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BUDŻET STABILIZACJI, POKOJU, TWÓRCZEJ PRAEY

i dalszego budowania Polski LudowejExpose Pr
*

Pierwszy punkt porządku dzienne sków wchodzi na trybunę sejmową ko. Chłopski rozum odpowie, że to
Tak samo jest z pokojem, z nie
go obejmował expose Prezesa Rady Premier Cyrankiewicz.
wszystko dzieje się bardzo blisko na podzielnym pokojem i oto tak samo
Ministrów. Wśród hucznych oklaPrzemówienie Premiera podajemy szych spraw i naszych interesów'.
jest z nowym bezpieczeństwem. Dla
z niewielkimi skrótami:
Nawet gdy na krańcu wsi wybu tego nieraz bardzo daleko — i przy
cha jakiś pożar, albo gdy tli się je pozornie dalekich sporach bronimy
szcze po pożarze, to i z drugiego sensu i celu pracy naszego górnika,
krańca
spieszą tam ten pożai’ gasić. wzbogacającego naród — i naszego
się do konsolidacji wszystkich sił Po pierwsze,
żeby pomóc i me do murarza z rusztowań odbudowującej
konstruktywnych, pokojowych.
puścić do rozszerzenia się pożaru, że się Warszawy i całego narodu, który
by — krótko mówiąc — bronić tak po to odbudowuje, aby mógł w spo
Stosunek do OHZ
że i swojego domu.
koju z owoców tej pracy korzystać,
Taką politykę prowadzimy również
na terenie ONZ. Po zwycięstwie nad
faszystowskimi napastnikami Naro
dy Zjednoczone budowały swoją or
W tej walce o trwałość i autory mieckiej agresji — samodzielnej czy
ganizację współpracy. Po co ją bu tet Organizacji Narodów Zjednoczo służebnej — agresji z samej natury
dowały? Niewątpliwie w nadziei, że nych polska polityka zagraniczna po rzeczy skierowanej przeciwko Pol
organizacja ta stanie się instrumen zostanie niezmieniona.
sce. Pragniemy rozwoju państw de
tem łagodzenia tarć i przeciwieństw,
Chcemy stabilizacji pokoju, oparte mokracji ludowej, które powstały w
instrumentem twórczej, pokojowej go na definitywnym złamaniu nie wyniku rozgromienia niemieckiego
współpracy, opartej o jedność wiel mieckiej agresji, na nowym układzie faszyzmu i zaborczości. Nie wolno
kich mocarstw. Na te mocarstwa sił, który utorował drogę do naszej dopuścić do uszczuplenia ich suwe
przecież spadł główny ciężar utrzy niepodległości, i który jest jej gwa renności gospodarczej i politycznej
mania pokoju.
rancją na przyszłość. Chcemy utrwa bo byłoby to sprzeczne z interesami
Czy te nadzieje zostały do dziś lenia nowych form współpracy mię Polski.
dnia spełnione?
dzynarodowej, opartych na koniecz
W tej działalności w obronie wol
Trzeba sobie powiedzieć z całą o- ności współistnienia różnych ustro ności i pokoju, w obronie bezpieczeń
twartością, że nadzieje te nie zosta jów politycznych i gospodarczych.
stwa i suwerenności Polski łączymy
ły spełnione. Rzecz jasna, nie my po
Nie chcemy wracać do starej Eu swoje wysiłki z wysiłkami naszych
nosimy za to winę. Polska pozosta ropy, bo struktura polityczna i go przyjaciół, a przede wszystkim kra
Premier J. Cyrankiewicz.
ła wierna zasadom, z jakimi przy spodarcza Starej Europy narodziła jów słowiańskich ze Związkiem Ra
Sytuacja międzynarodowa nie jest stępowała do ONZ. To nie my prze wojnę — a pierwszy akt wojny — dzieckim na czele. Jest niewątpliwe
wolna od napięć, wzmogły się one szkadzaliśmy w wygaszeniu faszy to była od razu katastrofa narodowa że w tej działalności reprezentujemy
niewątpliwie w ciągu ostatniego stowskiego ogniska niepokoju i agre Polski. Nie chcemy i nie wolno nam najwznioślejsze ideały i nadzieje se
półrocza. Napięcia te powodowane sji w Hiszpanii — przeciwnie, Pol dopuścić do restytucji w Niemczech tek milionów ludzi, które we wszy
są tendencjami ekspansji określo ska była inicjatorem akcji, zmierza takich sił społeczno-gospodarczych, stkich krajach świata pragną poko
nych kół wielkokapitalistycznych. jącej do przywrócenia wolności lu które stanowiłyby źródło nowej nie jowej, twórczej pracy.
Koła te odrzucają współpracę go dowi Hiszpanii. To nie my podtrzy
spodarczą z krajami rządzącymi się mujemy monarcho-faszystowski re
bez udziału wielkiego
kapitału. żim gwałtu i wojny domowej w Gre
Tymczasem współpraca taka jest o- cji.
Ze sprawą stabilizacji pokoju łą nych usiłujących stawiać krajom
Dlatego jesteśmy za efektywnym,
czywiście możliwa, tylko trzeba .my
czy się nierozerwalnie odbudowa go warunki w zamian za obietnice po
śleć o współpracy, a nie mieć ab natychmiastowym rozbrojeniem, za spodarcza Europy.
mocy. Może być i pośrednia inge
surdalnych ambicji podporządkowa wycofaniem obcych wojsk z Grecji,
Polska ma niezaprzeczalne prawo rencja tych kół za pomocą odbu
Indonezji
i
Palestyny,
dlatego
wal

nia sobie tych krajów.
zabrania głosu w tej sprawie. Po
Niemiec, ‘ciążących
Prowadzimy aktywną politykę za czymy o napiętnowanie i zakazanie pierwsze dlatego, że byliśmy krajem dowywanych
wzmocnionym w ten sposób
graniczną. Nie ograniczamy się do działalności podżegaczy wojennych. najbardziej przez wojnę zniszczo swoim
potencjałem gospodarczym na reszroli widzów. Staramy się oddziały
nym. Po drugie, że przodujemy—-w- ere~*'Europy, a w szczególności na
wórka... odbudowie
wać na bieg wypadków i zgodnie z HoryzM wtasnegr
swego kraju.
krajach przez nie zniszczonych.
polską racją stanu, w miarę możli
Ktoś zapatrzony we własne po
Otóż uważamy, że nie wolno dopu
Czy może się którykolwiek z na
wością hamować awanturnieżośe .-ele dwórko zapyta, co nas to obchodzi ścić do tego, by kraje europejskie rodów napadniętych podczas ostat
mentów agresywnych i przyczyniać — to wszystko dzieje się tak daie- w procesie odbudowy popadły w za niej wojny przez ’ Niemców zgodzić
leżność gospodarczą i polityczną, któ na taki program równowagi w Eu
ra paczy i zniekształca ich rozwój, ropie?
która podcina zasady wolnej, nie
Byłoby to: patrzeć spokojnie, jak
skrępowanej
pomocy wzajemnej, ktoś zaczyna ostrzyć nóż, którym
która podcina zasady wzajemnych mamy dostać w przyszłości cios w
gwarancji i bezpieczeństwa. Zależ
"pIERWSZE posiedzenie jesiennej wynikach będzie w tym roku wykona ność ta może się przejawiać w plecy.
Dlatego nie pojechaliśmy do Pa
L sesji
wypełniło expose
Pre ny z nadwyżką“, „wydajność pracy w dwóch stopniach.
ryża na konferencję 16 państw.
miera i przemówienie min. Skarbu Dą zestawieniu z 1946 r. wzrosła“ (ze 100
Mogą to być próby bezpośrednich
Rząd precyzował wówczas w no
browskiego, poświęcone projektowi na 108), „eksport wzmaga się“ (przy ingerencji kół wielkokapitalistyczcie swoje stanowisko, że odbudowa
budżetu na r. 1948 — pierwszego bud czym procentowy udział węgła maleje,
żetu w Polsce odrodzonej, wniesionego co świadczy o rozszerzaniu wachlarza
w terminie przepisanym przez Kon towarów wywozowych), „place realne
stytucję, co jak na trzeci rok po woj wzrosły“, ,, dokonaliśmy poważnych
nie stanowi niemałe osiągnięcie. Tym oszczędności“, „perspektywy aprowibardziej, że jest to drugi budżet — i zacyjne na odcinku zbożowym nie bu
drugi finansowy plan inwestycyjny — dzą obaw“, „wzrost ilości przedsię
opracowany w ciągu jednego roku.
biorstw prywatnych“, „wzrost docho
Cztery miesiące upłynęły od chwili, dów Skarbu“, „prace budowlane osią
kiedy Premier w swoim expose czer gnęły niespotykane dotychczas natę
wcowym — i pierwszym od chwili żenie“ — czy wiele jest krajów w Eu
zmiany rządu po wyborach — podsu ropie Zachodniej, podtrzymywanych
mowywał wyniki pięciu miesięcy prac zastrzykami dolarowymi, które mo
nowego rządu i zakreślał dalszy ich głyby się pochwalić chociażby częścią
program. Wczoraj mógł z dumą stwier podobnych osiągnięć?
NOWY JORK (API) — Prezes amerykańskiego towarzystwa filmo
dzić, iż ten program jest konsekwent
Zapewne, podaż towarów wciąż jesz wego „Motion Picture Export Association“, Eric Johnston, oświadczył w
nie realizowany, że stabilizacja po cze nie odpowiada popytowi. Płace zaś wielkim przemówieniu radiowym, transmitowanym na całą Amerykę, że
stępuje naprzód, a budżet — rzadki — świata pracy — kosztom utrzyma sposób, w jaki prowadzone jest „śledztwo“ w Waszyngtonie kompromi
wypadek w Europie powojennej — nia. Ale „nie można budować zamków tuje Stany Zjednoczone.
jest całkowicie zrównoważony.
na lodzie“, którym to lodem — w wy
„Nie jestem zwolennikiem komuni ston — że administracja starać się
Nie chcemy koloryzować ani schle padku podwyższania NOMINALNEJ
biać komukolwiek. Ale każdego, kto wysokości płac — okazałaby się nasza zmu — powiedział Johnston — ale będzie podporządkować sobie film ja
wczoraj słuchał expose Premiera — waluta. Stopniowej, realnej zwyżce nie mogę się w żadnym razie zgo ko jeden ze środków propagandy.
lub też dziś je przeczyta — uderzyć płac towarzyszyć musi odpowiedni dzić z teorią, że w Hollywood pro Ludzie, w rodzaju Adolphe'a Menmusi jedna myśl: ten człowiek i ten wzrost produkcji i wydajności pracy. wadzona jest antyamerykańska dzia jou uważają, że trzeba być obecnie
rząd wie, czego chce, wie dokąd dąży Przypomniał to spokojnie Premier, łalność. Jestem starym filmowcem i bardziej katolickim niż sam papież.
i jakimi środkami dojdzie do celu. podkreślając zarazem nieśmiertelną znam wszystkich w Hollywood do Dlatego zeznają w sposób tak lojal
Stąd, płynące z przemówienia, wraże zasługę polskiej klasy robotniczej, któ skonale. Jestem osobiście dotknięty ny, że wywołuje to często śmiech.
nie spokoju, siły i pewności siebie.
Nie jestem pesymistą — zakończył
rej wysiłek zapewnił zwycięstwo dro brutalnym sposobem prowadzenia ba
Spokojem tchnęła analiza sytuacji gi, wytyczonej przez rząd i obóz re dań przez komisję „antyamerykań- Johnston — ale, jeżeli sprawy pójdą
międzynarodowej, choć Premier nie u- form. Przeświadczenie o słuszności tej skiej działalności“.
dalej tą samą drogą, stracę wiarę w
Nie przeczę, że wielu pisarzy w na Amerykę.
krywał, że nie jest ona wolna od na drogi wzmaga w polskiej klasie robot
pięć. Nie popadając w megalomanię niczej przykład sytuacji, w jakiej zna szym mieście filmowym ma przekoHOLLYWOOD (API) — W czasie
narodową, Prezes Rady Ministrów lazły się masy pracujące Europy Zach. nania postępowe. Ale od tego do ko publicznego badania świadków przez
podkreślił jednak nieustający wysi Również chłop polski coraz rzadziej munizmu jest taki sam dystans, jak przewodniczącego Thomana
przed
łek Polski nad utrwaleniem pokoju i daje posłuch wrogim Polsce ludowej cd słonia do myszy. Występuję jak „komisją odbarwiającą“ w stolicy
usuwaniem resztek faszyzmu. Tym żywiołom. Warstwa zaś t. zw. inicjaty najostrzej przeciwko żądaniom korni filmu, wydarzył się wypadek, który
zaś, którzy „zapatrzeni we własne po wy prywatnej tym szybciej ustabili sji wymienienia filmów i osób, które wywołał żywy oddźwięk w całym
dwórko“ skłonni są dopatrywać się w zuje swoje stanowisko, im więcej wy- miały jakoby szerzyć antyamerykań społeczeństwie. John Howard Law
takiej polityce wtrącania się w nieswo każe zrozumienia i lojalności.
ską propagandę“.
son. znany pisarz i scenarzysta fil
je sprawy, rzucił trafne porównanie z
Wiadome jest — powiedział John- mowy podejrzany o sympatie lewiWskazując na pogłębianie się współ
pożarem, który wybuchł — czy też tli pracy stronnictw demokratycznych,
się — we wsi. Pokój jest niepodzielny, Premier poświęcił Mikołajczykowi do
a nie wygaszony pożar zagraża wszy kładnie tyle uwagi i... powagi, na ile
stkim.
zasługuje „niezłomny Prezes“, który
Spokojem tchnęło przypomnienie sprzeniewierzył się przysiędze, złożo
przyczyn, dla których Polska nie po nej na wierność Rzeczypospolitej.
jechała do Paryża. Nie można żądać
Spokojem tchnęły wreszcie słowa,
od Polski, by przyłożyła rękę do od jakie Prezes Rady Ministrów poświę
budowy Niemiec kosztem Europy. ci! niektórym posunięciom hierarchii
Polska nie będzie ostrzyła noża, któ Kościoła. „Nie dopuścimy do wygrywa
ry skieruje się przeciw niej. Jeśli po nia uczuć religijnych dla zgoła przy
równamy słowa Premiera Polski z o- ziemnych celów politycznych“ oświad
statnim żałosnym przemówieniem min. czył Premier, podkreślając zarazem
<Bcvina, zrozumiemy, jak bardzo rze szacunek dla religii katolickiej, całko
czywistość potwierdziła przewidywa witą swobodę, jaką cieszy się w Pol
nia polskie. Wspomniawszy o głębo sce Kościół oraz uznanie dla patriotyz
kiej, niezniszczalnej solidarności na mu księży, którzy w czasie wojny nie
rodów europejskich „od Leningradu i opuścili wierzących i walczyli wraz z
Moskwy po Rzym i Paryż“, Premier całym narodem.
poświęcił kilka wymownych słów ro
*
kowaniom polsko-franeskim.
„Budżetem stabilizacji, budżetem
Spokój i pewność cechowały rów pokoju, budżetem twórczej pracy, bud
nież analizę sytuacji wewnętrznej i żelem tworzącym potęgę Polski ludo
gospodarczej. Mógł Premier z uzasad wej“ nazwał Premier Cyrankiewicz
nioną dumą powołać się na liczne ob budżet na rok 1948. Ze takim właśnie
jawy konsolidacji narodowej i stabi jest ten budżet mówią nie tylko cyfry,
W pierwszym rzędzie zasiedli: Marszalek Żymierski, wicepremierzy:
lizacji gospodarczej.
ale i fakty które widzimy na każdym
Rorzycki i Gomułka, oraz Premier Cyrankiewicz, W drugim rządzie:
„Wzmaga się tempo życia gospodar- kroku,
ministrowie: Minc, Rzymowski i Radkiewicz. Na dalszym planie mini
• «plan produkcji yy ogójnyęb
w.
strowie: Dąb-Rociol, Podedworny i Pątek.

W okonie wolności i pokoju

Nie chcemy wracać do starej Europy

Przeciwko odrodzeniu niemeckiej zaborczości

MOWA PREMIERA

i abyśmy przykładali rękę do takiej
I akcji.
Ale nie ograniczamy się wcale
tylko do negacji. Mamy pozytywny,
konstruktywny program,
Chcemy
gospodarcza Niemiec nie może w odbudowy Europy na podstawie
żadnym wypadku odbyć się przed maksymalnego wysiłku własnego i
albo też kosztem gospodarczej od narodów Europy na podstawie wza
budowy ofiar niemieckiej agresji.
jemnej pomocy. Chcemy również
Polska, wielokrotna ofiara nie wkładu pomocy amerykańskiej na
mieckiej napaści, nie może brać u- zdrowych
zasadach
wzajemnych
działu w konferencji, której wynik świadczeń i korzyści gospodarczych,
mógłby przyczynić się do odrodze ale bez ingerencji politycznej, bez
nia niemieckiej zaborczości.
naruszania suwerenności gospodar
Minęły od tego czasu 3 miesiące, czej i co za tym idzie politycznej
doświadczenia tego krótkiego okre krajów zainteresowanych.
su potwierdziły nasze — wówczas
Polska pragnie w miarę swych
tylko — przewidywania, że założe sił czynnie współdziałać w odbudo
nia Konferencji Paryskiej prowadzą wie Europy, ale Polska zdecydowa
do odbudowy gospodarczej Niemiec nie uchyla się od udziału w odbu
kosztem
gospodarczej
odbudowy dowie Niemiec kosztem Europy i
ofiar niemieckiej agres'ji i przed ich przeciwko Europie.
odbudową. Pierwszym konkretnym,
Sądzę, że stanowiskiem tym odnamacalnym i widocznym planem dajemy dużą usługę narodom Eu
pomocy gospodarczej i odbudowy, ropy.
zrodzonym z ducha tej konferencji
Natomiast szkodę przynoszą Euro
— jest ogłoszony w Berlinie w dniu pie i zarzewie konfliktu stwarzają
29 sierpnia b. r. plan produkcji ci, którzy przykładają rękę do jej
przemysłowej w Niemczech Zachód- podziału, którzy pragną , uczynić z
nich.
Niemiec dźwignię rozbicia naszego
Nikt nie może od nas żądać kontynentu.

Czego oczekujemy od Francji?
Jak wiadomo, od dłuższego już
czasu toczą się rozmowy w sprawie
zawarcia układu o Sojuszu i pomo
cy wzajemnej między Polską' a
Francją.
Zawarcie takiego układu leży nie
wątpliwie w interesie zarówno Pol
ski jak i Francji. Dlatego też prag
niemy jego podpisania. Dlatego też
gotowi jesteśmy podpisać prosty i
jasny pakt, przewidujący natychmia
stową, realną pomoc wzajemną w
razie agresji ze strony Niemiec i
krajów które mogłyby przyłączyć
się do Niemiec w razie takiej agresji.
Tego rodzaju pakty mamy ze
Związkiem Radzieckim, Jugosławią i
Czechosłowacją. Jasną jest rzeczą,
że z Francją nie chcemy zawierać
układu gorszego niż układy zawarte
przez nas poprzednio. Jasną jest
rzeczą, że nie moglibyśmy się zgo
dzić na wprowadzenie do układu
klauzul przekreślających realną war

tość sojuszu polsko - francuskiego.
Wierzę,
że mimo przejściowych
trudności rozmowy doprowadzą do
podpisania takiego właśnie układu.
Bieg wypadków międzynarodo
wych śledzimy z całym spokojem i
mamy do tego spokoju wszelkie
dane.
Mimo nastrojów wojennych, wy
woływanych przez zawodowych pod
żegaczy i wykorzystywanych cza
sem przez zwyczajnych handlarzy
słoniną, trzeba stwierdzić, że ich
wysiłki w kierunku rozpętania woj
ny okażą się daremne, zarówno z
przyczyn obiektywnych, jak też dla
tego. że spotkają się z twardym oporem olbrzymiej większości ludzi
pracy i postępu.
Narody świata pragną pokoju.
Pragnę zapewnić Wysoką Izbę, że
wśród głosów wołających o zaprze
stanie obłędnej propagandy zamie
szek i konfliktów nie zabraknie
głc-su Polski. (Oklaski).

Sprawy wewnętrzne
Wzrost produkcji przemysłowej
W drugiej części swego przemowie- ; Wyniki 9-miesięcznego okresu świad
nia Premier przechodzi do omówienia czą o tym, że plan produkcji przemysytuacji gospodarczej i politycznej słu państwowego na rok 1947 będzie
kraju.
jako całość wykonany z nadwyżką.
Przekroczenia tego planu należy się
spodziewać w przemysłach: energetycz
nym, węglowym, hutniczym, metalo
wym, elektrotechnicznym, cukrowni
czym, drzewnym i fermentacyjnym, na
tomiast plan produkcyjny przemysłów:
skórzanego, bawełnianego, spożywczeIgo i konserwowego z powodu trudno
ści surowcowych, prawdopodobnie nie
zostanie wykonany w całości.

