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W odpowiedzi na propozycje USA i W. Brytanii

ZWIĄZEK RADZIECKI WYRAŻA ZGODĘ
na podjęcie rozmów w sprawie Grecji
Podstawy deklaracja pokojowa rządu demokratycznego
MOSKWA (PAP). Agencja TASS ogłosiła komunikat, w któ
rym stwierdza, że w prasie amer ykańskiej i w dziennikach innych
krajów zachodnich ukazywały się ostatnio wiadomości o rozmo
wach między delegatem radzieckim na Zgromadzenie ONZ Gromyko, a zastępcą sekretarza stanu USA Deanem Ruskem oraz
ministrem brytyjskim Mac Neilem, na temat umieszczenia na po
rządku dziennym paryskiej sesji Rady Ministrów Spraw Zagra
nicznych — sprawy greckiej.
Agencja TASS uważa za wskazane stwierdzić, że wiadomości
te są nieścisłe.
W rzeczywistości sprawa przedsta-'
lwia się następująco:
26 kwietnia Rusk i Mac Neil w cza
ie rozmowy z Gromyko zapropono
wali nieoficjalnie omówienie sprawy
uregulowania obecnej sytuacji w Gre
cji i położenia kresu wojnie domo
wej.

pertraktacjach mających na celu
położenie kresu wojnie domowej i
przywrócenie pokoju w Grecji —
ZSRR wyraża na to zgodę oraz że
dla uregulowania sytuacji w Grecji
należałoby się oprzeć na ogłoszonej
niedawno deklaracji pokojowej tym
czasowego demokratycznego rządu
greckiego.
Delegat radziecki wymienił nastę
pujące środki, które mogłyby 1 yć za
stosowane:

W odpowiedzi delegat radziecki
oświadczył, że jeśli rząd amerykań
Ogłoszenie wezwania do stron v al
ski i rząd angielski proponują Zw.
czących w Grecji, by zaprzestały
Radzieckiemu wzięcie udziału w działań wojennych.
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Mocarstwa zach. nie wydały jeszcze zarządzeń

Protest amb. Winiewicza o podjęciu handlu międzystrefowego

2

Ogłoszenie amnestii.

O Przeprowadzenie wolnych powszeU chnych wyborów z tym, by do
władz greckich, które wybory te prze
prowadzą, weszli przedstawiciele kół
demokratycznych stojących na czele
greckiego ruchu narodowo - wyzwo
leńczego.
Gromyko zaznaczył, że byłoby
wskazane:
1 Ustanowienie organu międzynaro■ dowego dla przeprowadzenia kon
troli wyborów w Grecji z tym, by do
organu tego weszli przedstawiciele
ZSRR.
Utworzenie wspólnej komisji wiel
kich mocarstw z udziałem ZSRR
dla kontrolowania północnych granic
Grecji.
Gromyko podkreślił, że z chwilą
ustanowienia tej kontroli wszelka
pomoc wojskowa państw obcych dla
Grecji powinna ustać i że powi
nien być określony termin wycofa
nia wojsk obcych z terytorium Gre
cji.
Rusk i Mac Neil oświadczyli, że
rozpatrzą uwagi delegata radzieckie
go w sprawie unormowania sytuacji
w Grecji i przy następnym spotkaniu
przedstawią mu stanowisko swych
rządów w tej sprawie.

2

Pola azalii
w
Warszawie
W Oarndzie Botanicznyn zakwitły
nie cale pola
i żółtych azalii. U dołu
— kwitnące kwiaty maąnolii.

BERLIN (PAP). W Berlinie toczą ny otworzyły specjalne konta prze
się obecnie, rozmowy między przed liczeniowe.
WASZYNGTON (PAP). Ambasador stawicielami 4 mocarstw w sprawie
Przedstawiciele zachodni odrzucili
RP w Waszyngtonie, Winiewicz, zło handlu międzystrefowego.
żył na ręce zastępcy sekretarza Stanu
propozycję radziecką, przy czym de
W czasie rozmów rzeczoznawcy legat amerykański zakomunikował,
protest przeciwko użyciu przez ofi
cjalną publikację Departamentu Sta radzieccy wysunęli propozycję, aby że USA nie uważają się za zobowią
« » jr
nu „The Department of State Bul handel międzystrefowy został podję zane do realizacji poprzednich ukła
letin“ obraźliwych zwrotów wobec ty na podstawie układu, zawartego dów handlowych w duchu porozu
rządu i narodu polskiego. Artykuł, w w listopadzie 1947 r. między strefą mienia nowojorskiego.
którym znajdują się obrażliwe zwro radziecką i strefami anglosaskimi, o„Taegliche Rundschau“ podaje,
ty, dotyczy przesiedlenia Niemców z raz aby do czasu rozstrzygnięcia
że w teku dyskusji przedsta
Ziem Odzyskanych, przeprowadzone kwestii walutowej przez Radę Mini
wiciele radzieccy oświadczyli, iż
go zgodnie z układem poczdamskim. strów Spraw Zagranicznych obie stro
mocarstwa zachodnie nie wydały
dotychczas żadnych praktycznych
LONDYN (PAP). W czwartek po południu w Izbie Gmin ponownie po
zarządzeń, zmierzających do podję ruszono sprawę aresztowania przez policję brytyjską Gerharda Eislera.
Minister spraw wewnętrznych, Chuter Ede złożył na wstępie następu
cia handlu międzystrefowego gdy
tymczasem strona radziecka wyko jące oświadczenie: „Przyjmuję całkowitą odpowiedzialność osobistą za
postępowanie policji w związku z aresztowaniem Eislera. Policja konsul
nała swe zobowiązania.
towała się ze mną i otrzymała moją zgodę“.
Poseł Piratin zapytał jaka była ro
„Czy należy sprawę Eislera rozu
la przedstawicieli amerykańskich na
mieć w ten sposób, że w okresie
Monachijczyk Francois Poncet
pokładzie „Batorego“?
rządów Labour Party jesteśmy
Min. Ede:
świadkami precedensu, sprzecznego
GENEWA (PAP). Na posiedzeniu
Tematem dalszych obrad jest ogól
„Poinformowano mnie, że urzędni
z tradycją Anglii? Czy minister
Europejskiej Komisji Gospodarczej na sytuacja gospodarcza Europy. Dy
spraw wewnętrznych skorzysta ze
delegat radziecki Arutunian przypo skusja toczy się dokoła obszernego
PARYŻ (PAP). Wysokim Komisa cy amerykańscy byli obecni podczas
swych szerokich pełnomocnictw i
mniał, że w ciągu ub. roku liczba bez sprawozdania, przygotowanego
za rzem Francji w Niemczech miano dyskusji między oficerami policji a
kapitanem statku i przedstawicielami
nie dopuści do tego, by Eisler do
robotnych w Belgii wzrosła o 42 rok ub. przez EKG. Wszyscy mówcy wany został Franęois Poncet.
polskimi. URZĘDNICY AMERYKAŃ
stał się w ręce wrogów, którzy oproc., we Francji o 40 proc., w Ho stwierdzają, że zwiększenie obrotów
był ambasadorem Francji SCY DOMAGALI SIĘ ARESZTOWA
świadczyli, że są zdecydowani zli
landii o 46 proc., w Anglii o 17 proc. handlowych między Wschodem i Za w Poncet
w latach 1931—1938. NIA EISLERA, KTÓRE DOKONANE
kwidować go“?
Istotną przyczyną bezrobocia jest sam chodem jest niezbędnym warunkiem Na Niemczech
stanowisku tym zyskał sobie ZOSTAŁO PRZEZ POLICJANTÓW
Min. Ede:
ustrój kapitalistyczny, a plan Mar oparcia rozwoju gospodarczego Eu smutną
sławę jednego z najzago BRYTYJSKICH".
„Sprawa ta nie jest bez precedensu.
shalla zaostrza
bezrobocie przez ropy na pewnych fundamentach.
rzalszych zwolenników hitleryzmu.
Pytanie posła Gallachera:
W listopadzie 1938 r. policja polska
ścieśnienie
rynków eksportowych
aresztowała obywatela Boliwii na
krajów zachodnio - europejskich, ostatku brytyjskim w Gdyni. Rząd bry
panowanych przez monopole amery
tyjski nie kwestionował tego prawa,
kańskie.
lecz wyraził opinię, że należało uprze
Po przemówieniu delegata biało
dnio poinformować brytyjskie władze
ruskiego, delegat brytyjski zgłosił
konsularne o zamiarze dokonania aniespodziewanie wniosek o zamk
resztu. Obecnie policja polska prze
nięcie debaty. Wniosek przeszedł
szukuje wszystkie statki przed ich
11 głosami przeciw 6, wobec czego
odpłynięciem z portów i aresztowała
wielu mówców, zapisanych do gło
w okresie powojennym 10 maryna
su, a w ich liczbie i delegat polski,
SZANGHAJ. Władze kuomintan- rzy brytyjskich“.
nie mogło już przemawiać na ten
gowskie w Szanghaju przygotowują
Poseł SILVERMAN zapytał jakie
temat.
nową akcję terrorystyczną przeciw
go przestępstwa dopuścił się Eisler
ko
ludności
miasta.
W
czwartek
wie
Z kolei ta sama większość, pod egi
wobec W. Brytanii.
SZANGHAJ. Agencja „Telepress“ podaje, że wojska ludowe otoczyły
czorem wschodnia dzielnica robotdą anglo-amerykańską, odrzuciła pro Szanghaj całkowicie, a w piątek w południe dotarły w walkach o 6 km
Min. Ede:
nicza
Jangtsepu
została
otoczona
jekt rezolucji radzieckiej, aby sprawą na pcludniowy-wsahód od miasta. Pierwsze pociski artyleryjskie padły
„NIE OTRZYMAŁEM JESZCZE
kordonem
policji
celem zapobieże- ŻĄDANIA
bezrobocia zajął się komitet siły ro na ulicę Lafayette‘a w starej francuskiej dzielnicy Szanghaju. Z tą
EKSTRADYCJI
OD
nia „zamieszkom“, Zapasy węgła w WŁADZ AMERYKAŃSKICH. Zba
boczej Europejskiej Komisji Gospo chwilą miasto jest stale ostrzeliwane. Obrońcy zaprzestali prac for
mieście są prawie wyczerpane. Ele- dam sprawę po otrzymaniu takiego
darczej.
tyfikacyjnych.
ktrownia posiada paliwo na kilka żądania“.
Czwarta armia ludowa zajęła całe'
Od chwili gdy armia ludowa dni. Kiedy, i to się wyczerpie, mia
Poseł WYTT (Labour Party)
zagłębie przemysłowe Jang-Sin na
rozpoczęła pochód na południe od sto pozostanie bez światła.
stwierdził, że sprawa Eislera wzbu
południowy-zachód od Hankou, gdzie
rzeki Jang-Tse, Kuomintang stra
DZIŚ W NUMERZE
dziła zaniepokojenie nie tylko
LONDYN (PAP), Według ostatnich
znajdujią się bogate złoża węgla
cił 200.000 żołnierzy w zabitych,
wśród komunistów, lecz i całej opidoniesień
Reutera
i
rudy
żelaznej.
wojska
ludowe
rannych i wziętych do niewoli.
3 i 185 - kariera Makiejewki
nii
publicznej.
wzmagają
ataki
na
wszystkich
przed
W prowincji Szen-Si wojska lu
Armia ludowa oswobodziła 102
Min.
Ede:
na str. 3 dowe zajęły Czing-Jang, oddalone miasta. Próby Kucmintangu usta polach oblężonego Szanghaju, zwłasz „Ja również
odczuwam zaniepokoo 25 km od miasta Siang, stolicy
nowienia nowej linii obronnej cza na fortyfikacje w rejonie Wu- jenie. Zdaję sobie sprawę z ciężkiego
tej prowincji.
wzdłuż linii kolejowej Czekiang- Sung, broniące dostępu do miasta od obowiązku spoczywającego na mnie,
Godni następcy gestapo strony morza. W ciągu trzech godzin lecz nie mogę zająć się tą sprawą do
Na Formozie ogłoszono stan wo
mówi brat Eislera na str. 3 jenny. Wszystkie porty wyspy, o- Kaingsi zostały udaremnione.
trwały na tym odcinku zaciekłe wal póki nie otrzymam żądania ekstrady
ki na bagnety.
prócz portów Kelung, Kao-Siung i
cji“.
Anglosaski wyrok i fakty
Makung. zostały zamknięte dla ru Do listopada r. b.
Według niepotwierdzonych wiado
Posłanka MANNING z Labour
na sir. 3 chu statków pasażerskich i handlo
mości, pierwsze oddziały armii lu
Party zapytała „czy nie lepiej byłoby
wych.
dowej wkroczyły wczoraj do Szan
kontynuować tradycje Anglii, niż
ghaju.
jeńców japońskich z ZSRR
iść w ślady .innych krajów. Jeżeli
----------—anrrm------------------MOSKWA (PAP).
Pełnomocnik
Rady Ministrów ZSRR do spraw W zamian za zachowanie neutralności
repatriacji opublikował wyjaśnienie
w sprawie terminu zakończenia re
patriacji jeńców japońskich z tery
oświatowo
_
kulturalnej
i
gospodar

