nastaniem mro
’ '
' nnościach. Szczedniacy
Kabel jest nie uszkodzony. Remont
uszkodzonego przęsła byłby tani 1
łatwy. Dolina śmierci mogłaby zostać
szybko zlikwidowana bez uszczerbku
dla krasy Szczecina.
*

.

— Szczecin stał się w tym roku
modny — mówi inż. Zaremba.
Jeśli ta ,moda“ nie przejdzie a
wszystkie maiki na nlebfe 1 na ziemi
wskazują, że nie będzie ona sezono
wa, Szczecin, zdaniem ini. Zaremby
liczyć będzie za 6 lat 300 — 400 tys.
mieszkańców, czyli tyle, ile przed
- Stefania Ofdńska

Trzeba^ieszBze Wysipy miejsc
w bursach dla niezamożnej młodzieży
Ostatnio daje się zauważyć coraz
intensywniej ezy pęd młodzieży do
szkół. Młodzież garnie się do nauki,
by nadrobić czas «tracony, w okresie
okupacji. Nie każdy jednak ma ku
temu warunki, aby bez przeszkód móc
realizować swe plany. Jedni walczą
z trudnościami materialnymi, toni
znajdują Się w ciężkich warunkach
mieszkaniowych. Tych trudności —
młodzież sama nie pokona i należy
jej dopomóc.
Podjęło się tego zadania założone
w 1946 r. Ttow. Burs i Stypendiów po
siadające ewe placówki w miastach
wojewódzkich, powiatowy* i gmin
nych.
TBS istnieje zaledwie półtora roku,
s wyniki uzyskane w tym krótkim
czasie pozwalają wierzyć, iż przyjęte
zadania zostaną w pełni zrealizowa
ne. Aby osiągnąć zamierzone rezulta
ty niejedną jeszcze trudność musi po
konać Towarzystwo.

TABELA WYGRANYCH 52 LOTERII
6 ty dzień ciągnienie i-ej klasy
Wygrana 500.006 zl padła na Nr.
H17 w Piotrkowie Tryb.
ygrane po 500.060 zł padły na
Wygz
Nr Nr: 1953 w Warszawie, 6175 w
Poznaniu, 24508 w Poznaniu, 35343
r Katowicach, 48540 w Warszawie,
'75319 w Warszawie.
Wygrane po 200.000 zł padły na
Nr Nr: 9432 w Poznaniu, 22437 w
Warszawie.
Wygrane po 100.000 z! padły na
Nr Nr: 5323 32257 34198 44239 50490
59301 67418 77473.
Wygrane po 50.000 zł padły na Nr
Nr: 26200 28207 41076 4B266 51066
50249 59435 63155 68020 72847.
Wygrane po 20.000 zł padły na Nr
Nr: 87 488 1790 3984 6075 6525 »393
14224 16525 21077 26369 27549 29289
■ 32993 33066 39692 46255 46007 49662
50372 50680 53158 54681 65507 65390
- C37G1 71027 71619 78764 76778. Wygrane po 10.000 zł padły na Nr
Nr: 619 1419 1500 1763 2498 289:
2938 3071 3244 3294 4109 6162 6971
7190 7400 8316 3390 9116 10327 11876
11954 12049 12767 13712 13860 13962
14243 14441 14673 16444 16365 18527
13886 19135 19145 19278 19610 20808
21712 22243 22672 22714 23042 23444
24265 2-1613 25330 27094 2728» 27332
27725 28619 28730 26998 31584 31658;
32139 32596 33031 33191 34812 36189
36244 36307 33704 37312 37573
42194 43110 44274 44697 45097
45381 45893 45853 47055 48172 48703
46311 48961 49144 49264 49904 50064
50337 51649 53243 54259 54951 57174
57445 57641 61059 61648 62460 82556
64230 65235 65687 66842 66819 67840
63012 69518 69411 69439 69534 70436
70490 71042 71608 71950 72178 75233
75876 76478 76503.
Wygrane pt> 5.000 zł padły na Nr
Nr: 1097 1540 3182 3282 4118
4116 171 779
776
963 6366 877
S 7748 8150 9037 617 10038
471 817 638
t
11210 237 894 12056 619

