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W gościnie na Ukrainie

stanie po stronie postępu społecznego i pokoju
r

Doniosłe oświadczenie Togliatti’ego
wobec planów podżegaczy wojennych

(
—
—
—
_
RZYM (PAP). Przywódca włoskiej Partii Komunistycznej, Palmiro
Tegliatfi udzielił następującego wy w iadu przedstawicielowi dziennika
„Giornale della Sera“, w związku z deklaracją pokojową sekretarza gene
ralnego francuskiej partii komunistycznej, Maurice Thoreza.

PYTANIE: Deklaracja Thoreza w , sję, MIAŁBY OCZYWIŚCIE OBO
sprawie zachowania się narodu fran WIĄZEK POMÓC W NAJBARDZIEJ
cuskiego i robotników francuskich w WYDATNY SPOSÓB ARMII RA
wypadku, gdyby DZIECKIEJ, ŻEBY DAC TEMU
Armia Radziecka AGRESOROWI NAUCZKĘ. NA JAbyła
zmuszona KĄ SOBIE ZASŁUŻY.
przegnać wojska
Im lepiej świat będzie poinfornapastnicze aż do
mowany o tym, że naród włoski —
Paryża, wywołała
a przynajmniej aktywna, zdolna do
wrażenie, że przy
walki większość narodu włoskiego
wódca
Francus
— tak właśnie myśli, tym łatwiej
kiej Partii Komu
będzie okiełznać agresorów i zacho
nistycznej uważa
wać pokój.
za możliwy bliski
wybuch konfliktu. Represje rządu fracuskiego
Palmiro Toaliatti. Jakie je9t pańPARYŻ (PAP). W Paryżu trwają
skie zdanie w tej sprawie?
represje przeciwko wybitnym działa
ODPOWIEDŹ: Moim zdaniem, nic czom postępowym. Sędziemu śled
nie świadczy o tym, jakoby Związek czemu Jadin przekazano deklarację
Radziecki żywił jakikolwiek zamiar Thoreza opublikowaną w .Jłumanite"
zaatakowania któregokolwiek bądź i „France Nouvelle“ w celu wszczę
kraju, albo miał zamiary wrogie wo cia postępowania sądowego.
bec interesów narodowych Włoch.
Jak wiadomo 25 bm. policja prze
Przeciwnie — właśnie Zw. Radziecki prowadziła rewizje w redakcjach ty
zadał decydujące ciosy faszyzmowi, u- godników
„Regards",
„France
możliwiając jego zniszczenie. WYDA- d'Abord“ oraz w siedzibie unii zwią
JE MI SIĘ.RZECZĄ ABSURDALNĄ zków zawodowych okręgu paryskiego.
ZASTANAWIANIE SIĘ NAD HIPO Ponadto policja aresztowała kilku re
TEZĄ WOJNY MIĘDZY ZW. RA daktorów przeglądu „Etudes SovieDZIECKIM A W7ŁOCHAMI. Jeśli ktoś tiques“ oraz pracownika unii związ
wysuwa podobną hipotezę tym sa ków zawodowych okręgu paryskiego,
mym myśli, iż Włochy winny prowa Rasklne. Pretekstem do przeprowadzę
dzić wojnę ze Z w. Radzieckim z tych niia rewizji i aresztowań było poszu
pobudek,
z
których
chcieliby
„dokumentów, dotyczących J
prowadzić wojnę z ZSRR' miliarde kiwanie
obrony narodowej".
rzy amerykańscy, t. zn. dlatego, że
Liozba aresztowanych osiągnęła
Zw. Radziecki nie jest państwem fca
28 osób. Większość zatrzymanych,
pitalistycznym, lecz państwem socjąi
lislycznym, robotniczym.
Jak widać, jest to hipoteza nie'
wojny narodowej, ale typowej woj
Jasne i silne słowa Thoreza i Tony klasowej i ideologicznej, wojny gliattiego ujawniają światowej o-pinii
Reakcji i kapitalisto^ przeciwko po publicznej z całą wyrazistością prawetępowi społecznemu i przeciwko dziwę nastroje, panujące we Francji
robotnikom. Jasne jest więc, jakie i we Włoszech.
w tym wypadku winno być stano
Jasność deklaracji Thoreza i To
wisko tych, którzy są przeciwko re gliattiego wynika z oczywistego, dla
akcji, a za postępem społecznym i każdego zrozumiałego i przez każdego
za socjalizmem.
uczciwego człowieka
PYTANIE: W wypadku, gdyby kon na kuli ziemskiej aprobowa
flikt wybuchł, gdyby Armia Radziec nego, programu, jo\ki ci dwaj
ka była zmuszona gnać agresorów aż mężo^oie stanu reprezentują.
na ziemię włoską, jakie byłoby, zda
niem Pana, 'stanowisko robotników
i narodu włoskiego?
ODPOWIEDŹ: Co się tyczy hipote
zy, że Armia Radziecka zagnałaby
napastników aż na nasze terytorium,
wierzę, że w tym wypadku naród
włoski, który potępia wszelką agre-

rych podżegacze plany »we opierają,
jak nikły jest kredyt, jaki oni
zdobyli sobie w Europie zachodniej.
Wyszło na jaw, jak bardzo izolowane
są rządy marshallowskie od swych
narodów, jak dalekie są one od na
strojów i interesów swych krajów.
Od i lat misternie i z ogromnym
■ndkladem kosztów budowany program
podżegaczy, okazuje się w świetle
Oświadczeń Thoreza 4 Togliattiego —
mizernym i z g ó ry na nie
chybną klęskę skazan y m planem. Fakt ten dochodzi
coraz głębiej do Świadomości naro
dów. A hałaśliwa wrzawa zaprzeda
nych pismaków prasowjich i pyskaczy radiowych, znajdujących się na
usługach imperialistów
dolarowych,
Wybitny uczony i prezydent Akddcmi< Gospodarstwa Wiejskiego im. Leni
nie potrafi zagłuszyć tej oczywistej na
— akad. Łysenko
- wśród delegatów polskich- chłopów, przybyłych na
prawdy.
(m.j.
zjazd ukraińskich chłopów — Kołchoźników.

została zwolnlana. Dochodzenia
przeciwko 4 aresztowanym przeka
zano sądowi wojskowemu w Pary
żu. Są to: reporter^ Friedland i na
czelny redaktor tygodnika „Re
gards“, Juin, redaktor tygodnika
„France d'Abord“ Pen 11 land oraz
Jouenne.
Do Paryża nadchodzą pierwsze pro
testy przeciwko represjom rządu wo
bec postępowych dziennikarzy. Kra
jowe Staw. b. kombatantów, wolnych
strzelców i partyzantów protestuje
przeciwko „bezprawnej" rewizji i aresztowaniom redaktorów „France
d'Abord“ i innych czasopism.
Represje rządowe — stwierdza
protest — mieszczą się w ogólnych
ramach polityki Queuille'a wymie
rzonej przeciwko ruchowi oporu.
Na ręce generalnego sekretarza
Francuskiej Partii Komunistycznej —
Thoreza napływają w dalszym ciągu
depesze, wyrażające całkowitą solidar
ność z jego deklaracją.
Zwraca uwagę rezolucja uchwalona
jednomyślnie przez ludność Oradour,
W Min. Administracji Publicznej odbyła się pod przewodnictwem
miejscowości uważanej za symbol mę min. Wolskiego konferencja dyrektorów wojewódzkich oddziałów
czeństwa narodu francuskiego.
oraz naczelników wojewódzkich wydziałów osiedleńczych, poświęcona
planowi przesiedleńczo-osiedieńczemu w 1949 r.

25 tysiący rodzin chłopskich

osiedli się na Ziemiach Zachodnich w 1949 r.

Poważne ulgi podatkowe I kredyty na* zagospodarowanie

Komunikat SED

BERLIN (PAP). W związku z oświad
czeniem, złożonym w Zgromadzeniu
Narodowym przez Thoreza, Biuro Pra
sowę Socjalistycznej Partii Jedności
Niemiec (SED) ogłosiło komunikat, w
którym stwierdza, że wypowiedź Tho
reza ma decydujące znaczenie nie
tylko dla mas pracujących Francji,
ale^ również dla wszystkich miłująCych pokój. Europejczyków,
” . J
, a w tym
i Niemców.

A. siła, jaka bije ze słów ich. płynie
z faktu, ze oi dwaj przywódcy robotniczy faktycznie reprezentują” wolę i
życzenia przytłaczającej, aktywn e j większości- narodu francuskiego
i włoskiego.

Słowa Thoreza i Togliattiego wy
wołały złość i zamieszanie w obozie
podżegaczy wojennych i ich sateli
tów. Oto bowiem wyszło na jaw, jak
kruche są podstawy, na któ-

Na terenie województw Polski'
centralnej obserwuje się zjawisko
poważnego przeludnienia wsi przy
jednoczesnym niedostatecznym za
gęszczeniu niektórych terenów Ziem
Zachodnich. Przeludnienie ziem sta
rych i możliwości osiedleńcze na
Ziemiach Zachodnich stwarzają korzystoe warunki dla akcji przesiedleńczo-osiedleńczej.
Plan przesiedleńczo-osiedleńczy na
rok bież, /przewiduje PRZEMIESZ
CZENIE Z ZIEM DAWNYCH NA
ZIEMIE ZACHODNIE 25 TYS. RO
DZIN ROLNIKÓW — chłopów bez
rolnych i małorolnych z gospo
darstw karłowatych i nieproduktyw
nych oraz tych gospodarstw, których grunty w planach Min. Leśnictwa
przewidziane są na zalesienie.
Planowa
akcja przesiedleńcza
stwarza nie tylko możliwość za
ludnienia, zagospodarowania i sca
lenia Ziem Zachodnich z Macie
rzą, ale również dogodne warunki

Kealne płace robotnicze w Polsce

Generalissimus Stalin
do premiera Cyrankiewicza

dla przebudowy ustroju rolnego na
ziemiach dawnych.
Główny kierunek przesiedleń ześrodkowany będzie w b. r. na naj
bardziej chłonne tereny woj. szcze
cińskiego, a w szczególności na te
reny nadodrzańskie. gdzie przewi
duje się osiedlenie 12 tys. rodzin.
8,5 tys. rodzin osiedli się w woj.
olsztyńskim. 2 tys. w woj. wrocław
skim, 2 tys. na Ziemi Lubuskiej oraz
1700 w woj. białostockim i 800 w
woj. gdańskim.
Do poważnego zwiększenia chłoń
ności gospodarstw rolnych na
Ziemiach Zachodnich przyczyni się
pełna realizacją państwowego pla
nu inwestycyjnego, w którego ra
mach wyremontowano już do 1 lu
tego ok. 32 tys. zagród. Plan od
budowy' wsi na rok bież, przewi
duje przeprowadzenie generalnego
remontu 8.900 zabudowań gospo
darczych kosztem 1 miliarda 435
mil. zł.
Dla umożliwienia jak najszybsze
go uproduktywnienia gospodarstw
przewidziana iest DALEKO IDACA
POMOC KREDYTOWA. Chłopi ‘re
zerwujący sobie gospodarstwa rolne

na Ziemiach Zachodnich otrzymali
już 221 mil. zł. kredytów na zakup
inwentarza. Obecnie zaś uruchamia
się ponadto kredyt na ten sam cel
w wys. 175 mil. Zł.
W ramach tych kredytów udzie
la się rolnikom obarczonym więk
szą ilością dzieci pożyczek w wys.
80 tys. zł. na zakup krowy i po
życzek do 110 tys. zł. na zakup
konia. Jak donoszą z terenu, bez
rolni i małorolni chłopi, bardzo
pozytywnie ustosunkowują się do
przeprowadzanej akcji.
Obejmujący gospodarstwa rolne
na Ziemiach Zach, mogą korzystać
również z średnioterminowych kre
dytów na zasiewy, na co w rb. prze
widuje się łącznie na akcję siewu
wiosennego i jesiennego — 225 mil.
zł. Ponadto uruchomiono już obec
nie- 600-milionowy kredyt -krótko
terminowy. na te same cele.
Z poważnych również ulg ko
rzystać będą osiedlający się na
Ziemiach Zachodnich w zakresie
opodatkowania i wpłat na Społecz
ny Fundusz Oszczędnościowy. Prze
widuje się utrzymanie wszyst
kich dotychczasowych ulg prze
widzianych dekretem o podatkach
komunalnych, a ponadto dalsze
ułatwienia w uzyskaniu zarówno
ulg, jak i zwolnień podatkowych
dla mało i średnio-rolnych chłopów.