Na zakończenie 3-dniowych obrad
torium Zw. Radzieckiego.
Ra'da Naczelna PSL, oprócz zasadni czej. szczególnie Ważnych dla wsi.
W okresie od 1945 r. do 1 maja
Solidaryzując się ze stanowiskiem 1949 r. zwolniono i odesłano do Ja posiadłości francuskie w Afryce
czej uchwały o osiągnięciach i błę
Rządu w sprawie Kościoła Rada ponii 489 tys. jieńców. Pozostałych
francuskich w Afryce północnej w
dach ruchu ludowego, powzięła kilka
PARYŻ (Obsł. wł.). Prasa francu zamian
Naczelna PSL wezwała wszystkie 95 tys. jeńców, z wyjątkiem pewnej ska
za zachowanie neutralności.
innych uchwał, w których sprecyzo
poświęca
wiele
miejsca
przemó

ogniwa terenowe, ogół członków i grupy osób w stosunku do których wieniu Franco na otwarciu Kortezów,
„Combat“ stwierdza, że oświad
wany został stosunek PSL do aktual
sympatyków Stronnictwa do prze prowadzone są dochodzenia w związ a specjalnie temu fragmentowi mowy,
czenie Franco wywołało konsterna
nych zagadnień politycznych i gospo
cję w brytyjskich kołach oficjal
ciwstawienia się reakcyjnej części ku z popełnionymi przez nie prze w którym dyktator hiszpański oświad
darczych.
kleru, który nie cofa się przed na stępstwami, będzie repatriowanych czył, iż Churchill obiecał Hiszpanii
nych. „L‘Humanite" podkreśla, że
W pierwszej uchwale Rada Naczel
dużywaniem Kościoła dla zbrodni w okresie od maja do listopada w lutym 1941 roku część posiadłości
ten sam duch imperializmu, który
na PSL zaakceptowała działalność
czych celów rodzimej i zagranicz 1949 r.
kazał Churchillowi oddać losy lu
polityczną Naczelnego Komitetu Wy
dów północno-afrykańskich w ręce
nej reakcji.
konawczego, a w szczególności:
W uchwale o zadaniach gospodar
przyjaciela Hitlera, może pozwolić
zachodnim podżegaczom wojennym
konsekwentne kroczenie ku zjedno czych, jakie stoją przed wsią w dzie
w 1949 r. poświęcić interesy Francji
czeniu obu stronnictw ruchu ludo dzinie podniesienia produkcji rolnej
dla uzyskania łaski faszystowskiego
wego przez braterską współpracę z i hodowlanej, uchwała Rady Naczel
dyktatora Hiszpanii".
SL zgodnie z deklaracją o współdzia nej PSL wzywa ogół członków do ma pod ,,opieką” zakonspirowanej organizacji
sowego werbowania chłopów w sze
Dzienniki zwracają uwagę, że bry
łaniu z 10 maja ub. r.,
SZTOKHOLM (Obsł. wł.). „Göte
regi ZSCH, do upowszechnienia sa
M. in. przytacza on przykład, że tyjski Foreign Office, mocno zakło
wzmacnianie sojuszu robotniczo- mopomocowych grup plantatorów i borgs Hand, och Sjof. Tidningen“ o- spotkani przezeń SS-mani wychwala potany rewelacją Franco, ogranicza
chłopskiego przez ścisłą współpra hodowców oraz do rozwijania współ strzega przed lekkomyślnym przyjmo li ,,zalety" obozów koncentracyjnych. się do częściowego dementi i przycę z PZPR,
waniem niemieckich emigrantów do
zawodnictwa w rolnictwie.
Zdaniem autora, który powołuje się znaje, że w archiwach ministerial
Przebudowę ustroju rolnego Rada Szwecji. Autor artykułu stwierdza, na opinię oficerów brytyjskich, w nych czynione są poszukiwania dla
popieranie polityki rzą'du w spra
wach wewnętrznych i zagranicz Naczelna PSL uznała za jedno z pod że każdy Niemiec, przybywający do Szwecji istnieje tajna organizacja, u- stwierdzenia, czy oświadczenie Fran
nych i czynny udział w jej realizowa stawowych zadań stojących obecnie Szwecji, „jest propagatorem Ideologii latwiająca szmuglel faszystów nie co jest zgodne z prawdą A Churchill
nazistowskiej“
mieckich do togo kraju.
niu zwłaszcza na odcinkach pracy przed wsią polską.
milczy.’...

tu Waszyngtonie

Minister spraw wewnętrznych W. Brytanii

osobiście wydał rozkaz porwania Eislera

na żądanie władz amerykańskich

Anglicy przerwali niemiłą dyskusję w sprawie bezrobocia

Konieczność zwiększenia obrotów handlowych

między Wschodem a Zachodem

komisarzem Francji w Niemczech

SZANGHAJ POD GRADEM POCISKÓW

Stan wojenny na wyspie Formozie

102

miasta wyzwolone

zakończenie repatriacji

Rada Naczelna PSL zaakceptowała

działalność polityczną NKW

1

2

3

Churchill obiecał gen. Franco w 1S41 r

Szmugiel hitlerowców do Szwecji

chodzi o przestępstwo paszportowe,
to należy wziąć pod uwagę okolicz
ność, że przestępstwa takie zostały
dokonane przez setki tysięcy uchodźców politycznych w czasie woj
ny“.
Ede odpowiedział, że zbada dokład
nie sprawę.
Poseł konserwatywny EDEN ząpytał na jakiej podstawie podjęto
akcję przeciwko Eislerowi, skoro
minister stwierdził, że nie otrzymał
jeszcze żądania ekstradycji?
Min. Ede: „Władze amerykańskie
zwróciły się bezpośrednio do sądu.
Nie otrzymałem jeszcze' żądania eks
tradycji. Dopiero po otrzymaniu ta
kiego żądania będę mógł zadecydować
czy sprawa ma charakter polityczny
czy też nie“.

Dalsze protesty
Dalsze protesty przeciwko narusze
niu bandery polskiej i bezprawnemu
aresztowaniu Eislera ogłosili: Rada
Naczelna PSL, senaty akademickie
politechniki w Gliwicach i Uniwer
*
sytetu w Toruniu, Zw. Zaw. Prac,
Przemysłu Chemicznego, polscy stu
denci prawa zrzeszeni w ogólnopol
skim Związku Akademickich Kół Pra
wno-Ekonomicznych, Zw. Zaw. Mary
narzy Polskich w Gdyni, robotnicy
podwarszawscy z Mirkowa, Ożarowa,
Włoch i Piastowa oraz liczni profe
sorowie, artyści i ludzie nauki.
— W czasie kiedy Anglosasi uniewinniają „fabrykantów śmierci“
Kruppów i Thyssenów, kiedy urna’
rzają śledztwo przeciwko Rundste. tom i Straussom, oskarżonym o
zbrodnie wojenne — pisze prof. dr.
K. Piwarski, dziekan U. J. — poli
cja angielska pozbawia udzielonego
przez władze polskie azylu działa
cza demokratycznego, który wracał
do ojczyzny, aby ebjąć katedrę na
uniwersytecie w Lipsku i kształto
wać nowe pokolenie niemieckie w
duchu prawdziwie demokratycznym.
Zestawienie tych faktów musi
wstrząsnąć sumieniem każdego ucz
ciwego człowieka.

Zmiany w prezydium

Zarządu Głównego ZMP

Wobec powołania sekretarza Zarzą
du Gł. ZMP Ozgi-Michalskiego na sta
nowisko sekretarza NKW SL i mia
nowania sekretarza ZG ZMP Lucja
na Motyki dyrektorem GUKF prezy-»
dium Zarządu Głównego ZMP powo
łało na stanowisko sekretarzy Zarządu’
Głównego Ludomira Stasiaka i Zdzi
sława Wróblewskiego. Do sekretaria
tu Zarządu Głównego ZMP powołani
zostali: Jan Jabłoński, Stefan Jaro
szek, Władysław Młolecki i Stefan
Rzeszot.

Prodykeja V2
w Niemczech Wschodnich
MOSKWA (Obsł. wł.). Czasopismo
„Nowoje Wremia“ rzuca światło na
działalność „Towarzystwa Badań Zagadnień
Międzyplanetarnych“
w
Stuttgarcie.
Ta zreorganizowana przez Amery
kanów placówka hitlerowska, któ
rej dziełem były pierwsze pociski
latające i rakiety V2, pracuje, obec
nie z polecenia władz amerykań
skich nad nowymi typami poci
sków rakietowych.
„Nowoje Wremia“ wskazuje, że
Amerykanie sprowadzili ok. 100 nie
mieckich specjalistów, konstruktorów
broni rakietowej do USA.

Dymisjar
ządu węgierskiego
BUDAPESZT (PAP). 20 bm- odby
to się posiedzenie Rady Ministrów
Republiki Węgierskiej, na którym
rząd, zgodnie z tradycjami konstytu
cyjnymi, postanowił podać się do dy
misji.
Premier Dobi zawiadomił o tej de
cyzji prezydenta Szakasi'tsa, który
poruczył ustępującemu rządowi dal
sze prowadzenie spraw.
Dotychczasowy rząd będzie spra
wował władzę do dnia 8 czerwca,
gdy zostanie zwołane pierwsze po
siedzenie nowego Zgromadzenia Na
rodowego.

dorozumienie Wielkiej Czwórki na sesji paryskiej

Więcej paszy, więcej mięsa i mleka

zależy od stanowiska mocarstw zach. Pomyślne
»Prawda« o polityce USA, W. Brytanii i Francji wobec Niemiec

wyniki państwowej akcji hodowlanej

Komisarz Min. Rolnictwa i RR do
epraw hodowlanych, inż. Bohdan Ol
szewski, poinformował redaktora
Polskiej Agencji Prasowej PAP o
wynikach prac hodowlanych w pierw
szym kwartale br.
Przede wszystkim zajęto się po
większeniem ilości paszy. Dostarczo
no drobnym rolnikom 1.750 ton na
sion roślin pastewnych, krajowych i
importowanych, oraz traw szlachet
nych, dzięki czemu obsiano tymi ro
ślinami O' wiele większy obszar niż
zazwyczaj. Równocześnie drobni rol
nicy otrzymali 180.000 ton otrąb i wy
tłoków suszonych.
Przy współudziale Centrali Spółdz.
Mleczarsko - Janczarskich urucho
miono 177 poradni żywienia- Przecięt
na zwyżka udo-ju mleka od 164.000
krów, znajdujących się pod opieką
poradni, wynosi 60 proc. Toteż gdy
w pierwszym kwartale r. ub. dostar
czono do mleczarń 109 milionów li
trów mleka, obecnie kwartalna do
stawa wzrosła do 173 milionów.
Kupiono ok. 7.000 sztuk materiału
hodowlanego, zorganizowano skup ja-

łówek od tych gospodarzy, którzy nie
mają warunków, aby odchować przy
chówek, i zaczęto zakładać zespoły
wychowu cieląt i prosiąt. Liczbę za
kładów wylęgowych drobiu doprowa
dzono do 164.
Kontraktowanie trzody chlewnej
dało poważną nadwyżkę ponad plan,
a obecnie najważniejszą rzeczą jest
dopilnowanie terminowej odstawy
tuczników.
Suma kredytów hodowlanych dla
drobnych i średnich gospodarstw
doszła do 950 milionów zł. (st)