681 908 1325' r 784 14297 879 15219
369 571 16163 177 223 18610 830 19238
426 30076 643 800 21222 831 22353
23126 368 24139 476 811 26850 27107
28174 28302 570 30108 243 458 8S2
31774 82950 84137 270 406 772 35282
36129 37064 250 882 40917 41076 713
940 955 43493 45249 413 496 538 595
691 46655 48303 50832 969 51620
54040 193 985 55414 57818 888 58786
963 80275 61126 510 681 63053 150
64861 65385 622 66198 473 887 67295
68302 31? 331 462 69995 70465 473
645 844 947 72058 73083 74063 76185
76437 742 78026 478 79564 606.
Dalaey dat wygranych po 4.060 *1
s I-go dnie ciągnienia
60016 52 62 64 74 112 68 248 70 SOI
22 30 34 58 60 71 86 91 431 544 52
98 613 54 61 786 88 871 912 40 76 87
61056 89 322 88 461 567 643 793 833
915 94 62001 101 30 84 87 208^12 16
40 618 82 78 625 65 721 52 802 21 28
29 35 932 61 67 82 63030 160 66 80 87
62 98 320 481 552 58 77 98 625
70 89 98 832 47 64 94 910 47
53 64028 133 35 214 49 51 315 23 94
525 677 721 54 75 810 925 50 58 93
65017 52 62 96 150 93 202 58 88 98 444
48 54 63 77 677 617 63 722 17 55 831
86 954 60 66 66017 18 67 78 97 242 315
92 471 484 91 534 54 66 82 89 636 55
93 742 807 53 68 67 900 06 36 47
67040 55 69 93 285 334 49 91 436 51
82 500 15 614 21 68 68 92 704 09 72
847 52 79 803 05 68024 57 145 237 330
417 25 49 519 88 612 62 783 991 69148
62 74 204 23 392 436 55 67 571 733 44
5 5 7 3 8 09 53 920 26 27 31 73.
70072 105 94 236 64 380 91 92 447
53 89 473 76 81 601 83 776 98 902 28
46 73 85 71043 188 89 217 49 333 47
84 468 500 26 709 37 909 69 72035 86
245 51 331 46 67 88 478 £
728 47 942 43 51 63 730:
10 38 83 252 97 310 66 69 428 :
62 74 695 634 99 702 61 83 85 88 870
98 74020 82 182 215 16 21 76 318 28
31 88 408 23 38 591 601 4 715 77 893

nią wywnioskował
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Jakże pięknie było dokoła!...

Wszystkie kobiety wydewsty mu a| p!@ns. ZieloaoSt drzew* byle
taki. radosne... Powietrze było myte, »tilde, sinwfllejitI w Igtawie,

szsäsasse«

nego luku mostu, który wisiał nad rzeką.

wina, a tamta, mlpda, wysoka, o pięknych włosach?

Przecież nigdy nie byt i nią razem w Moskwie?

ogromna, nieco zmożona letnim upałem.

dą na Czerwony PlK

,

ny
a s._.
głową nie jest ich mocną stroną
pod tym względem ustępują Węgro
lub Hiszpanom.
TAKTYKA CZECHÓW
Przeciwnicy nasi hołdują nowo
czesnej taktyce (przynajmniej czoło
we drużynyk- Stoi ą oni uszykowani
w 5-ciu liniach, trzymając się środka
boiska; skrzydłowi również grają
leko od linii outowej. Piłka szybko
zachodzi od grupy do grupy; zdolie terenu nie‘ sprawia
Sprawia fgościom
trudności, więc
lęc walka rozgrywa i
dopiero przed polem
dem karnym
kara
prze
ciwnika (jeżeli ten zdążył ściągnąć
siły do obrony). Należy, przyjąć, że
w sztuce wyrabiania sobie pozycji do
Idą ;

GDYBY NASI PIŁKARZE BYLI
W FORMIE—
niedzielę będziemy mieli pr:
ę własnego boiska. Gdyby ten
t
s był poparty for

»Beniowski« obsługuje
linię Gdańsk — Szczecin

Statek „Beniowski" został przeznaglugi przybrzeżnej dla
dJ
czony do żeglugi
obsługiwania linii
*■ " Gdańsk—Szc;
~ "ańsk—Szczeci:
Statek pomieścić może
* 1000
101 pasaże
rów. Koszt przejazdu na wspomnia
nej linii wynosi ok. 1.500 zł.
NASZE SZANSE
Celem udostępnienia szerokiemu oJakie szanse mamy przeciwko ta gółowi przejazdów morskich, projek
tuje się w bież. sezonie letnim uru
■zeciwnikowi?
kiemu przeciwi
"
nienie szeri
szeregu pociągów SpecjalJeżeli będziemy grali wolno -— nie chomienie
h, które bę
mamy żadnych
;adnych szans na zwycięstwo.
zwycii
Czesi grają dokładniej niż my; u nich
trwania
.....................
mycia ref
;t obrońcy nie popisują
się dłu
glmi wykopami, lecz starają się pił- przejazdu na trasie Gd;aósk—Szczekę serwować do swego gracza (np. Se ein oblicza się na 1 dobę

PANIE UŻYWAJĄ

KREMY „LÄMÄRIME”

tylko znane z dobroci
M ffl
Przg urgtiró rnl gabinet kosmetpczny Warszawa" Koszykowe 35.

