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Tajemnica
bomby
atomowej
nie
Istnieje
oświadczył min. Mołotow

Przyjaźń jest wieczna

w wielkiej mowie poświęconej 30-ej rocznicy Rewolucji
MOSKWA. (PAP). — Na uroczystym posiedzeniu Rady Mos ; Spraw Zagranicznych przypomina
kiewskiej minister spraw zagranicznych, Mołotow, wygłosił przemó znaną wypowiedź Stalina w rozmoI wie ze Stassenem. — Skoro dwa od
wienie, poświęcone 30 rocznicy Rewolucji Październikowej.
, mienne systemy mogły współpraco
Mówca dzieli minione dO-lecie na plan z nadwyżką. W ciągu pierw wać ze sobą podczas wojny, czemuż
trzy okresy. Pierwszy okres — od szych dziewięciu miesięcy plan wy nie mogą one współpracować w cza
rewolucji do wybuchu drugiej wojny konano w 103 proc. W roku bież, bę sie pokoju, pytał wówczas Staliń.
Związek Radziecki prowadził i pro
światowej, drugi ozres — to czas dą nadrobione braki roku ub. i plan
wielkiej wojny o wolność i wreszcie pierwszych dwóch lat pięciolatki zo wadzi niezmiennie politykę pokoju
i współpracy międzynarodowej. Po
trzeci okres—budownictwa powojen- stanie wykonany.
tej przeciwstawia się polityka
nego.
Produkcja węgla jest większa, rf.ż lityce
Zjednoczonych i Wielkiej
Mówca
charakteryzuje
historię przed wojną, ale odbudowa przemy Stanów
Brytanii.
czyni, się tajemnicy z
pierwszego okresu, w ciągu którego słu naftowego i metalurgicznego nie faktu, że Nie
Zjednoczone, często
Zw. Radziecki został przekształcony jest jeszcze dostatecznie zaawanso wspólnie zStany
Anglią nakładają wciąż
w jedno z czołowych państw przemy wana.
nowe bazy wojenne, morskie i lotni
słowych. Produkcja przemysłu cięż
cze, dostosowując wręcz całe pań
Waha
o
pokó]
kiego wzrosła w tym okresie w postwa, zwłaszcza położone w pobliżu
równaniu z 1913 r. — 12 razy, proPrzechodząc do zagadnień między Związku Radzieckiego do tych celów.
produkcja rolna, mimo licznych je- narodowych Mołotow przypomina o Istnienie w dalszym ciągu połączo
szcze braków w hodowli bydła — knowaniach przeciwko Związkowi nego brytyjsko-amerykańskiego szta
2 razy. Był to • — nie postęp, lecz Radzieckiemu- Anglia i Francja po bu wojskowego ma również służyć
skok. Zlikwidowane zostało w tym łączyły się z faszystowskimi Wło dla straszenia nową wojną. W ko
czasie bezrobocie i ogromnie wzro chami i zawarły haniebny układ mo łach ekspansjonistycznych Ameryki
nachijski z Niemcami hitlerowski- rozpowszechniła się nowa religia,
sła stopa życiowa pracujących.
Okres wojny wykazał jak wielką mi, by jak najszybciej skłonić fa- obok niewiary we własne siły we
jest potęga i siła państwa socjali- szystów niemieckich do napaści na wnętrzne — wiara w tajemnicę bom
stycznego. Naród radziecki ocalił Związek Radziecki.
by atomowej, jakkolwiek tajemnica
Przeliczyli się jednak imperialiści ta nie istnieje już od dawna, stwier
dzięki swej nieugiętej walce cywilizację europejską przed faszyzmem. anglo-francuscy. Kiedy potem na- dza wśród grzmotu oklasków i oŚwiat widzi w tym wielką zasługę padli Niemcy na ZSRR, ożywiły się i gromnej owacji Min. Mołotow. Imnarodu radzieckiego i jego wielkiego znów nadzieje wrogów Związku Ra j pęrialiści nie chcą dopuścić d<o tego,
wodza Stalina. Zw. Radziecki wyszedł dzieckiego. Mołotow cytuje głosy j by ONZ powzięła decyzję o zakazie
z tej wojny jeszcze bardziej wzmoc angielskie i amerykańskie, wypo I broni atomowej, chociaż narody Ame
wiadane już w czasie trwania dzia ; ryki i Anglii są niemniej niż inne
niony i zjednoczony.
łań wojennych i wyrażające życzę- ii narody zainteresowane w tym zaka
nie, by armie radzieckie i niemie zie. Fakt ten okrywa imperialistów
Odbudowa powojenna
ckie wyczerpały się nawzajem. W
W okresie odbudowy powojennej, „New York Times* w czerwcu 1941 hańbą i kieruje przeciw nim uczci
przystąpiliśmy, — mówi dalej Mo roku można było przeczytać wynu wych ludzi wszystkich narodów.
łotow — do realizacji nowego planu rzenia znanej osobistości amerykań Podżegacze i ich protektorzy
5-letniego. Posuwamy się zdecydowa skiej: „Jeżeli zobaczymy, że Niem
Minister Mołotow omawia dalej
nie naprzód we wszystkich gałęziach cy wygrywają, będziemy niusieli do
podżegaczy
wojennychprzemysłu, gospodarki rolnej i w pomóc Rosji, jeżeli jednak będzie sprawę
transporcie. Wzrasta wydajność na wygrywała Rosja, będziemy niusieli Wbrew protestom amerykańskich i
szej produkcji przemysłowej. W paź dopomóc Niemcom“. W podobnym innych ekspansjonistów, Zgromadze
dzierniku globalna produkcja naszego duchu pisał brytyjski minister Mur- nie Generalne ONZ przyjęto z wiel
kim trudem decyzję potępienia pro
ciężkiego przemysłu osiągnęła juą Brabazon.
przeciętny poziom miesięczny z 1940
Tym niemniej ZSRR, Anglia i Sta pagandy nowej wojny. Dyskusja dor. Wszystko to świadczy, że stworzo ny Zjednoczone skutecznie współ ,.va,odła jednak, vźę należy jeszcze bar
ne zostały w naszym'kraju warunki pracowały w wojnie z Niemcami hi-' dziej wzmóc walkę przeciwko podże
szybkiego podniesienia dobrobytu na tlerowskimi — stwierdza dalej. Mo gaczom wojennym i ich potektorom,
rodu i dalszego wzmocnienia potęgi łotow. Skoro tylko zakończyła s'ę spełniającym wolę agresywnej czopaństwa radzieckiego.
wojna, Związek Radziecki przystąpił łówki miliarderów.
Doświadczenia Niemiec nie naW gospodarce rolnej pierwszy rok do pracy pokojowej, stawiając so
planu 5-cio letniego był ciężki z po bie zadania obliczone na kilka okre uczyły widocznie niczego tych, którzy dążą obecnie do panowania nad
wodu suszy, jednakże kraj nasz szyb sów pięcioletnich.
całym światem. Panujące koła Ame
ko, przezwyciężył wynikające stąd
ryki
i Anglii stoją na czele między
0
ta
emnky
bomby
atomnwel
trudności i zbiory tegoroczne prze
narodowej grupy, która postawiła
wyższają zeszłoroczne o 58 proc.
Zgodnie z tą polityką pokojową, sobie za cel — umocnienie kapita
W przemyśle plan zeszłoroczny Związek Radziecki jest za wszech
lizmu i ustanowienie panowania tych
wykonany został w 96 proc., w roku stronnym rozwojem współpracy mię krajów
nad innymi narodami. Prze
bież, przemysł radziecki wykonuje dzynarodowej. Radziecki Minister wodzą one
siłom imperialistycznym
i antydemokratycznym, przy czyn
nym współudziale pewnych przy
wódców socjalistycznych w szeregu
krajów europejskich.
Polityka Związku Radzieckiego oA tematy gospodarcze krąży u się należycie i nikt się teiyu nie piera się na wręcz przeciwnych za
nas mnóstwo plotek, żadna z przeciwstawia, dowodem najlepszym sadach, na zasadach poszanowania
nich jednak nie doczekała się tylu są dane cyfrowe, jakie Premier i Mi suwerenności małych państw i niewersji i nie jest tak uporczywa, jak nister Skarbu przytoczyli na sesji mieszania się w wewnętrzne spra
ta, która głosi, że inicjatywa pry budżetowej Sejmu. Oto ilość przed wy innych narodów.
watna skazana jest u nas na zagła siębiorstw prywatnych na 1 paździer Problem Niemiec
dę, że jest ona dławiona i szykano nika r.b. wzrosła, w porównaniu ze
wana, że nadmierne podatki i róż stanem z 1 stycznia r.b., o przeszło
Mołotow omawia dalej zagadnie
nego rodzaju rygory uniemożliwiają 10% i wynosiła w hurcie 3211 przed nie niemieckie. Gdyby Ameryka i
nie tylko rozwój, ale nawet wegeta siębiorstw, a w detalu z górą 164 Anglia trzymały się w latach powo
cję prywatnym przedsiębiorstwom tysiące. Liczba samych tylko pry jennych zasad uchwalonych w Jał
handlowym, przemysłowym i rze watnych przedsiębiorstw przemysło cie i Poczdamie, wówczas współ
mieślniczym.
wych wzrosła w tym czasie z 14 tys. praca między ZSRR a tymi krajami
Te obawy 1 plotki utrzymują się do 16.400, a więc o 17%. Ilość za dałaby i teraz debrę wyniki. Stany
nadal, mimo że nasz model gospo- kładów rzemieślniczych wzrosła w Zjednoczone i Anglia odstąpiły jed
darczy, jak powszechnie wiadomo, ciągu I półrocza r.b. z 118 tys. do nak od tych zasad demokratycznych
przewiduje i wyznacza odpowiednie 186 tys. Ponadto w ciągu roku bież, i naruszyły postanowienia powzięte
miejsce dla przedsiębiorczości pry- powstała nowa sieć pomocniczych wspólnie. Strefy okupacyjne angiel
watnej obok sektora państwowego i spółdzielni rzemieślniczych w licz ska i amerykańska zostały połączone
i prowadzona tam jest jednostronna
spółdzielczego, mimo że w trzyletnim bie 270.
polityka, niezależnie od Rady Kon
planie odbudowy gospodarczej nie
ZY ten aparat, a w szczególno troli.
pominięta została rola inicjatywy
ści aparat handlowy, jaki przed
Charakteryzując obecny plan anprywatnej, jako czynnika twórczego
w dziedzinie dóbr inwestycyjnych i stawia inicjatywa prywatna, jest mo glo-amerykański w sprawie Niemiec
konsumcyjnych, że wreszcie czynniki że niewystarczający dla obsłużenia Mołotow stwierdza, że opiera się
miarodajne niejednokrotnie wypowla konsumentów? Bynajmniej. Jest on, on na następujących przesłankach:
dały się wyraźnie i zdecydowanie za raczej zbyt rozbudowany, gdyż bio- I uspakajania ludności strefy anglo
saskiej' przy pomocy jałmużny, opar
koniecznością istnienia inicjatywy rąc pod uwagę liczbę
cia się o dawnych niemieckich kaprywatnej i przeciwdziałały wszel
kim przejawom samowoli lub wypa 40 rodzin, tymczasem przy racjonal pitalistów, którzy stanowili podpoczeniom ze strony niższych organów nie rozmieszczonej i wyposażonej sie
ci handlowej — 1 sklep powinien ob
administracji państwowej.
OWODY tych plotek i Impulsy służyć ok. 150 rodzin.
Czy inicjatywa prywatna została
do obaw były różne. Raz były
nimi zarządzenia zmierzające do u- uszczuplona w zasięgu swych inte
porządkowania handlu i przeciwdzia resów handlowych z zagranicą? By
łania drożyżnie, innym razem stwo najmniej. Wyjątkowe ulgi wprowa
LONDYN. (API). Na pierwszym
rzenie sieci placówek handlu pań dzone w dziedzinie handlu zagranicz
ministrów
stwowego lub też pociągnięcie do nego (importu za posiadane waluty posiedzeniu zastępców
świadczeń podatkowych tych, którzy obce), zostały udostępnione i wyko spraw zagr. Wielkiej Czwórki oma
dotychczas od tego obowiązku uchy rzystane przez prywatny przemysł i wiano porządek dzienny konferencji
ustanowiony jeszcze w kwietniu w
lali się, lub byli dla władz skarbo handel.
Moskwie. Francję reprezentował D.
wych nieuchwytni. Wszystkie zarzą
Czy wreszcie obciążenia podatko Saint Hardouin, W. Brytanię Dean,
dzenia ,czy też środki działania, nie we, jakie ponosi inicjatywa prywat
były oczywiście skierowane przeciwko na, kryją w sobie jakieś ukryte ce Stany Zjedn. — Murphy, a ZSRR —
zdrowej inicjatywie prywatnej 1 nor le? Bynajmniej. Oto Minister Skar- Smirnow. Posiedzeniu przewodniczył
malnym jej przejawom, a jedynie I ku z trybuny sejmowej oświadczył: delegat brytyjski, Dean.
wyłącznie przeciw'ko jej wynaturze
Delegacji wyrazili jednomyślą zgodę
„Wśród kupców prywatnych po na wpisanie do programu konferencji
niom, wybujałościom i przerostom.
Rolę inicjatywy prywatnej i stosu wstało na tle akcji urealnienia wy dwóch problemów najważniejszych:
nek do niej władz państwowych, pod miarów podatkowych domniemanie, procedury przygotowania traktatu
kreślił w swym expose Premier Cy że rząd zamierza tą drogą likwido pokojowego z Niemcami i sprawy
ranldewicz, mówiąc: „Warstwy pry wać sektor handlu prywatnego. Jest ustroju politycznego Niemiec. Trzeci
watnej Inicjatywy dały też liczne to złośliwa i niezgodna z prawdą pro problem, dotyczący odszkodowań po
przykłady pożytecznej konstruktyw paganda. Sektor handlu prywatnego został na razie w zawieszeniu, przy
nej pracy, która nadal korzystać bę ma do spełnienia ważną rolę, ma za czym każda z delegacyj zastrzegła so
dzie z opieki państwa. Im więcej gwarantowane swoje uprawnienia,, ale bie prawo wysunięcia go w razie po
zrozumienia i lojalności warstwy te I musi stosować się także 1 do swoich trzeby.
wykażą dla naszego ustroju gospo względem państwa obowiązków, zwla
Delegat brytyjski zaproponował
darczego i politycznego, tym szyb szcza wtedy, gdy cały naród, a prze przygotowanie porządku dziennego
de wszystkim klasa robotnicza, kosz dla konferencji Wielkiej Czwórki,
ciej ustabilizują swoją pozycję".
że zdrowa ink-i-s . > prywatna tern najwyższego wysiłku buduje która ma rozpocząć się 25 listopada
T. D.
nie doznała usz-z Jdoi że rozwija przyszłość narodu".
w Lancaster House. Rząd francuski
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rę Hitlera, aby przy ich pomocy —
wykorzystać anglosaski obszar dwustrefowy wraz z Zagłębiem Ruhry,
jako groźbę przeciwko tym krajom,
które nie okazują niewolniczej ule
głości wobec anglo-amerykańskich
planów panowania w Europie. Awan
turnicze te plany, stwierdza dalej
Mołotow nie doprowadzą do nicze
go dobrego i zostaną odrzucone przez
demokratyczną Europę,

Sim przestrogi
Na przykładzie zagadnienia nie
mieckiego, mówi dalej Mołotow, wi
dzimy jak dalece różnim się zasady
polityki amerykańsko-a^ielskiej od
zasad polityki radzieckiej. Polityka
brytyjska i amerykańska przesiąknię
ta jest duchem imperializmu, Zwią
zek Radziecki stoi na pozycjach de
mokratycznych. Związek Radziecki i
inne kraje demokratyczne pragną po
koju i współpracy międzynarodowej.
Mamy przed sobą w obecnej chwili
zadanie zjednoczenia wszystkich sił
antyimperialistycznych i demokra
tycznych. Trzeźwy stosunek do spra
wy dowiedzie, mówi Mołotow, że w
chwili obecnej awantury imperiali
styczne stanowią niebezpieczną grę
losami kapitalizmu. Niektórzy mini
strowie i senatorowie może tego nie
rozumieją. Należy sądzić, że kapita
lizm nie jest zainteresowany w przy
śpieszeniu swej własnej katastrofy —
stwierdza Mołotow.

i

Pomnik wdzięczności żołnierzom Armii radzieckiej w stolicy.

Główne zadanie -to odbudowa Niemiec
stwierdza specjalny raport
amerykańskiej komisji do badania potrzeb Europy
WASZYNGTON (API). Christian Herter, przewodniczący ekipy ame
rykańskiego Kongresu, która badała potrzeby Europy, stwierdził ,w* spe
cjalnym raporcie przedłożonym komisji Izby ■ Reprezentantów, że głów
ny nacisk musi być położony na odbudowę Niemiec jako „kluczowe
go wkładu w gospodarkę europejs ką“.
Komisja przyjęła jednomyślnie zalecenie, by w razie potrzeby Bank
Importowo-Eksportowy udzielił pom ocy Francji i Włochom dla zapeł
nienia deficytów do marca 1948 r.

uważany jest zą nadzwyczaj ważny,
gdyż- będzie' on podstawą polityki
republikanów w stosunku do admi
nistracji Trumana.
Komisja zaleciła ponadto stworze
nie urzędu amerykańskiego, który by
jak najściślej sprawdzał podania
państw obcych o pomoc amerykań
ską i kontrolował użycie tej pomo
Niemcy mogą . przyczynić się ■ w za cy. '
sadniczym stopniu do .zaspokojenia
deficytów europejskich w dziedzinie
produktów, gotowych, stali i węgla
i dlatego trzeba Niemcom -udzielić
pomocy w równym stopniu co in
nym krajom europejskim . a może
nawet w ' większym. Odbudowując przeładowały porty
Niemcy według naszych planów uzy
Przeładunki portowe węgla w
skamy prócz korzyści - gospodarczych
październiku r. b. wyniosły w
dla Europy, korzyści polityczne dla
Gdyni, Gdańsku i Ustce 742.477
siebie, gdyż w ten. sposób zdobędzieton.
my dla swych idei ten kraj“. .
Port w Szczecinie przeładował
Korespondent Reutera w Waszyng
ponad 90 tys. ton.
tonie donosi, że raport komisji Izby

„Niemcy — stwierdza sprawozda
nie — zawsze stanowiły podstawę
gospodarki europejskiej. Nie może
my traktować Niemiec jak czegoś
gorszego tylko dlatego, że przegrały
wojnę. Może to się zdarzyć każde
mu państwu, i za to tylko nie można
go skazywać na wieczną niewolę go
spodarczą. Znamy doskonale wady
i zalety Niemiec. Bez względu na to,
co się mówi o Niemcach w niektó
rych krajach, nie możemy zapo
mnieć, że ich pracowitość 1 zdol
ność uczyniły z ich ojczyzny jeden
z najlepiej prosperujących gospo
darczo krajów. Nie należy również
zapominać, że reżim hitlerowski, po
mimo wielkich minusów (!) potrafił
utrzymać gospodarczy potencjał kra
ju".
„Niemcy — stwierdza dalej raport
— nie mogą pozostać w stanie per
manentnego chaosu ekonomicznego.
Nie można sobie wyobrazić odbu
dowy gospodarki europejskiej, bez
odbudowy
gospodarczej NiemiecNOWY JORK, (API). Propozycja jęta 43 głosami przeciwko 6, przy 6
Każda inna koncepcja jest nierealna amerykańska w -sprawie tzw. „Ko wstrzymujących się.
i niemożliwa (!) Jesteśmy zdania, że mitetu tymczaoswego“ została przyPrzeciwko propozycji głosowały,
państwa słowiańskie. Wstrzymało się
od głosowania 5 krajów arabskich:
Syria, Liban, Egipt, Arabia i Jemen
■oraz San Salvador.
Radziecki wiceminister spraw za
granicznych Andrzej Wyszyński oraz
delegaci Czechosłowacji, Ukrainy,
PARYŻ. (API). Przed Trybunałem
Joseph Wilhelm z rozkazu nie Polski, Białorusi i Jugosławii oSprawiedliwości w Paryżu, stanęło 33 mieckiego pułkownika Hildebrandta świadczyli, że nie wezmą udziału
członków b. organizacji szpiegowskiej zorganizował w 1941 r. na terytorium w „Komitecie Tymczasowym“, któcałej Francji wywiadowczą sięć zło ry ma być namiastką Rady Bezpie
żoną z 450 agentów, których do czeństwa, ponieważ jest on nie*
wództwo niemieckie używało do wal zgodny z Kartą Narodów Zjedno-*
ki z bojownikami oporu podziem czonych.
nego.