MOSKWA (PAP). „Prawda“ w artykule Marynina, poświęconym bie noweji wojny, przeciwko no
zbliżającej się sesji Rady Ministrów Spraw Zagranicznych w Paryżu, wym awanturom międzynarodowym.
cmawia całokształt stosunków między ZSRR i mocarstwami zachodnimi TAKI JEST BILANS ODRĘBNEJ
na tle zagadnienia niemieckiego. Dziennik stwierdza, iż powcjenjie POLITYKI ST. ZJEDNOCZONYCH,
stanowisko mocarstw zachodnich jest wyrazem całkowitego zerwania ANGLII I FRANCJI WOBEC NIE
z uchwałami poczdamskimi, z zasadami kolektywnego rozwiązywania MIEC.
przetz cztery mocarstwa zagadnienia niemieckiego.
Porozumienie
rządów
ZSRR,
USA, W. Brytanii i Francji w
Nie ulega wątpliwości — pisze
nie uprawiały nieustannie odrębną
sprawie wznowienia działalności
Marynin — äe nie byłoby kryzysu
akcję. Wyrazem tego było utwo
Rady Ministrów Spraw Zagranicz
berlińskiego, gdyby St. Zjednoczone,
rzenie Bizomii, odrębne konferen
nych stwarza perspektywy rozmów
Anglia i Francja nie wkroczyły od
cje w Londynie w sprawie Nie
przede wszystkim na temat naj
samego początktu na drogę ignoro
miec Zach., Zagl. Ruhry itd.
bardziej zasadniczego zagadnienia
wania Rady Ministrów Spraw Za
Zgodnie z planami anglo-amery—■ Niemiec. Od mocarstw zachod
MOSKWA (PAP). Władze radzie granicznych. Jest rzeczą oczywistą, kańskiml, utworzenie Bizonii miało
nich bęclzic zależało, czy rozmowy
ckie przekazały ambasadzie R.P. w żo nie sprawa Berlina wywołała być nie tylko przygotowaniem do
te zakończą się pomyślnie.
Moskwie, za pośrednictwem pań kryzys w Radzie Ministrów Spraw utworzenia „samodzielnego“ państwa
kredytów rolniczych
stwowej biblioteki im. Lenina, cen Zagranicznych, lecz na odwrót — zachodnio-niemieckiego. Bizonia mia
Sitotkame
trzech
ministrów
Jednym z najważniejszych zagad
ne dokumenty historyczne i dzieła kurs na likwidację Rady Ministrów ła stanowić jedną z podstaw planu
nień, związanych z powiększeniem
PARYŻ (PAP). W sobotę odbędzie
artystyczne, wywiezione przez Niem był jednym ze źródeł, które wywo Marshalla, mającego na celu utrwa
produkcji rolnej, jest sprawa inwe
ców z Polski w czasie wojny i od łało kryzys berliński.
lenie hegemonii St, Zjednoczonych się wstępne zebranie ministrów spraw
stycyjnych długoterminowych kredy
zagranicznych trzech mocarstw zacho
nalezione przez radzieckie władze
Zw. Radziecki praez cały czas w Europie Zachodniej.
tów w rolnictwie W ciągu ub. roku
Okupacyjne w Niemczech.
wykazywał dobrą wolę zarówno
Rozbicie Niemiec stało się metodą dnich: Schumana, Bevina i Ache90~
suma tych kredytów wzrosła przeszło
Wśród dokumentów i dzieł znaj
w sprawie rozwiązania zagadnie rozbijania Europy. Od Bizonii pro na w celu ustalenia wspólnej linii po
trzykrotnie i wynosiła na koniec roku
dują się m. in. 3 albumy jubileuszo
nia niemieckiego, jak i w kwestii wadzi prosta droga nie tylko do stępowania na zbliżającej się sesji
ponad 27 miliardów zł.
wa I. J. Kraszewskiego.
Berlina. Jednak państwa zachod- agresywnej Unii zachodniej, lecz Rady Ministrów Spraw Zagranicz
nych.
także do paktu atlantyckiego.
Ministrowie omówią wyniki narad
Marynin podkreśla, Sc odrębna
polityka mocarstw zachodnich wo delegatów swoich rządów, które to
RZYM (PAP). Strajk robotników
bee Niemiec przyczynia się do czyły się ostatnio W stolicy Francji. rolnych,
który rozpoczął się 17 bm. korzystających z pomocy Państwa
Wyniki
tych
narad
trzymane
są
w
ta
ożywienia działalności elementów
Nadpadenii
i Kampanii Rzym
w
jemnicy.
reakcyjnych w Niemczech zach.
Rada Państwa poleciła Najwyższej
Waszyngtoński korespondent dzien skiej, rozszerzył się na dwie dalsze
Liczne ogniwa aparatu administra
Włoch południowych — Izbie Kontroli stałe kontrolowanie
cyjno-gospodarczego opanowane są nika „Monde“ podkreśla, że między prowincje
W piątek 20 bm. podpisaliśmy w Warszawie dwie nowe umowy handlo
wszystkich związków i instytucji, ko
tam przez notorycznych hitlerow Waszyngtonem, Londynem i Paryżem Apulię i Lucanię.
we: pierwszą w ogóle umowę z państwem Izrael oraz umowę z Holandią.
Ogólna liczba strajkujących osią rzystających z pomocy państwa lub
ców, zaś magnaci z Zagł. Ruhry ujawniły się rozbieżności co do wielu
wykonujących czynności zlecone w
Urnowe o wymianie handlowej mię selstwa Holandii w Warszawie L. Sagnęła już milion osób.
biorą czynny udział w polityce, zagadnień.
zakresie administracji publicznej i
day Polską a Izraelem obejmuje o- velberg.
zmierzającej do wciągnięcia Nie
gospodarstwa narodowego. W myśl
krea od 20 maja 1949 do 31 maja 1950.
przewiduje na rok 1949 ob miec zach. do agresywnego paktu
tej uchwały Najw. Izba Kontroli ®kła
Układ płatniczy reguluje zasady płat rótUrnowa
towarowy w wysokości ok. 20 mi atlantyckiego.
da za każdym razem sprawozdania
ności, wynikające z wymiany towa lionów dolarów po każdej stronie i
Na
zakończenie
Marynin
stwier

kontrolne Radzie Państwa.
rowej.
stanowi poważne rozszerzenie dotych dza, że w odpowiedzi na odrębną
czasowych
stosunków
handlowych
Ze strony Polski umowę podpisał
politykę mocarstw zachodnich wo
min. handlu zagr. inż, Tadeusz Gede, między obu krajami. Głównymi arty bec Niemiec, na uchylanie się tych
Krajowa odprawa kierowniczek
a ze strony państwa Izrael minister kułami naszego wywozu są: węgiel, mocarstw od współpracy ze Zw. Ra
MOSKWA (PAP). Jak już dono terpelację w Izbie Gmin Johnston
szkło, ceramika szlachetna, drzewo, dzieckim, na utworzenie agresywne
pełnomocny I. Barzilay.
papier, tekstylia. Import obejmuje go bloku wojennego, — mobilizuje siliśmy, na łamach prasy radzieckiej stwierdza, że wiceminister brytyjski
Umowa przewiduje wywóz z Polski surowce, tłuszcze, śledzie, aparaty pre się światowy ruch w obronie po ukazał się list otwarty b. redaktora nie mógł zakwestionować, zawarte
naczelnego wydawanego w Moskwie, go w jego oświadczeniu twierdze
węgla, zboża, artykułów przetwórczo- cyzyjne, wełnę, len i bawełnę.
W Warszawie odbyła się odprawa
koju, ruch masowy przeciwko groź- w
języku rosyjskim, czasopisma bry nia, które łatwo może być dowie kierowniczek wojewódzkich wydz. ko
rolnych, wyrobów metalowych, rowe
tyjskiego „Brytańskij Sojuznik“ — dzione, iż ambasada brytyjska w biecych PZPR. Obszerny referat o
rów, maszyn włókieniczych, rolni
Archibalda Johnstona. W liście tym Moskwie przepełniona jest najza- realizacji uchwał II plenum KC PZPR
czych i innych, chemikalii, artykułów
Johnston komunikuje, że postano cieklejszymi wrogami Zw. Radziec wygłosiła kierowniczka wydz. kobie
włókienniczych, szkła, porcelany i pa
wił zrzec się obywatelstwa brytyj kiego i co za tym idzie — wrogami cego, posłanka Orłowska, podkreśla
pieru w zamian za owoce cytrusowe
skiego i pozostać w ZSRR, by po pokoju. Mayhew pocieszał swych jąc znaczny wzrost świadomości po
i ich przetwory oraz artykuły prze
święcić się sprawie walki o pokój. słuchaczy — konserwatystów, zapew litycznej i klasowej wśród kobiet, a
mysłowe, jak materiały dentystyczne,
Ostatnio na prośbę Johnstona w niając ich, że w przyszłości żaden także konieczność wzmożenia walki z
specjalne chemikalia, ostrza do gole powiększyło szeregi Ligi Kobiet
Centralnym Domu Dziennikarzy Ra człowiek przyjaźnie wobec Zw. Ra ideologią imperialistyczną i kosmopo
nia itd.
Dnia 20 bm. zaczęły się w Warsza
W okresie sprawozdawczym Liga dzieckich odbyła się konferencja dzieckiego usposobiony, nie zosta lityzmem oraz z wpływami rozpoli
*
wie obrady Krajowej Konferencji Li Kobiet
powiększyła swoje szeregi o prasowa dla dziennikarzy radziec nie wysłany do ambasady brytyj tykowanej części kleru.
Umowę z Holandią na rok 1949, pa gi Kobiet. Po referacie dr. Sztachel- 276.000 nowych członkiń. Zorganizo kich i zagranicznych, na której skiej w Moskwie.
rafowaną 15 lutego, podpisali: podse skiej na temat udziału Ligi Kobiet w wano 3.427 nowych kół oraz prawie Johnston raz jeszcze wyjaśnił istot
Wydarzenia niedawnej przeszłości
Następnie omówiono udział w II
kretairz stanu w min. H. Z. inż Jó walce o pokój nastąpiły sprawozda 5.000 kół gospodyń Samopomocy Chło ne motywy swej decyzji i odpowie oraz odgłosy na moje oświadczenie etapie współzawodnictwa, zorganizo
nia
z
poszczególnych
ośrodków.
zef Kutin oraz charge d'affaires popskiej. Założono 676 punktów szkole dział na skierowane przeciwko nie — stwierdza Johnston — dowodzą, wanego przez Ligę Kobiet, oraz zada
nia nieczytelnych, zorganizowano 640 mu oszczercze zarzuty.
iż rząd labourzystowski prowadzi nia na III etap. W dyskusji wzięło uzespołów czytelniczych, 773 zespoły
Johnston oświadczył, że posta naród brytyjski do wojny.
dział 17 osób.
dramatyczne, założono 377 gazetek
nowił zrezygnować z obywatelstwa
ściennych, uruchomiono 3.760 dziebrytyjskiego i pozostać w Zw. Ra
cińców.
dzieckim, gdyż w W. Brytanii
uniernożiiwionoby mu skuteczną
Min. Ede, inspektor Scotland Yar
Sprawa porwania prof. Gerharda
W codziennej pracy społecznej i
walkę
w obronie pokoju.
du,
Bray,
czy
—
sędzia
prowincjonal

Eislera z M/S „Batory“ przez policję
gospodarczej współzawodniczy z sobą
Nawiązując
do odpowiedzi May
ny?!.-.
brytyjską nie przestoje zaprzątać uponad 5.000 zespołów, (st)
hew na z góry zainscenizowaną inwagi opinii publicznej w całym świę Ani min. Ede, ani Inspektor Bray,
cie cywilizowanym- Przeciwnie — ani sędzia angielski!.„
wywołuje wszędzie, bez względu na
posiada »zloty medal« St. Zjednocz.
Sprawa Eislera stała się dla naro
poglądy polityczne społeczeństw po
WASZYNGTON (Obsł. wł.). Prezy Steel Corp. oraz gen. Clark z ramie
szczególnych krajów, coraz większe du angielskiego pryzmatem, poprzez
dent Bazylii — Dutra — przyjmowa nia amerykańskiego szefa sztabu. Pi
który
naród
dojrzał
obiektywnie
cały
oburzenie 1 coraz intensywniejsze
ny jest w Waszyngtonie niezwykle u- smo przytacza wypowiedź jednego z
„plan Marshalla“ i cały „pakt atlan
protesty.
roczyście. W czwartek wygłosił on przywódców komunistów brazylij
tycki" i zmierzch suwerenności swe
przemówienie na specjalnej sesji Kon
—- Carlosa Prestesa, który oW opinii brytyjskiej, zainteresowa go rządu!
Dla uczczenia Święta Ludowego ty pi gromadnie wstępowali w szeregi gre9u, w którym określił przyjaźń łą skich
świadczył, że „celem wizyty Clarka
nej i oburzonej sprawą specjalnie, ten
siące gromad zobowiązało się wyko AL i BCh.
*
czącą St. Zjednoczone z Brazylią, ja było wciągnięcie Brazylii do przygo
niesłychany akt bezprawia spowodo
Min. Ede, przeżywając „ciężkie nać bezpłatnie przeróżne prace przy
Warto nadmienić, że miejscowa ko „doskonałą“. Prezydent Truman towań wojennych".
wał także falę niepokoju, uświado chwile
“ w parlamencie, gdy nie mógł budowie dróg, mostów, budynków spółdzielnia SCh prowadzi cegielnię ofiarował Dutrze złoty medal.
Prestes, podkreślając, że „Ame
miono sobie bowiem z całą plastyką,
świetlic, domów ludo mechaniczną, krochmalnię i gorzel
przytoczyć
żadnego uczciwego argu spółdzielni,
ryka Łacińska stała się zapleczem
JAKIMI METODAMI posługują się
Analizując
cele
wizyty
Dutry,
,
Dai