Kwitły lipy. Śród asfaltu ulic i placów, w podstrzyżonych koronach
drzew, osypanych niewymyślnym, żółciutkim kwiatem, pachnącym tak
upojnie, brzęczały zaaferowane pszczoły, nie zwracając najmniejszej
uwagi ani na klaksony przejeżdżających samochodów, ani na hałaśliwy
łoskot, jaki sprawiały szybko biegnące tramwaje i na, warstwę kurzu
pachnąca smołą, nad rozpalonym asfaltem.
Więc taka jesteś, Moskwo?
Po czteromiesięcznym pobycie w szpitalu, Aleksie; był tak przejęty
letnią szatą Moskwy, że nawet nie zauważył, że właściwe miasto nosi
na sobie mundur wojskowy i, jak się to zwykło mówić wśród lotników,
było w etanie ostrego pogotowia: zaraz wystartuje do boju z wrogiem.
Szeroką ulicę przy moście przecinała ogromna, nieforemna barykada,
zbudowana z wielkich, drewnianych pali, tworzących czworoboki, wy
pełnione workami piasku. Jak zapomniane przez dziecko drewniane
klocki do zabawy, sterczały na jej końcach czworoboki betonowych
wieżyc strzelniczych.
Na szarej przestrzeni Czerwonego Placu były namalowane domy,
kwietniki, aleje... Wystawowe okna sklepów na ulicy Gorkij‘a były za
słonięte tarczami, obłożone piaskiem.
A w przecznicach, leżały, również podobne do zabawek, zapomina
nych przez kdpryśne dzieci, zardzewiałe jeże z pokręconych żelaznych
szyn i kolczastego drutu.
Wojskowym, przyjeżdżającym z frontu — przytem takim — którzy
nie znali przed tern Moskwy, nie bardzo rzucało się to w oczy. Dziwiły
jedynie jaskrawo pomalowane frontony budynków, przypominające
obrazy futurystów i okna agencji TASS, wybałuszone na przechodniów,
jak gdyby tylko co zeskoczyły na ulicę z kartek tomu Majakowskiego.
Skrzypiąc protezami i coraz częściej opierając się na lasce, Mieriesjew
porządnie już zmęczony, szedł ulicą Gorkij'a, szukając oczyma zbom
bardowanych domów, lejów, sterczących murów.
Stacjonując na najbardziej wysuniętym na Zachód lotnisku, Aleksie;
niemal co noc słyszał, jak nad nim lecą na wschód cale chmary nie
mieckich bombowców. Ledwie zdążyła przepłynąć jedna fala, już za nią
szła druga. Nieraz całą noc trwał -głuchy warkot motorów.
Lotnicy wiedzieli: szkop leci nad Moskwą... i wyobrażali sobie, że
w Moskwie musi być teraz prawdziwe

, W dniach
l 25. b. m- o godz.
8.50, przez zfozi
fozgłośniś Polskiego Ra
ine zostai

40 tysięcy górników
W wyniku poczynionych starań
CZZG w Min. Komunikacji i DOKP
w Katowic a* ustalono, iże górnicy
korzystać będą z ułatwień
eń na kolei,
otrzymując w ustalonych dniach
r
spe
cjalne wagony na trasach,
trasaci prowa
dzących .do miejscowości, w których
czynne są górnicze domy wypoczyn-

Jak grają nasi przeciwnicy?
necky), W grze wolnej przeciwnicy
nasi wymanewrują nas, tak jak ]Nuale wymanewrowało wolno grającą
Polonię i Legię. Pobić możemy Cze
chów szybkością i kondycją fizycz
ną. Bi^i nie eą. mocną
--------- Jtróną
stronąCzeCz<
'akich biegaczy, jako prawotowy gracz Sparty Kokstein
wielu. Gdy nasi piłkają Czesi
Ci
rze zagrają szybko,
bko, wówczas czeska
maszyna do strzelaj
itraelania bramek może
się zacząć psuć. Ważne jest by nasi
skrzydłowi nie oddawali piłki przed
wcześnie, lecz dociągali z nią do ou
tu bramkowego i centrowali wstecz.
W ubiegłym roku nasza reprezenta
cja grała w Pradze z Czechosłowacją
w dobrej formie fizycznej, dlatego
wynik nie był kompromitujący i dziś
czescy znawcy piłkaretwa przestrze
gają, te „Polaków nis^wolno nie do
ceniać“.

ctiów udzielanych w Polsce wynosi
19 ty«., « potrzeba 36.000.
W dniach 21—27
{1—27 kwietnia
kwietc br. Tow.
Bur« 1 Stypendiów orgalanizuje III
icznej z przeznaTydzień zbiórki publicznej
prze;
czeniem na budowę burs dla näjljbairiej potrzebującej młodzieży. Poza
ielu imprezami przeprowadzone bękwesty publiczne oraz sprzedaż
'dc.
uchyla sięę 1w tym
tygodniu od złożenia cbocia:żby
„ najmniejazej kwoty. Ofiarność spoiet
etwa przyczyni się w dużej mierze
poprawy sytuacji uczącej się młodzieży.

skorzysta z wczasów w r. b.