832 tys. ton węgla

Komisja polityczna ONZ

uchwaliła »Komitet Tymczasowy«
Państwa arabskie wstrzymały się od głosowania

33 hitlerowskich szpiegów

przed Trybunałem Sprawiedliwości w Paryżu

Porządek dzienny dla Wielkiej Czwórki
przygotowuje konferencja zastępców

Wilhelm na swą obronę oświadczył,
że tego samego rodzaju informacji ja
wyraził swą zgodę na wpisanie tej kich dostarczał on Niemcom, dostar
sprawy, oczekuje się odpowiedzi rzą czało również Vichy. Nie widział
du amerykańskiego i sowieckiego.
więc w tym nic złego.

3 samochody w prezencie
otrzymał premier Gottuiald
od rządu ZSRR

PRAGA. (API). Charge d‘affaires
ambasady sowieckiej w Pradze, Bo
drow, przekazał prem. Gottwaldowi 3
samochody najnowszego modelu so
wieckiego, jako dar od swego rządu.
Jeden z wozów jest osobistym
prezentem dla premiera czechosło
wackiego, zaś 2 pozostałe zostały mu
Analogiczna rezolucja radziecka oddane do dyspozycji dla ofiarowania
precyzuje metody, które umożliwiły komu uzna za stosowne.
by szybkie rozwiązanie zagadnienia.
Domaga się ona, by osoby, które agitują przeciwko repatriacji uchodź
ców i wysiedleńców, zwolnione zo
stały ze stanowisk
Delegat radziecki, Zorin, podkre o planie Marshalla
ślił, że setki tysięcy obywateli ra
WASZYNGTON
(API).
Senator
dzieckich. polskich , i jugosłowiań Arthur Vandenberg, mówiąc o zaskich nadal znajdują się w obozach zagadnieniach związanych z realiza
„D. P “ w zachodnich strefach oku- cją planu Marshalla, oświadczył, że
picyinych w Niemczech i Austrii. specjalna sesja Kongresu zwołała na
Wlnr’-’e ohiipacyjne nie tylko nie po- 17 listopada odroczy prawdopodobnie
Puut H ro> nii-iac” lecz przeszkadza do przyszłego roku długoterminową
ją jej v.
" ‘mi sj-o^^Am'
akcję, dotyczącą planu Marshalla.

Setki tysięcy uchodźców i deportowanych

OCZEKUJĄ NA REPATRIACJE
Rezolucja komisji społecznej ONZ
NOWY JORK. (PAP). W Komisji
ONZ do spraw społecznych, kulturalnych i humanitarnych Irak, Liban
i Egipt zgłosiły rezolucję, która
wzywa członków ONZ, by przyczy
nili się do jak najszybszej repatria
cji uchodźców i deportowanych. Re
zolucja podkreśla, że „rozwiązanie
zagadnienia uchodźców nie powinno
być dokonane w taki sposób, by ucierpiały na tym przyjazne stosunki
pomiędzy krajami", oraz zaleca, by
Rada Gospodarczo - Społeczna zwo
łała konferencję międzynarodową,
której zadaniem byłoby rozpatrze
nie zagadnienia uchodźców.

Senator Vandenberg

Z DNIA NA DZIEŃ

u

Warszawa w 30 rocznicę Rewolucji wDepesze
rocznic
ę
Wielkiej
Rewolucji
Prezydenta R. P. i Premiera

Dolaryi dyplomacja

Nie, nie zgadłeś, Czytelniku: nie
będzie tu bynajmniej mowy o imperialiźmie amerykańskim, o brutal,
mym nacisku politycznym, wywiera
nym przy pomocy dolarów itd. itd.
Mowa będzie o sprawach znacznie
6 bin., wieczorem odbyła się w Warszawie, w wypełnionej po
prostszych i mniej — wzniosłych, brzegi sali „Koma", uroczysta akademia urządzona przez Tow. Przy
#®oć ściśle związanych z dolarami.
Ucieczka Mikołajczyka zabrzęczała jaźni Polsko-Radzieckiej z okazji 30 rocznicy Rewolucji Październi
głośno „twardymi" i bezsprzecznie kowej.
urosła do wielkości... kryminalnej.
Na akademię przybyli: Prezydent że gdyby lud rosyjski nie rozbił sta
Przychwycony — wraz z sekretar
ką osobistą szefa oraz jednym z je RP. Bolesław Bierut, Marszałek Sej. rej Rosji carskiej, Rosji — w.ęz.ego bliskich, a mniej dotychczas zna mu, Kowalski, premier Cyrankiewicz, nia narodów, to wyszlibyśmy z woj
nych współpracowników — Bryja ze wicepremier Gomułka, Marszałek ży ny 1914 — 18 roku w najlepszym
znał, że „nieugięty prezes" upoważ mierski ministrowie: Mo 'zelewski wypadku, z jakąś kusą autonom.ą i
nił go Jeszcze 1.2 września, a więc Oisóbka-Mo rawski i Rapacki, korpus na pewno carski żandarm i stupajka
na długo przed rzekomymi „zagroże dyplomatyczny z dziekanem amb regulowałby ruch na Marszałkow
niem", do PRZYWŁASZCZENIA s<ł Lebiediewem na czele In corpore, skiej. Tylko rewolucja rosyjska bez
ble 4.000 dolarów papierowych i 400 przedstawiciele stronnictw politycz pośrednio przez rozbicie carskiej Ro
dolarów w zlocie. Ośmielony widocz nych, związków zawodowych, organi sji umożliwiła niepodległość Pi.lski
nie powyższjmil „pełnomocnictwami". zacji chłopskich, młodzieżowych, spo tylko rewolucja rosyjska pośrednio
Bryja w dniu ucieczki zabrał dodat łecznych, delegacje Wybrzeża 1 Ziem przez budzenie burzy rewolucyjnej w
Europie, przez rozkład imperium
kowo sumę 880 doi. z kasy stron Zachodnich.
<*
nictwa.
kaiserów, umożliwiła postawienie za
Akademię
zagaił
wicemin.
Opieki
gadnienie niepodległości Polski w ca
Jak widzimy, Mikołajczyk I towa
Gierwatowski, zapraszając łej jego rozciągłości. Wynika to nie
rzysze wykazali do ostatniej chwili Społecznej
do
prezydium
przedstawicieli
rządu,
petne zaufanie do waluty amerykan oraz organizacji społecznych i poli tylko z tej bezpośredniej i pośred
niej roli rewolucji rosyjskiej, ale wysklej oraz bezbrzeżną pogardę dla tycznych.
nika to z całego charakteru rewolu
małostkowych skrupułów krajowych
Następnie min. Minc wygłosił re cyjnego ruchu rosyjskiego, z całej je
Po dolarach — kolej na dyploma
go historii, z całej jego tradycji, z
ferat
Cję.
celów i zadań, które przed sobą sta
Trzej przychwyceni zbiegowie po
wiał.
twierdzili dotychczasowe wyniki do Przcmówfeife mii. M nca
chodzeń: ucieczka Mikołajczyka i to
Nie byłoby niepodległości Polski w
W przewówieniu swym min. Minc
warzyszy została zorganizowana i
1918 r. bez zwycięstwa Rewolucji Li
zrealizowana przy czynnej i bezpo powiedział m.in.:
stopadowej. Po zaprzepaszczeniu tej
średniej pomocy pracowników jednej
Zebraliśmy się na tej uroczystej niepodległości przez antysowiecką
s ambasad w Warszawie.
akademii by uczcić święto państwo zbrodniczą politykę menerów sanacyj’
Uczony, który pisać będzie „Hlsto we potężnego i przyjaznego nam pań nych Polska powstała jako państwo
Hę Dyplomacji" okresu lat 1945 — stwa, a jednocześnie rocznicę gigan niepodlegli i odrodzone dz’ęki zwy
194.. któryś, będzie w nielada kło tycznego, przełomowego wydarzenia cięstwu Araaii Radzieckiej, dzięki so
pocie, szukając możliwie cenzuralne h storycznego, rocznicę Wielkiej Re juszowi Wojska Polskiego z Armią
go określenia dla pewnych melod, wolucji Listopadowej, której znacze Radz'ecką i ich błyskawicznemu mar
stosowanych przez plhcówki dyplo nie przerasta granice Zw. Radziec szowi,' dzięki niezłomnej prstawle
matyczne pewnych mocarstw w Euro kiego, — rocznicę rewolucji, która i narodu podczas okupacji, d?’ęk'i uzyple środkowo-wschodniej.
w ciągu 30 lat zmagań, znojów, ofiar, skan'u grapie zachodnich, dzięki uWprawdzie ta część świata zde walk, trudów, poświęceń i zwycięstw wolnieniu się od kapitału zagrin’czgradowana została ostatnio <!o rzędu promieniuje na cały świat ciążąc co nego — dzięki możności kroczenia
Cywilizacji niższych, ale bądź co raz bardziej na kształtowaniu się je własną, polską drogą rozwojową.
bądź... Istotnie żyjemy w osobliwych go losów.
Nie ma dziś miejsca w Polsce na
czasach. Pracownicy placówek dyplo
orientację
antyradziecką, bo orienta
Jeżeli
dziś
na
kanwie
30
łat
Rewo

matycznych organizują niemal jaw
L’stopadovvej chcemy snuć roz cja trka to orientacja przeciw pol
nie ucieczki obywateli kraju, w któ lucji
ważania. w pierwszym rzędzie doty skiej niepodległości.
rym przebywają; ambasadorowie zaj czące
Polski, to najistotniejszym dla
mują się, z wyraźną szkodą dla I nas zagadnieniem
Nad stosunkami polsko-radzieckim’
będzie, zagadn’eswych oficjalnych obowiązków, mą. 1, nie niepodległości Polski w powiąza- ciążą setki lat historii waśni, walk,
cenieni stosunków W państwie, y
i- 'i niu z problemem wielkiej Rewolucji przelewu krwi, wzajemnych niespra
którym są akredytowani i miast za Listopadowej.
wiedliwości. Rewolucja Listopadowa
cieśniać kontakty z rządem, zacieś.
w Rosii i głębokie zmiany ustrojowe
Nie ulega najmniejszej wątpliwości, w Polsce stworzyły podstawę do
nlają je z jego wrogami nawet pod.
ziemnymi; attache« wojskowi w moc
no sfatygowanych kożuszkach mar
nują czas, szukając terenów narciar
skich w październiku...
Na miłość Boską! Panowie, źle się
bawicie. Co się stanie z „Historią
Dyplomacji" I z samą dyplomacją,
jeżeli tak dalej pójdzie?
Różne
pięknoduchy, porównując
LONDYN. (PAP). Na posiedzeniu ■ przyznanie niepodległości temu kraprocesy w Bułgarii, Rumunii, Polsce Izby Gmin, w dyskusji nad sprawą | jowi.
i na Węgrzech, wołają triumfalnie: Burmy, Churchill zapowiedział, że
Burma ma wystąpić ze Wspólnoty
„Patrzcie, jednakowa metoda i ten konserwatyści głosować będą przeciw Brytyjskiej 4 stycznia 1948 r.
sam szablon!"
ko rządowemu projektowi ustawy o
Churchill wróży krwawe rozruchy
Owszem, wszędzie tu widać istot
w
Burmie podobnie lak w Indiach.
nie jednakową metodę i straszliwie
Premier Attlee zaznaczył, że usta
monotonny szablon. Ale tę metodo I
wa uwzględnia wolę ludności Burmy.
ten szablon stosują zagraniczni mo
codawcy Petkowa, Maniu, Nagy’ego
Izba Gmin odrzuciła 288 głosami
i Mikołajczyka.
przeciwko 114 wniosek konserwaty
Nie wolno mieszać skutków z przy
stów, wobec czego przystąpiono do
dla b. premiera słowackiego drugiego czytania projektu.
czyną.
Przyczyną Jest uparte obarczanie
BRATYSŁAWA (API). Prokurator
podejrzanymi 1 przestępczymi zada, zażądał kary śmierci na Stefana Ti i LONDYN (PAP) Z Rangunu donosi
Reutera, że na piemiera Bur
niani) przywódców I działaczy t.zw so, byłego „premiera" słowackiego agencja
my Thakima Nu dokonano zamachu
umiarkowanych stronnictw W kra za czasów okupacji.
na lotnisku M:ngaladen Premier wy
jach demokracji ludowej.
bez szwanku Zamachowcy zraStefan Tiso jest bratankiem Józe szedł
Najwyższy zaś wykwint dyploma.
nili oficera brytyjskiego, który towacji polega dziś na tym, by — skoro fa Tiso, „szefa rządu" słowackiego rzyszyl premierowi.
1
już owi usłużni przywódcy I dzlała- i oskarżony jest o współpracę przy
wydawaniu
dekretów
antyżydow

©ze zostali przyłapani na zdradzie
Interesów narodowych — wołać g’oś skich. Został on wydany władzom
no, Jak najgłośniej: „Patrzcie, co za czeskim w 1945 przez Amerykanów.
- podejrzane podobieństwo w meto Prokurator domaga się kary śnrer
dach oskarżenia!"
ci również na Stefana Hassika. by
I wyprzeć się w żywe oczy swego lego „ministra" obrony w rządzie
jaskrawego współudziału.
SŁAW
LONDYN, (UNIPRESS). 26 najroz
Tiso
maitszych wypadków, w tym trzy
duże katastrofy kolejowe wydarzy
ły się w piątek wskutek mgły w
WYGRANYCH 51 LOTERII
TABELA
Wielkiej Brytanii, powodując śmierć
6 osób i poranienie ok. 80.
Pierwsza duża katastrofa nastąpi
1 szy dzteń
en‘a II! c’ej klasy
ła około południa, gdy wagon pocią
gu pasażerskiego wyleciał z szyn
Wygrana 1G0.030 zl Nr 62037.
J 52003 204 418 577 523 53236 621 793
w Motspur Park na północny za
57031
Wygrane po 29C90 zł Nr Nr 781 '54603 55284 53248 496 493 957
chód od Londynu. 4 osoby zostały
995 53295 39.4 974 59140 814 60165
1018 8579 15837 31035 34653 48988 688
538 795 Cl094 177 89J 62163 885
zabite a 31 rannych. Pomimo połud
$1990 55851 58413 73109 75825.
I 450
63903 C4211 552 65398 841 C6067 277
niowej pory było tak ciemno,
że
musiano zapalić pochodnie, by prze
Wygrane po 10 003 z! Nr Nr 1536 787 67329 876 69272 406 615 943 993
4351 14082 20030 20006 22192 23089; 70020 306 400 413 666 833 871 71034
24298 24895 25372 29257 31196 31612 300 459 732 72438 965 73780 970
35371 40278 53305 57310 57771 631G4 74264 439 890 75014 390 76980 77219
33916 76488 77019 77719.
447 812 833 78068 394 429 536 79152
w Szczecinie
„ aa. 5S3 579 80343 81065 087 541 60ł
Wygrane .po 5.000 z! ........
Nr Nr 3.5 82ilQ0 82ö35 g89 83404 84122 591 628.
W Szczecinie odbyło się uroczyste
880 1013 1262 1924 2316 3828 5952
otwarcie Państwowej Szkoły Mor
«094 7173 10925 12566 12677 13319 I Wygrane po 500 zł Nr Nr 4 117
skiej Jest to druga tego rodzaju pla
13786 17533 18296 20489 24885 27488' 87 232 88 333 464 85 588 610 8 785 7
cówka w Polsce, która będzie szko
29942 31316 31544 33899 38856 40074 805 63 963 74 1216 58 78 350 516 25
liła oficerów pokładowych naszej ma
42043 42538 43534 43951 44510 45657 640 848 54 66 932 72 2029 48 68 114
rynarki handlowej.
46160 50142 50636 53035 53653 55900 27 31 45 92 248 315 24 53 459 609
57213 57601 60627 61896 63886 64667 866 975 9 3224 61 310 81 462 574 637
64668 65170 70450 70647 70796 71396 51 711 20 41 913
102
73662 75027 75982 77659 78050 7S573 17 211 47 85 319
81812 82366 82402 83647.
89 720 882 5 901
8 86 522 603
Wygrane po 2.000 zl .Nr Nr 17/ 247
69 150 222 53 383 557 620 763 843
62 105 S36 289 326 437 463 573 696 906
37 79 7026 79 91.129 92 219
712 829 957 1035 245 483 697 927 388 25
Na zebraniu Zarządu P Iskiego
409 92 569 777 90 811 45 907 94
Związku Kolarskiego ustalono listę
8014
97
157
83
208
23
406
514
680
783
742 975 5342 589 601 6305 909 7001 900 17 31 84 9070 197 457 61 565 95
10-ciu najlepszych kolarzy szosowych
086 268 571 875 8476 800 9333 808 713 58 811 99 10055 113 208 408 26
za ubiegły sezon.
858 10108 464 579 11436 544 617 12315 1 94 565 664 803 912 56 61 2 11060 97
Torowcy nie zostali sklasyfikowani
456 616 13178 617 863 990 14010 540 - 120 3 64 98 209 32 422 44 69 74 733
gdyż jedynie dwóch zawodników o667 921 15145 195 261 523 929 16190 1 869 95 12005 119 207 43 89 426 35 61
siągnęło wsprintach czasy poniżej 13
sek., a to: Bok, który uzyskał 12.4
38208 289 611 19093 114 376 907 516 C31 777 886 973 13030 103 17 21
sek, oraz Kupczak, legitymujący się
20051 146 249 666 21007 014 097 174 76 247 353 453 563 77 82 603 792 963
wynikiem 12,2 sek Słabe wyniki po
332 727 22026 574 920 23452 470 561 14250 304 27 432 618 73 822 49 995
852 923 24328 380 606 713 986 25062 15071 204 16 437 610 91 719 84 933 57 ___ zostałych zawodników są skutkiem
braku odpowiedniego sprzętu.
254 471 755 26365 435 495 964 27248 88 16022 71 81 194 211 377 470 96 8
837 989 28196 315 29022 231 400 517 676 953 63 17074 215 23 94 389 430
938 31015 253 32217 322 607 604 768 536 81 664 928 97 18010 25 85 9 183
959 962 33570 730 74! 864 934 34198 244 5 321 4 430 85 93 763 850 911 55
609 840 35838 36009 080 140 701 836 19003 78 117 80 289 464 554 659 74
CIESZYN (obsł. wł.). Ostatnie roz
grywki piłkarskie o mistrzostwo cze
37537 38342 39495 876 40217 638 84 712 807 50 20041 17 83 188 205> 51
sko - cieszyńskiej Żupy Footbalowej
41252 42118 190 566 580 867 874 43102 85 315-42 57 653 9 773 80 842 45 46
przyniosły drużynom polskim na Za
7”1 910 44196 602 45575 46295 754’ 41 21237 64 335 40 57 438 89 511 938
I
olziu szereg nieoczekiwanych wyni
47”.55 4'3812 849 49563 655 657 918 22045 «4 85 7 162 72 211 62 79 ■407
ków. „Polonia* karwińska musiała
826 501C5 144 352 362 420 537 674 506 35 90 644 23016 88 110 19 65 219
skapitulować w spotkaniu z leaderem
836 859 914 915 51277 485 713 996 350 93 723 932 24061 179 253 68 303
I klasy SK „Frysztat", przegrywając
2:4 (1:3).
Dalszy ciąg- wygranych po 500 zl podany bjdzie julr*
Również przegraną zakończyło się