wych,
szkół,
a
także
przy
zadrzewia
mentu na obronę bezprawia z Sout niu dróg, porządkowaniu osiedli i nię, oraz że staraniem gromady uru ly Worker“ stwierdza, że „pobyt Du
amerykańskiego
imperializmu“,
władze brytyjskie i w jak wiel hampton
chomiono uniwersytet ludowy w Os- try pożostaje w związku z 3-ma zazę
stwierdził, iż ma ono pre cmentarzy poległych.
zwrócił uwagę na fakty, wykazują
kich rozmiarach rząd W. Brytanii u- cedens, albowiem
sowiecku. Dla pogłębienia sojuszu biającymi się sprawami“. Pierwsza z
„w listopadzie 1938
ce, że amerykańskie sfery wielko
zale&iiony jest i podporządkowany
Na czoło wszystkich uchwał wybija
- robotniczego wieś utrzy nich — to uzyskanie doraźnej pomocy
kapitalistyczne cłicą sobie zapew
DYKTATOWI AMERYKAŃSKIEMU. r. policja polska aresztowała obywa się wieś Regnów w pow. rawsko-ma- chłopsko
muje stałą łączmość z ekipą robotni gospodarczej dla Brazylii, druga —
tela Boliwii na statku brytyjskim w
nić kojitrólę nad surowcami brazy
lijskimi, posiadającymi wartość
Na osobnym miejscu zamieszczamy Gdyni“ i że wtedy „rząd brytyjski nie zowieckim. Uchwała regnowska obej ków PZPB Nr 2 w Łodzi, (st)
opracowanie długoterminowego pro
muje
10
punktów
i
kończy
się
ape

strategiczną.
sprawozdanie z ostatniego posiedze kwestionował tego prawa“!..«
gramu inwestycji amerykańskich w
lem
do
wszystkich
chłopów
polskich,
nia parlamentu brytyjskiego. Spra
Brazylii, dokonanie których to inwe
Warto tu podkreślić, do jakich wzo
w podobny sposób uczcili tego
wozdanie to wykazuje jak „ciężkie rów zmierza LABOURZYSTOWSKI aby
stycji zalecał raport amerykańskiej
roczne
święto
chłopskie.
chwile“ przeżywa min. spraw we minister brytyjski! Do wzoru spod
misji, wysłanej przez koła ,„big busirozpoczęły
służbę
na
Odrze
Chłopi
regnowscy
postanawiają
wnętrznych Ede pod naporem rze- znaku parasola Chamberlain owsltieness'u“, trzecia wreszcie — to przy
m.
in.
powiększyć
zbiory
zboża
i
Do Wrocławia przybyły pierwsze gotowanie planu współpracy militar
czowyoh pytań poselskich, a pytania go, do wzoru na wpół faszystowskiego
paszy o 12 procent, zwiększyć po dwa holowniki, kupione przez nas w nej pomiędzy obydwoma krajami.
te — dowodzą jak wielkiego wstrząsu reżimu Polski przedwojennej! A czy
głowie żywego inwentarza o 10-—15 Holandii. W najbliższym czasie stocz
Z Gdyni wyruszył w pierwszą regu
doznać musiała opinia narodu bry min. Ede zapomniał do czego dopro
proc., przekroczyć plan kontrakto nie amsterdamskie dostarczą jeszcze
Dziennik zwraca uwagę, że oprócz larną podróż na linii Gdynia —.Goe_
tyjskiego, na skutek pogwałcenia wadził ów parasol? Na czym skoń
wania żywca o 25 proc., zagospoda 20 holowników. Nowe holowniki, „Ja wspomnianej misji ekspertów finan teborg nasz nowy statek „Puck", za
pjsses rząd praw ludzkich, tradycji czył obóz samacyjno-ozonowy?!... Min.
rować wzorowo resztówkę Samopo- rowicz“ i „Swiatopełk“, rozpoczęły sowych z Wall Street, Brazylię nie bierając 280 ton żelaza, 170 ton ob
azylu i praw międzynarodowych.
Ede pragnął zapewne dać do zrozu
cy, rozpocząć budowę Domu Ludo normalną pracę na Odrze.
dawno odwiedzał reprezentant US ręczy wiklinowych.
mienia, że Partia Praoy, dość proble
wego i powiększyć obroty gminnej
*
matycznie będąca u władzy, owe
spółdzielni w dwójnasób.
Min. Ede, jako pełnoprawny czło przedwojenne wzory wytknęła sobie
Regnów jest ogniskiem radykalne
za
cel
„rozwojowy".
Jakże
dziwna
jest
nek rządu W. Brytanii, przyznał pub
go ruchu ludowego. Tu powstało sta
„ewolucja"
„socjalistów
“
brytyjskich
licznie (w odpowiedzi, udzielonej pos.
raniem Marszałka Sejmu Wł. Kowal
PŁratjn‘ofwi i b. min. A. Eden'owi), w kierunku na... Chamberlain*» i skiego w r. 1917 pierwsze koło SL w
że został całkowicie pominięty w in Churchilla!... A zarazem — jakże cha powiecie. Tu w cziasie okupacji chłoterwencji przedstawicieli ambasady rakterystyczny jest ten brak uczci
amerykańskiej w sprawie aresztowa wych argumentów, jeśli minister bry
Współpraca alpinistów
nia Eislera, stwierdził, że przedsta tyjski, aby osłonić nagość bezprawia,
wiciele amerykańscy zwrócili się ze schował się za parawan kłamstwa.
swym żądaniem bezpośrednio do
zrzeszenia sportowego »Związkowiec«
A tak! Kłamstwem Jest bowiem
Klub Wysokogórski PTT w Zako
miejscowej (w Southampton!) instan twierdaenie, jakoby milicja polska odrzucił konstytucję w Bonn
Inspektorzy Zrzeszenia Sportowego brało 30 tys. członków naszego Zrze panem za pośrednictwem swego
cji sądowej i że, „obecni podczas dy wdzierała się na wszystkie statki 1
BERLIN (RAP). Parlament Bawa
członka, prorektora Akademii Gór
skusji“ na polskim motorowcu (wia zaaresztowała „w okresie powojen rii 101 głosami przeciwko 64, przy „Związkowiec“ zebrani na odprawie szenia.
2) Wykonanie planu pracy organi niczej w Krakowie prof. Biernawdomo, że wemknęli. się tam cicha nym 10 marynarzy brytyjskich".
9 wstrzymujących się, odmówił ra miesięcznej w Warszawie w dniu 14
czem, symulując agentów Seo*
* ąnd
tyfikacji konstytucji państwa za maja 49 r., wzorując się na entuzja zacyjnej i sportowej (organizacja klu skiego, który bawił niedawno w Mo
Milicja polska nie wkroczyła na ża chodnio _ niemieckiego, uchwalonej stycznych zobowiązaniach klasy ro bów i kół) do dnia 1 czerwca r. b.
skwie, nawiązał ścisły kontakt z ra
Yardu!), wymogli na policji brytyj
skiej porwanie człowieka, który bę den statek obcy bez zgody komen przez Radę Parlamentarną w Bonn. botniczej w ramach Kongresu Związ
3) Wzmóc ideologiczne przeszkole dziecką Sekcją Alpinistów przy Ko
ków Zawodowych, postanawiają na nie w klubach i kołach sportowych mitecie Fizkultury. Współpracę za
dąc prześladowany przez władze ame danta obcej jednostki morskiej. Jeśli
odcinku wychowania fizycznego i i’de naszego Zrzeszenia oraz pracowników częto od wymiany literatury wyso
rykańskie, korzystał z przyznanego aresztowano jakiegoś przestępcę na
ologicznego swego Zrzeszenia wzmóc i instruktorów Zrzeszenia.
kogórskięj, przy czym Klub Wyso
mu przez władze polskie (i dobrze za obcym statku, to ZA CAŁKOWI Narada komitetów redakcyjnych
swój wysiłek, deklarując wykonanie
służonego w walce z hitleryzmem) TĄ ZGODĄ DOWÓDCY i tylko w
4) Oddać do użytku do dnia 1 czerw kogórski FTT otrzymał wiele cen
wyniku przestępstw, popełnionych w gazetek ściennych
następujących zobowiązań:
prawa azylu.
ca 100 nowych boisk do siatkówki i nych i ciekawych wydawnictw ra
Polsce. A takie aresztowanie jest
20 do koszykówki, uporządkować u- dzieckich z tej dziedziny.
W
warszawskim
Komitecie
PZPR
1)
W
ramach
akcji
masowych
prze

Taki, a nie inny, jest sens oficjal ZGODNE Z PRAWEM. Tak, jak zgod
W ramach współpracy projektuje
odbyła
się
konferencja
kierowników
prowadzić próby o zdobycie Powsze rządzenia i boiska do lekkoatletyki. się w roku bieżącym wyprawę alpi«
nego oświadczenia ministra spraw ne z prawem są aresztowania we
wewnętrznych W. Brytanii.
nistów polskich w góry radzieckie.
wszystkich portach, na całym świę gazetek ściennych i redaktorów, człon chnej Odznaki Sprawności Fizycznej,
w stosunku do tych marynarzy, ków Zw. Zaw. Dziennikarzy, którzy w których udział w roku 49 będzie
Podkreślić należy, że Gerhard Eis cie,
podjęli się współpracy z zakładowymi
ler w najmniejszym nawet stopniu którzy, zszedłszy na ląd, dokonują komitetami redakcyjnymi. Podsumo
krwawych
burd
1
popełniają
czyny
nie wszedł w jakąkolwiek kolizję z
wano wyniki dotychczasowej działal
Kombinowana drużyna pięściarzy . euro na torze
prawami brytyjskimi, i że na brytyj CHULIGAŃSKIE.
ności komitetów redakcyjnych gaze
Warszawa cierpi na brak toru ko
pejskich uległa w Chicago reprezentacji
Min.
Ede,
dokonując
rozpaczliwych
skich wodach terytorialnych znalazł
Ameryki — złożonej ze zdobywców tytu larskiego. Wyścigi najilep .zych ko
tek ściennych oraz wnioski, wyciąg
wypadów
samoobronnych
i
szermu

łów mistrzowskich w dorocznym turnie
się jedynie przejazdem na M/S „Ba
ju o „złote rękawice“ — w stosunku 6:10. larzy stolicy na torze żużlowym by
kłamstwem, na próżno traci czas. nięte z wystawy gazetek.
tory“, — JAKIM WIĘC PRAWEM jąc
*
Drużyny europejskiej nie można uważać ły tylko namiastką tych emocji, ja
Nie
obroni
bezprawia
z
Soumthamp' za reprezentację Europy, bowiem brak kie odczuwa publiczność na porząd
władze brytyjskie mieszały się w ten, nie przekupi opinii świata! „Cięż
I
było
w
niej
przedstawicieli
ZSRR
i
państw
sprawę i pozwoliły policji dokonać
Wszystkie
demokracji ludowej, m. in. mistrzów •',im nym, betonowym terze.
chwile“, które min. Ede przeżywa
porwania Eislera, skoro —- do czwart kie
pijskich: Csika i Pappa (Węgry) oraz Tor- wyścigi w klasie „Tytanów szosy"
W 2YRARDOWK®
w
parlamencie,
nie
zrównoważą
kowego wystąpienia min. Ede w par
my (Czechosłowacja).
Znamienna Jest czyli po prostu zawodników, posia
natomiast obecność w drużynie Europy dających licencje wygrał Wrzesiński.
lamencie, a może nawet dotychczas prawdziwie ciężkich chwil i dni ca
postukują
bokserów Hiszpanii frankistowskiej.
jeszczet — władze USA NIE ZWRA łych, które prof. Gerhard Eisler, po
Jedynie w wyścigu na dochodzenie
odpowiednią siłę fachową na stanowisko
walki z hitleryzmem, przeży
Fakt, że znacznie osłabiona drużyna
CAŁY SIĘ do min. Ele z żądaniem lalach
KIEROWlNiEKA
ARTYSTYCZNWGO
„DOMU
WŁÓKNIARZA
“
.
europejska przegrała spotkanie jedynie w parami Napierała i Olszewski triu,
wa
w
więzieniu
londyńskim.
W
cza

ekstradycji?!!!...
Warunki do omówienia. Oferty wrai z. życiorysami należy kierowa«
stosunku 6:10, dowodzi wyraźnego obni umfowali nad Siemińskim i Piegasach, gdy Wielką Brytanią rządzi...
żenia się poziomu boksu w Stanach Zje tem. W klasie posiadaczy kart wy
do Wyd«. Ferwonalnołro Państwowych Zakładów Przemysłu WłóKto decyduje w sprawach wolności Labour Fartyt
dnoczonych, co sygnalizują już od dłuż ścigowych dos Iron ale zaprezentował
Mwmfcmta Nx. I w fcyzardowi*.
K wra-l
ludzkiej w Anglii?
szego
ecasu lMMt«rowU amerykańscy.
AJP. .
«ię młody Leske.