Stracę wiarę w Amerykę

*

oświadczył filmowiec Eric Johnston

Brutalne śledztwo komisji antyamerykańskiej działalności

Ława rządowa

Na rok 1948 przewiduje się podwyż
szenie planu średnio o 26% w stosun
cowe, zapytany został przez prze ku do roku 1947. Największy wzrost
wodniczącego czy jest komunistą.
(Ciąg dalszy na sir. 4-ej)
Lawson odpowiedział, że sprawa je
go poglądów politycznych nie leży
w kompetencji członków komisji w sprawie Indonezji
śledczej. Oświadczenie to wywołało
głośne oklaski obecnych aktorów fil
NOWY JORK (PAP) — Delegat
mowych, między którymi znajdowali polski do Rady Bezpieczeństwa ONZ,
się Humphrey Bogard, Lauren Back dr Suchy, złożył w środę rezolucję,
kald, John Garfield i Larre Parks. proponującą, by Rada Bezpieczeń
Lawson oświadczył w dalszym ciągu stwa wezwała Holandię do wycofa
że sposoby badania żywo przypomi nia wszystkich swych sił zbrojnych
nają starą technikę Hitlera.
z terytorium Indonezji oraz zwróci
Po tym wystąpieniu Lawsona na ła uwagę Holandii na ewentualne
salę wkroczyła policja, która pomi konsekwencje niewykonywania zale
mo protestów, zebranych słuchaczy ceń ONZ w sprawie zaprzestania dzia
siłą usunęła mówcę z sali.
łań militarnych na tym terytorium.

Wniosek Polski

Umową o obniżeró taryf cehycb
podpisały U. S. A. i 21 państio
GENEWA (obsł. wł.) W czwartek
30-go b.m., w Genewie nastąpiło
podpisanie przez Stany Zjednoczone
i 21 innych państw porozumienia
handlowego w sprawie obniżenia ta
ryf celnych. Wśród tych państw znaj
duje się Wielka Brytania, Francja,
Belgia, Luksemburg i Holandia.
Obniżenie taryf celnych ma przy
czynić się do rozwoju handlu świa
towego. Ponieważ Stany Zjednoczo
ne zmniejszyły swe bariery . o mniej

niż 50 proc., porozumienie to może
być zaaprobowane przez prezydenta
bez zgody Kongresu.
Prezydent Truman oświadczył, że
porozumienie w Genewie jest drogo
wskazem w stosunkach gospodarczych świata. Brytyjski minister han
dlu Harold Wilson oświadczył w
Izbie Gmin, że Wielka Brytania qbniżyła cła w dominiach i koloniach
wzamian za podobne ustępstwa ze
strony innych krajów.

21 katów Białorusi
stanęło przed sądem w Bobiujsku
MOSKWA (PAP) — W Bobrujsku
rozpoczął się proces przeciwko nie
mieckim katom Białorusi, którzy od
powiedzialni są za wymordowanie
ponad 2.200 tysięcy obywateli biało
ruskich, za wywiezienie na roboty
do Niemiec ponad 350 tysięcy męż
czyzn i kobiet, za zniszczenie 25
miast białoruskich i spalenie ponad
400 tysięcy domów wiejskich.
Przed białoruskim trybunałem woj
skowym stanęli m.in: generałowie —
dowódca 31 dywizji Wilhelm Oks-

ner, dowódca 78 dywizji szturmowej
Hans Traut i dowódca 36 dywizji
Alexander Konrad, pułkownik Hans
Franke, b. komisarz Mińska, i przy
wódca partii narodowo - socjalistycz
nej obwodu mińskiego, Wilhelm Janecke. Ogółem sądzonych będzie 21
osób.
Przewodniczy trybunałowi wojsko
wemu gen. Kedrow. Oskarża proku
rator białoruskiego okręgu wojsko
wego płk. Zawiałow, oskarżonych
bronią adwokaci

Amerykańscy oficerowie

Groźba strajku powszechnego we Włoszech | 348 głosami przeciwko 201
i odpowiedzi na masowe zwalnianierobotników z pracy
i wstrzymywanie wypłat przez przemysłowców
KZYM. (PAP). — Na skutek nięosiągnięda porozumienia pomiędzy
robotnikami a pracodawcami w przemyśle włoskim, Włochom grozi
strajk powszechny. Bierze się poważnie pod uwagę możliwość przy
stąpienia do strajku 6 milionów członków włoskiej konfederacji pracy. Strajk taki sparaliżowałby całkowicie gospodarkę w kraju.

Większość przemysłowców zainwe
stowała olbrzymie kapitały w nieru
chomościach dla własnych korzyści.
Obecnie odmawiają oni uczynienia
jakichkolwiek ustępstw lub poświę
ceń na rzecz odbudowy przemysłu
włoskiego. Ich bezwzględne stanowi
sko wobec robotników i zwalnianie
pracujących powoduje stały wzrost
bezrobocia. Ponadto różne przedsię
biorstwa zawiadomiły, iż nie mogą
płacić wynagrodzeń pracownikom z
braku funduszów.
Dla obrony swych pozycyj, wła
ściciele przedsiębiorstw i zakładów
przemysłowych zorganizowali się w0
ogólnej konfederacji przemysłowców.
W skład tej organizacji wchodzi oko
ło 90 tysięcy wielkich i małych
przedsiębiorstw, zatrudniających dwa
i pół miliona urzędników i robotni
ków.

®«

w greckiej armii

ATĘNY (API) — Amerykańska te
terwencja w Grecji z dnia na dzień
staje się coraz jawniejsza. Rząd Sta
nów Zjednoczonych przyjął propozy
cję generała Chamberlina, aby do
greckich oddziałów rządowych przy
dzielić amerykańskich oficerów łącz
nikowych.
Nie trudno się domyślić jaka bę
czyną takiej sytuacji jest przede
wszystkim wzrost cen na towary im- dzie ich funkcja. Odegrają oni rolę
nie tylko instruktorów, ale wręcz po
portowane.
stopniowe magać będą w walce z bojownikami
Wilson
zapowiedział
o demokrację.
ograniczanie importu

Izba Gmin odrzuca poprawkę opozycji
do odpowiedzi na mowę tronową
LONDYN. (PAP). — Na środowym wieczornym posiedzeniu Izba
Gmin odrzuciła 348 glosami przeciwko 201 poprawkę opozycji do od
powiedzi na mowę tronową.
Poprawka tą, zgłoszona przez Churchilla, oskarżała rząd o ^stronni
czą politykę, brak należytego kierownictwa spraw narodowych, nie
kompetencję administracyjną i nie zagwarantowanie środków, mogą
cych zwalczyć kryzys gospodarczy“

ulice miasta, gromadząc się następ
nie na placu katedralnym.
Demonstranci wtargnęli m. im. do
lokalu dziennika „Meridiano dTtaWartość nabywcza
lia“, znanego ze swych neofaszystow
skich tendencji. Robotnicy wyrzucili
cholery w Egipcie
funta szterlinga
przez okna na ulicę .tysiące egzem
LONDYN (PAP). Brytyjscy mini wej, w których zilustrowali obecną
plarzy dziennika, które następnie
PARYŻ (PAP) — Z Kairu dono
LONDYN (PAP). ' Na posiedzeniu
spalono. Interwencja policji była strowie Cripps i Wilson złożyli sytuację gospodarczą oraz najważ Izby Gmin minister Dałten podał do szą, że w ciągu ostatnich 24 godzin
spóźniona.
\ . oświadczenia na konferencji praso- niejsze problemy z jakimi boryka się wiadomości, że obecna wartość na wydarzyły się 442 wypadki śmierci
W. Brytania.
bywcza funta szterlinga wynosi 45 i 825 nowych zachorowań na chole
rę.
Minister do spraw gospodarczych proc, jego wartości z 1900 r.
Cripps powiedział, iż na skutek
niedostatecznej produkcji węgla w
ciągu ostatnich czterech tygodni, ca
ły brytyjski program produkcyjny
został zagrożony.
RZYM (PAP). Rozgłośna demokra
Zadaniem konferencji; na którą za
Minister handlu Wilson stwierdził,
tycznej armii greckiej donosi, że na za proszeni zostaną przedstawiciele naro
chód od miasta Mecova wojska rządo dów demokratycznych, będzie zastano że jakkolwiek w eksporcie brytyj Dymisja przewodniczącego podkomisji arabskie] ONZ
we zostały otoczone. Zaopatrywanie wienie się nad sposobem przyjścia 2 skim zaznaczyła się we wrześniu
2) Zarysowują się możliwości po
NOWY JORK (PAP). Podczas gdy
ich w żywność i amunicję odbywa się pomocą narodowi greckiemu, walczą pewna poprawa, to jednak ogólny
tylko drogą powietrzną.
cemu nie tylko o własną wolność, ale bilans handlowy wykazuje w dal podkomisje pracują nad techniczną rozumienia amerykańsko-radzieckieprojektowanych rozwiązań go, jeżeli chodzi o realizację propo
Wszelkie próby wyrwania się z pier również o demokrację i pokój na ca szym ciągu znaczny deficyt, docho stroną
Demonstracje w Mediolanie
dzący do 200 mil. funtów szt. Przy- sprawy palestyńskiej, za kulisami zycji większości specjalnej komisji
ścienią i odebrania miasta Mecova łym świecie.
RZYM (PAP). Na znak protestu kończą się niepowodzeniem. 75-ta bry
wydają się dokonywać pewne zmia palestyńskiej. Jak wiadomo, Zw. Ra
przeciwko samowolnemu zwalnianiu gada rządowa, która ruszyła na pomoc
ny w trzech następujących kierun dziecki stoi na stanowisku, że jedy
robotników z zakładów przemysło okrążonym od strony Hrisowicy i pułk
nym organem ONZ. kompetentnym
kach:
wych w Mediolanie, doszło tam do wzmocniony ośmioma samolotami i ar
1) Możliwość kompromisu pomię dla nadzoru nad podziałem Palesty
masowych demonstracji ulicznych Łylerią, który ruszył od strony Katary,
dzy Arabami a Żydami wydaje się ny jest Rada Bezpieczeństwa.
Tysiące robotników przeszło przez zostały rozbite
3) St. Zjednoczone wywierają aabyć skazana na niepowodzenie. De
legat Kolumbii dr. Gonzales, który clsk na W. Brytanię, by nie wyco
Oddziały operujące w środkowej
był przewodniczącym
podkomisji, fywała swych wojsk z Palestyny S
Macedonii rozbiły siły rządowe, rozlo
opracowującej rozwiązanie proble pozostawiła w tym kraju siły zbrój
kowane w miejscowości Kiepsin
mu z punktu widzenia życzeń Ara ne, niezbędne do wykonania zaleceń
PARYŻ (PAP) Francuski komitet
NOWY JORK (PAP). Na porządek < W debacie nad sprawą Korei dele- bów — podał się do dymisji wobec ONZ. Z w. Radziecki jest zasadniczo
obrony wolności narodu greckiego, na
do parlamentu duńskiego
którego czele stoi dr. SiCard de Plai- obrad komisji politycznej ONZ wpły- ’ gat Polski, dr. Oskar Lange, stanął na niechęci przedstawicieli państw neu niechętny takiemu rozwiązaniu, jed
KOPENHAGA (PAP). — Według zoles, przewodniczący Ligi Obrony nęła sprawa Korei. Po zakończeniu stanowisku, że sprawa ta nie podlega tralnych do udziału w pracach tej nak, jeżeli okres przejściowy będzie
.•obliczeń tymczasowych,partia socjal Praw Człowieka i Obywatela i którego debaty nad sprawą koreańską, porzą kompetencji ONZ, lecz powinna być podkomisji. 1 nieprzejednanej posta zredukowany do minimum i wojska
demokratyczna zdobyła w parlamen- człokami są liczni francuscy działacze dek dzienny komisji politycznej bę załatwiona w drodze bezpośrednich wy Arabów. Wzmacnia to stanowi brytyjskie pozostaną jedynie w cha
cie 57 mandatów (w 1945 r. — 48), demokratyczni, z Leonem Jouhaux, dzie zawierał jeszcze dwa punkty: re rokowań między St. Zjed,. jczonymi a sko Żydów i szanse otrzymania na rakterze narzędzia ONZ, ZSRR praw
lewica radykalna — 10 (11), konser wystąpił z inicjatywą zwołania do Pa wizję traktatu pokojowego dia Włoch Zw. Radzieckim, jako problem zwią Generalnym Zgromadzeniu dwu trze dopodobnie nie odmówi swej zgody.
watyści — 17 (26), partia liberal, ryża na 21 grudnia r. b. międzynaro oraz sprawozdanie Rady Bezpieczeń zany z zakończeniem wojny.
cich głosów niezbędnych do zatwier Sprawa wyjaśni się w najbliższych
na — 46 (38), komuniści — 9 (18). dowej konferencji w sprawie Grecji. 1 stwa.
dniach.
Dr. Lange podkreślił jednak, że w dzenia planu podziału Palestyny.
wypadku gdyby większość komisji po
litycznej była za rozpatrzeniem spra
wy przez ONZ, wówczas Polska wy
powie się za propozycją radziecką do
wojsk komunistycznych
puszczenia do obrad przedstawicieli
daż będzie prowadzona, podane zośta°
narodu koreańskiego oraz jednoczesne
w Chinach
ną w komunikatach Central Handlo
go wycofania zarówno radzieckich jak
PARYŻ (PAP). Agencja France
wych podległych Min. Przemysłu §
i
amerykańskich
wojsk
okupacyjnych
W
celu
umożliwienia
ludności
zao

Przywódca komunistów Thorez oPARYŻ (API) — Komitet wyko
Handlu.
Presse donosi z Nankinu, iż według
patrzenia
się
w
artykuły
pierwszej
po
z
Korei.
oficjalnych
doniesień
rządowych, nawczy Zjednoczonej Lewicy wydał świadczył na zebraniu komitetu cen
trzeby
Min.
Przemysłu
i
Handlu
orga

Stanowisko
Polski,
dotyczące
zapro

tralnego partii, że pogłębia się kon
i
wojska komunistyczne przystąpiły do komunikat stwierdzający, że rząd
przedstawicieli Korei, zostało nizuje w listopadzie i grudniu r. b. spe
koncentrycznego ataku na dwa wiel Ramadiera nie odzwierciedla anii wo flikt klasowy we Francji i w innych szenia
poparte
przez delegata Chin, dr. Koo. cjalną sprzedaż określonych ilości nie
sil
po
krajach.
li
Zgromadzenia,
ani
układu
kie miasta w Mandżurii: Czang-Czun
Jednocześnie
zarówno dr. Koo jak i których artykułów przemysłowych po aw. zawodowych w OSA
CGT
wezwało
wszystkich
robotni
wyborach
samorządowych.
« Kiria.
cenach.
ków do skupienia się w dziele obro i min. spraw zagr. Australii, dr. Evatt, obniżonych
W
listopadzie
r. b. przeprowadzona obejmie 60 mil. wyborców
zgodzili
się,
że
sprawa
Korei
nie
po

ny republiki przed zakusami de
winna wejść na porządek obrad ONZ, będzie po obniżonych cenach sprzedaż
NOWY JORK (PAP). Ameryka*,
Gaulle‘a.
Z sali Sejmu
dopóki wszystkie inne możliwości nie artykułów włókienniczych, metalo akie organizacje
CIO
wych, chemicznych, wyrobów hutni i AFL nie osiągnęły zawodowe
zostaną wyczerpane.
porozumienia w
Plsene polier
czych
oraz
przetworów
papierniczych.
Delegat radziecki Gromyko oświad
wspólnej kampanii wybórSprzedaż artykułów skórzanych i gu sprawie
czyi, Iż St. Zjednoczone obawiają się mowych
esej. Rozpoczęły cnie dwie odrębne
odbędzie
się
w
okresie
mię

dopuścić do ONZ przedstawicieli na
akcje wyborese, które jednak ©dby=
Na zaproszenie Zw. Pisarzy Ra rodu koreańskiego dla wysłuchania dzy 10 listopada a 10 grudnia, r. b.
Nie uradują nas natomiast swoim wi
wają się pod podobnymi hasłami.
Już &d wczesnych godzin rannych...
Od
1
listopada
do
24
grudnia
trwać
dzieckich
i
(WOKS)
udaje
się
do
Mo
Jakże nieznośnie nutreine s« pewne dokiem na sali dwaj najwierniejsi cho skwy na uroczystości 30-lecia Rewo ich stanowiska.
będzie sprzedaż porcelany, fajansu, Między CIO, & AFL zarysowały «1Q
różnice, dotyczące osób kandydatów,
ęwroty. Ale faktem jest, że otwarcie rążowie wodza, który się zawieruszył; lucji Październikowej grupa pisarzy
Delegat amerykański zaproponował wyrobów szklanych i drzewnych.
■Jesiennej sesji sejmowej wzbudziło ży pos. Bańczyk i pos. Wójcik.
wysłanie
na
Koreę
specjalnej
komi

którzy mieliby otrzymać poparcie tych
Warunki
sprzedaży
i
wykazy
punk

A przecież widzieliśmy ich obydwu polskich, w osobach: Zofia Nałkow sji ONZ. Propozycję tę Gromyko tów dystrybucyjnych, w których sprze organizacji.
we zainteresowanie.
ska,
Leon
Kruczkowski,
Julian
Tu

Na lawach rządowych—tłok, na ga w gmachu Sejmu, jak szli obok siebie
nazwał manewrem, zmierzającym do
Jerzy Andrzejewski, St. R. Do ukrycia
lerii dla publiczności — tłok, w lożach nerwowym krokiem, o czymś zawzię wim,
istotnego problemu Korei
browolski
i
red.
Karol
Kury
luk.
dyplomatycznych— tłok, a już chyba cie rozprawiając.
pod płaszczykiem działalności Komi
największy — w loży prasowej, gdzie
sji ONZ.
Mówiąc o eksporcie premier Cyran
żakwitla nawet egzotyka.
Należy podkreślić, że udział w de
kiewicz
wymienił
szereg
artykułów,
Bo wśród licznie zgromadzonych
bacie nad sprawą Korei delegacji ra
tu
St.
Zjednoczonych
które
wywozimy.
Po
czym,
nie
zmie

