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manifestacją międzynarodowej solidarności narodów
Orędzie Św. Federacji Związków Zawodowych

ski — prof. Sadoveanu, rektor uniwer j
sytetu praskiego Mukazovsky, dwaj '
przedstawiciele Algeru, delegat duń
ski Halberg, reprezentant b. ochotni
i sprawimy, że Ameryka stanie się ków francuskich w Hiszpanii — mjr.
synonimem swobody i godności. Fort oraz przedstawiciele robotników
Głos mój jest głosem ludu amery francuskich.
kańskiego. Będzie on brzmiał coraz
silniej“ — zakończył przemówienie Ookończenie obrad
Henderson.

PARYŻ (PAP) — W trzecim dniu obrad przedpołudniowe posiedzenie
Światowego Kongresu Obrońców Pokoju, któremu przewodniczył delegat
radziecki Fadiejew, otworzyło przemówienie delegatki francuskiej Leclere.
Mówczyni oświadcza, że delegacja rodów w ich walce o życie i szczę
francuska, reprezentująca 15 milio ście dzieci“.
czwartkowych
nów obywateli, wyznających różne
Następnie przemówił metropolita
W dalszym ciągu popołudniowego
przekonania polityczne, jiest świadec Mikołaj, przedstawiciel rosyjskiego Narody Itoionialns - za obozem
posiedzenia czwartkowego Kongresu
twem walki narodu francuskiego o kościoła prawosławnego.
postępu
Obrońców Pokoju w Paryżu, prze
pokój.
Naród radziecki nie chce wojny —
Fabryka wyrobów chemicznych w Pustkowie jest na ustach całej Polski
„Narodu francuskiego nie można oświadczył mówca — i nie zamierza
Jako ostatni mówca posiedzenia mawiał węgierski biskup kościoła
W odpowiedzi na -pakt północno-atlantycki i plany podżegaczy wojewnuch
utożsamiać z obecnym rządem fran nikogo zaatakować. W kościołach ro przedpołudniowego, zabiera głos Gas ewangelicko - reformowanego Berecz
załoga fabryki postanowiła zapisać się masowo do Tow. Przyjaźni Pol
cuskim. Decyzje rządu, zmierzające syjskich wznosi się modły o pokój i ton D'Arboussißr, poseł do parlamen ky.
sko-Radzieckiej i wykonać przedterminowo plan 3-letni. Już teraz we
Podkreślił on z ubolewaniem, że • wsP^^wo^l^G'tw''ó bierze udział 60% załogi, plan na marzec wykonano
do umniejszenia znaczenia Kongresu możność spokojnej pracy. Rosyjski Ko tu, wiceprzewodniczący demokratycz
w llt07o, plan oszczędnościowy podwyższono do 19 milionów
przez odmowę wiz niektórym dele ściół prawosławny mówi „nie“ nowej nego zrzeszenia Afryki. Oświadcza kościoły różnych wyznań ponoszą oNa zdjęciach: na lewo Maria Mazur, przy wytłaczarce kazeiny, na prawo
(Dalszy
ciąg
na
str.
2-ej)
Leon Fihber przy prasowaniu płyt plastycznych
gatom zagranicznym, są wyrazem wojnie i tym, którzy ją przygotowują. on m.in.:
strachu. Światowy kongres o- Prawda i sprawiedliwość zwyciężą",
System kolonialny, podobnie jak
BROŃCOW POKOJU JEST WSPA
ustrój kapitalistyczny skazany jest
NIAŁYM SWIADECTEM MIEDZY te im amerykańskiego
na zagładę, ponieważ ludy kolonial
NARODOWEJ SOLIDARNOŚCI NA
ne całego świata zdecydowane są
W imieniu delegacji amerykańskiej zdobyć swe prawo do wolności“. —
RODÓW.
wygłosił
przemówienie sekretarz (Oklaski).
Mie dopuścimy do nowej wojny związku zawodowego pracowników Ludy Azji i Afryki ani żaden .in
przemysłu rolnego i spożywczego —
Na trybunę wstępuje delegatka ra Henderson, który omówił obecną sy ny naród kolonialny nie będzie ni
gdy prowadził polityki antyradziec
dziecka Kosmodemianska, matka bo tuację w St. Zjednoczonych.
kiej. Istnieje naturalne przymierze
haterów Związku Radzieckiego —
Wiecie doskonale, że St. Zjedno między krajem socjalizmu i wszyst
Zoji i Aleksandra, którzy padli na po
czone są dziś twierdzą światowej kimi uciskanymi ludźmi świata. (OPrezydent R. P. na wniosek prezesa Rady Ministrów miano nowania gospodarczego, koordynowa
lu chwały.
reakcji, lecz oświadczam, że Amery klaski).
wał Hilarego MINCA — wicepre zesem Rady Ministrów, przewod nie gospodarczej działalności wszyst
Pytam Was moje towarzyszki w
kanie nie są faszystami, że lud aNa popołudniowym posiedzeniu prze
kich działów zarządu państwowego,
walce o pokój: „Czy jest rzeczą
merykański nie jest reakcyjny, i że mawiali w dalszym ciągu: przedsta niczącym Komitetu Ekonomicznego Rady Ministrów i przewodni
koordynacja w zakresie planowania
możliwą, by krew naszych dzieci
usłyszy się jego głos i zobaczy jego wicielka Grecji demokratycznej, Axio czącym Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego, dr. Ste
finansowego i kierowanie sprawami
przelana została na próżno? Czy
czyny — oświadczył mówca.
ti, delegat amerykański, wybitny u- fana JĘDRYCHOWSKIEGO i E ugeniusza SZYRA — zastępcami
planu technicznego w gospodarce na
jest możliwe, by pokoj, uzyskany
Przyrzekamy Wam, że tak jak w czony dr Dubois, przedstawicielka przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodar
rodowej.
xa cenę życia naszych dzieci i za ce
przeszłości powalimy bestię reakcji Vietnamu Phan-Thanh, delegat rumuń
czego.
Do zakresu działania MINISTRA
nę łez matek został zamącony przez
i ministra Górnictwa i Energetyki, PRZEMYSŁU CIĘŻKIEGO należą:
małą grupę imperialistów?“ Na to
tworząc w ten sposób OSTATNIE sprawy przemysłu hutniczego, meta
nie pozwolimy!
DWA
MINISTERSTWA z sześciu lowego, elektrotechnicznego i chemi
Ze wszystkich zakątków kuli ziem
cznego, sprawy nadzoru nad kotłami,
ministerstw
gospodarczych.
skiej przy&yliśmy tutaj, by zdemasko ( KC PZPR
dźwigami i zbiornikami pod ciśnie
Na
tym
samym
posiedzeniu
Rada
Plenum
wysłuchało
referatów
•wać podżegaczy wojennych. Są nas
Ministrów nadała tymczasowy statut niem, sprawy obrotu i gospodarowa
przewodniczącego KC ob. Bieruta „O
miliony i ŻADNA SIŁA NIE BĘDZIE
organizacyjny PKPG, zatwierdziła nia żelastwem, druzgiem żeliwnym,
MOGŁA SIĘ OPRZEĆ NASZEJ SO
KC PZPR podaje następujący ko zadaniach Partii w walce o pokój“,
tymczasową organizację Ministerstw: żelastwem użytkowym oraz złomem
sekretarza KC ob. Cyrankiewicza „O
munikat:
LIDARNOŚCI.
Przemysłu Ciężkiego oraz Górnictwa metali.
wynikach
akcji
scaleniowej
i
o
zada

Zwracam się z tej trybuny do wszy-i 20 i 21 bm 0*00710 się w Warsza niach ideologicznego i organizacyjne
i Energetyki, ustalając równocześnie
Do zakresu działania MINISTRA
stkich ojców i matek wszystkich kra wie wspólne plenarne posiedzenie go
spis przedsiębiorstw, podlegających GÓRNICTWA I ENERGETYKI nale
Partii“ i sekretarza
jów: „Wychowujcie Wasze dzieci na Komitetu Centralnego PZPR i Komi KC wzmocnienia
tym ministerstwom.
żą: sprawy przemysłu węglowego, tor
R. Zambrowskiego „O aktual
ludzi, kochających wolność, na bojów sji Kontroli Partyjnej przy KCzudzia nychob.zadaniach
Do zakresu działania PAŃSTWO fowego, solnego, naftowego, gazowni
Partii
na
w«i
“
.
ników pokoju. Nie ma takiej siły, łem zaproszonych działaczy partyj
WEJ KOMISJI PLANOWANIA GO czego i energetycznego, sprawy gór
W ożywionej dyskusji nad referata
która zdolna by była złamać wolę na- nych.
SPODARCZEGO należą: kierowanie nicze i administracji górniczej oraz
mi wzięło udział 36 uczestników pocałokształtem spraw państwowego pla sprawy służby geologicznej.
siedzenia. Dyskusję podsumował ob.
Bierut.
Komitet Centralny postanowił jedz ostatniej chwili
nomyślnie dokooptować zastępców
członków KC ob. ob. E. Stawińskiego
Hilary Minc
ISTORIA się powtarza" — Oto stwierdził, iż: „uzbrojenie Niemiec za i St. Staszewskiego.
Komitet Centralny przyjął do wia
niennnarpip nrrrwn.
ioc* w pakcie atlantyckim, jak
if11 mvśl.
myśl, która
którą nieodparcie
przywo warfn
warte jest
Jednocześnie Prezydent R. P. na
dzi polityka amerykańska wobec Nie zarodek życia w jajku“ — pociesza się domości decyzję Komisji Kontroli Par wniosek prezesa Rady Ministrów mia
miec, po drugiej wojnie światowej. jedynie tym, że Niemcy nie będą mo tyjnej przy KC PZPR o powołaniu ob. nował Ryszarda Nieszporka — mini „Prezydent” Li-Tsung-Jen uciekł
Jóźwiaka Witolda na stanowisko prze
Rzecz jednali w tym, że — mimo nie gli produkować... bomby atomowej.
wodniczącego Komisji Kontroli Par strem Górnictwa i Energetyki, inż.
LONDYN (obsł. wł.). Jak donosi BBC, chińskie oddziały kuowątpliwych analogii — historia nigdy
J. Salcewicza — podsekr. Stanu w
iV
IE
ulega
zatem
wątpliwości,
że
tyjnej przy KC PZPR.
się nie powtarza.
mintangowskie
opuściły Nankin. Wojska ludowe dotarły do bram
Min.
Górnictwa
i
Energetyki,
inż.
Pełny tekst referatów opublikowa
Po pierwszej wojnie światowej ka *•’ Niemcy Zach. — Niemcy StinneKiejstuta Żemajtisa i inż. Romana miasta.
sa,
Schachta,
Guderiana
i
Haidera
—
ny
będzie
w
najbliższym
numerze
pitaliści amerykańscy i angielscy za
Fidelskiego — podsekretarzami Stanu
Pogłoski na temat pobytu pełnią
jęły kuomintangowski punkt oporu
inwestowali miliardy dolarów w prze włączone będą, jak to poetycznie ujął „Nowych Dróg“.
w Min. Przemysłu Ciężkiego, powie cego obowiązki prezydenta KuominChiu-Tiang.
*
mysł i antyradziecką ekspansję Nie min. Bevin, „do wspólnoty narodów"
równocześnie inż. Żemajtisowi tangu, Li Tsung Jena oraz premiera
WASZYNGTON (Obsł. wł.). Prezy
21 bm. odbyło się posiedzenie ple- rzając
miec. Z tych planów i inwestycji zro (północno-atlantyckiej). Nie ulega ró
kierownictwo
Min.
Przemysłu
_
Cięż

dził się Hitler. Hitler wprowadził za wnież najmniejszej wątpliwości, że narne Komisji Kontroli Partyjnej kiego do czasu mianowania ministra. Ho są sprzeczne. Nie ulega jed dent Truman odbył regularną kon
nak wątpliwości że wszyscy członko ferencję z przedstawicielami Departa
sadnicze zmiany do roli, jaką mu Niemcy — w zamierzeniach kapitali przy KC PZPR.
Rada Ministrów na posiedzeniu w wie rządu kuomintangowskiego, jak mentu Stanu i Obrony. Przedmiotem
W związku z przejściem ob. Lewiprzeznaczał kapitał anglo-amerykań- stów amerykańskich — mają być nie
dniu 22 bm. uchwaliła rozporządze
ski. Ile za politykę kapitalistów ame tylko arsenałem, ale żelazną gwardią kowskiego do innej pracy partyjnej nia w sprawie zakresu działania Pań również GARNIZON NANKINU i po konferencji miały być działania wo
plenum KKP przychyliło się do jego
jenne w Chinach.
licja zostali ewakuowani.
rykańskich i brytyjskich zapłaciły na w pochodzie na wschód...
Mamy tedy nową oś — oś Waszyng prośby i zwolniło go ze stanowiska stwowej Komisji Planowania Gospo
Rzecznik Departamentu Stanu orody Francji, W. Brytanii, Belgii i
darczego.
Ponadto wojska ludowe przecię świadczył, że zamierza się utrzymać
ton — Frankfurt. Bo wszystko to w przewodniczącego.
Holandii — wiadomo.
ły linię kolejową Nankin — Szang konsulaty USA na terenach wyzwolo
Radą Ministrów uchwaliła też roz
Na przewodniczącego Komisji Kon
Dziś kapitaliści amerykańscy—bry praktyce oznacza — jak słusznie zau
haj w odległości ok. 80 km. na po nych Chin. Przyznał on. że personel
porządzenia w sprawie zakresu dzia
tyjscy przeszli gruntowną kurację od ważył PRAWICOWY publicysta fran troli Partyjnej przy KC PZPR wybra
łania ministra Przemysłu Ciężkiego
łudniowy zachód od Nankinu i za- konsulatów traktowany jest przez
tłuszczającą i znacznie mniej ważą — cuski Pertinax — „związek interesów ny został ob. Jóźwiak Witold.
władze Chin Ludowych z pełną po
dzisiaj kapitaliści amerykańscy znowu niemiecko ■ amerykańskich, wymyka
prawnością.
inwestują w Niemcy antyradzieckie, jący się spod wglądu SOJUSZNIKÓW
„New York Herald Tribüne“ jest
antypolskie, antyczeskie — w Niemcy USA“ (tj. nawet rządu brytyjskiego,
bardzo pesymistycznie ustosunkowa
reakcyjne, antysocjalistyczne i agre francuskiego itd.).
ny co do szans oporu Kuomintangu.
Czemu jednak — skoro Niemcy Za
sywne. Więc historia przecież się pow
chód. są sojusznikiem kapitału USA—
Dziennik stwierdza smętnie, że nie
tarza? Niezupełnie.
mówi się o „Niemczech WASAL
należy oczekiwać w Chinach ani in
VV PRZEMÓWIENIU, które min. i NYCH", e „Niemczech KOLONIZO
terwencji brytyjskiej, ani amerykań
’’ Modzelewski wygłGsił z okazji WANYCH przez USA“? Czy nie ma
skiej.
czwartej rocznicy zawarcia sojuszu tu
sprzeczności?
„New York Times“ usiłuje pocieszyć
polsko - radzieckiego, znajdujemy kil
Żadnej. Kapitaliści amerykańscy
czytelników, że w południowych Chi
ka lapidarnych sformułowań dotyczą istotnie kolonizują Niemcy Zach. (I
nach komuniści napotykają na trud
cych roli, jaką kapitał amerykański tym się tłumaczy niechęć poważnych
Rada Ministrów zatwierdził a na posiedzeniu w dniu 22 bm. i powziętych dla uczczenia Święta Pra ności terenowe i lojalność poszcze
wyznaczył Niemcom zachodnim. W odłamów społeczeństwa nawet zach.cy. Robotnicy, chłopi i młodzież mel gólnych dowódców dla Czang-Raiścisłej współpracy z hitlerowskimi ma niemieckiego do planów amerykań zbiorczy preliminarz zadań oszc zędnościowych na 1949 r., opra
dują o przedterminowym wykonaniu Szeka.
gnatami niemieckiego przemysłu, ma skich). Ale kapitaliści USA kolonizują cowany na podstawie wytycznych uchwały Rady Ministrów z dn.
„New York Times“ dodaje, że „tra
planów produkcyjnych i siewnych, o
gnaci z Wall Street forsują odbudowę Niemcy Zach, w ścisłej współpracy z 19 lutego br.
gedia Chin jest tragedią Zachodu“,
zaoszczędzeniu
wielu
milionów
zło

wasalnych Niemiec Zachodnich — „z hitlerowskimi rekinami niemieckiej
gdyż przechyla szale na rzecz obozu
Łączna kwota zadań oszczędnościowych ustalona została na
tych, itd.
niedwuznaczną perspektywą stworze finansjery; w ścisłej współpracy z re
antyimperialistycznego.
nia w tym „protektoracie“ arsenału akcją niemiecką, dążącą do odwetu. 116.130 min. zł., z czego 77.582 min. zł. przypada na przedsię
i punktu wypadowego nowej agresji“. Okupacja amerykańska dla niemiec biorstwa uspołecznione, 18 mild. zł. na realizację planu inwesty
Jak dalece stwierdzenie powyższe
oligarchii finansowej nie jest cyjnego oraz 20.548 min. zł. na administrację publiczną i insty
jest ścisłe, dowodzi „porozumienie“ w kiej
okupacją:
KOLABORACJĄ. Rzecz tucje społeczne.
sprawie Niemiec, osiągnięte nazajutrz inna — i jest
to
jest
pierwszy błąd kapita
Wyliczenia oszczędności w przed
Finansowe wyniki zadań oszczędno
po podpisaniu paktu atlantyckiego. ljstów amerykańskich
że ich współ ściowych
siębiorstwach uspołecznionych oparto
podane
w
preliminarzu
są
Właśnie „pakt atlantycki" pozwolił nicy niemieccy, skoro —tylko
ruszy w wyrazem zadań oszczędnościowych, w przeważnej mierze na wskaźnikach
rządowi amerykańskiemu krótko prze pełni niemiecka machina przemysło
ciąć przewlekle targi (z rządami Frań wa i wojenna, z pewnością odrzucą określonych w świadomie przyjętych zużycia materiału, czasu pracy ludz
WASZYNGTON (Obsł. wł.). Dzięki niedyskrecji pewnych korespon
cji i W. Brytanii) o tzw. statut oku rolę podopiecznych, zarówno w dzie zobowiązaniach załóg zakładów i kie kiej i pracy maszyn, stosując wskaź
niki
progresywne,
tj.
obniżające
nor

dentów
amerykańskich zostało ujawnione, że w posiadaniu, ministerstwa
pacyjny oraz o liczbę fabryk niemiec dzinie gospodarczej, jak i politycznej... rownictwa.
Uchwalając preliminarz zadań o- my zużycia, jako wskaźniki planowa armii USA znajduje się otl przeszło 2 tygodni raport, demaskujący meto
kich, które demontażowi już nie ule I wtedy za „realizację waszyngtoń
szczędnościowych Rada Ministrów ne, które usuwają przestarzałe, roz dy stosowane przez amerykańskie władze w Niemczech przy „dekartelizagną. Dość powiedzieć, że spośród 167 skich dyrektyw i zamiarów" — jak o
wyszła z założenia, że przyjęte zo rzutne często jeszcze, przedwojenne cji“ koncernów niemieckich
wielkich kompleksów przemysłowych, tym sugestywnie napomknął min. Mo
Raport ten trzymany jest w tajem stały nietknięte następujące firmy,
bowiązania są świadectwem socja normy zużycia. Tym samym progre
których „ocalenia* domagał się komi dzelewski — „mogą gorzko zapłacić
listycznego stosunku do pracy mas sywne wskaźniki są motorem postę nicy ze względu na to, że treść jego które miały ulec dekartelizacji:
tet Humphreya (złożony a przedstawi narody Europy Zach.“.
„Henschel und Sohn" w Kassel i
robotniczych w dążeniu do maksy pu technicznego i realizują socjali wskazuje wyraźnie, iż wysocy dygni
cieli trustów amerykańskich) — 159
system produkcji.
tarze USA w Niemczech ponoszą cał innych miastach — produkuje paro
malnego wykorzystania rezerw i li styczny
zostało „uratowanych". Dość powie VÄ/ ŁASNIE narody Europy Zach.
Sumy zadań oszczędnościowych kowitą odpowiedzialność za niewyko wozy, podczas wojny zaś czołgi, tzw.
kwidacji marnotrawstwa materiału
dzieć, że granica produkcji stali w ’’ Bo co się tyczy właściwych za
podane w zbiorczym preliminarzu nanie programu likwidacji karteli „Tygrysy“. „Robert Bosch" — części
i pracy ludzkiej. Stanowi to jedno
Niemczech Zach, zestala podniesiona dań, jakie Waszyngton wyznaczył
są sumami wyjściowymi, KTÓRE niemieckich.
samochodowe i aparaty radiowe, „Sic
cześnie dowód, że PLAN GOSPO
do 11,1 miliona ton rocznie (na razie); Niemcom — to ich wypełnienie budzi
ZOSTANĄ
PRZEKROCZONE.
Jako główny obrońca koncernów mens und Halske" — największy kom
poważne
wątpliwości
nawet
w
obozie
DARCZY
NA
R
B.
BĘDZIE
WYKC
że zezwolono na produkcję ALUMI
Wskazuje na to analiza prelimina niemieckich wymieniony jest w spra binat elektrotechniczny w Europie,
NIUM (85 tys. ton rocznie). TRAK- imperialistycznym. Przysięgli podże
NANY PRZEDTERMINOWO.
rzy oszczędinośctowyeh wraz z ich wozdaniu gen. Draper ob. wicemini „VKF“ — zakłady monopolizujące pro
TORÓW DOWOLNEJ MOCY, ŁO gacze wojenni, świadomi potęgi Zw.
podbudową materialną i wskaźnika ster obrony USA i b. doradca gospo dukcję łożysk kulkowych w Niem
ŻYSK KULKOWYCH, okrętów (wy- Radzieckiego i całego obozu pokoju,
mi, a przede wszystkim rozwijające darczy gen, Clay‘a.
czech, „Gutehoffnungshuette“ — pro
pomości dokładnie tej samej, co pa- j wątpią o możliwości utrzymania na
się współzawodnictwo cszezędinościo
Berliński korespondent „Chicago' dukcja węgla, stali i syntetycznej
drukujemy nowelę
miętne... „pancerniki kieszonkowe**) [ wet „linii Renu"... Oś Waszyngton —
we. Wskazują na to także wiadomo Sun Times“ ujawnia częściowo treść benzyny. Jedynie koncern „I. G. Far
itd. Bynajmniej nie komunistyczny i Frankfurt odznacza się zbyt krótkim
pisarki radzieckie)
ści z poszczególnych zakładów pra tego raportu. Sprawozdanie stwier benindustrie" został formalnie „pod
dziennik francuski „Cornbaf pisze bez i kruchym „ramieniem sily“. I tu wła
cy o wysokości dobrowolnie przyję dza, że władze amerykańskie w Niem porządkowany" amerykańskiemu ,,of’
ogródek, że „po układach waszyngtoń śnie tkwi drugi, zasadniczy błąd ame
Niny
Jemehanowej
tych przez załogi zobowiązań osz czech w ciągu 18 miesięcy prowadzi cerowi kontroli".
skich. Niemcy Zach, posiadają wszel rykańskiej koncepcji niemieckiego
czędnościowych.
. ły jedynie „badania*, nie likwidując' Sprawozdanie Fergusona podkreślą
kie warunki dla rozpoczęcia zbrojeń", klina.
Z miast i wsi nadchodzą masowo!faktycznie
___ ___ _____
ani jednego większego kar j że gen. Clay popierał Drapera w sa
Historia się jednak nie powtarza.
a zaś organ francuskiego MSZ, „Le
wiadomości o wykonaniu zobowiązań,! telu niemieckiego. Do dziś dnia pozo- botowaniu dekartelizacji.
B.W.
Monde“ — ten sam, który obrazowo

Hilary Minc wiceprezesem Rady Ministrów

przewodniczącym Komitetu Ekonomicznego i Państw. Komisji Planowania Gosp.
Ryszard Nieszporek - ministrem Górnictwa i Energetyki

Plenarne posiedzenie

OŚ WASZYNGTON

FRANKFURT

Wojska ludowe na przedmieściach Nankinu

H

Ponad 116 mld. zł oszczędności

wyniosą zobowiazania świata pracy na rok 1949
Plan produkcji będzie wykonany przedterminowo

Amerykańscy obrońcy karteli niemieckich

w świetle tejnego raportu

Drapee i Clay sabatowali formalne uchwały o dekartelizacji
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Siła jednocząca i zwycięska źródłem siły dla mas pracujących całego świata
Sukcesy narodów Zw. Radzieckiego

■

(Telefonem od własnego korespondenta AP1)

z Bułgarii, 3-osobowa z Wolnej Grecji, 7-osobowa delegacja austriacka i
4-osobowa delegacja z Vietnamu.
Ogólna liczba delegatów na Kongres
wynosi obecnie 263 osób reprezentu
jących 16 krajów.
W toku obrad w dn. 22 bm. przewo
dnicząca delegacji polskiej Zofia Nał
kowska wygłosiła przemówienie, w
którym oświadczyła m. in.:
„Prawa rządzące dziejami narodów
przestały być tajemnicą przeznacze
nia, są przedmiotem badań nauko
wych, dały się wykryć i ustalić. Tek
że przyczyny wojen, niezależnie od
zdobiących je haseł, nie stanowią już
sekretu.
Dwie siły przeciwstawiają się
dziś sobie w świecie. Tę, która dzia
ła na korzyść pokoju, stftńoWi ol
brzymia większość ludzkości. Jest
nią lud pracujący wszystkch kra
jów, wydźwignięty już uświadomie
niem na widownię historii i biorący
udział w kształtowaniu doskonal
szych form życia.