Przed meczem piłkarskim Polska - Czechosłowacja

Już tylko kilka dni dzieli nas od
meczu reprezentacjiji piłkarskiej Polski r Czechosłowacją. Będzie to ]poważna próba naszych postępów i
miejętności, bo Czesi mają dobrą
markę w piłkarstwie europejskim.
Nie należy również zapominać, iż bę
dziemy grali z reprezentacją złażoną
z najlepszy* zawodowych drużyn.
MOCNE STRONY GOS CI
Nie ulega wątpliwości, że przewa
ga technj&i będzie po stronie Cze
chów. Gują oni krótkimi, przyziem
nymi podaniami; taki sposób gry za
szczepił w Czechosłowacji jeszcze
przed 30 laty trener angielski Mad
den i ten system charakteryzuje te-

IOO.OOÓ

mniej taką jaką nasi zawodnicy wy
kazali w zeszłorocznym meczu Pol
aka — Czechosłowacja w Pradze,
wówczas moglibyśmy liczyć na re
mis lub nawet na zwycięstwo. Ale w
pełni formy nie będziemy ani my,
ani nasi goście.
Jakie więc elementy zadecydują o
zwycięstwie?
Odpowiedź ną to dadzą niedzielne
—
awisdaj:
zawody,
które zapawist
zwykle interesująca

kowe. Weczaro wieże będą więc mogil dostać6 się do domów wypoczyn
kowych wygodnie i bez męczących
przesiadek. Terminy rozpoczęcia tur
nusów w domach wypoczynkowych
—tone stosownie do rozczynać się. . .
:dego 3 i
18 dnia miesiąca.
n
Tegoroczny pełny
górniczych domach
»mach wypoczynkowych
ych ro;
rozpoczyna się 3 maja.
W 65 domach wypoczynkom
dzi urlopy ogółem około 40 tysięcy
pracowników przemy:'
w tym 80 proc. górnik«

HelsgseiB
Bułgarskiego Monopofulytoniowep
u; Warszaiuie
13 bm. przybyła do Warszawy dele
gacja Bułgarskiego Monopolu Tyto
niowego.
Na czele delegacji Stoi gen. dyr. Mo
nopalu p. Timoff.
Delegacja złożyła wizytę min. Dą
browskiemu oraz Dyrekcji PMT.
W czasie swego pobytu w Polsce
delegacja bułgarska
spraw interesujących
jak i bułgarski Mono;

Rady starej gospodyni

Nie zapominajmy o diecie
Zoaleńko kochana — ostatnim
Twoim listem, szczerze się uba
wiłam, tak różnorodne zawiera
pytania. Pytasz równocześnii
dobry przepis na kołduny ' e
dla
dietetyczne dania, dobre
do
chorych na wątrobę. Doskonale
rozumiem, ił tego przepis
przepisu dla
kogo innego
potrzebujesz,
__ jotrzebi
tamtego dla Innej osoby.
zestawienie pytań wydało mi się
bardzo zabawne.
ne. A więc dla osób
wątrobę najlepiej
chorych
smażone
nadają się dania nie sms
lecz gotowane. Bardzo dobre są
kotlety siekane gotowane. Z mię
sa, przygotowanego jak na zwykle
kotlety siekane, (najlepiej cie
lęce, nie tłuste) robimy okrągłe
kalki 1 gotujemy Je na smaku
z włoszczyzny. Są one bardzo
delikatne w smaku. Daniami bar
dzo odpowiednimi dla osób choru
jących na wątrobę, mą wszelkie
budynie, tak mięsne, jak 1 jarzy
nowe, słodkie, ziemniaczane. Po
dawałam Ci przed niedawnym
czasem kilka przepisów na bu
dynie. Teraz przypominam Ci
jedynie, że w braku formy bu
dyniowej, doskonale posługiwać
się możemy dwoma rond cl kami
różnej wielkości. Mniejszy, na
pełniamy masą budyniową (mu
si mieć jedynie dobrze pasującą