dziennikarzy zagranicznych uśmiecha
NOWY JORK (PAP). Najwyższy dzieckiej, polskiej i jugosłowiańskiej
niając tonu; „Po raz pierwszy — poją się dwie koleżanki — Hinduski.
oznacza uznania kompetencji ONZ
Przypominamy uczestnikom kon . śura „AIjor J. Horodyska 8 S-ta —
wiedział — w lustorii naszego ekspor- trybunał amerykański wypowie się nie
*
tej sprawie. Wszystkie trzy delega kursu sportowego „Zgadnij kto wy ul, Puławska 20, 3) Kolektura BŁ
Wszyscy z zaciekawieniem spoglą tu zjawił się nowy towar wywozowy; wkrótce na temat prawomocności w
wypowiedziały się przeciwku pra gra“, że termin złożenia kuponu ' Podezerwińskiej — Żoliborz, uL Mic
Mikołajczyk, ale to zdaje się nie na- zarządzenia, które uniemożliwia mu cje
dają na salę.
rzynom i osobom należącym do in wu ONZ do opracowywania trakta nr. 1 mija dziś (czwartek) o godz. 17. kiewicza 24; 4) Kolektura Łukaw
leży do tego resortu“.
Jak tam wyglądają lawy PSL?
— Słupecka 2; 5) Z. Chudzi©Izba była tak zaskoczona tym nie nych mniejszości nabywanie domów tów pokojowych, a Jugosławia wnio
Właśnie widzimy nowego prezesa
Podajemy raz jeszcze wykaz firm skiej
oficjalny wniosek o zdjęcie kwestii
ki — Saska Kępa, ul. Francuska 41?
oczekiwanym
i niezwykłym pojawie i ziemi w pewnych rejonach St. sła
Klubu Parlamentarnego PSL, pos. Wyprzyjmujących
kupony:
1)
Kolektura
Korei z porządku obrad Generalnego
S) Wisznicki i Huszczewsta —= Pr»>
cecha, pogrążonego w ożywionej roz niem się— Mikołajczyka w części go Zjednoczonych.
Zgromadzenia. Zdaniem Jugosławii — Impet“ al. Sikorskiego 18; 2) Kolck- ga, uL Targowa
spodarczej expose, że dopiero po chwi
mowie z pos- Zaleskim.
kwestia ta winna być uregulowana
Marszalek dzwoni. Serdeczny gest li przetoczył się po lawach szmer
przez cztery zainteresowane mocar
pos. Wycecha— i pos. Zaleski, wice śmiechu.
stwa, t. j. W. Brytanię, USA, ZSRR i
prezes klubu, siada tuż za nowym pre
Chiny.
odnaleziono
w
Palmirach
Premier
poświęcił
zresztą
„na
wpół
zesem, mając za sąsiada pos. Laskow
W
Palmirach
odnaleziono
mogiłę
sportowemu
wyczynowi
“
Mikołajczyka
skiego,. sekretarza Klubu.
jeszcze kilka słów, w części końcowej. słynnego sportowca polskiego Janu
&
Motywy ucieczki obrońcy „cywili sza Kusocińskiego. Zwłoki bohater
KRAKÓW (Teł. wł.). Odbyło się
Spotkanie io zakończył© się tn»>
Powoli wypełniają się lawy PSL.
tu, na sali studium W. F. Uniwersy cim zwycięstwem „Dynamo“ ha
Zjawia się nawet pos. Wójcicki i pos. zacji zachodniej“ zawarł w przysło skiego sportowca zidentyfikowano tue Włoszech
dzięki figurce świętego Antoniego,
tetu Jagiellońskiego, spotkanie siat- renie Polski, w stosunku 3:® (15^
Nowak. Poseł Nadobni k nie uznał sy wiu... wschodnim.
RZYM (PAP). — Włoskie Zgroma i kówki pomiędzy trzykrotnym mi- J5:7, 15:8).
^Nie przyszła góra do Mahometa, którą miał przy sobie. Kusociński
tuacji za dostatecznie... nadobną, by ją
figurkę tę dostał swego czasu od sio dzenie Konstytucyjne uchwaliło pro ’ strzem ZSRR „Dynamo“ (Moskwa)
uczcić swoją obecnością. Późno, jako poszedł Mahomet do góry".
Mecz poprzedziło uroczyste
a mistrzem okręgu krakowskiego tanie gości przez przewodnicząceg®
Dodajmy; do góry, ale nie_ wzwyż- ■ stry p. Marii Gościńskiej, która zwło jekt ustawy o zniesieniu Senatu we ! u
jedna z ostatnich^ ukazuje się poslWłoszech.
i
ki
rozpoznała.
i
„Olszą".
SŁAW.
Chorążyna.
Woj. Rady W. F. 8 P. W. red. Star
tera i kierownika „Olszy“ Kleina. W
imieniu zawodników radzieckich od
powiedział prof. Pietuchow.
Drużyny wystąpiły w następują
była t. zw. „szczekaczka", przez któ istniejących warunkach drogę odwro
Przybywających wita głębokim uOdwet Warszawy (4)
rą okupanci nadawali swe komunika tu.
klonem wygalowany odźwierny. Wiei cych składach: „Dynamo" — Szagha,
tyPo rozejrzeniu się w sytuacji, de kle okna kawiarni zasłonięte są por Wasylczykow, Kitajew, Akopow, Si»
Toteż przez cały dzień, a już z re cydują, że po rzuceniu granatów wy tierami. Przez szpary między brze łujanow, Jakcszew (Rewa).
„Olsza": Grabowski, Kantorek, Kos
guły od zmierzchu przed Cafe Club cofają się Alejami Jerozolimskimi (po giem -rolety a framugą środkowego
i Gastronomią pełno było Niemców drugiej stronie ulicy), dalej Bracką okna można zobaczyć, jak zwykle, że drój, Klein, Kuczyński, Ariet (Kie
Opracował ZDZISŁAW SACHNOWSKI
wojskowych i cywilnych. Stali, ga w stronę PI. Trzech Krzyży, następ wszystkie stoliki są pozajmowane, że lar).
Zwycięstwo siatkarzy radÄecfcfcfe
niczym się od szarego tłumu nie Miasta ściągały tam co dzień setki, piąc się na przechodniów, zaczepia nie skręcą w Nowogrodzką, którą lokal zatłoczony jest wprost Niem
byio tak jak i w poprzednich spotka■różnią: tak ?amó są, jak przeważa nawet tysiące urzędników i interesan jąc czekające na tramwaj kobiety, muszą dobiec aż do przystanku tram cami.
naradzając się nad wyborem nocnej wajowego przy ul. Chałubińskiego.
Roman wydaje ostatnie instrukcje. mach bezapelacyjne. Największy opór
jąca większość idących, wybiedzeni, tów.
Dwie wielkie kawiarnie na dwóch rozrywki, wreszcie obserwując „służ Na Marszałkowskiej wsiadać do tram
tak samo skromnie ubrani. Chyba ta
— Ty Olek staniesz po drugiej stawili krakowianie w trzecim s&-waju nie mogą, bo tam po 7-ej będzie stronie, pod BGK. Ja rzucam, ty cie.
paczuszka ciastek czy pączków, któ przeciwległych rogach, jedna „Nur bowo“ przechodzących.
gwałt nie mniejszy, niż tutaj. Prze Felek trzymaj się parę kroków za
rą niesie Roman ną sznurku, odróż- fuer Deutsche“, druga — „Fuer Deut
W drużynie gości najlepsi by'il ży®
*
cież „Mitropa“, na którą w tym sa mną.
’nia go nieco od innych przechodniów, sche erlaubt“ gromadziły poczynając
razem: Rewa. Kitajew, Akopow, ®
Widok, który ujrzeli Roman, Fe mym czasie przeprowadzony będzie
patrzcie go. myśli pewnie niejeden, od godzin popołudniowych, setki
Olek odłącza się od trójki 1 prze gospodarzy: ■ Ariet, Klein- ? Kiełast
taki na oko biedak, a na słodycze przedstawicieli „narodu panów". Bo I lek i Olek po dojściu Nowym kwia zamach, mieści się naprzeciw Dwor chodzi na drugą stronę ulicy. Tamci
go stać. Lepiej by chleba kupił.
w tej drugiej kawiarni, dawnej „Ga tem do Alei Jerozolimskich niczym ca, bardzo blisko Marszałkowskiej.
dwaj kierują się do najbliższej koło
Roman zdążył już wszystko wy „Cafe Club“ bramy. Trzeba naruszyć
Przypuszczalnie Roman, gdyby na stronomii“ zbierali się prawie wy bodaj się nie różnił od normalnego
jaśnić
swym
towarzyszom
1
przed

obrazu,
jaki
co
dzień
przedstawiał
wie
łącznie
cywilni
i
wojskowi
Niemcy
i
wet znał myśli pijających go ludzi,
paczkę z ciastkami - granatami 1 je
Zarząd Polskiego Związku Piłki
czorem ten punkt Warszawy. Zoba stawić im plan całośęi dzisiejszej ak den z nich odbezpieczyć. Połączone są Noż
^bytnio by się nimi'nie przejmował. „folkśdojęzę“.
postanowił odrzucić protest
Nie tylko zresztą ze względu na czyli więc dużo wałęsających się żoł cji'. Poza „Cafe Club“ i „Mitropą“ wszystkie trzy drutem, wystarczy jęd RKU odnośnie
Wołałby zfesztą S pewnością; aby
kary grzywny i dy
4ak- właśnie ńińięmali, a' nie ina owe' wielkie kawiarnie był ten punkt nierzy i żandarmów, oraz tłum cy O tej samej godzinie obrzucona będzie nak wyjęcie zawleczki z' jednego, a skwalifikacji graczy, którzy byli
czej. Żeby ńp. ńie ż^tóei? kto' uwa miasta z‘ jednej ‘strony 'szczególnie wilów, wśród których ż pewnością bombami siedziba szmatławca, czyli dwa pozostałe wybuchną różem z pr.-.yczyną głośnej awantury sosno
gi, zwłaszcza jąki przechodzący Nie wyróżniany, z drugiej — wyjątkowo jest wielu agentów. Może zresztą Nowego Kuriera Warszawskiego przy pierwszym.
wieckiej.
miec, na jego odruchowe, ochrania pilnie strzeżony przez ówczesnych Niemców jest nieco więcej, niż się ul. Marszałkowskiej 3-5. To będzie
odwet Warszawy za tamtych 50 po
jące gesty wolnej' ręki w momen władców Warszawy. Zaraz za rogiem spodziewali.
W tym decydującym momencie Fe
tach, gdy groziło zetknięcie się pacz Al. Jerozolimskich na Nowym Świę
wieszonych.
Pośrodku
skrzyżowania
na
wysep

lek, którego już od rana prześladu
ki z rękawem nieuważnego prze cie w kierunku Chmielnej mieścił się
*
bezustannie myśl, aby sam mógł w Warszawie
•
chodnia. —- W ostateczności — zau również przecież sklep Meinla także ce stoi granatowy policjant. Przed
Zbliża się godzina 7-a. Drzwi „Ca je
BGK
w
budce
—
drugi,
kierujący
rzucić granaty, a który tego prag
ważył — będą sądzili, że to są przy „Nur fuer Deutsche“ kilkaset kroków
fe
Club"
otwierają
się
raz
po
raz.
KATOWICE
(Tęl.
wł.).
Odbyło
ste
puśćmy bezy z kremem.
od rogu, w AL 3-go Maja — kosza sygnalizacją świetlną. Również na Przybywają coraz to nowi goście, po nienia nie odważył się dotąd głośno tu Walne zebranie Polskiego Związ
Ubliżają się eto przecięcia Nowego ry „Blitzmaedei", czyli jak je nazy. skrzyżowaniu Brackiej i Al. Jerozo jedynczy oficerowie łub nawet całe wypowiedzieć, nie chcąc się narazić ku Szermierczego, na którym doko
zarzut niesubordynacji, nie ixryŚwiatu i Alei Jerozolimskich.
wano w Warszawie „Maedchen fuer limskich widać policjanta z białą pał Ich grupy. W tych chwilach dochodzą na
trzymuje. Zwraca się błagalnie do nano wyboru nowych władz 1 po
Bez żadnej wątpliwości był to w alles“, niedaleko od „Cafe Club“ na ką.
na ulicę dźwięki muzyk? tanecznej, swego
stanowiono przenieść siedzibę Związ
przyjaciela:
«kresie okupacji najbardziej ożywio Ncwym ' Swiecie — teatrzyk „Ul”,
ku do Warszawy.
Krótki spacer Alejami wystarcza koło szatni widać sylwetki Niemców
— Zgódź się? Ja będę rzucał! Ja
ny, ©bok skrzyżowania Marszałkow również przeważnie uczęszczany przez do stwierdzenia, że wycofanie się
W obcisłych, eleganckich munduraoh.
Skład nowego zarządu przedsta
skiej z Al. Jerozolimskimi, punkt „folksdojczów“ oraz kino „Colosseum“ dokonanej akcji nie będzie bynajmniej z dystynkcjami różnych stopni i roz pierwszy raz przecież biorę udział w wia
się następująco: prezes gen.
takiej
akcji.
Warszawy. Dwa wielkie gmachy biu wreszcie w sąsiedztwie na Smolnej — łatwe. Będzie nawet wielce utrudnio maitych rodzajów broni, czasem ja
Kuszko; członkowie płk. Fiński, snjc.
rowe, na dwóch rogach od strony PI. koszary lotników.
ne. Oczywiście, mim« wszystko, za kiegoś cywila: to „fołksdojcz", ge
(Z rrrzyczv^. technicznych satcołi- Brzezicki., Mondralówna, Nawrocka,
Trzech
-------- torzyży, --------------------mieszczące jeden. d Nie mówiąe już o tyte, że a®. tym danie będzie wykonane, trzeba tylko stapowiec
urzędnik administracji czenie odcinka
laüfsie- dr. Pappe. FsdeäricE. Stoans
BGEŁ-------------- Wydziai! R.U»q®_ąsią._Lwiaśnxe skrzyżowaniu suaiesaesona z m&CŁiMtaliś aaihfiSEDJeoaaiiedsaa w
Woioifc-

Porażka rządowych wojsk greGkich

Nowe ofiary

Porozumienie między Żydami a Arabami

w rejonie miasta Mecova

nie jest możliwe?

SPRAWA KOREI

nie podlega kompetencji ONZ

stwierdza delegat Polski

Wyniki wyborów

Ofensywa

Sprzedaż artykułów przemysłowych

Pogłębia się konflikt klasowy we

Francji
Zjednoczona lewica o rządzie Radamier

po obniżonych cenacb

Kampania przedwyborcza

Migawki i niedyskrecje

z rewizy ą w Z®. Radzieckim

Uwaga, uczestnicy konkursu

ä

O/skrym nacj@ rasowe'

»ZGADNIJ KTO WYGRA«

Mogiłę Kiisocißskiego

Zniesienie Senatu

Trzecie zwycięstwo siatkarzy radzieckich
“ (Kraków) 3:0
„Dynamo“ - „Olsza"

»AKCJA« WYKONANA

Odrzucenie protestu MO

Polski Związek Szermierczy

EXPOSE PREMIERA NA SESII RUOZETOWEJ SEJMU
(Początek as str» 1-ej)
przewidywany jest na odcinku prze
mysłów konsumpcyjnych: włókienni
czego, skórzanego, spożywczego itp.
oraz węgla.
Osiągnięcie obecnego poziomu pro
dukcji stało się możliwe nie tylko
dzięki wzrostowi zatrudnienia, ale
przes wzrost wydajności pracy. Wska
źnik stanu zatrudnienia w przemyśle
państwowym przy podstawie dla czer
wca 1946 równej 100 wyniósł w czerw
cu 1946 — 125, we wrześniu 1947 —
126,6.
Mówiąc o wzroście wydajności pra
cy należy poruszyć zagadnienie żywio
łowo rozwijającego się ruchu współza
wodnictwa pracy. Do wymagań tego
ruchu dostosowujemy nasze systemy
płac w przemyśle, mając stale na
względzie, by wzmożony wysiłek 1 ini
cjatywa pracujących była wynagradza
na należycie.
Wzrostowi wydajności towarzyszy
stały wzrost zarobków, o czym świad
czą następujące liczby- przeciętna mie
Sieczna płaca w gotówce w przemyśle
wynosiła:
w czerwcu 1946 r. — 3 564 zł
w czerwcu 1947 r. — 6.104 zł
we wrześniu 1947 — 7.019 zł.

Alte'« oszczędności
Obok wzrostu wydajności prący
czynnikiem, który umożliwił wzrost
poziomu płac była szeroko przeprowa
dzona akcja oszczędności. Przeprowa
dzone oszczędności umożliwiły podwyż
kę płac bez zmiany cen artykułów
przemysłowych.
Akcja oszczędnościowa przemysłu
państwowego na rok 1947, której efeki
pieniężny miął wynieść 6,7 miliarda
zł, dała w przeciągu pierwszego półro
cza 1947 r. — 3.033 milionów z! Rezul
taty powyższe osiągnięto przez obni
żenie kosztów własnych produkcji, do
czego poza wzrostem wydajności pracy
przyczyniły się głównie: zmniejszenie
zużycia surowców i materiałów pomoc
niczych na jednostkę produkcji, obni
żenie kosztów administracyjnych o
11%. wreszcie racjonalizacja procesów
produkcyjnych.

Jeszcze większa niż bilansowa jest
społeczna rentowność przemysłu, pole
gająca na pozapodatkowych świadcze
niach na rzecz budżetu — obciążenie
przemysłu przy eksporcie i imporcie
wreszcie sprzedaż materiałów włókien
niczych, obuwia, cukru i węgla na za
opatrzenie kartkowe.

Proces nasycania rynku i obniżka cen
Produkcja przemysłowa wzrasta. Na
odcinku towarów konsumpcyjnych da
ło to zwiększenie obrotów handlowych
artykułami przemysłowymi.
Czy podaż jest już dostateczna?
Oczywiście, że jeszcze brakuje nie
których artykułów bawełnianych, nie
których metalowych, papierniczych,
elektrotechnicznych (jak żarówki), wy
robów skórzanych, szeregu artykułów
chemicznych.
Ale już cały szereg towarów, których
brakowało, zaczyna występować na
rynku w dostatecznej ilości. Należą do
nich z grupy tekstylnej artykuły weł
niane, szereg wyrobów przemysłu me
talowego, mineralnego, chemicznego
i drzewnego.
Równolegle z procesem nasycenia
rynku zapoczątkowana została akcja
obniżki cen szerokiego wachlarza ar
tykułów przemysłowych pierwszej po
trzeby w rozmiarze od 10 do 30%. Ten
sam charakter posiadać będą organizo
wane akcje wyprzedaży, które obejmą
w ciągu roku bieżącego masę towaro
wą o wartości około 6 miliardów zło
tych.

W zakresie obrotu ziemiopłodami za
znaczyła się rola Funduszu Aprowizacyjnego. Fundusz ten wykonał 4miesięczny plan skupu w 112%, osią
gając w okresie czerwiec — wrzesień
258.000 ton zakupionych zbóż przy
planie 230 000.
Dokonana ostatnio obniżka procen
tu przemiału zboża zezwalająca na
80% przemiał żyta, 70% pszenicy i
60% jęczmienia, podwyższa z jednej
strony jakość konsumpcji, z drugiej
zaś przez zwiększenie ilości otrąb po
prawia zagrożony na skutek długo
trwałej suszy nasz bilans paszy.
Na odcinku rolnictwa toczymy wal
kę o samowystarczalność Już dziś mo
żna powiedzieć, że plan jesienny 1947/
1948 został wykonany. Walczymy o li
kwidację odłogów, uruchomiamy wła
sną produkcję traktorów, których pra
cuje już około 8.000, sprowadziliśmy
ponad 40 000 sztuk koni, organizujemy
pomoc sąsiedzką, planujemy elektryfi
kację 1200 wsi, przy czym trudno w
tym miejscu nie dodać, że przed wojną
przyłączano do sieci średnio 50 wsi
rocznie.

Na rynku żywnościowym
Na odcinku cen ziemiopłodów obser
wowaliśmy w pierwszym półroczu
1947 niepokojącą zwyżkę. Zwyżka ta
miała charakter spekulacyjny 1 została
opanowana. Ostatnie dni przyniosły
znowu sygnały o próbach spekulacji
na odcinku zbożowym»
Ale to ®ię spekulantem nie ®da.
Mamy w zapasie 357.000 ton zboża
i jego przetworów, w tym 149.000
ton żyta i 140.000 ton pszenicy, a
oprócz tego mamy zapasy na sieci
rozdzielczej i na punktach zsypu
wpływów z podatku gruntowego.
W dziedzinie artykułów hodowla
nych mieliśmy w iecie trudności, bo
było mało paszy z powodu ostrej zi
my, potem powódź i wreszcie posuchy

laMel zagraniem?
Nas® handel zagraniczny odEWderciedla znakomicie proces dalszego hniezależniania się od pomocy mate
riałowej zagranicznej.
Podczas gdy w roku 1945 — 75
proc, naszego globalnego przywozu
pochodziło ze źródeł nie-odpłatnych
(UNRRA), w roku bieżącym ze źró
deł tych pochodzić będzie niespełna
12 proc, naszego’ rocznego przywozu",
przy czym w drugim półroczu źró
dła te przestały w ógółę odgrywać
rolę.
Nasz Import wynoszący w 1946 r.
< średnio niespełna 12 milionów dola
rów miesięcznie, przekroczył w dru
gim kwartale b. r. cyfrę 25 milionów dolarów miesięcznie, osiągając

Szy może

inna drop?

Przechodząc do zagadnień finanso
wych mogę określić pracę Rządu na
tym odcinku jako wiąźanie zasad
•równowagi finansowej kraju z zaspo
kojeniem jego potrzeb ze strony pie
niądza. Staraliśmy się środki pieniężrozdzielać ostrożnie i w granicą.cfe

rozkładzie ciężarów publicznych.
W ten sposób udało nam się reali
zować plan inwestycyjny z mniejszy
mi trudnościami, niż w roku ubie
głym, uniknąć zasadniczych wahań w
cenach, na odcinku zaś bankowym
nie tylko udzielić gospodarstwu na
rodowemu potrzebnych kredytów, lecz
nadto wyposażyć po raz pierwszy z
budżetu niektóre wielkie przeds’ęb’or
stwa państwowe we własny kapitał

obrotowy, umożliwiający im zasadni
czą naprawę Ich struktury finanso
wej.
Udało nam się także podnieść
wpływy podatków bezpośrednich w
okresie od kwietnia do października
br. przeszło dwukrotnie, a zarazem
dokonać znaczniejszej poprawy w po
dziale dochodu narodowego.
środki stosowane przez nas są nie
jednokrotnie być może przykre, gdyż
oznaczają one dość znaczne świadcze
nia na rzecz całości gospodarki na
rodowej i wyrzeczenie się codziennych
potrzeb, oznaczają dyscyplinę gospo
darczą 1 podporządkowywanie się ce
lom wyższym. Ale czy ktokolwiek z
nas ma wątpliwości, ż tylko ta dro
ga prowadzi do celu?

budujemy zamków na lodzie

Nie
I tu trzeba stwierdzić jedną rzecz,
łączącą się zarówno z naszymi za
gadnieniami finansowymi, znajdujący
mi swój wyraz w budżecie — i ze
znacznie szerszym zagadnieniem ogól
no-gospodarczym, powiedziałbym na
wet ogólno-narodowym. Jest to za
gadnienie plac realnych, zagadnienie
więc stopy życiowej mas pracujących,
robotników i pracowników umysło
wych.
Dalszy powolny wzrost płac może
iść w parze jedynie ze wzrostem pro-

WOP, blisko 200 mil. zł. uchwycą- [ sko dało swój olbrzym! wkład, to pratfc
nego przemytu — oto dwie cyfry, saperów nad rozminowaniem kraju
charakteryzujące te oddziały.
i praca przy obronie mostów w czaJeszcze jedna dziedzina, której woj) sie powodzi.