Drugą siłę reprezentuje niewielka
liczebnie warstwa społeczna, która
nie chce wyrzec się władania cudzą
pracą i obracania jej owoców na swo
ją korzyść. Warstwa, dla której zni
szczenie i ruiny stanowią warunek
zachowania tych przewilejów, która w
wielu jeszcze krajach sprawuje rządy
i ma do rozporządzenia liczne środki
propagandy.
Dziś lud pracujący domaga się po
koju, by móc sprostać wielkim zada
niom, jakie wkłada nań epoka odbu
dowy. Domaga się pokoju, uczestni
cząc w tworzeniu świata, któremu
wojna nie będzie potrzebna. Nierówny
jest wkład tych dwóch sił przeciw
stawnych, nierówna ich wartość mo
ralna“.
„Toteż myśliciele, uczeni i twór
cy wszystkich narodów opowiadają
się po stronie mas pracujących i
wraz z tymi masami stają w szere
gach obrońców pokoju“ — oświad
czyła w zakończeniu Zofia Nałkow
ska.

Przemów en e 01 Vittorlo na X zjeźilzie Zw. Zaw.

Praga, w kwietniu
MOSKWA (PAP). Na X Zjeździe radzieckioh związków zawodowych to
Paryż od Pragi dzielą setki kilometrów. Ale tylko na mapie. Zdaje
czy się w dalszym ciągu dyskusja nad sprawozdaniami WCSPS i Komisji
się bowiem, że słychać jafc wspólnym, zgodnym rytmem bije wola wałcząRewizyjnej WCSPS.
czych o pokój na Kongresie w Paryżu i na jego integralnej części w Pradze.
Niezwykle serdecznie powitano wy imieniu związków zawodowych Pol
Delegaci obradują z konieczności
Zatrzymaaie w Pradze w całości de
stąpienie
przewodniczącego ŚFZZ i ski.
w dwóch miastach. Ale, jak powie
legacje Chin Ludowych, Korei i
sekretarza gen. Włoskiej Konfedera
W imieniu francuskiej Konfedera
dział przewodniczący Zgromadzenia
Mongolii w ciągu kilkunastu godzin
cji Pracy Di Vittorio.
cji Pracy powitał zjazd sekretarz ge
Narodowego Czechosłowacji, dr. John,
powiększyły się do 252-osóboWego
Zw.
zawodowe
wszystkich
krajów
neralny Le Leap, który powiedział,
otwierając obrady praskie, Kongres
przedstawicielstwa 14 krajów. (Gdy
świata — stwierdził mówca m. in. — m. in.:
Pokoju nie odbywa się tylko w Pary
piszę te słowa na sali obrad przewiele
zawdzięczają radzieckim
żu, ale we wszystkich państwach, we
wodmiczący, pisarz Jan Drda, zapo
Chcę wyrazić stanowcze przeko
związkom zawodowym. Ogromne
wszystkich częściach świata. Delegaci,
wiada przyjazd dalszych delegacji).
nanie, że zjednoczenie wszystkich
sukcesy
narodów
Zw.
Radzieckiego
i
zebrani właśnie w Pradze, są tego ży
sił ludzi pracy i jednomyślna współ
Cały surowy gmach Zgromadzenia
stanowią przykład i żrótlło nowych
wym dowodem.
praca związkowców wszystkich kra
mieni się barwami państw obradują
sił
dla
mas
pracujących
całego
Paryska część Kongresu odbywa cych. U wejścia nieco zieleni i picasjów w ramach Światowej Federacji
świata. Każde Wasze zwycięstw’» w
się w WYNAJĘTEJ. SALI Pleyela sowskie orło-gołębie. Delegaci załóg
Związków Zawodówych, przyczy
rozwoju
nowej
gospodarki,
prowa

przy ul. Si. Honore. W Pradze uczę fabrycznych Czechosłowacji, przedsta
nią się w ogromnym stopniu do
dzącej
do
poprawy
życia
narodów
sinicy Kongresu obradują w gma wiciele wsi radośnie witają braterskie
URATOWANIA POKOJU.“
radzieckich,
jest
naszym
zwycię

chu Zgrosnadzemia Narodowego, w narody, dumni — jak głosi rezolucja
W dalszym toku obrad złożyła spra
stwem
jest
zwycięstwem
proletaria
gmachu ludowego parlamentu.
pracownic fabryki „Panama“ na V/ywozdanie w imieniu komisji manda
tu międzynarodowego.
Praskie obrady w gmachu Zgroma soczanaeh — że właśnie Praga zosta
towej delegatka Popowa.
Następnie
przemawiał
przewodni

dzenia Narodowego — to już nie sym ła wybrana na drugą część Kongresu.
czący
delegacji
polskiej
Burski,
który
Pierwszym delegatem na X Zjazd
boi, ale realny dowód, że u nas w kra
vltiezi — prawda zwycięży
przekazał Zjazdowi pozdrowienia w
związków zawodowych został wy
jach socjalizmu i demokracji ludo —Pravda
głosi napis pod godłem Czechosło
brany wódz narodu radzieckiego Sta
wej — jak się przekonano o tym w wacji,
nad ławami prezydium w sali
lin. Ogółem w Zjeździe uczestniczy
czasie pierwszego Kongresu Pokoju w parlamentu.
Zebrani huraganem okla
1.343 delegatów, reprezentujących
polskim Wrocławiu — nie ma. i być
witają brzmiące z głośników na
28,5 miliona członków związków za
nie może rozdźwięków między wolą sków
i cały świat słowa profesora
wodowych. Wśród delegatów znaj
ludu a tej woli wykonawcami i dla całą salę
który — wraz z innymi uczest
dują się przedstawiciele 32 narodów
tego z Pragi głos 600 milionów mobili- Joliot,
obrad w Paryżu — bierze wi
Zw. Radzieckiego.
zującyoh pokój brzmi swobodniej, peł nikami
ten sposób fizyczny udział w obradach <
niej,* dostojniej.
praskich. Nawet ci, którzy nie znają|
KC PZPR ogłosił hasła na dzień I-go Maja. Hasła te odzwierciedlają
*
niorolnych chłopów o zniesienie wy- Inauguracyjne posiedzenie Komitetu
francuskiego, którzy dopiero1
BJyskawiczaiym kongresem methua języka
najważniejsze problemy międzynarodowe i krajowe, którymi żyje dziś kla
zysku na wsi, o postęp, o oświatę ii
otrzymają
tłumaczony
tekst,
rozu

by nazwać zjazd i obrady praskie. mieją męskie stanowcze akcenty jaki sa robotnicza i naród polski.
dobrobyt!“
„Spółdzielczość produkcyjna — dro-|
Po tradycyjnym od lat wezwaniu: ko pokojowi świata i wolności naro
mi przemawia siła jednocząca, siła o22 bm. odbyło się w Prezydium Ra
gą do trwałego dobrobytu i kultury
„Niech żyje 1-Maja — dzień solidar dów. Czytamy tu m. in.!
Pierwsza wistowa bronców pokoju, siła zwycięska.
dy Ministrów inauguracyjne posiedzę
„Niech żyje Związek Radziecki, o- na wsi polskiej!“
Te same akcenty usłyszymy w ności mas pracujących!“, następują
pokoju i wolności narodów!“
„Niech żyje inteligencja polska w' nie Centralnego Obywatelskiego Ko
pols&iegó przemysły iotóege
przemówieniu przedstawiciela Ludo hasła podkreślające potęgę światowe stoja
„Niech żyje i krzepnie sojusz Polski służbie ludu, postępu i socjalizmu!“ | mitetu Tygodnia Oświaty. Książki i
Wych Chin, znakomitego pisarza go frontu pokoju, na którego czele
w HodJcwie
Następują wreszcie hasła, wskazu! Prasy, któremu przewodniczył pre
Kuo-Mo-Jo, przedstawicielki ludo stoi Zw. Radziecki oraz piętnujące ’ ZSRR i krajami demokracji ludo
jące siły, które gwarantują Polsce mier J. Cyrankiewicz. W posiedzeniu
wej Falski, Zofii Nałkowskiej, 19- spisek podżegaczy wojennych przeciw wej!“
Na wniosek min. Handlu Zagrani
wzięli udział zainteresowani ministro
„Niech żyje WRP(b) czołowy od
Ludowej pomyślność i rozkwit na1 wie,
letniego przodownika pracy, górnicznego — Rada Ministrów powzięła
przedstawiciele partii politycz
dział
międzynarodowego
proletaria

drodze
do
socjalizmu:
22 bm. uchwalę w sprawie zorganizo
ka z Ka-towic, Jana Kolasy, w prze
nych,
związków zawodowych i Samo
tu!
“
„Niech żyje Polska Zjednoczona pomocy
wania pierwszej polskiej Wystawy
mówieniu przedstawicielki Zw. Ra Marsz. Rokossowski
Chłopskiej. Wojska, organi
„Niech żyje wódz światowego obo Partia Robotnicza!“
przemysłu lekkiego w Moskwie, w
dzieckiego i Antyfaszystowskiego
kulturalnych i oświatowych, pra
sierpniu br.
„Niech żyje wolna i niepodległa Pol zacji
Komitetu Kobiet, Dagariay oraz de homwym obywatelem Wrocławia zu pokoju i postępowej ludzkości —
sy, spółdzielni wydawniczych itp.
ska Ludowa!“
Celom wystawy będzie zapozna
Społeczeństwo Wrocławia uroczy towarzysz Stalin!“
legatów milionów, milionów ludów,
„Nasza
odpowiedź
na
pakt
atlan

„Niech
żyje
socjalizm!
“
nie narodów Zw. Radzieckiego z oście
obchodziło
22
bm.
czwartą
rocżr
którym nro/riM.
wojna jest niepotrzebna?
niepotrzebna-1
Po referacie min. Skrzeszewskiego,
którzy pragną pokoju.
„Pod sztandarem Marksa, Engelsa, omówiono szczegółowy program i ra
siągnięeiami gospodarczymi, jakie
nicę wyzwolenia ziem zachodnich i tycki — produkcja ponad plan — so
Lenina i Stalina do Polski Socjali my zbliżającego się Tygodnia Oświa
uzyskała Polska Ludowa w oparciu
oswobodzenia stolicy Dolnego Śląska. jusz z ZSRR!“
St. W. Balicki
o Zw. Radziecki na polu odbudowy
W ramach okolicznościowej akademii
Obrona pokoju to sprawa narodów stycznej !“
ty, Książki i Prasy.
zniszczeń wojennych, rozwoju prze hzemówienie Zsfii »reskiej
MRN uchwaliła nadanie honorowego całego świata. Wyrazem tego są dal
obywatelstwa m. Wrocławia marszał sze hasła, których niejako podsumo
mysłu i ugruntowania podstaw so
PRAGA (PAP). Na sesję Światowe kowi K. Rokossowskiemu, dowódcy waniem jest wezwanie: „Bojownicy o
cjalizmu.
Pokoju
p Kongresu
-■
w' wojsk, które wyzwoliły Ziemie Od- pokój wszystkich krajów łączcie się!“
Wystawa trwać będzie jeden mie go
rT, - -V. w
T, _ Obronie
A ........
. t ■< - -w.xvju
_ ** .
siąc i urządzona zostanie na ogólnej tń Zedodatkowo 6 delega; dzyskane i oddanemu przyjacielowi
Następują z kolei hasła piętnujące Apel SFZZ do pracujących całego świata
powierzchni ok. 3.550 m kw., ż czego ow radzieckich, 12-osobowa delegacja1 narodu polskiego.
zdrajców ludów, walczących o słusz
2.150 m kw. przypada na pawilon sta
ną sprawę:
ły w parku im. Gorkiego — reszta zaś
„Precz z Blumem, Eevinem, SaraPARYŻ (PAP). Światowa Federa wątpliwości, że ciężary tego kryzysu
na pomieszczenia dodatkowe. '
gatem, Schumacherem — zdrajcami
Komisarzem Rządu do spraw Pier
proletariatu, agentami imperializmu!“ cja Związków Zawodowych skiero spadną na barki pracujących. Celem
wszej Polskiej Wystawy Przemysłu
„Precz z dyktaturą nacjonalistycz wała do pracujących całego świata o- niedopuszczenia do tego, pracujący
Lekkiego w Moskwie mianowany zo
swych zbrodniczych celów uczuć re nych, titowskich renegatów w Jugo dezwę z okazji święta 1-go Maja. winni zorganizować swe siły i zjedno
(Dokończenie
ze
str.
1)
Odezwa głosi:
stał dr Stefan Jędrychowski.
Chcemy, zgodnie ze świę slawin“
czyć się. Odpowiedzialnością za kon
gremną odpowiedzialność historycz ligijnych.
„Robotnicy j robotnice, pracujący flikty socjalne, które nieuchronnie
tymi
zasadami
chrześcijaństwa
zbu

Dalsze
hasła
dotyczą,
wynikają

ną, niejednokrotnie bowiem wstępo dować świat socjalizmu, szczęścia i
całego świata! Światowa Federacja / powstaną w wyniku kryzysu, należy
cych z wszechświatowych dążeń po
wały w służbę podżegaczy wojennych.
Związków Zawodowych wzywa' w pełni obarczyć panujący kapitał
pokoju.
stępowej
ludzkości,
najaktualniej

Nowy minister Górnictwa 1 Energetyki Nie zdobyły się również na zdecydo
was do nadania temu świętu jak' monopolistyczny.
Przewodniczący Federacji Zw. Za
szych Spraw narodu polskiego. Czy
uradził się w r-oku 19C8; jest Ślązakiem, wane potępienie zbrodniarzy drugiej!
najszerszego rozgłosu, ażeby poka
wodowych Ameryki Łacińskiej Lomtamy tu m. in.:
synem górnika z Katowic.. Do roku 1931 wojny światowej.
Przedstawi ciele kapitału monopo
zać przed całym światem waszą wo
bardo Toledano stwierdził, że mylą
pracował jako górnik na kopalni „Wa
„Niech żyje władza ludowa — rę
listycznego oświadczają z całym cy
W
imieniu
2.800
tys.
protestantów
lenty - Wawel“, jednak za organizację
lę
i
si^ę,
wasze
dążenia
i
życzenia,
ci, którzy sądzą, iż St. Zjedno kojmia naszej niepodległości, wolno
nizmem, że wojna byłaby mn:ej
węgierskich biskup Bereczky daje się
strajku na kopalni został usunięty z pra
waszą nieugiętą decyzję walki o ucy i do roku 1338 był bezrobotny.
wyraz woli walki o pokój. Zasad czone są absolutnymi panami Ame ści 1 zwycięstwa socjalizmu!“
kosztowna, od. zbliżającego się kry
rzeczywistnienie tych celów, o któ
Ryszard
Nieszporek
był aktywnym
ryki
Łacińskieji.
Tale
jak
walczą
o
„Niech
żyje
i
krzepnie
sojusz
robot-'
niczym etapem tej walki — ozysu ekonomicznego. Ci, którzy do
członkiem Komunistycznej Partii Polski.
re
walczy
klasa
robotnicza
we
wszy
swą
wolność
ludy
kolonialne,
tak
jak
świadcza mówoa, jest zniesienie walczy o wyzwolenie klasowe prole niczo-chłopski, granitowy fundament
rabiają się na wojnie, ciągną już
Wielokrotnie skazany przez sądy sanacyj
stkich
krajach.
Polski Ludowej!“
ne, odbywał kary długoletniego więzie
olbrzymie zyski z histerii wojen
społecznych
przyczyn
wojny.
Dla

Nad
światem
zawisło
niebezpie

nia. Każdorazowo po opuszczeniu murów
„Niśch żyje odrodzone Wojsko Pol
tego my, księża, w imię zasad tariat świata, tak wzrasta z dnia na
nej, którą wzniecają. Ale dla pra
więziennych powracał do aktywnego uczeństwo
kryzysu
ekonomicznego
i
chrześcijańskich musimy walczyć o dzień opór narodów Ameryki Połud skie — straż pokoju, niepodległości i nowej pożogi wojennej. Nie ulega
cujących wojna jest pasmem cier
działa w pracach Partii.
Podczas okupacji R. Nieszporek został
zwydięstwo idei postępowych, bro niowej przeciwko imperializmowi St. zdobyczy demokracji ludowej!“
pień i śmiercią, jest straszliwym
wywieziony na roboty przymusowe do
Zjednoczonych.
„Nie pozwolimy nadużywać wiary i
niących godności człowieka.
nieszczęściem dla wdów i sierot.
Niemiec, gdzie przebywał do roku 1945.
Nasza walka łączy się z potężną kościoła do walki z Polską Ludową!
Dlatego trzeba zjednoczyć wysilili
Po powrocie do kraju podjął organizacje
Następnym
mówcą
był
czeski
mi