pokrywką) 1 wstawiamy
do
większego, napełnionego gotują
cą wodą.
wartości
miodu
sztucz
Co do 1
nego,i, -to poza wartością cukru
cokrj w
nim zawartego, witamin w nim
Prosisz o przepis na niedrogi
tort biszkoptowy. Ile jajek, tyle
łyżek cukru, ubijać W—donicy,
lub kamiennym garnku, trze
poczką, razem całe jaja. Ubijać
długo, (mniejwięcej 36 — 35
minut), aż masa narożnie 1 zbie
leje. Następnie dodajemy tyle
łyżek mąki pszennej, He było
jaj, lekko mieszamy 1 wylewa
my do tortownicy wysmarowa
nej tłuszczem I wysypanej bu
łeczką. Pieczemy w niezbyt go
rącym piecu, uważając, aby
za wcześnie nie potrząsać tortów
nicą, gdyż może opaść. Na ogól
doskonale wyrasta. Po wystyg
nięcia, przekrswamy na trzy
części, jedną smarujemy dobrym
dżemem, krążki nasycamy roz
tworem kawy z cukrem, drugi
krążek smarujemy masłem otar
tym s kawą, masą tą również
smarujemy tort po wierzchu.
Zamiast kawy użyć można ka
kao, a będziemy mieli tort cze
koladowy
Twoja ciotka.

Oglądając teraz Moskwę, Aleksie; szukał śladów tych nalotów, szukał
i nie znajdywał... Nienaruszone były asfaltowe jezdnie, nienaruszone
stały szeregi domów. Nawet szyby w oknach, co prawda po zaklejane
paskami papieru, z rzadki n%wyjątkami, były nietknięte.
Ale front był blisko, świadczyły o tym skupione twarze mieszkańców,

z których połowę stanowili wojskowi w zakurzonych- butach, mokrych
od potu i przylegających do pleców bluzach, z „Sidorami“, jak wtedy
nazywano plecaki. Właśnie w tej chwili na zalaną słońcem ulicę wypadł
z przecznicy cały sznur, pokrytych kurzem ciężarówek z po wygniata
nymi błotnikami i przestrzelonymi oknami.
Zakurzeni żołnierze w pelerynach-namiotach, rozwiewających się
nad nimi, rozglądali się na wszystkie strony, stojąc stłoczeni w cięża
rówkach.
Kolumna samochodów posuwała się naprzód, mijając troiieybusy,
osobowe samochody, tramwaje, jako namacalne napomnienie, że wróg
jest* niedaleko.
Mieriesjew długo odprowadzał spojrzeniem ciężarówki. A co, gdyby
tak wskoczył do tej zakurzonej ciężarówki? Wieczorem, zanim by się
zdążył obejrzeć byłby już na froncie, na swoim lotnisku! Wyobraził
sobie, że jest już w swojej „ziemiance“, wykopanej dość głęboko w ziemi,
gdzie mieszkał razem z Diehtiarenko, prycze, stojące na kozłach z gałęzi
sośniny, ostry zapach żywicy, jodeł i benzyny od lampy, którą scbi;
sami skonstruowali z łuski szrapnelowego pocisku, ogłuszający warkot
nad ranem zapuszczanych motorów i nieustający ani na chwilę, ani w
dzień, ani w nocy, poszum chwiejących się nad głowami sosen.
To podziemne mieszkanko wydało się zacisznym, własnym domem!.,.
Byle prędzej, byle prędzej znaleźć się tam, wśród tych mokradeł, na
które klęli lotnicy za ich zdradliwy teren, za ciągłe brzęczenie komarów!
Aleksie; z trudem dowlókł się do pomnika Puszkina. Po drodze parę
razy odpoczywał, wspierał się na lasce i udawał, że ogląda jakieś rzeczy
na wystawach sklepowych. Z jaką przyjemnością usiadł, nie — nie usiadł,
ale runął na ciepłą, rozgrzaną słońcem zieloną ławkę, stojącą w pobliżu
pomnika. Rozsiadł się wyciągnął przed siebie obrzękłe nc*& natarte
p&skągy,
trzymającymi protez'
CD. c. tu

RrzeUwyboramS u/e Włoszech

Dary Ziem Zachodnich

Czołgi na ulicach miast
(Od w/otnego korespondenta API)
Rzym, w kwietniu
Kilkadziesiąt tysięcy iołnlerzy de filuje przez
iez główne ulice Rzymu, Ko
amerykańskie mundury. Nowa, amerykański
lka broń. Jezdnia dudni pod
m---------wielkich
—v------.... <czołgów, Za r ni jadą pancerne samochody, wreszcie
zmotoryzowane oddziały
, policji. Stojąca na trotuarze grupa ludzi, intonu
któi kilka lat temu na tym samym miejscu 6ple.
je faszystowską pieśń, którą
gdy Du^iS^'d to/6™1' Wydaje sią’ żc za chwilę rozlegną się okrz
Czyżby Mussolini wrócił? Nie,, to de
iasperi urządza pochód przedwybór.

V
premiero

i «.premiero.