Zwrot dzieł sztuki
wywiezionych przez Hitlerowców

Strajk rolny we Włoszech

Pierwsza umowa handlowa z Izraelem

Trzykrotny wzrost

Stała kontrola instytucji

Rozszerzenie wymiany towarowej z Holandią

Red. Johnston wyjaśnia
przyczyny zrzeczenia się obywatelstwa brytyjskiego

Woj. Wydz. Kobiecych PZPR

276 tysięcy nowych członkiń

»CIĘŻKIE CHWILE« MIN. EDE

Brazylia zapleczem Imperializmu USA

Piez. Dutra — oprócz odznaczeń hitlerowskich

Chłopi z Regnowa przodują

10 zobowiązań dla uczczenia Święta Ludowego

»Jarowicz« i »Swiatopelk«

Pierwszy regularny rejs
naszego „Pucka”

Życie sportowe

Parlament bawarski

Rezolucja inspektorów okręgowych

Europa-Ameryka 6:10

w boksie

Przez sport do zdrowia

Państwowe Zakłady Przemysłu Wlólienmczego Nr 1

polskich i radzieckich

Wrzesiński triumfuje

r

Sir. 3

E Z PODRÓŻY
FOTOGRAFI

Nasza ankieta filmowa

CZARNA

Kiedy przejeżdża się nocą przez
Chorzów, huta „Kościuszko“ płonie
czerwono, jak olbrzymia latarnia
mf.traka ludzi pracy..
■' Równo sześć lat temu, 14 maja 1943
r., ZSRR uzbroił Pierwszą Dywizję
Kościuszki. Dziś uzbraja polskie hiutniotwo. Ruda jedzie ze Związku Ra
dzieckiego prosto do Wielkiego Pieca,
gdzie wraz z koksem przetapiana jest
«surówkę. Surówka płynie w kabch do stalowni, gdzie w piecach
irtenowskich zamienia się w stal
rową. Stal surowa w walcowni
'zekształca się w blachę, rury, szy-

12 nagród za najlepsze odpowiedzi

STOLICA
(Korespondericja własna }lZ^cia(t)
loczkami, skarbonkami i karteczka
mi: Na Odbudowę Stolicy.—Wrocław
milczący i pracowity przywozi co
dziennie setki tysięcy cegieł, z któ
rych rosną nowe domy i kamienice.
Oto najbardziej realne cegiełki Od
budowy.
Wrocław pracuje. Odwiedzam kole
gów po piórze i przepisuję z reporta
ży, które, jeszcze ciepłe, schną na bia
łych kartkach papieru-

już czasu myślał o tym, jakby skom
binować heblarkę, która mu była bar
dz,o potrzebna. Kredytów jednak na
nią nie było.
W kąciku stała sobie stara, zepsu
ta heblańka, ale cóż, fachowcy orze
kli, że do remontu się nie nadaje, le
piej kupić nową.
Tow. Paszko nie dał za xvygraną i
-coś tam długo majstrował wieczora
mi, aż udało mu się heblarkę „zmu
sić“ do pracy...

Mim. od ostatniego przystanku tramwajowego.
Bielnik też może mieć czarne pla
my. I robotnicy Bielutka wcale ni
chcą oczerniać swojego miejsca pracy
pisnąć:
„Bielnik nr. 17 w Kowarach zatruć
nia lodzi, którzy pracują przy wyzie
wach kwasowych. Niestety jest każde
go robotnika największą bolączką
brak łaźni na terenie fabrycznym.
Kiedy bielarze kończą pracę, każdy
chętnie by się mógł wykąpać i zrzu
cić z siebie ten smród z chloru i z
kwasów, a czułby się diuiżo zdro
wszy. Jest w planie, mowa już
czwarty rok o łaźni, ale niestety
wszystko nie dobiega końca... a chcielibyśmy przystąpić czyste do rozpo
częcia planu sześcioletniego, jeszcze w
1949 roku“.
Falecki, który to napisał nie zna
jeszcze ortografii. Ale zna już szlak,
po którym będzie szedł z towarzysza
mi przez plan sześcioletni, do socjaliz
mu.
Józef Prutkowski

Stanisław Dygat:
CZARNE PLAMY
...Ale istotny sens słowa Socjalizm
'Hutnicy pracują gorączkowo i bez- ■jest
obcy ludziom, którzy mają ser
Robotnicy
Odlewni „Karłowice“ ćze
„ lędnie. Kiedy spływa płynna lawa, ca z dolarowego papieru.
Socjalizm,. Wolność, Pokój—te trzy kali 4 godziny na wypłatę. Przyczy
1200 stopni roztopionego żaru, hutnik słowa
łączy znak równości...
ny tej zwłoki są następujące: „Cheprzysłania dokładniej twarz, ręką.
vroletka“ naszego dyrektora jeździ
1200° Celsiusza.4 Hutnik ma 36,6° —
Wojciech Żukrowski:
po zakupy, ale nie odwozi ka
nad jego zdrowiem czuwa nieprzer
...Pól miliona ludzi na stadionie czasami
Buffalo domagało się Pokoju. Sześć sjerki do Banku po pieniądze dla ro
wanie lekarz hutniczy.
milionów złożyło swe podpisy rę- botników. Kasjerka chcdzi do Banku
Niektórzy hutnicy dali’ się skusić’-' set
Iccunib delegatów. L/twLzkość nie chee
czarnym blaskiem naszych podziem wojny. Widać to wyraźnie, ale nie pieszo pod eskortą wartownika.
Celem lepszego naświetlenia tej
się do jednej demonstracji,
nych diamentów. Nie na długo jed można
jest tylko rewią sił, ograni sprawy należy zaznaczyć, że Odlew
nak. Błysk huty zwyciężył. Żar Wiel która
czyć. Wojnę trzeba zabijać codzien nia „Karłowice“ leży w odległości 2
kiego Pieca posiada moc magnetycz nie słowem, w którym jest wiara w
zwycięstwo, przyjaznym uściskiem po
ną.
mocnej dłoni, pracą, wytężoną pracą,
Hutnicy, z którymi rozmawiałem
która wzbogacając nas, osłania le
nigdy nie skarżyli się na hutę.
piej niż czołgi...
’ PIERWSZA DEWIZA
POCHWAŁA „KOMBINATORÓW“
1
„KOŚCIUSZKI“
Piszą nie tylko zawodowi literaci.
' Tą pierwszą i najważniejszą dewi- „Gazeta Robotnicza“ ma 500 (słow
lą jest: wykonać plan!
nie pięćset!) korespondentów fabrycz
- Żołnierze „Kościuszki“, walczący o nych. Każdy z nich ma wpięty w kda«.j
W Polsce jest obecnie 1800 szkól średnich i 650 xvykwalifikowanych
Odbudowę, stoją wytrwale w oko pę znaczek
zna czele K. F. Piszą
Pisza mniej
mnisi wvrzh
wyszuJ

pach przeciwko podżegaczom wojen kanym językiem, nie używając wy wychowawców fizycznych. Poza tym funkcje ich spełnia 350 sił niekwalifi
— przeszkolonych na krótkich kursach oraz 400 sił zupełnie nie
nym.
razów: wynalazek, racjonalista — kowanych
wykwalifikowanych. W 400 szkołach brak jest xv ogóle wychowawców fi
Kiedy przez niebo pędzi gwiaździ dla nich to wszystko jest „kombina zycznych.
Sytuacja ta ulegnie jeszcze pogorszeniu w nowym roku szkol
sty Wielki Wóz, w Chorzowie płonie cją“.
nym, kiedy obowiązkowe xvychoxvanie fizyczne zostanie wprowadzone ma
Wielki Piec. Płonie niezmiennie dzień
Piszą robotnicy Odlewni, ludzie, wyższych uczelniach.
i noc, dzień i noc.
którzy już zrozumieli potęgę i poży
A kiedy nadpływają czarne chmu teczność krytyki i samokrytyki. To
Luki wśród fachowych kadr wychoi cji budowę nowych budynków, które
ry pędzone niespokojnym wiatrem jest jeden z najjaskrawszych dowo wawców fizycznych
:’i jmusi wypełnićI pomieszczą internaty i zakłady nauWall Streetu i Wielki Wóz kryje się dów, że czują się naprawdę gospoda Akademia Wychowania Fizycznego, kowe.
xv groźnej i głębokiej jak studnia no rzami w swoich zakładach pracy.
znajdująca się w Warszawie- Natural'
Obecnie na Akademii studiuje 300
cy, „Kościuszko“ błyszczy jaśniej i moc
Tow. Paszko, modelarz we Wro nie obecne jej rozmiary, mimo niemal stałych słuchaczy. Poza tym na tere
niej. Błyszczy i płonie huta „Pokój“ cławskich
całkowitego
odbudowania
zniszczeń
Zakładach Metalurgicz
nie AWF organizowane są przez Z w.
i inne huty Pokoju i Odbudowy. A nych, nic wspólnego
z zawodem ślu wojennych, są jeszcze zbyt małe. Dla Zaw., GUKF, SP czy inne organiza
ten blask i błysk to sygnały świetlne sarskim nie mającym,
tego przewidziano w planie inwestyod
dłuższego
cje krótkie kursy wyszkoleniowe.
naszego Kraju, sterującego do Socja
lizmu.
Po okresie rozbudowy w 1951 r. na
AWF będzie mogło studiować 1000
ZIELONA STOLICA
studentów stałych i 200 uczestników
Wrocław tonie w zieleni — jak ma
różnych kursów.
wiają początkujący poeci.
Do rozporządzenia będą oni mieli
Kiedy w Warszawie podchodzą do
około 30 boisk położonych na rozle
nas dziewczęta i studenciki ze sapiWspółzawodnictwo pracy w Fablo- miesięcy br. wyrobił przeciętnie 168 głym
90 hektarowym terenie. Tam
ku objęło 2.835 na ogólną liczbę 3.233 proc, 'normy,
też- będzie znajdował się dzielnicowy
pracowników (w tym 1.759 bezpar
Załoga „Fabloku“ zobowiązała się ośrodek
sportowy dla młodzieży ro-?
tyjnych). 401 pracowników umysło przekroczyć o 10 proc czerwcowy plan
botniczej Marymontu, Bielan i Żoli
wych też przystąpiło do współzawod produkcji fabryki.
borza. W ośrodku studenci AWF będą
nictwa.
W ramach „akcji O“ załoga „Fa stawiać
pierwsze kroki na polu peda
bloku
“
zobowiązała
się
zaoszczędzić
Współzawodnictwo ma charakter ze
gogicznym.
farbę do skór i obuwia spełowy, indywidualny i międzyod- w miesiącu maju 23 miliony zł.
Duży wkład w odbudowę uczelni
ZMYWACZ do paznokci działowy. Zespołów jest 73. W pierw W związku z Tygodniem Kultury włożyli
Słuchacze, którzy pracowali
szym etapie współzawodnictwa, który robotnicy „Fabloku“ zrobili w godzi
uporządkowaniem terenu przez
rozpuszczalniki został zakończony dn. 31 marca, pierw nach pozasłużbowych wykop pod no nad
wszystkie produkty
sze miejsce zajęła montażownia. We wy budynek świetlicy i stołówki, a 60 tys- roboczogodzin. Studenci w naj
doskonałej jakości poleca
xvspółzawodnictwie
indywidualnym sunnę otrzymaną za tę pracę w wyso bliższych latach dadzą uczelni jeszcze
Wytwórnia Chemiczna
najlepszy
wynik
osiągnął
ślusarz An kości 3.399.360 ził — przeznaczyli na 47 tys. roboczogodzin.
„TERPEN“
Warszawa. Żelazna 69.
K 2557-1 toni Rak, kóry w ciągu 3 pierwszych bibliotekę dla wzorowej gminy w po
Akademia Wychowania Fizyczne
wiecie chrzanowskim. (St. M.)
go w Warszawie jest jedną z najlep
KRONIKA SĄDOWA
szych uczelni tego rodzaju na świe
Zapisz
się
na
cie. Stwierdzają to zgodnie wszy
członka
scy goście zagraniczni, zwiedzają
Funduszu
Stypen

cl'li — skierowała ona spraxvę do Sądu
cy AWF.
Za opilstwo i zegarek
dialnego
im. Fr.
Okręgowego w Warszawie. XV pozwie
Chopina
Stefanii Cybulskiej ukradziono w tram swym powódka prosiła Sątl o przyznanie
W
nowym roku szkolnym nastąpi
TBS,
~~
Warszawa,
waju linii Nr. 23 z teczki portfel z kilku jej sumy 672.000 zł., mianowicie 480 tys.
reforma studiów akademickich. Natu
ul. Tarczyńska 1.
tysiącami złotych, zegarek i różne dro zł. za dług
"
’ '
dolarowy
plus procenty
Chcesz
poprezć ralnie obejmie ona również i AWF.
biazgi. Cybulska złożyła zameldowanie w 1932 r.
Fundusz
Stypenkom. M.O. XV kilka dni później zatrzy
Sąd uznał, że pokwitowanie 1.200
dialuy
im.
Fr. Cho- Na szczeblu podstawowym studia
mano za opilstwo Stanisława Jaskułę, u larów przez kuratora nie powoduje
trwały będą 2 lata, a na naukowym
pi
na
którego znaleziono m. in. zegarek, skra szcze wygaśnięcia
.
......
pretensji ____
Emmy
„
zapisz
się
na — 4 lata.
dziony Cybulskiej. Mimo tłumaczeń Ja- Sprawa znajdzie się jeszcze raz na wo
członka
~
Funduszu
—
skuły. że zegarek znalazł w ruinach — kandzie sądowej, gdyż Sąd zażądał
Życie społeczne studentów AWF
kup żeton z podoSąd Okręgowy w XVarszawie skazał go na Narodowego Banku ustalenia kursu
bizną Chopina.
8 miesięcy więzienia.
jest bardzo żywe. 80 procent słuchalara.