walką
wszystkich
zwolenników
po

zw. zawodowych na terenie Śląska. W
Oświadczenie rządu — podstawą ure
wszystkich
pracujących i walczyć
nister
zdrowia
ksiądz
Plojhar.
koju. Musimy stworzyć fronty na gulowania stosunków między Kościo id ciągu 2 miesięcy
krótkim czasie Związek Zawodowy Gór
wszelkimi
środkami
o pokój. Nale
W gigantycznej! walce między ka
ników powierzył mu funkcję sekretarza.
rodowe, fronty kontynentalne i łem i Państwem!“
ży tworzyć przy ścisłej współpracy
Na pierwszym zjeździe górników R. Nie pitałem
RZYM (PAP). Według oficjalnych
a
człowiekiem
—
mówił
wielki
front
światowy
w
obronie
szporek wybrany został do Zarządu Głów
„Wszyscy do współzawodnictwa pra danych, ogłoszonych w organie chrze
ze wszystkimi zwolennikami poko
pokoju“ — oświadczył Toledano.
nego, gdzie od 1943 r. pełnił funkcję prze ksiądz Plojhar — my księża wyrośli
cy o przedterminowe wykonanie pla ścijańskiej demokracji „Popolo“, w
ju we wszystkich krajach wszech
wodniczącego.
z szeregów ludu pracującego stanie
nu trzyletniego!“
światowy front walki o pokój, aże
Ryszard Nieszporek jest posłem na my zawsze po stronie człowieka. Nie Wnśreek ŚFZZ
styczniu i lutym rb. zanotowano we
Sejm Ustawodawczy R.P.
„Produkujmy więcej, taniej, lepiej Włoszech 293 strajki. Łączna ilość
by uniemożliwić wybuch wojny.
pozwolimy reakcji na użycie do
PARYŻ (PAP). Na piątkowym po i oszczędniej!“
godzin, w których przerwano pracę,
Reakcja międzynarodowa wie, co
siedzeniu Światowego Kongresu w
„Niech żyją przodownicy pracy, bo wynosi 8 milionów. Strajki wybuch znaczy
jedność pracujących i boi się
Z DNIA NA DZIEŃ
Obronie Pokoju zastępca sekretarza haterowie budownictwa socjalistycz ły
w większości wypadków dla po jej. Reakcja czyni wszystko dla znisz
gen. Światowej Federacji Związków: nego!“
parcia postulatów robotników popra czenia tej jedności. Nie uchyla się
Zawodowych Gebert odczytał orędzie i
„Niech żyje walka biednych i śred- wy warunków egzystencji i pracy.
ona przed żadnymi środkami i nie
Federacji do Kongresu. W orędziu
_ ......
'—iiir i nr~i1 i
wstrzymuje się przed niczym, ażeby
tym czytamy m. in.:
rozbić zorganizowany ruch związko
Pomimo Wśżęh.ich ograniczeń wjaz
„Światowa Federacja Związków Za'
Trafne interpretowanie przez Kon
dowych i najróżniejszych innych gres założeń „pokojowych“ paktu de wodowych deklaruje swą gotowość1, Oświadczenie
wy. Jednakże próba rozbicia Świato
form bojkotu ze strony reakcji świa nerwuje nie tylko p. W., uniósł się przystąpienia do potężnego zrzesze-'
wej Federacji Związków Zawodo
towej, paryski Kongres Pokoju wy również oburzeniem brytyjski „Daily I nia w obronie pokoju, którego podsta
wych zakończyła się skandalicznym
wołuje wszędzie tak wielki oddźwięk, Telegraph“. I to do -tego stopnia, że aż wy ustali Kongres.
fiaskiem. Rozłamowcy zostali odizo
że propagandziści anglosascy—wbrew obwieścił, iż organizowanie kongre
M.in. okolicznościowe depesze na lowani.
W
związku
z
tym
manny
zaszczyt
,
początkowym instrukcjom i zamie sów pokoju „w stolicach państw za
Polski Związek Uczestników . Na zakończenie SFZZ wzywa pracu
zaproponować, aby Kongres powo- ' Ks. dr Jan Szeruda, zastępca bis desłali
rzeniom — musieli przerwać zmowę chodnich jest przejawem bezczelno
Walk o Wolność Hiszpanii, Żarz. Gł. jących całego świata do wzmacniania
łaił
<10
życia
ŚWIATOWY
FRONT
kupa Kościoła Ewangelicko-Augs Zw. Zaw. Prac. Instytucji Społecz i rozszerzania jedności ruchu związ
milczenia i coraz więcej poświęcają ści“!...
I OBROŃCÓW POKOJU i w ten spo- ' burskiego nadesłał na ręce min. Ad nych,
miejsca i czasu obradom.
trzytysięczna załoga ośrodka kowego oraz nieodstępowania ani na
Niewątpliwie. Przecież, gdyby Fry-1, sób konkretnym osiągnięciem za- j ministracji Publicznej Wolskiego na
Gdy — w przeddzień otwarcia Kon
konfekcyjnego w Łodzi oraz załogi chwilę od walki z rozłamowcami. Fe
deryk
Joliot-Curie
organizował
w
Pai
kciszył
swe
obrady.
Ponadto,
aby
'
stępujące
pi.smo:
gresu — paryski korespondent roz
innych fabryk Łodzi, Pabianic, To deracja wzywa do zjednoczenia w ob
z
vnić stały charakter Światowe
„W dniu rozpoczęcia obrad Kon maszowa, Ozorkowa i okolic, robot ronię pokoju, przeciwko podżegaczom
głośni londyńskiej BBC, wzorem in ryżu, czy Nowym Jorku... Kongres
Wojny,
a
to
co
innego!
Byłoby
to
—
go
K-rontu
i
zagwarantować
skutecz'
gresu w Obronie Pokoju w Pary nicy Pomorskich Zakładów Budowy wojennym, do poparcia walki SFZZ
nych dziennikarzy reakcyjnych, abso
noóć jego akcji, proponujemy, aby
żu, jako reprezentant Kościoła E- Maszyn i inne załogi fabryczne Po o gruntowną poprawę warunków pra
lutnie nie dostrzegał delegatów, przy w rozumieniu „Daily Telegraph“ dowo
dem
rozumu
i
rzetelną
zasługą
tego
Kongres wyłonił STAŁY KOMITET
wangeiicko-Augsburski, go w Rze- morza oraz Zw. Polskich Artystów cy i życia pracujących, o swobody
bywających na kongres ze wszystkich wielkiego naukowca. Wtedy, nad ta
MIĘDZYNARODOWY i zalecił uuzypcspołitej Polskiej, łączę się z Plastyków i Uniwersytet Jagielloń demokratyczne oraz o zachowanie i
stron świata, twierdząc, że „w obec
twoirzcnio w każdym kraju Komi
jego ueixstnikami, w szczególności ski w Krakowie.
nej chwili jedyną niezwykłą rzeczą kim kongresem, objąłby protektorat
dalszy rozwój praw związkowych.
min. Ącheson, trzymany pod rę
tetów Narodowych.
z delegacją polską, życząc jej wy
w Paryżu jest fala upałów“ — już po sam
£E2=E
ce
przez
kolatora
Bevina
i
kolatora
Kongres
winien
stworzyć
potężną
siłkom pełnego sukcesu, a Kongre
pierwszym dniu obrad informacje
— w asyście Adenauera, zaporę, o którą rozbiją się prowoka
sowi potnySlnych wyników podję
prasy i radia najzupełniej straciły cha Schumana
de
Gaulle'a
i
gen.
Franco,
a
nad
cało

tego dzieła umocnienia pokoju i
rakter komunikatów meteorologicz ścią imprezy unosiłoby się, zapewne, torzy i ci, co z wojny korzystają. Mię
pokojowego współżycia narodów.
nych. Przeistoczyły się w inwektywy, nie lada jakie błogosławieństwo! Wów dzyńa rodowa Klasa robotnicza ze
wszystkich swych sił przyczyni się do
Pragnę zapewnie cb. Ministra, że
napaści i szkalowania.
propaganda anglosaska ceniłaby budowy tej zapory“.
dążenia Rządu Rzeczypospolitej w
Prym w ofensywie antykongreso- czas
F. Joliot-Curie na wagę złota,
LONDYN (PAP). W dzienniku „Ti- że straty wynikłe na skutek wojny w
kierunku zabezpieczenia pokoju
wej, a więc — «antypokojowej, wie słowa
p. Węgrzecki. z okazji „szlachetnej Ośwttzeme IM Erenburga
] ’...............
światowego, Opartego na zasadzie mes“ ukazał się artykuł poświęcony i produkcji
zbóż w .........
ZSRR, wyrównano
dzie znakomity imitator „głosów ame askromności
“
,
piałby
już
nie
głosem
sprawiedliwości społecznej oraz do 3-letniemu planowi rozwoju hodowli już z nadwyżką w końcu ub. roku.
rykańskich“, słynny brzuchomówca,
PARYŻ
(PAP)
Znakomity
pisarz
„Ameryki“, ale — najczarowniejszym radziecki Ilia Erenburg stwierdził na
tyohozasowe osiągnięcia w tej dzie bydła w Związku Radzieckim. Dzien Radziecki plan hodowli bydła — zda
p. Węgrzecki. Przyznajemy mu pal falsetem
zachwytu iście „atlantyckie konferencji prasowej, nawiązując do
.
dzinie zawsze znajdują żywy od nik piszie:
niem „Timesa“ — będzie realizowa
mę pierwszeństwa nie tyle dla jego go“.
„Plan ten wzbudza znaczne zain ny nie mniej energicznie, niż rozwią
dźwięk wśród wyznawców i po
walorów publicystycznych ile raczej
pewnych agresywnych oświadczeń aA tak — cóż? Kongres Pokoju nie merykańskich mężów stanu, że Zw.
teresowanie jako przykład dla in zane już zagadnienie produkcji zbóż.
parcie Kościoła, który w swym
dlatego, że rozgłośnia waszyngtońska
nych krajów, którym nie zaszkodzi Dziennik poclaje szczegóły radzieckie
zwiastowaniu i pracy religijno jest czymś w rodzaju goebbedsowskiego znajduje uznania ani na Wall Street, Radziecki ma dostateczną siłę moral
łoby posiadanie większej ilcści mię go planu zwiększenia hodowli bydła,
moralnej służy sprawie Pokoju
„Das Reich“ — nadaje ton wszyst ani w londyńskiej City, a już naj ną, by nie żywić żadnych wrogich
sa. (Jest to aluzja do braku mięsa,
wśród ludzi i narodów'“.
kim piszczałkom satelickim. Nie tru mniej — na łamach francuskiej prasy uczuć dla ludu amerykańskiego, ojaki odczuwa się powszechnie w
dno domyślić się, jaki jest ten ton. reakcyjnej, której przecież, choćby ze raz odepchnąć i złamać wszelką pró
BWze łIo Kongresów w Pradze Anglii — przyp. red.). Plan stanowi
względów geograficznych, doprawdy bę napaści.
Fałszywy!
nową fazę działalności rządu ra
Pan Węgrzecki w nieporównanie so- nie wypada!... Nic więc dziwnego, że
„Nic będą miały nigdy na nas i Paryżu
dzieckiego na polu odbudowy i roz
fizmatycznym wywodzie dochodzi do prawicowemu dziennikowi „Figaro“
wpływu — powiedział Erenburg —
Masowo
napływają
do
Paryża
i
woju rolnictwa od chwili zakończe
wniosku, że, jeśli celem kongresu pa Kongres Paryski wydane się „bardzo
pewne
oświadczenia
sza-leńcćw,
nie
Pragi
na
Kongres
Obrońców
pokoju
na trasie W-Z w stolicy
nia wojny“.
ryskiego jest rzeczywiście pekój, w: szary i jednostajny“!...
zależnie od tego, ezy znajdują się życzenia pomyślnych obrad oraz za
Dziennik
angielski
zwraca
uwagę,
Ba, cóż?! Ubóstwo atrakcji. Na ra
takim razie „delegaci powinni by je
22 bm. przybyli do Warszawy dwaj
oni w domu wariatów, czy też na pewnienia
poparcia milionowych
dnomyślnie udzielić poparcia dla pak zie nikt nie obrzucił delegatów bom
wolności“.
' rzesz mas ludowych.
wybitni inżynierowie radzieccy, któ
tu atlantyckiego“. Zapewne! Jakże bami tak, jak na kongresie brazylij
rzy będą kierowali montażem scho
by nie! Szkoda tylko, że p. W. dodaje: skim. Ale obrady jeszcze nie skończo
dów ruchomych na trasie W—Z. Są
„co to jest pakt atlantycki, wiedzą ne. Nie wiadomo, co będzie dalej!...
to kierownik brygady technicznej
w
Moskwie
W każdym razie zaznaczyć warto, że
najlepiej jego uczestnicy“'. Nie tylko,
„Wzajemnej Pomocy“ I. I. Juków ozeszyt marcowy (in> miesięcznika ** »
LONDYN (PAP). Agencja Reutera raz kierownik robót montażowych
nie tylko — dzisiaj już cały świat gaullistowski dziennik „Aurorę“ nie
podaje ogłoszony w Oslo oficjalny ko . schodów ruchomych A. A. Garbuzow.
poświęcony współpracy kulturalnej polsko - czechosłowackiej ?
wie, czym zalatuje ten kwiatek. Nie posiada się z oburzenia iż w Kongre
munikat o zmianie na stanowisku am
Obfity dział prozy beletrystycz
wszyscy przecież muszą udawać, że sie uczestniczą.. „przedstawiciele ko
Inżynierowie prowadzić będą prace
nej — Arkusz poezji czeskiej i sło
baśadora Norwegii w Moskwie Miej przygotowawcze przed założeniem
stracili zmysł węchu! I dlatego — lonii francuskich“!!!
wackiej — Essäye literackie i ktysce
ustępującego
ambasadora
Berga
wbrew propozycjom p. W. — delegaci
schodów ruchomych na trasie W—Z.
Nie, doprawdy, to już przechodzi
tyczne — Reprodukcje malarstwa
ziajmie gen. Hegelby, dotychczasowy Po przeprowadzeniu tych prac przybę
i rzeźby.
na Kongres Paryski ani myślą „udzie wszelkie pojęcie! A do tego jeszcze ta
szef norweskiej misji wojskowej w dzie do Warszawy ekipa monterów
Wszędzie do nabycia.
k. 1970-1
lić poparcia paktowi“.
„fala upałów“!..,
PAL.
Cei.a zeszytu 120 zł.
Berlinie.
radzieckich składająca się z 37 osób.

Hasła na dzień 1 Maja

Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej

Tygodnia Oświaty, Książki i Prasy

Pokażcie waszą wolę i siłę

z okazji święta Pierwszego Maja

Światowy Front Obrońców Pokoju

Mio.

H eszporek

293 strajki we Włoszech

Fala upałów

Kościoła Ewangelicko Augsburskiego

w obronie pokoju

Nowa faza działalności ZSRR na polu odbudowy
,,Times“ o osiągnięciach w radzieckiej hodowli bydła

Inżynierowie radzieccy

zmontują schody ruchome

Czy już czytałeś »Twórczość«

Zmiana ambasadora Norwegii

ŻYCIE

Str. 3
T

Targi Poznańskie

'T

LISTY Z NOWEGO JORKU

Pakt atlantycki zamiast ochrony lokatorów

Najwszechstronniejsza maszyna rolnicza „żniwiarka i młocarnia“ tzw. .
bajn“— Staliniec jest ozdobą eksponatów radzieckich i całych Targów.

Waszyngton, w kwietniu.
Czytelnicy polscy nie wiedzą chy
ba, że w ostatniej chwili przed pod
pisaniem, losy Paktu Atlantyckiego
zawisły — jak się to mówi — na
włosku. Powód był bardzo poważny.
Pakt musi być ratyfikowany przez Se
nat Stanów Zjednoczonych; ze wzglę
du na brak miejsca, nie wszyscy sena
torowie zaproszeni zostali na uroczy
stość podpisania paktu; więc obrazi
li się i grozili, że głosować będą
przeciw paktowi...
Waszyngton zażegnał jakoś „bu
rzę“. Dziś wyższych urzędników De
partamentu Stanu nie gnębią już
tak doniosłe sprawy, jak zagadnienie'
zaproszeń, co ma grać orkiestra ma
rynarki wojskowej podczas aktu pod
pisania, lub w jakiej kolejności wpro
wadzić do sali i rozlokować mini-

Wojciecha Żukrowski

jednej rodzinie narodów
W
(Telefonem od speejalnego korespondenta)
verello — św. Franciszka z Asyżu:
„Założył on zakon miłości — Fratre
Minores — braci jednoczących w mi
łości ubogich i pokrzywdzonych. Dziś
znowu wasz naród, który tyle razy
był natchnieniem świata, nie pozwoli
sobie założyć „żelaznej maski“. Wie
rzę, że uda wam się uwolnić z okowów
kapitalizmu, wierzę, że przez was od
nowi się i prawdziwa miłość bliźnie
go. Wołam więc: niech żyje wolny
Kościół w wolnym narodzie!“
Po ks. Boullier wchodzi na trybu
nę witany owacyjnie szef polskiej de
Pielgrzymi pokoju
legacji, Jerzy Borejsza. Już pierw
Oczywiście nie zmieścili się na sali szymi słowami jedna sobie salę.
Pleyela. Krążą więc po ulicach mia
sta, nazywani zaszczytnie pielgrzyma Wbrew biednym głupcom
mi pokoju. Wybrali się właśnie, by
wyrazić solidarność z wystąpieniami „Wybaczcie.mi — zaczyna — że choć
swych delegatów. Prócz nas, Pola jestem pod urokiem -waszej wspania
ków, witanych entuzjastycznie, zasia łej kultury, nie przemówię do was w
da w prezydium meetingu ks. prof. waszym języku ojczystym. Wyprostuj
Boullier i pisarz amerykański, Ho cie ramiona. Jesteście wielkim naro
dem. Wiem, że zanim oswobodzili was
ward Fast.
Sala jest naelektryzowana, żywa, Amerykanie, wyście już sami potra
pełna pasji, reagująca na każde hasło. fili uwolnić się z okowów faszyzmu!
Pierwszy przemawia ks. Boullier, Podnieście głowy, mimo że droga do
nawiązuje do tradycji wielkiego po wolności znowu daleka. Nie jesteście
w marszu samotni. Jesteśmy wszyscy z
wami! Jesteście w wielkiej rodzinie
narodów zbratanych walką o pokój!
Pamiętajcie, patrzymy na was z poPrzezrocza
dziwem i dumą! Jesteście znowu dla
o życiu Chopina
dziejów narodu prawdziwym wzorem
patriotyzmu! Musicie zwyciężyć, jeśli
Wytwórnia filmów oświatowych macie na czele takich niezłomnych
„Polskiego Filmu“ przystępuje do bohaterów, jak Togliatti“.
produkcji przezroczy na temat życia
wstaje i grzmi, podnosząc rę
i twórczości Szopena. Wykonanych ce.Sala
„Dźwignijcie
głowy, nie jesteście
będzie 50 przezroczy ze znanymi por pielgrzymami pokoju,
nie potrzebuje
tretami Szopena i jego rodziny, wi cie go szukać, bo nosicie
go w sobie!
dokami
Żelazowej Woli i pamiąt Jesteście apostołami pokoju!
kami. Materiałów dostarcza Instytut praca ogarnia narody! Wbrew Nasza
tym
Fr. Szopena.
biednym głupcom, którzy podpisali
Do serii przezroczy opracowywane pakt atlantycki, pokój zwycięży!“
są komentarze, ułatwiające prelegen
Podniecenie na sali wzrasta. To roz
tom pogadanki.
kosz dla mówcy mieć takich słuchaParyż, w kwietniu.
Wczoraj byłem z całą delegacją na
meetingu włoskim. Cała sala huczy i
śpiewa. Cóż za radosna swoboda bije
z tego kolorowego tłumu! To są ci,
których wybrało 12 milionów, przy
była ich do Paryża ponad półtoratysiączna rzesza. Przyjechali pociągiem,
na którym widniało hasło: „Jedność
w obronie pokoju twoim najświętszym
obowiązkiem“ — „L'Unione per la
difesa della pace la piniu sacra delle
misjróni“.

DZIŚ OTWARCIE
DNIU dzisiejszym otwarte zo
staną Międzynarodowe Targi
Poznańskie. Targi, o których min.
Minc powiedział, iż „nowa ich treść
i nowe ich znaczenie polega na tym,
że odzwierciedlają w skińcie rezul
taty energii polskich mas ludowych,
wyzwolonej przez nowy polski sy
stem gospodarowania i ujęty w Trzy
letnim Planie Gospodarczym“.
Wielka energia mas ludowych, wy
zwolona przez nowy ustrój spełecznc-gespodarczy, ujęta w przemyśla
ny Plan Gospodarczy, skierowana
została całkowicie i bez reszty na
odbudowę kraju, na jego rozwój, na
podniesienie dobrobytu ogólnego. Dla
osiągnięcia tych celów, pierwszym
z podstawowych założeń Planu by
ło — szybkie uprzemysłowienie na
szego kraju, podniesienie produkcji
dóbr inwestycyjnych. Drugim zaś —
podniesienie produkcji rolniczej, jej
unowocześnienie, stworzenie takich
warunków, aby mogła ona nie tylko
podążać za potrzebami wewnętrzny
mi, ale — stanowić przedmiot wy
miany międzynarodowej.

W

SIĄGNIĘCIA nasze w tych dzie
dzinach znajdują pełne potwier
dzenie i są najbardziej widoczne
właśnie na obecnych Targach Poz
nańskich. Świadectwem tego jeśli
chodzi o ciężki przemysł są zapre
zentowane na Targach wszelkiego
typu parowozy, wagony, obrabiar
ki, tokarki karuzelowe, frezarki,
wiertarki i inne najbardziej precy
zyjne maszyny o skomplikowanej
budowie. Jest to zaledwie drobna
część tego, co nasz przemysł melalowy, maszynowy, elektrotechniczny,
czy hutniczy produkuje i to w coraz
większych ilościach. Wiele z tych
maszyn i urządzeń technicznych zo
stało wyprodukowanych w ogóle po
raz pierwszy w Polsce i to właśnie
zasługuje na szczególne podkreślenie.
Założenie Planu, że nie tylko powięk.szymy
ilość
produkowanych
dób- inwestycyjnych i kcnsumcyjnych, że nie tylko zwiększymy ich
r5Or<y:’. eni, ale podnosić będziemy
ich jwlioee, znajduje równie peł
ne pctwic:(Ironie w eksponatach tar
gowych. Wystarczy przyjrzeć się
elvspcnF.tcwn naszego przemysłu włó
kienniczego, chemicznego, czy rolni
czego i porównać je z wyrobami na
szymi sprzed kilku lat, a nawet z
przedwojennymi, aby stwierdzić, że

O

czy, czułych na każde słowo, żywych
i namiętnych. Włosi zrywają się, ści
skają nas i całują. W odruchach
tłum • jest wzruszający prostotą,
tu nie ma oficjalnej pompy. Słuchacze
krążą po sali, wykrzykując dalej. Czu
je się serdeczne zbliżenie i mocną łącz
ność, bez względu na poglądy poli
tyczne środowisk i narodowości-.

Dobrej, spolcojnej nocy

(Od własnego korespondenta A PI dla »Życia«.)
strów spraw zagranicznych jedena
stu satelitów Stanów Zjednoczonych.
Samą uroczystość jeden z kole
gów dziennikarzy porównał do ob
chodu w zakładzie pogrzebowym—
tyle tam było palm, czarnych fra
ków i ponurej sztywności.

Codzienne troski
Poza oficjalnym Waszyngtonem we
frakach, bardzo mało obywateli USA
interesuje się paktem, a jeszcze
mniej orientuje się, o co tu chodzi.
Zainteresowanie Amerykanów dla
spraw polityki zagranicznej jest zu
pełnie minimalne. A że powszechne
jest pragnienie pokoju, przeciętny
Amerykanin przyjmuje więc na wia
rę zapewnienie swego dziennikarza
lub stacji radiowej, śe Pakt jest ak
tem „w obronie pokoju i więcej się
tą sprawą nie interesuje.
W ostatnich dniach marca prze
ciętny obywatel amerykański miał
zupełnie inny kłopot. Martwiła go
sprawa ochrony lokatorów i wysoko
ści komornego, które będzie musiał
płacić po 1 kwietnia. Chodzi o to,
że ustawa o ochronie lokatorów wy
gasa w końcu marca i Kongres czyli
parlament amerykański ma uchwa
lić nową ustawę, przedłużającą kon
trolę komornego.
Obok zapowiedzi uchylenia ustawy
Tafta-Hartley‘a, ograniczającej pra
wa robotników, o której jeszcze bę
dzie poniżej mowa, ochrona lokato
rów była jednym z głównych haseł
wyborczych Trumana. Nie muszę
chyba tłumaczyć, że sprawa ta doty
czy bezpośrednio milionów Ameryka
nów, mieszkających w wynajętych
lokalach.
Uwierzyli oni Trumanowi, że nie
dopuści do podwyżki komornego,
tak samo, jak robotnicy — człon
kowie związków zawodowych uwie
rzyli, że przeprowadzi uchylenie
niewolniczej ustawy Tafta - Hartley’a.

Gdy wychodzimy z kipiącej sali,
słyszę ostatnie zdanie z przemówienia
Howarda Fasta: „Pamiętajcie, że
Ameryka nie jest pojęciem jednoli
tym. I u nas są miliony ludzi, którzy
was doskonale potrafią zrozumieć. Nie
miejcie do nas uprzedzeń i nie patrz
cie na nas, jak na przyszłych żołnie
rzy imperializmu amerykańskiego.
Pamiętajcie o milionach Włochów w
Ameryce, żyjących z nami w bratniej
zgodzie! Chciałem was pożegnać tymi Muary działają
słowami, które -olbrzymiały co wie
Gdy projekt ustawy o przedłużeniu
czór: dobrej, spokojnej nocy dla was ochrony lokatorów trafił do Kongre
i waszych rodzin!“
su, rozpoczęła się akcja tak zwanego
„lobby“ właścicieli nieruchomości.
Wojciech Zukrowski

.Lobby“ — to specyficzny termin amerykańskiego życia politycznego.
Dosłownie oznacza to przedsionek, w
danym przypadku — przedsionek
czyli kuluary parlamentu. W przeno
śni, polityczny żargon USA »kreślą
jako „lobby“ każdą organizację, któ
rej celem je9t wpływanie na prze
bieg prac parlamentu.
Delegaci tych „lobby“ nie koniecz
nie urzędują w kuluarach Kongresu.
Wielu z nich ma eleganckie lokale
w Waszyngtonie, inni spotykają się
z senatorami w luksusowych resta
uracjach. A pieniędzy „lobbyistom“
nie brak.
Według oficjalnych danych w
Waszyngtonie działa około 2000 „lob
by“, mających do dyspozycji około
50 milionów dolarów rocznie. Fak
tycznie ich wydatki są o wiele
większe.