Uroczysta akademia w sali »Roma«

I

IZBA GMIN

za niepodległością Burmy

Prokurator żąda

KARY ŚMIERCI

W dniu Święta Narodowego ZSRR, w 30-Iecie Rewolucji Paździer
nikowej, przesłane zostaiy do Moskwy następujące depesze:

szybkiego przezwyciężenia tej cięż
kiej i trudnej przeszłości.
Chciano spekulować w naszym na
rodzie na tych tradycjach histo
rycznych, chciano z tych tradycji
historycznych i z ciężkiej, pełnej
krwi przeszłości ukuć oręż przeciwko
radziecko-polskiemu braterstwu. Ale
nasz naród okazał się mądrym naro
dem, narodem, który szybko poznał
prawdę. Dlatego ci, którzy stawali na
antyradzieckim gruncie kończyli i
kończą u nas bankructwem otoczo
nym hańbą i pogardą.
Doświadczenia historyczne 1 rozwój
wypadków stwarzają podstawy da
tego, ażeby w całym narodzie, jako
podstawowe i jasne twierdzenie ugru iłowało się twierdzenie prorocze
Engelsa, że „niepodległość Polski i
rewolucja w Rosji warunkują jedno
drugie".
„Moskwa święci dziś swe wielkie
święto jako ostoja światowego pokoju.
Całym sercem jesteśmy z tymi, któ
rzy walczą o pokój i gromadzą do
tej wałki siły — siły te reprezentu
ją potęgę Związku Radzieckiego.
Z odbudowującej się Warszawy
dziś w 30-rocznicę Wielkiej Rewolu
cji Październikowej przesyłamy Mo
skwie 1 Józefowi Stalinowi serdeczne i
braterskie pozdrowienia" — zakończył
przemówienie min. Minc.
Zebrani uczcili minutą milczenia 1
powstaniem pamięć żołnierzy radzieckich poległych za wolność Po'skl.
Na zakończenie akademii zebrani
postanowili wysłać depesze gratula
cyjne do Generalissimusa Stalina,
przewodniczącego Rady Najwyższej
ZSRR, Szwernika oraz do ministra
spraw zagranicznych Molotowa.
W drugiej części akademii — w
części artystycznej wystąpiła bawią
ca w Polsce solistka Teatru Wiel
kiego w Moskwie, laureatka nagrody
Stalina, Szpiller oraz Garda i Wy
rzykowski.

Dum w

mieszka! len n

W całym kraju, we wszystkich więk
szych miastach, odbyły się obchody i
uroczystości.
W Poroninie otwarto muzeum pa
miątek po Włodzimierzu Leninie w do
mu. zamieszkiwanym kiedyś przez póź
niejszego wodza Rewolucji Wojewoda
Pasenkiewicz dokonał odsłonięcia na
domu tym 2-ch tablic z tekstem w ję
zykach polskim i rosyjskim: ,.Tu mie
szkał i pracował w latach 1913-1914
Włodzimierz Lenin".
Wśród prostych ścian, przy zwy
kłym drewnianym stole pracował je
den z największych geniuszów ludzko
ści Przy tym stole opracowywano wie
kopomne rezolucje — a między nimi
najdonioślejszą dla Polski o samosta
nowieniu narodów. W 2-ch dalszych
pokojach domu-muzeum zwiedzający
mieli możność widzieć gablotką zawie
rające facsimile pism Lenina, fotogra
fie t dokumenty z okresu jego areszto
wania.

Do Przewodniczącego Prezydium Rady Najwyższej ZSRR
p. N. M. SZWERNIKA, Moaktoo.
Z okazji 30-lecia Rocznicy Wielkiej Rewolucji proszę przyjąć najgorętsze pozdrowienia od Kzeozypospolitej Pursiuej i najserdeczniejsze życzenia
od narodu polskiego
«
Z uczuc.em głębokiej radości 1 przyjaźni naród polski uczestniczy w wiel
kiej uiuczystości naiodów Związku Radzieckiego, świętujących 3u-^tni jub.leusz h.siorycznego zwycięstwa, któ.e zapoczątkowało nuwe drogi w roz
woju kraju, dało początek nowej epoce twórczego i kulturalnego rozkwitu w
życ.u wszystkich jego narodów, stworzyło nowe perspektywy dalszego po
stępu dla ludzkości.
Kiedy hitleiowtki faszyzm usiłował zagrodzić drogę do rozwoju ludzko
ści. przed obliczem całego świata ukazały się nieocenione osiągnięcia wiel
kiego zwycięstwa, którego 30-iecie świętuje obecnie kiaj radziecki.
Naród polski nigdy nie zapomni, że wywalczył swoją wolność i niezależ
ność dzjęki sz.achetnej pomocy narodów radzieckich, ich niewyczei pauej
sile i ich olbrzymim zdobyczom w okresie ostatnich dziesięcioleci.
Niech żyje i wziasta w s.ły Związek Socjalistycznych Republik Radzie
ckich — ostoja pokoju i postępu, niezawodny sprzymierzeniec i przyjaciel
Rzeczypospolitej Polskiej.
(—) BOLESŁAW BIERUT
Do Przewodniczącego Rady Ministrów ZSRR GENERALISSIMUSA
J. STALINA, Moskwa.
W 30 rocznicę Wielkiej Socjalistycznej Rewolucji Październikowej, która stała się przełomową datą w historii ludzkości, przesyłam zarówno Pa
nu jak również Narodom Związku Radzieckiego najserdeczniejsze życzenia
i pozdrowienia w im.eniu swoim i w imieniu Rządu Polskiego.
Wielka Socjalistyczna Rewolucja Październikowa, natchniona I kiero
wana przez Lenina 1 Stalina, nie tylko przyniosła wolność narodom Rosji,
ale i stworzyła podstawy nowych stosunków między narodami, zapoczątko
wała nową erę w stosunkach między Polską i jej wielkim sąsiadem
wschodnim.
W dniu dzisiejszym łączymy się z bratnimi narodami Związku Radzie
ckiego który stał się twierdzą postępu i ogniskiem głęboko ludzkiej kultury
we wspólnym dąieniu do utrwalenia dzieła pokoju, tak bardzo upragnione
go przez narody św a la.
Sojusz i przyjaźń ze Związkiem Radzieckim przyniosła nam wolność
i niepodległość. W dalszym rozwoju serdecznej przyjaźni z bratnimi naro
dami radzieckimi widzimy najskuteczniejszą rękojmię szczęśliwej przyszło
ści naszego kraju, rękojmię ogólnego dobrobytu, powszechnego bezpieczeń
stwa i pokoju.
(—) JOZEF CYRANKIEWICZ
*
Marszałek Polski, Michał Żymierski wysiał depeszę do Ministra Sił
Zbrojnych ZSRR, Marszałka Bulganina i Min. Z. Modzelewski do Ministra
Spraw Zagr. ZSRR p. W. Molotowa.
Poza tym 1’czne depesze wysiano od partyj politycznych, instytucyj, organizacyj społecznych oraz związków zawodowych i młodzieżowych.

Rewindykacja mienia polskiego
z Węgier, Rumunii i Włoch
W związku z zawarciem przez Pol- i Węgrzech, w Rumunii I we Włoszech
skę traktatów pokojowych z b. sateli- ! oraz sprzęt, który wywieziono do Ru
tami państw osi, wyłoniła się kwestia munii t na Węgry Poza tym odzyskarewindykacji mienia, wywiezionego my wiele maszyn, urządzeń i surowprzez okupanta na teren tych państw ców przemysłowych oraz dóbr kultuWszystkie zgłoszenia rewindykacyj- palnych. Osoby prywatne uzvskaj>
ne winny być przesyłane bezpośrednio wywiezione samochody, meble, dzieif
pod adresem Biura Rewindykacji
i sztuki, jak również i urządzenia fa
Odszkodowań Wojennych w Warsza bryk.
wie, .przy ul. Asfaltowej 11 Zgłoszeń
Proces rewindykacji zakończy stu
należy dokonać najpóźniej do końca przed wiosną.
roku, z dokładnym określeniem miej
sca, gdzie znajdują się rzeczy podlega
jące rewindykacji.
Ze świata
Drogą rewindykacji odzyskamy bo
gaty tabor kolejowy, znajdujący się na
WYBUCH CHLORU W FABRYCE

Pod pomnikiem Braterstwa Broni
W wigilię 30-ej rocznicy Rewolucji gwarnymi ulicami Grochowską, Tar
Październikowej przeciągnął ulicami gową i Ząbkowską ciągnęli grupami
Pragl capstrzyk. Z nastaniem zmroku prosto z fabryk robotnicy, kierując się'
w stronę pomnika Braterstwa Broni
na skwerku przy ul Zygrquntowskiej.
Przy pomniku zaciągnęli straż honoro
wą żołnierze. O godz. 16 30 wokół pom- ;
nika zebrały się tysiączne tłumy mie- i
szkańców Pragi i delegacje organiza- 1
cji politycznych, zawodowych i społe- I
prowadzić akcję ratunkową. Mgła cznych oraz kompania straży ochrony ,
była tak gęsta, że dwa samochody kolei i straży ogniowej.
pogotowia ratunkowego zderzyły się
Przy dźwiękach orkiestr kompanie i
na szosie prowadzącej do Motspur
Park, nie pociągając za sobą na sprezentowały broń, a delegacje złoży- i
szczęście żadnych ofiar. Uwalnianie ły ustóp pomnika wieńce Po tej krót
pasażerów uwięzionych pod szcząt l kiej uroczystości uformował się po
który przy świetle pochodni prze
kami wagonu trwało kilka godzin chód.
maszerował ulicami Pragi, a następ
Druga katastrofa wydarzyła się nie
przez most Poniatowskiego skiero
w Herne Hille w południowej częś
się do sali „Roma“ na uroczystą
ci Londynu, gdzie 2 osoby zostały wał
akademię.
,
zabite, a 17 rannych. Dwa pociągi
wpadły na siebie, wskutek
czego
dwa wagony wykoleiły się, uderza
jąc o obramowanie mostu i wyła
mując je Przypadkowi należy tyl
ko zawdzięczać, że wagony nie wpa
dły do rzeki.
Wreszcie trzecia katastrofa kole
jowa miała m’ejsce na dworcu w
Euston w Londynie, gdzie pociąg
osobowy wpadł na pociąg towarowy
stojący na bocznicy. Około 30 pasa
żerów zostało rannych, w tym 20
ciężko.

Znów 3 katastrofy kolejowa w Anglii
na skutek olbrzymiej mgły

I

Szkoła morska

CELULOZY
HELSINKI, W fahryee celulozy w Rainno, ZOO km. od Helsinek,
___ nastąpił wy«
bur-h zbiornika z płynnymi chlorem,
___ ___ _
IS
osób poniosło śmierć, s $d odniosło cięż
kie rany.

KATASTROFA KOLEJOWA W SZWECJI
COTnERBIJRG. Pociąg osobowy zde*
rzyl się z kolejowym transportem nafty.
Kilka osób poniosło śmierć, a kilkanaście
zostało rannych. Wagon — cysterna prze
wrócił się na pociąg osobowy 1 4 wago
ny stanęły w płomieniach.
PROTEST RZĄDU PAKISTAŃSKIEGO
KARAHl, Rząd pakistański wystosować
do rządu hinduskiego protest przeciwko
zbombardowaniu przez samoloty hinduskie
mostu Kohala na rzece Jhe'um, na sra*nicy paklstańsko-kaszmlrsklej.
LONDYN W OPARACH MGŁY
LONDYN Londyn, oraz wielkie prze
strzenie nołndnlowei Anglii, apowfte są
gęstą mgłą Komunikacja powietrzna zo«
stała wstrzymana, a kornun’kacia na ziem
na była powazn'e ogran'ezona 7. powodu
mgły zderzyły się na przedmlcśctn Ix»ndynu. 2 antobusy 36 osób zostało rannveh,
„Queen Mary“ podobnie jak szereg 'nnveh statków, nie mógł opuścić portu W
Southampton.

»Cyrulik londyński«

ŻYCIE SPORTOWE

10-cu najlepszych kolarzy
W klasyfikacji szosowców kolejność jest następująca: 1) Napierała
(„Sarmata“ Warszawa). 2) Pietraszew
ski (DKS Łódź), 3) Rzeźnicki (SKP
W-wa), 4) ex aequo Wrzesiński (ZZK
W-wa) i Kapiak J. („Elektryczność
W-wa), 5) Grynkiewicz (ŁKS Łódź),
6) Siemiński („Elektryczność W-wa),
7) Wiśniewski („Sarmata" W-wa), 8)
Grzelak („Tramwajarz“ Łódź), 9)
Wander („Legia" Kraków), 10) Wyglęnda („Ruch" Chorzów).

Piłka nożna na Zaolziu
spotkanie trzynieckiej „Siły" z AFK
(Sucha) w stosunku 0:6 (0:3). Druży
na polska wykazuje ostatnio wielkie
spadek formy.
W II klasie TZF poprawiająca się
z meczu na mecz drużyna „Lechii" z
Suchej Górnej, zwyciężyła wysoko
SK .Detmarovice“ w stosunku 7:1
(3:0), zaś „Siła“ z Karwiny pokonała
łatwo „Ruch" z Bogumina 3:1 (0:0).

wyładował

w

Anglii tylko z brzytwa i ręcznikiem.

*

Dom dla eksmitowanych
BUDUJE MIASTO NA SOLCU
Rozmowa z wiceprezydentem miasta Jaszczukiem
peryferii Służewca l Dolnego Mokotowa przystąpiło do remontu mieszkań w bezpańskich lub WAN-owskich domach we własnym zakresie.
Tych ludzi „pacykujących“ własnymi
rękami swe nowe mieszkanie nie
stać było po prostu na wykonanie
planów i dopełnienie kosztownych
formalności. Wiedząc, że , formalno
ści są przewlekłe, nie czekając, sta
rali się o dach n3d głową. Osobom
tym grożą kary, a z wyremontowa
nych mieszkań nie będą mogli ko
rzystać.

Dom przy ul. Solec 103, w którym
xna]clą pomieszczenie lokatorzy z za
grożonych domów*
Ostatnio Inspekcja Budowlana skie
rowała do kilku starostw liczne spra
wy z tytułu przekroczenia (narusze
nia) ustawy budowlanej. M. in. w’ele osób gnieżdżących się w piwni
cach zburzonych domów i ruinach

TRZECIORZĘDNE REMONTY
— Czy istotnie Inspekcja Budowla
na w stosunku do tych trzeciorzęd
nych remontów stosuje w całej roz
ciągłości rygory wynikające z usta
wy budowlanej? — z pytaniem tym
zwróciliśmy się do wiceprezydenta
Jaszczuka.
— Istotnie
odpowiedział nam
wiceprezydent,
Zarząd miejski
walczy z samowolą „remonciarzypacykarzy“.
Inspekcja budowlana
musi trzymać się przepisów ustawy. Niemniej jednak w wypadkach
uzasadnionych Zarząd Miejski idzie
osobom wykonującym te trzeciorzęd
ne remonty jak najdalej na rękę.
Formalności nie są zresztą zbyt
wielkie. Sprowadzają się do uzyska
nia zgody właściciela domu względ
nie WAN-u oraz przedstawienia pla
nu przedsięwziętych robót Wystar
czy tu zwykły szkic.

j zwyczaj dość przev/lekłych formal- nistycznym BOS-u. Właściciele tych
ności uzyskania pozytywnej opinii domów będą wezwani do terminowego zabezpieczenia i odremonto' urbanistycznej BOS' u.
‘ Następnie wihien być złożony w wania swych obiektów, Jeśli tego
terminie plan. Plan ten będzie roz nie zrobią, stracą prawo do remon
patrzony w martwym sezonie zimo tu, który zostanie powierzony spółlokatorów danego domu,
wym i po wprowadzeniu ewentual dzielni
nych poprawek, zatwierdzony jesz względnie jednej z instytucji.
W chwili obecnej Zaiząd Miejski
cze przed sezonem Wówczas nic nie
stoi już na przeszkodzie do podjęcia uzgadnia spiawę remontu budynremontów już w najwcześniejszym kćw zagrożonych nadających się do
'remontu z BOS-em. Jeszcze w bieokresie sezonu budowlanego.
żącym miesiącu spis wspomnianych
DOMY GROŻĄCE ZAWALENIEM domów
będzie ogłoszony a wezwa
Interesuje nas jeszcze sprawa za nym właścicielom wyznaczony krót
grożonych budynków i los ich loka ki termin do podjęcia prac.
Dla lokatorów, którzy będą mutorów. W Warszawie — mówi nam
wiceprezyedcnt Jaszczuk — jest oko sieli wyprowadzić się na okres ro
ło 200 zagrożonych domów. Należą bót, WDO na polecenie Zarządu
one bądź do właścicieli prywatnych, ! Miejskiego odremontuje dom o 62 izbądź też znajdują się w administra- I bach mieszkalnych przy ul. Solec
cji WAN-u Odbudowane będą te,' 103 — będzie on oddany do użytku
które odpowiadają założeniom urba- 1 już w marcu przyszłego roku. (ig).

NASZA ANKIETA

Jak zwalczyć klęskę pijaństwa?
W dniu wczorajszym odpowiedzi
na naszą ank.etę nadesłali: W. Ku
charski — W-wa, Czytelniczka M.
L. — Wołomin, Irena S. — W-wa,
Przygodzki P»otr — Ełk, Jan Wło
darczyk — Łódź, K. Wiśniewski, W.
B-e.ter — Strzelin, Stan. Tur. —
W-wa A. Kawadlowski — Poznań,
A. Iwanow
Białystok, Anna Gromacka — Mikaszówka, Zdziuski Anoni — Ełk, Zienkiewicz Piotr —
Gołdap (Bialost.), „X“ z Hajnówki,
A. Czarnecka — Kraków, „Stała Czy
telniczka“ — W-wa, Józef Kęs —
Wólka Konopna, „Szara“ Jan Podkoliński — Mazew, „Czytelniczka z
Warszawy“, Maria L. — Koszalin, Ry
szard N. — Hajnówka. W. Górski —
Strzelin — „Cerna“ — Ostrów. St.
Jawor.

Górnicy za !użo prą

Fi'ac ć za nocleg w areszc a
Prasa powinna zamieszczać foto
grafie ludzi przetrzymanych w aresz
cie za pijaństwo z krótką notatką,
opisującą „historię“ pijaka. Za noc
leg w areszcie zatrzymany winien
zapłacić tyle, ile zapłaciłby za łóżko
w przeciętnym hotelu. W razie bra
ku pieniędzy powinien „odpłacić"
karę — . pracą fizyczną np. przy od
gruzowywaniu
stolicy.
Pieniądze
uzyskane z opłat przeznaczyć na
fundusz walki z alkoholizmem.
B. K. z Gardzienic.