Materiały budowlane za 2 miliardy
na odbudową wsi
Centrala Zbytu Przemysłu Mii
ralnego rozprowadzi wśród odbi<
ców wiejskich w b. r. za pośr« '
twem „Społem“, „Samopomo
sMej'1 oraz .własnych skłai:dnic poiudowlaważne ilości materialó
nych.
Wieś otrzyma: 300 milionów sztuk ce
gły pełnej, 3 milk»
tony cegły dziuraw

ki, 560 tysięcy kafli, 110 -tys. ton wa
pna palonego, 450 tys. ton cementu,
2.300 szt, dachówek, 100 tys. sztuk
pustaków, 300 tys. rolek papy i ka
mionki gospodarczej — 1.060 tys, tan.
Wymienione materiały budowlane
przedstawiają wartość 2 350 milionów
złotych.

Tego rodzaju, „parady" są codzien
nym
ym zjawiskiem nie tylko iv
W Rzymie,
lecz we wszystkich większych mit
tach Italii. Wojsko 1 policja urządza
Gasperiego, i
pokazy siły rządów de Gasj
dzielnicach robotniczych,
ch. Ludnos
jednak zastraszyć się nie daje.
„Gazetta Officials"
opublikowała
niedawno dekret o nadzwyczajnym
poborze 20 tys. oficerów i żołnierzy
do specjalnego korpuau
korpusu ochrony, mimo, iż siły policji wynoszą już ponad
160 tys. ludzi, ora
oraz 200 nowych czołgów typu Sherman.
Chociaż deficyt budżetowy prze
kroczył 600 miliardów lirów, a krót
koterminowe długi dochodzą do 450
miliardów, nie przeszkadza to jed
nak de Gasperiemu w dokonywa-

Iflllcrrif złotych w 1948 r.

przeznaczono na mechanizację
państwowych przedsiębiorstw budowlanych

nlu nowych zakupów
lerykafl"sklej broni dla sw<'
■ojej poUcjl. So
cjalistyczny dziennik „Unita“
nosi, że Stany . Zjednoczone prz
zały dotychczas ok, 80 tys.
broni i materiałów wojennych rzą
dowi wokldemu. Nowe zamówienie
poszło jeszcze do USA na 30 tys.
karabinów maszynowych 1 200 tys.

sabotuje jednak możliwości handlu
wymiennego. Woli kupować na kre
dyt amerykańską pszenicę i. konser
wy obciążając skarb włoski dolaro.
wymi długami.
Gospodarczy eksperyment ministra
ekonomii Einaudi doprowadził do te.
go, że dziś każdy robotnik żali
iż. ćeńy mięsa, oliwy,, owoców i ja
rzyn idą w górę z zawrotną szyi
cią. Elektryczność a nawet "woda są
coraż droższe podczas gdy zarobki
pozostają bez żmii
il,'czasie do Włoch
w tym samym,
płynąi z Ameryki miliony
mil
dolarów na
podtrzymanie
", faszyzmu..,
FASZYŚCI w laskach:
5ego dr
Od pierwszego
dnia dojścia do wla
<lzy de Gasperi nie maskował kierun.
swych sympatii.
Znany faszysta,
sympat
; wojenn
stał przez premiera mianowany
neralynm sekretarzem Ministerstwa
Obrony. GGen. Mario Roatta, szef taj
nej służb:
służby Mussoliniego,
hej
przez Najwyższy Trybunał Spra
woścł w 1945 r. został uwolnlonj
de Gasperiego.

W czasie ostatnich strajków w Rzy
mle. 1 w Mediolanie policja zademon
strowała nie tylko swój nowy ekwi
punek amerykański lecz również swe
brutalne metody.
Słabe finanse — silna policja. Ta
ka jest gospodarcza dewiza rządu de
Gasperiego.
WYBORCZE CZOŁGI
Prezes Zgromadzenia Narodowego
Terraclni, zaproponował w ub.m. „po
lityczne zawieszenie broni" na okres
przedwyborczy. Opublikowano nawet
manifest, który podpisał mdn. sam
Terraclni,
przywódca socjalistów
Nennt, członkowie Sekretariatu Partii
Komunistycznej l Sardyńska Partia
Akcji.
Lecz nie może być mowy o zawie-.
szeniu broni pomiędzy dwoma oboza-j.
ml, których hasła i met<:ody są tak od
siebie odległe.
— Użyjemy wszelkich środków, aby
nasza partia wygrała — mówi de
Gasperi — przywódca Chrześcijań
skich Demokratów.
Wojenny, gen.
—. Naród musi zwyciężyć — odpo
irodniarz wojenny, imarwiada Demokratyczny Front Ludowy. P. Birollł —zbrodniarz
lywizji
— Marshall płynie-do nas z pomo szalek Messe b. dowódca dyn
Czarnych Koszul na froncie wschot
cą — kusi de Gasperi — premier.
— Nie chcemy Marshalla. Własną nim, oraz wielu Innych.
pracą
wysiłkiem wyprowadzimy
Dziennik
„Unita" .podaje szcze
kraj z; Impasu — odpowiadają robot. góły tej współpracy Crześć. Dem. Par
'ey.
tii z faszyzmem i domaga się od mi
De Gasperi zmierza do władzy 1 do nistra wojny Fachinetti wyjaśnienia,
rządów pod protektoratem
dlaczego amerykańska broń przezna
tonu — Front Ludowy wali
nie- czona dla wojska dostarczana jest or
zawisłość kraju, o chleb. 1 piracę dla ganizacji faszystowskiej, t.zw. wło
vszystl
stkich, o lepsze jutro...
skiej ■ armii wyzwolenia.
Czy
i
. może
być mowa o zawieszeniu
Nie jest również tajemnicą, że de
broni, jeżeli . min..,, spraw wewnętrz
Gasperi przygotowuje wielką am
nych Scelba w przyśpieszonym tem
nestię przedwyborczą dla, wszyst
wa
pie przeprowadza- pod Rzymem re
mont 1.000 starych amerykańskich
Mają, ukazać. się na ulicach
.8 kwietnia. De Gasperi przy
puszcza, że połatane czołgi mogą sta
nowić decydujący argument wybor-