Ochrona właściwie zniesiona
„Lobby“ kamieniczników nie żało
wało pieniędzy na propagandę, na
liczne przyjęcia, na kampanię praso
wą i t.d.. Sędziwy, 82-letni członek
Iziby Reprezentantów Adolph Sabafh,
który dobrze zna amerykańską tech
nikę parlamentarną, stwierdził, że wy-

Robotnicy dyrektorami fabryk
w przemyśle papierniczym i odzieżowym
Około 20 proc, ogólnej liczby dy-1
rektorów fabryk papierniczych stanowią byli robotnicy. Ostatnio w prze
myśle papierniczym stanowiska dy-

Delegacja polska
na sesję
Unii Międzyparlamentarnej
W dniach 19—24 bm odbędzie się
w Nicei Sesja Rady i Komisji Unii
Międzyparlamen tarne j.
Polską grupę Unii Międzyparlamen
tarnej reprezentować będą na Sesji
posłowie Stefan Żółkiewski i Jerzy
Nowacki.

Listy z Dolnego Śląska

FABRYKA POCISKÓW POKOJU
(Korespondencja własna)
Wrocław, w kwietniu.
Do przekroczonych planów i wy
konanych zobowiązań Wrocław jest
Już od dawna przyzwyczajony. To
też niełatwo byle czym go poruszyć,
czymkolwiek zaimponować.
Tak się jednak stało.
Miasto zelektryzowała wiadomość,
że załoga odbudowanej z gruzów naj
większej fabryki terrakoty w Leśni
cy (przedmieście Wrocławia), która
zobowiązała się uruchomić fabrykę
na dzień 1 maja, już ją uruchomiła.

iuż ruszyła

Tak jest! Największa fabryka ter
ich wartość użytkowa, strona este rakoty już ruszyła!
tyczna i w ogóle jakość, jest już na
Nic dziwnego, jeżeli...
takim poziomie, że może zaspokoić
— My nie pracujemy dla nagrody,
wszelkie warunki odbiorców zagra uruchomienie fabryki to jest nasza
nicznych, nawet najbardziej wyma premia — oświadcza mechanik Sta
gających.
nisław Szubryt. Ma już 53 lata. Gó
Pochodzi z Limanowej.
-* ARGI Poznańskie mają charak ral.
—
Na razie idzie produkcją próbna
ter targów międzynarodowych.
mówi dyr. Adam Lubećki.
Celem ich jest unaocznić odbiorcom — Ta
fabryka jest trzecią z rzędu,
zagranicznym nasze możliwości w uruchomioną za jego 4-letniej kaden
handlu z innymi krajami. Zwiedza cji.
jąc Targi, przekonają się oni, że
— Naszą ambicją jest postawie ją
możliwości te są z roku na rok co najnowocześniej — wtrąca komen
raz większe i coraz korzystniejsze. dant miejscowej straży Roman Sa
Znajduje to zresztą potwierdzenie łata.
w rozwoju naszego handlu zagra
Oglądamy na parterze potężne mły
nicznego. W r. 1948 nasz eksport pod ny. Mielony w nich szamot idzie
względem wartości wzrósł przeszło przez elewatory do odsiewników, mie
dwukrotnie w porównaniu z r. 1947, szczących się na I piętrze.
a przeszło czterolirotnie w stosunku
Ze słowem „odsiewniki“ łączy się
do r. 1946, osiągnął bowiem wyso pojęcie tumanów kurzu i pyłu.
kość 528 mil. dolarów w r. 1948. —
Tymczasem powietrze na I piętrze
Również zasięg geograficzny naszej gdzie one stoją jest... kryształowe.
wymiany handlowej jest coraz szer Dzieje się to dlatego, że wprowadzo-i
szy. Polska posiada już obecnie sto
sunki handlowe z 33 państwami, w
tym z 23 państwami — dwustronne
umowy handlowe.
Na szczególną uwagę zasługuje
stale rozwijająca się i pogłębiająca na Targach tu Poznaniu
współpraca gospodarcza
Polski z
Wśród eksponatów ilustrujących oZSRR i krajami demokracji ludo sięgnięcia polskiego przemysłu meta
wej. W naszym bilansie handlowym lowego znajdzie się na Międzynarodo
w r. 1948 Zw. Radziecki i kraje de wych Targach w Poznaniu wyprodu
mokracji ludowej uczestniczą w 46 kowany ostatnio znormalizowany
proc., przy czym Zw. Radziecki i tramwaj typu „N“ — dzieło techni
Czechosłowacja
zajmują
czołowe ków i robotników chorzowskich.
miejsca. Rola, jaką Zw. Radziecki
Zaletą tego woziu jest w porówna
odgrywa w naszej wymianie hand niu do innych typów m. in. znaczne
lowej, znajduje należyty wyraz rów zmniejszenie wagi oraz duża stosun
nież na Targach Poznańskich. Zw. kowo przelotowość, co kwalifikuje go
Radziecki zwiększył w roku bieżą szczególnie do ośrodków o dużym na
cym w stosunku do r. ub. ilość swych sileniu ruchu pasażerskiego.
eksponatów o 100 proc.
Wytwórnia chorzowska rozpoczę
ła obecnie seryjną produkcję wozu
L) OPRZEZ zademonstrowane na
tramwajowego ,,N“, zobowiązując
*
Targach osiągnięcia we wszyst
kich dziedzinach techniki i nauki ij się dostarczyć pierwszych 20 wozów
radzieckiej, ujrzymy państwo, które “ zamówionych dla Warszawy na tra
sę W—Z, do 22 lipca br.
milowymi krokami idzie po drodze
postępu. Po drodze postępu i poko
jowej pracy kroczą też inne państwa
demokracji ludowej. I dlatego naj
ściślejsza z nimi współpraca gospo
darcza. wzajemna, wymiana handlowa
dóbr, usług i zdobyczy w dziedzinie
techniki, podyktowana jest dobrze
1 Życie
zrozumianym interesem i wzajemną
korzyścią.
Międzynarodowe Targi
Frakłyczne«
Poznańskie są jednym z ogniw, któ
re tę współpracę zacieśniają 1 po
I- 12
K 1914-1
głębiają.
T. D.

I

Nowy tramwaj polski

«Kostiumy

PLAŻOWE

»Moda

no szereg udoskonaleń, obmyślonych
podczas narady technicznej. Dzięki
temu ńie tylko robotnik pracuje w
doskonałych warunkach. Odsiewniki
urządzone 9ą w ten sposób, że nie za
chodzi potrzeba przestawiania ich na
ro&ne gatunki. Idą jednym ciągiem.
Oszczędność czasu!

Tylko pasy założyć i jazda

dano ponad 3 miliony dolarów na wal
kę z ustawą o ochronie lokatorów.
Wynik tych starań był taki, że no
wa ustawa na pozór przedłuża ochro
nę, a faktycznie prawie całkowicie
ją przekreśla.
Ustawa upoważnia miejscowe Swb
stanowe władze do wyłączania- ich te
renów spod działania ustawy. Lokal
ne władze niewątpliwie z tego sko
rzystają, zresztą postarają się o to
jesucze bardziej wpływowe „lobby*1
kamieniczników w poszczególnych
miastach i stanach.
Skoro już mowa o „lobby“, chcę
na zakończenie wspomnieć o nie
mniej-'skutecznej akcji innej tego ro
dzaju organizacji. Mam na myśli
liczne „lobby“ przemysłowców i ka
pitalistów, które jak dotychczas, z
całkowitym powodzeniem nie do
puszczają do uchylenia ustawy TaftaHartleya. I tu na akcję w Kongresie
przeznaczono wiele milionów dola
rów.
Wbrew przyrzeczeniom Trumana,
niewolnicza ustawa pozostaje w mo
cy, co mało uświadomionego robotni
ka amerykańskiego martwi o wiele
bardziej, niż podpisanie Paktu Allan
tyckiego. Tę właśnie nieświadomość
wyzyskują autorzy paktu.
Grzegorz Jaszuński

Z sąsiedniego budynku dochodzi
odgłos młotów i pił. To stolarnia, w
której cała załoga to przodownicy
pracy.
— Pracujemy, a jakże — oświad
cza stolarz Jan Karbowski — ale
nam nie tylko o Pierwszy Maj cho
dzi. Bo my tak będziemy pracować
zawsze!

Żeby i inni mogli spokojnie żyć

rektorów naczelnych i technicznych
---~x dalszych
' siedmiu
• ’ • ■b. robotników
zajęło
ob. ob.: Duda Ryszard w fabryce w ♦
Kluczach, Osuch Józef w Rudawie,
Trzoch Stanisław w Jeleniej Górze,
Gołąb Mieczysław w Myszkowskich
Zakładach Papierniczych, Henryk
Maronde w Bodzechowie, a Stanisław
Daniszewski w Pabianickiej Fabryce
Papieru.
Naczelnym dyrektorem zakładów
odzieżowych „Obrońcy Warszawy“,
które będą jedną z największych
fabryk konfekcyjnych w Polsce
mianowany został robotnik Leon
LEBLANG, zasłużony działacz wol
nościowy.
Ob. Leblang rozpoczął pracę w prze
myślę konfekcyjnym, jako krawiec w
r. 1923. Prześladowany przez władze
sanacyjne, został w r. 1934 aresztowa
ny i osadzony w Berezie Kartuskiej
w której przebywał do r. 1935. W ro
ku 1937 zorganizował strajk robotni
ków odzieżowych w Katowicach.
W czasie wojny przebywa cały szlak
bojowy II Dywizji W.P. im Jarosła
wa Dąbrowskiego od Oki do Berlina.
Zdemobilizowany w randże kapitahó.
zgłasza się natychmiast do pracy nad
odbudową przemysłu odzieżowego
Mianowany zostaje komisarzem Od
budowy Przemysłu Konfekcyjnego w
Warszawie.

I Ogólnopolska Wysława

Jeszcze jedna hala. Stoi tu piec Amatorom — Plastykom
W jednej z sal obserwować można hutniczy. Ten próbny. W następnej
Z okazji kongresu Związków Za
„ostatnie pociągnięcia“ przy remon nieskończone szeregi kapsli. Jeszcze wcdowych
KCZZ zainicjowało I Ogól
cie ceglarki.
dalej tony kafli t. zw. marmurków. nopolską Wystawę Amatorów - Pla
Pracujący tu robotnicy mało zwra
— Pracujemy, — nie tylko po to,
w Warszawie, w Muzeum Na
cają na nas uwagi. Mają uważne. żebyśmy sami coś mieli — odzywa styków
Otwarcie jej nastąpi 30 b.
oczy i szybkie ręce. Poruszają się I się mechanik Szubryt — ale żeby i rodowym.
m.
Protektorat
nad wystawą objął Pre
przy tym pewnie, jakoś po gospodar- inni mogli spokojnie żyć...
zydent R. P. Bolesław Bierut.
sku. Nic dziwnego. Są u siebie.
I dlatego właśnie te stosy już wy
Przygotowania do wystawy odby
Majster Szubryt wskazuje na inną produkowanego towaru mają szcze wają
się w całym kraju. Wszystkie
ceglarkę w głębi sali.
gólną wymowę.
Okręgowe KZZ organizują wystawy
— Pozostało 3 godziny do urucho
To nie są jedynie marmurki i kap eliminacyjne malarzy. rzeźbiarzy,
mienia. Tylko pa9y założyć i — jaz sle.
grafików i artystów - rękodzielników
da!
Ale także i pociski... pokoju.
Są nimi w przeważającej liczbie pra
Tak co krok.
Irena Schultz
cownicy fizyczni.
Pompa do obsługi prac hydraulicz
IŁlZ.iiSJliKStzai
nych też już idzie.
W nieskończenie długiej sali, już
nie setki a tysiące półek. Suszarnia.
Do półfabrykatów.. Ogrzewana przy
pomocy specjalnego pieca „Etna“,
obejmująca eksponaty i dokumenty,
Po drodze do następnej sali —
związane z Wiosną Ludów, Powsta
zardzewiała dotłaczarka.
Muzeum W. P., przygotowuje trzy niem Styczniowym, Komuną Pary
— Też się wyremontuje — mówi nowe sale wystaw.
ską, akcja ?$,Proletariatu“ i PPS - le
mechanik Szubryt. — Myśmy jeszcze
Na dzień 1 Maja otwarta będzie wicy.
gorsze remontowali — dodaje.
Prace przygotowawcze do urządze
„Sala wallt rewolucyjnych 19 w.“,
Hal maszyn mógłby pozazdrościć
nia „Sali walk Dąbrowszczaków w
nawet... Pafawag. Jest tak olbrzymia.
Hiszpanii“ są w toku.
Trzecią będzie wystawa p. n. „Sa
Łazienki kaflowa
Teatr
rad
zi
ecki
la pierwszej wojny światowej“, z u— Mieszkania mają wszyscy robot
wypukleniem roli Rewolucji Paź
nicy. Przodownik Druż ma nieszcze w łódzkiej fabryce obrabiarek
dziernikowej. Dyrekcja Muzeum na
gólne, ale w tych dniach dostanie
W hali montażowej Państwowej Wy wiązała kontakt z uczestnikami rewo
lepsze — mówi sekretarz fabrycznego
komitetu PZPR Stanisław Jajuga. twórni Mechanicznej im. J. Strzelczyka lucji, zamieszkałymi w Polsce, celem
Przygotowania do akcji kolonijnej w Łodzi odbyły się występy zespołu zebrania materiałów.
Moskiewskiego Teatru Dramatyczne
są już w toku.
Zmierzamy w stronę łazienek ro go.
Artyści radzieccy wykonali program
botniczych. Torem kolejowym. Fabry
składający się z fragmentów „Młodej
ka ma rozgałęzioną bocznicę.
Łazienki. Natryski. Wyłożone pięk Gwardii“ wg. Fadiejewa, sztuki „Wio
nie niebieskimi i jasno zielonymi ka sna w Moskwie“ — Gusiewa oraz o- kb
brazków scenicznych Czechowa.
flami.
Według danych na 15 b.m., ogólna suma wpłat na Społeczny
Fundusz Odbudowy Stolicy, ze
brana od początku akcji zbiórko
wej, wynosi 4.119.464 tys. zł.
(obsługa własna)
Wpłaty w r.b. osiągnęły 752.009
nie osiem szkół oraz zakończona bu
WYLĘGARNIA RASOWEGO
dowa Uniwersytetu Robotniczego w
tys. zł.
DROBIU
W ciągu *dwóch tygodni kwiet
Opolu.
Dzierżoniów. W Dzierżoniowie zor
nia na SFOS zebrano przeszło
PORTRETY PRZODOWNIKÓW
ganizowana jest przez Związek Samo
45 mil. zł.
INOWROCŁAW. Artyści malarze,
pomocy Chłopskiej wylęgarnia raso
I3W-XI.
członkowie
Zw.
Zaw.
Plastyków
w
wych kurcząt.
Inowrocławiu, pracują nad portreta
Dwa aparaty wylęgowe mają po mi pomorskich przodowników pracy.
jemność 3.600 i 4.000 sztuk. W bie Portrety zostaną wystawione na wy Złote odznaczenia
żącym sezonie w wylęgarni w Dzier stawie okręgowej.
iu nagrodę za pracę
żoniowie powinno się wylęgnąć ok.
Komenda Wojewódzka ,,SP" w Kra
20.000 sztuk drobiu. Poza kurczętami MŁODZIEŻ POMAGA W AKCJI „II“
SZCZECIN. Uczniowie Gimnazjum kowie nagrodziła za wzorowe wyniki
będą się tu sztucznie wylęgać indy
Młynarskiego w Krajance na Pomo pracy zftotymi odznakami „Za pracę
ki, kaczki i perliczki.
rzu Szczecińskim wzięli udział w1 społeczną“: Jadwigę Urbaniec z gmin
OPOLSKIE ODBUDOWUJE SZKOŁY „Akcji H“. Obszar gminny podzielo nego hufca w Suchej, oraz Floriana
OPOLE. Inspektorat Szkolny w no na okręgi i do każdego przydzie Nieuważnego z Żywca. Ponadto 15
Opolu otrzymał ostatnio ze Śląsko- lono kilku uczniów, którzy zajęli się junaczek i junaków otrzymało srebrne
Dąbrowskiego Funduszu Odbudowy propagowaniem „Akcji H“ i spisywali odznaczenia.
Szkół dotację w wysokości 43 milio kontrakty z rolnikami. Dzięki pomo
Wyróżnione zespoły junackie uzy
nów złotych na cele odbudowy szkół cy uczniów plan kontraktowania trzo skały cenne nagrody w postaci radio
na terenie powiatu opolskiego. Dzięki dy chlewnej przekroczony został o 90 odbiorników, bibliotek, snrzetu do
tym funduszom odbudowanych zosta proc.
gier sportowych itp.

3 nowe sale wystaw

na 1-go Maja

li) Muzeum Wojska

Ponad 4 miliardy
SFOS

z KRAJU

«T

DLA OBU STRON..
f
‘ .'.L.., tu
„ jednak
_ 1. „J.
__ , _
Stwierdźmy
odraiu,
że
lekarze wyłącznie wolnopraktykujący 9ą grupą stosunkowo b. lie.iczną.
I że w skład jej wchodzą również
lekarze starzy, którzy przekroczyli
wiek, dopuszczalny' w pracy społecz
nej służby zdrowia i którzy nieliczny
mi wizytami zarabiają z trudem na
skromne utrzymanie.
Olbrzymia większość lekarzy to ci,
którzy łączyli i łączą pracę w ubezpieczalni, ośrodku szpitalu czy admi
nistracji z praktyką prywatną. I ci,
którzy obecnie od wolnej praktyki
*
odpadają rekrutują się z tej v-'aśnie
W tej chwili z usług i dobrodziej- kategorii.
stwa społecznej służby zdrowia ko*
rzysta zaledwie 1/3 całej ludności.
Obecnie odbywa się zaszeregowa
W okresie więc przejściowym, t. nie lekarzy społecznej służby zćhozn. do chwili ogarnięcia całego kra wia do nowej siatki płac. Zawiera
ju wystarczającą siecią placówek po ona cztery grupy wynagrodzeń. Pierw
wszechnego i bezpłatnego lecznictwa sza, do której należą wyłącznie dy
— pomoc lekarzy wolnopraktykują rektorzy wielkich szpitali i sanato
cych jest w pewnym sensie nieodzow riów (od 100 łóżek wzwyż). Druga,
na.
do której zaliczeni są lekarze demo
Tymczasem zdarza się ostatnio, że wi po 15 latach praktyki oraz specja
jedyny w jakimś niewielkim mia liści po 15 latach praktyki fw tym 5
steczku lekarz — w miasteczku pro lat stażu szpitalnego). Trzecia i czwa
mieniującym na dużą ilość okolicz rta — przeznaczone są dla młodszych
nych wsi — zamyka swój prywatny praktyką lekarzy.
gabinet, odmawia przyjmowania wi
Płaca w drugiej grupie (przy sledzyt na mieście i w jego okolicach i miogodzinnym, czyli pełnym di.iu
ogranicza swoją działalność do pracy pracy) wynosi 28 tys. zł., w trzeciej
w miejscowym ośrodku zdrowia, czy — 24.500 zł., w czwartej — 21 tys.
ambulatorium. W ten sposób zdolny zł. miesięcznie. Do tego dochodzi
jest on obsłużyć dużo mniejszą ilość jeszcze niewielki dodatek lokalowy
pacjentów, z których część odchodzi (o ile lekarz przyjmuje w swoim
z kwitkiem — i niejako... z zachętą mieszkaniu) oraz t. zw. stołeczny dla
do 'korzystania z usłużnej pomocy Warszawy.
tak licznych na prowincji babek i
*
znachorów.
Rozmawiałam z kilkoma lekarzami
W większych miastach fakty tego | ubezpieczalni społecznej, którzy zrze
rodzaju, równie w swej proporcji kii się ostatnio prywatnej praktyki.
częste, są może mniej jaskrawe i Zarobki ich z tego właśnie źródła
przez to mniej groźne. W miastach nie były wysokie. Wahały się w gra
mniejszych natomiast obserwuje się nicach 20—40 tys. zł. miesięcznie.
pozornie odwrotne wypadki. Oto z ta Stanowiły jednak silny zastrzyk dla
kim trudem werbowani do społecz ich budżetów domowych. Kiedy jed
nej służby zdrowia specjaliści poświę nak zjawiły, się obciążenia — zaczę
ca ją się całkowicie prywatnej prak ły pochłaniać połowę — a czasem i
tyce, zrzekając się owych paru go więcej — wpływów z honorariów.
dzin społecznej pracy w szpitalu czy
I wtedy okazało się, że ów wysi
ubezpieczalni.
łek nadprogramowy stał się nieopła
*
calny.
Czyim to wszystko jest spowodowa
W rezultacie na placu pozostali na
ne?
ogół tylko ci lekarze, którze, jak dwaj
— Lekarze wolnopraktykujący — znani profesorowie, uważają za swój
sprawa sięga jeszcze okresu sprzed społeczny obowiązek przyjmować cho
pierwszej wojny — płacą podatek ryich — nawet za darmo, czy na wpół
darmo, lub ci, którzy biorąc słone ho
obrotowy.
W związku z tym, gdy przed 9 mie noraria, pomimo obciążeń — jedna-1i
siącami stała się aktualna sprawa
dekretu o najmie lokali, lekarze ci
zostali automatycznie podciągnięci
do tych grup, które płacą wielokrotnie wyższe komorne, a co za tym
idzie i wyższy _podatek
'
lokalowy,
oraz zwiększone opłaty za światło i
gaz.
Przemysł odzieżowy donosi o dwóch
Od wszystkich tych obciążeń nie
. -zwalnia praca w społecznej służbie wynalazkach, które pozwolą na wpro
zdrowia. A więc przykładowo: lekarz wadzenie poważnych oszczędności w
ubezpieczalni społecznej, który po produkcji.
Oto mechanicy bazy remontowej
siedmiogodzinnym dniu pracy, prag
nie kosztem swego wypoczynku, po Łódzkich Zakładów Przemysłu Odzie
święcić jeszcze dwie czy trzy godzi żowego przy ul. Sterlinga — ob. ob.
ny na t. zw. wolną praktykę ponie Jerzy Różański i Konstanty Dumka
sie wszystkie wyżej wymienione ob wynaleźli przyrząd do maszyny ręcz
ciążenia. Na równi z lekarzem, który nej typu Zick-Zack, przyszywający
praktyce prywatnej poświęcił cały automatycznie guziki metalowe woj
swój, odpowiednio wysoko >rziz pa skowe. Aparat przyszywa 255 guzi
ków na godzinę (2.000 sztuk dziennie),
cjentów opłacany, czas.
— Zachorowało mi wieczorem
dziecko. Byłem u pięciu lekarzy —
pediatrów. Żaden nie chciał iść, bo
nie praktykuje prywatnie, a to nie
był t. zw. „nagły wypadek“.
Ta rzeczowa relacja ojca ilustruje
znakomicie pewne zjawisko, które w
tej chwili obserwujemy. Zjawisko
ciągłego odpływu lekarzy od t. zw.
prywatnej praktyki.
Czym jest ono wywołane i jakie
pociąga za sobą skutki? Postaramy
się to pokrótce wyjaśnić.