przekroczyły poziom przedwojenny na
Inauguracja Roku Chopinowskiego
Warmii i Mazurach

Obrady Plenum KCZZ

Premier Józef Cyrankiewicz otrzy
mał następującą depeszę:
„Proszę, Panie Premierze, o przy
jęcie mojego podziękowania za
Pańskie i Rządu Rzeczypospolitej
Polskiej pozdrowienia i życzenia
K okazji 31-ej rocznicy utworzenia
Armii Radzieckiej".
(-) J. STALIN

Ł o rab S
uchwali,i rezolucję o wynikach re
formy i o roli ruchu zawodowego w realizowaniu planowego oszczędzania.
Sekretarz KCZZ oświadczył m. in., -i ctwem stabilizacji naszego życia go
że nieprzypadkowo z okresem prze spodarczego.
prowadzenia reformy płac zbiegła się
Po dyskusji nad referatem zebrani
reforma ustroju naczeinych władz go uchwalili rezolucję, którą podajemy
spodarczych i reforma bankowości.
obszernym streszczeniu.
Wszystkie te reformy są świade- w „W
wyniku reformy — głosi m. in.
rezolucja — nastąpił 10 procentowy
Masy pracujące i organizacje związkowe wzrost funduszów realnych płac pra
cowniczych, co łącznie ze wzrostem
wydatków na akcję socjalną, na ubez
pieczenia społeczne, z wzrostem rent
oraz emerytur i sum przeznaczonych
w budżecie na wczasy pracownicze
stanowi poważny krok na drodze pod
TUmCŁTrwr A ztjatdv nc u™
-jł-i
'
MOSKWA (PAP). 25 bm. odbył się
niesienia stopy życiowej mas pracu
„Po
zaznajomieniu
się
z
waszą
de
na Stadionie Zimowym w Leningra
jących.
klaracją — brzmi orędzie — my, ro
dzie wielki wiec z udziałem 10 tyis.
REALNE PŁACE ROBOTNICZE
botnicy i pracownicy Leningradu
delegatów reprezentujących 1.400 tys.
PRZEKROCZYŁY W TEN SPOSÓB
przesyłamy bratnie pozdrowienia
robotników i pracowników Leningra
POZIOM PRZEDWOJENNY. Około
czołowym przedstawicielom klasy
du.! okręgu leningradzkiego. Na wie
80 proc, ogółu pracowników obję
robotniczej
Anglii,
którzy
podnoszą
cu odczytano orędzie 950 tys. robot
tych reformą plac i uposażeń uzy
głos
w
obronie
pokoju.
Zw.
Radzie

ników angielskich Lancashire i Cheskało realną podwyżkę płac. Wszy
cki niezmiennie i szczerze dąży
stershire, skierowanych do leningradz
scy pozostali otrzymali równowar
do wzmocnienia międzynarodowej
kich związków zawodowych. Orędzie
tość ®a zniesione karty aprowizawspółpracy i utrzymania przyjaz
wypowiadało się kategorycznie prze
cyjne i różnicę powstałą na skutek
nych
stosunków
ze
St.
Zjednoczo

ciwko przygotowaniom imperialistów
zmian niektórych usług i towarów.
nymi
i
Anglią,
do
zacieśnienia
wię

a nglo-amery kańskich do nowej wojny,
Wielką zdobyczą mas pracujących
zów
gospodarczych
w
czym
zaintere
wzywało do dalszego wzmocnienia
jest poważne podwyższenie wysokości
sowany jest zarówno Zw. Radziecki, dodatków rodzinnych, podwyższenie
przyjaźni angielsko - radzieckiej i do
jak i Anglia i St. Zjednoczone".
wałki w obronie pokoju.
zasiłków szpitalnych oraz zniesienie
Przewodniczący leningradzkiej rady
zw. zaw. Grigoriew oświadczył, iż
związki zawodowe Leningradu i okregu leningradzkiego witają z głę
boką satysfakcją deklarację robotni
ków angielskich.
„Wiemy —■ powiedział on — iż
SOFIA (PAP). Rozpoczął się tu pro
masy pracujące Anglii podobnie jak ces przeciwko 15 członkom rady ko rozmów z misją amerykańską w So
i lud pracujący Zw. Radzieckiego, ścioła ewangelickiego, oskarżonym o fii na temat ingerencji St. Zjedno
czonych w sprawy wewnętrzne Buł
nie ehcą wojny. Wzrastająca mię działalność szpiegowską.
garii. W tym celu Michajlow i Iwa
dzynarodowa jedność klasy robot
now porozumieli się z sekretarzem
Większa
część
oskarżonych
m.
in.
niczej posiada olbrzymie znaczenie
Georgi Wasew oraz Wasyli Ziap- misji amerykańskiej Blackiem, który
dla zapobieżenia groźbie nowej woj
kow związani byli z wywiadem za obiecał pomóc w wypadku, jeżeli ko
ny. Toteż masy pracujące i organi
granicznym w czasie drugiej woj ściół ewangelicki zdołał wywołać nie
zacje związkowe wszystkich krajów
ny światowej i oddawali usługi ge zadowolenie I dezorganizację w kra
winny jeszcze bardziej wzmocnić
ju.
stapo.
jednolity front walki przeciwko
Oskarżeni prowadzili oszczerczą
podżegaczom wojennym“.
Osk. Ziapkow po wyzwoleniu Buł
kampanię przeciwko rządowi i re
Uczestnicy wiecu uchwalili orędzie garii był agentem wywiadu angiel
publice i nawoływali ludność do
skierowane do dzielnicowych rad skiego, a następnie amerykańskiego.
nieposłuszeństwa. Za swą zdra
Tow. Przyjaźni Angielsko - Radzie Na początku 1945 r. rada kościoła edziecką służbę otrzymywali wyna
ckiej i Federacji Zw. Zaw. Lancashi- wangelickiego zleciła osk. Michajłogrodzenie od organów wywiadu za
re'u i Chestersnire'u.
wowi i Iwanowi przeprowadzenie
granicznego.
J.

powinny wzmocnić jednolity front pokoju

Robotnicy Leningradu odpowiadają robotnikom W. Brytanii

15 członków rady kościoła ewangel ck ego w Sofii

oskarżonych o działalność szpiegowską

dotychczasowych ograniczeń praw«
korzystania z opieki lekarskiej i za
W dniu wczorajszym w przepełnio
siłku do 26 tygodni.
nej sali Teatru Miejskiego im St. Ja
Rezolucja podkreśla dalej, że kam racza w Olsztynie odbył się koncert,
w skali wojewódzkiej
pania zawierania nowych układów |• inaugurujący
zbiorowych i praca nad ustaleniem Rok Chopinowski.
Na wstępie w imieniu komitetu
nowych norm wzmogły aktywność przemówił
ob. J. Czyczewski, wiceruchu zawodowego. PRACA NAD U- przewodniczący
olsztyńskiej Woj. Ra
MOWAM1 ODBYWAŁA SIĘ PO RAZ
PIERWSZY W KONTAKCIE Z SZE
ROKĄ RZESZĄ PRACOWNICZĄ.
Nawiązując do akcji oszczędnościo
wej rezolucja głosi, że w celu mobi
lizacji klasy robotniczej i inteligen
cji pracującej do zrealizowania uchwa
Wczoraj w Olsztynie odbył się uro
lonego przez rząd planu oszczędno czysty obchód III rocznicy powołania
ściowego, Plenum zobowiązuje prezy do życia rezerwy Milicji Obywatel
dium KCZZ do zwołania, w porozu skiej.
mieniu z czynnikami państwowymi,
W ramach obchodu odbyło się uro
ogólnokrajowej narady aktywu związ
kowego i gospodarczego, poświęconej czyste otwarcie świetlicy ORMO przy
ul. Ratuszowej.
temu zagadnieniu.

dy Narodowej, po czym dyrektorka
średniej szkoły muzycznej w Olszty
nie, prof. Iza Kuczyńska - Garglino
wicz, wygłosiła prelekcję, poświęcona
życiu i twórczości Fryderyka Cno.
pina.
Część koncertową programu wy
pełni! prof. Józef Smidowicz. ,(n)

Trzecia rocznica utworzenia ORiO

w Olsztynie

Dotychczasowe wyniki reformy
płac dowodzą, że na gruncie reformy
można i należy wzmóc współzawod
nictwo pracy o wykonanie planów
produkcji i oszczędności, nawiązując
do zdobyczy Czynu Kongresowego
i utrwalając je.

W godzinach południowych w sali
b. Teatru Młodych odbyła się okolicz
nościowa , akademia w czasie której
osiągnięcia ormowców Warmii i Ma
zur naszkicował
komendant woje-

wódzki ORMO kpt. Stępień, a referal
ideologiczny wygłosił przedstawiciel
KMPZPO ob. Gwald. (b)

Podpisano 1.138 kontraktów
tu ramach akcji »H«
Do dnia 26 bm. na terenie woj. ol
sztyńskiego Centrala Mięsna zawarła
ogółem 7.138 kontraktów na dostawę
trzody chlewnej.
W numerze jutrzejszym, podamy
ciekawe dane o przebiegu akcji kon
traktowania trzody chlewnej w posz
czególnych powiatach, (il)

Zjazd delegatów Str. Demokratycznegow Ols

W rocznicą wydarzeń lutowych

cjalizmowi — zostały przyjęte przez
zebranych gorącymi oklaskami.W:caoraj odibyl się w Olsztywe wo
Wyniki wyborów db władz' woneUroczyste posiedzenie KPCz jewódzki
zjazd delegatów Stro-nmctwa wodlzkltch i sprawoizdamie z 'obrad
PRAGA (PAP). W Teatrze Narodo Demofcraitycmego.
popołudniowych podaany w numerze
wym odbyło się uroczyste posiedze
Po zagaioniiiu zjazdu przez prezesa jutrzejszym, (mag)
\
nie KC Komunistycznej Partii Cze kom. w-ojawódziltiiego SD mgr. Lisow
chosłowacji, poświęcone pierwszej skiego. referat ideotogiczno-programo
rocznicy wydarzeń lutowych i 20-le- wy, kreślący wytyczne polityki SD —
ciu V zjazdu partii, na którym jej w obecnym okresie wygłosił przedstaprzywódcą został obecny prezydent wtioiel centralnego IwMni'tetu b. GaRepubliki — Klement Gottwald.
bryl. Oświadczenie mówcy że Stron
w Lubrze w paw. ressoisteim stażDemokrat, będzie towarzyszyło ba slc-dlOza M:O. wipacka na rboip naPosiedzenie zagaił premier Zapo nictwo
tocky. . udzielając głosu generalnemu klasie robotniczej w marszu ku so ttuizyc w sipótdziiclni gm/iinmej. Naduzyo.ią praawyżsizaj ą, ją.k wykazailo dlosekretarzowi partii — Slansky'emu.
cnoóJż&nite. miiilihti zł.
Slansky wygłosił referat, w któ
W związku z tym aresztowani zo
rym scharakteryzował znaczenie ze
stali St. Go-rda, kteitawnik spótararetoi.,
szłorocznych wydarzeń lufowych i
orąjz J?-; U?Ja, St. Zygadlewicz i
stwierdził, że wydarzenia te defini zjednoczyło się
Jadwiga l'ir'-.cs..
ływnie i w sposób bezpowrotny
Wczoraj w stanicy harcerskiej w
wprowadziły Czechosłowację na
drogę, wiodącą do socjalizmu. Hi Olsztynie odbyła się konferencja postoryczne to zwycięstwo stało się łąiozenfiówa chorągwi harcerskich War
możliwe dzięki temu, że w Czecho miń i Mazur.
słowacji czynna była c-d lat 20 pod
W wyniku obrad uchwalona została
Władze bezpieczeństwa aresztowały
kierownictwem Gotfwalda partia jednomyślnie rezolucja, 'przekształca
komunistyczna, która kierowała jącą dwie chorągwie, męską i żeńską w Ostródzie kasjera Zarządu Miej
się niezachwianie nauką Lenina — w jedną połączoną chorągiew harcer- skiego Edmunda Galicza, podejrzane
go o przywliasizozienile 137.000 zż z kasy
Stalina,
'
jI ską warmińsk|ą-mazursk<p tan.)
nkejiskilej. (pi)