Foprawa stanu bezp eczeństwa
Jednym z objawów stabilizacji jest
niewątpliwie dalsza poprawa stanu
bezpieczeństwa w kraju. Najsilniej
tę poprawę odczuło społeczeństwo
zwłaszcza w południowo - wschod
nich województwach.
Ostatnie procesy, w których na ła
wie oskarżonych zasiedli wybitniej
si przywódcy podziemia i ośrodków
usiłujących pod płaszczykiem legal
ności uprawiać wrogą antypaństwo
wą działalność, odsłoniły zdeprawo
wane, antyludowe, szpiegowskie oblicze obozu reakcji.
Stwierdzając z zadowoleniem- po
prawę stanu bezpieczeństwa, należy
mieć na uwadze, że są jeszcze róż
ne inspirowane i kierowane z za
granicy ośrodki wrogiej, antypań
stwowej działalności, które nadal uprawiają dywersję, wrogą propa

dukcji i wydajności pracy. Tylko taki wzrost będzie wzrostem prawdzi
wym. Wzrost nie oparty na wzroście
dochodu społecznego byłby budowa
niem zamków na lodzie. Lodem by
łaby wówczas nasza waluta 1 wzrost
płac nie miałby żadnego znaczenia.
Idziemy drogą, wiodącą nie przez nie
pewny lód, ale po twardych podsta
W codziennej twórczej pracy uwach równowagi finansowej powięk
szenia dochodu społecznego przez macnia się konsolidacja całego spo
zwiększenie produkcji 1 z tego wy łeczeństwa.
nikającego powolnego, ale za to real
Polska klasa robotnicza, wierna
swoim chlubnym tradycjom, daje
nego wzrostu płac.
co dzień nowe dowody swego wyso
kiego uświadomienia społecznego, do
wody swej ofiarności w pracy, płyną
kładem, że codzienna, żmudna 1 czę cej z głębokiego zrozumienia zarówno
sto niewdzięczna praca daje swoje swych własnych, najlepiej pojętych
interesów, jak i interesów ogólnona
rezultaty.
Resort poczty, dążąc do usprawnie rodowych, ogólnopaństwowych. Ofiar
nia działalności swego przedsiębior ność ta szczególnie zasługuje na ped
stwa, zamierza w przyszłym roku u- kreślenie, gdyż, mimo podniesienia
tworzyć jeszcze 150 placówek poczto- poziomu płac realnych w porówna
wo-telekomunikacyjnych, rozszerzyć niu z rokiem ubiegłym, mimo popra
szczególniej na terenie Ziem Odzy wy ogólnych warunków życia w mia
leczenia ran zadanych przez woj
skanych instytucję llstonoszów wiej rę
— stopa życiowa wciąż jeszcze
skich, dokonać inwestycji teletech nę
niższa, a przeciętna wysokość
nicznych na około 2 miliardy złotych jest
zarobków
jeszcze nie jest za
tak, by olbrzymie zniszczenia wojen dowalająca.wciąż
Tym niemniej, szcze
ne jak najbardziej zneutralizować.
gólnie w zestawieniu z sytuacją kla
Mimo, że sytuacja finansowa Pocz sy robotniczej na zachodzie, nikt już
ty nie jest dobra z uwagi na niskie nie zdoła wydrzeć z serc robotni
taryfy, trzeba podkreślić, że 50-cio czych głębokiego przekonania, że
tysięczna armia pocztowców również droga przez nich obrana jest słuszna,
złożyła swą cegiełkę w dziele odbu że demokracja ludowa, w której
dowy.
przodują, prowadzi ich do lepszej
przyszłości.

Następnie premier przechodzi do omówienia pracy poszczególnych re
sortów; rozpoczynając od resortu ko
munikacji.
Oczywiście — stwierdza premier —
prawie cały ciężar przewodowy spo
czywać będzie nadal na kolejach.
Fakt, że brzeg morski jest na jednym
krańcu kraju, zaś ciężki przemysł na
jego drugim końcu powoduje, że ko
lej odgrywa w naszym systemie ko
munikacyjnym rolę dominującą.
Dzięki ofiarności kolejarzy tej
prawdziwej armii pracy, koleje pań
stwowe wykonają swój program od
budowy w roku bieżącym z nadwyż
ką 25 proc. Będzie to miało swoje
odbicie również w cyfrach budżeto
wych. Koleje są więc żywym przy

gandę 1 nie wyrzekły się zatrutej
broni mordu skrytobójczego.
Wrogie ośrodki zagraniczne usiłują
ostatnio rozszerzyć u nas swą
działalność.
Wymaga to wzmo
żonej czujności całego społeczeństwa.
Organa bezpieczeństwa publicznego
dzięki pomocy społeczeństwa przeci
nają skutecznie nici wrogiej działal
ności i będą ją tępiły z całą bez
względnością.
Należy też zdwoić wysiłek, żeby
rabunki i rozboje, mające jeszcze
miejsce w kraju, a będące spuścizną
demoralizacji okresu wojennego i okupacji — były całkowicie zlikwi
dowane. Polska dla swojego marszu
naprzód i odbudowy musi mieć i bę
dzie miała całkowity spokój, porzą
dek i bezpieczeństwo, oparte o pra
worządność demokratyczną.

Konsolidacja społeczeństwa

Zasługa kołejarzy i pocztowców

Natężenie niespotykane w okresie powojennym
Duży nacisk kłaść będziemy na od
budowę w ścisłym tego słowa zna
czeniu. Mimo nie zawsze właściwego
rozłożenia inwestycji w czasie — te
goroczny sezon budowlany osiągnął
jednak natężenie niespotykane w la
tach powojennych. Wpłynęły na to
nie tylko znacznie Większe kredyty
państwowe, ale również silne zaanga
żowanie w budownictwie kapitałów
prywatnych.

remontów na Ziemiach Starych i Odzyskanych — oto problemy, które wy
magają od Rządu specjalnego wysiłku
stworzenia właściwych warunków or
ganizacyjnych 1 gospodarczych. Łą
czy się z tym problemem uprzemy
słowienie procesów budownictwa —
i wreszcie skończenie z tzw. „pol
skim sezonem budowlanym“ — to
znaczy koncentrowaniem wysiłków w
ostatnich miesiącach przedzimowych.
Najsilniejszym jednak akcentem to
Rozpoczęta w roku bieżącym — objęcie portu w Szczecinie i przysta
kosztem 7,5 mrd. zł — akcja odbu wanie go do nowych wielkich zadań
dowy mieszkań pracowniczych, fala tranzytowych.

! choroby zwierzęce wywołały zabu
rzenia. Trudności powstały w poda
ży tłuszczu zwierzęcego —■ to się od
biło z kolei na rynku nabiału.
Teraz już sytuacja się poprawia.
Wzrasta podaż. Organizuje się po
nadto 1 porządkuje rynek przez sze
reg zarządzeń. Niezależnie od tego
dążyć będziemy do stworzenia bodź
ców gospodarczych dla rozwoju ho
dowli.
Pewne symptomy poprawy widać
również na rynku masła. Pierwszym
tego sygnałem jest zatrzymanie się
spadku rezerw masła w dyspozycji
„Społem“. Akcja wiązania zakupu
Po rozmowach nacechowanych obu
mleka ze sprzedażą otrąb 1 innych
zrozumieniem wspólnych i
pasz winna spowodować wzrost zor- stronnym
europejskich
interesów, doszło w dniu
ganizowanej podaży.
17 września do podpisania układu ze
Związkiem Radzieckim o przekazaniu
portu polskim władzom administra
cji morskiej. Przekazywanie to rozpo
szyny i urządzenia. Wyjątkowe ulgi częte w dniu 19 września dobiegło
wprowadzone w dziedzinie handlu za końca przy godnej uznania termino
granicznego zostały
w poważnym wości i porządku oddawania poszcze
stopniu wykorzystane przez prywat gólnych obiektów. W najbliższych
ny przemysł. Obecnie prywatny prze dniach - rozpocznie pracę nowy port
mysł pracuje nad wzmożeniem eks węglowy w Darłowie, w roku przy
portu swojej produkcji. Praca ta po szłym powinien ożyć Kołobrzeg.
winna być jak najbardziej zaktywi
zowana.
Ilość zakładów rzemieślniczych
wzrosła w ciągu I półrocza b. r. ze
Wysiłek Rządu włożony w akcję za
118.000 do 136.000. Zakłady te za ludnienia Ziem Odzyskanych dał swo
trudniają 297.000 osób.
je wyniki. Cyfrą z górą 5 milionów
Uchwalony dekret o wyjątkowym mieszkańców, wyczerpanie chłonności
skróceniu czasu nauki (terminu) 1 osadniczej województwa wrocławskie
pracy czeladniczej w rzemiośle przy go — oto efekty tej akcji. Dalszy na
czyni się do dalszego wzrostu jego pływ osadników uzależniony jest w
znacznym stopniu od remontu zniszczo
kadr.
W ciągu 1947 roku powstała sieć nych gospodarstw rolnych. W pstat
pomocniczych spółdzielni rzemieślni nich czasach na ten cel Rząd prze
czych w liczbie 270, które są obsłu znaczył początkowo dodatkowo 450
giwane przez Rzemieślniczą Centralę milion, złotych. Dzięki tym wy
Zaopatrzenia Zbytu co przyczynia się siłkom dzieło oczyszczenia Ziem Od
znacznie do poprawy zaopatrzenia zyskanych z ludności niemieckiej starzemiosła.
Przytoczone dane dotyczące rozwo
ju handlu prywatnego, prywatnego
Scentralizowany w rękach Min. Pra
przemysłu i rzemiosła, świadczą, że
sektor prywatny rozwija się w ra cy i Opieki Społecznej wysiłek prze
zasadę biernego pośrednictwa
mach naszego modelu gospodarczego stawił
pracy na aktywny system zapośredni{»omyśinle,
czenia. Ściśle powiązany z tym zaga
dnieniem problem płac również wyka
izuje pewną poprawę Mimo, że rok
bieżący był rokiem szczególnie cięż
w sierpniu rekordową jak dotychczas kim — możemy stwierdzić, że wskaź
cyfrę 35 milionów dolarów.
nik płac realnych wzrósł we wrześniu
Nasz eksport wynoszący w. 1946 r. r. b. do 112 w stosunku do 100 w pier
średnio 10,5 milionów dolarów mie wszym kwartale r. b.
sięcznie, przekroczył w n kwartale
Wydatną pomoc światu pracy dają
b. r. 19 milionów dolarów miesięcz
nie, osiągając w sierpniu b. r. poziom również ubezpieczenia społeczne oraz
szeroko stosowana akcja wczasów pra
blisko 25 mi’, dolarów.
cowniczych, która w przyszłym roku
Głównym naszym artykułem eks obejmie 400.000 osób.
portowym jest oczywiście węgiel. W
Na rozwój i ochronę człowieka za
nomenklaturze naszego eksportu, po
jawiają się’ znowu w skromnych
chwilowo ilościach tradycyjne pozy
cje spożywczo-rolnicze oraz pierw
szy bodaj raz w historii naszego handMinisterstwo Obrony Narodowej
lu zagranicznego: ryby. Również po swą pracą zarówno dokonają w 1947
raz pierwszyy mamy jako artykuł r. jak i przewidzianą na rok 1948 do
eksportowy
Mikołajczyka, ale to skonale uwydatnia pokojową linię na
zdąje się nie należy do tego resortu. szej polityki.
Zdemobilizowaliśmy wszystkie star
sze roczniki, obecnie służbę odbywają
poborowi z roczników 1925 i 26.
niezbędnych konieczności, sarówn© na tylko
Poza tym mamy 4.000 ochotników.
odcinku budżetu, jak i kredytu ban Muszę
podkreślić, że wcielenie do woj
kowego, nie hamując jednak rozwoju ska
r. 1947 odbywało się przy jak
gospodarczego kraju.
najdalej idącym zrozumieniu potrzeb
Usprawnialiśmy aparat flnanso- gospodarczych kraju. Wynikiem tego
I wy 3 wzmocniliśmy go prze» do. były jak najszerzej stosowana ©dro
dasjs -czynnika, społęcsjie^’
czeń*"

Wzrost prywatnego przemysłu i handlu
Te rezultaty byłyby niemożliwe bez
rozbudowy sieci handlu państwowego
i dalszego rozwoju handlu spółdziel
czego. Spółdzielczość w dalszym cią
gu jak była tak i pozostanie jednym
z najważniejszych elementów naszego
życia gospodarczego.
Wzrosła również sieć przedsię
biorstw prywatnych, których mieliś
my na 1 stycznia b. r. w hurcie 3.200
w detalu z górą 164.200. Ich ilość
wzrosła na dzień 1 października o 10
proc, w porównaniu ze stanem na
początek roku.
Ilość prywatnych przedsiębiorstw
przemysłowych wzrosła z 14.000 —
dane z kwietnia 1947 — do 16.400
zakładów według stanu na 1 sierpnia
b. r. zatrudniających 140.000 robotni
ków.
W bieżącym roku przemysł pry
watny po raz pierwszy przystąpił do
opracowania szczegółowych planów
produkcyjnych na rok 1948. Umożliwi
to dostosowanie działalności gospo
darczej przedsiębiorstw prywatnych
do zadań narodowego planu gospo
darczego i w związku z tym —
zwiększenie zaopatrzenia prywatnego
przemysłu w surowce, materiały, ma-

dyscyplinę finan
2 Zwiększaliśmy
sową.
kredyty i płace
3SiłZwiększaliśmy
tylko w miarę potęgowania się
wytwórczych kraju.
Staraliśmy się wykorzystać wszel
4siągnąć
kie możliwości dochodowe 1 owiększą równomierność w

Party, flota, rybołówstwo
Biorąc pod uwagę fakt, że tonaż poi
ski przekroczył już o 60% poziom
przedwojenny, musimy jednak podkre
ślić, że jest to ciągle niewystarczające
i dlatego przygotowujemy bazę rozbu
dowy floty we własnych stoczniach.
W przyszłym roku Rząd zamierza po
przeć jak najwydatniej rybołówstwo
morskie,, wpływać, o ile to możliwe, na
kształtowanie się nowego typu pra
cowników morza, kształcić dalsze ka
dry ludzkie, gdyż tylko w ten sposób
nadrobimy wiekowe opóźnienie na
tym polu.

Zagadnień!© Hemsów w Polsce n'e istnieje
ło się faktem dokonanym i zagadnie
nie Niemców w Polsce jako takie nie
istnieje. (Długotrwałe oklaski).
Dzięki silnemu napływowi ludności
rolniczej przewidujemy, że w r. 1948
dokonamy zbiorów z 3.850.000 ha. Przy
daleko posuniętej akcji uwłaszczenio
wej w zakresie osadnictwa rolnego,
możemy stwierdzić zupełne zespolenie
Ziem Odzyskanych z Macierzą. W ro
ku przyszłym dokonamy uwłaszczenia
obiektów nierolniczych, co już ostate
cznie przyczyni się do stabilizacji sto
sunków na tych terenach.

Troska o zdrów e i oświatę
mierzamy w roku 1948 podać ponad
50% całego budżetu. Łóżka szpitalne,
poradnie przeciwgruźlicze, walka z
chorobami zawodowymi i przedwczes
nym inwalidztwem, walka z najstrasz
liwszą klęską społeczną jaką jest al
koholizm — to w najlżejszych zary
sach zakreślony plan pracy Minister
stwa Zdrowia. Do jego realizacji po
trzebne są leki, potrzebni są lekarze i
pomocniczy personel, potrzebna jest
pomoc całego społeczeństwa. Urucho
mione zostaną dalsze dwie Akademie
Lekarskie, odbudowuje się przemysł
farmaceutyczny, rozszerza się zasięg
wpływów tych wszystkich czynników,
które w drodze ścisłej koordynacji da
dzą dopiero w efekcie zdrowego oby
watela.

ledenaście szkół oficerskich
Dzięki przestawieniu pracy wojska
na tery pokojowe możliwy był ten
wysiłek, jaki Ministerstwo Obrony
Narodowej włożyło w reorganizację
szkolnictwa wojskowego. Dziś już
II szkół oficerskich kształci przy
szłe kadry.

Osobna wzmianka należy się dzia
łalność wojsk ochrony pogranicza,
które wykonując swą odpowiedzialną
służbę przyczyniły się walnie do po
prawy stanu bezpieczeństwa pograni
cza. Z górą 35 tys. przestępców gra
nicznych*
przytrzymanych
przez

Również masy chłopskie dają do
wody rosnącego uświadomienia oby
watelskiego. Coraz mniej ma dostęp
do
chłopa
spekulant,
który
chce w swoisty sposób pośredniczyć
między
chłopem a konsumentem
miejskim i tuczyć się ich kosztem.
Coraz rzadziej daje chłop posłuch
panikierskim czy dywersyjnym pod
szeptom wrogów i wiejskich speku
lantów.
Świadczą o tym wpływy z podat
ku gruntowego w naturze, które są
miarą świadomości i dyscypliny oby
watelskiej. Próby hamowania wpły
wów z tego podatku, czynione przez

antypaństwowe czynnik?, gą f będą
unicestwiane Nie dopuścimy w dal
szym ciągu do tego, aby ktokolwiek
usiłował wbić klin między miasto
a wieś. Zarówno masy robotnicze,
jak i chłopskie zdają sobie sprawę
że tylko na drodze współdziałania
mogą sobie nawzajem, jak i całemu
narodowi zapewnić dobrobyt.
Również inteligencja i ogół pra
cowników umysłowych na różnych
posterunkach wniosły swój wielki
wkład w dzieła odbudowy, do wzbo
gacenia i ulepszenia naszego życia.
Cytowałem już przykłady rozwoju
inicjatywy prywatnej Warstwy pry
watnej inicjatywy dały też liczne
przykłady pożytecznej, konstruktyw
nej pracy, która nadal korzystać bę
dzie z opieki państwowej. Im wię
cej zrozumienia i lojalności warstwy
te wykażą dla naszego ustroju go
spodarczego i politycznego, tym szyb
ciej ustabilizują swoją pozycję.
Rówocześnie zaś wszystkie władze
państwowe będą z całą bezwzględ
nością wycinać wrzód spekulacji i
korupcji pasożytującej jeszcze na
naszym organiźmle społecznym Dla
spekulantów, łapowników, dla paso
żytów i szkodników nie ma miejsca
w naszym społeczeństwie!
Ogólny proces postępującej kon
solidacji społeczeństwa odbywa się
na tle pogłębienia współpracy mię
dzy stronnictwami demokratyczny
mi, współpracy, która jest równo
czesna z wzmocnieniem koalicji rzą
dowej. Czasokres między sesjami
Sejmu dostarczył licznych tego do
wodów.
Nakreślony powyżej obraz wysił
ków całego społeczeństwa i procesu
jego konsolidacji nie byłby pełny,
gdybym pominął zgrzyty i cienie,
gdybym nie wspomniał o działąlncści opozycji w jej różnych posta
ciach.