Statystyka wydajności pracy w Przylhd powinien iśś z góry
hutach i kopalniach Śląska wykazu
Niech pracownik w czasie godzin
je, że w poniedziałki i dnie poświąteczne produkcja spada poniżej prze pracy nie styka się z przełożonym,
widzianej normy. Dzieje się tak na który właśnie wrócił z „konferencji"
i od którego zalatuje wódką Niech
znikną śniadania z popijaniem w
lokalach publicznych w godzinach
pracy.
„Szara*

17 litrów octu z litra spirytusu
produkuje octownia w Gdańsku

skutek wzmożonego spożycia alko
holu w niedzielę i święta
Straty,
jakie państwo przez to ponosi są o
wiele większe, niż doraźne zyski ze
sprzedaży wódki.
EM-PE

daje się zauważyć również 3-krotny
wprost obrotów.
Plan inwestycyjny przewiduje w
r. 1948 zainwestowanie 15 milj. zł
w przemyśle octowym, 39 milj. —
w art. cukierniczych, 55 milj. w art.
gospodarstwa domowego. 7 milj. 600
tys. w przetworach owocowo-warzyw
nych.
Ogółem w roku bież. „Społem" za
kupiło płody rolne dla przetwórstwa
na sumę 626 milj. zł.
(B)

„Muzea" w przychodnach
lekarskich

Niezależnie od prelekcji o skutkach
alkoholu trzeba w poszczególnych
W rękach „Społem“' znajduje się zależniona jest od chłonności ryn
miastach, szczególnie ośrodkach fa
obecnie 66 fabryk przemysłu spożyw ków zagranicznych; poczyniono os
brycznych, w przychodniach ubezczego. W tym 9 własnych, a wśród tatnio próby eksportu tych artyku
pieczalni, ośrodkach zdrowia i t p.
nich kombinat kielecki,
1
składający łów do Palestyny 1 Finlandii.
zakładać gabloty z rycinami, foto
się z 10 fabryk: drożdży, octu, przy
W Gdyni znajduje się fabryka kon
uodal adres swól
grafiami, eksponatami w gipsie —praw i bulionów,. past, mydła, kosme serw rybnych.
wykazującymi zmiany zachodzące w
tyki, gilz i toreb, świec, skrzyń i me
UPROSZCZONA PROCEDURA
doChtłic K 11287 1
Ortym
NOWE FABRYKI
organizmie na skutek nadmiernego
bli oraz tartak.
Gdańsku
pracuje
największa
W
użycia alkoholu.
liii. Choin.
W dalszej rozmowie z ob. Jaszczu
W roku bież, wartość produkcji sa fabryka octu spirytusowego, produ
kiem dowiadujemy się, że procedu mych
kująca miesięcznie 200 tys. litrów oc
tylko
fabryk
kombinatu
sięga

ra uzyskania zezwoleń na remonty ła miesięcznie 70 milj. zł.
tu 6%. Z jednego litra spirytusu wy
została znacznie uproszczona.
dla czterech przestępcom
dobywa się 15—17 litrów octu. Obec
Z
06
fabryk
społemowskich
—
24
Zarząd Miejski wprowadził system
nie Istnieją w kraju możliwości wy
znajduje
się
na
Ziemiach
Odzyska-I
a sm es’s e’i
publicznego wzywania właścicieli do
produkowania aparatów niezbędnych
nych,
w
tym
10
na
Wybrzeżu.
Zdol'
mów
nadających
się
do
remontu
i?
W Sądzie Okręgowym (Wydział Spe
do produkcji octu. Ministerstwo Prze
ność
produkcyjna
np.
koncernu
Oeti
wyznaczenia
im
terminu
podjęcia
cjalny) zapadł wyrok w rozpatrzonym
kera w Oliwie, która mogłaby się myshi planuje uruchomienie fabryk
procesie czterech Niemców, członków robót. Wszystkie te domy są uwzględ gać
W obawie, aby głos pewnego pra- chodu 1 pojechał na plac. Tam go nie
miesięcznie 22 milionów torebek: octu w woj. białostockim, rzeszownione
w
urbanistycznych
planach
partii hitlerowskiej. Wilhelm Frenz
cownika przedwojennego MSZ (patrz i chcieli wpuścić. Autor wskazał jedbudyniu
i cukru waniliowego, pro sklm I lubelskim.
skazany został na karę śmierci, Wil BOS-u i sprawa ich remontu zosta
W Szczecinie i w Gdańsku znajwieniec „„gestem
5coLcuł umierającego
helm Fischer i Henryk Twietmayer ła z BOS-em uzgodniona. Tym sa szków do pieczenia, wykorzystywa dują slę fabryki wyrobów czekola- ostatni „Przekrój") nie przebrzmią! i nak
na dożywotnie więzienie, Ewaldowi mym odpada jeden z najpoważniej na jest zaledwie w 10 proc. Dalsza dowych, w Dwikozach zakłady prze bez echa, aby broń Boże nie zginął, gladiatora", więc wpuścili. Pięć po
Koersowi sąd wymierzył kalęę 15 lat szych kłopotów, wymagających za- rozbudowa tego działu produkcji u- twórstwa warzywno - owocowego, w aby mógł ogarnąć jak najszersze rze czwartej wieniec był na miejscu, a
sze społeczeństwa, napisałem ten fe autor — jak pisze — był spocony,
Więzienia.
Fo’.kmicku — fabryka przypraw do lieton. Najlepiej było by to wspom zziajany i triumfujący.
Wszyscy oskarżeni w latach 194! —
zup, dietetycznych płatków owsia nienie o wizycie hrabiego Ciano w
Na zakończenie ten pan z przedwo
1944 zatrudniali na swoich gospodar
nych. Biała Podlaska produkuje ar Warszawie, napisane z niepospolitą jennego MSZ pisze, że zgodnie z mię
stwach rolnych w Niemczech robotni- ’
tykuły szewskie z drzewa, Często | ironią, z niepospolitym talentem i dzynarodowym zwyczajem, kilkunaków polskich, przymusowo deportowa- i
chowa — lalki. Zielona Góra — prze przez niepospolitego człowieka, żarnie stu MZS-owców dostało włoskie or
nych do Rzeszy. Jak stwierdzili zezna- !
rabla szczecinę. Wyeksportowano oa ścić w całości. Cóż — nie ma na dery. Dostał order i autor. Na raujący przed sądem świadkowie, oskar
Op opoi.
Społ. wsKazaro
wskazało swiaaKow,
świadków, tatnio do USA, Anglii, Holandii, Cze to tyle miejsca. Muslmy ograniczyć cie ambasador francuski rzekł wte
żeni znęcali się nad Polakami przez.! Prokurator
-------- ™ amerykański z Norym- . Pracy j1 up
stosowanie sadystycznych ćwiczeń kar ' bergi, Edmund H. Schwenk, zbierał je- i mogących potwierdzić zarzuty aktu chosłowacjl, Danii 18 ton wyprawio się do krótkiego streszczenia i wy- dy do tego pana: „Gratuluję Panu,
nej szczeciny za 16 milj. zł.
ale czy nie sądzi Pan, że winien Pan
nych, bicie pałkami i brutalne trak- j sienią w Polsce materiał dowodowy
’ ’ ’
jątków.
__ do
.. j 1' oskarżenia.
towanie. Wilhelm Frenz ma na swym wielkiego procesu przeciwko niemie- i Obecnie pięciu obywateli polskich —
WZROST PRODUKCJI
A było to tak. Do Warszawy przy nosić w klapie fraka miniaturę nie
W stosunku do roku ub. produkcja i jeżdżą włoski minister Spraw Zagra krzyża, lecz wieńca ?"
sumieniu śmierć Polaka, (cz)
I ckim organizacjom zbrodniczym. Min. wśród nich troje dzieci — wyjechało
Po przeczytaniu tego wspomnienia
do Norymberg! pod opieką pełnomoc wszystkich społemowskich zakładów nicznych i zięć Duce — hrabia Cia
nika ministerstwa. Jako biegły zezna przetwórczych wzrosła o 107%, a za no. Ma złożyć wieniec na grobie Nie byłem wzruszony. Biedny był ten fa
wać będzie mgr. L. Szymańska na te- trudnienie o 6%. Koszty robocizny i znanego Żołnierza. Wieniec ten, ach cet z MSZ — pomyślałem. Rozumiem
KSiŁW'
H 8®i8 IM
g
11& [ mat prowadzonej przez Niemców akcji na jednostkę zmniejszyły się do po jakże „wspaniały“ wieniec, to „arcy I jego triumf spowodu zdobycia wieńca
badań rasowych dzieci polskich, które łowy, ceny na większość artykułów dzieło włoskiego ogrodnika“, gdzieś’ dia Ciano. Autor słusznie powinien
— o 30%.
się jednak ku rozpaczy wszystkich nosić w klapie fraka miniaturę wień
Kupiec
naf,tępnie wvwożon° do Rzeszy dia obniżyły
W porównaniu z rokiem zeszłym zapodział. Autor wspomnienia, który ca.
*
' c
Ł
i całkowitej germanizacji.
Jan Piechocki, właściciel sklepu spo Łowi sprzedaży słoniny. Klientem tym|
o stracie dowiedział się 20 minut
Wielkim głosem zapytuję więc kom
Żywczo - rzeźnickiego w Kópytowie, okazał się członek Społecznej Komisji
przez 4-tą (o 4-ej wieniec miał być petentne czynniki, czy autor tę mi
pow. sochaczewskiego, odmówił klien- Kontroli Cen z Grodziska, który po
Co Ko
mitetów Blokowych
złożony) w obawie przed „kompro niaturę już otrzymał? Należy mu się.
dokonaniu rewizji znalazł słoninę pod
mitacją bez precedensu", postanowił Za jego „zasługi". Za wieniec dla Cia
i 017.01. Afm o strat kśw i D)zcrc6w
kontuarem. Ponadto kontrola stwier
zdobyć jakiś inny wieniec.
no. A gdy już autor tę miniaturę
dziła, że Piechocki pobiera 360 zł. za
nieruchomości
na
teren
e
m.
st.
Warszawy
„Bez kapelusza i bez płaszcza — otrzyma, niech nie spocznie na lau1 kg. kiełbasy, zam'ast obowiązują
pisze autor — wskoczyłem do sa rach. Niech z tą niepospolitą ironią
przeciiu Petlurowcom
cych 300 zł i nadto znalazła jeszcze
W dniu 31 października r. b. została ogłoszona w prasie
mochodu. Coś mnie natchnęło szczę napisze nam w szczęśliwym natchnie
Przed Sądem Okręgowym w War inne grzechy na jego sumieniu kupiec
odezwa do mieszkańców m. st. Warszawy, wzywająca do jak
śliwie. W mig byliśmy w najbliż niu dla rozjaśnienia umysłów, o wi
szawie toczy się obecnie seria proce kim. jak: brak cennika, brak cen na
najoszczędniejszego korzystania z energii elektrycznej do celów
szej kwiaciarni na Nowym świę zycie Goeringa w Polsce, o wizycie
sów przeciwko niemieckim przestęp towarach itd.
oświetlenia z wyłączeniem grzejników, w okresie jesienno-zimo
Ribbentropa i innych osobistości hit
cie".
com wojennym, przekazanym sądom
wym
1947/48
w
godzinach
największego
obciążenia
wytwórni
Piechocki wezwany do Grodziska do
W
kwiaciarni
odpowiedniego
wień

lerowskich
To przecież takie tklipolskim przez amerykańskie władze Społecznej Komisji na przesłuchanie
t. j. od tmroku do godz. 22 oraz podająca zakaz używania prą
ca nie było. Znalazł się jednak jakiś we... Niech się nie obawia komproOkupacyjne.
du do oświetlania wystaw sklepowych, reklam świetlnych
usiłował przekupić urzędującego dele
krzyżak. „Pani z kwiaciarni i jej mitacji,
Największa z szeregu podobnych gata Komisji Specjalnej, wręczając
i odmrażania szyb.
dwie pomocnice dokonywały prawdzl
Moi przyjaciele, którym przeczyts^»
«praw odbędzie się 7 bm. Na ławie o- mu 500 zł., a następnie 1.000 zł. rze
W związku z powyższym zwracamy się do Obywateli
wych
cudów
“
,
aby
zrobić
wieniec
ze
łem
wspomnienie o wieńcu, są SłśOw
Skarżonych zasiądzie 4 żandarmów komo na PCK z tym jednak, aby pro
z prośbą o współdziałanie w przestrzeganiu przez mieszkańców
starego
podkładu.
I
dokonały
„cudu
“
nia,
że autor powinien również na.
niemieckich: Hugon Schönnig, który tokół sporządzony przeciw niemu zni
domów zaleceń i zakazów Elektrowni oraz do okazywania po
Wieniec w kilkanaście minut był go pisać cykl artykułów o przedwojen
spowodował zamordowanie przez Ge szczyć. Wręczona łapówka została do
mocy naszym upoważnionym do kontroli pracownikom (żądać
Łowy.
nej produkcji wazeliny w Polsce. Pro
stapo robotnika polskiego — Kasprza łączona do akt. a Piechockiego za
wylegitymowania się).
Dochodziła czwarta. Autor wspo szę więc autora niech i o tym też
ka. oraz Bernard Wennig, Micha! Sto- trzymano. Będzie skierowany do obo
Elektrownia Warszawska
k. 11252-1
mnienia załadował wieniec do samo- napisze.
KJR.A
«kert i Henryk Nolle,
zu pracy, (ig)

Kara śmierci i więzienie

Można i tak

Szczęśliwe natchnienie

Dzieci polskie-świadkami w Norymberdze
Niemcy odpowiedzą za zbrodnie germanizacji

Nie pomogła »ofiara« na PCK;
z Kopytowa powędruje do Milencina

Nowe procesy

Albert MaltzTetrzydni

opowIEŚĆ

AMERYKAŃSKA

Przekład Józefa Brodzkiego
Dalsze poszukiwania nie przynoszą rezultatu.
Betsy jest zrozpaczona Kilian, liczy się z tym, ze obecnie wszy«ey towarzysze partyjni od Jeffensona mogą być zredukowani.

__ Will — szeptała strwożona Celia — jeżeli Clarence straci pracę,
to już jej nigdy nie dostanie... Stary jest... nigdzie go nie przyjmą.
— To bardzo porządny człowiek — stwierdził Kilian.
— Tak., ale dla nich to nie ma żadnego znaczenia.
Will odwrócił się do żony, która spojrzała na mego, opuściła oczy
i mocno ścisnęła jego rękę.
— Czuję. że aż kipi we mnie od nienawiści... Nigdy nie myślałam
że potrafię tak nienawidzieć!...
_ Wiecie kogo mi najwięcej żal? — odezwał się Jessie — Tego
Chodeckiego... Wiecie dla czego? Bo jego żona była przeciwna temu
żeby należał do partii. Jeżeli go wyleją, będzie mu głowę suszyła
1 powtarzała bez końca: A nie mówiłam, że to się tak skończy?... A nie
mówiłam!... Bo to jest nieuświadomiona kobieta... można powiedzieć:
oportunistka!...
— Czy u Jeffetsona były jeszcze inne komórki?... — zapytał szep
tem Kilian.
Will kiwał głową i na jego pucołowatej twarzy, która teraz poczer
wieniała na mrozie, rozlało się uczucie zadowolenia. •

— To właśnie będzie dla nich największą niespodzianką. Są jeszcze
dwie komórki!... Dranie! — dodał mimowoli.
Celia znów westchnęła.
— Nie zawsze da się przewidzieć, co będzie później...
Will położył rękę na jej biodrze i silnie przycisnął ją.
— Do djabła! Nie myśl o tym... damy sobie jakoś radę!... Trudno...
bywają dobre czasy i bywają złe... Partii nie można przecież za to winić...
Trzeba będzie pomyśleć o wszystkim! Ale dranie, ni® ma co, dranie!
— dodał powtórnie.
Wrócili znów na główną szosę.
— Posłuchajcie... — odezwał się od kierownicy Jessie — jak dojedziemy do Pontiac, możemy zatrzymać się i napić gorącej kawy... co?...
— Pojedziemy dalej... mamy jeszcze kawał terenu do przeszukiwa
nia odpowiedziała Betsy dość szorstko.
■— Umieram z głodu! — żalił się Jessie.
— Posłuchaj, Betsy, zmarzliśmy i jesteśmy zmordowani... — wtrą
ciła Celia — może byśmy zrobili przerwę...
— Możemy kupić sandwicze, zjemy w samochodzie, nie tracąc
czasu na zatrzymywanie się — zaproponował Abe.
— Dobrze... nie mam nic przeciwko temu... przepraszam was...
Betsy odwróciła się, znów bacznie przyglądając się polom, obok
których przejeżdżali.
- — a wiecie, co ja zrobię, jak mnie wyleją z fabryki? — zawołał
Jessie, ucieszony perspektywą najedzenia się. — Pójdę do Forda...
Zaraz mnie wezmą do walcowni. Tam zawsze jest robota dla takich
jak ja. Nie bardzo mi się to uśmiecha, ale trudno... A wiecie dlaczego?
Bo jak te ciężkie młoty — każdy waży osiem tysięcy kilogramów! —
spadają, to mnie zawsze coś zakluje w żołądku... Z początku myślałem,
że się jakoś przyzwyczaję, ale nie... Postawili mnie przy tych młotach,
bo byłem silniejszy od innych, ale nie mogłem wytrzymać... Później
jakiegoś Murzyna na to miejsce dali... To jest właśnie najlepszy dowód,
jak oni eksploatują tuch Murzynów... Gdzie indziej taka praca Wyno
siłaby dziennie najwyżej sześć godzin, no nie? I miesiąc urlopu każde
lato... obowiązkowo... Wiecie co ja myślę o tym?...
— Przestń gadać! Gęba ci się nie zamyka! — zawołała z rozdraż
nieniem Betsy, nie mogąc powstrzymać się.

— Przepraszam... nie wiedziałem... — mruknął Jessie, łapiąc kur*
czowo za kierownicę.
Celia pochyliła się ku przodowi i położyła rękę na plecach Betsy,
która odwróciła się, mc nie mówiąc. Jej do niedawna młoda, ładna
twarz była całkowicie zmieniona, znikła z niej młodość i uroda zosta
ło jedynie dalekie poddbieństwo do kobiety, którą przedtem wszscy
znali.
— Zatrzymaj się na zakręcie — powiedział Will do Vandermila —
widzę tam jakieś domki.
— Możebyśmy zatrzymali się wracając i wpierw dojechali do
Pontiac?
Nikt mu nie odpowiedział na to. Samochód zatrzymał się.
— Pójdę tam, zapytam się... — powiedziała Betsy.
Will zerwał się ze swego siedzenia.
— Trzeba będzię przeszukać te zarośla i drogę wzdłuż parkanów...
jest tutaj niedaleko niewielki parów...
Wyszli z samochodu, rozchodząc się w różnych kierunkach, Szli
powoli, ostrożnie stąpając po zmarzniętej i zlodowaciałej ziemi, orzezwyciężając podmuchy wiatru, który utrudniał im posuwanie się na
przód
V.