kich faszystów włoskich, aby w teti
sposób powiększyć szeregi Kły*
zwolenników.
OSTRA WALKA NA POŁUDNIU
Demokratyczny Front Ludowy idą«
do wyborów z konkretnym progra.
mein obejmującym reformę rolną, na.
cjonaUżaeje przemysłu i odbudowę
Kraju, skupił wokół siebie miliony
robotników i. drobnych rolników wiL
•cząćych o chleb, wolność 1 pokój. Nie
ulega wątpliwości, że cala Północ Łj.
przemysłowa część Włoch głosować
będzie za „Frontem". Ostra walka
się obecnie w Południowych
na Sycylii i "

po-

łudniu), świadomie podtrzymywanym
zwolenników feudallzmu, który
;cze tam panuje. .
Watykan zmobilizował na połudwszystkich swoich emlsariussy
zamienił kosekloty na miejsce
fcb, ambona 1 k
ców politycznych,
konfe.
sjonał stały się instrumentami pro.
pagandy wyborczej.
yborcz
Chłopi z Południa przystąpili nie
dawno do czynnej walki o swe prawa.
W grudniu ub.r. obradował ogólnowłoski zjazd chłopów w Bolonii. Uczestniczyło w nim 6.00 przedstawi
tego kraju. W styczniu r.b.
cieli z cale;
powstało w Palermo Agrarne Zgromadzenie Sycylii z udziaiem zi
delegatów.
Jakie więc będą
szanse propagandziści Watykanu, :
południu kraju jeśli w Rzymie
świętym
grodzie
i najbardziej, klery.
Lętym gro
nym mi eście -świata? -przeszło-jedna—
trzecia mieszkańców głosuje za Fron
tem Ludowym.
Najlepszymi dowodem pesymizmu
prawicy
panującego ...
w «-rflroiracti
szer<
jest nieprzerwana ucieczka kapl
łów za granicę. Do banków w USA
i w Pol. Ameryce wywieziono juz
30V miliardów lirów. Ok. 120 rniiiar.
dów do Szwajcarii. I nie tylko ka
pitały uciekają. Do władz policyJnych w Rzymie i Mediolanie w
ciągu ostatnich miesięcy wpłynęło
12 razy więcej podań po paszporty
zagraniczne niż ub.r. w tym samym
okresie. Świadczy to o tym, że ka
pitaliści poważnie liczą się ze zwy
cięstwem Frontu— Ludowego 1 z
drżeniem oczekują dnia 18 kwiet-