Nie przyszła góra do Mahometa se®
Po omówieniu roli podziemia Pre
mier przechodzi do PSL. Sytuacja wła
ściwie nie wymaga komentarzy, ponie
waż mówi sama za siebie. Jałowe
malkontenctwo, brak pozytywnego
programu, awanturnictwo polityczne i
wysługiwanie się interesom rodzimej
i międzynarodowej reakcji imperiali
stycznej powodowały coraz większą
izolację Mikołajczyka tak w społeczeń
stwie jak i wewnątrz własnego stron
nictwa. Oczekiwanie na interwencję
zagranicy również stawało się coraz
bardziej beznadziejne. Nie przyszła gó
ra do Mahometa, poszedł Mahomet do
góry.
Mahometa nie obowiązuje przysięga

na wierność Rzeczypospolitej składana tutaj przez posłów. Wzrastająca opozycja wewnątrz Stronnictwa 1 co
raz większa izolacja, lęk przed śmiesz
nością pchnęły go do ucieczki na dal
szą służbę tym obcym Poisce Ludowej
i interesom narodu sił. Ten ostatni wy
czyn Mikołajczyka przyspieszy ostate
czne oczyszczenie życia politycznego w
Polsce od mikołajczykowców.
Nie wynika z tego, że Rząd uchyla
się od pozytywnej krytyki swojej dzia
łalności, krytyka ta jednak musi zaw
sze stać na gruncie dorobku Polski Lu
dowej i wynikać z troski i poczucia
odpowiedzialności za losy narodu, za
spokój wewnętrzny i bezpieczeństw

Stosunek do kościoła i religii katolickiej
Próby przeciwdziałania stabilizacji
politycznej w kraju przychodzą jesz
cze z innej strony. W ostatnim szcze
gólnie okresie dało się zauważyć głoś
ne bicie w bębny w niektórych tygo
dnikach katolickich, co miało być za
powiedzią natarcia. Natarcie to przy
szło w postaci znanej odezwy bisku
pów. Nie wdając się w analizę tego
dokumentu trzeba stwierdzić, że po
zbawiony on jest wszelkiego faktycz
nego uzasadnienia. Całość zaś tej akcji
jest skazaną na niepowodzenie próbą
wciągnięcia kościoła do rozgrywek po
litycznych.
Akcja ta pozostaje w uderzającej
zbieżności z działalnością niektórych
ośrodków za granicą. Obserwujemy tę
akcję z całkowitym spokojem i mimo
drażniących tanów, które — jak cheemy wierzyć — odzwierciedlają inten
cje tylko pewnego odłamu hierarchii
kościelnej, nie zamierzamy zmienić na
szego zasadniczego stosunku do ko
ścioła i religii katolickiej, który wyni
ka z założeń programowych obozu De
mokracji Ludowej w Polsce.
■Stojąc twardo na gruncie wolności
wierzeń religijnych i wolności sumie
nia, będziemy nadal, jak dotychczas, z
całym uszanowaniem odnosić się do uczuć i uświęconych tradycją zwycza
jów wierzących katolików i do potrzeb
religijnych, podobnie jak do wyznaw-

ców innych religii. Będziemy nadal
respektowali w granicach obowiązują
cych ustaw prawa Kościoła katolickie
go, gwarantując mu pełną swobodę
kultu religijnego i otaczając go nale
żytą opieką. Lecz równocześnie wycho
dząc z tych samych założeń nie dopu
ścimy do wygrywania uczuć religij
nych dla zgoła przyziemnych celów
politycznych, które z wiarą katolicką
nic nie mają wspólnego.
Sądzimy, że nie tylko olbrzymia
większość wierzących katolików, lecz
również przeważająca część ducho
wieństwa katolickiego najbardziej pa
triotyczna i najbardziej związana z lu
dem, ta część, która nie opuszczała
wierzących w najcięższych chwilach
niemieckiej okupacji duchowieństwa,
która dzieliła męczeństwo skazańców w
hitlerowskich obozach koncentracyj
nych i tam swą godną postawą zdoby
ła sobie poważanie, wierzymy, że tę
część duchowieństwa, właśnie w imię
głoszonego przez nią wyższego prze
znaczenia Kościoła i wiary katolickiej
nie da się wciągnąć do antyludowych
rozgrywek politycznych.' Em prędzej
przyjdzie otrzeźwienie, tym. lepiej dis
całej sprawy. Wszelkie próby opóźnię
nia i zakłócenia procesu konsolidacji
politycznej w Polsce nie mogą liczyć
na bierność Rządu i skazane są na nie
powodzenie. (Oklaski).

Cały naród chce trwałego pokoju
Cały naród chce trwałego pokoju,
chce Spokojnej twórczej pracy, prag
nie wzrostu dobrobytu i rozkwitu Pol
ski. ,
Rozum polityczny, realizm politycz
ny dyktuje nam, że w niełatwych za
daniach odbudowy i rozbudowy po
winniśmy liczyć w pierwszym rzędzie
na własne siły, powinniśmy liczyć na
pomoc wzajemną krajów demokracji
ludowej i Związku Radzieckiego, na
współdziałanie wszystkich sił demo
kratycznych w świecie, broniących po
koju i suwerenności narodu.
. Posiadamy jeszcze nie wyczerpane

rezerwy w kraju, które uruchomimy
dzięki konsolidacji całego społeczeń
stwa. Uruchomimy olbrzymie pokłady
entuzjazmu i ofiarności talentów i pra
cowitości, które tkwią w naszej wspa
niałej młodzieży, w pokoleniu młodych
budowniczych Polski.
Proszę o uchwalenie zgłoszonego
budżetu, który jest wyrazem cało
kształtu polityki Rządu. Jest to budżet
stabilizacji, budżet pokoju, budżet
twórczej pracy, budżet dalszego budo
wania Polski Ludowej. (Oklaski).
Po przemówieniu Premiera, Marsza«■tek zarządził 15-minutową przerwy

W radzieckim Uzbekistanie

znamy i cenimy

„Literaturęwaszą

Rozmowa z pisarzami radzieckimi

Ci skośnoocy azjaci — to studenci Uniwersytetu w Taszkencie. Pod
rządami caratu kraj ten nie miał wy ższej uczelni, nie posiadał nawet
szkól powszechnych. Dziś narówni z innymi ludami radzieckiego wscho
du przeżywa swój przewrót kulturalny.

Konferencja prasowa z pisarzami
radzieckimi w siedzibie Tow. Przy
jaźni Polsko - Radzieckiej charakte
rem swoim i atmosferą odbiegła od
innych jej podobnych konferencji,
zawsze w miarę oficjalnych i w mia
rę... jednostajnych. Po zwyczajowym
zagajeniu i powitaniu gości przez
gospodarza
min.
Świątkowskiego
przemówił Ilia Erenburg.
— Każda konferencja ma w sobie
coś z posiedzenia dyplomatycznego.
Osobiście
nic lubię
dyplomacji.
Coprawda
dyplomaci na swych
konferencjach obradują przy t. zw.
„okrągłym stole“ to jednak stół ten
więcej ma ostrych kantów, niż te
rozsuwane stoły za którymi -sie
dzimy. Przybyliśmy nie jako dele
gacja. lecz jak pisarze do pisarzy,
by pogawędzić i odpowiedzieć na
wasze pytania — pytajcie więc!
Po takiej zachęcie posypały się
pytania dotyczące zarówno spraw
literatury, jak i polityki.
Dowcipnie i błyskotliwie precyzu
jąc zagadnienia, ze swadą odpowia
dał, nie wypadając ze znanego swym
czytelnikom stylu autor „Julia Jurenity“.
Na pytania o rozwoju młodej lite
ratury białoruskiej i przekładów z
literatury polskiej na ukraiński —
odpowiedzieli Piotr Browka i Paweł
Tyczyna. Ilia Erenburg zapytany, co
sądzi o ostatnim „krzyku mody“ w
sztuce zachodnio - europejskiej —
egzystencjonaliźmie — wyraził opi
nię, że tak na wskroś pesymistyczny
kierunek sztuki rozwinąć się mógł
jedynie na podłożu klęski, krzywdy
społecznej i rozgoryczenia.

Trzydzieści hi w służbie zdrowia

— Przeżywamy czas wielkich prze
mian, z których odzwierciedleniem
boryka się literatura polska — stwier
dził jeden z obecnych dziennikarzy —

Ilia Erenburg

jak wy rozwiązujecie zagadnienie ak
tualności waszej literatury?
Erenburg uśmiecha się swoim cha
rakterystycznym, ironicznym z lekka,
uśmiechem.
— Nie pamiętam czasów, które by
nie były epoką wielkich przemian.
A literatura zawsze i wszędzie miała
trudności z wyrażaniem swojej
epoki.
— Czy radziecki czytelnik lubi te
matykę wojenną i jaką książkę z
waszej wojennej literatury uważa
Pan za najlepszą?
— Owszem, lubi — odpowiada
Erenburg na pierwsze pytanie. —
Za najlepszą uważam osobiście książ
kę Niekrasowa: „W okopach Sta
lingradu“.
Dalsze pytania i odpowiedzi doty
czą współczesnej literatury radziec-

180 tysięcy lekarzy, 900 tysięcy dzieci w żłobkach ZSRR
Rewolucja październikowa w Rosji,
która tak gruntownie zmieniła warun
ki bytu narodów wchodzących w skład
Związku Radzieckiego, założyła też no
we zupełnie podwaliny pod gmach
Służby zdrowia w ZSRR.
Zasady, jakimi się służba ta kieru
je, dają się ująć następująco: 1) po
moc lekarska jest bezpłatna i po
wszechna, 2) teoretyczna i praktyczna
medycyna stanowią jedną całość, 3)
kierownictwo rozdziału pomocy lekar
skiej (ambulatoria, szpitale, apteki)
jest scentralizowane, 4) rozwój sieci
pomocy lekarskiej stanowi fragment
planu państwowego, 5) badania nau
kowe lekarskie są ściśle związane z
dziedziną praktycznych potrzeb ochro
ny zdrowia.

Nie tylko zboża
sprowadzamy z ZSRR

UCZELNIE, INSTYTUTY,
AKADEMIE

Ochrona zdrowia ludności w ZSRR
w ciągu ubiegłego 30-lecia osiągnęła
bardzo znaczne postępy. Nie zapomi
najmy, iż vj r. 1913 na obszarze całego
cesarstwa rosyjskiego o stu kilkudzie
sięciu milionach ludności było tylko
ok. 23 tysięcy lekarzy! Dziś jest ich w
Związku Radzieckim 180 tysięcy. W
dawnym cesarstwie było tylko 14 wyż
szych zakładów medycyny (wydziały
medyczne uniwersytetów, akademi
itp.). Dziś jest ich 81 (razem z instytu
tami farmaceutycznymi i stomatolo
gicznymi). W instytutach badawczych
wszystkich działów medycyny (jest ich
na terenie ZSRR — 346) pracuje 15
tysięcy osób personelu, w tym 5.500
doktorów i magistrów (kandydatów)
medycyny.

PRAWDZIWA OPIEKA
NAD CHORYM

W dziale szpitalnictwa widzimy rów
Wśród towarów sprowadzonych w nież osiągnięcia b. poważne, W porów
ostatnich trzech kwartałach z ZSRR., naniu z r. 1913 ilość łóżek w szpitalach
opróSz dostarczonego nam ostatnio wzrosła 5-krotnie, w klinikach poro
zboża,
największą
pozycję pod dowych — 20-krotnie. Jeszcze większe
względem wartości stanowią dosta postępy wykazują sanatoria. Jeśli np.
wy bawełny i lnu, następnie pro w r. 1913 w sanatoriach Rosji było tyl
duktów naftowych, rudy żelaznej i ko 2 tysiące miejsc — dziś w ZSRR
manganowej, rudy chromowej, apa jest ich ok. 280 tysięcy.
tytów, aluminium, samochodów, gazu
ziemnego, stępów .żelaza i platyny.
Specjalną opieką otacza się w ZSRR
Szczególnie wartościową pozycją są macierzyństwo i dziecko. W r. 1913
dostawy produktów naftowych, sta szpitale i kliniki Rosji dysponowały
nowiące przeszło 60 proc, całkowi tylko 6.842 miejscami dla położnic,
tego importu Polski tych produk dziś w 1691 „domach porodowych“
tów.
*1 Związku miejsc takich jest 120 tysię

Albert Maltz
Te trzy dni...

OPOWIEŚĆ

AMERYKAŃSKA

Princey zrozumiał grę Grebba: chodziło o to, czy pójdzie na
służbę do niego, czy nie. Prosi go też aby nie rozmawiali więcej
na ten temat.

— Dla całego szeregu przyczyn dla Jeffersons Motors było by rze
czą niezmiernie ważną, aby firma mogła zostać jedynym przedsiębior
stwem, w którym przymus należenia do związku nie byłby stosowa
ny. Rozumiecie, o co chodzi?...
Kiwnięcie głową Princey'a miało oznaczać, że doskonale to rozu
mnie.
— To jasne! Przy waszej pomocy, Princey, to dałoby się przepro
wadzić!...
Princey'owi krew zaczęła mocno pulsować w skroniach.
— Chodzi mi o was specjalnie, gdyż doskonale sobie zdaję sprawę
z tego, że ruch związkowy natrafia na bardzo podatny grunt u was.
Starymi metodami pędu do zrzeszenia się w klasowe związki robotnicze
nie potrafimy zwalczyć. Potrzebny mi jest człowiek zdolny — jak wy
a specjalną wartość posiada dla mnie to, że jesteście członkiem partii
i pracujecie już w fabryce... Wiem, że jesteście komunistą ale to mi nie
przeszkadza.
-— Czyżby?...
•— Pc to, aby powstrzymać stworzenie u nas filii zawodowego związ
ku potrzebny mi jest ktoś, kto się organizowaniem tego związku już
zajmuje. A wy w tym kierunku właśnie pracujecie... Potrzebny mi jest
odważny, szczery człowiek, taki jak wy, Princey. To, że jesteście człon

cy! Podobnie rzecz się ma ze żłobkami
dla dzieci. Całe imperium rosyjskie w
r. 1913 dysponowało 515 miejscami w
tego rodzaju zakładach, obecnie zaś
żłobki radzieckie i to tylko stałe, nie
licząc czasowych (zakłady pracy itp.)
pomieścić mogą blisko 900 tysięcy
dzieci.

Czesi ponownie urządzają wiosen
ny festival muzyczny w 1948 r., w
czasie od 15 maja do 5 czerwca.
Organizuje go Filharmonia Czeska.
Warunki konkursu przewidują udział pianistów całego świata w
wieku od 15 do 35 lat. Wyznaczono
5 nagród: 45 — 25 — 15 — 10 i
5.000 koron czeskich. W programie

Browka
— Grecja to nic innego jak po
wtórzenie Hiszpanii, — brzmi od
powiedź. Tam tylko był Hitler i
Mussolini, tu zaś rolę ich grają in
ne persony. Wierzymy, że naród
grecki w walce o słuszną sprawę
pokona interwentów.
Na pytanie dotyczące schumacherowskich Niemiec i niemieckiej lite
ratury współczesnej — Erenburg
pisarz, który w latach wojny wsła-

Kobiety dobrze sie urządzają

Aleksander Twardowski

Międzynarodowy konkurs pianistów
w Pradze

wił się swą namiętną publicystyką
wzywającą do bezwzględnej walki
z Niemcami, odpowiada lapidarnie:
— Nie lubię Niemców i nie inte
resuje mnie ich literatura. Schuma
cher zaś interesuje mnie nie jako ten,
który czyści buty (gra słów — dop.
Red.) lecz komu buty czyści. Czy
sądzę, że faszym to wyłącznie spe
cjalność niemiecka? Nie. Gdybym
tak sądził, wówczas byłbym rasistą.
Dzieląc się wrażeniami z pobytu
w St. Zjednoczonych
Erenburg
stwierdza, że Ameryka nie posiada
średniej literatury.
— Wielcy amerykańscy pisarze —
jak mówi jedna z dykteryjek —
dlatego nadużywają „whisky“ gdyż
znają dobrze swój kraj, lecz kraj
niestety nie zna ich.
Rasizm amerykański bliski jest
rasizmowi hitlerowskiemu, a sto
sunki między Negrami a białymi
dzieli tam zaledwie pół kroku od
obozów koncentracyjnych.
Gdy pytano nas — kończy swoje
wspomnienia z pobytu w Ameryce
Erenburg — dlaczego tak dumni je
steśmy z naszych pisarzy, odpowia
daliśmy: dumni jesteśmy nie z pi
sarzy naszych, a z czytelników.
(j. r.)

Nie tylko... mężczyźni garnki lepią...

Śmiertelność ogólna ludności w po
równaniu z r. 1913 spadła o jedną
trzecią. Zupełnie zlikwidowane zosta
ły także plagi dawnej Rosji carskiej,
jak dżuma, ospa i cholera.
Opieka nad rannymi i chorymi w
czasie wojny ostatniej też wykazuje
wielkie postępy w stosunku do do
świadczeń wojny 1914—1918 r. Tak np.
w czasie wojny 1939—1945 ok. 72 proc,
rannych powróciło do szeregów, jako
całkowicie zdolnych do służby fronto
wej, wyleczono zaś ponad 90 proc, cho
rych żołnierzy.
pk

kiej, jej tematyki, najcelniejszych
utworów w prozie i poezji, prze
kładów z literatur obcych i polskoradzieckiej wymiany literackiej.
— Nie reprezentujecie dla nas
mówi Erenburg — literatury nowej,
lecz starą, którą znamy dobrze i
cenimy od dawna. Znajdziecie u
nas zarówno czytelników Mickiewi
cza i Słowackiego, jak i Żeromskie
go. Przerwa, która istniała w sto
sunkach kulturalnych między na
szymi narodami, minęła i czas kon
takty wzajemne wznowić i pogłę
bić.
Po serii pytań o tematyce literac
kiej dziennikarze indagują gości na
tematy polityczne.
Stosunek pisarzy radzieckich do
t. zw. problemu Grecji interesuje
obecnego dziennikarza greckiego.

Min. Pracy i Opieki Społecznej
przyznało 50 milionów zł. kredytu
na utworzenie Chałupniczych Spół
dzielni Kobiet.
Sprawami organizacyjnymi kieruje
Liga
Kobiet.
Spółdzielnie będą
otwarte we wszystkich większych
miastach Polski. Jedna tego rodzaju
Spółdzielnia jest czynna od miesiąca
w Katowicach.
W samej Warszawie jest 10 tysię
cy kobiet, które muszą zarobkować,
a ze względu na obowiązki rodzin
ne nie mogą się podjąć pracy poza
domem. Zadaniem Spółdzielni będzie
przeszkolenie fachowe tych kobiet,
oraz dostarczanie im do domów na
rzędzi pracy oraz zamówień.

*
Interesujący projekt mający na
celu z jednej strony zmobilizowanie
maksimum sił roboczych do prac bu
dowlanych, a z drugiej umożliwienie
zarobkowania kobietom w zawodach,
nie wymagających dużego wysiłku
fizycznego — opracował Urząd Za
trudnienia.
Informacji udziela sekretariat FeZaproponował on mianowicie Mi
stivalu, Praga I cp., 79, tel. 638-56, nisterstwu Pracy i Opieki Społecz
lub Filharmonia Czeska, Praga, Ru- nej,
aby mężczyzn z lżejszych
dolfinum.
(wr.)
zawodów, jak konduktorów, fryzje-

konkursowym Bach, Chopin, Smeta
na, tańce ludowe czeskie. Laureat
konkursu weźmie udział w koncer
cie festivalowym. Nuty z utworami
Smetany dostarczone będą uczestni
kom konkursu bezpłatnie przez Fil
harmonię Czeską.

kiem partii posiada dla mnie kapitalne i zasadnicze znaczenie! Ja do
skonale wiem, jaką taktykę obrała w tej sprawie wasza partia. Od
piętnastu lat wasi ludzie walczą w związku metalowców o to, by niezwiązkowcy nie byli przyjmowani do pracy, by przedsiębiorstwa uzna
ły ten przymus...
— Wie pan o tym? Proszę, proszę...
— Wiem jeszcze coś więcej. W tych warunkach, jakie są u nas w Jef
fersons Motors, praca przy organizowaniu związku jest niezmiernie
trudna... Tylko doskonale wyrobieni, wytrwali ludzie potrafią wykonać
podobną robotę. Obraliście dobrą taktykę: w chwili, kiedy wszystko
jest nastawione na organizację związkową, robota partyjna zostaje
zawieszona. I na tym właśnie polega wasza praca, wasza osobista dzia
łalność Princey...
— Moja?
— Tak, wasza. Dlatego, że to wy z ramienia partii organizujecie
w naszych warsztatach filię związku zawodowego. Wiem doskonale, że
robicie to od trzech lat — i nie mogłem temu zaradzić! Tak, wiem
o tym! Nie mogłem nawet udowodnić wam tego, pomimo, że wiedzia
łem, że ta akcja rozwija się i jest coraz bardziej intensywna. Przyznam
się, że dotychczas nie mogę zrozumieć w jaki sposób udaje się wam
przemycać do oddziału ciężkich młotów i do walcowni całą waszą bi
bułę... a wiem, że to jest robota waszej komórki!... Tak, tak... wiem
o tym z całą pewnością...
Princey głaskał kotkę z pozornym spokojem. Twarz pobladła mu
wszakże, a grymas coraz szerzej rozpływał się po niej.
— Głupiec do roboty, którą mam na myśli, nie nadaje się — mówił
Grebb już niemal szeptem. Słaby człowiek — również. Ani człowiek,
pozbawiony społecznego wyrobienia. Tego wyrobić w kimś nie można.
Frankie Speaight nie nadaje się do tego. Ale człowiek partyjny, wy
robiony towarzysz, jak wy — tak! Taki człowiek umie znaleźć odpo
wiednie słowa umie w odpowiedniej chwili nacisnąć właściwy guzik,
pociągnąć za sznurek, ma to wszystko w jednym palcu, od A do Z.
Jeżeli chodzi o was, to jesteście w samym środku organizacyjnej pracy.
O tym, że należycie do partü, nikt prawie nie wie... To jest właśnie to,
czego mi potrzeba!
Przerwał na chwilę. Princey opuścił oczy i patrzył na podłogę.
Ścisnął szczęki tak mocno, że mieśnie na policzkach napięły się i drżały.
Tym samym iciszonym głosem, przechodzącym w szept, Grcbb ciąg
nął dalej:

rów i t. d. przerzucić do prac bu
dowlanych, a na ich miejsce prze
szkolić i zatrudnić kobiety.