k owy oh dla wszystkich lekarzy —
znakomicie wychodzą na swoim.
*
O ile mi wiadomo, sprawa niesłusz
nogo zaliczenia dekretem o najmie
lokali — do grupy wolnej inicjaty
wy — lekarzy zatrudnionych w spo
łecznej służbie zdrowia — lecz jed
nocześnie
wolnopraktykujących —
ma być zrewidowana. Wierzymy, że
będze zmieniona i to w sposób b. wy
raźnie odgraniczających lekarzy pra
cujących również społecznie od leloarzy wyłącznie wolno-praktykująr
cych.
Ale na tym zagadnienie się nie wy
czerpu je.
Wiemy doskonale. że niestety z
wolną praktykę łączą się nieraz tzw.
wolne praktyki lekarzy w zakresie
honorariów. Że niektórzy lekarze wy
kraczają daleko poza zwyczajowy
cennik.
j

Szkoły dla samouków
w Wolborzu i Szklarskiej Porębie
Ministerstwo Oświaty oraz Tow.
Burs i Stypendiów organizują w Wol
haorzu (pow. piotrkowski) Państwową
Szkołę Powszechną dla dorosłych.
Szkcła ta przeznaczona jest dla mło
dzieży robotniczej i wiejskiej, która
drogą samokształcenia zdobyła pe
wien zasób wiedzy, a w dalszych stu
dia-ch napotyka na trudności finan
sowe.
Tow. Burs i Stypendiów, chcąc
tej młodzieży przyjść z pomocą, urządzi na miejscu bursę i przydzieli
młodzieży stypendia.
W celu umieszczenia w szkole i
bursie jak najzdolniejszych, a jedno
cześnie najbiedniejszych samouków

z terenu całego kraju, podania kan
dydatów rozpatrzy specjalna komisje
kwalifikacyjna, złożona z przedsta
wicieli: Ministerstwa Oświaty, TBS,
ZMP, Partii Politycznych, ZSCh i
KCZZ.
Podobna szkoła dla samouków, jed
nak już na poziomie Liceum Ogól
nokształcącego, zestanie uruchomiona
również od nowego roku szkolnego
w Szklarskiej) Porębie. Podania za
równo do jednej, jak i drugiej szkoły
winny być składane do Zarządu Głów
nego TBS, Warszawa, ul. Tarczyńska
nr 1, za pośrednictwem miejscowego
Oddziału Powiatowego TBS, który
opiniuje kandydata, (jes)

Nina Jemelianowa

Tłum, Jan Krusz

TRUDNA SPRAWA
IEDZIAŁ naprzeciwko mnie spokojny, skupiony, o żółtej chorobli
wej twarzy, okolonej siwiejącą bródką i opowiadał:

S

— ... W dwudziestym drugim roku pracowaliśmy w powiecie ró
wieńskim, w mieście Zdołbunowie. Przyjmowaliśmy i ekspediowa
liśmy cukier do cukrowni Bobryńskich, dla naszego przerobu na rafinadę.
W pobliskiej, pięknej okolicy ciągnęły się majątki znakomitego
magnata-obszarnika, hrabiego1) Sanguszki. Sanguszko miał dziewięć
dziesiąt dziewięć majątków, a kiedy nabył setny — wybudował na
jego terenie miasto Równe. To znaczy: lówne sto! Oto skąd się brały
nazwy. Wcale nie przypadkowo. Miał w tym swoim setnym majątku |
przeróżne rzadkie rzeczy. Dom był wybudowany obok stawu, a jeden '
z pokoi ze szklaną podłogą, postawiono nad powierzchnią wody. Widać
było, jak pływają ryby i jak rozwijają się wodorosty. Z całej okolicy
zjeżdżano patrzeć na to dziwo. I mnie również zdarzyła się okazja 1
zobaczenia szklanego pałacu. Znam rzemiosło ciesielskie, więc razem
z kolegą podjęliśmy się zmiany w tym właśnie pikoju, legarów. Z wil
goci drzewo murszało i pleśniało. Wybrałem się nie tyle dla zarobku,
ile z ciekawości — jak to też hrabiowie żyją
— No i jakże?
— W powszednie dnie nudnawo u nich było, a w święta wesoło.
Była tam młodziutka panienka, — siostrzenica ..samego pana“. Przej
dzie, bywało, przez pokoje, suknią zaszeleści, stanie przy oknie, po

a) Taki tytuł daje Sangusz.ce autorka (przyp. tłum.).

zakończyły działalność

W tych dniach zakończyło swoją'
działalność 45 akademickich patroli
społecznych. W patrolach tych wżięla
Powtarzam zwyczajowy, bo dotych udział akademicka młodzież wiejska
czas sprawa pułapu honorariów nie zo ZAMP, która pracowała na terenie
stada jeszcze uregulowana. Dlatego
też sądzę, że pewne wyjście z obec
nej sytuacji stanowiłoby opracowanie
stawek minimum i maximum pobie
ranych przez lekarzy honorariów. I że
od owych „cennikowych“ honorariów, u>ykonały polskie stocznie
oczywiście tylko lekarze — podkreś
Na stoczni gdyńskiej zostały za
lam to z całym naciskiem — zatrud
nieni w społecznej służbie zdrowia, kończone prace przy odbudowie mo
płaciliby, jak pozostały świat pracy, torowca m/s „Olimpia“, który w dniu
odpowiedni podatek dochodowy i zo 14 bm. przeszedł próbę techniczną.
staliby zwolnieni nie tylko z ciężaru Jest to pierwszy morski statek pasa
wysokiego komornego, ale i od pod- żerski, wykonany przez stocznie pol
wyższnych opłat za inne domowe skie po wojnie. Budowę tego 260-tonowego motorowca rozpoczęto jesz
świadczenia.
W ten sposób ludność miałaby cze przed wojną. Statek posiada kryty
możność szerszego korzystania z po- pokład górny, komfortowo urządzone
mocy lekarskiej, a lekarze społecznej kabiny, salony i wszelkie nowoczesne
9łużby zdrowia — właściwego wyko- urządzenia. M/s „Olimpia“ będzie
rzystania czasu, jakim jeszcze dyspo eksploatowany w ruchu pasażerskim j
na Zatoce Gdańskiej przez Przedsię
nu ją.
mir-par biorstwo Żeglugi Przybrzeżnej.

Pierwszy morski statek pasażerski

Najzdolniejszych do liceów
kierują zespoły i komisje społeczne
Wprowadzone w r. ub. w liceach
ogólnokształcących komisje społecznopedagogiczne przyczyniły się do pew
nej poprawy w składzie społecznym
młodzieży. Niemniej jednak skład ten
wciąż jeszcze jest odwrotnie propor
cjonalny w stosunku do potrzeb oświatowych szerokich mas pracują
cych. Kwestię rekrutacji młodzieży do
szkół stopnia licealnego w b. roku re
guluje i szeroko omawia okólnik Min.
Oświaty z dn. 19 lutego 1949 r. Okól
nik m. in. zarządza powołanie w każ
dej publicznej szkole podstawowej,
mającej klasę VII, zespołu społecznopedagogicznego, w Skład którego wcho
dzą: kierownik szkoły, przewodniczą
cy komitetu rodzicielskiego, delegat
komitetu rodzicielskiego (przedstawi
ciel klasy VII), wychowawca klasy
VII, nauczyciel nauki o Polsce współ
czesnej oraz przedstawiciel szkolne
go komitetu opiekuńczego.
ZADANIA ZESPOŁU
Zespół społeczno-pedagogiczny po
winien przede wszystkim zainteresować ogół rodziców sprawą dalszego

województw: krakowskiego, kielec
kiego i łódzkiego.
W czasie tygodniowej pracy spo
łecznej patrole akademickie zorgani
zowały na terenie poszczególnych wsi
nowe koła Związku Młodzieży Pol
skiej, uaktywniły prace niektórych
samorządów, oraz przeprowadziły ak
cję uświadamiającą wśród miejsco
wej ludności wiejskiej.
Obecnie Zarząd Główny Związku
Akademickiej
Młodzieży
Polskiej
czyni przygotowania do akcji letniej.
Nowością w tegorocznej akcji let
niej będą 3-tygodniowe obozy społeczno-wypoczynkowe, na których
młodzież akademicka kontynuować
będzie dalej pracę, rozpoczętą wr cza
sie działalności patroli.

Wiecej aszcz^zamy
W marcu zaobserwowano dalszy
wzrost obrotów czekowych w PKO,
które osiągnęły 243.845,5 milionów
złotych. W porównaniu z ubiegłym
miesiacem wzrost ten wynosi 10,9
proc. Ilość załatwionych zleceń wzro
sła o 11,5 proc., osiągając 3.777.962
pozycji na 32.009 rachunkach czekowych.
Obrót bezgotówkowy wyniósł 86
proc, obrotu ogółem, osiągając sumę
719.653 milionów złotych.
Ilość książeczek oszczędnościowych
wzrosła o 78,6 proc., zamykając stan
wkładów sumą 471.889.2 milionów zło
tych na 86.855 książeczkach oszczędnościowych. W porównaniu z miesią
cem ubiegłym wzrost stanu wkładów
wynosi 23.8 proc.

kształcenia ich dzieci oraz poinformo-, Po egzaminie komisje winny w
wać tak rodziców jak i uczniów o pierwszej kolejności załatwić pozyrodzajach i typach szkół średnich. tywnie kandydatów, których nazwiNależy przy tym omówić potrzeby go- ska figurują w wykazach, biorąc pod
spodarki narodowej i wskazać na zna'! uwagę ich wartości społeczne, przy
czenie szkół zawodowych i liceów pe gotowanie i stosunek do nauki. W dru
dagogicznych. Następnie zespół musi giej kolejności komisje rozpatrzą po
zorientować się w zdolnościach i za dania kandydatów, zgłoszonych in
miłowaniach dzieci, jak również po dywidualnie.
znać ich warunki i możliwości mate
Po ustaleniu listy przyjętych nale
LOIERBI
rialne. W końcu zespół winien pozy ży zapoznać się bliżej z warunkami
skać dla akcji stypendialnej Rady Na materialnymi i mieszkaniowymi ucz 12-ty tfzień cłągrenj IV-gj klasy
rodowe, Związki Zawodowe, Samo niów i zgłosić wnioski w sprawie
Wygrana 3.030.900 zł padła na Nr
pomoc Chłopską, instytucje i zakłady przyznania im stypendiów i miejsc w
94516 w Warszawie.
pracy.
bursach i internatach.
Akcja rekrutacyjna do wszystkich
W wj-niku swej pracy zespół usta
Wygrane po 1.000.0CO zł padły na
Nr Nr 15728 w Lublinie; 38273 w Czę
la wykazy kandydatów, a kierownik, szkół średnich w b. roku musi objąć
jako przewodniczący zespołu prześle ogół młodzieży klasy VII szkól pod Stochowie; 48309 w Warszawie; 506021
je, stosownie do zainteresowań, u- stawowych. Musi wytypować spośród w Kaliszu.
»
zdokiień i wyboru samych uczniów niej uczniów najlepiej przygotowa
Wygrane po 100.000 zł padły na Nr
oraz życzeń ich rodziców do właści nych i najzdolniejszych, przede Nr 23246 31729 66261 82374.
wych szkół stopnia licealnego. Po wszystkim dzieci ro-botników, chłopów
Wygrane po 40.000 zł padły na Nr
nadto kierownictwo szkół podstawo mało- i średniorolnych.
Nr
3216 6413 10993 15630 16806 27297
Akcją
ta
wreszcie
musi
zapewnić
wych dołącza do wykazów charakte
28088
38074 48127.
pomoc
młodzieży,
pozostającej
w
naj

rystykę każdego ucznia -wraz z za
Wygrane po 16.000 zł padły na Nr!
świadczeniem o rodzaju zatrudnienia cięższych warunkach tak material
Nr 2616 3573 4703 23236 30430 42932'
nych jak i mieszkaniowych.
i stanie majątkowym rodziców.
46070 52S38 62544 82121 88605.
Bor.
Uczniowie klas VII, nie objęci wy
kazami, składają indywidualnie po
dania do szkół, wybranych przez sie
bie.
i
PRACE KOMISJI
co odpowiada 8-godzinnej pracy czte
Przy szkołach stopnia licealnego
rech robotnic. Przy obsłudze maszyny
200.000 Zł - 75323 oraz 'i X, 300*0^0 Zł
przez jedną osobę oszczędność wyno funkcjonują komisje spoleczno-pedapadły -w iv ki. 35
w
zawsze szczęśliwej kolekturze
si 33.000 złotych miesięcznie na jednej gogiczaie, których skład w br. stano
wią: dyrektor szkoły, przedstawiciel
maszynie.
,.. .
J. DZIERŻANOWSKI
a wola ska
Rady Pedagogicznej, dwóch delega
Warszawa — Nowy Świat 30
Ponieważ Łódzkie Zakłady Przemy tów Rady Narodowej, delegat ZNP oPolecamy losy I klasy — zamiejscowym pocztą — PKO I 5S34
K 2069-1
słu Odzieżowego zatrudniają 80 roPot raz przedstawiciel szkolnego Komite
nie, przyszywających mundurowe gu tu Opiekuńczego. Komisja, po do
ziki uszkowe, przy uruchomieniu 20 kładnym zapoznaniu się z nadesłany
maszyn z przyrządem wynalazców, fa mi wykazami, przeprowadza egzamin
bryka oszczędzi 660.000 złotych mie wstępny, który pozwoli zorientować
sięcznie na ręcznej pracy 60 robotnic, Się w rozwoju, zasobie wiadomości i
które otrzymają inne zatrudnienie.
zdolnościach kandydata.
Ponadto Jan Fencke, robotnik Za
Ta(k dorośli jak i dzieci bardzo
ny, aż krem podniesie się i zgęst
kładów Przemysłu Guzikarsko-Galan
lubią dania słodkie, szczególnie
nieje. Dodać wymoczoną w zimnpj
feryjnego w Głuchołazach, skonstruo
„domowe leguminy“. Zróbmy więc
wodzie a następnie rozpuszczoną.
wał segregator w formie bębna do se
naszym domownikom doskonały
w % 1. wrzątku żelatynę (gdy ma
gregowania oczek, używanych do wy
KREMIK
Z
MLEKA:
ile
osób,
my wlejmy 1 kieliszek winiaku,
robów skórzanych i brezentowych, o- szamotowej
tyle szklanek mleka, tyle żółtek,
starki lub rumu) zestawić z
raz oczek do guzików biekźnianych.
tyle łyżek stołowych cukru, ka
Żary. Państwowe Zakłady Cerami
ognia, ubijać w chłodzie, wlać no
Przyrząd o napędzie mechanicznym czne w Mirostowicach Dolnych zobo
wałek wanilii, dwa listki żelaty
foremki lub szklanej salaterki i
zwiększa wydajność segregowania o wiązały się zwiększyć roczny plan
ny na 4 szklanki. Zagotować mle
zastudzić. Podawać z biszkopcika50%, dając 24.000 złotycn oszczędno produkcji o 53 proc., a ponadto wy
ko z wanilią, włożyć wymoczoną
mi lub suchymi ciasteczkami.
ści miesięcznie, zastępując ręczną pra produkować 240 ton cegły szamoto
żelatynę, zalewać gorącym mle
POŁKSIĘŻYCE: 12 dkg masła
cę dwóch robotnic na dwie zmiany, (i) wej.
kiem utarte z cukrem żółtka, pö
lub margaryny, 12 dkg mąki, 3
nalewać do dużych kielichów lub
ugotowane żółtka, cytrynowa skór
specjalnych miseczek do kremu
ZABEZPIECZAJCIE SIĘ
ką,
trochę marmolady lub dżemu.
lub kompotu, pozostawić aby za
Rozkruszye na stolnicy masło z
stygło. Najlepiej wykonać dzień
mąką, dodać przetarte żółtka, cunaprzód.
Ubrać
konfiturami,
k:er j cytrynową skórkę, zagnieść
kruchymi ciastkami lub posypać
ciasjo. Zostawić godzinę w chłódutartą czekoladą.
nym miejscu, następnie rozwałko
płynowe, pianowe, samochodowe, śniegowe
KREM Z WINA: % litra owować, wykrawać foremką półksię
hydronetki, opryskiwacze. — poleca
ccwego wina, 25 dkg cukru, 6 żół
życe, upiec na lekko złoty kolor.
tek, 2 dkg żelatyny,
1. wody.
Smarować marmoladą i zlepiać
Ubić w garnku żółtka z cukrem,
Spółka Jamna
Po
dwa, po wierzchu polukrować
Łódź, ul. Więckowskiego 22, tel. 191-45
Kr 581-1
zmieszać z winem, postawić na
pomadką czekoladową.
ogniu, ubijać trzepaczką do piaTwoja ciotka

WIĘKSZE WYSRANE

MILION zł na Kr 48309

Nowe wynalazki robotników odzieżowych

źródłem oszczędności

Akademickie Patrole Społeczne
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Rady starej gospodyni

Lubimy rzeczy słodkie

Więcej cegły

przed POŻAREM!

Gaśnice

stoi, podejdzie do fortepianu, otworzy, porusza paluszkiem, jakby li
czyła, zamyka klapę, odchodzi. Widocznie nic jej duszyczki nie wzru
sza. Nudzi się. Podeszła, — popatrzyła jak pracujemy — na stawek
nawet okiem nie rzuciła. Zobojętniały jej widocznie i żywe karpie
i wszelkie wodne twory.

rem — o
do kuch»ł- Mlcda jasnowłosa kobieta — córka staneeo nnknito i
J
*
łej tWarzy Wyszła na spotkanie z bocznooL ? k d ■’ trZyma^c za
dziewczynkę, może czteroletnią, czarkiwając Xu3"' DZleWCZynk£ PUŚCi,a
matki 1 W» k- nam

Za to bale bywały u nich bogate. Tę samą widywałem w parku, nr7^endałlt kaZ3ł d°Prowadzić do Porządku mały pokoik, a my
jak po alejach z kawalerem chodziła. Iluminacja, lampki płoną, ska- przeszliśmy razem z gospodynią do dużego, przeznaczonego dla pułczą ogniste żabki. Chodziłem popatrzeć. Przy parkanie pół wsi zbie śc°X ob k Stiły tfZy StOły 1 ni€zdarna’ “ana kanapa Przy
rało się na widowisko...
leżała kupa starganej 1 niechlujnie wyWzdycha i wydaje mi się, że żal mu, być może, dawnych czasów
wskrzeszonych w pamięc; w ciągu dwóch lat niemieckiej gospodarki
— Tu spali Niemcy, w sześciu — powiedziała gospodyni.
na Zadnieprzu. Nazywa się Andron Jefimicz, jest gospodarzem domu,
Fakt, ze tu jeszcze wczoraj spali Niemcy był fizycznie wstrętny,
w którym zatrzymaliśmy się, w dopiero co oswobodzonej wiosce.
ale to, ze po dwudziestu czterech godzinach po ich odejściu, nie uprząKiedy sztab nasz wjeżdżał do tej wsi, południowy jej skraj był męto jeszcze pokoju — było niezrozumiałe. Zdawało się. że przez ten
jeszcze pod obstrzałem niemieckim, a po szerokiej wysadzanej drze czas gospodyni mogłaby wynieść słomę i wymyć podłogę.
wami głównej ulicy chodzili żołnierze łączności, rozciągając przewody.
— Wybiel, wybiel ściany — rzekł do kobiety komendant.
Tuż za obejściami słychać było wybuchy; saperzy odnajdywali i wy
Ależ ja nie umiem. — odparła tamta.
sadzali miny.
• SP°jrzałarn ,na nią. Wydała mi się ładna, uroda jej jednak nie była
Przed dużym, białym i całkowicie ocalałym domem — tylko szyby jaskrawa; kobiety lubią podkreślać taką uroclę karminem. Tu karminu
były potłuczone — sta’ tenże sam Andron Jefimycz i jak mi się zda me było. Dziewczynka,stała obok niej, patrząc okrągłymi, czarnymi
wało, posępnie patrzył przed siebie. To jednak można było zrozumieć: oczyma i mówiła śpiewnie:
tyle tu ludzie przeżyli, że początkowo człowiek zamyka się w sobie
— A dziadzio da mi bułeczkę. On mi da bułeczkę.
i nie okazuje oczekiwanej życzliwości.
Matka obciągnęła jej sukienkę i uśmiechnęła się.
Komendant podszedł do domu jednocześnie z nami i powiedział:
— Nadieńka, biegni, do dziadzia po bułeczkę.'
— Tu, w drugiej połowie domu wyznaczono kwaterę dla pułkow
Dziewczynka wstrząsnęła ciemnymi kędziorami i pobiegła.
nika. Wy możecie zamieszkać na gospodarskiej połowi
w małym
Ci ludzie przechodzili od życia z Niemcami do życia ze swoimi
pokoju.
radzieckimi ludźmi zupełnie tak, jak większość mieszkańców wyzwo
— Nie pobielone u nas — rzeki gospodarz niezdecydowanie — i nie lonych miejscowości. Przed kwadransem z polecenia komendanta zaj
ma czym bielić.
rzeliśmy z luzakiem pułkownika do chaty odległej od tej o jakieś
— Ot ci masz! —• odparł komendant. — Młoda gospodyni w chacie dziesięć domów. Dach był rozebrany. Na wydeptanym śniegu, na wprost
— pobieli.
drzwi zastygłe kałuża krwi. Weszliśmy.
c

czytelnicy piszą

ŻYCIE SPORTOWE
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Słuszny apel pocztowców1

III niedziela olsztyńskiej A-klasy

Kary na piłkarzy
i działaczy

Wydział Gier i Dyscypliny PZPN
ukarał 2-mlesięczną dyskwalifikacją
Cichockiego, grającego w barwach
drugóligowego Widzewa. Jak stwier
dzono, Cichocki był potwierdzony dla
warszäwskieji Gwardii i nie mógł
grać w barwach Widzewa na meczu
przeciw Ostrovii.
W związku z tym kierownik Sek
cji piłki nożnej Gwardii (Warszawa)
— Rutowicz zawieszony został w
prawach działacza sportowego do cza
su przeprowadzenia dochodzeń. Po
nadto 3 działacze Widzewa: Głogow
ski, Jaśmina i Seniof odsunięci zo
stali od pełnienia jakichkolwiek
funkcji w piłkarstwie. Dochodzenie
w ich sprawie powierzono łódzkiemu
OZPN.
Spotkanie Widzew — Ostrovia zwe
ryfikowane zostało 3:0 w.o. dla Os
trovii, co nie zmienia jednak pozycji
obu drużyn, gdyż ten sam wynik uzyekany był na boisku.

będzie zależało wyłącznie na popra
wieniu stosunku punktowego, gdyż na
wet w wypadku wygranej Gwardia
nie będzie w stanie zepchnąć ich w
dół. Gwardziści natomiast dla utrzy
mania trzeciej pozycji muszą roz
strzygnąć spotkanie na swoją korzyść.
W przeciwnym razie ustąpią miejsca
zwycięzcy meczu Szturm — Spójnia.
Gdyby zawody w Mrągowie zakończy
ły się wynikiem remisowym, co jest
bardzo możliwe, pozycja Gwardii by
łaby też poważnie zachwiana. Trzeba
bowiem wziąć pod uwagę, że Szturm
posiada o 1 pkt. mniej, ale dodatni
stosunek bramek.
Mecz w Olsztynie, $óry odbędzie
się na Stadionie Leśnym o godz. 16,
i mecz w Mrągowie będą , gorące“.
Życzyć by więc pozostawało, żeby dru
żyny wzięły mocno do serca zasadę
gry „fair“, a kibice wykazali maksi
mum wyrobienia sportowego.
Dla orientacji podajemy tabelkę A
klasy:
Sokół
7
24:13
(2)
11
7
31:16
Kolejarz
10
(1)
Gwardia
7
7
26:30
(5)
20:15
Szturm
7
6
(4)
7
6
17:26
Spójnia
(3)
od załatwienia na czas formalności
2
6:34
Pocisk
7
(6)
wymaganych przy przejściu do nowe(no)
go klubu.
Woźnica po raz pierwszy zagra na
środku pomocy, w obronie zastąpi go „Piast“ (Morąg)
Zięba, pozycję lewego pomocnika ob
sadzi Czanik. Skład Kolejarza wyglą zjeżdża na rewanż
dałby więc następująco: Świeboda,
Dziś w niedzielę w sali gimnasty
Zięba, Troicki, Zyskowski, Woźnica, cznej szkoły handlowej przy u.l Ja
Czanik, Sienkiewicz, Bartochowski, giellońskiej 60 odbędą się zawody pił
Siwek. Bałtrun, Sztokinger. Rezerwo ki ręcznej drużyn żeńskich i męskich
wy Piotrowski.
handlówki morąskiego „Piasta“, BęO godz. 14 odbędzie się mecz dru dzie to mecz rewanżowy.
gich drużyn.
Początek o godz. 9.