Nadużycia w spółdzielni
w Lutóze

Harcerstwo Warmii i Mazur

Kasjer defraudant
w Ostródzie

Rządy St. Zjednoczonych i W. Brytanii

manewry „rozbrojenia“ w ONZ narusyły umowy
Nowe
repatriacyjne z ZSRR

KRÓTKIE SPIĘCIA

ANTYKOMUMISTYCZNE IDEAŁY

Po wojnie, gdy wipływy moralności
amerykańskiej nie były jeszcze zbyt
silne w Belgii, aresztowano i skazano
na kary wiezienia niektórych ludzi,
którzy współpracowali z Niemcami
podczas okupacji. Rodziny tych kolaboracjonistów, co jest zrozumiałe, sta
rały się i starają się nadal wydobyć
ich z więzień. Dotąd im się to, widać,
nie udało, ponieważ ministrem spra
wiedliwości w Belgii nie był przecież
Andre Marie.
I oto, na jaki pomysł rodziny te
wpadły ostatnio: zwróciły się do pre
miera Spaaka, ministra sprawiedliwo
ści De Melcn i pryma,sa Belgii Van
Itóoy z listem, vz którym domagają
się zwolnienia swoich krewnych, po
wołując się ha dobre serca tych wyso
kich osobistości, jako że te dobre ser
ca skłoniły ich przecież do udziału
w akcji protestacyjnej... przeciw ska
zaniu Mindszenty'ego.
Połączenie tych spraw nie jest na
szym dziełem — pochodzi ono od
wspomnianych rodzin. Oto wyjątek z
ich listu:
„Jeżeli panowie uważacie, że kar
dynał Mindszenty jest niewinną ofiarą, to wiinniście również przy
znać rację naszym synom, którzy
z bronią w ręku walczyli przeciw
ko Czerwonej Armii. Jeżeli uznajecie szczerze, że kardynał Mindszen
ty jest bohaterem, to powinniście
natychmiast
zwolnić wszystkich
tych, którzy otrzymali wyroki za ko
laborację i udział w hitlerowskiej
kampanii przeciwko' ZSRR. W imię
naszych wspólnych ideałów antyko
munistycznych wzywamy was do
naprawienia krzywdy wyrządzonej
tym, którzy po opuszczeniu murów
więziennych staną się obrońcami
waszej polityki“.
Rozumowanie to jest najzupełniej
logiczne. Trzeba zaznaczyć, że wbrew
pozorom rodzinom zdrajców — lu
dziom, bądź co bądź, nieszczęśliwym
— nie chodziło bynajnruniej o dowcip.
Chcieli po prostu przytoczyć argumen
ty najbardziej przekonywujące w dzi
siejszych waininkach. A że brzmią one
wbrew ich woli jak dobry dowcip —to już jest wina tych waiunków,
czyli logiki „antykomunistyczinych
ideałów“.
Wilczek

Pastwa anglosaskie «
dopuścić
do opracoujania programu redukcji zbrojeń
NOWY JORK (PAP). Delegacja St. Zjednoczonych, po storpedowańiu w Radzie Beapieczeństw: jasnego i konkretnego programu radzieckiego w sprawie redakcji zbrcjeń i zakazu broni atomowe),", dokonała
nowego manewru w komisji ONZ do spraw tzw. „zbrojeń konwcncjonainych ‘, składając projekt rezoluc ji, który przewiduje „przestudiowanie propozycji w sprawie zebrania i cpublikowania informacji, dotyczących zbrojeń konwencjonalnych“.

W toku dyskusji delegat ukraiń
ski Tarasenko wskazał, że amery
kański pro.ekt rezolucji całkowicie
lekceważy uchwałę
Generalnego
Zgromadzenia z 14 grudnia 1946 r.
o zasadach powszechnego uregulo
wania i zmniejszenia zbrojeń. W
uchwale tej kwestia zmniejszenia i
uregulowania zbrojeń jest ściśle
związana z kwestią zakazu używa
nia energii atomowej do celów wo
jennych. Projekt amerykański sta
rannie unika wzmianki na ten te
mat.
Delegat ukraiński podkreślił, że
USA dalekie są cd chęci rzeczy
wistego
uregulowania redukcji
zbrojeń i zakazu broni ątamowej.
prowadząc niepohamowany wyścig
zbrojeń. W konkluzji delegat ukra
iński zapowiedział głosowanie prze
ciwko projektowi amerykańskie
mu.
Przedstawiciele bloku anglo-amerykańskiego nie mogli przytoczyć
żadnych istotnych
kontrargumentów. Uciekli się oni do zwykłej metody przyśpieszcnego głosowania w
celu przeforsowania dogodnej dla
nich rezolucji.

Delegacje ZSRR i Ukrainy glosowały przeciwko projektowi amerykańskiemu.
Komisja zajęła się następnie tzw.
sprawozdaniem wstępnym dla Rady
Bezpieczeństwa. Sprawozdanie! tO,
opracowane w sierpniu ub. roku,
przed sesją Generalnego Zgromadze
nia, ma charakter czysto informa
cyjny i nie zawiera żadnych kon
kretnych zaleceń. Uwzględnia ono
natomiast rezolucję narzuconą przez
USA i W. Brytanię, a wyliczającą
t. zw. „warunki wstępne“, których
wypełnienie jest jakoby konieczne
przed realizacją zmniejszenia zbro
jeń.
Delegat radziecki Malik podał
w wątpliwość jakoby redukcja zbro
jeń była niemożliwa przed zawar
ciem traktatów pokojowych z Niem
cami i Japonią, wykonaniem art. 43
Karty ONZ i wprowadzeniem kon
troli energii atomowej.
Sprawozdanie komisji — oświad
czyi Malik — wyraża jedynie
punkt widzenia delegacji USA i
W. Brytanii, które dołożyły wszel
kich wysiłków, by nie dopuścić
do opracowania przez komisję kon

Program polityczny komunistów brytyjskich
w okresie przedwyborczym

kretnych środków w dziedzinie re
dukcji zbrojeń i sił zbrojnych.
Swiati iży ono o tym, że działal
ność iy-jmisji w okresie sprawbzdawozym pozbawiona była prak
tycznejo znaczenia.
Komisja nie powzięła żadnej de
cyzji w sprawie sprawozdania.

Rezelueja radziecka w komisji
aUmcwej
NOWY JORK (PAP). Zgodnie z
zapowiedzią, delegacja radziecka zło
żyła w komisji atomowej ONZ re
zolucję, która wzywa komisję do
opracowania w terminie do 1 czerw
ca br. projektów 2 konwencji:
1) w sprawie zakazu broni atomo
wej;
2) w sprawie ustanowienia syste
mu kontroli nad produkcją energii
atomowej.

MOSKWA (PAP).'24 bm.' minister
stwo spraw zagranicznych ZSRR
przesłało ambasadom USA i W.
Brytanii w Moskwie noty w sprawie
naruszenia przez rządy obu tych
państw zobowiązań, dotyczących repatriacji obywateli radzieckich z
Nietniec i Austrii.
Nota do rządu USA stwierdza, że
według niekompletnych danych, w
amerykańskiej strefie Niemiec prze
bywa jeszcze ponad 118 tysięcy oby
wateli radzieckich. podlegających re
patriacji, a w amerykańskiej strefie
Austrii — ponad 19 tysięcy obywate
li radzieckich. Ponadto na terenach
kontrolowanych przez władze amery
kańskie znajduje się duża ilość 'dzie
ci radzieckich.
Radzieckie władze wojskowe w
Niemczech i Austrii niejednokrotnie
domagały się od amerykańskich
władz wojskowych położenia kresu
działalności wrogich Zw. Radzieckie
mu elementów i organizacji w obo
zach „DP“, zmierzającej do uniemo
żliwienia repatriacji, oraz stworzenia

USA odbudowują Niemcy

misjom radzieckim warunków umoż
liwiających normalny przebieg repa
triacji obywateli radzieckich do
ZSRR.
Jednakże amerykańskie władze
wojskowe nie tylko nie podjęły nie
odz&wnych w tym kierunku kro
ków, lecz w styczniu br. oficjalnie
zswiz.do.kidy powództwo radziec
kie w Niemczech i Austrii, że dzia
łalność radzieckich misji repatria
cyjnych winna być zakończona do
1 marca br.
Rząd radziecki uważa, iż deklara
cja amerykańskich władz wojsko
wych JEST SPRZECZNA Z RA
DZIECKO - AMERYKAŃSKĄ UMO
WĄ REPATRIACYJNĄ, która nie
przewiduje jednostronnego jej wypo
wiedzenia, domaga się zapewnienia
normalnych warunków pracy radziec
kim misjom repatriacyjnym i uchy
lenia rozporządzeń, ograniczających
skład liczebny i okres funkcjonowa
nia radzieckich miaji repatriacyj
nych.
•
Nota do rządu W Brytanii stwier
dza że w brytyjskiej strefie oku
pacji Niemiec i Austrii przebywa do- tychczas 112 tysięcy obywateli ra
dzieckich .i wiele dzieci, podlegają
cych repatriacji.

oświadcza delegat Polski w ONZ | Porządek dzśesasiy
ten cel, przekroczył jednocześnie !

NOWY JORK (PAP). Rada Go
spodarczo-Społeczna ONZ zakończy
ła dyskusję w sprawie światowej
sytuacji gospodarczej. Delegat polski
dr. Suchy w odpowiedzi na przemó
wienie delegata USA stwierdził, że
nie ma żadnej sprzeczności w twier
dzeniach iż St. Zjednoczone odbu
dowują Niemcy, a jednocześnie de
montują pewne fabryki niemieckie.
ST. ZJEDNOCZONE ODBUDOWUJĄ
NIEfdlECKI PRZEMYSŁ WOJENNY,
likwidują natomiast fabryki, które
stanowią konkurencję . dla przemysłu
amerykańskiego.
Następnie przemawiał delegat ra
dziecki Carapkin, który stwierdził,
że sprawozdanie przygotowane przez
sekretariat ONZ daje fałszywy obraz
światowej
sytuacji gospodarczej.
Ukrywa ono położenie krajów kapi
talistycznych, w których wzrasta
bezrobocie i obniża się stopa ży
ciowa ludności pracującej.
Sprawozdanie nie wspomina o
wyścigu zbrojeń i o jego skutkach.
Podczas gdy kraje Zachodu zwięk
sza.ją wydatki na ;> zbrojenia,
Radziecki, redukując wydatki

pcziom produkcji przedwojennej
i zwiększył liczbę zatrudnionych
robotników o 2 miliony.

Polscy działacze oświatowi
na naradzie

tu Min. Oświaty RFSRR
MOSKWA (PAP). 27 bm. delegacja
uczonych i pedagogów polskich z
min. Skrzeszewskim na czele -wzięła
udział w naradzie w ministerstwie
oświaty RFSRR.
Min. Wozniesienski poinformował
gości polskich o zasadach oświaty w
ZSRR.
Wespół z członkami delegacji pol
skiej, nakreślono plan zaznajomienia
polskich działaczy oświatowych z uczelniami min. wyższego szkolnictwa
ZSRR i min. oświaty RFSRR.

posiedzenia Sejmu

uj dniu I marca
1 marca o gedz 10. odbędzie się 55
posiedzenie Sejmu Ustawodawczego.
Porządek dzienny obejmuje 14 pun.
któw, m. in.: pierwsze czytanie rzą
dowego projektu ustawy o ratyfika
cji umowy między Polską a Czecho
słowacją o wzajemnym obrocie praw
nym w sprawach cywilnych i kar
nych; pierwsze czytanie rządowego
projektu ustawy o planowym rozmie
szczeniu lekarzy weterynaryjnych;
sprawozdanie Komisji Administracji
i Bezpieczeństwa Publicznego o de
kretach Rządu dotyczących zmiany
ustawy z 17 lutego 1922 r. o państwo
wej służbie cywilnej oraz dekretu z
14 maja 1946 r. o tymczasowym unor
mowaniu stosunku służbowego funkcjonariu9zów państwowych.