„Film Polski“ i redakcja „Życia“ przeznaczają dla autorów najlep
szych odpowiedzi w ankiecie filmowej (o filmie „Za wami pójdą inhi“)
następujące nagrody:
1) 5 premii książkowych
2) 5 dwuosobowych biletów wstępu do kina na dowolne obrazy
U nagroda)
3) 3 dwuosobowe bilety wstępu (1 nagroda)
4) półroczną bezpłatną prenumeratę dwutygodnika „Film“
5) jednorazowy dwuosobowy bilet wstępu do kina (4 nagrody)
Łącznie więc rozlosowanych zostanie 12 NAGRÓD.

Cel został osiągnięty
Nowy film produkcji polskiej p.t.
„Za wami pójdą inni“ jest szeroko
dyskutowany wśród ludzi, którzy
film ten już oglądali. Zasadniczo o
filmie tym można by dużo powie
dzieć. nawet tylko z tego względu, iż
większość aktorów debiutowała po
raz pierwszy na ekranie.
Nowi aktorzy okazali się jeszcze ta
lentami surowymi. Brak było im od
powiedniego skondensowania gry ak
torskiej w momentach dramatycz
nych, które pod- tym względem pozo
stawiały dużo do życzenia.
Przeciętny widz nie zastanawia się
jednak przeważnie nad opracowaniem

Tylko 650 wychowawców na 1.800 szkół
Akademia na Bielanach rozrasta się

Rekordowy kwiecień »Fabloku«
W czerwcu Czyn Kongresowy

Texol

NITRO

Hipoteka okupacyjna

Śnieg zdradził listonosza

Michał i Wanda Walkoxvscy, właści
ciele willi i pensjonatu „Przedwiośnie“
w Leśnej Podkowie pod Warszawa, po
życzyli w 1932 r. od Emmy C.„ zam. we
Włodzimierzu XVolynskim 1.200 dolarów.
Suma ta została zahipotekowana na willi.
Podczas okupacji Walkowscy chcieli
spłacić dług i wnieśli sprawę do Sądu,
który wyznaczył kuratora i upoważnił go
do pokwitowania sumy 8.94« zł., jako rów
nowartość 1.200 dolarów. Dług hipoteczny
wykreślono.
Po wojnie Emma C., repatriantka zza
Buga, zgłosiła się po odbiór należności,
względnie wypłatę procentów. Ponieważ
XValkoxvscy oświadczyli, że już dług spła-

Tadeusz Grzęda — listonosz urzędu
cztowego w Świdrze pod Warszawą,
meldował swemu szefowi, że dokonano
na niego napadu.
Dwaj uzbrojeni ludzie związali go, po
łożyli na śniegu i zrabowali mu 4.700 zł.,
które miał doręczyć. Milicja wszczęła śle
dztwo i stwierdziła, że w wyjaśnieniach
listonosza są poważne luki. Na śniegu
nie znaleziono śladów, poza tym listonosz
po napadzie był u niektórych odbiorców
i nie pochwalił się wiadomością o napa
dzie. W rezultacie Grzęda przyznał się,
że upozorował napad.
Dług zwróciła rodzina, a Grzędę czeka
wkrótce sprawa przed Sadem Okręgowym
w Warszawie.
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SKRZYDŁO DEDALA
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Głos, nawołujący ostrowłosego teriera, zadźwięczał w tym sen
nym pejzażu jak dzwonek. Biała, rudowłosa dziewczyna rzuciła Hirszbergowi niebieskie spojrzenie z takim wyrazem zaciekawienia, jakim
dziewczęta angielskie zawsze składają dowód, że w lot potrafią roz
poznać cudzoziemca. Szczególnie wtedy, gdy jest tak przystojnym gen
tlemanem jak Hirszberg. I bez damy. Terier, koziołkując po mura
wie, zaszczekał w odpowiedzi.
Hirszberg uśmiechnął się do „midleclass" nimfy. — Prześliczny
piesek — zagadnął po angielsku.
—■ To nie mój — niezwłocznie odpowiedziała nimfa. — To piesek
mojej młodszej siostry, Joan.
— A jak pani ma na imię?
— Kate. .
— Kathleen?
— Tak, Kate. A pan, mister?...
— Ja mam na imię George w gruncie rzeczy,
— No to już się znamy — stwierdziła szybko Kate, zapominając
o piesku i odsłaniając zęby w uśmiechu. Nie powinna tego robić jed
nak: zęby były żepsute, mimo, że dziewczyna na pewno nie miała wię
cej jak dwadzieścia dwa lata. Hirszberga rozbawiła ta łatwość i tak

CIECH
CENTRALA IMPORTOWO - EKSPORTOWA CHEMIKALIA
i APARATURY CHEMICZNEJ
w Warszawie, ul. Jasna 10

poszukuges
BUCH ALTER OW-BILANSISTO W, KONTYSTÓW, PRACOWNIKÓW
FINANSOWYCH ze znajomością spraw bankowych i budżetowych,
REFERElNfTOW HANDLOWYCH ze znajomością angielskiego i
francuskiego,
RUTYNOWANYCH MASZYNISTEK ze znajomością francuskiego,
angielskiego i niemieckiego,
K 2540-0
KIER. REF. BUDOWLANEGO (technik budowlany).
Zgłoszenia osobiste codziennie prócz sobót w godzinach od 11 do 13-ej.
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i pozornie prosta bezpośredniość w zawieraniu znajomości. — Mówmy
sobie po imieniu — zaproponował jeszcze dla sprawdzenia.
Dziewczyną rozglądała się za terierem, który śmigał tędy i owę
dy jak niematerialny gnomik, potem znowu dotknęła oczu Hirszber
ga niebieskością swoich i zamknęła usta. Były bardzo ładne i świeże- “ Chodźmy z nim dalej — powiedziała w sposób naturalny — bo
zacznie skakać na żaglówce.
Ruszyli po szmaragdowej murawie pomiędzy pnie drzew. Ostrowłosy terier ochoczo -wyskakiwał Hirszbergowi do kolan.
Lubisz ten ogród, George? — zapytała Kate melodyjnie.
— Lubię go od dzisiaj, Kate darling — śmiał się sam z tego, co
mówi. W koronie z miedzianych włosów, na smukłych nogach szła po
zieleni rzeczywiście z tak lekką i subtelną gracją, że śmiało mogła
by być nimfą, albo królową lasu.
To znakomicie. Będziemy się tu spotykali na spacerach — za
wyrokowała nimfa. — I wiesz co, George — dodała po chwili z ta
jemniczą miną — może któregoś dnia pójdziemy nawet do kina!
— Jestem tego zupełnie pewien — przytaknął Hirszberg z dobro
duszną powagą. Przepis na „midle-class“ romans z narzeczeństwem
u celu, dawał się tu odczytać zupełnie wyraźnie.
I jak odprowadzisz mnie pod mój dom, to będziemy się cało
wać na dobranoc?
— Bez żadnej wątpliwości kochana Kate. — Terier zaplątał mu
się pod nogami i Hirszberg o mało nie wywinął kozła.
Kathleen przyglądała się tej ewolucji z boku. — Kto ty jesteś,
George, darling? Francuz? Szwed? Hiszpan?
— Ani Francuz, ani Szwed, ani Hiszpan — zapewnił ją Hirsz
berg, otrzepując spodnie.
Nie Hiszpan? Szkoda. Hiszpanie tak- dzielnie wygrywają z ko
munistami...
— Nie lubisz komunistów?
— Nie wiem jak wyglądają, nigdy nie widziałem żadnego, ale
gdybym zobaczyła jakiegoś, choćby z daleka, uciekłabym na drugi
koniec ulicy — szczebiotała Kate pięknowłosa.

czy należy do ZAMP-u i do Bratniej
Pomocy.
Zmianie w porównaniu z latami
przedwojennymi uległ Skład klaso
wy Studentów AWF. Obecnie 78 pro
cent studiujących — to młodzież ro
botniczo - chłopska. Najwięcej jest
Ślązaków i Łodzian. Natomiast War
szawa jest reprezentowana bardzo
nielicznie.
W nadchodzącym roku akademic
kim AWF przyjmie 300 mężczyzn i 50
kobiet w wieku 18—25 lat. Termin
składania podań upływa 10 czerwca,
gdyż egzaminy odbędą się już 1—10
lipca. Tak wczesny termin tłumaczy
się tym, że dyrekcja AWF chce Umo
żliwić tym wszystkim, którzy wsku
tek Złych warunków fizycznych nie
zostaną przyjęci na Akademię, dosta
nie się na inną wyższą uczelnię.
Studia w AWF, internat z całkowi
tym utrzymaniem są bezpłatne.

filmu, lecz zwraca głównie uwagę na
treść i sens, na grę aktorów, a to nie
stety jeszcze nie wszystko.
Ażeby film poznać dokładnie, trze
ba obejrzeć go co najmniej dwa razy.
Autentyka faktów jest bardzo do
brze odtworzona w tym filmie. Była
by ona jeszcze w bardziej pozytyw
niejszym świetle, gdyby nie szereg
dłużyzn, które męczą widza.
Reżyseria okazała się bardzo sta
ranna i wyeliminowana z powodze
niem banalność i kcnwencjonainość z
gry aktorów. Początek filmu odsłania
słabość montażu kolejnych scen, któ
re niezbyt dobrze pasują do siebie i
nie tworzą tym samym jakiejś precy
zyjnie przemyślanej akcji. Dźwięk w
wielu miejscach też nieco szwankuje.
Od plagi tej filmy polskie dotychczas
nie mogą się wyzwolić. Muzyka odpo
wiednia i dostosowana dobrze do ca
łości, jeśli chodzi o przebieg akcji.
Szczegóły są dość ścisłe historycznie,
mimo to film nie jest filmem dokumentarnym, ze względu na tło akcji
i jej przebieg w różnych środowi
skach społecznych. Walczący proleta
riat w okupowanej przez Niępiców
Warszawie, stwarza wizję przeszłości,
która nie jest narodowi zbyt daleka.
Przenosi ona chwilowo widza na ta
śmę wspomnień, przesuwających się
w umyśle. Prawie, że zasadniczy cel
filmu, a mianowicie pokazanie od
miennego oblicza dwóch klas społecz
nych — został w stu procentach osią
gnięty i podwyższył on tym samym w
znacznym stopniu wartość filmu. Na
ogół można powiedzieć, że film jest
dość dobry.
Stefan Kwapisiewicz, Lublin
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Z EKRANÓW STOLICY