Z KRAJU
(Obsługa własna)
PIERWSZE W POLSCE
MUZEUM RYBACKIE
GDANSK. Z inicjatywy władz ry
backich i ZSCH powstaje w Gdańsku
pierwsze w Polsce Muzeum Rybackie.
Eksponatów dostarczą kursy rybackie
ZSCh, na których słuchacze wykonali
już trochę modeli jednostek pływają
cych, sprzętu i innych narzędzi, niez
będnych w życiu rybackim. Ekspona
tów z dziedziny flory i fauny morskiej
dostarczą sami rybacy i Morskie Labo
ratorium Rybackie.
1000 RADIOODBIORNIKÓW
MIESIĘCZNIE
DZIERŻONIÓW. Polski przemysł ra
diotechniczny ma największą wytwór
nię w Dzierżoniowie. Produkcja sięga
już 1000 radioodbiorników miesięcz
nie. Produkowane są aparaty typu „su
perowego“, które odznaczają się se
lektywnym odbiorem. Dzięki ciągłej
rozbudowie fabryki, będzie radiood
biorników coraz więcej,

— Jeżeli pęd do stworzenia u nas filii związku będzie tak silny, że
nie da się go opanować, w tym wypadku wolę, aby na czele związku stał
mój człowiek. Mogę nawet przyczynić się do tego, żeby zajął to stano
wisko... Będzie musiał uzgadniać ze mną swoją politykę... będę od niego
otrzymywać dane o uchwałach, jakie zapadają na posiedzeniach egze
kutywy... Powie mi, którzy spośród wybitniejszych związkowców znaj
dują się w chwilowych trudnościach finansowych... albo, który z nich
lubi dziewczynki, czy też popija... Poza tym chciałbym, aby ten „mój
człowiek“ odgrywał pewną rolę w robotniczym życiu naszego miasta,
musi być znaną osobistością. Jeżeli okaże się, że dorósł do tego, może
stać się wybitną figurą w ogólno-państwowym życiu, jako przedstawiciel
klasy robotniczej...
Princey milczał.
— Wiec rozunjiecie teraz o co mi chodzi?... Robota, prawdziwa, po
zytywna robota! Nie wiem, może słyszeliście kiedy o działalności Azewa,
jeszcze za carskich czasów w Rosji?... W ciągu piętnastu lat uprawiał
działalność rewolucyjną i jednocześnie był na usługach rządu! Genialny
człowiek, o którym napisano mnóstwo książek. Współcześni zapomną
o nim, a książki pozostaną!... To jest zakres pracy, który wymaga znacz
nie większych zdolności, aniżeli przeciętna partyjna robota... Oczy
wiście, rekompensata materialna byłaby odpowiednio wysoka. Nie je
stem drobnostkowy, nie lubię się targować,... A poza tym... kwestia przy
szłości, perspektyw... Nie poruszam na razie tej sprawy, ale wkrótce
odbędzie się posiedzenie naczelnej rady i sądzę, że będę miał coś nie coś
do powiedzenia na tych konferencjach. Tak przedstawia się zaledwie
początek waszej kariery, Princey!... Zatedwie jej początek. Trudno
przewidzieć, jak daleko może zajść zdolny, realnie rozumujący człowiek,
przy tym obdarzony wyobraźnią, utalentowany, który oderwał się od
wszelkich przesądów i ckliwej moralności... Wierzę, że potraficie być
tego rodzaju człowiekiem, tak... wierzę w to!
Princey milczał.
Znów rozległ się ten sam szept:
— I cóż wy mi na to wszystko odpowiecie?
Kotka odbiegła naraz od nóg P-rincey'a — patrzał na nią, jak bie
gała po pokoju.
— Obawiam się, że... że... moje ambicje nie sięgają tak daleko...
Grebb uśmiechnął się już niemal bardzo przyjaźnie.
(d. c. n.)
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WALKA Z PIJAŃSTWEM

stanęła na martwym punkcie
Inicjator akcji nieobecny
l

wczorajszych obrad olsztyńskiej MRN

MRN wyjątkowo ze względu na cel,
I
na któi-y przekazano wpływy —- im®
za® prezę tę zwolniono od podatku,

siedzenia, na którym qmawlano
sprawy: wystąpienie z wnioskiem o
przyznanie prezydentowi Pałuckie
mu orderu Polonia Restituta, kwa®
tcrunku miejskiego, regulaminu ko®
misji mieszkaniowej, upoważnienia
Zarządu Miasta do zaciągnięcia 8®
milionowej pożyczki z BGK, czaso®
wego dokwaterowywania, wcześniej
szego otwierania hal targowych,
kiosków inwalidzkich, protektoratu
Olsztyna nad M/S „Olsztyn“, za®
mieścimy w dniu jutrzejszym. ,(sg)

Str. a
I

Rewelacyjna zniżka cen
na artykuły tekstylne
Ludzie pracy mają możność zaopatrzyć się
na zimę
powojennych. powoduje zahamow*
r.je yzrostu cen na artykuły pierw®

Starania kierowniczych ośrodków
ruchu zawodowego o wzmożenie si
ły nabywczej ludzi pracy, a tym sa®
mym podniesienia ich stopy, życio®
woj bez uciekania się do sztucznych
podwyżek płacy, znajdują w sfe®
rach gospodarczych duże zrozumie®
nie i poparcie. /
Obserwu emy konsekwentną akcję
ze strony aparatu spółdzielczego, a
w pierwszej mierze ze strony prze®
mysłu państwowego, która, mimo
wciąż jeszcze aktualnych trudności

szej potrzeby i wykazuje powolną,
lecz stałą tendencję zniżkową w
kalkulacji kosztów produkcji wszel
kiego rodzaju artykułów, których
ilość i jakość stale sie wzmaga.
Po wczorajszej naszej Notatce o
obniżce cen. w sklepach spóidziel®
czych w wysokości od 5 do 25 proc.
— przynosimy dziś nową rewelacyj
na wiadomość (a na niej nie skoft®
czy się nasze rewelacje), otrzyma®
ną z wiarygodnych źródeł.
Oto magazyny spółdzielcze, Pow®
szechnę Domy Towarowe, Centrala
Handlu Detalicznego i sklepy Bata
na terenie województwa olsztyńskie
go otrzymały już w ramach omawia
nej akcji z Centrali Tekstylnej oi®
brzymią ilość niezmiernie bogatego
asortymentu towarów, przeznaczą®
nych do rozaprzedaży detalicznej
przy zastosowaniu wyjątkowo dużej
obniżki cen. która obowiązywać c-ę
dzie jedynie w czasie od 3 do 12 ii
stopada,
Akcją tą. którą 'nosi nazwę „Wy®
sprzedaż C.T. — Listopad 1947", nie
wątpliwie zainteresują się wszyscy
ludzie pracy, aby nie utracić jedy®
■nej w tym czasie okazji do zaopa®
trześnią się w odzież i materiały te®
kstylne na okres nadchodzącej zimy.
(j.d.)

„
yrzvz prasę caiego «-raju
korzenionym zwyczajem wczorajsze plenarne posiedzenie olsztyńskiej ' i^AŻNY ARGUMENT
Mieiskiei Rady Narodowej rozpoczęło się z™ tradycyjnym
----- ,..już
A półgodzin®J w WA£CE z PIJXńSTWEM
Miejskiej
nym opóźnieniem.
Prawdziwą burzę rozpętała .spra®
Słyszało się też wśród radnych słusznie wysuwane projekty prze* Wa zalecenia prezydium Olsztyń®
skiej Wojewódzkiej Rady Narodo®
kazywania diet „spóźnialskich" na rzecz odbudowy Starego Rautsza.
wej anulowania decyzji, uchwało®
W prezydium zasiedli ob.ob.: prze Kubczak, który miał złożyć sprawo- nej na plenum MRN, w spraw.e
wodniczący Al.‘ Kruczyński, Kamiń zdanie
- ’ ■ z miesięcznej
• •
przeszło dzia® zwolnienia koncertów, organizówaSki, Rajewski, Łpkasiewicz i Trzó® łainości komisji — nie j.'L_
tylko nie , nych przez OKZZ, cd podatku wi®
pek.
I' r,przyszedł
na posiedzenie/ ale, jaife
jak i dowiskowego.
"
Na ławach miejskich: i
_______
prezydent dowiedzieliśmy się z przemówienia I Radny Frolewicz wykazał, iż de®
Pałucki, Arendarski, Krajewski, Li® członka tej komisji przedstaw.cielki kret, na który powołuje się prezy®
njewicz, wiceprezydenci Zieliński i L’.'gi Kobiet ob. Dobrzyńskiej, nic dium WRN, właśnie nakazuje zwoi®
’ fiarśkich księgowych. kierowników
Smoleński oraz ławnik Tyflewski. . nie uczynił, by nadać jakikolwiek nienie imprez o charakterze kultu®
produkcji i kierowników brygad.
Po zagajeń.u posiedzenia przewód tok pracom tej komisji.
iralno ® oświatowym'od podatku (na
W fniarę rozwoju ruchu spółdziel Ze względu na znaczenie problemu
niczący ob. Kruczyński zaprzysiągł
Ob., Dobrzyńska stawia konkret® sali żywe oklaski).
czego na terenie naszego wojewódz
nowych radnych ob. Hellidha (Zwią® ny wniosek wezwania piśmiennie I Dowiódł też, że imprezy te nie twa rozwija się również z każdym torfiarskiego, nowej i świetnie rcz
zek Inwalidów i ob. Adamjulka radnego dr Kubczaka do złożenia tylko nie dają dochodu ,ale OKZZ miesiącem intensywniej szkolenie wijającej się gałęzi gospodarczej
województwa, do konferencji tej
(Związek Osadników Wojsokwych). sprawozdania ze swej działalności dopłaca do każdej 10 do 20 tysięcy pracowników spółdzielczych. Akcją przykłada
się duże znaczenie.
Sekretarka ob. Szpecenko odczy® i do nadania toku pracom komisji, złotych.
kieruje nie bez wysiłku i trudności
W dniach od 10 do 18 listopada
tuje następnie sprawozdanie z dzia® jako jej prezesowi i projektodawcy.
Przewodniczący sugeruje Radzie organizacyjnych dział społeczno ® odbędzie się z kolei kurs dla księ®
rrzewodmczący
ła ności prezydium i komisji MRN
przyjęcie wniosku i uchwalenie od® wychowawczy Związku Rewizyjne gowyeh spółdzielni pracy.
za wrzesień, z którego dowiedzieliś® OFIARA
i W tym
_
<___ miesiącu,
__
rzucenia
samym
a więc
,
- ulgi
jednakże Rada zde® go w Olsztynie.
my się, że przewodniczący przyjął i Z CUDZEJ KIESZENI
o/i do oń
__n__ 3 • _ się. ’kurs
i .7? dla.
W październiku odbyły się. w Ol® od$ 24
29 —”odbędzie
cydowanie n:e zgadza się z tym.
wysłuchał 78 interesantów, zaś ko® 1 W dyskusji
.
___ wnioskiem
..
nad
Przy®
Radni Bartnjkowski, Stańkowskf sztynie dwa kursy. Pierwszy z nich
ryich magazynierów spółdzielni rolniczomisja lokalowa przy MRN rozpa® sposobienia Rolniczo
__j ® Wojskowego Dobrzyńska. Szroade’ski i Smotryc w dniach od 14 do 19 bm dla kśię®
księ*
handlowych,
handlowych.
ttzyła 38 spraw.
o" zwolnienie od podatku miejskiego ki solidaryzują się z wnioskiem rad gowyeh młynów spółdzielczych, dru
T" najbliższym
___ również czasie,
____ , w
W
widowiska, z którego ca’-kow'ty do® nego Fro’ewicza, powołując się na gi od 20-do 27 bm d a księgowych I związku ze zmianą struktury spół®
DR KURCZAK NIEOBECNY.
ehod przekazany został na ’ rzecz Jbye;e Olsztyńskie" i podkreślają, spółdzielni drugiego stopnia.
dzielczości na wsi. rozpocznie się Z ostatniej chwili
Puhkt czwarty porządku obrad odbudowy Warszawy, zabrali głos ze walka z niiaństwem szczególe
Natomiast w listopadzie szkolenie1 systematyczne szkolenie księgowych
„nie wyszedł“, ponieważ jego inicja radni Pecarz, Stankiewicz i prezy® ■wsrod młodzieży,
.
v, parze rozpocznie w dniach 4 i 5 konferen | gminnych spółdzielni Zw. Samopo®
musi iść w
,tor i przewodniczący komisji MRN /T-? T aste bałucki, podkreślaj-ąc z (iostarczanieną jej godziwych roz® • c-ia dla kierowników spółdzielni tor I mocy Chłopskiej.
Zem.
dla spraw walki z alkoholizmem dr mkt bezprecedensowego rozporzą® rywek. Zadanie to spełniają właś®
- --- O®O——
gg’gia-się groszem miejskim p-zez me koncerty OKZZ.
.
i składania go w swo-'m
Prezydium MRN wobec tak jed®
imieniu na cel zresztą godny popar® nolitej
postawy radnych odstępuję
C13a
TELEFONUJĄ NAM:
Mimo tych zastrzeżeń na wniosek od swego wniosku i... pop'era wnio®
WARSZAWA. — Kierownictwo
sek radnego Frolewicza, który prze®
przewodniczącego
Kruczyńskiego, chodzi
przez aklamację.
polskiego pociągu repatriacyjnego^
zgłoszonym w imieniu prezydium
i który odjechał niedawno z Douai
Sprawozdanie z drugiej części po
Ostatnie pod względem zaludnię®
wego obchodu święta skarbowców (Francja), złożyło meldunek o skan®
niazi zagospodarowania wo,ewódz®
Olsztyńskich.
i dalicaiym zajściu, które miało miej
two olszŁynside nie jest bynajmniej
sce podczas przejazdu repatriantów
Uroczystość
poświęcenia
poprze

ostatnie w dotychczasowej akcji na
polskich przez amerykańską strefę
dzi
Msza
św.
w
kościele
katedral®
oabudowę stolicy.
| W przyszłą niedzielę dn. 9 listo» nym, po czym w sali teatru miej® okupacyjną w Niemczech.
Stwierdza to wyraźnie w swym
■ pada odbędzie się w Olsztynie uro® skiego odbędzie się uroczyste wbi®
Podczas postoju w Mannheimie
kolejnym „Biuletynie Informacyj
• czyste poświęcenie pierwszego na janie gwoździ pamiątkowych w no® kilku żołnierzy amerykańskich przy
nym" Centralny Komitet Odbudo®
---- :---------- —------------9 ' Ziemiach Odzyskanych sztandaru wo ufundowany sztandar.
stąpiło do bezprawnej rewizji po®
wy Warszawy.
fy Się w wiosennej akcji zbiórki Związku Zawodowego Pracowni® |, Wspólny
. ” j wieczór towarzyski w ciągu, zabierając z wagonu służbo®
W miarę napływu ofiar z całej
złomu.
ków Skarbowych.
ł
..
’
;
sak balowej teatru miejskiego za® wego część zapasów żywności.
Z Centrali Złomu w Katowicach
Polski pozyc. a nasza w ogólnej ta®
Po 100 zeszytów i 50 ołówków o®
Na uroczystość
-poświęcenia
.-przy® kończy
—J
uroczystość
poświęcenia: Zabrane produkty żołnierze a me®
beli ulega stałym wahaniom, a brak nadeszły do Okręgowej Hurtowni trzymały szkoły
powszechne w byc ma minister Skarbu ob. Kon® sztandaru skarbowców. (z)
i rykańscy oddali Niemcom.
aktualnych zestawień uniemożliwia ZłcjYiu w Olsztynie nagrody, dla o® Szczytnie, Giżycku i Morągu (Nrl). stanty Dąbrowski, który wraz z
ścisie ustalenie naszego miejsca w środków młodzieżowych i szkół na® Zw. Walki Młodych w Olsztynie, przewodniczącym zarządu główne®
kolejność] uzyskanych wyników w szego województwa, które wyróżni® Hufiec ZHP w Ostródzie, OM TUR go ZZPŚ ob. L. Szwedowskim, wo®
chwili obecnej.
w Szczytnie i drtlżyna harcerska Im. jewodą olsztyńskim mgr W. Jaśkie®
Należy jednakże przypuszczać, że
Wf. Jagiełły w Pasłęku otrzymały wiczem, biskupem warmińskim ks.
jesteśmy na U®ym lub iusym miej»
po komplecie sprzętu do siatkówki. dr T.»Benschem, prezesem OKZZ
scu.
Komplety pmgspongowe przypa® ob. D. Frolewiczem, dyr. Izby Skar®
Według danych biura Woj. Korni
’ w udziale OM TUR j ZWM w bowej mgr Sawickim oraz prezy® PZZ ZWOLÜJE
Woj. Komitetu Akcji handlu mięsem, tak,
posła
Pszczólkowskiego,
tetu Ouuudowy warszawy do dn. I
Morągu. ZWM w Szczytnie i Huf dentem Olsztyna ob. T. Pałuckim KONFERENCJĘ
Pomocy Zimowej prze jak w dzień bezmię®
września br. na terenie naszego wo
W ub. środę przybył z Warszawy cowi PW i WF przy ZWM w Olszty wszedł v/ skład komitetu honoro®
Zarząd Okręgu PZZ wodni czący Miej siei ej sny.
jewóuztwa zenran0 &.7Ö2.143 zi.
i
do Olsztyna na zaproszenie KW nie.
rozesłał
do wszystkich Rady Narodowej ob.
Wzorowe
gospody»
Do kwoty tej dodać należy 500.000 PPR poseł na Sejn R.P. ob. E.
Wyróżnienie tych zespołów mło® Dzień Elbląga
Zarządów
Kół Opieki Kruczyński wyraził ago nie czynią zatem dziś
zł, zebranych przez Izbę Rzemieślnij Pszczółkowski, który w sali Teatru dziezowych winno być bodźcem do Ubieli Lhülqgd.
nad ludnością Polską dę na objęcie przewód zakupy ną dwa dni
czą, bizj&Łii 2Ä, które wpłynę*/, jako Miejskiego im. St. Jaracza dla licz® jak najaktywniejszego udziału mło®
nictwa nad działalno® świąt.
pochodzenia miejsco®
dodatek do ceny biletów kmowycn nie zebranych słuchaczy (z dużą dzieży w obecnej akcji zbiórki Zło®
wego w Olsztynie oraz ścią Mieskiego Korni®,
i 4.z/9.18g zł, zebranych na teienie przewagą bezpartyjnej publicznoś® mu. (abo)
tetu Akcji Pomocy Zi WARTA PRZY
do miejskich kół PZZ mowej.
województwa w okresie od 1 do 27 ci) wygłos'ł interesujący
referat pt. % fi f
.- .
v.,y icicw
C
.
w
Sopocie
GROBACH
zaproszenia
na
konie®
września.
„Narada 9®ciu ]partii marxistow®I
Pierwsze . zebranie
fi! BOZie Iß
rencję
porozumiewaw®
W dniu Święta Zmar
Wszystkie wymienione pozycje ra skich".
(Od naszego korespondenta)
czą, która odbędzie Miejsk. Komitetu \pd®
.... sytuację mię®'! DO raz plerwSZV
.
*
w niedzielę 320
zem Wzięte stanowią poczesną, jak
Mówca naświetlił
się we wtorek. 4 listo® będzie się w dniu 4 li łych
Konferencja
gospodarcza,
poświę®
uczniów i
uczennic
na nasze stosunki, sume 11.173.869 dzynarodową, która wymaga zorga® j
stopada.
(ni)
pada
o
godz.
11
w
sa®
eona
omówieniu
aktualnych
zagao®
złotych.
starszych klas olsztyń
nizowanej akcji
przeciwdziałnia I WÖgOfl Sypialny
li'konferer-cyjnej MRN, Z ŻYCIA SOLK
nień
gospodarczych
województwa
. Składki napływają w dalszym zakusom kap'ta’istycznego imperia
skioh szkół powszech®
(jd.)
gdańskiego została przełożona na
■nych
uda się o goaz.
ciągu, gdyż zbiórka odbywa się p;r lózmu
Do
Zarządu
Miejskie
zsdąża
ące®J((
W SlSZawy
-- --- amerykańskiego,
y
VACA Z-Cl 4^'-3 j 4 listopada i odbędzie się w So® OBRADY TP.Z
15.30 do PCK. gdzie
manentnje i oparta jest na sta® go do wywołania nowego katakliz® |
go
Społ.
®
Ofoyw.
Ligi
pocie. Jedną z ważniejszych spraw,
łych składkach caiego świata pracy, mu dziejowego w postaci trzeciej i - Nareszcie więc mamy wagon sy® będzie
Zarząd . komisarycz® Kobiet zostały deko® otrzyma świece na gs-u
sprawa odbudowy Elbląga
pialny
w
komurykacji
z
Warszawą,
oraz kupiectwa i rzemiosł.
optowane ob. Óstow® by.
ny Maeisödego Oddzia®
wojny światowej.
|
i
zagospodarowania
Żuław,
i tak bardzo potrzebny dla wszystkich
przewodniczącą.
łiu THZ zwołał- na ska,
Następnie 40 ucz®
W najbliższym czasie Komitet
Z wywodów prelegenta wynikało, 1 którzy zmuszeni są do częstych służ
W konferencji wezmą udzia? dzień dzisie szy konfe ko'a SOLK przy PUR, niów,
pod opieką wy®
Wojewódzki projektuje zainstaiowa że jakkolwiek o wybuchu wojny w bowydh podróży do stolicy, co prze® przedstawiciele
Rządu w osobach rencję delegatów wszy ob. Krcalowa, przew. chowawcy pójdzie na
n«e w jednym z najruchliwszych pun najbliższych czasach mowy być nie •ważnie zmusza do spędzenia w dro® zainteresowanych ministrów, wła®
stkich Kół TPZ, która koła SOLK przy jed® cmentarz św. Jakuba
kłów Olsztyna dużej oszklonej ga® może, jednakże naglącą koniecznoś dze dwóch kolejnych nocy.
dze wojewódzkie . oraz rzecznicy odbędzie sie o godz. nofetce wojskowei j oö. 1 zapali świece na o®
blotki, w której umieszczane będą, cią jest spbtęgbwan'e czujności mas ' p'
Pierwszy wagon sypialny z Olsz® interesów Elbląga.
Kawłokowa.
(m.;g.)
10.30 na Ratuszu.
puszczonych grobach.
kolejne numery tygodnika „Stolica" pracujących całego świata, które; ityna
odejdzie do Warszawy noc®
W
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uczę®
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eze do wiadomości publicznej, ze
wojskowy, gdzie po za
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„ wyłącznie „Or® lem
trztebami j stanem zagospodarować działu TPiZ,
(jd.)
Dziś, w piątek, •do® paleniu świec będzie
wobec braku w Olsztynie oddziału 9®ciu partii marxistowskich, które bisBilety
“. Ze względu na dwa dni świą® nia. (mx)
zwolony zosrai obrót trzymała godzinna war
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Szkolenie spółdzielców
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Czystość—to zdrowie!