LONDYN (PAP). W sobotę rozpoczę~ koju, o obcięcie wydatków na cele
ły się w Londynie 2-dniowe obrady militarne, o zwiększenie stawek płac
rozszerzonego Komitetu Wykonawcze robotniczych i emerytur, o obniżkę
go brytyjskiej partii komunistycznej cen i zapewnienie ludności robotni
z udziałem ponad 300 delegatów, przy czej tanich mieszkań.
byłych z całego kraju. Celem obrad
Wytyczne polityki partyjnej w ojest ustalenie polityki brytyjskiego
kresie przedwyborczym sprecyzo
Minister spraw zagranicznych, Mo ruchu robotniczego w okresie przed
wał generalny sekretarz partii ko
dzelewski, przyjął 26 bm. ambasado wyborczym.
munistycznej Harry Polliit. Mówca
ra Francji w Warszawie p. Jean Baezwrócił uwagę na poważny wzrost
len.
Podstawą dyskusji jest deklaracja
demokratycznych sił pokoju na ca
Massialkewska 17
Higiena
ogłoszona w swoim czasie pod nazwą
łym świecie, stanowiących przeciw
Marszałek Sejmu, Kowalski, przy „Liötu politycznego“, w której nakre
wagę wysiłków podżegaczy wojen
—
:
nixrni
rtf
nic
jął 26 bm. ambasadora Bułgarii w ślono wytyczne programu polityczne
pierz«
MYDŁEM,
nie nkTC7üC
niszcząc hieliZUV
bielizny.•
nych, którzy montują agresywne
Instytucjom, Hotelom, PP. Fryzjerom i
Warszawie p. Ferdinand Kozovski, o- go partii ’ komunistycznej. Brytyjska
bloki.
Restauracjom rabat.
K 1000-0
raż posła Szwecji w Warszawie p. partia komunistyczna zapowiedziała
Pollitt wezwał klasę robotniczą, aby
Gösta Engzell z pierwszą wizytą.
w tej deklaracji walkę na rzecz po- wykorzystała obecny okres dla skon do nienauiiści wyznaniowej
solidowania i spopularyzowania swej
(Tel. wł.). W lipcu ub. r. w Re
akcji.
dzie pobito członka sekty Badaczy
ZE ŚWIATA
LONDYN (PAP). Agencja Reu- Pisma Sw. Owczyńskiego.
tera donosi, że członkowie gabinetu
26 b. m. Sąd Okr. w Gdyni roz
brytyjskiego i przywódcy Partii Pra patrywał tę sprawę. Na ławie oskar
7VI IE jest przypadkiem, że rząd fran fektury. Wyjazd całej rodziny robot cy udali się w piątek wieczorem na żonych zasiadło 10 mieszkańców Re
dryete, charge d‘affaires cję rejonów Faluia. w
PARLAMENT
ro-L ’ emski odmówił zawarcia nowej niczej do miasta po odbiór wiz wią- wyspę Wright, gdzie odbędą się dy.
USA, Paul Culbertson, myśl postanoićień
FRANCJI
Sąd skazał ks. Arnolda Goetze,- OMAWIA
umowy repatriacyjnej z Polską aku że się z utratą dniówek, wydatkami poufne narady nad programem Par
POLITYKĘ oświadczył, że z inicja zejmu.
WZNOWIENIE
PRO

tywy
gen.
Franco
oROLNA
rat w tym okresie, gdy zwiększył się na drogę, hotele, żywność itp. kosz tii Pracy podczas wyborów po proboszcza z Redy, za nawoływanie
CESU PRZECnVKO
twarta będzie w r. 1954
PARYŻ.
Zgromadze wystawa
w kazaniu do nienawiści wyzna
nacisk amerykański na państwa mar- tami, które mało kto z robotników wszechnych w r. 1950.
•światowa
’ ■---w
GRAZIANIEMU
Narodowe uchwaliło
Według informacji z kół politycz niowej, na trzy lata więzienia. Inni nie
RZYM.
W IŁa.i/nite
shallowskie, gdy rząd p. Queuillae'a, może pokryć. Po prostu — nikogo nie
385 głosami przeciwko Madrycie.
u
~
n
otei o no
rozp r a W ę
nych,
zebranie
pozOstaje
w
związku
oskarżeni
skazani
zostali
na
karę
STRAJKI
łatwo ulegając temu naciskowi, wciąga stać na to.
181 wniosek rządowy w
przeciwko b. marszałkoWE WŁOSZECH
właśnie Francję w pułapkę „paktu
Pod koniec ub. roku dało się wpra z rozłamem, jaki zarysował się w ło od 1 roku i 6 miesięcy do 2 lat i 6 sprawie zwiększenia pro
GrwAa-niemu.
RZYM.
Robotnicy wi
rolnej i obniżenia,
atlantyckiego“. Nie jest przypadkiem, wdzie, na skutek energicznej akcji nie władz Partii Pracy na tle pro miesięcy więzienia. 2 osoby unie dukcji
DOSTAWY
metalurgicz
cen produktów przemy zakładów
winniono.
EADZI-ECKIE
że prześladowcza względem Polaków władz polskich i społeczeństwa emi gramu przedwyborczego.
nych
,Jlva
“
w
Portosłowych.
DLA RUMUNII
ferraia na Elbie okupu
------------polityka francuskiego ministra spraw gracyjnego, złośliwą decyzję uchy
BUŁGARSKI
BUKARESZT.
W ra
ją od czterech dni fa
PROTEST W ONZ,
wewnętrznych, Jules Mceha, raz po lić, ale też — skończył się rok 1S48,
mach
rumuńsko - ra
brykę,
mimo
brutalnych
SOFIA.
Min.
spraw
raz poddaje próbie ognia tradycyjną umewa wygasła, a rząd francuski
dzieckiego układu han
zagr. Bułgariń nadesłał represji policji.
przybyły do
przyjaźń polsko-francuską, że dąży odmówił podpisania nowej. Powroty
do sekr. gen. ONZ de WZROST BEZROBO dlowego,
datkowo w styczniu br.
CIA
W
STREFIE
peszę ’ protestacyjną
z
uporczywie do wykopania wrogiej Polaków nie mogą się odbywać zbio
do
Ru-manii
wieltiie
FRANCUSKIEJ
powodu nowego wypad
przepaści między obydwoma naro- rowo.
BERLIN.
We fran transporty surowców <
ku zrzucenia, przez sa
darni.
molot grecki bomby na cuskiej strefie okupacyj toioarów.
AJLEPSZĄ ilustracją tego stanu
NIEMIECKIE
nej jest ponad 250 tys.
Takiej polityki wymagają, ściśle pu rzeczy
Bułgara.
i
wyrazem
najzłośliwszych
W
Domu
Hutnika
w
Chorzowie
W imieniu KCZZ Zjazd powitał terytorium
oficj aln ie
zarejes tr o waZW. ZAW.
p odp orzą d kowane imperialistom a- szykan ze strony władz francuskich rozpoczęły się 26 bm. obrady II Kra
WYSTAWA
nych
bezrobotnych.
CZŁO
NKIEM Ś T’ZZ
gen. KCZZ ob. Ćwik.
„ŚWIAT OWA“
merykańskim, interesy kapitalistów jest fakt niewypus Eozenia 700 repa jowego Zjazdu Centralnego Zw. sekr.
PARYŻ.
Na mocy
EGIPCJANIE
W MADRYCIE
Zjazd
uchwalił
następnie
wysła

decyzji Komitetu Wyk.
francuskich, A cóż może stanowić triantów w dniu 17 stycznia b. r., Zaw. Metalowców. Uczestniczy w nie depesz do Prezydenta Bieruta
WYCOFUJĄ SIĘ
PARYŻ.
W czasie
SFŻZ
■niemieckie
zw.
Z FALUJA i
wyższą rację stanu dla obecnego rzą którzy — ponieważ zlikwidowali już nich około 800 delegatów.
uroczystego obiadu, turzą
oraz premiera Cyrankiewicza.
KAIR.
Wojska egip zaw. przyjęte zostały u>
(Lżonego
w amerykań
du Francji, niż interesy kapitału wszystkie swoje sprawy we Francji
skiej ambasadzie w Ma skie rozpoczęły ewakua- poczet członków SFZZ.
Zadaniem zjazdu będzie podsumo-" Obrady trwają.
franeusko-amerykańskiego?!...
(a
do
pracy
ponownie
nie
chciano
ich
wanie
działalności
Zw.
Zaw,
Meta

Przez wiele laf przedwojennych przyjąć) — do dzisiaj wraz z rodzina
funkcjonowały w Polsce dwa obozy mi znajdują się na wyłącznym utrzy lowców oraz dokonanie podziału na
Zycie sportowe
(w Mysłowicach i Poznaniu), w któ maniu polskicn władz konsular dwa odrębne związki t. j. Zw. Zaw.
Hutników
i
Zw.
Zaw.
Metalowców.
rych gromadzono robotników pol nych!...
skich, aby ich poddać starannej se
W obradach biorą udział delegaOdpowiedź francuska na polską pro
lekcji przedstawicieli francuskich pozycję przedłużenia umowy posiada • cje zagranicznych zw. zaw. Szcze
przedsiębiorstw i urzędów. Gdy wy charakter wielce osobliwy. Rząd fran gólnie serdecznie Zjazd powitał de
brano zdrowszych i silniejszych, od cusiki motywuje odmowę tym, że ko legację Z w. Radzieckiego.
rzucając słabych, robotnicy, jako że munikacja kolejowa przez Francję,
Obrady otworzył przewodniczący
ojczyzna nie potrafiła im zabezpie Niemcy i Czechosłowację jest już nor Żarz.
Gł. CZZ Metalowców pos. J.
czyć pracy i bytu, długimi transpor malna, ponieważ kursuje tamtędy Kieszczyński.
który podsumował czte Szanse Polski zaprzepaściło złe zestawienie składu drużyny
tami jechali do Francji. Za Chlebem. „Orient-Express“, wcbec czego odpa roletni dorobek
zrzeszonych meta
Nie był to chleb najlżejszy. Czy w da potrzeba organizowania paszpor lowców. Następnie
mówca wymie
(Od specjalnego wysłannika)
kopalniach, czy też na roli francus tów zbiorowych i każdy repatriant nił nazwiska metalowców
X
poległych
kiej stosowano wyzysk pracy i płacy. może wracać osobno...
wpada
na
metę przed
pierwszy
-w
walce
z
wrogami
demokracji:
Ze
startu
obejmuje
prowadzenieDo startu było zgłoszonych 10 ze-“'
O prawa robotnicze nikt się nie upo
Rząd francuski usiłuje w ten spo gen. K. Świerczewskiego, I. Lipczyń społów w tym cztery polskie, trzy Fin Pumperi, jednakże już na poło Csardalem (CSR I), który uzyskał
minał. Nie było kemu. A zresztą —
skiego, St. Kowalskiego, I. Bielec- czeskie oraz po jednym fińskim, we wie trasy kolejność przedstawia się najlepszy czas dnia 40:20.
po co, jeśli w Polsce panowało fikcyj sób nie dostrzegać, że wszelki ruch kiego,
M. Tuszyńskiego, W. Miko- gierskim i rumuńskim. Wszystkie następująco: CSR I, II/ Finlandia,
z
Francji
przez
Niemcy
okupowane
Wyniki ostateczne przedstawiają
ne „przeludnienie“ i rzeczywiste bez
łaszka, St. Rupali, M. Królika, J. sztafety ukończyły bieg.
dalej pozostałe zespoły. Później czo się następująco:
odbywa
się
tranzytem,
a
uzyskanie
robocie!... Tak tr-wało od podpisania
Maja i Wł. Pietrzaka.
Faworytami były sztafety fińska łówka przegrupowała się i na Sta
w 1919 r. francusko-polskiej konwen wiz przejazdowych z „Permit Office"
1) Finlandia 3:01:35, 2) CSR I
Pamięć poległych Zjazd uczcił mi i czeska I-sza. Liczono również, iż dion wpadł. jako pierwszy Holeksa
cji w sprawie emigracji i reemigra przy braku zorganizowanej reemi
3) CSR II 3:03:39, 4) CSR
walkę z nimi nawiąże sztafeta Pol Polska I uzyskując czas 47.50. Za 3:02:11,
cji (konwencji, zarejestrowanej póź gracji jest — z woli amerykańskiego nutą milczenia.
III 3:05:49, 5) Polska I 3:06:55, 6)
ski I; jednakże kontuzje Krzeptow raz za nim przybyli Hlavac CSR I Polska
niej w Lidze Narodów')—aż do 1946 r. Dep. Stanu — praktycznie niemożli
II 3:11:57, 7) Węgry 3:13:49,
er i
Pumperi
we. Poza tym wątpić należy, czy re
skiego i Dziedzica przekreśliły jej 48.11, Jenka CSR II 48.12 i Pump
1Z>O wojnie nastąpiły zmiany zasad- patriant
8) Rumunia 3:19:37, 9) Rumunia,
48.13.
wracający
z
całym
swym
szanse.
Holeksa,
którego
wstawiono
A nieze. Artykuł X wspomnianej żywym i martwym inwentarzem był
10) Polska IV.
do zespołu, nie zawiódł nadziei, na
Na drugiej zmianie na czoło wy
konwencji przewiduje, że w razie, by, chętnie wpuszczony do luksuso
W. Korycki.
tomiast
Gąsienica
Fronek
stracił
na
sunął się Viide, za nim biegł Simuku czci Dua-Bogena
gdyby zaszła zmiana na rynkach pra wych wagonów „Orient-Expressu“.
swojej
zmiapie
około
7
minut,
tak
nek
CSR
III,
dalej
CSR
I
i
II.
Gą