PAGNINI
Najsławniejszy skrzypek wszystkich
bodaj czasów, Włoch Nicolo Paganini
(1782—1840), jest bohaterem filmu,
wyświetlanego od czwartku na ekra
nie „Stylowego“ w Warszawie.
Film wyprodukowany został przez
angielską wytwórnię „Gainsborough
Picture“, należącą do wielkiego po
tentata kinematografii angielskiej,
Artura Ranka. Po wojnie widzieliśmy
szereg filmów angielskich, oceniali
śmy wysoko ich wartości formalne, a
także — mimo zastrzeżeń — treścio
we. Spodziewaliśmy się też, że temat
niezwykle ciekawego życia i wiel
kich artystycznych osiągnięć Pagani
niego zostanie potraktowany poważ
nie. Do dziś przecież wirtuozeria Pa
ganiniego odzywa się echem w prasie
całego świata, do dziś pisane są arty
kuły na temat jego niedoścignionej te
chniki skrzypcowej, a wielcy znawcy
muzyki analizują przyczyny, dla któ
rych gra Paganiniego porywała słucha
czy, budziła szalony entuzjazm.
Próżno tego wszystkiego szukaliby
śmy w filmie. Realizatorzy angielscy
z autorem scenariusza, Rolandem Per
twee na czele, poszli po linii najmniej
szego, oporu, dali film według łatwych
wzorów Hollywoodu. Z życia Pagani
niego wykroili tylko romans, i na nim
oparli całą treść filmu.
Wartości formalne Paganiniego
są. rzeczywiście wysokiej klasy. Mon
taż scen — pomysłowy, staranny, wią
żacy artystycznie epizody w całość
skomponowanej opowieści. Reżyseria

I
znakomita, układ scen plastyczny, ak
cja wartka, wątki uboczne wprowa
dzone w tok tematu głównego niena
gannie.
Najmocniejszym punktem filmu jest
muzyka. Partie skrzypcowe wykonu
je najlepszy współczesny skrzypek
Yehudi Menuhim. Publiczność słucha
dzięki temu przepysznego koncertu.
W roli Paganiniego wystąpił znany
aktor angielski, Stewart Granger.
Stworzył on przemyślaną sylwetkę
nerwowego, impulsywnego artysty,
świadomego swej wyjątkowej klasy
muzycznej.
Phylis Calvert w roli ukochanej Pa
ganiniego czaruje urodą, wdziękiem i
łamiącą wszystkie przeszkody siłą mi
łości.
W rolach epizodycznych doskonały,
pełen swoistego humoru Cecil Par«
ker, jako impresario Paganiniego,
Germi, wybija się na czoło aktorów
interpretujących bez zarzutu inne
role.
Na szczególną uwagę zasługuje sce
*
na debiutu Paganiniego w „wielkim
*
świecie, zgromadzonym w arystokra
tyczny!# salonie w Parmie. Cudow
na gra wielkiego skrzypka nie jest w
stanie skupić na sobie uwagi i poru«
szyć prostackich, choć do najwyższej
sfery społecznej należących słuchaczy»
którzy ani na chwilę nie przerywają
żartów, flirtu, gry w karty itp.
Zdjęcia świetne. Opracowanie po?1
skie poprawne.
k.m,

— Skąd masz pewność, że nigdy nie widziałaś komunistów, Je
żeli nie wiesz jak wyglądają?
— Oni mają rogi jak kozioł — szeptem objaśniła go Kate.. —«
Tak mówił kiedyś nasz pastor w szkole...
— A sam pewnie miał uszy jak osioł — odszepnął jej Hirszberg
równie tajemniczo.
— Co ty mówisz, George! — upomniała go z surową miną. —
jestes na pewno Francuzem.
— Nie, ja jestem Polakiem — spoważniał Hirszberg. Ten flirt,
zrazu tak zabawny w swej beztrosce, w swym zaczarowanym ogrodo
wym pejzażu, zaczynał go już nudzić.
Kate patrzyła niebieskimi oczami niezdecydowanie. — Polakiem?
A, już wiem-.. Ty jesteś na pewno Czechem!
— Skąd wiesz o Czechach? — zapytał z cieniem nowego zainteresowania.
— Czytałam w gazecie! Oni ciemiężyli w swoim kraju Niemców.
Tak. Mniejszość niemiecką w Su... w Su...
— W Sudetaph, kochana Kate. Jesteś tak samo głupia jak i two
ja gazeta.
— A ty udajesz, że wiesz wszystko lepiej! My tutaj w Anglii ma
*
my bardzo dobre informacje.
— W każdym razie bardzo celowe
mruknął Hirszberg po poli
sku.
— To nie ładnie mówić przy mnie językiem, którego nie rozu
miem. A może ty jesteś Niemcem? Lubię Niemców. Ale nie podoba mi
się ten wasz Hitler. Zbyt Hałaśliwy.
— Za to wasi liderzy robią to samo po cichu — wrącił już ra-1
czej mechanicznie i rozglądał się, bo wychodzili właśnie z parku na
ulicę. Byli przy Notting Hill Gate.
— Popatrz — zawołała Kathleen ucieszona — już się kłócimy!
Nie kłóć się ze mną, darling... Gdzie mieszkasz?
— Idę w stronę Queens Road — zorientował się Hirszberg w to
pografii,
<3®. d.

♦
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ANTONI KOPEĆ

Kariera Makiejewki - 3 i 185 ton

Trzeci i ostatni z cyklu reportaży
red. Antoniego Kopcia z Ukrainy
Radzieckiej, drukowanych w na
szym piśmie, omawia .wspaniałe re
kordy odbudowy i produkcji wiel
kiego centrum przemysłowego ba
senu Donieckiego — Makiejewki.
Zagłębie Donieckie to nie tylko wę
giel. To również geograficzny syno
nim produkcji metali i hutnictwa,
które w stosunku do stanu sprzed re
wolucji wzrosły na Ukrainie 34-krotnie.
W czasie pobytu w Stalino zwie
dziliśmy jeden z przemysłowych ko
losów pierwszych dwu planów pię
cioletnich. Mowa tu o hucie w Ma
kiejewce, najpotężniejszym zakładzie
metalurgicznym obwodu stalinowskie
go.
£0 lat pracuje Iwan Grygorewicz Korobow w hucie Makiejewka. Przeżył wy-,
Makiejewka jest skromną bliźnia
zysk czasów carskich, wspaniały rozkwit przed wojną, zniszczenie wojenne
czką
Sąsiadując o 25 km,
i rekordową odbudowę. Jego dzieci i wnuki zajmują poważne stanowiska osiedlaJuzowki.
obce jedno drugiemu długo
w ZSRR. Iwana. Grygoryczą odwiedziła polska wycieczika, bawiąca na Ukrai
wegetowały wokół swoich zakładów.
nie. Na zdjęciu red. Antoni Kopeć, którego reportaż drukujemy
obok.
i
rozmawia z Korobowym.
Któż przypuszczać mógł wtedy, jaka
przyszłość czeka oba „posiołki“. Posiołek obok .posiołka, jak góra obok
Czy chcesz być korespondentem"ŻYCIA"
góry, pół wieku stały na miejscu,
zmrożone zastojem i nędzą.

W odpowiedzi na nasz apel do Czytelników o stałą współpracę z na
mi, już pierwszego dnia otrzymaliśmy kilkanaście zgłoszeń.
Niektórzy nasi Czytelnicy nadesłali już pierwsze korespondencje, któ
re częściowo wykorzystamy, inni proszą o różne wyjaśnienia, które bę
dziemy albo podawać w rubryce „Rozmawiamy z naszymi korespon
dentami“, albo w korespondencji bezpośredniej.
Tym, którzy pytają o legitymacje wyjaśniamy, że wydawane one będą
dopiero po pewnym okresie współpracy. To samo dotyczy odznak ko
respondentów.
Rozmiarów korespondencji nie określamy z góry, chociaż zrozumiałe,
że zależy nam na listach najzwięźlejszych.
Powtarzamy prośbę o podawanie konkretnych faktów, a przy opisie
wydarzeń, na które należy zdaniem naszych korespondentów zareagować
— o podawanie dat, nazwisk i okoliczności.

(Korespondencja własna „Życia“)

li, gdy w powrotnej drodze poprosi
łem go, by wskazał, gdzie kończy
się Makiejewka, a gdzie początek
Stalino.
Licząca już 320 tys. mieszkańców
Makiejewka spotkała się z .półmilio
nową Juzowką, przepraszam — Sta
lino
Dziś Makiejewka na świeżo zapisa
nej karcie rozbudowy posiada 6 wiel
kich fabryk, 3 węglowe zjednoczenia
(trusty) kopalń, wspaniale rozwinięte
szkolnictwo. 98 szpitali i bogatą po
litechnikę, 28 ogródków jordanow
skich, a po wojnie do tej liczby przy
było 8 sierocińców. Ogółem na ochro
nę zdrowia miasto łeży 45 proc, swe
go budżetu. Ogólną zaś woltę rozwo
ju dzisiejszej Makiejewki charaktery
zuje cyfra 700 mil. rb. budżetu, w sto
sunku do 92 mil. z r. 1948.
Poznawanie huty, zwłaszcza dzisiaj
w warunkach ciągłej odbudowy, wy
maga nie lada trudu od zwiedzające
go. Każdy z oddziałów zajmuje tu ty,
le miejsca, ile zajmuje cała dzielnica;
»Witaj Stalino«
miasta. To“
Tymczasem. było to .w ostatnim lat kilkudziesięciotysięcznego
dla oszczędności nóg i czasu ob
dziesiątku przed wojną — wokół obu też
wożono nas samochodami.
ruszyła lawina rozbudowy i oto Ma
kiejewka, która jeszcze tuż przed re
8:185
wolucją liczyła zaledwie 8 tys. miesz;Mam teraz dogodną sposobność, aby
kańców, wchłonęła szybko w granice
miasta niemal cały rejon; aż w koń słów parę poświęcić przeszłości za-,
cu jej przedmieścia zlały, się w je kładu. Wszystkie, zmechanizowane,
dzisiaj czynności wokół przeróbki że-?
dno z przedmieściami Stalino.
— Tak to, widzicie, nasza Makie laza,' niegdyś wykonywane były wy
jewka w latach czterdziestych za łącznie ręką ludzką. Ludzie za życia
wołała tutaj: „Witaj (zdrawstwuj)' konali przy
. . _piecach. Dziś, co miesiąc,
Stalino“ — wyjaśnia mi z radeśną I jadą tysi teami do domów wy.poczyn
dumą jeden z tutejszych obywate- ) kowych i sanatoriów. Niegdyś huta

Hans Eisler o aresztowaniu brata

GODNI NASTĘPCY GESTAPO

posiadała 6 małych piecy martenowskich o pojemności 3 tony. Przy ręcz
nej pracy niepodobna było sięgnąć
wyżej. Dziś martenowskie piece ma
kiejewskiej huty mają pojemność 185
ton stali.
Trzy 1 sto osiemdziesiąt pięć! Dy
stans przebyty w przeciągu jedne
go lat dziesiątka. Takie jest tempo
rewolucji rosyjskiej.
Oczywiście rewolucje przemysłowe
były i gdzie indziej. Która jednak da
się porównać ze zrywem, jaki repre
zentują te cyfry?
Biorąc rzecz od strony nieco innych
pojęć, te trzy tony oznaczają skolo
nizowanie Rosji przecz międzynarodo
wy kapitał. Natomiast 185 ton to urno
wa, plan- i ambicja wolnych ludzi —
wytwórców, którzy wiedzą, że 3 tony
— to niewola, 185 ton — to wolność.
A narody Rosji, jak wiadomo, zerwa
ły z niewolą na zawsze.
Ten stosunek 3 do 185 znaczy jesz
cze coś więcej. Oznacza on mianowi
cie, że tak wielkie zwycięstwo może
być osiągnięte bez wyzysku innych
narodów,, bez eksploatacji człowieka
przez człowieka, wreszcie — bez oglą
dania się na cudzą pomoc, a nawet co:
więcej — wbrew woli wrogiego, kapi'
talistycznego otoczenia.