podczas gdy wiarogodr.e dane okre®
ślają liczbę dzików zaledwie na
2.000 sztuk.
Któż nie zną oprócz tych czworo
felieton na cs a sie
nogów swojskiego zajaca, chytrego
•
u
-u
, > r , aisa- kur.ę, tchórza, czy łisicę. W
Jeziora i lasy. Lasy i jeziora. Są 990
2-0 skupia sie w borach podostródz naszych lasach można tez się na®
to dwa oblicza, jeżeli można sie tak kich, w tzw. puszczy tąborskjej, tknąć n.ą wilka, ale b. rzaako i to
wyrazić, piękna ziemi warmińsko ® którą zapewnią im najdogodniejsze przy wyjątkowym szczęściu (lu;b n-e
mazurskiej, które stanowią o atrak® warunki bytowania.
(szczęściu).
ęyjnośc; naszego terenu, ściąga.ąc
W
porównaniu
z
okresem
przed®
1
'
coraz liczniejsze rzesze turystów”
stan jeleni jest znikomy ,
Tym razem, jednak zostawimy tu® wojennym
rysiów w spokoju. Chcemy mówić i. diatego też to piękne, królewskie , * SKRZYDLATA ARMIA
__ ,o
Kudyby,
o samych mieszkańcach naszych bo zwierzę wymaga szczególnej opieki. I Na terenie nadleśnictwa
Z 1.300 danieli pozostało nam tyl r.a rzece Pasłęce,
znajduje
się jedy®n
” ’
.......................
rów, ostępów dzikich i niedostęp®
nych, gęstych trzcin j szuwarów na ko około 130 sztuk, przeważnie w ny w Polsce rezerwat Ponrów w ilo
brzeżnych. O łosiach, jeleniach, sar północno ®. zachodniej połaci woje® ścj 16 sztuk, wznoszących spoko'®
nach, lisach, o dzikich kaczkach i wództwa olsztyńskiego. I daniele, nie swe tamy, groble ) podwodne
jak_ widzimy, musimy zaliczyć rów® demki, spokojnie, bo leśnictwo, w
gęsiach.
nięż do rzadkości.
rzadkości,
(którym przebywają jest objęte cał®
Mylirby sie jednak ten, kto by są® nież
Sarny natomiast reprezentowane' kowita ochroną (obszerniej pisahś®
dził. że posiadamy bogaty zwierzo®
stan. Działania wojenne i panoszą® są liczniej. Około 6 tysięcy tych ła® my Q bo'brach w numerze wczoraj®
2?™)ce sję Już po wojnie kłusownictwo godnych stworzeń rozgościło się nie, sszym).
poczyniły w leśnych obszarach ól® tylko w lasach, ale nawet w więk=:®.| Nje mniej ciekawe, niż świat na®
brzytwie spustoszenia, pozostawiając szych kępach drzew 1 krzewów, szych
’t czworcnoigów,
przedstawia
z niektórych gatunków po kilka za® wśród pól. Przed wojną występowa się skrzydlata aumia ptaków, r.a
ledwie okazów.
4
ły b. licznie. Niestety z powoau której czoło wybi ą sie swą rząd®
swei łaskawości uległy
silnemu kością i wspaniałością głuszce, któ®
ŁOSIE I JELENIE
przetrzebieniu.
rych jest niestety kilka tylko sztuk
Zacznijmy od najpotężniejszego
i cietrzewie (około 100 sztuk). Ptaki,
JAK
DZIK
zwierzęcia, mocarnego łosia. Ten
te występują przeważnie we wschód
mieszkaniec moczarów i bagien na® NABIERA CZŁOWIEKA
niej połaci województwa, gazie spo
leży już do rzadkości. Cztery ocala®
Przejdźmy teraz do dzików, o któ tykamy też jarząbki, słonki i dzi®
łe sztuki otoczone są troskliwą o® rych, jako szkodnikach pól, często kie gołębie,
-Pieką, która zapobiegnie całkowitej słyszymy. Groźne to skądinąd zwie®, Częs+o spotykane w innych regio®
ich zagładzie. Polowanie na łosie rzę spełnia w lesie rolę pożyteczną,1 nach Polski kuropatwy występują
jest zabronione.
wyjadając z leśnej podściółki po® u nąs b, słabo, gdyż surowy klimat
Liczniej, o wiele liczniej przedsta czwarki i gąsienice szkodników, któ woewódzlwa wyraźnie nie sprzyja
wia się rodzina jeleni, występują® re obok żo'ędzi stanowią nie lada ich rozwojowi.
cych na terenie prawie całego wo® przysmak dla tego zwierzęcia.
j W niedostępnych zakątkach leś®
jewództwa w większych kcmplek®
Dzik jest p ruchliwy i może się nych przebywa czarny bocian któ®
śach leśnych, gdzie może znaleźć I z dużą szybkością przeno^c' z’miep
w p^Ästwiedo^Äo bra®
WfiÄ
v lS^?Lmiejsce* ^raa-ąc pozory ta ze strzech wie.Sctą
sie
..
uiej liozby ®koi<3 6a0 sztuk, obfitości «wegc atimu ilościowego, na drzewach. Częściej catenUast spo

TYM RAZEM 0 ZWIERZĘTACH

tykany jest żuraw i dość liczna ro® nych warunków w tzw. rewirach,
j--------______
x z i bruta’nie zakłócanego
___
często
przez
jast^z?bi: . .
...
' 10
w
,sca.ch jej przebywa® stada’ pasącśgo“sie~ bydłT^z^^leocTiąZ
Nad wielkimi jeziorami pojezierza ma. Jest to konieczne ze wzglęau ezonymi pastuszkami i psami, mysz
.azurskiP-Sn które
krnrp nnfitii-A
nipmal n^,
ł- że natura
wntnm’ne
m~ warunki ulega®
.... 1 , ■
.
. .
mazurskiego,
obfituje niemal
n.ą to.
kującym- po lesie w poszukiwaniu
we wszystkie gatunki ptactwa wod® ją ciągłym przemianom pod wpiy® czy to gniażd ptasich, jagód, czy...
negó i błotnego, przebywa też ma® wem rozWoju kultury lesr.ej i poi® guza.
jestatyczny orzeł ® rybo'ów, które® nej oraz przyrostu ludności,
W miejscach przebywania zwie«
go pokarmem, jak sama nazwa wska
Cel ten osiągnąć można przez u® rząt należy więc ograniczyć po®
zuje, są ryby.
______________
_____
rzeczywistnienie dwóch
zasadni®
się ludzi i natrętnych zwie
Największą jednak ozdobą na® czych waAińków: zapewnienie żwie ruszanie
rząt, należy zachowywać nezwzględ
szych jezipr są dzikie łabędzie i kor rzętom zupełnego spokoju i odipo® ny spokój, w przeciwnym bowiem
morar.y, które występują zresztą b. wiedniego jakościowo i ilościowo wypadku zaniepokojone zwierzęta
rzadko.
pokarmu przy zachowaniu mini® zmuszone są do stałej wędrówki,
mum chociażby pokarmu naturalne® przenoszenia się z miejsca na m;ej*
SMUTNE REFLEKSJE
go, . jak młode pędy krzewów i sce.
I HODOWLA
drzew, kora czy trawa I jagocy.
Stan naszego zwierzostanu w po®
W ten sposób myśliwy s hodowca, ... I KŁUSOWNICY
równaniu z okresem przedwo'en® | dążąc do zapewnienia zwierzynie po
Chociaż dzisieszy felieton poświę
nym przedstawią sie katastrofalnie,' myślnych warunków rozwojowycn, ciłem zwierzętom, muszę poruszyć
o czym najlepiej mówią cyfry. Pro zmuszony jest siłą rzeczy do zamrę również sprawę człowieka, gdyż ta
wadząc racjonalny odstrzał można resówania się również florą leśną kim jestz niewątpliwie kłusownik,
było w r. ■ 1937/38 ubić -534 tysiące . i roztoczenia nad nią opieki.
o którego mi chodzi.
sztuk zwierzyny różnego gatunku -w 1
Kłusownik to człowiek, który nie SZARAK
tym 4.746 jeleni, 21.386 sarn, 114.176
legalnie
poluję w lasach, wyrządza»
I BIAŁA MARCHEW
zajęcy. A dziś...
jac społeczeństwu i Państwu wiel®
Jeżeli zrozumiemy, że łowiectwo
Pasza sztuczną, którą stosuje się kie szkody. Jedn; go uważają za
jest poważną gałęzią gospodarczą, przeważnie w ciężkich dla zwierząt zdecydowanego szkodnika j przestąp,
dostarczająca przy raconainej ok® okresach bytowania (np. zimą), sta ce, wobec którego stosować należy
sploatacji pokaźne dochody Pań® nowi owies w snopkach, koniczyna, najsurowsze kary i środki. Drudzy
stwu, to jasną się staje w takich biała marchew (specjalny przysmax. widzą w nim raczej namiętnego my
warunkach rola myśliwego — ho® szaraków), zbierane pędy drzew li® śbwego, który, nie posiadając legal®
dowcy.
śdastych i sól bydlęca, którą roz® ne?o dostępu do lasu, uprawia z za
Pamiętajmy bowiem, że sztuka ?o k’ada się na uniach. Sól ta wsiąka miłowania przestępczy proceder.
wiectwa nie ogranicza sie wyłącznie w drewno, które p>bgryzają potem
Zamiłowanie jednak, które żywj
do sztuk-1 zabijania czy’i polowai-ia, ze smakiem jelenie • samy.kłusownik do lasu i zwierzą?, naie®
albo myślistwa. Łowiectwo Jest oo®
Przy stosowaniu każdego rodzaju ży tylko wykorzystać umiejętnie, a
szemyrn działem, cbe mującym m. sztucznego pokarmu należy odpo® ■z jednostki przestenczej stanie się
in. zagadnienia racjonalnej ■ hodowli wicdinio postępować, bo np. większe on Człowiekiem pożytecznym.
zwierząt, tak ważnej dla przywro® ilości koniczyny są szkodliwe dla
Obciąłbym zakończyć tym właśnie
cenią przedwojennego stanu zwie® zdrowia zwierząt.
akordem wiary w dobro człowieka,
rzat.
gdyż tylko od człowieka, od jego u®
Zadan-iem hodowli zwierzyny Jest PASZA, SPOKÓJ...
stosunkowano sie do zagadnień ho
zapewnieni
jei
iak
haTenszych
wa®
'
, ,
------- ------- i Drusshn. obok paszy podstawowym cjówli i opieki nad zwierzętami, za®
runkow bytu. Najlepszych, więc jak warunkiem hodowli zwierzyny jest leży los naszych czworonożnych
najbardziej zbliżonych do naturab utrzymanie su&kóiu w rewirach, taw mieszkańców' lasu, (mag.)
_
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C R. BI S°

oddzlał!

^A^iNA 26

wagony sypialne. P. K. S., loteria. Informacje, wycieczki
KACA
RTI FTO>
KASA BILETOWA:
AL. ZWYCIĘSTWA 3. Bilety kolejowe, miejscówki.

CENTRALA MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH
Sp. z o. o. w Warszawie
'

Oddział w Olsztynie

—

ul. Jerzego Lanca 8

zawiadamia, że z dniem 1 listopada 1947 r. sprzedaż GO
TÓWKOWA odbywać się będzie w składach własnych
przy ul. Lubelskiej Nr 4.
Sprzedaż BEZGOTÓWKOWA jak dotychczas w biurze
Oddziału przy ulicy Jerzego Lanca Nr 8<L__2________

Lechia, Społem i HKS

WĘGIEL WOLNORYNKOWY
l
OGŁOSZENIE O PRZETARGU
DLA KAŻDEGO
Izba Skarbowa w Olsztynie ogła
W miesiącu październiku i nas- !
sza przetarg nieograniczony na uszycie 10 mundurów, 16 płaszczy 1 tępnych wysyłany będzie na teren
województwa olsztyńskiego węgiel
czapek
na przełaj
Irej zawodnicy zajęli trzy pierwsze10
...........
.
_z powierzonego materia«
.
-4 «.A miejsca: 1) Jankowski 6:30 2, 2) Ko* i Wg. wzoru podanego w Dzienni» „wolnorynkowy" na opał dla lud* (
z
Mimo licznych imprez sportowjrch chanowski 3) BarCŁ Na dalszych ku -Urzędowym
'
Ministerstwa Skar» ności.
’ POSZUKUJEMY buchaltera, 2 go= UNIEWAŻNIAM zagubiony dowód
Cena urzędowa wynos’ 3.870 zł za dżiny dziennie zatrudnienia. Zgło osobisty, kartę rejestracyjną, dowód
i chłodnej jesiennej pogody, na star miejscach uplasowali się zawodni*, bu Nr. 15 z terminem wykonania
tonę.
eie do biegu na przełaj w Olsztynie
drużyny „Zrywu", składający się do dnia 20 grudnia 1947 r.
Spółdzielnia „Przewóz“, w tożsamości konia wydany przez Za»
Węgiel ten sprzedawany będzie szenia:
stanęło około 49 zawodników i zas z bokserów, którzy bieg ten trakto«
Oferty w zalakowanych koper»
godzinach
urzędowych, ul. Curie- rząd Gminy Lubecza Królewska
wod,niczek.
| wa]j jait0 b. pożyteczną zaprawę.
lach należy składać w Izbie Skar« na podstawie zaświadczeń adminis- Skłodowskiej 14.
1610*1 pow. Tomaszów Lubelski na nazwis
tratora
domu,
względnie
Komitatu
Szkoda Jedynie, ze me wszystkie
B,.eg ńa*dyst. 3.600 m. zgromadził bowej w Olsztynie, pokój Nr. 27 do
ko Piziur Jan syn Michała ur. 28.4 \
Domowego
o
prowadzeniu
przez
reorganizacje młodzieżowe i Kluby eUtę biegaczy Olsztyna, trzon któ« godz. 12 dnia 10 listopada 1947 r.
APTEKA
Tuliszków,
pow.
Turek,
1921 r<
1624
Sportowe doceń.ają znaczenie tego
, stanowjp- b«cia Abramscy oraz
Do oferty należy dołączyć kwit flektanta samodzielnego gospodar poszukuje zarządcy zaraz. Zgłoszę»
rodzaju biegów. Ńa starcie zabrak- Przyborowski.
na złożone wadium w wysokości stwa domowego — w ilości do 1 to nia: Wichliński, Poznań, Wawrzy* UNIEWAŻNIAM zagubioną kartę
względnie niaka 3 m. 16.
. ło bowiem młodzieży OMTUR i
Bieg ten zakończył się nowym, 5 proc, ogólnej sumy ofertowej oraz ny na gospodarstwo.
1619»3 rejestracyjną, wydaną przez RKU
Ostrołęka na nazwisko Reinchardt
„Wici“.
. .,
i pięknym sukcesem
Abramskiego kaucji w sumie zł. 15.000 za powie mniej.
Organizacja biegu
’wyjątKowo zd który pokrył trasę w czasie rzony materiał.
Na terenie miasta Olsztyna węgiel GOSPODYNI, kucharka ? 20=letnią Ryszard syn Bronisława, ur. 1916
sprawna, jest nie małą zasługą
Otwarcie kopert nastąpi dnia 10 "można nabyć w następujących skła praktyką, uczciwa, poszukuje posa» r„ zam. Lutry, pow. Reszel. 161D1
°°’!Cfo peł
’rP’s i 11:8,5 przed Przyborowskim (MKS
nomocnika Okręgu ZRSS ob. Garst« '„Lechia") 11:14 oraz Abramskim St. listopada 1947 r. o godz. 13 w Izbie dach:
dy. Najchętniej do plebanii. Bober UNIEWAŻNIAM skradzione dowo»
ki i referenta WF i PW przy ZWM j ’(SKS
’s
Zakładach Przemysłowych „WEO" Władysława, Lipowo, pow. Ostróda. dy tożsamości koni, wydane przez
Skarbowej w Olsztynie, pok. Nr 27,
„Społem).
^b. Kamiński ego. Szczególne uzna«
i
1617 Zarząd Gminy Rańsk, pow. Szczyt»
obu ostatnich biegach, nagro» gdzie również można .uzyskać bliż ul. Lubelska Nr 29;
nie należy złożyć również ekipie sę= dęV7zespołową
sze informacje oraz p trzymać ślepe
Olsztyńskiej Składnicy Opałowej
zdobył
KS
„Zryw
“
.
.
no, na nazwisk© Winnowski Kon
dziowskiej MOZLA.
H. Kossek — Stacja towarowa - POSZUKUJĘ syna Wacława Jacy* stanty.
Trzeba przyznać, że imprezy tego kosztorysy.
1604=1
Na dystansie 1 km. walka miała
WileńszczyzIzba
Skarbowa
zastrzega
sobie
tor
115.
no ur. 1920 z Plisy —
urządzane przez ZRSS, do
się rozegrać pomiędzy liczną grupą ' rodzaju
Wrocław,
prawo dowolnego wyboru oferenta,' Okręgowym Oddziale Społem"— na, Krystyna Jacyno,
dziewcząt z HKS i kilkoma zawod brze przyczyniają się do umasowie- jak również unieważnienie przetar Aleja Wojska Polskiego Nr 62;
1622
Klęczkowska 40 m. 3.
nia
sportu
wśród
najszerszych
mas
t
niczkami ze Zrywu i Lechii. Bieg
gu bez podania przyczyn.
Składzie C.Z.P.P.W. — Mazurska
młodzieży,
(tka)
I
I
wygrała Gugałówna (MKS Lechia)
1621
Kierownik Izby Skarbowej Nr 13.
UNIEWAŻNIAM zagubioną kartę
w czasie 3:44, przed Borowską
ODNOWIĆ
PRENUMERATĘ
rejestracyjną,
wydaną
przez
RKU
Centrala Zbytu Produktów
(HKS) 3:54 i Jaroszówną (HKS).
OGŁOSZENIE
Garwolin na nazwisko Wiśniewski i
Przemysłu Węglowego
Nagrodę zespołową za najliczniej
NA LISTOPAD
Stosownie do postanowień § 51 1601*1
Ekspozytura w Olsztynie Wacław syn Jana, ur. 1913 r. 1616=2 j
Sezon
piłki
nożnej
został
zam