Dwa czynniki składają się na to, że
dzisiejsze mecze o mistrzostwo A-kla
sy OLOZPN oczekiwane są przez nasz
światek sportowy z wielkim zainte
resowaniem. Po pierwsze w dwóch
wypadkach, że względu na równy układ sil, wyniki stanowią „niewiado
mą X“, której nie znajdzie się przy po
mocy najmisterniejszych nawet roz
ważań papierowych, a po wtóre — po
tej niedzieli każda drużyna będzie
miała do rozegrania tylko dwa spot
kania, które w ostatecznym układzie
tabeli mogą poczynić przecież b. nie
wiele, i w dodatku nieistotnych, zmian,
Dwie niewiadome to Kolejarz —
Gwardia i Szturm — Spójnia. Trzeci
mecz, Pocisk — Sokół, jeżeli piłkarze
ostródzcy nie zlekceważą przeciwnika,
jak to uczynili kolejarze, powinien za
kończyć się zwycięstwem leadera ta
beli.
Kolejarz i Gwardia wyjdą na boi
sko z równymi szansami. Pierwszym

Bartochowski w barwach »Kolejarza«
zagra przypuszczalnie dziś w Olsztynie
W dzisiejszym meczu o mistrzostwo
A klasy Kolejarz — Gwardia, który
odbędzie się na Stadionie Leśnym o
godz. 16, jedenastka kolejarzy wystą
pi w nieco zmienionym składzie, przy
puszczalnie z czołowym napastnikiem
okręgu, Bartochowskim, który wziął
rozbrat z Sokołem. Udział Bartochow
ekiego w spotkaniu jest uzależniony

Zamiast »Strażnicy«
Gwardia—Ostróda

ZZK „Strażnica“, drugi obok Soko
ła klub O9tródzki, w związku z reor
ganizacją sportu przeszedł do pionu
Gwardii. ZS „Kolejarz“ nie zamie
w Os'rodzie i
rzał bowie n utworzyć
i
własnego klubu, a kluby WOP (Straż
nica byłą klubem na pól wojskowym)
Jeszcze w ub. roku pisaliśmy o
przejęła obecnie Gwardia.
śmiałych planach Zw. Zawodowego
Jednocześnie kętrzyńska Granica Kolejarzy. Dotyczyły one budowy przy
sfuzjowała się z miejscową Gwardią. ul. Angielskiej reprezentacyjnego sta
dionu, który by posiadał oprócz
boiska piłkarskiego siedmiotorową
Czyn 1-majowy
bieżnię, boiska do koszykówki i
siatkówki, wszelkie urządzenia, jak
sportowców Krakowa
szatnie itp., no i oczywiście poŁącząc się w jednolitym froncie uczrządne, kryte trybuny.
czenia czynu 1-majowego zarząd ,Ogni_

W przyszłym roku Olsztyn otrzyma

nowe boisko sportowe

wo - Cracovia" postanowił Wysyłać druży
ny piłkarskie swego klubu na wieś. Dru
żyny będą wyjeżdżać na wieś w niedziele
i święta.
Ponadto postanowiono objąć patronatnad Szkoła Powszechną Nr. 18, udzielając
młodzieży tej szkoły fachowej siły do pro
wadzenia gimnastyki.
Krakowski Okręgowy Związek Bokser
ski postanowił uczcić Święto Pracy przez
organizację propagandowych zawodów, z
których dochód przeznaczył na budowę
Domu PZPR. W dniu 28 bm. rozegrane
będą na boisku „Cracovii“, względnie na
kortach tenisowych, zawody najsilniej
szych ósemek „Cracovii“ i „Korony“
contra „Wisła—Wawel“.

Chcesz mieć
szybko założone światło zrepeTOwany
-radioodbiornik, motor —
zgłoś się do koncesjonowanej firmy
„ELEKTRO .-. INSTALACJA"
Częstochowa, Mirowska nr 10/12
(za kościołem
Sw.
Zygmunta).

Plan ten na szczęście nie pozostał
w sferze projektów i już od wczoraj
przystąpiono do jego realizacji. ZS
„Kolejarz“ otrzymał na przeprowa
dzenie wstępnych robót ziemnych 3
miliony zł. W tym roku przewiduje
się zniesienie wałów ziemnych, ota
czających dotychczasowe boisko oraz
zniwelowanie całej powierzchni sta-

dionu. W przyszłym roku, jak nas za
pewnili przedstawiciele „Kolejarza“,
będzie gotowe boisko piłki nożnej. Na
resztę trzeba będzie jeszcze poczekać.
Zresztą tempo prac uzależnione bę
dzie od dopływu dalszych kredytów.
Prace ziemne wykonają junacy ko
lejowego hufca ,.Służby Polsce'.

do społeczeństwa częstochowskiego

10

Siezy
olsztyński „Związkowiec“
Ukonstytuowały eię już władzę
olsztyńskiego klubu ZS „Związko
wiec“, na którego czele stanął jako
prezes p. Roman Dziubiński ze Zw.
Poligrafów. Wiceprezesem kult.-ośW.
został L. Kleszczyński, wiceprez.
sportowym — M. Piontek, adminlstra
cyjnym — A. Kaliński, sekretarz —
M. Lewkowicz, skarbnik — P. Zaw’
gospodarz — A. Ścieglur, opiekun le
karski — dr Pimpicki.
Stanowiska
kierowników sekcji
objęli: piłki nożnej — J. Bałtrun,
piłki ręcznej — J. Skóracz, lekkoatlety
cznej — E. Poluks, bokserskiej — St
Tomaszewioz, tenisa stołowego — U.
Nowak, pływackiej i łyżwiarskiej —
T. Juchmiewicz, łuczniczej — J.
Bonikowski, narciarskiej — H. Szafryński i szachowej — H. Sztajerwald.
Olsztyńska Związkowiec czeka obec
nie na sprzęt, szczególnie dla sekcji
,,Letnich“, aby móc rozpocząć nor
malną działalność, (getn)

i

Każda skrzynka, winna być zaopa
trzona imieniem i nazwiskiem adre
sata. Celowa ta akcja może przynieść
podwójną korzyść, bo zaoszczędzić do
ręczycielem forsownego wspinania się
po schodach, a odbiorcy nawet w
czasie chwilowej jego nieobecności
terminowy odbiór czasopism i ko
respondencji.
*

W zupełności popieramy inicjatywę
Zw. Zaw. Pocztowców tym bardziej,
że wiele domów w Częstochowie po
siada odpowiednie skrzynki listowe
dotychczas nie wykorzystane.
Red,

Wybryki wyrostków w Radomiu
muszą być rychło ukrócone
Od ,,Uczennicy“ otrzymaliśmy list,
który przytaczamy niemal, że w cało
ści, ze względu na istotnie ważną
sprawę, którą w nim porusza.
„Jestem uczennicą i mieszkam w od
dalcnej dzielnicy Radomia, na Glinicach — pisze nasza korespondentka,—
często wracam wieczorem do domu i

zawsze zaczepiają mnie chmary wy
rostków, obrzucając ordynarnymi wy
razami a często i kamień świśnie tuż
kolo głowy. Zresztą nie tylko ja jedna
jestem ofiarą ich rozwydrzenia, zacze
piani są bowiem wszyscy przechodnie
w tej dzielnicy i niestety są bezsilni,
wobec dużej ilości zdemoralizowanych
chłopaków.
Czyż żadne p.owółane do tego czyn
niki nie mogą ukrócić tych dzikich i
barbarzyńskich wybryków? Czy rodzi
ce i opiekunowie nie mogą być przez
nikogo zmuszeni do zwrócenia bacz
niejszej uwagi na swych pupilów?
Jestem pewna, że pisząc ten list bę
dę wyrazicielką wszystkich spokoj
nych mieszkańców dzielnicy Glinice
i że młodociane bandy, uzbrojone w
kamienie będą rychło zlikwidowane.
„Uczennica“
Na skandaliczne zachowanie się czę
ści młodzieży skarżą się stale nie tyl
ko mieszkańcy przedmieść, lecz także
i śródmieścia. Ba, nawet na ulicy Że
romskiego w Radomiu przechodnie by
wają zaczepiani przez wyrostków i ob
rzucani ordynarnymi wyrazami.
Sądzimy, że stanowcze wystąpienie
odpowiednich władz, wydanie suro
wych zarządzeń przez władze szkolne
i większa czujność rodziców zmieniły
by niewątpliwie naprawdę smutne i
karygodne zachowanie się młodzieży.
(Red.)

Kto da fundusze ZKS „Żubr”
na zakup sprzętu sportowego w Hajnówce?

HAJNÓWKA. — Istniejący w Haj- ( go braku zainteresowania się nim
mówce ZKS „Żubr“ był dotychczas w czynników związkowych, byłby nie
zasadzie klubem sportowym przyna wątpliwie skazany na zagładę. Mamy
leżnym do ZZ-PL. i PD., a na skutek nadzieję, że OKZZ zainteresuje się tą
sfuzjowania tego związku na odcinku sprawą.
sportowym ze Zw. Zaw. Pracowników
Chemicznych, — klub nie mając wła
dzy swego pionu na szczeblu okręgo Sport pracowniczy
wym pozostaje bez opieki moralnej, czci Kongres Zw. Zaw.
a co gorzej bez żadnych środków fi
nansowych i sprzętu. Przed drużyną
Związkowa Rada Kultury Fizycz
piłkarską kl. A stoją w najbliższej nej i Sportu KCZZ organizuje z oka
przyszłości kosztowne wyjazdy na me zji Kongresu Związków Zawodo
cze mistrzowskie do Ełku Suwałk i wych 22—26 maja motocyklowy zjazd
Białegostoku, na które, niestety, klub gwiaździsty wszystkich zrzeszeń spor
nie posiada żadnych możliwości ma towyćh związków zawodowych.
terialnych.
Z 9 miast wojewódzkich wyjadą
Zarząd klubu do wszystkich możli motocykliści
wioząc mel
wych źródeł wystąpił z wnioskami dunki, które związkowi,
złożą
prezydium
Kon
o przyznanie sprzętu lub subsydiów gresu w Warszawie w dniu otwarcia
pieniężnych na jego zakup, podkreśla obrad.
jąc każdorazowo obiektywnie istnieją
SSiS^t35B=“
cy stan finansowy klubu. Ani ZZ. P.
L. i PD., ani ZZ Pracowników Che
micznych dotychczas nie odpowiedzią
ły na te wnioski.
A żal czteroletniego samorzutnego
dorobku sportu robotniczego w Haj
nówce, który w wvpadku'Wzentualne

KĄCIK SZACHOWY

Tylko Fuchs bez punktów
w turnieju o mistrzostwo Olsztyna

Turniej tenisa stołowego
o mistrzostwo Ciechanowca

W czasie ferii wiosennych w Cie gniew Wasilewski w decydującej wal
chanowcu odbył się turniej o mistrzo ce o tytuł mistrza miasta przegrał z
stwo miasta w tenisie stołowym. Do Eleonorą Kozakiewicz w stosunku
turnieju zgłosiło się 15 osób. Po cie 10:21, 15:21. W ten sposób tytuł mi
kawych i emocjonujących walkach na strza m. Ciechanowca w tenisie sto
pierwszym miejscu uplasował się Zbi łowym na rok 1949 zdobyła po raz
gniew Wasilewski, na drugim Pszczół drugi Eleonora Kozakiewicz.
Ogtosźenie
kowski Zbigniew, a na trzecim Józef
W dniu 1 maja zwycięzcy otrzyma
Bi szewski.
Urząd Wojewódzki Białostocki poZdobywca pierwszego miejsca Zbi ją nagrody i pamiątkowe dyplomy.
daje do wiadomości, że orzeczeniem
Wojewody Białostockiego z dnia 10
stycznia 1949 r. Nr AC—34—42a/48
nazwisko obywatela polskiego Jaro
sława Piętrowa, syna Macieja i Zofii
ze Szczesiulów, urodzonego dnia 28
listopada 1925 roku w Grodnie, za
mieszkałego w Suchowoli przy ul. GoW dniach 30 kwietnia oraz 2 i G maja br. wyjadą z Olsztyna do Po
niądzkiej 16, zostało zmienione na
znania na Międzynarodowe Targi Poznańskie, pociągi popularne, organi
zowane przez „Orbis“.
PIOTROWSKI.
K. 184-1

PAŃSTWOWE PRZEDSIĘBIORSTWO MIERNICZE
Zarządzeniem Ministerstwa Odbudowy z dnia 9 lutego 1949 roku
w porozumieniu z Ministrem Skarbu i Prezesem Centralnego Urzędu
Planowania zostało utworzone Państwowe' Przedsiębiorstwo Miernicze
w Warszawie (Monitor Polski Nr 7-A, pkt. 85).
Decyzją Ministra Odbudowy z dnia 19 marca br. został utworzony
Oddział P.P.M. w Kielcach, obejmujący swym działaniem województwa:
łódzkie, kieleckie, lubelskie oraz m. Łódź.
Siedziba Oddziału mieści się w Kielcach przy ul. Sienkiewicza Nr 65,
telefon Nr 14-18, na razie Nr telefonu 10-96.
Przedmiotem działania Przedsiębiorstwa jest organizowanie i wy
konywanie wszelkich robót wchodzący cli w zakres miernictwa, jak
również prac wstępnych, studiów, oraz kosztorysów w tym zakresie.
Zakres działania Przedsiębiorstwa nie obejmuje pomiarów podsta
wowych Państwa. W myśl ustawy o dostawach, robotach i usługach na
rzecz Skarbu Państwa, samorządu oraz niektórych kategorii osób praw
nych (Dz.U.R.P. - Nr 63, poz. 404) Państwowemu Przedsiębiorstwu Mier
niczemu powinny być zlecane wszelkie roboty z zakresu miernictwa.

W zrozumieniu ciężkiej pracy za
wodowej, jaką wykonuje listonosz,
Zarząd Koła Związku ' P.P.T. i T. w
Częstochowie zwraca się z zapałem do
społeczeństwa naszego miasta o przyj
ście z pomocą, która by doręczycie
lom nie tylko ułatwiła ich niewdzięcz
ną pracę, ale przyśpieszyła także
wcześniejsze doręczanie korespon
dencji.
Pomoc ta zamyka się w umieszcza
niu w bramach domów lub parterze
klatek
schodowych odpowiednich
skrzynek, do których
doręczyciel
mógłby wkładać przeznaczoną dla od
biorcy korespondencję.

JEDZIEMY

na Targi Poznańskie

Na pociągi te przy zgłoszeniu się 500 osób przyznana Jest zniżka
50 proc. Ch&ąc przyjść z pomocą w wyjeździć na M. T. P. światu pracy
i młodzieży szkolnej „Orbis“ organizuje wycieczki; jednodniową w cenie
1.220 zł. i dwudniową w cenie 1.780 zł.
Zgłoszenia przyjmuje „Orbis“ —
Olsztyn, ul. Stalina 26.

Centrala Tekstylna Biuro Handlu Detalicznego

EKSPOZYTURA W RADOMIU — UL. TRAUGUTTA 28poszukuje

buchaltera na stanowisko
GŁOWiNiEGO KSIĘGOWEGO.
Księgowość przebitkową — jednolity plan kont — uposażenie wg,
Układu Zbioro-w. Zw. Prac. Biur, i Handl.
Podania, dwa życiorysy ze
świadectwami składać w Sekcji personalnej przy ul. Traugutta 28. K 436-0
%

W VIII rundzie turnieju o mistrzo- J
Stwo m. Olsztyna CieślewSki wygrał
z Rogalą, Anioł z Ostrowskim, Wo
dziński z Sempiołem i ŚwietlikoWskim, Stempkowski zremisował ze
Świetlikowskim.
Stan turnieju przedstawia się na
stępująco: Pisarewcz pół pkt., Bere
zowski, Jezierski i Kiełczewski po 1,
B. Baran 1 i pół , Lewandowski i
Cieślewski po 2, Marten i Świetlikowski po 2 i pół, Majewski, Ostrowski, Rogala, Welsyng i Bezubik po 3,
Cichocki i Ejsmont po 3 i pół, Płoń
ski 4, Kruss 4 i pół, Górowski, Kali
nowski, Lewkowicz, Suworow i Wo
dziński po 5, Stempkowski i Szybiń-

Polskie Zakłady Zbożowe
ODDZIAŁ W OLSZTYNIE
przyjmą od zaraz
3 WYKWALIFIKOWANIE MASZYNISTKI.
Wynagrodzenie dobre.
K. 251-0

i

ski po 5 i pół, Leokajtis-junior 6,
Anioł i Sempioł po 7 i Wiśniewski 8.
Fuchs bez punktów. (Ib)

a
W dniu 24 bm. (niedziela) usłyszy
my m. in. następujące audycje:

Wiadomości: 8.00 16.00 20.00 23.00.
Wszechnica: 11.00
9.00 Nabożeństwo 10.10 Audycja re
gionalna 11.20 Przerwa 12.04 Radiokronika 12.14 Koncert symfoniczny 14.00
„Niedziela na wsi“ 14.40 Dla dzieci:
„Słuchamy muzyki“ 15.00 „Balladyna“
Słowackiego (fragmenty) 16.30 Muzyka
16.45 „Nowe książki“ — felieton 17.00
Koncert: dyryguje Rezler, soliści 18.00
„Pan Tadeusz“ (XIII) 18.20 Ludowa
muzvka brazylijska 18.35 Melodie świa
ta 19.00 „O człowieku, który mordował
melodie“ — słuchowisko 19. 32 Muzyka
rozrywkowa 21.00 Węgrzy mówią, do
Polski 21.30 „Na muzycznej fali“ 22.00
Wiadomości sportowe. 22.10 Muzyka
taneczna. 24.00 Koniec audycji. *-

Polskie Radio zastrzega możliwość
zmian w programie.