cy obydwu krajów, obydwa rządy od
W 1 rocznicę tragicznej śmibrci
Kwapień i Bukowski nie mogli sienica Fronek został 400 m. z tyłu.
' AK więc rząd francuski nie chce bojownika o wolność i socjalizm że
będą konsultację, aby dostosować
straty nadrobić. Gdyby zamiast Do mety kolejność nie zmieniła, się;
zawrzeć z Polską żadnej umowy Gerszona Dua-Bogena, odbyła się na już
sprawy emigracji do potrzeb aktual
pobiegł Skupień, Polacy za Gąsienicę minęli Skupień i Węgier
nych. Pomijając inne zmiany zasad- repatriacyjnej, pragnąc — zgodnie z cmentarzu żydowskim w Warszawie niego
co najmniej trzecie miejsce.
Dr. Vince. Najlepszy czas na tej dla mistrzów świata w w hokeju
^nicze, nastąpiła właśnie zmiana na dyktandem amerykańskim — zatrzy uroczystość odsłonięcia płyty pa jęliby
Bieg sztafetowy odbył się na 2-ch zmianie uzyskał Fin Viide 42:50
polskim rynku pracy. W związku z mać polską masę emigracyjną w wa miątkowej.
W dowód uznania i radości ze
dziesięciokilometrowych
pętlach
wy
przed Simunkiem CSR II 44:36 i
tym w 1946/47 i 1947/48 r. zawarte runkach nędzy i wyzysku, aby mieć
Du a-Bogen
był
organizatorem chodzących ze Stadionu pod Kro Kovalcziklem CSR III 44:46.
zdobycia przez reprezentacyjną dru
zi stały kolejno dwie umowy repatria tanią ,a wydajną siłę roboczą, aby kompanii im. Botwina w brygadzie kwią w stronę zachodnią i wschod
żynę
Czechosłowacji
mistrzostwa
cyjne. Zgodnie z nimi, mając dokąd wzbogacać własnych mocodawców i im. Jarosława Dąbrowskiego w Hisz nią. Pierwsza zmiana biegła pętlą
Zaraz po trzeciej zmianie dosko świata w hokeju na lodzie, górnicy
i po co, Polacy zaczęli powracać z tych zamorskich, którzy — jak wia panii.
zachodnią, druga wschodnią i tak nale biegnący Kwapień minął Wę ostrawscy ofiarowali członkom zwy
domo — są... „ueber alles“!...
Francji.
gra, a niedługo potem Wieczorka cięskiego zespołu 2G0 cetnarów wę
na zmianę.
We Francji przebywa pół miliona
Do połowy 1947 r. repatriacja odby(Polska II). Na metę pierwszy wpa gla. Jednocześnie górnicy przesłali
emigrantów
polskich,
z
czego
co
naj

w ..la się względnie gładko, Później
da Fin, za nim zawodnicy drużyn drużynie czechosłowackiej, bezpo
rozpoczęły się ataki władz francus mniej 70 tysięcy pracuje w podzie
CSR III, CSR I, CSR II, Polska I. średnio po uzyskaniu przez nią ty
kich na zawarte umowy. Zaczęto sto miach francuskich kopalń węgla. Naj
Najlepszy czas w tej zmianie uzy tułu mistrza świata, serdeczne gra
sować najróżniejsze szykany i presje istotniejsze pragnienie tej wielkiej
skał Kwapień Polska I 45:27 przed tulacje.
W Mińsku zakończyły się wieślkie ga) w czasie 48,6 sek. Zeszłoroczny Kossourem, CSR II 48:03 i Poljapclicyjne wobec repatriantów, by od masy, żywiołowa chęć powrotu do
łyżwiarskie, z udziałem mistrz ZSRR Bolszakow, reprezen ■kiem CSR III 48:20.
straszyć ich od powrotu. Wreszcie, Polski, do ojczyzny, która nareszcie zawody
Z życia sportowego
Ukrainy, tant Białorusi, wygrał 3 km. w cza
we wrześniu ub. roku, na rozkaz min. może i chce choćby całą tę masę przy czołowych zawodników
W
ostatniej
zmianie
drużyny
CSR
sie
6:14,0
min.,
pa
1.500
m.
Strood
Białorusi,
Łotwy,
Estonii
i
republi

Klocha, prefektury francuskie zlikwi jąć, władze francuskie lekceważą i
i Bolszakow uzyskali jednakowy I i II oraz Finlandia wystawiły naj
dowały całkowici© punkt umowy o bojkotują z perfidią iście hitlerow ki Kairelo-Fińskiej.
lepszych zawodników: Csardala, Za— 2:37,4 min.
kolektywnym wizowaniu paszportów, ską.
Każda reprezentacja składała się czas
W klasyfikacji ogólnej mistrzo toureckiego i Salonena. W drużynie
Kierownictwo Sekcji Piłki Nożnej
Polityka rządu Francji jest pod pew- z 4-ch drulżyn: męskiej, żeńskiej oraz
i dając, aby każdy reemigrant pojekonsekwentna: godzi chłopców i dziewcząt. Pogoda nie stwo indywidualne zdobył Bolsza Polska I pobiegł Bukowski. Roz ZKS ..Drukarz“ zawiadamia wszyst
< 'czo, osobiście zgłaszał się na pre- I, nym względem
. .
1 klurę po wizę wyjazdową. Żądanie i jawnie i brutalnie w interesy narodu była nadzwyczajna, bo w czasie za kow (Białoruś). Pierwsze miejsce poczyna się zacięta walka między kich członków sekcji, że treningi od
wśród kobiet zajęła reprezentantka Finem i Csardalem. Na 6-tym km. bywają się na stadionie Legii (sala
to w praktyce przekreśla możliwość francuskiego i w przyjaźń polsko_fran wodów padał mokry śnieg.
Csardal zmniejszył odległość od Są- gimnastyczna) we wtorki i «obotv
Białorusi — Zinaida Bolszakowa.
repatriacji. Emigranci mieszkają czę | cuska»
A v I Ries na 500 m. wvdrał Strood (Ry- Drużynowo zawody wygrała Łotwa. lonecia o 200 m., ^limo to jako od godż. 19 — 21.
sto no kilkaset kilometrów od nre- ’

Mechaniczna PRALNIA Bielizny

Ksądz podżegał

ZNANE METODY

Krajowy zjazd metalowców
rozpoczął obrady w Chorzowie

Bieg rozstawny wygrywają Finowieprzed Czechami

Uroczystości

Polski węgiel

!

Ze sportu radzieckiego

ZKS »Drukarz«

O 26 proc. wzrośnie wytwórczość w 1949 r.

2.500 słuchaczy rocznie

Plan gospodarczy będzie wykonany z nadwyżką

dostarczą kursy przygotowawcze

Dyskusja w Komisji Sejmowej
W obecności wiceprezesa CUP dr Jędrychowskiego obradowała 25 bm.
Sejmowa Komisja Planu Gospodarcze go, której przewodniczył poseł Cie
ślak (SL). Komisja wysłuchała refera tu pos. Rapacayńskiego (PZPR) o prze
myśle w Narodowym Planie Gospoda reżym w 1949 r.
Charakteryzując ptan pracy prze-' KONANYCH CAŁKOWICIE W KRA
myssŁu na rb. sprawozdawca podkre JU.
Wzrost nastąpi również we wszy
ślił, że plan ten przewiduje poważny
wzrost produkcji, uruchomienie no stkich działach produkcji elektrotech
wych rodzajów produkcji oraz zwięk nicznej. Produkcja żarówek wyniesie
22.4 miliona sztuk i pokryje całkowi
ezenie wydajności pracy.
Planowana na b.r. wartość pro cie zapotrzebowanie kraju. Produkcja
radiowych
osiągnie
dukcji przemysłu państwowego wy odbiorników
nosi 12 miliardów 958 milionów zł 87.500 sztuk.
Najpoważniejszą pozycję w prze
według cen z r. 1937, WYKAZUJĄC
WZROST W ' STOSUNKU DO myśle włókienniczym stanowią tka
niny wełniane z planem produkcji
R. 1948 O 26 PROC.
Na podstawie przebiegu wykonania 46.4 mil. m oraz tkaniny bawełniane
planu odbudowy pos. Rapaczyński — 370,8 mil. m. Zwrócono uwajgę na
wyraża przekonanie, że PLAN ODBU polepszenie jakości produkowanych
DOWY NA R. 1949 BĘDZIE PRZE tkanin. Przemysł odzieżowy urucho
KROCZONY i że postawione przez mi w 1949 r. 3 fabryki konfekcyjne.
Przemysł spożywczy wykazuje bar
Kongres Jedności Robotniczej zadanie
przedterminowego ukończenia. planu dzo silne tempo- rozwoju. Np. produk
będzie przez przemysł państwowy wy cja cukru osiągnie 620 tys. ton.
konano.
Wytyczne planu Inwestycyjnego
Plan inwestycyjny w poszczegól
Howe zakłady wytwórcze
W 1949 r. będzie uruchomionych nych gałęziach przemysłu kładzie na
szereg nowych zakładów i urządjzeń cisk na:
Wzmożenie wytwórczości dóbr in
produkcyjnych jak elektrownie, kok
westycyjnych, zwłaszcza narzędzi;
sownie, zakłady przemysłu chemicz
nego, fabryka superfosfatu, piece mar
na właściwą lokalizację przemy
tenowśkie w hutach, fabryka łożysk
słu z uwzględnieniem potrzeb te
kulkowych, samochodów ciężarowych renów o mniejszym stopniu uprzemy
(przejście na produkcję seryjną), fa słowienia;
bryka wielkich maszyn elektrycznych,
na prace badawcze dla powięk
fabryki konfekcyjne, fabryka celulo
szenia baz surowcowych;
zy i papieru itp.
na przyśpieszenie ukończenia bu
Plan zatrudnienia na 1949 r. prze
dowy rozpoczętych obiektów:
widuje w grupie przemysłowej
na ograniczenie do minimum in1.203.900 osób, co stanowi w stosun
westycyj w zakresie budownictwa
ku do planu na 1948 r. ok. 112 proc. a dminiistra cy j n ego.
Przewiduje się, że wydajność pra
Plan inwestycyjny Min. Przemy
cy wzrośnie o 13,5 proc.
słu i Handlu przewiduje globalną
sumę nakładów ok. 133 miliardów
W poszczególnych gałęziach
zł, eo w stosunku do planu w r. 1948
przemysłu
stanowi wzrost o ok. 57 proc.
Z kolei mówca przystąpił do omó
Wydobycie węgla wyniesie 74
LIONY TON wobec wydobycia
wienia inwestycji w ważniejszych za
rządach centralnych.
mil. ton w r. ub.
Plan przewiduje m. in. poważną roz
W dziale taboru kolejowego prze
widuje się wzrost produkcji nowocze budowę elektrowni i sieci najwyż
snych parowozów pośpiesznych, wa szych napięć oraz elektryfikację 679
gonów sypialnych, specjalnych i in. i reelektryfikację 672 wsi.
W przemyśle węglowym inwestycje
W grupie motoryzacyjnej planowane
jest zwiększenie produkcji traktorów mają na celu wprowadzenie szeregu
„Ursus 45“ do 2 tys. sztuk rocznie. ulepszeń — podniesienie jakości wę
Szczególne znaczenie ma podjęcie gla oraz zwiększenie zdolności prze
seryjnej produkcji samochodów ciężą ładunkowej portów węglowych.
rowych 3,5-tonowych „Star 20“, WIPlan zmierza również do rozbudo-