szy udział na tym dystansie zdobył
Rozporządzenia
Ministra
Spraw
knięty w Kętrzynie — międzymia- Wewnętrznych z dnia 6 grudnia
jjKS '
zagubione tymcza UNIEWAŻNIAM zagubione zaświat.; r-b
a«
Bieg na 2 km. był bardziej inte»' stowym meczem Giżycko—Kętrzyn, 1932 r. o oporządzaniu i ustalaniu UNIEWAŻNIAM
sowę
zaświadczenie
tożsamości, wy czenife rejestracji wojskowej, wyda* [
Q
J0
resujący i zgromadził na starcie zakończonym zwycięstwem Kętrzy- budżetów związków samorządowych dane przez Zarząd Gminy
Poświęt-' ne przez Zarząd Gminy Zalewo na
liczną grupę zrywowców i zawód« na 5:0 (3.0). Gospodarze mie«! ca« (Dz.
U. R. P. Nr. 11, poz. rT ex 1933
. ne, pow. Wysoko=Mazowiecki, kąrtę nazwisko Kowalczyk Józef, ur. 13.10 PIĄTEK 31 bm.
.......................................
sików ,Lechii“. Bieg ten zakończył ły czas wyraźną przewagę. Sędzio« r.)
Wydział Wojewódzki podaje do rejestracyjną RKU oraz- kartę ro- 1928 r.
1618
6 00 Sygnał czasu, 6.05 gimnasty*
się pięknym sukcesem „Lechii", któ wał dobrze ob. NykjeL (ma)
publicznej wiadomości,' . ;ż,e. Prei
werową Nr. 2392, wydaną w Szczyt
i ka. 6.15 wiadomości, 6.20 muzyka,
narz
budżetowy
Olsztyńskiego
WeI alCtA Z« U
’’’..........................
o
aa nazwisko Wasilewski Józef. UNIEWAŻNIAM zagubione tymcza« 7.00 dziennik. 7.15 muzyka, 8.20 in.«
' >»
i jewódzkiego Związku Samorządom
1603=2 sowę zaświadczenie obywatelstwa formacje, 8.50 muzyka, 12.03 wiado»
; wego na 1040
•ynctał łxr
1948 vr. został
w dniu
dniu 29.
29.X
X.
polskiego, wydane przez Starostwo mości, 12.15 muzyka, 12.30 audycja
1947 r. wyłożony do publicznej v.'iaPowiatowe Olsztyn na nazwisko rozrywkowa, 16.00 dziennik, 16.30
Fr.
ZAWADZKI
godz. 10= domości w lokalu Wydz:ału Sanio»
dzielę,
wtorek
i
czwartek
Trejg Marią oraz Szczepańska Ce- audyc a dla chorych, 16 55 audycja
IF OLSZTYNIE
1 13.
• * APTEKA
---------- -----■*"----- " - „Pod rządowego w Olsztynie (Ratusz,. po=
Wytwórnia stempli cylia, zam. Montki, pow. Olsztyn.
dla młodzieży, 17.15 „Koncert d.a
DYŻURNA
I Kopernikiem“ Stalina 34. STRAŻ kój Nr. 51) na przeciąg dni 7.
T«ATR IM. JARAUZA
Zakład mech.1615=3 .przodowników świata pracy", 1'8.00
Płatnicy danin samorządowych
„Lelewel, Mickiewicz", 19.15 kcncert
grawerski
POŻARNA — telefon 22=22 czynny
„Fantazy*^ godz. 19.30.
mogą przeglądać .preliminarz w gosymfoniczny w wykonaniu Orkie
całą dobę.
UNIEWAŻNIAM
skradzione
za»
Bydgoszcz, Pomorska la świadczenie rejestracji, wydane stry Symf. Państwowej Filharmonii
SINO „POLONIA*
.. dżinach urzędowych i wnosić zarzu
TF ELBLĄGU
Teł. 2 -29 P. K. O. przez RKU Olsztyn na nazwisko w Katowicach. 21.30 audycja poświę
ty i zastrzeżenia.
„Wiosna“, godz. 16, 13 i 26
Za Przewodniczącego
Bydgoszcz VI 113. Gigoła Jan syn Zygmunta, ur. 1915 eona ZSRR, 21.50 audycja rozrywkę
KINO
„Bałtyk"
—
„Płonąca
żagiew
1
KINO „MAZUR*
Wydziału Wojewódzkiego
(APTEKA DYŻURNA — Mariańska,’
wa, 23.00 wiadomości, 23.20 muz\S;a
Najlepsza jakość! Najniższe ceny! r., zam. Olsztyn, Piastowska 5.
„Złota maska", godz. 17, 19.
(—) Br. Wiesiołowski
1 Królewiecka. STRAŻ PO(ŻARNA- 1605=1 poważna. 23.55 z ostatniej chwili.
1535-2
Dostawa natychmiast!
» 1620
Naczelnik Wydz. Samorząd.
MUZEUM NA ZAMKU — w nle- telef. 6 czynny całą dobę.

zwyciężają w jesiennym biegu__

NAJWYŻSZY CZAS

Kętrzyn-Giżycks 5:0

CO I GDZIE?

'®S

PRZEWODNIK BRANŻOWY PO OLSZTYNIE
ARTYKUŁY . CHEMICZNE
I MYDLARSKIE

„BARWA“ — MYDLARNIA
Farby, chemikalia
B=cia J.M. Neuman
Staromiejska 11
Centrala Handlowa Przemysłu
Chemicznego
DZIAŁ FARMACEUTYCZNY
Orkana róg Roosevelta
tel. — sekr. 27=34. sprzed., 27=67

Centrala Handlowa Przemysłu
Chemicznego
FARBY, LAKIERY
Orkana róg Roosevelta
tel. — sekr. 27=34,-sprzed. 27=67
Centrala Handlowa Przemysłu
Chemicznego
WYROBY GUMOWE
Orkana róg Roosevelta
tel.
sekr. 27=34, sprzed. 27=67

Centrala Handlowa Przemysłu
Chemicznego
4
CHEMIKALIA ORGANICZNE
I NIEORGANICZNE
Orkana róg Roosevelta
tel. — sekr. 27-34, sprzed. 27=67 ,

ARTYKUŁY SPOŻYWCZE

DRUKARNIE —
INTROLIGATORNIE

•MAZURSKIE
ZRZESZENIE CHEMICZNE
Wytw. Octu i Musztardy
Stalina 24, tel. 21-11

.DRUKARNIA PAŃSTWOWA
druki, stemple, introligatomia
22»go Lipca 16

3DDZ. ZBOŻOWO - MŁYNARSKI
„Społem“
Wyzwolenia 27, tel. 22=14

Zakład Introligatorski
J. RYMKIEWICZ
Sw. Barbary 5

PIEKARNIA „POMORZANKA“
P. Jurkiewicz
Lelewela 8
\D.T. ART. SPOŻ.«KOLONIALNE
Staromiejska 8

’OW. SPÓŁDZ. ROLN. - HANDL.
Samop. Chłopska „Rolnik" z.o.u.
Sklep spożywczy
Stare Miasto 4
SKLEP KOLON. - SPOŻYWCZY
Stanisław Kurowski
Wyzwolenia 9a
SPOŁEM" ODDZ. MLECZ.=JAJCZ.
Pieniężnego 18
31. sekr. 24=69, kier. 25=64, buch. 27=75

FOTO

FOTO „ARS“
Dworcowa 66

Spółka Fotograficzna '
T. M. JESIONOWSCY
Curie Skłodowskiej 12
FOTO L. STERNIK
Z w. Jaszczurczego 7
kol. koło dworca zachodniego
KSIĄŻKI
MATERIAŁY BIUROWE

OGRODNICTWO
Zakład ogrodniczy
kwiaty doniczkowe — ceny zniżone
A. GRYGIEL
Osińskiego 25

SPÓŁDZIELNIA OGRODNICZA
„OGRODNIK MAZURSKI“ z o.u.
Mazurska róg Stalina
PRALNIE I FARBIARNIE
PRALNIA „KRESOWIANKA"
MAGLE
Farbowanie tkanin
Curie Skłodowskiej 19
Farbiarnia parowa,
pralnia chemiczna
„MARIA“
Partyzantów 66a

Zakład Blacharski
TADEUSZ ZALEWSKI
Szrejbera 8, tel. 26« 10
RYBY

MAZURSKA SPÓŁDZIELNIA
RYBACKA
Ryby świeże, wędzone
Staromiejska 16MAZURSKA SPÓŁDZIELNIA
RYBACKA
Sklep Nr 1
Staromiejska 20

MAZURSKA SPÓŁDZIELNIA
RYBACKA
Sklep Nr 2
Sw. Barbary 2

MAZURSKA SPÓŁDZIELNIA
RYBACKA
Sklep Nr 3
RADIO — ELEKTROTECHNIKA róg Jagiellońskiej i Limanowskiego
Zakład Radio = Techniczny
MAZURSKA SPÓŁDZIELNIA
„ISKRA“
RYBACKA
Al. Warszawska 1
Sklep Nr 4
Dworcowa naprzeciw Dworca Gł.
Radio s Elektrotechnika
P. JACHOWICZ
MAZURSKA SPÓŁDZIELNIA
PI. Roosevelta
RYBACKA
Sklep Nr 5
Zakład Radio « Techniczny
Miejska Hala Targowa
„RADIOTON“
....
....
Curie Skłodowskiej 4 m. 3
SŁODYCZE — ZABAWKI

„SPOŁEM"
BROWAR W KĘTRZYNIE
Rozlewnia olsztyńska
Al. Wojska Polskiego 82

WULKANIZACJA
WULKANIZACJA „CORD"
Nowowiejskiego 9._____

Zakład Wulkanizacyjny
„CrWARAŃCJ A" •
Stadna 13
WYROBY

STOLARSKIE

CENTRALA HANDLOWA
PRZ.EM. DKóE w IN Ł <_rO
rnsLe, oeczKi, siarka budowĘ
dyKta. sKrzynKi
_________ biaiina 33 __________
CENTRALA
ZAOPATRZENIA I ZBYTU
Olszt. Dyr. Przcm. Miejscowego
_____ Stalina iu, tel. zu«<Q_____
OLSZTYŃSKA
SPÓŁiwi SiOJuAKSKA
------------Grunwaldzka
_ ł . 18.---------—.
STOLARNIA „JEDNOŚĆ"
M. Stefaniak i F. Fijaiek
Mazurska 13.

CENTRALA ZBYTU
PRZEMYSŁU PAPIERNICZEGO
JPÓŁDZ. SPOŻ. „POCZTOWIEC"
Hurtownia Wojewódzka
Sklep Nr 1, Mickiewicza 27
Niepodległości 46
Sklep Nr 2, Pieniężnego 20
Centrala Handlowa Prząmysłu
Skł. Papieru i Mat. Piśmiennych
ZAKŁADY SAMOCHODOWE
WYTWÓRNIA WĘDLIN
Chemicznego
H. KOSSEK
SLU&AKbKO » M^CUANiCZNE
Józef Radzikowski
DZIAŁ KOSMETYCZNY
Pieniężnego 13
j
Waryńskiego 51
Orkana róg Roosevelta
Zakład Ślusarsko « Mechaniczny
RESTAURACJE
tel. — sekr. 27=34. sprzed. 27=67
„DZIECIĘCY RAJ“
KSIĄŻNICA MAZURSKA
W. uttpChiviAUZ i W. b'ZrAK
BANKI
Spółdz. Księgarsko - Wydawn. z.o.u<
słodycze i zabawki
r>
_____ Wyzwolenia 3__ ______
BAR
„EXPRESS
“
Centrala Handlowa Przejnysłu
ul. J. Lanca 2, tel. 21=53
1-go Maja 8,
wł. Wł. Sokół
Chemicznego
BANK LUDOWY
Warsztaty Mech. • Samochodowe
Pieniężnego 14a
ART. GOSPÓD. DOMOWEGO
Materiały piśmienne, szkolne,
S. GOSZCZYŃSKI
Spółdz. Oszczędn.=Pożyczkowa z.O.u.
TRANSPORT — PRZEWOZY
Orkana róg Roosevelta
biurowe
I C. WOZNIAK
Partyzantów 87, tel. 20=08
„FREGATA"
BttWMUia ui*i■ .■iM»j»wanHMMguaaMCTi*twrrMifn n ■ ■ „ > ziwr **
tel. — sekr. 27=34, sprzed. 27-67
KRYSTYNA PĘDZICH
__
Kopernika 29/30_______
Przedsiębiorstwo Transportowa
dania
barowe
22=go Lipca 17
BŁAWAT — KONFEKCJA
'
„AUTOTRANSPORT“
Warsztat Ślusarsko * Mechaniczny
wł. Bolesław SkórzyńskL
Centrala Handlowa Przemysłu
GALANTERIA
Kopernika 29/30
K. KAKKUCIŃSKl
Chemicznego
_________ Wyzwolenia JO__ ____ _
Papier, Mat. Piśm., Zabawki
I M. ZIELIŃSKI
DZIAŁ PERFUMERYJNY
‘
.PIONIER"
Spółdzielcza Komunikacja
„BROKAT“
Pow. Spółdz. Rolniczo - Handlowa
Jagiellońska
18, konto BSZ 14/161
Orkana róg Roosevelta
l=go
Maja
6
Samochodowa
BŁAWAT, KONFEKCJA,
„Samop. Chłopska Rolnik" z o.u.
teł. — sekr. 27=34, sprzed. 27=67
„PRZEWÓZ"
z
o.u.
GALANTERIA
GOSPODA
Elektro-Mechaniczny Zakł. Napraw
SPÓŁDZIELNIA WYDAWNICZA
Curie Skłodowskiej 14 teL 26=68
W. Pieniężna i S=ka
Al. Warszawska 16
STEFAN KOŁACZ
FABRYKA CHEMICZNA. MYDŁO
„KSIĄŻKA“
________lago
Maja
6
___
___ Warmińska 4, tel. 26 « 73____
A. Wysokiński
„SPOŁEM"
Wyd. własne i obce, lekt. szkolna RESTAURACJA „MARYSIEŃKA“
J. Lanca 5, tel. 27-41
Dział Transportowy •
___________ Stalina 35___________ /________ l=go Maja 21__________
P.D.T. ART. TEKSTYLNE
Warsztat Motocyklowy
naładunki,
rozład., kol. przewóz
Staromiejska 8
Z. KWASNIEWSKI
WARMIŃSKA
MAZURSKIE ZRZESZENIE
RESTAURACJA „TEATRALNA"
Lubelska 30. tel. 23=29
Nowowiejskiego 9
KSIĘGARNIA
DIECEZJALNA
. CHEMICZNE
TEKSTYLIA, GALANTERIA
E. Konieczka i F. Herzog
Sw. Barbary 1
Fabr. mydła do prania
I ART. GOSP. DOM.'
l«go Maja 3, tel. 25=81
WĘGIEL — DRZEWO
Elektro
*
Instalacja Samochodowa
książki liturgiczne, dewocjonalia,
Stalina 24,» tel. 21=11
Konstanty Biegała
M. MAJEWSKI i S«ka
"RESTAURACJA
„ZOSIENKA
“
artykuły liturgiczne
Stare Miasto 22, lei. 26=41
Skład węgla, koksu i brykietów
PI. Jedności Słowiańskiej 1
wł. J. DanieleWicz i B. Affek
APTEKI — LEKARZE
C. Z. P. P. W.
WARMIŃSKA
Grunwaldzka
20
SKŁADY APTECZNE
_________ Mazurska 13_______ _____ Warsztat Napr. Maszyn Blurowycn
BUDOWNICTWO
KSIĘGARNIA DIECEZJALNA
JÓZEF PACEWICZ
Sw.
Barbary
1
Przedst. dla przeład. węgla
ROŻNE
____ Pieniężnego 2, tel. 27«73____
APTEKA STAROMIEJSKA
CENTRALA ZBYTU
i
nawęglania
parowozów
podręczniki
szkolne,
powieści
dla
Tadeusza Grzymskiógó
PRZEMYSŁU MINERALNEGO
Akc. samochodowe, narzędzia,
ROMAN MAJEWSKI
dzieci i młodzieży
Mistrz Malarski
Stare Miast© 2
art. ceramiki czerwonej i kafle
artykuły techniczne
___
Mazurska
7a,
I
piętro
_____
JÓZEF
BULITA
Mazurska 1, II piętro, tel. 26«42
WARMIŃSKA
„TECHART"
SKŁAD APTECZNY
22«go Stycznia 24
OLSZTYŃSKA
KSIĘGARNIA DIECEZJALNA
Spółka z o. o.
M. Przybylski i S=ka
OLSZTYŃSKA S-KA BUDOWLANA
SKŁADNICA
OPALOWA
Sw. Barbary 1
Salon Fryzjerski
___ Stalina 39. róg Mickiewicza__ _
PI, Wolności 2/3
Kościuszki 43
H. Kossek
czasopisma katolickie, prenumerata
A. KOŚCIELNIAK
Konces. Zakł. Mechan. » Wagowy
Stacja Towarowa, tel. 115_
DR MED? JANINA JURCZENKO
SPÓŁDZIELNIA ROBÓT
Stalina 17
„WILIA"
specj. skórne, weneryczne, kobiec NSTALACYJNÖ BUDOWLANYCH
OBUWIE — SKÖRY
ZAKŁADY PRZEMYSŁOWE WEO
E. Mozol 1 W. Sudenia
Szklarnia,
opr.
obrazów
i
szlif.
Limanowskiego 22 ńi. 4
„WARMIA"
I GALANTERIA SKÓRZANA
Tartak — Składnica opałowa
Mrągowiusza 10
JÓZEF ŁUKIEWSKI
PI. Jedności Słowiańskiej 1
Lubelska 29
Stalina 32
ZAKŁAD OPTYCZNY
ŻELAZO
CENTR, SKÓR SUROWYCH
F. Marek
WODY GAZOWE I PIWO
CZAPKI — ODZNAKI
I WYROBY ZELAZNE
. P.B.P. „ORBIS"
Oddział Woj. w Osztynie
. f)
Grunwaldzka 2
Oddział Stalina 26, tel. 23=12
Dworcowa 67
Pierwsza Fabr. Wód Miner.-Qwoc.' PAŃSTW.. PRZEDSIĘBIORSTWO
Przybory wojsk, ko’ej., harc., leśne
kasa bil. Al. Zwycięstwa 3
i rozlewnia piwa
itp., czapki
ARTYKUŁY PRZEMYSŁOWE
Obuwie, walizki, torebki damskie
SKŁADÓW ŻELAZA
JÓZEF DRYGULSKI j SYN
Zakład Pogrzebowy, Wytw. Trumien
FIRMA „OZDOBA"
IGNACY MYSLIWCZYK
____ Piastowska 13. teL_22 • 64___
FR. PÓŻNIEWSKI
Wyspiańskiego 2
P.D.T. —. ART. PRZEMYSŁOWE
Grunwaldzka 43
Ratuszowa 7
Pow. Spółdz. Rolniczo • Handlowa
Grunwaldzka 18
Staromiejska 8
MAZURSKIE
„SAMOP. CHŁOPSKA ROLNIK"
SPÓŁDZIELNIA PRACY
Wytwórnia i sprzedaż -czapek
ZRZESZENIE CHEMICZNE
z. o. u.
Pryw, Koed.4 Kursy Kroju i Szycia
„POLCZAP“
„SPOŁEM" OKR. ODDZ., ROLN.
„REKORD" z o.u.
ANDRZEJ SZACHNOW1CZ
Wytw. Wód Gaz. j Roz. Piwa
. Sklep żelazny
art. przemysłowe, rolnicze i zioła
A. Michalski
Wytwórnia obuwia
Al. Niepodległości 14'. tel. 21=78
Jagiellońska 30 m. 2
Al. Warszawska 16
Ogrodowa 7, tel. 23=24, 22=53
Stalina 24, I piętro
Ratuszowa 4, I piętro
ii

Ogłoszenia do „Życia Olsztyńskiego44 przyjmuje Administracja, Olsztyn, ul. 22 Lipca 16, I piętro, telefon 26-49,
do „Życia14 we wszystkich miastach województwa 8 w Elblągu.

oraz punkty przyjmowania ogłoszeń
zoseo?

W