Poniedziałek, 3 po południu
Do świadomości Princey'a dotarły wpierw czyjeś głosy, później
dotkliwe uczucie fizycznego bólu. Otworzył oczy. Zobaczył Dinnv'ego,
później Franka Speaighta, który patrzył na niego z góry. Dopiero wte
dy zrozumiał, że leży na podłodze... przypumniał sobie...
— Hallo! No i co?... Nie udało się!... — powiedział Speaight. Opuścił
jedną rękę, chwycił Princey'a za koszulę, podniósł go do góry i posa
dził, oparłszy plecami o ścianę. Potem wymierzył mu cios pięścią prosto
w twarz. Głowa Princey'a uderzyła z całej siły o ścianę. Z rozciętych
warg ściekała kroplami krew, oczy były prawie szklane. Speaight przy?
trzymał go by nie upadł.
— Silny chłop, nie ma co! — zawołał.
Do pokoju wszedł Herman drzwiami, prowadzącymi z góry.
— Po coście mnie wołali?... O!... Za późno przyszedłem — zawołał
z żalem.
(d c. n4

Państwo w rusztowaniach

SERCE TADŻYKISTANU

Rozmach i imponujące tempo w odbudowie ZSRR
Utarło się u nas, że dla określenia
wielkich osiągnięć, szybkiego tempa
pracy, wynalazczości i innych nad
zwyczajnych zdobyczy technicznych 1
naukowych, używaliśmy przymiotnika
„amerykańskie“. Ten przymiotnik za
stępował pojęcia: największy, naj
szybszy, najlepszy i szereg innych
„naj“, świadczących o postępie wie
dzy, nauki i pracy.
Tak było do czasu, gdy Rosja car
ska, kraj zacofany pod każdym wzglę
dem, a przede wszystkim pod wzglę
dem ekonomicznym, przekształciła się
w państwo postępu politycznego, gos
podarczego i socjalnego. Ubiegłe 30
lat od dnia Wielkiej Listopadowej Re
wolucji, w tym ponad 4 lata w wa
runkach ciężkiej wojny, były latami
gigantycznej pracy całego narodu ra
dzieckiego. Co w tym okresie doko
nano?

Cyfry i fakty
PLAN
Związek Radziecki fest pierwszym
krajem na świecie, który w pełni za
stosował w swej gospodarce plano
wanie. Punktem centralnym stalinow
skiego programu rozwoju gospodar
czego Związku Radzieckiego było uprzemysłowienie kraju. To zadanie
dominowało w trzech kolejnych gos
podarczych planach pięcioletnich.
Tempo rozwoju gospodarczego w
tym okresie wykazuje najlepiej ol
brzymi przyrost rocznej produkcji w
I pięcioleciu o 5 miliardów rb., w II
pięcioleciu — o 10 miliardów rb., w
m pięcioleciu — o 14 mild. rb. Po
wojenny plan pięcioletni, rozpoczęty
w r. 1946, przewiduje nowe przesu
nięcia w ekonomice kraju w kierun
ku potężnego pokojowego rozwoju
gospodarki ZSRR. W r. 1950 produk
cja przemysłowa w Związku Radziec
kim przewyższy o 48 proc, poziom
przedwojenny. W budownictwie zain
westowanych będzie w okresie lat
5 — 250 miliardów rb. W ostatnim
roku planu ZSRR produkować będzie
250 mil. ton węgla, 35 mil. ton ro
py naftowej, 82 miliardy KW energii
elektrycznej, 19,5 mil. ton surówki
żelaznej, 25 mil. ton stali, zajmując
we wszystkich tych pozycjach pierw
sze miejsce w Europie. Produkcja
zboża wzmoże się do 127 mil. ton,
buraków do 26 mil''. ton, a baweł
ny do 3 mil. ton.

WYKONANIE
że zapowiedzi te 1 plany nie są
bynajmniej hasłami propagandowymi,
ale będą w pełni i w terminie wyko
nane, o tym świadczą najlepiej do
tychczasowe Wyniki, osiągnięte we
wszystkich dziedzinach pracy w cią
gu 3 kwartałów roku bież. Oto one:
globalna produkcja całego prze
mysłu radzieckiego wzrosła w cikresie ostatnich 9 miesięcy o 18
procent,
ogólne zbiory zbóż w r. 1947, w
związku ze sprzyjającymi warun
kami klimatycznymi i lepszą orga
nizacją pracy w rolnictwie, wzro
sły o 58 proc, w porównaniu ze
zbiorami w r. 1946, przeciętny
dzienny załadunek na kolejach w
HI kwartale 1947 r. wynosił 111
proc., a więc przeszło podwójnie
w porównaniu z m kw. 1946 r.,
zakres prac kapitalnych w prze
myśle węglowym wynosił 105 proc.,
w przemyśle lekkim i spożywczym
132 proc.,
w budownictwie 110
proc., w porównaniu z rokiem ubiegłym.
Nieograniczone zasoby surowcowe 1
bogactwa naturalne, dzięki należytej
Ich eksploatacji, postawiły Związek
Radziecki na czoło państw świata.
Obecnie Związek Radziecki zajmu
je pierwsze miejsce na świecie pod
względem zbadanych zasobów ropy
naftowej, rudy żelaznej 1 mangano
wej, apatytów, soli potasowych, torfu;
drugie zaś miejsce — pod względem
zasobów węgla. ZSRR posiada prze
szło połowę światowych zasobów ru
dy żelaznej, 1/5 część światowych za
sobów węglowych, przeszło 4/5 świa
towych zasobów soli potasowych. W
Rosji przedrewolucyjnej z 92 pier
wiastków chemicznych wydobywano

• jedynie 20; obecnie wydobywa się ich dano do użytku mieszkańców 406 tys. domość, że robotnicy pracują nie dla
I już 80.
mtr. kw. powierzchni mieszkalnej. W kapitalistów, nie dla obcych, lecz dia
roku bież, planuje się budowę jeszcze własnego państwa, dla siebie.
Buifowrctwo przemysłowe
większej liczby nowych domów mlesz
Dzięki olbrzymiemu uprzemysło
kalnych. Zaplanowano wielkie prace wieniu kraju i rozwojową nauki w
i m e skie
W roku bież, uruchomione zostały- nad gazyfikacją miasta. W roku bież, ZSRR, wzrosła w niespotykanych roz
liczne odbudowane giganty, wśród doprowadzi się gaz do 35 tys. miesz miarach liczba wykwalifikowanych ro
nich Dnieprowska Elektrownia Wod kań. Prace nad budową metro lenin. botników. Miliony ludzi wzniosły się
na wyższy poziom kultury i wiedzy.
na, „Zaporożstal“, Nikopolska Wal gradzkiego są w toku.
Praca ludzka, codzienny zwykły trud
cownia Rur, Woroneskie Zakłady
SEWASTOPOL
człowieka, stała się sprawą honoru i
Kauczuku syntetycznego. Oddano do
W mieście tym, które w ciągu 250 godności osobistej, stworzyła dla każ
użytku dziesiątki nowych kopalni,
zbudowano setki kilometrów linii ko dni powstrzymywało ogromny nacisk dego drogę do szacunku, uznania i
lejowych itp. Prawie 12 miliardów Niemców i które zostało zniszczone sławy.
rubli zainwestowano w roku bież, w prawie doszczętnie — wybudowano,
*
dzieło odrodzenia gospodarki naro już 2.057 domów o powierzchni miesz
Te
ogromne
siły
potencjalne 1
dowej i kultury w rejonach kraju, kalnej, wynoszącej 225.300 mtr.
szybki rozwój gospodarczy Związku
które znajdowały się pod okupacją
ODESSA
Radzieckiego, mają olbrzymie znacze
hitlerowską.
Odbudowuje się miasto i wielki nie dla powojennego układu stosun
W samej tylko Federacji Rosyj port czarnomorski, W mieście uru- ków na świecie. Stanowią one bo
skiej zbudowano i odbudowano w cią chomiono już 170 fabryk i zakładów wiem skuteczną przeciwwagę dla nie
jedno
gu 9 m-cy roku bież, około 80 tys. przemysłowych, ponad 130 spółdzielni przebierającej w środkach ekspansji Stolicą Tadżykskiej Republiki jest Stalinambad, który
cześnie najważniejszym ośrodkiem naukowym, do którego zjeżdża mło
domów mieszkalnych, a ogółem w o- wytwórczych. Odbudowuje się i wzno imperializmu kapitalistycznego.
kresie powojennym odbudowano 885 si nowe fabryki obrabiarek. W r.
Dla państw sąsiadujących z ZSRR dzież całego Tadżykistanu, by studiować w licznych uczelniach tego mia
sta.
tys. domów mieszkalnych. Na Ukrai 1950 Odessa da krajowi tyle obrabia i z nim zaprzyjaźnionych, siła gos
nie zbudowano w ciągu 9 m-cy 54.300 rek ,ile produkowały wszystkie fa podarcza Związku Radzieckiego ma Na zdjęciu piękny stylowy gmach Tadżykskiego Instytutu Pedagogicznego.
domów, a ogółem 620 tys. Na Bia- bryki Rosji przedrewolucyjnej.
decydujące znaczenie dla ich odbudo
łorusi około 288 tys. domów.
Zburzony przez Niemców port ode- wy i rozwoju. Wśród tych państw
ski staje się w miarę odbudowy jed szczególnie zainteresowana jest Pol
STALINGRAD
ska. Obroty gospodarcze ze Związ
Odbudowa miasta _ bohatera Sta- nym z najlepszych portów Związku kiem
Radzieckim mają przede wszyst I
Mon Ir 7 Q R R
lingradu rozpoczęła się jeszcze pod- Radzieckiego. Już obecnie ilość por kim cechę
stałości, co umożliwia na- I
r lilii IX1UK. Zj. O. JA. 11.
czas wojny. W mieście funkcjonują towych urządzeń przeładunkowych i szemu przemysłowi nastawienie swej
żaden chyba dział pracy naukowo- j tysięcy odmian — gladiolusy, maki,
obecnie setki dużych, średnich i Ich moc przewyższa poziom przedwo produkcji na długie okresy pracy. Po laboratoryjnej
Akademii Nauk ZSRR tulipany, lilie, irysy. Na półtora hek
mniejszych zakładów przemysłowych. jenny.
nadto bogactwa naturalne ZSRR sta nie jest tak efektowny i przemawia tarowych plantacjach ciągną się roOdbudowano 480 tys. metrów kw. po
nowią dla nas źródło importu pod jący do niewtajemniczonych, jak u- saria, których jest tu 250 odmian.
wierzchni mieszkalnej, należącej do Praca
stawowych surowców i materiałów, trzymywane dla celów doświadczal Gatunków drzew i krzaków — ok.
zarządu miejskiego, oraz 455 tys.
Jednym z podstawowych współ których zakupy na innych rynkach nych ogrody botaniczne.
70 tysięcy.
mtr. kw. powierzchni mieszkalnej na czynników ogromnych osiągnięć i napotykają na trudności. Wreszcie
Jeden
z
największych
takich
ogro
Katalog nasion, którymi rozporzą
leżącej do osób prywatnych.
szybkiego rozwoju
gospodarczego nieograniczona chłonność rynku wew dów znajduje się pod Moskwą. Rosną
dza podobny ogród w Leningradzie,
Związku
Radzieckiego,
jest
nowy
sto

nętrznego
w
Związku
Radzieckim
sta
tu między stuletnimi dębami okazy liczy 2.500 pozycji.
LENINGRAD
sunek do pracy. Przyczynił się on do nowi dla nas najpewniejszą bazę zby
W mieście, które wytrzymało trzy powstania szlachetnego współzawod tu, oderwaną od wpływów koniunktu flory z najdalszych zakątków ZSRR:
letnie oblężenie, nie ma obecnie ani nictwa pracy w kierunku podnoszenia ralnych, zakłóceń i kryzysów, którym mandżurskie azalie, perskie drzewa
morwowe, zielenieją kaukaskie cypry
jednego nie odbudowanego zakładu wydajności i jakości. Bodźcem do te ulegają
państwa kapitalistyczne.
sy 1 ogromne krzaki paproci. Ogro
przemysłowego. W roku ubiegłym od- go współzawodnictwa była i jest świa
T. D.
dy kwiatowe liczą około sześćdziesiąt

Ogrody botaniczne

Sprawa paląca

STANISŁAW SROKOWSKI
Prof. Akademii Nauk Politycznych

WIELKA PRZEMIANA
W okresie ostatnich 200 lat od śmier ! 2e nie są to puste tylko słowa, oka
ci Piotra Wielkiego aż do wybuchu zała w pełni druga
’’..........wojna światowa,
wojny światowej 1914 r., Rosja sta kiedy bez jakiegokolwiek wahania
nowiła najbardziej wsteczny zakątek i szemrania masy ludności radzie
Europy. Zmieniali się władcy obszer ckiej ponosiły najcięższe ofiary, aby
nego kraju, ale nic nowego dać mu nie obronić to, co posiadały w sferze
umieli. Nie narastała nawet potęga zdobyczy politycznych i socjalnych.
materialną olbrzymiego państwa, co Tak nie walczyłby nigdy niewolnik
ujawniało się stale przy wszystkich idący w bój pod przymusem.
konfliktach europejskich i świato
Olbrzymie jest też znaczenie sccjo
wych, jak wojna krymska, jak woj logiczne ruchu zrodzonego przez re
ny bałkańskie, jak wojna japońska, wolucję październikową. Oddźwięki
jak wreszcie wojna z Niemcami i głoszonych przez ów ruch haseł: rów
Austrią w latach 1914 — 1918.
ności wszystkich obywateli w zakresie
Rosja ponosiła klęskę po klęsce, praw i obowiązków, prawa do pra
a jedno upokorzenie następowało po cy i zdobywania nauki, inicjatywy
drugim. Prawdziwy kolos na glinia państwa w sferze produkcji i jej zby
nych nogach, któremu szkodziła tu i wielu innych — przenikają już
wszelka aktywność, który jednak był do wszystkich zakątków globu i do
dość mocny, aby podległe mu ludy chodzić tam będą stale, galwanizując
trzymać w niewoli a jakąkolwiek
myśl postępu duchowego dławić już
w samym jej zaczątku.
Najlepsi synowie wielkiego narodu
rosyjskiego widzieli dobrze ową ja umiał czytać
łową egzystencję. Już w latach dwu
W mroźnej północnej Jakutii u
dziestych XIX wieku zjawia się tam progu nowej epoki w 1918 r., jedną
szlachetny ruch dekabrystów, po z najpopularniejszych postaci był w
czym długie pasmo działań nihilistów całym kraju, miejscowy bogacz Niki
i socjalistów, uwieńczone rewolucją foron. On jeden umiał czytać i pi
z lat 1905 i 1906, aż wreszcie wszy sać.
stko to kończy się emanacją jedyne
Zmieniły się czasy dla Jakutów.
go w swoim rodzaju ruchu komuni Dzisiaj w jednym tylko kołchozie im.
stycznego, który masom rosyjskim Mołotowa 40 ludzi posiada średnie
dał możność rozwinięcia sił, o jakich wykształcenie, Jakuci są nauczycie
dawniej nikt nie mógł nawet myśleć. lami w jakuckich szkołach, agrono
DZIEŁO REWOLUCJI
mami, zootechnikami. B. „kołchoź
Działanie to wiąże się ściśle z poję nik“ Atanasij Kalitonow jest dyrek
ciem tzw. rewolucji październikowej, torem seminarium pedagogicznego w
jednego z największych zdarzeń w hi Budzinie, mieście położonym za krę
storii. Rewolucja październikowa z giem polarnym. Organizator kołcho
r. 1917 nie tylko bowiem1 przyniosła zu Semen Borisow jest w Radzie
wolność jednostkom i warstwom na Ministrów Jakucklej Republiki.
rodu rosyjskiego, ale zerwała rów
nież kajdany, którymi skute były
ludy żyjące w dawnym imperium
carskim, zmiotła intryganckie wpły
wy obcych, zwłaszcza Niemców, pod Cechowała go miłość do życia
niosła wysoko sztandar pracy wszy
stkich dla wszystkich i nauczyła
narody Związku Socjalistycznych Re
publik Radzieckich solidarności i ofiarności.

Tylko jeden

j zakrzepłe gospodarcze i społeczne
stosunki lokalne. Przykładem mogą
być Chiny, Indonezja lub Indie.
Ten ruch dociera także do Ame
ryki i podważa tamtejszy ustrój ka
pitalistyczny, będący zawsze i wszędzie źródłem nastrojów wojennych,
zwalcza
zwalcza skrainv
skrajny naHnnalł.J
nacjonalizm ii ego
izm narodowy, oraz .kult tzw. „ras
wyższych“. Dzięki rewolucji paździer
nikowej zrodził się wielki ruch uni
wersalny, który chce uchronić ludz
kość przed zaprzepaszczeniem ogrom
nych wartości kulturalnych, jakie
zdobyła kosztem wielkich ofiar i wy
siłków w ciągu wielu tysięcy lat.
Ruch ten usiłuje podnosić jak naj
szersze masy ludzkie moralnie i ma
terialnie, pragnie im dać pełne czło
wieczeństwo i świadomość celu ist
nienia.

NOWE IDEE GOSPODARCZE
Nie tylko w sferze ducha tkwi tak
wielka wartość i waga ruchu zrodzo
nego z rewolucji październikowej.
Stworzył on również potężną siłę
konstruktywną w dziedzinie organi
zacji życia gospodarczego.
Dość porównać dzisiejsze możliwo
ści produkcji na obszarze Związku
Socjalistycznych Republik Radzie
ckich z tymi, jakie istniały tam za
rządów caratu. Są to różnice tak
wielkie, że same rzucają się w oczy.
A przecież eksploatowane dziś siły
i skarby naturalne na tej samej prze
strzeni i w tej samej ilości były
i dawniej.
Widać jednak, że ustrój carskiej
Rosji nie umiał ich uruchomić i spo
żytkować. W najlepszym razie przy-

i ludzi...

woływał innych, aby to zrobili ku
swojej rozumie się wyłącznej korzy
ści.
Nie inaczej działo się też i w rol
nictwie, które stało na najniższym
poziomie wytwórczości
Wieczne głoa?
/ niedostatki, oto owoc rządów
carskich i atmosfera przedrewolucyj
nego bytu ludu rpęyjskiego.

Obecnie państwo posiada jasny
plan działania, oparty na ogólnym
interesie zbiorowości. Wyrasta on z
doświadczeń zebranych w ciągu dłu
gich lat życia narodu i pomyślany
jest na bardzo daleką metę. Pań
stwo a nie kapitał nakreśla cele spo
łeczności i wskazuje obywatelowi je
go obowiązki, mocno zaś wpojone
poczucie hierarchii spraw utrzymuje
naród w karności i poszanowaniu
dla tych, którzy mu przodują wyż
szością duchową.
St. Srokowski.

GŁODNY STEP
będzie musiał zmienić nazwę

lektrowni, która dostarczy prądu
okolicznym fabrykom. Równocześnie
•Na południe od Taszkentu (Uzbe budowany system kanałów nawadnia
kistan) ciągnie się spalona słońcem jących zamieni pustynię w kwitnącą
równina, zwana Głodnym Stepem. oazę.
Nie ma tu śladu życia roślinnego, bo
Pierwszy agregat elektrowni, która
przecinająca step jedyna rzeka Syr- będzie trzecią co do wielkości w
Daria nie mogła nawodnić gruntu.
ZSRR, już jest gotów. W pośpiechu
I tu jednak dotarł człowiek ze swą kończy się montaż drugiego agrega
nowoczesną techniką. Rzeka została tu — iw 30-tą rocznicę Rewolucji
spętana ogromną kamienną zaporą. Październikowej — przez przewody
U stóp farhadzkich skał, w pośpie popłynie po raz pierwszy prąd elek
chu kończy się budowę ogromnej e- tryczny.

Jakim był — <?lcgo dokonał
liks Dzierżyński?
Trzeba, aby wszyscy w Polsce
dowej znali prawdziwe oblicze jednej z najszlachetniejszych, najpięk
niejszych postaci Wielkiej Rewolucji
Rosyjskiej, aby każdy Polak szczycił
się tym, że jest rodakiem Dzierżyń
skiego. Trzeba, abyśmy wiedzieli, że
jeden z najpopularniejszych w Związ
ku Radzieckim bohaterów Wielkiej
Rewolucji, „Żelazny Feliks“ wyrósł i
hartował się w walce o wolną, nie
podległą Polskę.