1
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3
4
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Uwaga subskrybenci PPOK!
Wysokie premie czekają na podjęcie
Nie wszyscy posiadacze Premiowej
Pożyczki Odbudowy Kraju (PPOK)
podjęli .dotychczas wylosowane pre
mie. Ogółem nie podjęto około 21.000
premii na ogólną sumę ponad 159
mil. złotych, m. in. 11 premii po 500
tys. złotych, 17 po 200 tys. zł, 31 po
100 tys. zł itd.
Premii półmilionowych nie podjęli
posiadacze obligacji: seria 5030, nr
oblig. 38; ser. 8906, nr 19; ser. 8927,
nr 38; ser. 9611, nr 41; ser. 10064,
nr 25; ser. 1124, nr 34; ser. 14405,
nr 6; ser. 20906, nr 29; ser. 2292,
nr 32; ser. 26503, nr 38; oraz ser. 32214,
nr 25/

Duża ifistityeja
Państwowa
POSZUKUJE INSPEKTORÓW
finansowych i handlowych
Oferty wraz ze szczegółowym ży
ciorysem należy składać potl „In
spektorzy“ Biuro Ogłoszeń „Czy
telnik“, Warszawa, uL Daszyńskie
go 16.
TK 1059-0

Po 200 tys. zł nie podjęli: ser. 4781,
nr 22; ser. 6888, nr 11; ser. 7735, nr
22; ser. 8047, nr 27; ser. 9150, nr 5;
ser. 10987, nr 24; ser. 12671, nr 18;
ser. 14391, nr 41; ser. 18472, nr 49;
ser. 19054, nr 14; ser. 19816, nr 35;
ser. 21572, nr 15; ser.23542, nr 2;
ser. 23542, nr 9; ser. 23746, nr 34; ser.
29543, nr 46; ser. 32214, nr 46.
Wykazy premiowanych obligacji
posiadają wszystkie instytucje kre
dytowe i urzędy skarbowe.

dzieć, że UMOWA TA STANOWI
PODW ALINĘ PLANU 6 LETNIE
GO. Bez pomocy ZSRR nic mogli
byśmy zwiększyć produkcji źelaaa
i stali, gdyż zbudowanie nowej hu
ty w obecnych warunkach własny
mi siłami nic byłoby możliwe.
W zakresie dostaw artykułów hut
niczych nie możemy zupełnie liczyć na
pomoc USA, gdyż pomimo zapłacenia
z góry przez Polskę zamówionych do
staw. USA NIE UDZIELIŁY LICEN
CJI EKSPORTOWEJ.
Również poważne znaczenie ma
współpraca techniczna z ZSRR, szcze
gólnie zaś pomoc techniczna, udziela
na naszemu przemysłowi w postaci
szeregu licencji i wymiany doświad
czeń technicznych.
W dalszych wyjaśnieniach prezes
Jędrychowski stwierdził, że sprawa
jakości produkcji postawiona jest w
ustawie o Planie Gospodarczym ja
ko zagadnienie pierwszorzędnej wagi.
Jednym z czołowych zadań przemysłu
jest także zmniejszenie kosztów pro
dukcji oraz zrealizowanie planu oszczędności.
%

NOTATNIK ŁÓDZKI

O GRYPIE, WÓDCE i... PRZESTRZENI ŻYCIOWEJ
Przemęczeni lekarze odetchnęli z"
ulgą: epidemia grypy w Łidzi wy
gasa już zdecydowanie. Wydział lecz
nictwa Ubezpieczalni notuje 100—120
zachorowań dziennie, podczas gdy w
dniu 7 lutego, który był najbardziej
„gorący“, złożono zawrotną ilość 1.200
wizyt!
Jak się można zorientować z prowizorycznych obliczeń, grypę przeszło około 150 tysięcy łodzian, czyli
co czwarty mieszkaniec był chory.
Nadzwyczajne środki zaradcze od
niosły pożądany skutek. Pomogło za
bieranie gotowych preparatów antygrypowych do chorych, pomogli lęka
rze wojskowi i profesorowie oraz asy
stenci kliniczni Uniwersytetu, pomo
gła mobilizacja lekarzy wszystkich
specjalności (nawet ginekolodzy wzię
li udział w akcji), lecz nade wszystko
— pomogła pogoda.
Ciepłe promienie słońca okazały
się zabójcze dla gryponóśnego „virusa“, który hasał sobie w najlepsze w
dżdżyste, słotne dni.
Praca w fabrykach, biurach i in
stytucjach, .-których personel przerze
dziła na okres kilku tygodni szaleją
ca epidemia, znowu odbywa się normalnie.
*
Nigdy nie należy zbyt pochopnie
wyciągać wniosków Gdy bezpośrednio po zwyżce cen alkoholu sklepy
łódzkie poczęły sprzedawać mniej
wódki, objaw ten powitano z wielkim
zadowoleniem, widząc w tym wyraź
ny spadek pijaństwa w mieście.
Niestety jednak, zjawisko to nie
odzwierciadlało faktycznego stanu.
Bo chociaż mniej przychodziło klien-
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Kształcą się fachowcy
dfa fabryk żarówek
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Dziadzio Hanls ra toA Shepowl, by niie «ajmował się spra
wą czarnego chłopca, le cz przekazał ją szeryfowi. Barlowa opa
nował gniew. Uderzył p ięścią w skroń Kąty i wybiegi z domu.
W tej chwili na podwórze wjechał samochód, z którego wysia
dło kilku
uzbrojonych mężczyzn. Shep nie zaprzeczył, gdy je
den z nich stwierdził, iż Barlow nic nie mówił o całej tej hi
storii Jeffowi.

— A więc na co czekamy? — zapytał jeden, biorąc dubeltówkę
pod pachę. — Gdyby czarny zgwałcił którą z moich kobiet, wystrze
lałbym jednego po drugim wszystkich Murzynów w całym okręgu,
ażbym trafił na tego, o którego chodzi.
— Szeryfa tylko patrzeć, jak się zjawi z psami i sprzątnie go nam
sprzed nosa, 'jeżeli się nie ruszymy i pierwsi go nie złapiemy — ode
zwał się drugi.
— Dopóki ja żyję, żaden szeryf nie dotknie tego czarnego! — za
wołał Shep.
— Tak trzeba gadać, Shep!
Shep rozepchnął zebranych wokół siebie i skierował się ku droize, na której stały samochody.
— Wielka gromada przeszukuje bagna Oconee — rrtówił jeden
z mężczyzn, który dogonił go i szedł z nim razem. — A druga, też
pokaźna, jest w ląsach od strony Earshąw. Co mąsz zamiar robić,
Shepie? Ten czarny nie może być na raz w dwóch miejscach. Jak
myślisz, gdzie on może być?

tów po wódkę, łodzianie wcale nie i około 20 jadłodajni. Jedyna trudność
— to bralc lokali. W śródmieściu sto
przestali mniej pić!
Wiadomość . o mającej nastąpić ; sunkowo łatwiej o nie, ale przecież
zwyżce „zu achano“ o kilka dni wcze tendencją jest, aby z placówek tych
śniej i... przygotowano odpowiednie korzystała w pierwszym rzędzie lud
zapasy, po wyczerpaniu których wszy ność robotnicza, zamieszkująca pery
sika wróciło do „normalnego“ etanu. ferie miasta. A tu o odpowiedni lokal
W styczniu rb. sklepy łódzkie bardzo trudno.
sprzedały 400 tysięcy litrów wódki.
*
Jeśli dodać do tegc (skromnie) 200 tys.
Jak już doniosłem pokrótce, Miej
litrów na liczne bary, szynki i knajpy, ska Rada Narodowa w Łodzi, biorąc
otrzymamy, że na każdego mieszkań przykład z Warszawy, postanowiła
ca Łodzi — na każdego mężczyznę, wystąpić o rozciągnięcie dekretu o
kobietę i dziecko — wypada 1 litr publicznej gospodarce lokalami rów
wódki na miesiąc.
nież na osiedla podmiejskie. W ten
Ale przecież nie wszyscy piją. Od- sposób w
n niewykorzystanych _____
dostaliczmy 200 tysięcy dziecię. starców,__ [eC2n>ie wiiłlaóh 1 domkach można bęehorych, pokaźny zastęp niepijących dzie pomieścić kilka (jeżeli nie kil
kobiet i mężczyzn, a okaże się, że o- kanaście) tysięcy rodzin.
wych 600 tysięcy litrów trzeba roz
Władze kwaterunkowe chcąc złago
dzielić nie na 600 tysięcy, lecz na 100 dzić ciężką sytuację mieszkaniową,
tysięcy osób. Innymi słowy—na każ postanowiły uregulować również spra
dego pijącego wypada 6 litrów gorzał wę tzw. domów wydzielonych, przy
ki na miesiąc. Sześć na miesiąc, a znanych poszczególnym instytucjom
więc codziennie „ćwiartka“ z okla- na cele mieszkaniowe.
dem!
Domy te korzystały dotąd ze spe
Wymowa tych liczb musi przy tło- cjalnych
przywilejów. Kontrolerzy z
czyć swym ciężarem każdego zdrowo reguły
nie odwiedzali ich, toteż nor
myślącego człowieka.
my zaludnienia nie były tu w ogóle
przestrzegane. A przecież domy wy
Skoro się powiedziało „a“ trzeba dzielone z biegiem czasu stały się naj
powiedzieć „b“. Uruchomiona przez zupełniej „normalnymi“ domami! Nie
PDT „Gospoda Ludowa“ cieszy się ma już ani jednego takiego, w którym
tak wielką frekwencją, że postano mieszkaliby wyłącznie pracownicy da
wiono otworzyć w najbliższych nej instytucji. Lokatorzy pomieszali
dniach następną, na co uzyskano już się, zmieniając w międzyczasie insty
z Warszawy 42 miliony złotych.
tucje, ale nie zmieniając mieszkania.
„Gospoda“ Nr 1 wydała od 10 do A zresztą czy pracownicy Filmu czy
31 stycznia 27 000 obiadów popular też jakiejś centrali przemysłowej ma
nych i klubowych na sumę 8.388.218 ją być lepsi od innych? Jak można
złotych. Prezydent miasta poszedł na dopuścić do tego, aby w mieszkaniu
rękę tej pożytecznej placówce, zwal
niając ją z podatku konsumcyjnego
Następna powszechna jadłodajnia kro
ka SĄDOWA
PDT, tak samo jak jej poprzedniczka,
wydawać będzie do 1.200 obiadów
należy, że było to we wrześniu 1946 r.
Za dużo czy nie za dużo
Biegły lekarz sądowy nie dał jednak
dziennie po 70 złotych. Potem uru
chomi się trzecią, czwartą, piątą.
Dwudniowa libacja nie posłużyła jed kategorycznej opinii, czy Szklarski zmarł
wskutek
zatrucia alkoholem. Na przewo
nemu z trzech przyjaciół, gdyż po wy
W tyle nie pozostaje również Po piciu
bimbru w przygodnej budce, je dzie w Sądzie Okręgowym w Warszawie
ustalono, że wszyscy trzej pili prawie
wszechna Spółdzielnia Spożywców den z nich zmarł. Bracią Józef i Stefan przez
dwa dni w przygodnych lok Alach.
Szklarscy spotkali znajomego, Stanisła
Pierwsza jadłodajnia PSS-u powsta wa
Staniszewskiego i poszli dc budki, Sąd uniewinnił oskarżone Kurec i Dsła przy ul. Piotrkowskiej 163, kar gdzie wypili 3/4 litra wódki.
niewską od odpowiedzialności, sprawę ich
jednak za sprzedaż bimbru, przekazał do
miąc codziennie około 500 łodzian.
Wszyscy uczestnicy libacji zatruli się
celem pociągnięcia do od
Za tydzień PSS otwiera następną, ob alkoholem, a Józef Szklarski wkrótce zmarł prokuratora,
powiedzialności na drodze karno-sądowej.
Do odpowiedzialności pociągnięto właści
liczoną na taką samą ilość gości.
budki, Irenę Kurec i Marię Da
„Powszechna“ planuje oddać w tym i cielki
nie wską. Obie tłumaczyły się, że bim
Togi obowiązkowo
roku do dyspozycji najszerszych rzesz i ber kupiły od nieznanej kobiety. Dodać
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— Wielu ludziom znudziło się czekać na ciebie aż do rana, więc
podzielili sdę na małe grupki i poszli sami szukać. Ja postanowiłem t
czekać na ciebie tutaj, bo uważam, że teraz nie czas na kłótnie.
Kąty wyszła na ganek i patrzyła na mężczyzn zgromadzonych na
podwórzu. Podeszła do schodów i oparła się o słup. Dwóch czy trzech
odwróciło się i zaczęło się jej przyglądać. Uśmiechnęła się do nich.
Jakiś człowiek siedzący dotychczas samotnie w samochodzie, wy
siadł i przeciął podwórze zbliżając się do Shepa. Był to Clint Huff,
cieśla z Andrewjones
— Zaczekaj, Clint — doradził mu ktoś. — Nie powinniście z Shepem skakać sobie do oczu w takiej chwili. Biała dziewczyna —
Clint odepchnął go i poszedł do Shepa. Nienawidzili się wza
jemnie i odkąd obaj dorośli na tyle, żeby nosić noże, nie pominęli żad
nej okazji do kłótni i bijatyki. Ostatnim razem zetknęli się ze sobą
zeszłego lata, na dorocznej zabawie u szeryfa. Jako pamiątka tego
spotkania pozostała Shepowi na piersiach trzycalowa blizna.
Zatrzymali się w pewnej odległości od siebie.
— Co ty sobie myślisz, żeśmy przyszli na potańcówkę, a nie na
lincz? — rzekł Clint. — Chcesz nam przewodzić, prawda?
Clint wyjął nóż z kieszeni i otworzył go.
— Poczekaj chwilę, Clint — odezwał się ktoś stając pomiędzy
nimi. — W ten sposób nie złapiemy czarnego. Poza tym każdy ma
jednakową szansę schwytania go.
Clint odsunął go od siebie, Shep nie odezwał się dotychczas, ale
także wsadził rękę do kieszeni i wyciągał nóż.
— Pewno ukrywasz gdzie tego czarnego dla Jeffa Mc Curtaina —
ciągnął Clint. Odwrócił się i spojrzał bystro na stojących dokoła.
Kto wyclaje szeryfowi Murzyna, który zgwałcił białą dziewczynę, zasługuje na to samo, co ten Murzyn.
Shep szybkim ruchem palców otworzył sprężynowe ęstrze.
Mężczyźni próbowali rozdzielić Clłnta i Shepa, ale obaj nie dopuszczali do tego. Stali naprzeciw siebie w odległości niewiększej niż
\pięć kroków