PAŃSTWOWE PRZEDSIĘBIORSTWO MIERNICZE
Oddział w Kielcach
zatrudni natychmiast inżynierów, geodetów, mierniczych, techników
pomiarowych i kreślarzy mierniczych.
Podania z życiorysami, świadectwami z ukończenia studiów i od
bytych praktyk, tudzież referencja (dokumenty te mogą być złożone
w odpisach) składać należy na adres. P.P.Zd. — Oddział w Kielcach, ul.
Sienkiewicza Nr 65 — 1 piętro.
K. 302

Okręgowy Urząd Likwidacyjny
w Białymstoku niniejszym zawiadamia, że Rejonowy Urząd Likwida
cyjny na miasto Białystok i powiaty: białostocki, bielsko-podlaski i so
kolski mieści się obecnie w Białymstoku przy ul. Szlacheckiej Nr 7 róg
Częstochowskiej.
K. 185-1

-

Jestem przekonany, że już w dniach
najbliższych wzrośnie w naszych bi
bliotekach poczytność Żeromskiego,
Słowackiego („Maria Stuart“;) i Mo
liera. Oby tylko książki te znalazły
się w naszych wciąż jeszcze bardzo
skromnych księgozbiorach.
— i to jest moment istotny
Łańcuch w 12 ogniwach z prologiem i Ponadto
ważki — treść szeregu fragmentów
i wyjaśniające słowa wstępne narra
Montaż i reżyseria St. Milski ego
torów ułatwiają znakomicie widzowi
zrozumienie i właściwe podejście do
Władysław Surzyński i Stanisław jak gdyby nieco oszołomieni nawet takich postaci (i ich uczynków), jak
wrażeń, np. Botwela i królowej Marii, pary
Milski rozdarli zasłonę, którą dzieli, nadmiarem i różnolitością
jeszcze niekiedy widownię od sceny,1 barwnością widowiska i gorącym żałośnie śmiesznych kochanków z
a widza od sztuki i poezji, pojmowa-' tchnieniem poezji, która płynęła ze „Ich czworo“, lub shaWowskiego prof.
nej w najlepszym tego słowa zna sceny.
Higginsa — naświetlając epokę i tło
czeniu.
Należy przeto, analizując nasze do zdarzeń.
Dużo wiedzy reżyserskiej, inwencji znania artystyczne rozłożyć całość wi
Gdy pozytywnie oceniliśmy już
wytrawnego ioscehizatora, znajomości dowiska na jego części składowe. wartość
społeczną montażu — zasta
spraw aktorskich i technicznych, a Zacznijmy tedy od zasadniczej warto nówmy się
nad jego stroną emocjo
przede wszystkim pracy włożył Sta ści spektaklu.
nalną. którą inscenizatorzy określają
nisław Milski, reżyser i autor, w mon
Przy znacznej wrażliwości naszych j w sposób zdecydowany i wyrazisty:
taż sceniczny pt. „Miłość wśród wie
jest dźwignią życia", dając
ków“. Pokazano go naan na olsztyń- widzów na sztukę Sceniczną — wido-| „Miłość
skiej scenie teatru im. St. Jaracza.
wisko takie, jak „Miłość wśród wie- ' zasadnicze Wytyczne w prologu, któ
Inteligencją urodzonego człowieka ków-', debrze służy sprawie upowszech ! rym jest ,,Hymn do miłości" K. Tetma
teatru, który rozumie i wykonuje swo nienia sztuki i teatru, który, nie mo-' jera („Eros i Psyche").
Od chwili usłyszenia tego hymnu
ją misję kulturalną w dobie demokra gąc (niestety i oczywiście) wystawić
tyzacji i upowszechnienia teatru, jak poszczególnych dzieł dramatycznych' jesteśmy jak gdyby w zamkniętym ko
i talentem aktorskim rozbłysnął Wła w całości — zainleresowuje widza' le, któremu na imię Miłość. Bo oto
dysław Surzyński — wykonawca męs przynajmniej ich fragmentami, roz wędrujemy przez stulecia, jesteśmy
kich ról w trzynastu fragmentach mon budza ciekawość i „jad literatury“ zą- obecni, gdy S:ilomon-Król układa swą
szc opia ludziom dotychczas odsuwa „Pieśń nad pieśniami" ku czci Sulatażu.
Nie dziwmy się też zbytnio, że ol- nym od teatru i nie branym pod uwa mity, widzimy pożegnanie Hektora 1
sztyniacy opuszczali teatr po skończo gę w sensie odbiorców wielkiej sztu Andromachy (Wyspiański), rozumie
my rosnące, w ogniu niezgody Monnym przedstawianiu premierowym kl

Po premierze w Olsztynie

„MlŁOŚĆ WŚRÓD WlEKÓW

tecchich i Capulettich miłość Romea w jakimkolwiek innym widowisku my Kameliiowej i Krystyny („Róża"),
i Julii (Szekspir), oburzamy ■ się czy współdecydującym o złym lub dobrym | każdą z wykonywanych ról indy widu
nem zbrodniczym Marii Stuart i jej odbiorze wrażeń przez widza. Stwier aliżowała, czyli — jak mówiono na
kochanka (fragment z J. Słowackiego). dzamy też z przyjemnością, że i te ele widowni — „wszędzie była inna“. Do
Zapalają się światła, odchodzą nar menty widowiska nie zaiwiodHy <naiwet brze wypadła Sulamit i Małgorzata.
ratorzy. Zabiera teraz głos widownia: dość skomplikowane efekty świetlne). W „Róży" cechował p. Fijałkowską uwymiana zdań żywa, niekiedy słusz Aktorzy, biorący udział w przedsta miar i dyskretne podkreślenie zasad
nych, czasem cierpkich uwag, omó wieniu, dołożyli wszelkich starań, aby niczych momentów.
Ciężar zapowiedzi zwycięsko prze
wień i niedomówień. Stąd wniosek: nic nie uronić z treści montażu, re
prezentującego głębsze wartości. O nieśli przez cały długi montaż narra
montaż zainteresował publiczność.
wykonawcy ról męskich, dyr. Wł. Su- torzy Zb. Niewczas i Al. Sewruk,
Następuje część druga widowiska. rzyńskim, który również opracował i- wkładając dużo umiejętności dykcyj
Przed nami fragment żywcem wy luiśfcraoję muzyczną, pisaliśmy już na nej i inteligentnie nawiązując kon
jęty z molierowskiego teatru, z zacho i cczątku.
takt z widownią.
wanlem masek i ówczesnego stylu gry
Kostiumy (bardzo barwne, efektów
Role
kobiece
wykonały
trzy
artyst

aktorskiej — to znakomita scena po ki naszego teatru: Eugenia Snieżko- ne i stylowe) wykonała niezawodna p.
między Marcyną i Sganarelem, następ Szafnaglowa (Marcyna,
Krystyna Krafftowa, maski — p. Wi
nie rodzimy Fredro w dialogu Wa- M-me Sans-Gene i Żona), Podstolina,
told Małkowski.
Hanna
Zie
citawa i Klairy z „Zemsty“ i Franci lińska (Psyche, Andromache, Julia,
Dekoracje nieprzeladowane, raczej
szek Zabłocki z zalotami Fircyka do Klara i Eliza) i Renata Fijałkowska
nawet skąpe, ale przemawiające do wi
Podstoliny i wreszcie, na zakończenie
(Sulamit,
Maria
Stuart,
Małgorzata
i
dza. rzucone na tło kotar dobrze uczęści drugiej, jedna z najpiękniej
plastyczniały treść poszczególnych og
szych scen z „Madame Sans - Gene“ Krystyna).
Panią Śnieżko - Szafnaglową pu niw, czym dekoratorzy Edmund i Le
Sardou.
Czasy bliższe ukazuje nam dalszy bliczność olsztyńska ceni i uznaije ( on Grajewscy walnie dopomogli reży
jej
taflentu.
Artystka | serowi i wykonawcom. Bardzo pomy
ciąg widowiska. Widzimy teraz kolej wielkość
no fragment z „Damy Kameliowej" ta jeszcze raz udowodniła to grając słową oprawę sceniczną podkreślamy
Dumasa, scenę z >,Ich czworo" Zapol obok Kasi (Sardou) Podstolinę z ,.Fir w , Pieśni nad pieśniami", w „Romeo
skiej. świetnie przeprowadzoną roz cyka w zalotach" Zabłockiego — rolę, i Julia“ i pełną wyrazu w „Fircyku
mowę z „Róży" Żeromskiego 1 scenę z której zrobiła majstersztyk aktorski. w zalotach".
końcową z .Pigmaliona" Shawa.
P. H. Zielińska miała m. in dosko
Zasługuje na specjalne podkreślenie
moment w roli Julii z ,Romea praca maszyn’stów i personelu tech
Każde z poszczególnych ogniw tego nały
.
nicznego która pozwoliła na nieprzełańcucha poprzedza ilustracja muzyczi i Julu1 i Elizy (Pigmalion).
na. W „Miłości wśród wieków" strona | P. Renata Fijałkowska, wykonaw- dlużanie antraktów w spektaklu, któ'
rnuzyczna, kostiumowa i dekoracyjna ’ czyni fragmentu z .»Pieśni nad pieś- ry — bądźmy szczerzy — do krótkich
są również czynnikiem bardziej, niz'nlami" (Sulamit), królowej Marii, Da nie należy, (z.a.)
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Los wyższej uczelni w Olsztynie

Rolnictiro nasze wpłaciło dotychczas

51 proc, pierwszej raty podatku gruntowego

troską powołanej wczoraj komisji naukowej
Wczoraj w gabinecie i pod przewodnictwem prezydenta miasta mgr.
Brwmskiego, prezesa zerządu oddziału TPMSW w Olsztynie odbyła się
konferencja poświęcona palącej sprawie utrzymania w naszym mieście,
stolicy Warmii i Mazur, jedynej w całym regionie wyższej uczelni
W konferencji wzięli. udział m. in. ! W wypowiedziach swych uczestni
przewodniczący OWRN mgr. Pias cy konferencji mocno podkreślali ko
kowski, przewodniczący MRN ob. nieczność utrzymania w Olsztynie
Kruczyński,
przedstawiciel
KW wyższej uczelni tym bardziej wobec
PZPR ob. Kuźnicki oraz dyrektorzy braku jakiejkolwiek wyższej szkoły
IłDPP i CUP inż. Hepke i ob. Ja- w całym północno-wschodnim regio
n uszko.
nie kraju.
Olsztyńską młodzież akademicką
W związku z tym wysunięto rów
zrzeszoną w EPOS i ZAMP repre■ nitował ob. Żuk przew. komitetu nież koncepcję zorganizowania ry
szkoły typu akademickiego
•' odowiskowego Federacji Polsk. Org. backiej
w Giżycku.
• udenckich w Olsztynie. >
Troską komisji pozostanie jednak
W wyniku obrad zebrani wyłonili
komisję naukową, której celem bę- że przede wszystkim los posiadają
f.zie koordynacja wszelkich prac, cej już kilkuletnie doświadczenie
związanych z utrzymaniem w Olsz uczelni prawno-administracyjnej w
tynie wyższej uczelni, nadając jej Olsztynie.
. ednocześnie najbardziej odpowiada
— Za kilka łat Warmia 1 Mazury
jący naszym potrzebom kierunek stu będą potrzebowały bardzo wielu pra
diów.
cowników, administratorów I ekono
W skład komisji weszli mgr. Bro- mistów’ — stwierdził dyr. reg. dyr.
wiński, inż. Hopke, ob. Januszko i planowania przestrzennego inż. Hep0'0. Zuk. Pierwszą pracą komisji bę ke — a wówczas za późno będzie ich
dzie wystąpienie z wnioskiem o ko szukać.
nieczności utrzymania istniejącej już
Referując postulaty olsztyńskiej
w Olsztynie uczelni na najbliższym młodzieży . akademickiej, ob. Żuk
plenum OWRN, na którym sprawa stwierdził, iż najbardziej dla naszej
ta zostanie szerzej omówiona.
młodzieży studiującej, odpowiadają-

Eksponaty regionu warmińsko-mazurskiego
na warszawskiej wystawie sztuki i. rękodzieła
Na wystawie sztuki i rękodzieła lu
dowego w Warszawie, zorganizowanej
przez Min. Kultury i Sztuki oraz Zw.
Samopomocy Chłopskiej.; która wej-

Bzhó Olsztyna

dzie w skład ogólnej wystawy pla
stycznej w Sopocie, a następnie prze
wieziona zostanie do innych miast,
znajduje się również kilka eksponatów, reprezentujących region mazursko - warmiński, zwłaszcza w dzip.
dżinie naszego słynnego już w kraju
tkactwa.
Jak nas informują, nasza tkanina na
bawełnianej osnowie oraz mazurska
kapa z frędzlą, wykonane przez olsz
tyńską spółdzielnię pracy „Bazar Lu
dowy'*, stanowiące już własność Min.
Kultury i Sztuki, oglądane są ze szcze
golnie życzliwą uwagą, (n)

MIESZKANIE DLA PRZODOWNIKA
Przed kilku dniami pisaliśmy o tru
dnościach mieszkaniowych wyróżnia
jącego się pracą robotnika SPB ob.
Samoraja. Jak nas informuje obecnie
Wydział Kwaterunkowy, przodownik
SPB otrzymał już mieszkanie przy ul.
Niepodległości 67.
(t)
NADSPODZIEWANY WYNIK
Zamieszczając notatkę o możliwo
ści korzystania z czasopism czeskich uj
w sekretariacie TPPCz nie sądziliś
Na terenie pow. pasłęckiego z ini
my, że w Olsztynie tak wielu obywa
teli zna język czeski, jak to się oka cjatywy miejscowych władz admini
zało. Obecnie w czytelni pism czes stracyjnych podjęta została w ramach
kich przy ul. Kajki 6 jest fctale ruch. czynu l-ma jowego dwudniowa maso
wa likwidacja odłogów, których po
NAPIS NA POMNIKU
wiat liczy jeszcze ok. 5.000 ha.
Pomnik Jaracza, dotyeheaai ano
W ciągu dwóch dni wspólnym wy
nimowy, doczeka się zapewne już
niedługo napisu . na cokole, bowiem siłkiem ludności rolnej powiatu zapla
kolegium Zarządu Miejskiego za nowano zabrać i przygotować pod
twierdziło kosztorys jego wykona siew 2.000 ha ziemi, leżącej dotąd odnia. (t).
I TAK ZLE, I TAK NIEDOBRZE
Nie jest dobrze, jeżeli jakieś biu
ro z braku odpowiedniejszego Lok-ąlu musi się mieścić . w ■ zwykłym lo
kalu sklepowym.
maja’. rozP?czynając tegoroczne
Ale nie jest też dobrze, jeżeli takie __L
rozgrywki o puchar Ziem Zachodnich,
bezdomne biuro zupełnie zaniedbuje reprezentacja piłkarska naszego okrę
wygląd swoich wielkich okien wy gu zmierzy się w Olsztynie z repre
stawowych, jak to się dzieje przy zentacją. Pomorza. Od tej daty dzieli
Al. Zwycięstwa z wielkim uszczerb nas zaledwie 14 dni, okres, jak widzi
kiem dla estetyki Śródmieścia, (ril). my, bardzo krótki.

cym typem uczelni jest dotychczasowy, a więc prawno-administracyj
ny. W tym też kierunku idą także
starania toruńskich władz uniwersy
teckich, opiekujących się naszą uczel
nią.
Jeszcze jesionią ub. roku rektor
UMK dyr. Korany i w porozumieniu
z Min. Oświaty wysunął koncepcję

Z tytułu I raty od drobnych, rolni
ków (osadników) należy się 446.925.770
zł, od autpchtonów — 69.498.052 zł, od
PGR — 142.330.350 zł, od Dyrekcji La
sów Państwowych — 24.939.844 zł i od
innych instytucji — 9.734.210 zł.
Ną poczet tych należności osadnicy
do dnia 10 bm. wpłacili 63,1 proc., au
tochtcni — 41,3 proc., PGR — 1,8
proc., LP — 14,4 proc, i inne insty
tucje — 39,5 proc. Razem wszystkie
cy baraków nie ponoszą żadnych kosz wymienione kategorie płatników uiś
tów w związku z remontem i założe ciły 353.503.327 zł, co stanowi 51 proc,
niem instalacji elektrycznej. (1)
sumy pierwszej raty. (I)

W ramach czynu 1-majowego

Prezydium OWRN spieszy z pomocą
lokatorom baraków przy ul. Lubelskiej
W jednym z ostatnich numerów naszego pisma podaliśmy krótką wia
domość o zelektryfikowaniu w ramach czynu 1-majowego zamieszkałych
przez ubogą ludność Olsztyna baraków przy ul. Lubelskiej.

Decyzja w tej sprawie zapadła na
ostatnim posiedzeniu prezydium. Olsz
tyńskiej Wojewódzkiej Rady Narodo
wej po wysłuchaniu relacji dwóch
jego członków ob. ob. J. Chyczewskie
go i M. Kuźmickiego, którzy w przed
dzień posiedzenia dokonali wizji lo
kalnej przy ul. Lubelskiej.
Ze sprawozdania obu członków pre
zydium OWRN wynikało, że z trzech
położonych tam baraków tylko dwa
murowane, zamieszkałe przez 48 ro
dzin, uwzględniając obecne warunki
lokalowe w mieście, nadają się na
mieszkania, natomiast trzeci — drew
niak winien być opróżniony.
W myśl przedstawionych mu wnio
sków prezydium OWRN postanowiło
przeto wyasygnować 800.000 zł na

Współzawodnictwo SP

przeprowadzenie remontu i zelektry
fikowanie dwóch baraków murowa
nych, a urągający wszelkim warun
kom higieny drewniak opróżnić po. uprzednim zatrudnieniu jego zdolnych
do pracy lokatorów i skierowaniu nie
zdolnych do pracy do domu starców.
Wykonanie tej uchwały prezydium
zleciło Zarządowi Miejskiemu z za
strzeżeniem, że prace elektryfikacyjne
muszą być zakończone przed 1 maja
tak, aby w święto robotnicze wszyst
kie instalacje (łącznie z żarówkami)
były czynne.
Należy jeszcze dodać, że mieszkań

Pociąg na ulicach Olsztyna
poprowadzą kolejarze w pochodzie 1-majowym
Kolejarze olsztyńscy przystąpili do
montowania makiet dla pochodu l-ma
jowego, ilustrujących pracę i dorobek
poszczególnych służb w kolejnictwie.
Służbę mechaniczną będzie symbo
lizował parowóz z wagonami, zmonto
wanymi na samochodzie. Cały taki po
ciąg weźmie udział w pochodzie.
Służba drogowa reprezentowana bę

dujudnioujej masoujej akcji

Za 2 tygodnie mecz z Pomorzem

a reprezentacja Olsztyna nie zaczęła treningów

OIO?PM fwodówzresztą
OIOZPN o tym myśli, lecz fakt fakze.-nic w tej sPrawi« dotychczas
nie zrobiono.
A zdawałoby się, iż tyluletnie „bra
mę w skórę** przy wszelkich oka
zjach — czy to meczów towarzyskich
czy pucharu Z. O. — powinno było
wreszcie nauczyć nas, że nie możemy
a niu ■ n?arnY Ppawa stawiać zawsze na
Ambicję (przez duże „A“) i Ofiar
ność (przez duże„O“) graczy. Piłkarz
reprezentujący tylko te dwie zalety’
nigdy me będzie dobrym piłkarzem’
bo o jego wartości stanowią inne
czynniki.
Wiedząc, jaki kłopot ze zbieraniem
graczy na treningi miał w ub. roku
Koncewicz, trzeba było rozpocząć za
jęcia wcześniej. Teraz jest późno
Lecz przysłowie mówi: „lepiej póź-

dzie przez model mostu, oraz modele
wózków z szynami, jako głównymi
elementami pracy drogowców. Służba
elektrotechniczna opracowuje równie
pomysłowe makiety. Służba ruchu wy
stąpi natomiast z ekipami umunduro
wanych kierowników ruchu w czerwo
nych czapkach, oraz konduktorów w
pełnym służbowym rynsztunku, (lu)

W Biskupcu produkujemy już słód
który Niemcy sprowadzali z głębi Rzeszy

Powszechna Organizacja „Służba
Polsce powiatu Morąg rzuciła we
zwanie do współzawodnictwa wszy
(Od naszego specjalnego wysłannika)
stkim hufcom SP na terenie naszego
województwa.
Są ludzie, którzy dostają ucisku w go z czterech braci należała wielka
Wezwanie podjęły już wszystkie p® okolicy
serca, kiedy wzrok ich pada
wiaty. Współzawodnictwo trwa, (ant) na takie zdania w artykule, jak: „za słodo-wnia, położona gdzieś w głębi
Niemiec, która dostarczała słodu ich
czasów niemieckich...“, albo „w okre tutejszym zakładom. Tak oto kapita
sie przedwojennym...“, albo „...kiedyś, lizm niemiecki wiązał i uzależniał od
kiedy na Warmii i Mazurach panował siebie przemysł na okupowanej ziemi
ucisk hitlerowski...“.
warmińsko - mazurskiej.
Wojna wymiotła czterech braci-poReminiscencje te, rzecz prosta, nie
przyjemne, ale niekiedy konieczne. tentatów z powierzchni naszej ziemi.
logiem i nie objętej planem wiosen są
Jeśli o mnie chodzi — piszę o latach Możliwe, że żyją gdzieś w okupowa
nej akcji siewnej.
przedwojennych tylko po to, aby pod nych Niemczech, wspominając czasy
Zmobilizowano w tym celu 2.000 par kreślić
pewne fakty, na tle których swojej prosperity na ziemiach, któ
kom z obsługą i tyleż pługów.
rozwija
się
budowana już przez rych nigdy nie będą oglądały ich oNa miejsce robót wyjechali z Ol nas samych nowa,
rzeczywistość. A teraz do czy.
sztyna wiceprzewodniczący OWRN rzeczy.
Ale pozostały po nich browary.
ob. J. Chyczewski i wicewojewoda
Dwa,
w Kętrzynie i w Szczytnie, pod
olsztyński ob. B. Wilamowski.
HISTORIA PEWNEJ RODZINKI.
jęły produkcję już przed kilku laty,
Reportaż .specjalnego wysłannika
za czasów niemieckich żyło so uruchomione przez polskiego robotni
rzycią zamieścimy w jednym z naj bieOtóż
na Warmii i Mazurach czterech ka. Browar olsztyński został częścio
bliższych numerów. (1)
bardzo bogatych braci Niemców. Źró wo zdewastowany w czasie działań wo
dłem ich bogactwa była, rzecz prosta, jennych, częściowo zaś zdemontowa
ziemia mazurska,, zagrabiona nam ny na rzecz browaru w Elblągu.
przed wiekami, i ucisk gospodarczy Czwarty z nich w Biskupcu, miał
jej polskiego ludu.
podzielić los poprzedniego, ale w oKażdy z braci był właścicielem bro statniej chwili został zabezpieczony i
Tymczasem
kt nie pomyślał waru. Do jednego należał browar w oddany pod zarząd browaru w Szczyt
Tymczasem OJOZP
O1OZPN
nie.
jeszcze o treningach repów, nie wy Kętrzynie, do drugiego w Olsztynie,
do
trzeciego
w
Szczytnie
i
do
czwarte
DYMIĄCY KOMIN
łonił kadry reprezentacyjnej, która
oy mogła zacząć się przygotowywać go w Biskupcu.
Traf
chciał,
że przechodząc w po
Nie wiadomo natomiast, do które
me tylko do spotkania z Pomorzem,
bliżu byłego browaru w Biskupcu, za
ale również do następnych, nie mniej

Powiat pasłęcki likwiduje odłogi

Jan Brzechwa — człowiek bajki

utrzymania w Olsztynie 3-letniej
wyższej szkoły prawno-administra
cyjne ji typu zawodowego. Absolwent
tego rodzajiu szkoły zdobywałby nie
tylko stopień urzędnika pierwszej
kategorii, ale i uprawnienia do stu
diów na czwartym roku uniwersyte
tu, umożliwiających zdobycie nauko
wego tytułu magistral.