„Mam jedno, co trzyma mnie i ka
żę być pogodnym — pisze Dzierżyń
ski w liście z 10 pawilonu w War
szawie — to wiara niezłomna w lu
dzi... Warunki życia się zmienią i
zło przesianie panować i człowiek
dla człowieka będzie bratem najbliż
szym, jak dziś wilkiem“.
„Im piekło życia w danej chwili
jest gorsze, tym głośniej i wyraźniej
słyszę odwieczny hymn życia —
piękna i szczęścia i prawdy... Życie,
gdy je nawet w kajdanach wlec trze
ba, może być i jest radosne“. (2 czerw
ca 1914 r.).
Miłość do życia, we wszystkich je
go przejawach była charakterystycz
na dla Dzierżyńskiego. Radość życia
po długich nocach więziennych czy
niła rzadkie dni wolności jeszcze
piękniejsze. W 1912 roku — żandar
mi znowu go aresztują.

WALKA Z CARATEM
Urodzony w 1877 r. w powiecie
oszmiańskim na Litwie, Dzierżyński
pod wrażeniem okrucieństw caratu,
po zdławieniu powstania 1863 r., pod
wrażeniem ucisku narodowego, reli
gijnego i socjalnego już na ławie
szkolnej wstępuje do socjal-demokracji. Pracując pewien okres jako
zwyczajny robotnik, zespala się z
ludem, któremu postanowił poświęcić
życie.
Młody
rewolucjonista nie ma
jeszcze 20 lat, kiedy żandarmi car
scy go aresztują i po raz pierwszy
dostaje się do więzienia, a stamtąd
na Sybir. W więzieniu przebył jede
naście lat — prawie czwartą część
swojego życia. Sześć razy areszto
wano go, ale parę razy przez nie
przebyte bagna i lasy ucieka z sy
beryjskiej zsyłki z powrotem do
Dlablt wiedzą jak to się stało? Produkowałem krzesła, a wyszła
feńdsądnyę^i
„krokodyl“ Warszawy. Tu wstępuje w szeregi

W OGNIU REWOLUCJI
Z katorgi uwolniła Dzierżyńskiego
lutowa rewolucja rosyjska. I teraz
po obaleniu caratu poświęca się cał
kowicie
przygotowaniu rewolucji
październikowej. Jest członkiem Cen
tralnego Komitetu Partii Bolszewi
ków, przygotowuje bezpośrednio po
wstanie w Piotrogrodzie, współpra
cując z Leninem i Stalinem, kieru
je 7 listopada zdobyciem poczty, te
legrafu i stacji telefonicznych.
A po zwycięskiej rewolucji nastę
puje w życiu Dzierżyńskiego okres
za który tak go znienawidzili wro
gowie rewolucji: zwycięski proleta
riat rosyjski oddaje w ręce wypró
bowanego polskiego działacza ochro
nę tego, co własną krwią sobie zdo
był — władzy. Stawia Dzierżyńskie
go na czele „Wszechrosyjskiej Ko
misji Nadzwyczajnej do walki z
kontrrewolucją, spekulacją, sabota

Bezplanowa produkcja

Feliks Dzierżyński

bohater Rewolucji

Feliks Dzierżyński

partii proletariatu polsk’ego.
duszą rewolucji 1905 — 1907
byłym Królestwie Polskim.
WIARA W LUDZI
Wszędzie w nieustannej działalno
ści partyjnej, którą prowadził, nie
licząc się ani z czasem, ani ze zdro
wiem, w długich godzinach strasz
nej, więziennej ciszy żyje w duszy
„Józefa“, jak zwała go partia, wia
ra w ludzi, miłość do nich i do życifc

— Naczelniku na ulicy Zielonej pali
się!!
— Przystąpcie natychmiast do akcji:
ustalcie budżet, wypiszcie zapotrzebo
wanie, załatwcie w powiecie zezwole
nie, zakupcie sprzęt pożarniczy, roz
dajcie go strażakom i... ruszajcie na
ratunek.
„Krokodyl“

żem“ („Czeka“). Wiemy dzisiaj w
Polsce, jakie zło mogą wyrządzić
wrogowie
ludu — podtrzymywani
interwencją państw obcych.
„Jestem w ogniu walki — pisze
wtedy Dzierżyński — prowadzę ży
cie żołnierza, który nie ma wypo
czynku, bo musi ratować dom nasz...“.
Dzierżyński myśli i działa zawsze
w interesach ludu i nienawidzi prze
mocy, tak samo silnie, jak dawniej.
Gdy mija największe niebezpieczeń
stwo, żąda zniesienia kary śmierci i
ograniczenia praw Nadzwyczajnej
Komisji.
Obok „Czeki“ Dzierżyński kieruje,
jako komisarz ludowy odbudową
zniszczonej komunikacji wielkiego
kraju, a po śmierci Lenina partia
powierza mu stanowisko przewod
niczącego Najwyższej Rady, która
kieruje całym socjalistycznym prze
mysłem radzieckim.

WARSZAWA — W NOWYM ŻYCIU
Umarł Dzierżyński w ogniu wali ki o nowy byt w parę godzin po na
miętnym przemówieniu w obronie
socjalistycznego
uprzemysłowienia
kraju, 20 lipca 1926 roku. Nie do
czekał ani pełnego zwycięstwa so
cjalistycznej
gospodarki, ani też
spełnienia marzenia swojego życia—
Polski Ludowej. Pamiętajmy, że
bohater Wielkiej Rewolucji xtosyjskiej w najstraszniejszych warun
kach więzienia katorżniczego, zakuty
w kajdany, pisał:
„Sądzę,
że
Warszawa,
która
wszystkich nas pociąga ku sobie,
zbierze nas razem w innych warunkacli. w innym życiu... Życie zakwitnie tym prędzej i silniej, im silnie.isze dziś jest rozbicie“.
Wanda Brońska,

W 30 rocznicę Rewolucji Listopadowej

cały Olsztyn manifestował

uczucia braterstwa i przyjaźni
dla narodów Zw. Radzieckiego
W dniu wczorajszym cały Olsztyn święcił dzień zwycięstwa wiel*
kich idei socjalizmu, wolności i równości obywatelskiej, dzień trzydzie*
śtolecia Rewolucji Listopadowej.

Zniszczony w czasie rewolucji
przemysł rosyjski osiągnął takie
stadium rozwoju, że już w roku 1939
w niektórych swych gałęziach prze»
ścignął nawet produkcję równorzęd»
nych sobie gałęzi przemysłu amery*
kańskiego.
— Zw. Radziecki, który trzydzteś
ci lat temu powstał w ogniu strasz»
liwej i największej w dzie ach wojny
domowej, dziś stoi na straży pokoju
światowego, broniąc całym swoim
autorytetem j całą swoją potęgą
wszystkie s'absze a miłujące pokój

narody przed zakusartlj nowych pod
palaczy świata.
— I właśnie dziś, kiedy powstała
z gruzów drugiej wojny światowej
Polska Ludowa rozpoczęła twórczą
pracę nad odbudową zniszczonego
kraju — Związek Radziecki twar»
do stanął na straży nienaruszatnoś
ci naszych granic na zachodzie
przed zakusami anglosaskich kap?
talistów.
Po przemówieniu ob. Ćwieka or
kiestra odegrała narodowy hymn
po'ski, po czym zgromadzeni ufor*
mowali się w długi pochód, który
wyruszył ulicami miasta na plac
Jedności Słowiańskiej, gdzie się roz=
wiązał. (Ł)

Z Ostatniej chwili

Pól miliona bezrobotnych

oto cena, którą płaci Francja
za współpracę

z Ameryką
TELEFONUJĄ NAM:
PARYŻ. — W ramach planu
oszczędnościowego rząd francuski
posianowił zaniechać wsze kich in»
westycji, które nie są konieczni®
potrzebne lub leż takich, których

wyniki mogłyby być oczekiwane
dopiero po dłuższym czasie.
Wobec powyższego dyrekcje ko«
lejowe przerwały natychmast pra*
ce ną dworcach, wstrzymało < dbu«
dowę zniszczonych miast, zwoln o<
no tempo budowy za :ór wodnych
i ograniczono działalność towa»
rzystw budowy samolotów pasażerskich.
| Pól miliona robotników znalazło
się bez pracy.