3-pokojowym mieszkały trzy osoby,
podczas gdy inna 3-osobowa rodzina
gnieździ się w maleńkiej klitce?
*
Wódki jest w Łodzi za dużo, za to
wody — za mało. Wędrówki po nią
z wiaderkami w ręku — to prawdzi
wa zmora łodzian, którzy nierzadko
muszą staczać istne boje z zawistny
mi dozorcami o ten tak bardzo ko
nieczny dla życia artykuł.
Swego czasu powstał projekt do
prowadzenia dobrej i czystej wody
z Pilicy i Błękitnych Źródeł pod To
maszowem. Woda dla Łodzi miała po
płynąć potężnymi akweduktami, zasi
lając również wszystkie okolice.
Miasto jednak nie mogło marzyć o
tym, aby to gigantyczne przedsięwzię
cie zrealizować z własnych, skrom
nych funduszów. W sukurs przyszedł
rząd, który postanowił inwestycje te
wykonać z funduszów państwowych
w ramach planu 6-letniego.
W ciągu najbliższych sześciu lat
nie będzie w Łodzi ani jednego domu
bez dobrej i czystej wody! Mało tego
— w ciągu najbliższych sześciu lat
cała Łódź zostanie skanalizowana,
również z funduszów rządowych!
Skończą się bezpowrotnie wędrów
ki z wiaderkami, znikną cuchnące
rynsztoki, podwórza domów będą czy
ste, a powietrza Łódzkiego nie będą
już zatruwały duszące wyziewy do
łów kloacznych.
Łódź, przysłowiowy kopciuszek w
rzędzie miast polskich, przestanie być
„„brudnym, i złym miastem“. Będzie
czysta i ładna. Łódź stanie się wzorem
socjalistycznego ośrodka robotniczego!
Adam Ochocki
-------------------- 1

(Korespondencja własna)

Jedyne w Polsce gimnazjum prze spawie przy zakładach .,Philips‘a. Gi
mysłowe, które szkoli fachowców dla mnazjum zostało uruchomione w bie
fabryk żarówek, znajduje się w War- żącym roku szkolnym. Obejmuje ono
dwie równolegle klasy I-e, w których
kształci się 87 uczniów i 13 uczennic,
pochodzących niemal wyłącznie ze
sfery robotniczej. Wszyscy uczniowie
artykułem reglamentowanym i uczennice gimnazjum otrzymują sty
W styczniu wprowadzono sprzedaż pendia w wysokości 1000 zł miesię
reglamentowaną na papę smołowcó- cznie.
wą. Jednocześnie zniesiono reglamen
fację na następujące artykuły: szkło
wodne, mydło do prania, mydło szare,
żywica kumaronowa, szkło zbrojone i ni m
zlą przemtanę
gwoździe papowe.
—1—1 !■ ■ .
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Shep nic nie odpowiedzW

wy i modernizacji hutnictwa oraz
przemysłu włókienniczego.
W dyskusji zabierali głos posłowie:
Cieślak (SL), Wilanowski (SL), Kuczewski (PZPR), Fijałkowski (SD) i
Mitura (SL).
W odpowiedzi na pytanie pos. Mi
tury, który poruszył zagadnienie wpły
wu umowy o współpracy ze Zw. Ra
dzieckim na wykonanie planu inwe
stycyjnego na 1949 r. i planu 6-letnie
go, dr Jędrychcwski oświadczył mię
dzy innymi:
Jeśli chodzi o współpracę gospo
darczą ze Z w. Radzieck im, to szczegół
ne znaczenie mają umowy o wzajem
nej wymianie towarów oraz o kredy
towych dostawach inwestycyjnych.
Druga z tych umów przewiduje
dostawy urządzeń przemysłowych
na sumę 45Ü mii. doi. w okresie
5-letnini, przy czym postawy te bę
dą zapłacone polskimi towarami;
okres spłaty zacznie się dopiero po
dokonaniu dostaw. Można powie-

Ałącznie młodzież pracująca —robotwyzszym uczelniom nicza I chłopska. Kandydatów bęW tym roku około 2700 słuchaczy dą typowały Rady Zakładowe, PNZ
kończy kurs przygotowawczy, dają oraz organizacje — ZMP i SP. Od
cy prawo wstępu na wyższe uczel początku kursów, tj. od 1.IX b. r.
nie. Kursy te, utworzone w roku młodzież otrzyma mieszkania w Do
1945, miały na celu szybkie wyrów mach Akademickich, bezpłatne sto
nanie okupacyjnych braków w nau- łówki stypendia od 4 — 5 tys. zł.
czaniu i umożliwienie zdolnej mło- miesięcznie, •' wypłacane w okresie
dzieży robotniczej i chłopskiej dal- trwania kursów i studiów wyższych,
t j. od 5 — 7 lat.
szych studiów.
Kursy będą dostarczały wyższym
W ciągu trzech turnusów na kursy przygotowawcze uczęszczało 3587 uczelniom 2500 słuchaczy rocznie,
słuchaczy. Wśród 2700 kończących Stypendia zaofiarowały już minikurs czwarty, 85 proc, to młodzież sterstwa: Przem. i Handlu - 1000,
robotnicza i chłopska, reszta — sy Komunikacji — 300, Zdrowia — 150,
Rolnictwa — 600
nowie inteligencji pracującej1 i rze Lasów — 250.
mieślników. Młodzież ta w 60 proc, (obiecane) oraz Związek Samopomo
osiągała na kursach doskonałe wy- cy Chłopskiej i Centrala Rolnicza
niki, choć ukończyła tylko szkołę ŹSCh. — 150. Towarzystwo Przygo
towawczych Kursów Uniwersytec
powszechną.
kich
zapewniło słuchaczom bezpłat
systemie
n.au_
W dotychczasowym
ną
naukę,
utrzymanie i bursę, a
ki był zasadniczy brak: duża ilość Min. Oświaty
zamierza powiązać
młodzieży pracowała zarobkowo, co pracę kursów przygotowawczych
niekorzystnie odbijało się na jej po pracą roku wstępnego, aby rokz
stępach w nauce. Przy tym skrom wstępny na Uniwersytecie składał
ne 1500-złotowe stypendia nie wy się w znacznej części z absolwentów
starczały na utrzymanie.
kursów przygotowawczych.
Od nowego roku szkolnego w or
Akcją organizacyjną kieruje ZMP
ganizacji kursów zachodzą podstawowe zmiany. Na najbliższym kur poprzez komisje wojewódzkie i po
sie dwuletnim musi się znaleźć wy- wiatowe.
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Od 1 kwietnia br. wszyscy adwokaci
warszawscy muszą zasiadać w sądach w
togąęh adwokackich. W sprawie tej pre
zes Sądu Apelacyjnego w Warszawie wy
słał pismo do Naczelnej Izby Adwoka
ckiej, celem poinformowania adwokatów
o zarządzeniu.

Shep przysiadł trochę ściskając nóż w garści. Clint zaś rzucił ka^
pelusz na ziemię i zaczął coraz bliżej okrążać Shepa.
Mężczyźni na podwórzu skupili się tak blisko i ciasno, jak tylko
mogli, wiedząc, że w tym stanie rzeczy bezcelowe byłoby rozdzielać
ich, dopóki się nie pobiją.
Wszyscy tak byli w nich wpa
trzeni, że nikt nie spostrzegł dziad
ka Harrisa, który przecisnął się
przez pierścień ludzki i rzucił się
pomiędzy walczących. Za późno by
ło, żeby coś na to poradzić, bo
wpadł pomiędzy nich w chwili, gdy
Clint i Shep skoczyli ku sobie. Si
ła ich uderzenia zbiła z nóg dziad
ka Harrisa i rzuciła go na ziemię.
Najpierw Clint, a potem Shep cofnęli się. Żaden z nich nie miał
pojęcia, co się stało, a tymczasem dziadek Harris leżał na ziemi bez
ruchu. Mężczyźni stłoczyli się dokoła Shepa i Clinta — i rozdzieli ich.
Gdy obaj znaleźli się ną dwu przeciwnych końcach podwórza, pod
niesiono dziadka Harrisa i ułożono go na ganku. Leżał wyprostowa
ny, na wznak.
— Co się stało dziadkowi Harrisowi? — zawołała Kąty podnie
conym głosem i podbiegła do niego.
— Wpadł w sam środek — objaśnił ktoś. — Widocznie próbował
ich powstrzymać. Zdaje się, że nie krwawi. Po małej chwili przyj
dzie do siebie i wszystko będzie dobrze. Starzy ludzie, jak on, nie po
winni mieszać się do takich rzeczy. Gdyby tak dostał nożem, byłoby
już po nim.
Clint i Shęp obrzucali się wyzwiskami, ale trzymano ich zbyt da
leko od siebie, żeby mogli ku sobie skoczyć. Obecni starali się ich
przekonać, żeby na dzisiaj odłożyli noże
(D. e. nj

ŻYCIE

Pamiątki po Chopinie
w kolekcji wnuczki George Sand

Krym coraz piekniejszy
i boga
1

Przyjemnie jest zimą na Krymie.
Na północy szaleją śnieżyce i wichu
ry. A tu, w rozpiętym płaszczu moż
na rozkoszować się słońcem i ciepłem.
Od razu po przekroczeniu granicy
Krymu owionął mnie ciepły oddech
wiosny. Do Jałty jechałem samocho
dem. Gładka, piękna szosa, na której
partyzanci krymscy podczas wojny
dali się dobrze we znaki Niemcom,
wije się serpentynami przez góry i
przepaście. Jest pięknie. Trudno się
oprzeć urokowi roztaczającego się
przed nami krajobrazu.
Niezapomniana to chwila, gdy na
gle ukazuje się morze. Na lewo wie
cznie zielone drzewa toną w bluszczu,
na prawo sina dal morska. Daleko u
stóp, pieniąc się, niecierpliwie biją o
skały fale morskie.