Całkowita i szybka realizacja odbudowy miast, okręgów przemysło coraz bardziej się rozwija, ma jeszcze
wych i wsi może być dokonana jedynie w oparciu o przedsiębiorstwa do jednak do pokonania szereg trudno
brze wyposażone wsprzęt mechaniczny. Słowa te być imoże posłużą
posłuż; wielu
ści
,ykom jako iu twierdzei;nie w ich pesymizmie. „Za sto lat nie dźwignie„Grzechem pierworodnym'1 jest
my tego z gruzów“ — powiadają.
konserwatyzm wielu.
wielu firm, szczegółszcze
Nie jest jednak tak źle. Wielu z dzono w przedsiębiorstwach państwo nie małych, yw których pokutuje po
;ląd
o nieopłacalności utrzymani; tapesymistów nie dostrzegło zmiany
^*
*łDwuletni wysiłek przyniósł po iom mechanicznego. Na dłuższy dystruktury przemysłu budowlanego,
zytywne rezultaty. Szereg państw;
tans firmy te nie wytrzymują konktóry do. 1939 r. opierał się głównie
zedsiębiorstw zmechani'Ch przedsiębiorstw budi
indowlanycl kurencji
na sile ludzkiej. Dziś decydującą ro
Izisiaj dostatecznie
doslitatecznie zaopatrzo
jest
azisiaj
za opal
i zowam
lę zaczyna odgrywać maszyna. Praw
nicz
nych w sprzęt mechaniczny.
~
Dzię
•
da, że na licznych budowach widać
emu ruszono• poważnie takie ro- ną one wyeliminowane z życia.
ki temu
jeszcze robotników, dźwigających ce
boty, jak odbudowa wsi w pasie
Poważną bolączką, która hamuje
gły na plecach; że ręcznie porusza
obrotnie przy
zniszczeń; dźwigani
ny. prymitywny kołowrotek nie zo
kim tempie porty; w samej nosi szkody, jest brak wykwalifiko
stał zastąpiony windą elektryczną;
tak wiel wanej obsługi.
że cement zamiast w betoniarkach
kie roboty jak przebicie ni. Marsza!
W ciągu ostatnich lat niewiele
mieszają łopatami
kowskiej, budowa 6 km. trasy jednak w tym kierunku zrobiono.
CENTRALIZACJA GOSPODARKI
Wschód—Zachód, rozbudowa kole Przeszkolenia przeprowadzone w nie
TABOREM
jowej linii Średnicowej, budowa których firmach, ograniczają ślę do
iych ó kierowaosiedli mieszkalnych ZOB, WSM.
. Niemnie
liej począwszy już od 1946
'orzenie specjalnych
Użycie maszyn pozwala także "prar. mechanizacja
tanizacja przedsiębiorstw
przedsiębioi
bu
[owych 'byłoby' naj
100 procentowe
>rocentowe wy]
wykorzystadowlanych otrzymała formy
rmy organiorgat
? budownictwie stołecznym gru
ionalnliiejszym wyjściem z tej my
aosną 1946 r. Min. Odbi
---- otniei miał powędroi estety, znajduje się ono na
zu, który pierwoti
y powołuje Komisariat do
do regulacji Wisły lub do glisferze projektów.
jadanie
sętu Budowlanego,
Budowlane
Zadanie
nianefe.
WARSZTATY NAPRAWCZE
WOLI DOLAROWE DŁUGI
kreślono krótko: scentralizowanie
»w
BRAK WYKWALIFIKOWANEJ
spodarki, równomierny rozdział
zd:
Pomyślnie rozwiązano w tym roku
Trzy lata minęły
OBSŁUGI
boru uzależniony od potrzeb
igadnienie remontu maszyn budo wojny. Włoska produkcjazakończenia
spadła
ności wykonywanych robót. W pierw
Mechanizacja przedsiębioi
iorstw bu- wlanych. W rękach przedsiębiorstw 65 proc. dawnego poziomu. Bezrobo
szym rzędzie nowe zmiany wprowa dowlanych, która z dnia i
państwowych znajduje się Ok. 8500 cie dojdzie wkrótce do 3 mil. Amemaszyn poniemieckich i 800 pocho
backicj roei>u<Zoty6 /loty ( na razie) ryrykańskle
Towarzystw
zagarniają
dzących z dostaw UNRRA. Konser
wację i drobny remont firmy doko włoski przemysł. W Ich rękach znaj",
W końcu marca najpoważniejszy
W styczniu 19i7 roku została dozwo• dziennik angielski ..The Times" za
Ansaldo, wielkie
ilę ji|uż" fabryki
......................
nywały we własnym zakresie. Duże
mieścił obszerny artykuł, dotyczący od
równie w Piemoncie 1 mad Adria
mi
naprawy przekraczają ich możliwoszkodowań
wojennych od Niemiec, w
ści. W celu utrzymania tych maszyn tykiem, przemysł tekstylny i nafto.
rozważaniach autora zwraca szczegółw ciągłym ruchu, Min. Odbudowy
Włosi w zamian za swe wyroby
W ramach-zawartej umowy Zw. [nowej aparatury będziemy mogli m. postanowiło zorganizować specjalne
Niemcu u> tym samym przeciągu cza
przemysłowe mogliby otrzymać zbo
Radziecki dostarczy Polsce komplet- in,
UL poważnie podnieść
podni
wytwórczość warsztaty naprawcze. Po ;aną <
su. który miwil od ostatniej too#«U.
że z Bułgarii 1 Jugosławii, węgiel z
spłaciły odszkodowania wartości kil
nie wyposażone fabryki nawozów a- fabryk nawozu fosf
w większych miastach E ikl. C
kadziesiąt razy wyższej nió obecnie.
zotowych, kwasu siarkowego, sody
tralne takie warsztaty już latem zo Polski i oliwę z Rumunii. De Gasperi
Największe znacz;
kalcynowanej, karbidu, fenolu i kwa stu
staną uruchomione w Warszawie.
łu chemiczni
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