Pomi,mo gęsto padającego ciężki* j ły nie tylko o swoją sprawę. Ich
mi, mokrymi płatami śn;egu, zgod» | wzniosłym hasłem było niesienie
nie z programem już o godz. 18=tej wolności
wszystkim,
uc skanypi
na pl. Wolności zgromadziły się j wyzyskiwanym przez kapitalistów
liczne masy społeczeństwa olsztyń» narodom.
skiego, zrzeszonego w organizacjach
— Przecież nie kto inny, ale wła=
politycznych, społecznych i miodzie» śnie ten lud rosyjski, który już
żówych oraz młodzież szkolna i nie» rzucił był z siebie uciskające go cd
zrzeszona ludność.
wieków jarzn^o caratu, pierwszy na
Sprawa otwarcia w Olsztynie od • W trakcie rozmów na ten temat
Po obu stronach na stopniach ra« posiedzeniu rady komisarzy ludo=
działu PKO ruszyła nareszcie z mar l z wicewojewodą olsztyńskim ob.
tusza uszeregowały się poczty sztan» wych w 1918 r. uznał naszą niepod»
twego punktu. Nasze wo.ewództwo, ' B. Kcrolewicz=Wilamowskim, usta«
darowe wszystkich przybyłych na ległość, przekreślając wszelkie umo»
jak wiadomo, jest dotąd obsługiwa ; łono, że do przeniesień u Narodowe
uroczystość ugrupowań politycznych wy dotyczące rozbioru państwa pol»
i społecznych. '
Dziś, o godz. 16 w sali Teatru
będą ne przez oddział PKO w Gdańsku, | go Banku Polskiego do własnego
skiego.
Następnie
przemawiać
Do licznie zgromadzonego społe
—- I dlatego rocznica zwycięstwa Miejskiego w Olsztynie odbędzie się przedstawiciele Bloku Stronnictw co ogromnie komplikuje operacje j lokalu przy ul. Stalina i ob ęcia
czeństwa przejnówlł z ramienia Wo» mas pracujących narodu rosyjsk-ego uroczysta akademia ku uczczeniu Demokratycznych, Armii Czerwonej finansowe, załatwiane przez tę in I przez BGK opuszczonej przezeń ka
stytucję, a w ich liczbie — akcję ’ mienicy przy ul. PierJeżnego — od
jewódzkiego Zarządu Towarzystwa jest również i naszym świętem i dla 30 rocznicy Wielkiej Rewolucji Li« i Wojska Polskiego.
oszczędnościową ludzi pracy.
i dział PKO zajmie po BGK tymcza«
Przyjaźni Polsko«Radzieckiej ob. tego w dniu dzisiejszym cała Polska stopadowej.
Po
części
ofcjalnej
bogaty
pro»
W wyniku starań miejscowych ! sowo lokal w ratuszu.
Sokołowski, kreśląc w krótkich sio« święci Trzydziestolecie Rewolucji
Akademię
zagai i powoła pręży« gram artystyczny akademii wyko® władz wojewódzkich zarząd głów* ! Z uwagi na szczupłość tego loka»
wach znaczenie wielkiego czynu' Listopadowej.
Dobrowolska » Gruszczyńska -ny PKO w Warszawie delegował do i lu, który nie da możności mlejsco»
głodnych, od wieków ciem ężonych, Okrzykiem, wzniesionym na cześć dium prezes Tow. Przyjaźni Polsko« na ją
i wyzyskiwanych przez kapitalistów i przyjaźni polsko» radzieckiej »mówca Radzieckiej ob. M. Sokołowski, poj (śpiew), artyści Teatru Miejskiego O’sztyna swych przedstawicieli w , wernu oddziałowi PKO rozwinąć
czym referat zasadniczy wygłosi"
mała orkiestra symfoniczna celu przygotowania gruntu do o* ; wszystkich agend, przybyli do Olsz
mas
proletariatu
rosyjskiego,
...
r-------..
_ które zakończył swe przemówienie, po wlcerain. Przemysłu i Handlu ob. oraz
Tow. Muzycznego.
twarcia oddziału w naszym mieś* tyąa przedstawiciele tej instytucji
jednym potężnym zrywem obahły czym orkjestra wojskowa odegrała J. Salcewicz.
Wstęp na akademię wolny.
cje.
już obecnie czynią u władz miej
olbrzymiego kolosa na drewnianych h
walczącego proletariatu „Mię»
scowych starania o przydzielenie
nogach, jak'm było ówczesne im» dzynarodowkę .
im paru obiektów, nadających się
perium carskie, torując drogę do
i Z kolei
imieniu Bloku Stron«
do odbudowy w centrum miasta.
wolności.
Jeden z nich stałby się siedzibą
— Masy rosyjskiego ludu walczy* nictw Demokratycznych zabrał głos
I sekretarz Komitetu Miejskiego
oddziału instytucji, drugi nrzeznaX—iri
rmn — ——i ■■hiwii 1 11 r-n nr—
PPR ob. Ćwiek, dając w swym prze«
ś czonv byłby na mieszkań; a dla pra
mówieniu obraz osiągnięć ludu pra«
cowników.
cującego dzisiejszego Związku Ra«
PKO posiada już na ten cel po«
dzieckiego oraz jego braterskiego
frzebne kredyty, brakuje tylko zgo
i skiego. Produkcja jego osiąga 3.000 dv CUP na przeprowadzenie __
stanowiska wobec poczynań młodej,
ko*
demokratycznej Polski Ludowej.
kg miesięcznie.
niecznych robót budów'anych. W tej
Masła natomiast od pewnego cza» mierze czynniki wojewódzkie po«
— Lud rosyjski, który trzydzieści
su mleczarnia nie wyrabia. Spro» ora starania zarządu gi. PKO w
lat temu zdecydowanie wystąpił
wadza s ę je z mleczami tereno» Warszawie o pozwolenie na podję«
przeciwko uciskowi ustroju ca skie«
Ogrom zadań i obowiązków, któ* go, dziś staje już na najwyższym
wych, ponieważ mleko, dostarczane eie robót. (1)
Już kilka dni minęło od ostatniej wycieczki, urządzonej dla mło z powiatu w ilości około 1.5C0 litre narzuca zorganizowanej społecz* szczeblu organizacji wewnętrznej,
ności obecna doba powojenna, wy5 •opartej na wolności i równości dzieży zorganizowanej w olsztyńskim oddziale mleczarskosjajczarskim rów dziennie, oddaje się w dużych
maga odeń (uzgodnienia rozprosz!»» wszystkich obywateli.
„Społem", a jeszcze dziś delegaci tej młodzieży nie mogą otrząsnąć się
dla funduszu aprowizacyj»
nego. Stan ten zm eni się w okresie
hych wysiłków i pokierowanie ich
z wrażenia i podziwu dla osiągnięć „Społem" w tej dziedzinie.
wiosennym, lecz o dalszych żarnie»
na właściwe tory.
I OSZUST PODATKOWY
Do tej pracy twórczej, wykony»
Praca oddziału jest istotnie cie» województwach centralnych. Nasze rżeniach oddziału mleczarskiego na»
wanej w imię naszej wspólnej do HJiiiy Popowej
kawa i zasługująca w pełni na bliż» natomiast województwo nie brało piszemy przy najbliższej okazji.
Zem.
sze zapoznanie s ę z nią.
: w ty,m roku udziału w tej, imprezie
przyszłości, poczuwa się każdy, ko»
Oto dowiadujemy się »między in» handlowej zakrojonej na wielką
mu dobro Państwa leży na sercu,
W ub. czwartek w sali Olsztyn»
zwłaszcza młodzież, która z owoców skiej WRN odbyła się konrerencja nymi, że skup jaj wyniósł np. w skalę.
lej pracy przede wszystkim korzy kobiet, pracujących w instytucjacn kwietniu 30.000 sztuk, w sieipniu
W roku jednak przyszłym przewi®
265.000, w paźdz erniku 80.000 sztuk. duje się wysyłkę do Anglii osiem
stać będzie.
społecznych.
Zakupione
w
naszym
woje
wódz»
Uczestniczki zebrania uchwaliły
Istniejące na naszym terenie or»
dziesięciu milionów sztuk jaj. Od»
Niny. Popowej,
ganizacjo młodzieżowe, a jest ich i wysłać na ręce
.
.
. wi» twie jaja przeznaczone są wyłącz» dział olsztyński w wysyłce tej bę=
■poro, pracują społecznie, ale w roz=: ceprzewodniczacej Światowej Fede« nie na konsumpcję wewnętrzną. dz e partycypował własnym wkła»
proszeniu —■ każda w swoim kie* racji Kobiet, serdeczne pozorowiepozairowie* „Społem", wykonując swoją umowę dem pracy i własnym kontyngent
■ wojewódzki inspektor pożarnictwa
runku, przeważnie niezależnie ©d nia i życzenia z okazji 30 rocznicy z odbiorcami angielskimi, całe zapo» tem.
i ppłk. poż. Łabno. Wygłoszono na»
trzebowanie
pokryło
ze
skupu
w
Rewoluc
i
Listopadowej.
innych.
Nie odbije się to jednak na na»
W świetlicy Miejskiej Zawodowej stępnie szereg referatów.
szym rynku wewnętrznym, którego Straży Pożarnej w Olsztynie odby* . W dyskusji nad referatami pöw’a»
Działalnością tych organizacji za»
zapotrzebowanie zostanie pokryte ła się odprawa powiatowych in» towi instruktorzy mówili c trud»
interesował się ostatnio wojewoda
w całości przez kury, wyhodowane struktorów pożarnictwa.
olsztyński i, pragnąc zapoznać się
nościach w swej pracy, kładąc
w międzyczasie w zwiększonej ilo«
bliżej z zakresem ich prac i zamie»
Odprawę ąaczęły zawody między» szczególny nacisk na brak podsta»
ści przez rolników.
rżeniami na przyszłość, zainicjował
plutonowe Miejskiej Zawodowej wowego sprzętu pożarniczego.
W chwili obecnej znajduje się w Straży Pożarnej w Olsztynie. Naj»
na dzień 10 b. m. konferencję, na
chłodni oddziału „Społem" 250.000 lepszy wynik w zawodach w ćwi
którą zaproszeni zostali przedsta*
wiciele wszystkich organizacji mlo=
mi 22 Lipca, przez pl. Wolności, ul. sztuk jaj, przeznaczonych wyłącznie czeniach szkolnych, ćwiczeniach bo»
dzieżowych w Olsztynie.
Stalina, Partyzantów, 1 Maja prze» na sprzedaż w obrębie naszego wo» jowych i rozwiązaniu zadania tak»
W związku z przypadającym na maszeruje do teatru im. St. Jaracza, jewództwa.
Program konferencji obejmuje:
tycznego osiągnął pluton II pod
Wydaje się, że ilość ta powinna dowództwem plut. poż. Gromuła.
sprawozdania
z
dotychczasowej dzień 10 b. m. Międzyna. odowym gdzie o godz. 11 odbędzie się uro»
działalności, plany na rok 1947/48, Świętem Młodzieży Demokratycz» czysta akademia z udziałem przed» wystarczyć naszym mieszkańcom
Po zawodach ogó’ne wytyczne Gmach St. Ludowego
ustalenie form współpracy organi» nej, komisja porozumiewawcza or« stawicleli władz, wojska, organiza» ’ że gosposie nasze nie będą miały pracy w okresie zimowym 1947/48
kłopotów z nabyciem jaj w okresie oraz sprawy organizacyjne omówił
racji młodzieżowych na przyszłość ganizacji młodzieżowych w Olszty» cji pol-tycznych i społecznych.
nie ustaliła program niedzielnego
Bożego Narodzenia.
i dyskusję.
W
części
oficjalnej
akademi
zo=
Myślą przewodnią ob. wojewody obchodu tego święta.
Sztuczne wylęgarnie (inkubatory)
Wczoraj wieczorem około godziny
wygłoszony m. in. referat
O godz. 9.45 nastąpi na pl. Wol» stanie
jest, uzgodnienie działalności spo»
pracowały w okresie letnim bez
20 wybuchł w Olsztynie groźny per
o
Światowej
Federacji
Młodzieży
tocznej poszczególnych ogniw i opar» ności zbiórka wszystkich szkół i or Demokratycznej.
przerwy. Wylęgiwało się w nich
żar w gmachu Stronn. Ludowego,
ci a ich dalszyeh prac na zasadach i ganizacji młodzieżowych. Po ufor»
wdnocześne około 25.000 sztuk
gdzie mieści się również drukarnia
Część
artystyczną,
w
której
vjymowaniu
pochodu
młodzież
uda
się
współzawodnictwa w pracy spo
kurcząt. To też do podniesienia ho»
'DÓłdzjelcza „Zagon", u zbiegu uL
stąpi,
jak
już
podawaliśmy,
śpe»
na
pl.
Jedności
Słowiańskiej,
gdzie
łecznej, którą już wykonywują, lub
iowli drobiu w województwie w
Jak już podawaliśmy, w dniu ju* Kajki i Kopernika.
waczka
M.
Dobrowolska-Gruszczyń
złoży wieniec u stóp pomnika po»
którą podejmą w przyszłości.
odbędzie się uroczycie
ska i mała orkiestra symfoniczna, dużej mierze przyczyniły się wła tutrzejszym
Ogniskiem pożaru byla lewa stro
wylęgarnie
społemowskie. poświęcenie pierwszego na Zie*
W naradzie wstępnej, odbytej pod ległych bohaterów, po czym ulica» zapoczątkuje hymn Federacji, od= mie
na
poddasza. Ogień szybko objął ca
A wiemy z komunikatów gospodar« miach Odzyskanych sztandaru Zw.
przewodnictwem naczelnika Wydz.
śpiewany przez chór harcerski.
łą, konstrukcje dachu.
'zyoh, że mamy już ponad pół mi* Zaw. Prac. Skarbowych w Olszty..
Społ.uPolit. U. W. ob. Jeżewskiego
O godz. 18 w lokalu ZMW „Wici" Mona wszelkiego rodzaju ptactwa' nie.
W chwili zamykania
numeru
w obecności nacz. Wydz. Wojsko»
przy ul. Kopernika 14 odbędzie się i że ilość, ta stale i bez przerwy po» i Uroczysty obchód poprzedzi na- akcja straży pożarnej j mil’cjj trwa,
wego kpt. Szyrmera, wzięli udział
zabawa młodzieżowa.
VV
O
V
MC/,
JJVWUtJ
większa
s'ę.
Nie bez
pewnej VIVX111J
dumy . bożeństwo w kościele katedralnym. Szczegóły w numerze jutrzejszym.
przedstawiciele następujących orga=
’ szczegółach
...................
(z)
---------W dniu następnym, tj. w ponie» I opowiada
o xtych
kie* ’
nizMl:
Zw.
Walki
Młodych.
(ł)
Z powodu opieszałości placówek działek, we wszystkich szkołach równik działu ob. Górski.
:
OM TUR, Zw. Harc. Pol., Akad.
Woj.
Komitet
Święta
Morza
.
n:® średnich Olsztyna zostaną wygło» j Co do działu mleczarskiego — na»
Zw. Młcdz. Str. Pracy, Zw. Miedz.
dotychczas
sporządzić
pogadanki
że wyrabia on
Niezależnej i Akademickiego Zw’ąz« był w star.ie
rl
o
n
i
n
1
t-r» ✓'.x-irz-vrt
f
1
’
x
r
Cl
1 O tszone
-a
-■ ■- ’ i. na> temat — Świat, leży. stwierdzić,
«...
kn tejże organizacji, Zv/. Młodz. sprawozdania kasowego z Tygodnia Federacji Młodzieży Demokratycz« oprócz masła również i sery. Jest to
Morza.
nej. (abo.)
gatunek sera tylżyckiego i edam«
Demokratycznej, Akad. Z w. W. M owię^
Obecnie, Komitet Święta Morza, |
...............
„Życie", oraz Przysposobienia Roln.» naglony
terminami Komitetu Głów
Wojskowego.
CZY WIECIE, ŻE...
nego, sDorządził sprawozdanie na
żamej nie ma zupek zniosło w swim czasie
Podczas dyskusji przewodniczący podstawie posiadanych danych.
nie oświetlenia.
odgruzowujące woj»
...
ilość
kói
Towawysunął szereg sugestii, które idą
Jak wynika ze sprawozdania, poa
Traf
zcarzy?,
że sko.
rzystwa Przyja2n; Fol
w kierunku pomocy w akcji repolo» czas tegorocznego Tygodnia Święta
Dwie bryty pozosva*
sko=RadziecKiej w na mieszka przy rej uli*
nizacyjnej i weryfikacyjnej, uświa* Morza zebrano drogą kwesty ulicz«
szym mieście wzrosia cy szereg osó>D późno ły.
damiania ludności napływowej o jej nej, sprzedaży nalenek, list ofiar
Należałoby pomys«
do 53, osiągając licz« powracających z pra*
obowiązku
zgodnego współżycia i t. p. kwotę 212.428.76 zl z czego dalszym osiągnięciem
nazjum krawieckim i gospodar» bę 3.836 członków.
cy.
leć o ich upitzątirMę«
« autochtonami, opieki nad miej 136.337 zł przekazano na konto
Za naszym posred« ciu. (j.w.)
czypn, więc i nauka będzie się
(m.g.)
aeową ludnością polską, likwidowa Zarządu Głównego, a pozostała su« szkolnictwa zawodowego
odbywała w tym samym gmachu,
nictwem proszą o 7ed»
nia śladów niemczyzny, oraz opieki mę cddano na potrzeby orgar.izaDo istniejących już w Olsztynie czyli w przeciągu najbliższych kilku ZESPÓŁ POLIGRA» ną przynajmniej la« SMUTNY WIDOK
nad grobami żołnierzy radzieckich. cyjno«propagandowe Żarz. Okręgu dwóch
żeńskich g.rrmazjów zawo» tygodni w godzinach popełudnio» FIKÓW NA POMOC tarnię. (a)
Na Bramie Staro(U L. M. w Olsztynie, (ni)
dowych, a ,mianowlc e krawieckiego wych w gmachu gmnazjum i li» ZIMOWĄ
mie skiej od strony
NOWE
i gospodarczego, przybywa obecnie ceum ogólnokształcącego przy ul.
Jako pierwszy na
śródmieścia na wvso»
CZYTELHICY PISZĄ
b. praktyczna szkoła dla dziew» Wyzwolenia, a od stycznia we włas« apel Miejskiego Korni TROLLEYBUSY
kości trzeciego *"*nra
W
REMONCIE
cząt — gimnazjum dziewiarskie.
nym pięknym gmachu przy ul Ja» tetu Akcji Pomocy Zl
umieszczone
swego
Jak sie dowiaduje» czasu
Szkoła ta jest, jak i inne gimnazja giellońskiej.
mowej pośpieszył Zw.
zamiast szyo
W nowym gmachu ilość miejsc w Zawód. Prac. Prze my, PKS ofiarowała dwa widoki fragmen*
zawodowe, trzyletnia i obejmuje
Zakładom tów starego Olsztyna
swym programem poza przedmiota» internacie znacznie powiększy się. mysłu Poligraficznego, Miejskim
mi ściśle fachowymi, również przed» dla uczennic więc spoza Olsztyna deklarując dzięki oby Komunikacyjnym dwa zsunęły się ostatnio ze
podwiozia trolleybuso swych ram.
mioty ogólne, a po ukończeniu daje problem mieszkaniowy w dużej waitełskiemu stanowi
stopień czeladniczki w zawodzie, mierze będzie rozwiązany, (ja.)
sku kier. kóSka dra« we wraz z motorami.
Co na to zaintereso
Po zakończeniu re» wani?
matycznego od. Lew*
oraz wykształcenie ogólne.
Dziewiarstwo, mało u nas Jeszcze
kowicza
dochód
z montu nowe wozy za»
tycznym rolnik przed uzyskaniem
■przedstawienia w an. silą linię trolleybuso» KIOSK
pożyczki musi uzyskać ooinie aż stosunkowo rozpowszechnione, jmo*
UCZCIWOŚCI
Poniżej zamieszczamy list kilku urzędów naraz.
że stać się stałym i poważnym żród=
22 bm. na rzecz Po* wa na Kortowo. (o)
do Redakcji jednego z naszych
mocy Zimowej, (ni)
Tak np. aby otrzymać kredyt na łem dochodu nawet dla kobiet, pro muszą dopełnić
Jedna z naszych czy»
WRAKI
Czytelników, który porusza nawozy sztuczne trzeba nieraz ca» wadzących gospodarstwo domowe.
kupując pa
ZWIEDZAMY
Wraki i żelastwa telniczek,
bardzo istotne dla ludności łe tygodnie na załatwianie różnych,
Maszyna trykotarska nie jest zbyt obowiązku re]esfrsc[l
pierosy w kiosku u
obok
wypalonej
kamie
rolnej województwa zagad« związanych z tym formalności, a to kosztowna i da się łatwo za’nstalo»
W związku z du
zbiegu ulic Zerom»
Z 2 555 pozwoleń na prawo pro»
hienie nader skomplikowanej, sie po prostu nie opłaca.
i wać w niewielkim nawet pokoju. wadzenia pojazdu, wydanych sw« żym zainteresowaniem nicy za gmachem sua skiego i L manowskies
ży pożarnej przed« go, zapomniała wziąć
a przez to i kosztownej proce»
Uważam, że wystarczyć powinno , Praca jest lekka i niezbyt trudna,
czasu przez olsztyński Wydz. społeczeństwa, wysta stawiają
smutny wi« resztę.
dury przy uzyskiwaniu poży« na otrzymanie kredytu w banku, jeżeli oczywiście wszelk'e tajnik' go
wa łowiecka oeozje dok.
Motoryzacji,
dopełniło
w
terenie
czek z kredytów na różne ce» czy innej instytucji kredytowej za» zawodu ma się gruntownie opano» obowiązku rejestracji tylko 2.151) otwarta aż do jutra
Gdy po kiłku godzi»
Czy nie mo2na by
le, związane z zagospodarowa świadczenie Urzędu Gminnego o= f wane.
kierowców, wśród których pewien włącznie.
nach
czytelniczka na*
n’em wsi:
Ich
stamtąd
zabrać?
sobne dla petenta, a osobne dla ży=
Gimnazjum dziewiarski jest tą odsetek stanowią szoferzy, zaos
Wystawa, mieszczą«
„W Nr 174 „iżycia" umieszczony rantów.
«•w.) sza ponownie czyniłc.
szkołą, której bezsprzecznie na na« trzeni w pozwolenia innych Wydzia ca sie w lokalu przy
w ty»m samym kio
został artykuł p.t. „Czyja to wina...
Po co i na co ta mitręga kancela»' szym
.
...
.
teren'e_ brakowało,
więc nie«
Motoryzacji.
al. Zwyc’estwa Ö (b. NIEPOTRZEBNE
sku zakupy, właściciel
Dlaczego wo\ olsztyńskie nie wy» ry.jna, która zabiera ludziom tyle wątpliwie komplet uczennic szybko łów
Mimo wygaśnięcia terminu, który Teatr Młodych) otwar „MONUMENTY*
zwrócił jej uwagę, ż«
korzystuje kredytów".
czasu, że gotowi są zrezygnować się dopełni i nauka pójdzie w przy» upłynął z dn. 31 października b.r.. ta jest
goaz. oa 10
jest
dłużny pewną
Na
trójkącie
ziele»
Odpowiedź jest jasna.
z kredytu, byle by uniknąć tych śpieszonym tempie, aby nadrobić zapóźnieni z rejestracją kierowcy do 19. (mag)
ni naprzeciwko ZEOM kwotę pieniędzy, którą
Kredyty r.ie sa wykorzystywane trudności, dodatkowych kosztów i stracone na okres organizacyjny zgłasza
ą
się
do
Wydz
a'u
w
dal»
i obok cnodnika tkwią natychmiast zwrócił.
dlatego, że rolnicy, ubiegający się straty czasu. M.B."
1 dwa »miesiące.
szym ciągu i są załatwiani — po IDĘ UL WIEJSKĄ
dwie bryły jeszcze nie
Brawo! Więcej ta«
o nie, mają przy tym zbyt dużo kio
Do zagadnienia tego wrócimy ję»}| Gimnazjum dziewiarskie będzie dopełnieniu sz<
szeregu dodatkowych
Mała uliczka za nu* uprzątnięte.
kich kiosków uczciwo«
potów. Daleki przerostom biureskra szcze w najbli&zym czaąte. (1)
-----ł
f
x
----’
*
“
■*-*
połączone administracyjne a gim» i fömsMeJ. (Ił
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A jednak będziemy mieli

oddział PKO w Olsztynie

Dzisiejsza akademia

Coś dla gospodyń

Województwo olsztyńskie
zaopatrzone w jaja
I

O koordynację
społecznej akcji
młodzieżowej

na całą zimę

SPEKULANT

Depesza kobiet

to wrogowie świata pracy

Aktualne zagadnienia pożarnicze
na odprawie instruktorów
powiatowych

Przed niedzielnym świętem

światowej Federacji Młodzieży Demokratycznej

w Olsztynie

Groźny pożar
w Olsztynie

w płomieniach

Skarbowcy

otrzymują sztandar

Jeszcze

o Święcie Morza

Dzień Olsztyna

Nowa szkoła w Olsztynie

Gimnazjum dziewiarskie dla dziewcząt

Nadmierna fermalistka

winna niewykorzystywania

kredytów rolnych

Opieszali kierowcy

SPORT * SPORT
Przegląd najlepszych rakietek

Akcja
uwłaszczeniowa
trwa
Dalsze akty nadania

rzysta bowiem z ciepła, o które dla
i swych pensjonariuszy troszczy się
W październiku wydano osadni« ! kierownictwo więzienia. (mx)
kom rolnym w powiecie dalsze 74
starzy znajomi z ub. sezonu: Kraw» akty nadania ziemi. Powiatowa Ko= WODOCIĄGI
m.sja Wnioskowa, urzędująca w te« ROBIĄ NIESPODZIANKI
W niedzielę o godz. 17 w śwletll» czyk, Abramski T. i Drżała.
Spotkanie zostanie, rozegrane od».; renie, przyjmuje w dalszypi ciągu
ey Z. W. M. pr.zy ul. Stalina 19, zo=
Wodociągi miejskie prowadzą in«
miennym
systemem.
Drużyny
wy=
stanie rozegrany mecz Tenisa sto’o«
nowe wnioski osadn’cze. W ostat« tensywnie roboty, mające na celu
stąpią
po
5
zawcdn'köw,
każdy
ro=
|
nim
miesiąca
przyjęto
66
wnios

wego między KS „Zryw" a SKS
odcięcie nieproduktywnych punktów
zegra jedno spotkanie, wygrana da« 1 ków.
„Społem".
odpływowych w domach zbu.zo«
je
jeden
punkt.
Spotkanie obu najsilnie'szych klu
Od początku akcji uwłaszczeń*
1'o« nych. Takimi robotami zostały obję
Po meczu odbędzie sie to warzy« wej załatwiono 3 wnioski o odebra« te
bów pozwoli nam się przekonać o
w końcu października ul. Długa
istniejącym poziomie i klasie za» skle spotkań'e parami. Ze strony nie gospodarstw dotychczasowym i jej bocznice. Dzielnica została nie=
parę Ob użytkownikom z powodu złośliwej spodziewanie pozbawiona wody w
wodników, nie brak będzie .i emo- [ Zrywu ujrzymy na lepszą
....
cjonujących spotkań. W drużynie S2tyna: Frudko=Sekuła.
dewastacji przydzielonego mienia. przeddzień dwóch ostatnich świąt.
Zrywu wystana! Frudko i Seku'a,
W piątek zostały przeprowadzone
(mx)
Przez dwa dni roboty nie były kon
mistrzowie Olsztyna a w S. K. S. w obu klubach ostatnie el’minacje. MAJĄTKI
tynuowane i mieszkańcy nie »mieli
PODLEGAJĄCE PARCELACJI
wody.
Czy z wyłączeniem wody nie moż
W powiecie elbląskim istnieje 9
majątków o powierzchni ponad 100 na było zaczekać przez dwa dni, w
ha, przeznaczonych na osadnictwo czasie których i tak nic nie zrobio=
li OŁSZTFAIE
BISKUPIEC — „Polonia": „Młodość spółdzielczo = paroelacyjne. Spośród no? (mx)
T. Edisona". SZCZYTNO — „Grun* nich 3 — Czechy, Kopaczów i Pm*
VKATR IM. JARACZA
wald"; nieczynne. MRĄGOWO — ny są osbadzone przez zorganizo*
„Przyiaciel przyjdzie wieczorem" „Raj": „Twardzi ludzie". BARTO’ wan6| rady parcelacyjne. (mx)
godz. 19.30.
SZYCE — ..Rajka“* „Zuch dziew,
POD ZNAKIEM
czyna". ORNETA — „Lutnia“:
«INO POLONIA*
MOTORYZACJI
mana pajaca".
„Ostatnia noc" o godz. 16,18 i 20
Z zakładu ślusarsko-fnechaniczne w Małdytach
„Wesoły pensjonat" godz. 15, 17.15
go ob,. Fijałkowskiego przy ui. Mic=
i 19.30.
kicwicża 24 został skradziony mo=
W Dzień Zaduszny odbyła się w
tor elektryczny. Śledztwo doprowa« gminie Małdyty w pow. Morąg uro
MUZEUM NA ZAMKU — w nie«
SOBOTA, S bm.
dzilo do wykrycia sprawcy, którym czystość odni mięcia psimnćka Nie=
diielę wtorek i czwartek eodz. 10=
6.00 sygnał czasu, 6.05 gimnasty»
13. WYSTAWA ŁOWIECKA w godz. ka, 615 wiadomości, 6.20 muzyxa, okazat sę małoletni Kocot Marian. znanego IŻołnierza. W uroczystości
10—19 w lokalu b. Teatru Młodych, 7 00 dziennik, 7.15 muzyka, 3.20 ;n* Młodociany „przemysłowiec" został wzięły udział organizacje politycz
ne i młodzieżowe, wojsko i nie=
Al. Zwycięstwa 5. APTEKA DY= formacje, 12.03 wiadomości, 12.15 osadzony w domu poprawczym.
(mx)
zrzeszeni mieszkańcy gminy.
ŻURNA — Fajertaga, Kolejowa 17. muzyka, 12.30 audycja rozrywkowa,
STRAŻ POŻARNA — telef. 22=22. 14 00 muzyka taneczna, 16.00 dz:en= DOBRY INTERES
Pemnik został ufundowany przez
miejscowe koło Związku Walki
nik, 16.30 słuchowisko dla dzieci, O ZŁYM FINALE
II HLULAM
17.00 „Przy sobocie po rooocie
W okresie zbliżającej się zimy Młodych, które w tej gminie wyka=
KINO „Bałtyk“ — „Złota maska". 18.15 audycja literacka, 18 45 Ka= najbardzej poszukiwanym towa zuje dużą żywotność społeczną, (z.p.)
APTEKA DYŻURNA - Mariańska, diowy Festival Muzyki S'owiań= rem jest węgiel. Jana Gumiennego,
Królewiecka STRAŻ POłŻARNA— skiej, 19.15 koncert symronlczny pracownika kole:, który docenił tę • ■ ■BsaKBBBBBEBB8R3Sr 8 B 9 a
telef 6 czynny całą dobę
orkiestry Polskiego Rad a pod dy koniunkturę węglową, denerwował
s
rekcją Grzegorjza Fitelberga z u- większy zapas węg^a,
e
znajdujący i
II II O./A?ISOOZTII'SE
PARAMENTA KOŚCIELNE
B
działem Henryka Sztcmpki — for= się na stacji, a przeznaczony d a b. §
OSTRÓDA — „Świt“: „Marsylian» | tepian i Marii Drewniakówny — stoczni Nr. 16. Zdenerwowanie to ’ wykonuje najstarsza fachowa firma St
fca* KĘTRZYN—„Casino“- 7 śmia sopran, 20 40 dziennik. 21.20 współ’ udzieliło się i jego
przyjaciołom:
tych" GIŻYCKO — „Wanda“: „Pło czesna poezja białoruska 1 ukrain= Bieszczadzie M. i Jurkiewiczowi M.
mień nie zgasł". LIDZBARK—„Ca* ska, 22 00 radzickie pieśni chóral= i magazyn węgla zeszczuplał o 4 to= * Poznań, ul. Ogrodowa U /dawniej
pitol": ..Historia jednego fraka". re. _ 23.00 wiadomości, 23.20 pieśni, ny. Hultajska trójka nie będzie jed= s Zgoda 20).—Teł. 9--63. Rok załóż, &
a 1914. Nagr. na PWK.
i 55 -4
MÓRĄG — ..Adria“: nieczynne. — 23.55 z ostatniej chwili.
i nak grzała się przy tym węglu, sko=

na meczu ping-pongowym

co i Gdzie?