(Od naszego własnego korespondenta)

wo półwysep krymski jest mozaiką nicy umysłowi kombinatu winnegoi
stref klimatycznych stykających się „Massandra“ zasadzili 5 tysięcy oli•
bezpośrednio, lecz różniących się ro- wek, cytryn, granatów.
ślinnością, pogodą, możliwościami.

Koniec z oleodrukami

Puszcza eukaliptusowa

Teraz życie koncentruje się głów
nie w dzielnicy Kamysz-Burunie. Zresztą zainteresowanie rozbudową prze
niosło się w przemysłowe dzielnice
miasta jeszcze w okresie pierwszych
pięciolatek, gdy postanowiono podjąć
na szeroką skalę „rozpracowanie“
„Żelaznej Ziemi“, jak tu u nas nazy
wają koncentrację rud żelaznych Ka
mysz-Burun.
Tu była potężna fabryka metalowa,
z której zostały tylko ruiny (Kercz
podczas wojny przechodził kilka razy
z rąk do rąk) Przez długie miesiące
półwysep był rozdzielony linią fron
tu i wszystko co się na nim znajdo
wało obróciło się w stosy kamienia
i żelaznego złomu.. Teraz znów kipi
tu życie.

Przed Rewolucją miejscowości ma
Przygotowuje się zasadzenie 20 ty
jące najlepszy klimat należały do bo sięcy rozsad eukaliptusu — drzewa,
gatych obszarników lub arystokratów. które w ciągu roku wyrasta na 2 me
Budując pałace i wille dbali oni prze try. W okresie najbliższych 3 lat po
de wszystkim o efekt zewnętrzny, sa stanowiono na samym tylko południo
dząc tylko ozdobne acz niepożyteczne wym brzegu półwyspu posadzić po
rośliny. W ten sposób zrodziła się ta nad milion drzew ze szkółek.
sztuczna cecha przyrody Krymu, któ
Dokoła Sewastopola, Simferopola.
rą Maksym Gorki nazwał niegdyś Eupatorii, Teodozji, Kerczu i innych
„pięknem oleodrukowym“.
miast krymskich powstają pierście
Ale wiele się już zmieniło i wciąż nie zieleni. Każdy pierścień składać
się zmienia.
się będzie z sadów owocowych, gajów
Natychmiast po zwycięstwie Rewo oliwnych i lasów podzwrotnikowych.
Starsza pani, stojąca z dwoma de logicznego w Bibliotece Jagiellońskiej
Najczystsza perlą
lucji, mieszkańcy Krymu zwiększyli W szkółkach drzew, należących do Budsiie by być górnikiem
legatami Komitetu Szopenowskiego w Krakowie.
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nazywała się naprawdę Aurora Dude- ci Fr. Szopena (12 bis. Avenue Elysee sy, gęste gaje laurowe, białe mury pa produkcyjne winnic
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V, iędza Paryż.
I tu również spotkałem si-ę z nie
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szli wszyscy na wojnę. Wrócili na zgli
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I zez Polaków i Francuzów. W zbioPiotr Ryżych jest znów budowniczym
Urodzajne są pola 'krymskie, lecz sadzono już tysiące drzew. W najbliż Żelazna ziemia
i _'h swych posiada oryginał wspania Long, która przybędzie do nas jesiepo to, ażeby móc wrócić jak najprę
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1 tu Fryderyka w Nohant i na Ma- Warszawie.
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na„ miasto.
więcej, a Polaków mniej. Ale takich Obok parkany, za którymi wznoszą Fabryka i huta leżą z dwóch
stron
Via Croce — aczkolwiek wychodzi” Ale pomarańcze i rzewne konwen- niemieckich piwiarni w Rzymie są się już nowowybudowane domy. W Kerczu, jak dwa ogromne skrzydła
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metalowej
oraz
huty,
z Piazza di Spagna. położonego w tykle monarchistów nie wyczerpują całe dziesiątki, a w nich wszystkich ta
u min. Dybowskiego
świateł oświetla je, bo życie
samym centrum Rzymu — jest zwykłą jeszcze wcale wszystkich atrakcji via sama publiczność: bardzo podejrzani znajdujących się na krańcach mia9ta, Tysiące
przebiegają proste linie ulic, wysokie nie zamiera i w nocy.
Min. Dybowski przyjął 25 bm. zna boczną uliczką, ciemną, brudną i Croce. Główną ciekawostką tej ulicy Niemcy i włoscy faszyści.
budynki, nowe szkoły, pałac kultury
komitego śpiewaka polskiego Jerzego pozbawioną chodników. Jak wszyst jest bezsprzecznie niewielki ale licz
Daleko na wschodzie migocą le
weźmie się jeszcze pod uwa lśniący lustrzanymi taflami szyb. Bia dwo
widzialne światełka — już nie
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wozdanie ze swego tournee artystycz ce posiada swe specjalności, których ny pod nazwą „Piwiarnia Wiedeń wa w tej chwili ponad 500.000 osób łe, kamienne ogrodzenie dokoła' sta na krymskiei ziemi. Za cieśniną kernego po Zw. Radzieckim.
darmo by szukać na głównych uli ska“. We wczesnych godzinach wie z różnych względów wymykających dionu otoczone jest wieńcem niedaw czeńską zaczyna się Tamań, krańco
wy cypel ziem kubańskich. Więc ju
Występy Jerzego Gardy, zarówno cach Wiecznego Miasta. Są to liczne czornych lokal ten odwiedzają chętnie się jakiejkolwiek kontroli meldunko no zasadzonych młodych drzew.
bogaci Amerykanie zwabieni dosko
— Na odbudowę śródmieścia jesz tro w dalszą drogę przez cieśninę.
V. Moskwie jak i Leningradzie, spotka stragany z pomarańczami.
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Ponadto na via Croce mieści się nałą kuchnią oraz pewnym, bardzo a włoskim Tyrolem, który stanowi cze nie przyszła kolej — mówi szofer
ły się z gorącym przyjęciem.
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A kiedy godzina staje się późna
Społeczeństwo woj. śląsko-dąbrow
WROCŁAW. Jan Bisken, z Fabry sy zachowała się do dzisiaj. Mamy tu
ki Maszyn Rolniczych w Lewinie do czynienia z rzadkim wypadkiem i ciekawi codzoziemcy opuszczają skiego — stwierdza SRN — nie tylko
)
interesujący lokal — wówczas „sta wyróżnia się ofiarnością na odbudo
Bizeskim, skonstruował przyrząd, któ „podwójnych grodów1“.
ry daje 10-krotną oszczędność czasu
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wprowadzeniu planowego gę na przerosty biurokratyczne, prze
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dzie aktywu kulturalnego pomorskich
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wszystkich
ciwdziałające planowanej akcji oszczę
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ogniwach naszej gospodarki narodo dzania.
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zdecydowano wysłanie na wieś po via Croce — nie jest jeszcze proble
wej, „Trybuna Ludu“ w artykule za
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morską 150 zespołów artystycznych. mem, lecz zwykłą „egzotyczną“ cie„Dobrze pracują nie te instytucje,
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W związku z przeprowadzoną cen tys. za turnus 2 tygodniowy 1960 zł, 7.000 junaków Służby Polsce.
wadzone będą badania i leczenie cho
nych sukcesów oszczędnościowych
larzy itd. Nasz aparat administra
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cyjny jest młody. Nie zdążył jeszcze
wać będzie własnymi
poradniami wszystkie domy wypoczynkowe ZNP 2.800 zł. Członkowie rodzin nauczy sy W—Z, pracować będzie 1000 chło
że w dalszym ciągu marnotrawimy
wyrobić sobie najbardziej oszczęd
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Klinika zostanie oddana do użytku czycieli i 4.000 członków ich rodzin
leżą spalone czołgi i samochody. Nie
czajów, przejętych wraz z niektóarterii nadodrzańskiej tzw. bulwaru ma prawie gospodarstwa przyczółko
w maju br.
w 1948 r. Akcja prowadzona będzie
nad Odrą — 1000 junaków, w wojew. wego, w którym nie znalazłoby się • rymi kategoriami urzędników w
głównie w miesiącach letnich wobec
spadku po kapitalistycznym apa
NAJSTARSZE GRODZISKO
łódzkim — przy budowie wodociągów przynajmniej kilku ton niszczejących
trudności uzyskiwania urlopów w cią
racie. Stąd tyle jeszcze formalno
i
innych
pracach
—
1000
junaków.
W
W POLSCE
części
maszyn,
gu roku szkolnego. Liczba nauczycieli
ści biurokratycznych w naszych
* STYPENDIALNY wojew. Śląsko-Dąbrowskim — w miej
z wczasów będzie w
urzędach państwowych, samorządo
„Marnujemy często z przyzwy
KATOWICE. W pow. rybnickim korzystających
scowościach takich jak Gliwice, Po
r.
b.
większa
dzięki
wykorzystaniu
śmienia rąbek, Niemce, Sosnowiec i Katowi
wych i spółdzielczych. Toteż trzeba
czajenia, niedbalstwa, z lekkomyśl
między miejscowościami Lubonią a w miesiącach letnich budynków
wszelkie przerosty zlikwidować, a
nego traktowania dobra społeczne
F. CHOPINA ce — 3000 junaków będzie pomagało
Krzyżkowicami znajdują się dobrze szkolnych w uzdrowiskach, w górach
zdrowe elementy aparatu wzmócgo, z lenistwa“ — pisze autor. —
utrzymane wały i głębokie fosy, sta i nad morzem. W budynkach tych Konto TBS W-u>a TarczgAaka I — PKO 1-4253 przy budowie rurociągów oraz przy
nić‘.‘
„Kręcą się transmisje niepracują
nowiące pozostałość słowiańskiego znajdzie pomieszczenie 15.000 osób.
robotach ziemnych i drogowych.
cych maszyn, świeci się żarówka,
grodziska pierścieniowego, najwięk Specjalna akcja wczasów wyłącznie
„Nie obawiajmy się, że wskutek
którą ktoś zapomniał zgasić itd.“
szego i najstarszego w Polsce, pocho dla nauczycieli prowadzona będzie za
Naczelna Dyrekcja
tej operacji może się część zbytecz
dzącego z końca 6 lub początku 7-go zgodą Funduszu Wczasów w domach
„Wprawne oko robotnika, tech
nych urzędników znaleźć bez pracy,
wieku.
Powszech. Domów Towarowych
nika, inżyniera, szybko dostrzeże
wypoczynkowych w Krynicy, Zakopa
gdyż nie ma u nas ani bezrobocia
WARSZAWA. UL. GRZYBOWSKA 2/4
i oceni, co jest potrzebne w fabry
nem i Szklarskiej Porębie.
ani groźby bezrobocia. Przeciwnie,
ZATRUDNI NATYCHMIAST:
ce, a co jest zbyteczne, co pomaga
1)
3 INŻYNIERÓW kierowników budowy (nadzoru).
ludzie niepotrzebni w jednym miej
oto gra He nagrobkowe
Opłaty za pobyt wczasowy w 1949
2 TECHNIKÓW budowlanych
2)
. . (Inspektorów).
_________
produkcji, a co przeszkadza, co jest
scu, będą mogli z łatwością zna
Termin wykonania 7 dni ..FOTO
r. zostały zróżnicowane w zależności
3) 2 KREŚLARZY RYSOWNIKÓW do działu wnętrz,
korzystne dla Państwa Ludowego,
CERAMIKA“, Warszawa,
Sikor
leźć zatrudnienie w innych zakła
4)
5 BIEGŁYCH maszynistek.
od
wysokości
poborów
i
wynoszą
dla
skiego 33. Informujemy listownie
a co jest rozrzutnością i marno
Warunki płacy do omówienia.
k 1077dach pracy, w których odczuwa się
- nauczycieli zarabiających poniżej 18
trawstwem".
brak rąk roboczych"

LISTY Z RZYMU

500.000 „duchów“ chodzi po ulicach

Jerzy Garda

Praga obejrzy mistrzów
malarstwa polskiego

ZIOŁA

CHAMBARD

SRN dziękuje Ślązakom

Z KRAJU

za pomoc w odbudowie Warszawy

»MARNUJEMY NA SKUTEK NIEDBALSTWA...«

22 tysiące nauczycieli

skorzysta z wczasów w 1949 r.

Złóż ofiarę
NA FUNDUSZ

W stolicy i nad morzem