Obliczony teoretycznie wymiar po-I gi z tytułu posiadania nieletnich dzie
datku gruntowego w gotówce na rok 1 ci i niezagospodarowania ziemi.. V.
w’
bieżący wynosi dla województwa ol- pierwszym
---------- -wypadku
” ulgi -----wynoszą w
sztyńskiego 1.773.724.867 zł. Opodatko sumie 6.495.040 zł i w drugim —
waniu podlega na naszym terenie 368.283.556 zł. Przysługujące podatni
72.744 płatników, z których przytła kom ulgi w stosunku do wymiaru
czającą większość stanowią drobni roi rocznego wynoszą 21 proc.
nicy. Reszta — to majątki państwo
Po potrąceniu tych kwot z wymia
we, administrowane przez PGR, Lasy
ru rocznego, pozostanie wymiar net
Państwowe i inne instytucje.
to, opiewający na 1.398.946.271 zł, któ
Zobowiązanej do płacenia tego po ry ma być spłacony w dwóch niemal
datku ludności rolnej przysługują ul- równych ratach.

uważyłcm smużkę dymu, wydobywa
jącą się z komifia fabrycznego. Zain
teresowany wkroczyłem do wnętrza i
stwierdziłem ze zdumieniem, że ser
ce zakładu lekko bije. że jakieś ma
szyny są na chodzie, że tu i ówdzie
kręcą się robotnicy.
Sprawę wyjaśnił dopiero kierownik
tej odradzającej się placówki. Oka
zuje się, że w browarze, po zabez
pieczeniu budynków i urządzeń, pod
jęto już produkcję... słodu.
W chwili obecnej kierownictwo pan
stwowego przemysłu fermentacyjne
go zastanawia się nad możliwości4
pełnego uruchomienia biskupieckiego
zakładu, który natęży do najnowo
cześniejszych w naszym wojewódz
twie. Koszty remontu oblicza się na
razie na 20 milionów zł ale wydsje
się, że będą wyższe.
Czy w Biskupcu będzie uruchomio
ny browar, czy też rozbudowana sło
dowania — pokaże najbliższa przy
szłość. Ale już ob^pnie browar zatruł
nia 10 robotników, posiada trzy tryje
ry i ospirator (wialnię) i produkuj,e
kilka gatunkówt słodu, dostarczanego
do Szczytna, tego*, słodu, który Niem
cy sprowadzali przed wojną do na
szych browarów aż gdzieś znad Re
nu. (ii)

inwalidzi otrzymają sztandar

W dniu dzisiejszym odbędzie się
Nasi korespondenci donoszą; skiego
w Olsztynie na pl. Gen. Świerczew
uroczystość wręczenia sztan

daru Pow. Kołu Związku Inwalidów
ni wykorzystany zostanie do organiWojennych RP. Po uroczystości, któ
wany
przez
pracowników
samorządo

zowania na Wybrzeżu tzw. wczasów
rej! początek naznaczony jest na
wych
został
zaakceptowany
przez
W ramach znanej zarówno w maga subtelnej, nierealnej, pełnej
ruchowych. M. in. przewidziany jest
12 inwalidzi w ramach Czynu
prezydium PRN i zamyka się we wszy godz.
Olsztynie, jak i na terenie naszego malarskiej wizji dziecięcego świata.
w Elblągu kolarski obóz ruchomy.
1
-Majowego
wezmą udział w odgru
stkich związkach komunalnych na te
województwa akcji „Autorzy wśród
Śmiemy też przypuszczać, że ma
ELBLĄG. — Grupa gdańskich inży renie powiatu sumą ponad 14 mil zł, zowaniu miasta.
swych czytelników'‘ — na zaprosze musie, babcie, ciocie, ojcowie i wuj
W razie niepogody odsłonięcie
nierów - urbanistów nadesłała mia z czego 8,5 mil. zł zaoszczędzą przed
nie Inspektoratu Kulturalno70świato kowie zechcą na pewno poznać tego
sztandaru odbędzie się w sali MRN
stu opracowane szkice na plany sz^ze siębiorstwa komunalne, (mrj
wego „Czytelnika“ — odwiedzi Bi pana, który zabawia dzieciarnię pol
na Ratuszu.
golowe według projektów zabudowa
skupiec, Olsztyn i Ostródę popularny ską swoimi czarującymi bajeczkami,
—------iwiag!
ma Elbląga. M in. szczegółami zwra
i sympatyczny autor dziecięcej baj wierszykami i opowiadaniami. Ä
ca uwagę opracowanie planu budowy
ki, Jan Brzechwa, autor „Przygód Wojtki, Jędrusie, Mareczki, Haneczarterii, która najkrótszą linią połączy
pchły szachrajki*, „Ptasich plotek“. kii Marysie nie pominą okazji, aby
ul. Królewiecką z ul. GrunwaidzKą.
„Opowiedział dzięcioł sowie**, ,,Ka-> upomnieć się o autografy, których
GIŻYCKO. — Amator - wędkarz,
czki dziwaczki“ i wielu, wielu in udzielenia z pewnością p. Brzechwa
nych.
ob. Jan K. z Łodzi, bawiący w Giżyc
nie odmówi.
(Od naszego korespondenta)
ku na urlopie, złowił w tych dniach
Spotkanie z autorem J. Brzechwą
Twórczość tego rodzaju, jaką re
Ministerstwo
Rolnictwa,
po objęciu
szczupaka
o
wadze
11
i
pół
kg
Jest
prezentuje wybitnie
utalentowany odbędzie się dziś w niedzielę o godz
Nasze szanse w pucharze Ziem Za to zapewne pierwszy w tym sezonie Karolewa w pow. kętrzyńskim', do I nie, ostatnio otwarto dalszy kredyt w
12
dla
młodzieży
i
o
godz.
18
dla
do

autor literatury dziecięcej, jest bie
chodnich są znikome — to prawda. vyyczyn wędkarski na wodach mazur- ' niedawna majątku b. Liceum War | wysokości 11 milionów zł, który powykonać inwestycje, czyniące
gunowo różna od twórczości pisarzy, rosłych w auli 11-letniej szkoły mę Nie zasłaniajmy się jednak tym SKich.
'
(ir)
mińsko. Mazurskiego, wykazuje wiel I zzwoli
Karolewa ośroaek oświaty rolniczej
piszących dla dorosłych. O ile autor skiej przy ul. Mickiewicza 6. Bilety stwierdzeniem, bo ono nie tłumaczy
kie
zainteresowanie
tym
obiektem.
powieści dla dorosłych widzi i opi do nabycia przy wejściu na salę.
nieróbstwa, (no)
I OSTRÖDA. — Akcja oszczednościo > W ślad za 2 i półmilionowym kre- w pełnym tego słowa znaczeniu.
wa objęła również związki samorząOdremontowane szklarnie staną się
suje świat rzeczywisty, który jest mu
djtem na nasiona i zagospodarowazawiązkiem dochodowego ogrodnict
bliski i znany, o tyle twórczość pisa
wa, a urządzenia do przetwórstwa orzy tego typu, co J. Brzechwa, wywocowego podstawą fabryki, dla któ
rej nie zbraknie surowca z najbliż
ćwiczeń, oraz prowadzenie protokó bie w planie pracy tzadań, ale przed szych okolic.
łów posiedzeń jak i kroniki, ilustru stawiły całokształt zagadnienia, cho
Już obecnie Karolewo może się po
jącej pracę zespołu.
o częściowo — za zgodą Inspek szczycić oborą, składającą się z 30
Termin zakończenia pracy i odesła ciaż
toratu — ograniczonej podstawie lek sztuk bydła, wyłącznie rasy mazur
W OLSZTYNIE
ma całego przepracowanego materia tury.
skiej, najbardziej odpowiadającej lo
Teatr im. St. Jaracza — „Miłość
łu, referatów itp do Inspektoratu
kalnym'warunkom hodowli.
śród_ wieków“, godz. 19.30.
Do klasy, drugiej zaliczono zespoły,
,,Czytelnika“ został wyznaczony na
wiadomo, w Karolewie mieści
Kino „Polonia“. — „Dzwonnik z
Pierwszy eksperymentalny Konkurs społy powiatów Kętrzyń i Bartoszy dzień 15 kwietnia.
które zakończyły wprawdzie pracę w sięJak
liceum agrotechniczne, którego
Notre Dame“ prod. am. Godz. 16.00, Planowego Czytania, zorganizowany ce), 3. Zagadnienie polsko-niemieckie
terminie,
ale
nie
zdołały
uzupełnić
Należy podkreślić, że prawie wszy
wychowankowie wkrótce już zasilą
18.30 i 21.00. Dozw. od .16 lat.
na naszym terenie przez olsztyński w historii (zespół pow. Ostróda), 4. stkie
zespoły zakończyły pracę w ter luk, powstałych wskutek ubytku szerego fachowców, pracujących w
Inspektorat
Kulturalno
Oświatowy
Kino „Mazur“
członków
i
zaniedbania
w
ten
spo

„Admirał NachiZiemie Odzyskane — ich przeszłość minie wcześniejszym od wyznaczone
rolnictwie na terenach mazurskich.
mow“, godz. 12.00. dozw. od lat 16; Spółdz. Wydawniczo _ Oświatowej 1 znaczenie dla Polski (zespół pow go. Tylko jeden zespół nie dotrzymał sób pewnych referatów lub zadań. Tu
„Czytelnika
“
,
został
zakończony
w
„Tajemnica wywiadu“ ggodz. ----15.30,’
Mrągowo), 5. Wieś polska dawniej i terminu, a mianowicie zespół młodzie znalazły się: Mikołajki, (pow. Mrą
dniu 15 bm. Konkurs ten był wstę dziś (zespół pow. Pasłęk), 6. Podsta zy
17.30 i 19.30, dozw. od lät 18.
rolniczej, pracującej w oparciu o gowo). Plędzno (pow. Bartoszyce) 'i
Muzeum na Zamku
Czynne co- pem. do zamierzonej na szerszą skalę wowe wiadomości z ekonomii (zespół szkołę rolniczą w Łynówce w pow. Ostróda.
W dniu wczorajszym przybyły do
dziennie oprócz poniedziałków w akcji samokształceniowej, przewidzia pow. Morąg), 7. Zagadnienia społecz Lidzbark, dyskwalifikując przez to
W klasie pierwszej zdobyły nagro
nej na nadchodzący sezon 1949/50.
godz. 10 — 14.
ne w polskiej literaturze okresu pozy nie tylko siebie i powiat, który re dy zespoły: I nagrodę — Pasłęk, II — Olsztyna 3 autobusy „Leylandy“,
karosowane w Mielcu, a przeznaczo
Apteka dyżurna — „Pod Koperni
W konkursie wzięli udział członko tywizmu (zespół pow. Górowo Iław.), prezentował, ale przyczyniając się Górowo Iławieckie, III — Kętrzyn, ne dla PKS.
kiem“, Stalina 34.
IV
—
Susz
i
V
—
Morąg.
wie „Czytelnika“ na zasadzie dobro 8. Wieś polska ■ w naszej postępowej także do opóźnienia wysyłki prac z
Są to 46-osobowe wygodne wozy,
Po(’r icwie U. 3. (Partyzantów 30) — wolności i na podstawie rozbudzo literaturze (zespół pow. Susz).
naszego województwa do Warszawy,
Prace wszystkich zespołów zostały
będą kursowały na linii Olsz*
c’yiio ? nora w godz. 17 — 7, w nie- nych zainteresowań zespołową pracą
Każdy z zespołów miał za zadanie co z kolei zmniejszyło nasze szanse przekazane Instytutowi Kulturalno- które
tyn — Gcrowo Iławieckie, oraz Olsz
dziet.. i
12 — 16 i 20 — 7, tel. umysłową, oraz zrozumienia korzyści, przepracować własny szczegółowy na zajęcie pierwszego miejsca, o ile Oświatowemu ,,Czytelnika“ w Warsza tyn — Lidzbark, (lu).
21-21.
jaką jednostka odnosi przez uczest plan pracy, obejmujący kalendarz po chodzi o terminowe wykonanie prac. wie, gdzie zostaną ocenione przez spe
niczenie w zespole planowego czyta siedzeń i podział pracy pomiędzy uStraż
— tel 22-22.
Tym bardziej więc należy z uzna cjalną komisję i zakwalifikowane w
nia.
czestników zgodnie z otrzymaną in niem podkreślić poczucie odpowie skali ogólnopolskiej.
strukcją. Plan ten uwzględniał kolej dzialności pozostałych zespołów.
W ELBLĄGU
Na trzydzieści tematów, przedsta
Trzy najlepsze zespoły naszego wo
Kino ,-Bałtyk“ — „Guramiszwili“. wionych uczestnikom konkursu do ność i czas czytania książek, zebra
Nadesłane w terminie prace pedzie
HANDLOWE
nia przewidziane na omawianie prze łono na dwie klasy. Do klasy pierw jewództwa, a mianowicie Pasłęk, Gó
Kino „Mars“ — „On czy ona“.
wyboru, zostały wybrane: 1. Czym czytanej lektury, opracowanie i wy
rowo Iławieckie i Kętrzyn mają szan
Pogotowie U. s’
szej zaliczone zostały prace' zespołów,
(Bielańska 18), jest ziemi.a i co wiemy o jej pocho
na zajęcie lepszych miejsc w kwa Samochód wielki, ciągnik, przyczepy
czynne w godz. 20 • 8, tel. 49. Straż dzeniu (zespół pow. Lidzbark), 2. Dla głoszenie referatów na specjalnych dy które wypełniły wszystkie warunki se
lifikacji ogólnopolskiej ze względu na kupimy lub spółka. Warszawa, Proskusyjnych
posiedzeniach,
kalendarz
Pożarna — tel. 6.
25653-1
czego należy chronić nasze lasy (ze- prac dotyczący przepisanych zadań i konkursu, oraz te, które nie zdążyły wysoki poziom prac i sumienność po sfca 42wykonać wszystkich wyznaczonych So dejścia do obranego tematu, (dr)
B-75825

spotyka się dziś ze stuoimi czytelnikami

CO i GDZIE?

Ośrodek oświaty rolniczej w Karolewie

zagospodarowuje się w szybkim tempie

Wyniki współzawodnictwa

w Konkursie Planowego Czytania

Nowe autobusy PKS

OGŁOSZENIA DROBNE

NIEDZIELNY DODATEK ILUSTROWANY DO DZIENNIKÓW:
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XXII MIĘDZYNARODOWE TARGI W POZNANIU

WARSZAWY
BIAŁOSTOCKIE
CZĘSTOCHOWY
LUBELSKIE
MAZOWIECKIE
OLSZTYŃSKIE
PODLASIA
RADOMSKIE

Okno na świat

Zespól Gdańsk — Gdynia wykonał 117
proc, planu przeładunków morskich. Dal
sze zwiększenie możliwości zespołu wiąże
się z koniecznością pogłębienia jego por
tów, do czego użyje się w br. świeżo wy
remontowanych drag (na zdjęciu)

W tegorocznej orce wiosennej użyte zo
stały traktory czeskiej produkcji typu
ZETOR. Nowe transporty tych traktorów
(na zdjęciu) przychodzą nadal do Warszta
tów’ TOR‘u w Komprachcicach koło
Opola

Wprowadzenie nowego rektora Uniwersytetu Ka
rola w Pradze — prof. dr J. Mukarowskiego odby
ło się w br. z tradycyjnym ceremoniałem. W uro
czystości wzięli udział przedstawiciele rządu z pre
mierem Zapotockym na czele

Oto nowy Kacper Hauser.
Jest nim Gerald Sullivan z
Bostonu (Stany Zjednoczo
ne), który od chwili uro
dzenia więziony był przez
czternaście lat w zamknię
tym pokoju przez swą nie
ludzką matkę, która w ten
sposób usiłowała ukryć
przed ludźmi „hańbę” uro
dzenia nieślubnego dziecka

Von Papen, który utorował dra
gę Hitlerowi, a później wiernie
mu służył — został ostatecznie
„zdenazyfikowany“. Na zdjęciu
Papen w charakterze świadka
„odciąża“ Oskara Hindenburga

Nie. to nie zdjęcia z doskonałego filmu
włoskiego o powyższym tytule. To auten
tyczne sceny, które rozegrały się nie
dawno na ulicach Rzymu. Oto na rozkaz
„chrześcijańsko - demokratycznego“ min.
Scelby
pędzi
żandarmeria
„Celere“
z amerykańską bronią i w amery
kańskich jeepach. Dzielny „amerykański“
uśmiech na wargach, wyciągnięte pałki
gumowe (zdjęcie dolne). Dopadli wreszcie
straszliwych „przestępców“, którzy ośmie
lają się wołać „Niech żyje pokój“. Do
padli steranego życiem siwego robotnika
(zdjęcie na prawo). Robota została „czy
sto“ i dokładnie wykonana (zdjęcie prawe
u dołu). Magnaci amerykańscy są zado
woleni: de Gasperi i Scelba dobrze się
spisują. Ale lud włoski, nauczony do
świadczeniem faszyzmu, nie kapituluje

W Państwowym Instytucie Weterynaryj
nym w Puławach powstał na początku br.
Zakład Produkcji szczepionki przeciw
wściekliźnie, który produkuje 500 litrów
szczepionki miesięcznie. Na zdjęciu przy
gotowywanie cennego preparatu
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Paryski Kongres Zwolenników Pokoju stał się jednym z najw
delegatów z całego świata, reprezentujących przeszło 600 mi:
łączy jedna myśl i jedno pragnienie: utrzymanie pokoju —
caiego świata
zagrodzić drogę podżegaczom wojennym! J
skmn Wrocławiu, latem ubiegłego foku na Kongresie Intelek
setki milionów na wszystkich kontynentach i przerodził się w
dzynarodowy. Na zdjęciach: szereg wybitnych uczestników K
Wrocławiu, w której odbył się w ub. r.
i

Życie Warszawy

ODBUDOWA
STOLICY

40 tys. mieszkańców pomieści nowoczesna, wzniesiona na
gruzach b. getta dzielnica muranowska. Do oczyszczania te
renów zastosowano tu najbardziej nowoczesny sprzęt me
chaniczny, jak: kopaczki, samochody-wywrotki, transporter'i spychacze

W Warszawie nie brak już ulic całkowicie odbudowanych.
Do takich m. in. należy ul. Uniwersytecka koło PI. Naruto
wicza, która w 1945 roku ziała pustką i zniszczeniem

łdnym z najważniejszych wydarzeń politycznych. Ponad 2.000
zeszło 600 milionów ludzi o różnych poglądach, ale których
nie pokoju — dało wyraz niezłomnej woli uczciwych ludzi
wojennym! Jest słuszną dumą Polski, że ruch poczęty w polgresie Intelektualistów w Obronie Pokoju — objął zasięgiem
«rodził się w masowy, pętężny, bo zorganizowany ruch mięiczest;lików Kongresu Paryskiego i ogólny widok hali we
t się w ub. r. Kongres Intelektualistów

Uczniowie Gimnazjum
Mechanicznego
Przemysłu Metalowego wyremontowali w
ramach Czynu Pierwszomajowego komplet
narzędzi rolniczych dla gospodarzy wsi
Jabłonna

12 i 13 kwietnia przeprowadzono próbę obciążenia mostu
średnicowego. Dziś po moście tym przejeżdża codziennie
10 1 więcej pociągów, które wywożą z wykopów pod
Dworzec Centralny ziemię na nasyp po stronie praskiej

Przy Placu 3-ch Krzyzy w Warszawie
otwarty został wzorowy sklep Centrali
Handlowej Przemysłu Drzewnego, w któ
rym wystawiono wyjątkowo bogaty asor• tyment najprzeróżniejszych mfebli

100 milionów sadzonek drzew przekazuje w br. Mini
sterstwo Leśnictwa na potrzeby chłopskich lasów. W tym
samym czasie — od marca do końca kwietnia — również
i w Warszawie trwa akcja ,.Dnia lasu“, w której bierze
żywy udział młodzież stolicy

Urodzone w szpitalu Warszawskiej Ubez
pieczani Społecznej niemowlęta otacza
się troskliwą opieką. Urządzenie sali jest
bez zarzutu, personel przestrzega surowo
wszystkich wymagań higieny

W warszawskim Ogrodzie Zoologicznym publiczność
może podziwiać nie tylko żubra, pawie, wielbłądy czy
inne egzotyczne okazy. Oto dwa wspaniałe angloaraby —
szlachetnej krwi — „Gardiszlem“ 1 „Goplana“, które są
chlubą ZOO
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SCENA i EKRAN

W kielecko-radomskim teatrze im. Żeromskiego odbyła s
premiera sztuki R, Brandstaettera ,,Noce Narodowe“. Głów
ną postacią sztuki jest Adam Mickiewicz, którego posta.
odtwarza S. Zawodziński

Wszędzie - o wszystkim

Święta minęły w Polsce pod znakiem po
bytu drużyn piłkarskich I ligi czechosło
wackiej. Na 6 spotkań 2 wygrali goście.
3 zakończyły się wynikiem remisowym,
a jedno zwycięstwem drużyny polskiej.
W Warszawie bawił zespół praskiej ATK.
Przed meczem przedstawiciele ,*Legii‘‘ —
gen. Bordziłowski i „Polonii" — Frenkiel
powitali gości

:?.J
i dwaj panowie u bieliźnie — to tancerze hinduscy
Chatunni Panicker i Shiva
Shankar, którzy opraoowują
(jak dotąd bezskutecznie), no
wy taniec mający być zaprze
czeniem prawa grawitacji

Dżulbars — oto tytuł nowego filmu radzieckiego,
który już wkrótce wejdzie na ekrany kin polskich.
Treścią filmu jest trudna i odpowiedzialna służba
radzieckich wojsk pogranicznych

Jedyną drużyną, która odniosła zwycię
stwo w czasie świąt była warszawska
„Polonia“. Pokonała ona ATK 3:2. Na
zdjęciu Borucz wyjaśnia groźny moment
pod bramką ..czarnych koszul"

W najbliższym czasie zobaczymy również na ekra
nie komedię francuską pt. „Krwawa Vendetta“, —
która jest dowcipną satyrą na kultywowane do
dzisiejszego dnia na Korsyce tradycje zemsty
rodowej

Wielbiciele Jehudy Menuchina rozsiani są na
całym świecie. Jeden z
nich — zamieszkały v?
Urugwaju murarz F. R.
Mili ofiarował znaki mftemu skrzypkowi je
go popiersie, które sam
wyrzeźbi 1

Jesiotr wagi 200 kg to zdobycz
nie lada. I niemało musieli się
namęczyć rybacy radzieccy, któ
rzy złowili tego potwora w mo
rzu Kaspijskim, nim wydobyli
swą zdobycz z wody

Znamy dobrze naszą wiosnę i jej aż nazbyt częste histeryczne nastroje. Nic
więc dziwnego, że tzw. „półsezonowa" cieplejsza sukienka jest w polskim kię
macie absolutną koniecznością nawet i na progu lata. Reprodukujemy wyżej
trzy modele takich cieplejszych sukienek, których zasadniczą cechą poza ich
piękną nową linią jest dyskretna dekoracyjność oryginalnych przybrać

— Ostatni raz ostrzegam, że wy
mierza pan systematycznie zbyt ni
skie ciosv.

Następnego dnia „Legia1, wzmocniwszy
swój skład kilkoma młodymi zawodnika
mi, przeciwstawiła się skutecznie atakom
Czechów i uzyskała wynik 0:0. Napastni
cy „Legii“ niejednokrotnie stwarzali groź
ne sytuacje pod bramką gości (na zdjęciu)

— Najmocniej panią przepraszani,
ale loża Nr 1 jest tam — nie tutaj.
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