Pomnik
Nieznanego żołnierza

Radio

SZTANDARY

: K. KĘDZIERSKA

OGŁOSZENIE
Zar.iąd Miejska
Referat Aprowizacji podaje do wiadomości, że na
karty dodatkowe D3 (m. Olsztyn, R. C. A. j M. K.) w miesiącu listopa*
dzie 1947 r. będzie wydawane świeże mleko w ilości 7 litrów na kartę
(po
litra na kupon) przez Spółdzielnię Mleczarsko=Jajczarską „Spo
łem", ul, Pieniężnego Nr 8 w/g rozdzielnika 1 w terminach:
miasto Olsztyn
i R.C.A.
M. K.
l do 9. XI
kup. 3, 4, 8
0, 7, 8
10 do 16. XI
kup. 6, 7, 8, 0
9, 10, 11, 12
17 do 23. XI
kup. 10, 11, 12,
13» 14, 15
24 do 30. XI
kup. 13, 14, 15, 18
16, 17, 18, 19
Kupony niewykorzystane w _podanych terminach
_ tracą ważność.
Jednocześnie odwołuje się ogłoszenie z. dnia 4. XI. 1947 r. podane
w Nr 187 „Życia Gdyńskiego“
Prezydent m. Olsztyn.
w/z (—) J. Smoleński
1683=1
Wiceprezydent

Fr. ZAWADZKI

Wytwórnia stempli
Zakład mech.grawerski

Bydgoszcz, Pomorskala

Tel. 2 -29 P. K. O.
Bydgoszcz VI 113.
Najlepsza jakość! Najniższe ceny!
17 3-5
Dostawa natychmiast!

Paszteciarnia

„0 cioci"

(Partyzantów 85)
vis a vis Urzędu Skarbowego

po remoncie i powiększeniu
lokalu
otwarta
pod dawnym Zarzędem.
Poleca się uwadze sym
patyków i tjOŚCl.
170 -2

UNIEWAŻNIAM zagubiony przy=
dział na mieszkanie w Zielonej Gó
rze II 6 m. 1, wydany na nazwisko W dniu 3.XII.1947 r., w lokalu Izby
Witkowski Stanisław.
1698 Rzemieślniczej w Olsztynie, Mazur*
ska 1, o godz. 11 w I=szym i o godz.
12=ej w II=gim terminie, odbędzie
UNIEWAŻNIAM zagubione tym= się Zebranie Organizacyjne Cechu
czasowe zaświadczenie obywatelst= Malarzy i Lakierników w Olsztynie.
wa po’sk ego, wydane przez Staro=
1699
stwo Powiatowe Olsztyn na nazwis
ko Jagała Barbara, zam. Gietkowo, UNIEWAŻNIAM zagubioną legity=
pow. Olsztyn.
1702 mację czeladnika malarskiego Nr.
399,47, wydaną przez Izbę Rzemie*
UNIEWAŻNIAM zagubioną kartę ślniczą Olsztyn na nazwisko Hu=
1696
rejestracyjną, wydaną przez RKU , m.enczuk Roman, Mrągowo.
Olsztyn na nazwisko Dąbrowski |
;
Włodzimierz syn Stefana, ur. 1925 r- ' UNIEWAŻNIAM zagubioną kartę
1697=2 ewakuacyjną, wydaną w Szumsku,
'pow. Wilno, na nazwisko Walyno=
Jarosław i Powtaiówna Wan=
UNIEWAŻNIAM zagubiony dowód wicz
da, zam. Kamienna Góra, pow. Ol=
osobisty oraz dwa świadectwa toż= sztyn.
1695
samości koni, wydane przez Zarząd
Gjnny Rychowo, pow. Morąg na UNIEWAŻNIAM’ zagubione powier
nictwa na gospodarstwa Nr. 456 i
nazwisko Zastrzeżyńska Michalina, 476, wydane przez PUR Braniewo
ur. 18.3.1900 r., zam. Stara Wieś, na nazwisko Szymański Marian i
1701
gm. Rychowo, pow. Morąg, 1700=3 Władysław.

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 Przeynysłu
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
CHEMIKALIA ORGANICZNE
I NIEORGANICZNE
Orkana róg Roosevelta
tel. — sekr. 27=34, sprzed. 27=67

Centrala Handlowa Przępnysłu
Chemicznego
DZIAŁ KOSMETYCZNY
Orkana róg Roosevelta
tel. — sekr. 27=34. sprzed. 27=67

' Centrala Handlowa Przejnyshi
Chemicznego
ART. GOSPOD. DOMOWEGO
Orkana róg Roosevelta
tel. — sekr.- 27=34, sprzed. 27=67
Centrala Handlowa Przemysłu
Chemicznego
DZIAŁ PERFUMERYJNY
Orkana róg Roosevelta
tel. — sekr. 27=34, sprzed. 27=67
FABRYKA CHEMICZNA. MYDŁO
A. Wysokiński
J. Lanca 5, tel. 27-41
, MAZURSKIE ZRZESZENIE
CHEMICZNE
Fabr. mydła do prania
Stalina 24. tel. 21=11

APTEKI — LEKARZE
SKŁADY APTECZNE

APTEKA STAROMIEJSKA
Tadeusza Grzyruskiego
Stare Miasto 2
SKŁAD APTECZNY
M. Przybylski i S=ka
PI. Wolności 2/3
DR MED. JANINA JURCZENKO
specj. skórne, weneryczne,, kobiece
Limanowskiego 22 m. 4

ZAKŁAD OPTYCZNY
F. Marek
Grunwaldzka 2
ARTYKUŁY PRZEMYSŁOWE

P.D.T. — ART. PRZEMYSŁOWE
Staromiejska 8

„SPOŁEM" OKR. ODDZ. ROLN.
art. przemysłowe, rolnicze i zioła
Ogrodowa 7, tel. 23=24, 22=53

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

PAPIER — DRUKARNIE
INTROLIGATORNIE

OGRODNICTWO

Zakład ogrodniczy
kwiaty doniczkowe — ceny zniżone
DRUKARNIA PAŃSTWOWA
A. GRYGIEL
druki, stemple, introligatornia
Osińskiego 25
22»go Lipca 16________
____
SPÓŁDZIELNIA OGRODNICZA
ODDZ. ZBOŻOWO « MŁYNARSKI
Najstarsza w O'sztynie firma
„OGRODNIK MAZURSKI" z o.u.
„Społem"
„PIONIER“
Mazurska róg Stalina
Wyzwolenia 27, tel. 22=14
Papier, materiały piśm., zabawki
___________ 1 Maja 6___________
PIEKARNIA „POMORZANKA“
PRALNIE I FARBIARNIE
Zakład Introligatorski
P. Jurkiewicz
,
J. RYMKIEWICZ
Lelewela 8
PRALNIA „KRESOWIANKA"
Sw. Barbary 5
MAGLE
P.D.T. ART. SPOŹ.=KOLONIALNE
Farbowanie tkanin
Staromiejska 8
FOTO
Curie Skłodowskiej 19
POW. SPÓŁDZ. ROLN. = HANDL
Farbiämia parowa,
FOTO „ARS"
Samop. Chłopska „Rolnik" ło.u.
pralnia chemiczna
Dworcowa 66
Sklep spożywczy
„MARIA"
Sprzedaż
błon,
papierów,
chąni=
Stare Miasto 4
Partyzantów 66a
kalji, aparatów.
SKLEP KOLON. « SPOŻYWCZY
RADIO — ELEKTROTECHNIKA
Spółka Fotograficzna
Stanisław Kurowski
T.
M.
JESIONOWSCY
Wyzwolenia 9a
Zakład Radio = Techniczny
Curie Skłodowskiej 12___
„ISKRA"
SPOŁEM" ODDZ. MLECZ.=JAJCZ
FOTO L. STERNIK
Al. Warszawska 1
Pieniężnego 18
Zw. Jaszczurczego 7
el. sekr. 24=69. kier. 25=64, buch. 27=75
Radio 3 Elektrotechnika
kol. koło dworca zachodniego
P. JACHOWICZ
SPÓŁDZ. SPOŻ. „POCZTOWIEC"
PL Roosevelta
Sklep Nr 1, Mickiewicza 27
KSIĄŻKI
Zakład Radio • Techniczny
Sklep Nr 2, Pieniężnego 20
MATERIAŁY BIUROWE
„RADIOTON"
WYTWÓRNIA WĘDLIN
Curie Skłodowskiej 4 m. 8
CENTRALA
ZBYTU
Józef Radzikowski
PRZEMYSŁU PAPIERNICZEGO
Waryńskiego 51
RESTAURACJE
Hurtownia Wojewódzka
_______
Niepodległości
46
________
BANKI
BAR „EXPRESS"
Skł. Papieru i Mat. Piśmiennych
wł. Wł. Sokół
BANK LUDOWY
H. KOSSEK
Pieniężnego 14a
Spółdz. Oszczędn.=Pożyczkowa z.o.u.
__ Pieniężnego 13
„FREGATA"
Partyzantów 87, tel. 20=08
KSIĄŻNICA MAZURSKA
dania barowe
Spółdz. Księgarsko - Wydawn. ło.u.
wł. Bolesław Skórzyńskl
BŁAWAT — KONFEKCJA
____ ul. J. Lanca 2, tel. 21=53
Wyzwolenia 40
GALANTERIA
Pow. Spółdz. Rolniczo • Handlowa
Materiały piśmienne, szkolne,
„BROKAT"
biurowe
„Samop, Chłopska Rolnik" z o.u.
BŁAWAT, KONFEKCJA,
GOSPODA
KRYSTYNA PĘDZICH
GALANTERIA
________ 22=go Lipca 17
_____
AL Warszawska 16
W. Pieniężna i S=ka
SPÓŁDZIELNIA WYDAWNICZA RESTAURACJA, ŁOBZOWIANKA"
________l»go Maja 6 ______
„KSIĄŻKA"
wł. Jan Komorowski
P.D.T. ART. TEKSTYLNE
Wyd. własne i obce, lekt. szkolna
Ratuszowa 3
Staromiejska 8
______ ___ Stalina 35
RESTAURACJA „MARYSIEŃKA"
WARMIŃSKA
l’go Maja 21
TEKSTYLIA, , GALANTERIA
I ART. GOSP. DOM.
KSIĘGARNIA DIECEZJALNA
RESTAURACJA „TEATRALNA"
Konstanty Biegała
Św. Barbary 1
E. Konieczka i F. Herzog
Stare Miasto 22, tel. 26=41
książki liturgiczne, dewocjonalia,
l=go Maja 3, tel. 25=81
______ artykuły liturgiczne______
RESTAURACJA
„ZOSIENKA“
BUDOWNICTWO
WARMIŃSKA
wł. J. Danielewicz i B. Affek
KSIĘGARNIA DIECEZJALNA
Grunwaldzka 20
CENTRALA ZBYTU
Sw. Barbary 1
PRZEMYSŁU MINERALNEGO
podręczniki szkolne, powieści dla
RÓŻNE
art. ceramiki czerwonej i kafle
____ dzieci i młodzieży
Mazurska 1, II piętro, tel. 26=42
Mistrz Malarski
WARMIŃSKA
JÓZEF BULITA i S=ka
OLSZTYŃSKA S=KA BUDOWLANA
KSIĘGARNIA DIECEZJALNA
22=go Stycznia 24
Kościuszki 43
Św. Barbary 1
czasopisma
katolickie,
prenumerata
Salon Fryzjerski
SPÓŁDZIELNIA ROBÓT
A.
KOŚCIELNIAK
INSTALACYJNOBUDOWLANYCH
Stalina 17
OBUWIE
—
SKÓRY
„WARMIA"
I GALANTERIA SKÓRZANA
PI. Jedności Słowiańskiej 1
Szklarnia, opr. obrazów i szlif.
JÓZEF ŁUKIEWSKI
Stalina 32
CZAPKI — ODZNAKI
CENTR. SKÓR SUROWYCH
Oddział Woj. w Olsztynie
P.B.P. „ORBIS"
Przybory wojsk, ko’ej., harc., leśne ______
Dworcowa 67
Oddział Stalina 26, tel. 23=12
itp., czapki
kasa bil. Al. Zwycięstwa 3
Obuwie,
walizki,
torebki damskie
FIRMA „OZDOBA"
IGNACY
MYŚLIWCZYK
Zakład
Pogrzebowy, Wytw. Trumien
Grunwaldzka 43
_________ Ratuszowa 7
FR. PÓŹNIEWSKI
Wytwórnia i sprzedaż czapek
Grunwaldzka 18
SPÓŁDZIELNIA PRACY
„POLCZAP"
„REKORD" z o.u.
Pry
w.
Koed.
Kursy Kroju i Szycia
A. Michalski
Wytwórnia obuwia
ANDRZEJ SZACHNOWICZ
Stalina 24, I piętro
Ratuszowa 4, I piętro
Jagiellońska 30 m. 2

Zakład Blacharski
TADEUSZ ZALEWSKI
Szrejbera 8, tel. 26=10

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

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

WULKANIZACJA
WULKANIZACJA „CORD'
Nowowiejskiego 9.
Zakład Wulkanizacyjny
„GWARANCJA"
Stalina 13

WYROBY

STOLARSKIE

MAZURSKA SPÓŁDZIELNIA
RYBACKA
Sklep Nr 2
Sw. Barbary 2

CENTRALA HANDLOWA
PRZEM. DRZEWNEGO
. meble, beczki, stolarka budowl,
dykta, skrzynki ’
___________ Stalina 33____ _____
MAZURSKA SPÓŁDZIELNIA
CENTRALA
RYBACKA
ZAOPATRZENIA I ZBYTU
Sklep Nr 3
Olszt. Dyr. Przem. Miejscowego
róg Jagiellońskiej i Limanowskiego
______ Stalina JO, tel. 20=70 ___
MAZURSKA SPÓŁDZIELNIA
OLSZTYŃSKA
RYBACKA
SPÓŁKA STOLARSKA
Sklep Nr 4
Grunwaldzka 18.
Dworcowa naprzeciw Dworca Gł.
STOLARNIA „JEDNOŚĆ*
MAZURSKA SPÓŁDZIELNIA
M. Stefaniak i F. Fijałek
RYBACKA
Mazurska 13.
Sklep Nr 5
Miejska Hala Targowa
ZAKŁADY SAMOCHODOWE
SŁODYCZE — ZABAWKI

Ślusarsko = mechaniczne

„DZIECIĘCY RAJ“
słodycze i zabawki
1-go Maja 8

Zakład Ślusarsko • Mechaniczny
W. CHUCHMACZ i W. SZPAK
__________ Wyzwolenia 3_________
Warsztaty Mech. = Samochodowe
S. GOSZCZYŃSKI
I C. WOŹNIAK
________ Kopernika 29/30________
Warsztat Ślusarsko » Mechaniczny
K. KARKUCINSKI
I M. ZIELINSKI
Jagiellońska 18, konto BSZ 14/161

TRANSPORT — PRZEWOZY

Przedsiębiorstwo Transportowe
„AUTOTRANSPORT“
Kopernika 29/30

Spółdzielcza Komunikacja
Samochodowa
„PRZEWÓZ" z o.u.
J^^e Skłodowskiej 14 teł. 26=68
„SPOŁEM"
Dział Transportowy
naładunki, rozład., kol. przewóz
Lubelska 30, tel. 23=29

Elektromechaniczny Zakł. Napraw
STEFAN KOŁACZ
____Warmińska 4, tel. 20 ^ 73
Warsztat Motocyklowy
Z. KWAŚNIEWSKI
Nowowiejskiego 9

WĘGIEL — DRZEWO

Elektro » Instalacja Samochodowa
M. MAJEWSKI i S=ka
Skład węgla, koksu i brykietów
PI. Jedności Słowiańskiej 1__
C. Z. P. P. W.
Warsztat Napr. Maszyn Blurowycn
Mazurska 13
JÓZEF PACEWICZ
Przedst. dla przeład. węgla
_
Pieniężnego 2, tel. 27=73
i nawęglania parowozów
Akc. samochodowe, narzędzia,
ROMAN MAJEWSKI
artykuły techniczne
_____ Mazurska 7a, I piętro
„TECHART"
OLSZTYŃSKA
Spółka z o. o.
SKŁADNICA OPALOWA
Stalina 39, róg Mickiewicza
H. Kossek
Konces. Zakł. Mechan = Wagowy
___ Stacja Towarowa, tel. 115
„WILIA" ‘
ZAKŁADY PRZEMYSŁOWE WEO
E. Mozol i W. Sudenis
Tartak — Składnica opałowa
Mrągowiuszą 10
Lubelska 29
ŻELAZO
WODY GAZOWE I PIWO
I WYROBY ŻELAZNE

Pierwsza Fabr. Wód Miner.=Owoc. PAŃSTW. PRZEDSIĘBIORSTWO
i rozlewnia piwa
SKŁADÓW ŻELAZA
JÓZEF DRYGULSKI i SYN
Piastowska 13. tel. 22 . 64
_____
Wyspiańskiego 2
Pow. Spółdz. Rolniczo « Handlowa
MAZURSKIE
„SAMOP. CHŁOPSKA ROLNIK"
ZRZESZENIE CHEMICZNE
z. o. u.
Wytw. Wód Gaz. i Roz. Piwa
Sklep żelazny
Al. Niepodległości 14. tel. 21=78
Al. Warszawska 16

Ogłoszenia do „Żyda Olsztyńskiego" przyjmuje Administracja, Olsztyn, ul. 22 Lipca 16, I piętro, telefon 26-49,
do „żyda- we wszystkich miastach wojew^aj w iibi^U7

•*