Spustoszenia i odbudowa
Przy całym podziwie 'dla Makiejewki nie można powiedzieć, że tam
tejszym hutnikom ściele się już dro
ga kwiatami. W r. 1941 w czasie ewa
kuacji wywieziono z huty wszystkie
maszyny, narzędzia i przenośne czę
ści urządzeń, dokonano celowych usz
kodzeń, aby tym uniemożliwić wro
gowi szybkie uruchomienie huty.
Istotnie, mimo że konieczności wo
jenne nagliły do tego, Niemcy nie
zdołali uruchomić produkcji. Mszcząc
przegraną, dokonali tu potem najdzi
kszych spustoszeń.
Z podwyższenia, na którym 9to:my,
widok jest dość obszerny. Znajdują
cy się wśród nas dyrektor zakładu
ukazuje ręką obiekty, piece, walcow
nię, elektrownię zakładu, zakładowe
gospodarstwa podręczne i kombinat
szkolny, gdzie m. in. prowadzone jest
35 szkół stachanowskich, gdzie nowi
ludzie dopełniają wzrastające kaory.
Dyrektor wskazuje obiekt za obiektem
i wymienia daty ich odbudowy. W
tych datach zawarta jest cała twarda
i znojna, powojenna historia zakładu.
Na dzień najbliższej rocznicy Re
wolucji Listopadowej, przypadnie już
ostatni z ważnych etapów odbudowy.
— Ten piec—dyrektor wskazuje nam
na 50-metrową górę cegły, stali i prze
różnych konstrukcji — oparł się sile
wybuchu, alę za to pochylił się męcno.
Zanim jedni mieli czas przystąpić do
rozbiórki, inni spróbowali go wypro-

stawać. I co powiecie? Piec się wy
* *
1
prostował i pracuje, jak złoto.
Na dźwięk tych słów zastygłe, o su
rowym wyrazie rysy dyrektora, stare
go, wypróbowanego hutnika, za jaśni?, ‘
ły uśmiechem:

“Dynastia Korobowych“
— Nasi hutnicy — powiedział — to,
jak widzicie, mocni ludzie.
Wśród
starych hutników Makieję wki
kiej sławy zażywa Iwan Grygore^
Korobow, który ma już 50-letni ł,
pracy w hucie. Kto na Ukrainie ,
słyszał na pół żartobliwego powiedi
nia: „Dynastia Korcbowych“. Iw
Grygorewicz jest posłem do Ra
Najw. ZSRR. Jeden z synów — wi<
minister, drugi — dyrektor wiel
kiej huty w Dniepropietrowsku, trze
ci — dyrektor instytutu. Wśród -wnu
ków Iwana Grygorewicza są ludzie
sławnych imion: artyści, inżyniero
wie, młodzi uczeni.
Iwan Grygorewicz do czasów rewo
lucji był półanalfabetą. Parę lat w
dzieciństwie ocierał się o miejscową
szkółkę i zaledwie nauczył się' jako
tako czytać. Dzisiaj patriarcha .„dyna
sili“ słusznie uchodzi za dobrego mów
cę i światłego znawcę spraw życia -pu
blicznego. Kiedy w rozmówię z* nami
wspomina przebytą przez siebie ar;gę. tak porównuje stare i nowe czas’
— Tak się dziwnie złożyło w 1
1949 u nas, w Makiejewce, że kieć
za kapitalistów nie mieliśmy tu ai _
jednej porządnej szkoły, a za to 102
szynki, gdzie rozpijano i obdzierano
ze skóry robotnika, to dziś w tej na
szej Makiejewce mamy 102 bogate
szkoły.
Pięknym, rozumnym i wielce uj
mującym człowiekiem jest Iwan Gry
gorewicz.
Na zakończenie chcąc w imieniu
hutników Makiejewki przesłać naro
dowi polskiemu serdeczne pozdrowie
nia, w takie słowa przemówił do na
szych delegatów:
— W mej gromadzkiej rodzinie
mam Ukraińców, Polaków, Rosjan,
Żydów, przedstawicieli paru innych
narodowości. Moja rodzina jest praw
dziwie międzynarodową, co nie prze
szkadza nam kochać się, jak przy
stoi rodakom. Wierzcie mi zatem,
że kiedy witam was, jak braci, to
— to są moje najszczersze uczucia.
Antoni Kopeć

tarna w stosunku do uczciwych de
fan ty amerykańskiej — pana Pamela
mokratów i antyfaszystów.
Thomasa.
Znakomity kompozytor, Hans Ersier, brat Gerhardta, porwanego ostatnio
Kończąc, czuję się w obowiązku,
Otóż jestem gotów dzisiaj poje
przez władze angielskie, przebywa obecnie w Wiedniu. Przed wyjazdem z Ame
ryki do Austrii w związku ze sprawą swego brata, Hans Eisler został również
chać do Waszyngtonu i oświadczyć tak jak wszyscy uczciwi ludzie na
postawiony w Ameryce przed osławioną komisją dla badania działalności antyoficjalnie, że b. przewodniczący ko tym świecie, podziękować polskiemu
aanerykańskiej.
misji dla badania działalności anty narodowi i polskiemu rządowi za je
WIEDEN, dm 20.V.1949 r.
stowskiej młodzieży. Zachowywał?
amerykańskiej, p. Parnel Thomas go odważną i energiczną interwencję
jest kłamcą, oszustem i złodziejem. w obronie prześladowanego antyfaHans Eisler mówi: „Chciano mi u- się wówczas wspaniale.
Władze amerykańskie przez oTen właśnie Parnel Thomas jest o- szysty.
dowodnić, że jestem niebezpiecznym,
Ta solidarność polskiego narodu
statnie aresztowanie Gerhardta Eis sobiście odpowiedzialny iza wydarze
politycznym agentem, ale to się im
i rządu z prześladowanymi antyfalera i jego żony okazały się god nia. związane z aresztowaniem Ger
z naszymi korespondentami
nie udało. W czasie przesłuchania m.
szystami dodaje odwagi wszystkim
nym następcą gestapo.
hardta Eislera, moim i dziesiątków
in. oświadczono mi, że bardzo biorą
Ob. T.R. Dziękujemy za cenne uwa
demokratom na świecie. Ufam, że
Jeśli chodzi o stosunek rządu an innych, uczciwych Amerykanów.
mi za złe, że kocham mego brata. Za
gi. Problem poruszony przez Pana rze
także i angielski naród przynaj
Wielki amerykański prezydent Roo
niesłychane przestępstwo uważano gielskiego do sprawy Eislera, mógł
czywiście zasługuje na gruntowne
mniej nieco tej solidarności okaże
moją głęboką sympatię i respekt dla bym się zapytać, czy rząd angielski sevelt uważał go, jak to wynika z
zbadanie. Prosimy o podanie nazwiy
w
najbliższych
wydarzeniach,
zwią
jest
poinformowany,
co
takiego,
zarzu
książki
sekretarki
Roosevelta,
pani
wszystkich antyfaszystów. Deporto
ska, adre9u i nawiązanie z nami sta
zanych
z
aferą
mego
brata;
“
.
'
cają
w
Ameryce
Gerhardtowi
Eisle

Parkins,
za
oszusta.
Parnel
Thomas
wano mnie, mimo, że nie zostałem po
łej współpracy.
Marian Mak
stawiony przed sąd i nie zostałem ska rowi? Sam byłem świadkiem jego, pro został przez sąd amerykański skaza
EMBE. Materiał nadesłany częścir
cesu w Waszyngtonie. W najstrasz ny za sprzeniewierzenia finansowe.
zany.
wo wykorzystamy, prosimy o dalszą
*wstaje
Po
więc pytanie, czy rząd
Jako dowód rzeczowy do moich niejszym śnie nie mogłaby mi się
współpracę.
lahourzystowski chce uczciwego an
aktów zostały załączone trzy książki. przyśnić kolosalna ilość fałszów i
Henryk R-ski. Nadesłane korespon
ty
faszystę,
który
całe
swoje
życie
takia
rewia
fałszywych
świadków
oraz
Były to: Manifest Komunistyczny,
dencje wykorzystamy, prosimy zigłoszpiclów
policyjnych
i
prowokato

poświęcił
walce
o
wolność,
wydać
książka Lenina „Imperializm jako
sić się do redakcji osobiście lub te
(Obsługa własna)
rządowi amerykańskiemu dlatego
najwyższe stadium kapitalizmu“ i rów, którzy świadomie kłamali i fał
lefonicznie w godz. 10—12.
szywie zeznawali pod przysięgą.
tylko, że. być może Gerhardt Eis
PIERWSZA DZIECIĘCA OPERA
W Owczarkach pod Grudziądzem
„Zagadnienia leninizmu“ Stalina.
Stefan Bronikowski. Uwagi Pana
Ciekawe jest, że chociaż i ja ze
ler gardzi Parnelem Thomasem?
WROCŁAW. Powstaje tu pierwsza uruchomiono pierwszy na Pomorzu są słuszne. Czy nie zechciałby Pan
Niedość na tym, że mtnie deporto
znawałem pod.' przysięgą, a zezna
dziecięca
opera
w
Polsce.
Zespół
zor

ośrodek
szkolenia
strażaków.
Pierw

nawiązać z nami stałego kontaktu. .
warno, ale skonfiskowano moje kon
wałem coś wręcz przeciwnego f niż Olbrzym i karty
ganizowany został przez Ligę Kobiet szym kursem zorganizowanym w tym
M. Witczuk. Na temat poruszony
to bankowe, gdzie miałem skromne
to, co twierdzili świadkowie oskar
przy Gazowni Miejskiej i składa się ośrodku był kurś dla dowódców sek przez Pana pisaliśmy niejednokrot
oszczędności, a także nałożono aCzy
rząd
angielski
wie,
że
wielki
żenia, nie oskarżano mnie o fałszy
z piętnastu osób w wieku od 8 do 14 cji, w którym wzięło udział 28 stra nie, obecnie powrócimy do niego je
reszt na moje tantiemy, a więc na
we zeznanie- Jest to najlepszy do angielski artysta, ulubieniec naro lat. Wystawiona zostanie „Zaba-plot- żaków z 6 miast Pomorza.
szcze raz.
wszystkie pieniądze, jakie zarobi
dów
całego
świata,
Charlie
Chaplin,
wód, jaką wartość posiadały zezna
karka“.
„
łem moją ciężką pracą w Amery
stoi
również
pod
grozą
deportacji?
nia obciążające mego brata.
NAJAZD WAZEK
ce“.
Dlaczego Ameryka Charlie Chaplina
GDAŃSK. Od dwóch dni pojawiły
chce deportować?
Oszust
i
złodziej
aresztuje
Dwa aresztowania
Dlatego, że Chaplin wielokrotnie się na Wybrzeżu nienotowane chma
Najważniejszymi punktami oskar
ry, owadów. Dało to początek pogło
„Jeśli chodzi o mego brata Ger żenia wysuniętymi przeciw memu występował w czasie wojny za utwo sce
pladze szarańczy. Jak Stwierdzo | ) ÓŁ roku temu, bo w październiku z 15 spada na 6,5, dla miejscowości
hardta — powiada Hans Eisler — to bratu było: 1) Brak szacunku dla a- rzeniem drugiego frontu» Dlatego, że no, ojest
to pewien gatunek nieszkodli 1 r. ub., uchwalona została w Sej małomiasteczkowych i wiejskich na
aresztowanie jego i jego żony wywar merykańskiego Kongresu i 2) Niewy jest przyjacielem Związku Radziec wych ważek. Wyroiły się one gwał mie ustawa o społecznej służbie zdro 1,0;
a dla terenów czysto wiejskich
ło na mnie wstrząsające wrażenie, spo pełnienie jednej z rubryk formularza, kiego i dlatego, że jest przyjacielem townie.
wia i planowej gospodarce kadrami nawet do 0,4 lekarza (woj. olsztyńskie,
pracujących
całego
świata.
Gdy
by

tęgowane pewnymi wspomnieniami. potrzebnego na otrzymanie wizy wja
lekarskimi. Dotychczas jednak nie białostockie).
ODNALEZIONO MASZYNY
łem aresztowany w Ameryce, Charlie
Zona jego to niezwykle dzielna ko zdowej.
ukazały się zarządzenia wykonawcze p RZELICZAJĄC to w inny sposób,
DO CZEKOLADY
Chaplin
odważył
się
na
niesłychany
bieta. Ostatnio była ona aresztowana
Jeśli chodzi 0 punkt 1, to pod tymi wyczyn, naturalnie w pojęciu ame
WROCŁAW. W fabryce chemicznej i sprawa — tak bezpośrednio obcho 1 jeszcze wymowniej ilustrujący ko
we Frankfurcie w 1934 r., kiedy to słowami nie kryje się nic innego, jak
w Złotnikach pod Wrocławiem zna dząca ogół ludności w kraju — za nieczność najszybszej reorganizacji
gestapo uwięziło ją pod zarzutem kie obraza b. przewodniczącego komisji rykańskim, ną wysłanie telegramu do leziono większą ilość aparatów i ma trzymała się w miejscu.
rozmieszczenia lekarzy, otrzymujemy,
Picasso,
aby
francuscy
artyści,
mi
po
rownictwa pewną grupą antyfaszy- Kongresu, dla badania działalności
Tymczasem Ministerstwo Zdrowia, że 72 proc, ludncści pracującej mia
mogli. Chaplin solidaryzował się rów szyn do wyrobu czekolady z napisem,
które
przeprowadziło
w
ciągu
minio

firma
Pischingier.
Zostały
one
pra

steczek i wsi obsługuje zaledwie 21
nież z akcją paryskiego Kongresu w
Obronie Pokoju. Wszystko to wystar wdopodobnie zabrane przez okupanta nego roku rozmaite ankiety i badania, proc, ogółu lekarzy.
Jeśli więc w Warszawie, czy Krako
czyło, aby postawić takiego geniusza, w Polsce Centralnej i ukryte w Złot ogłosiło ostatnio ich wyniki (art. dr.
W URSUSIE K/WlAiRSZAWY
W. Titkowa w „Zdrowiu Publicznym“) wie jeden lekarz wypada na 500 mie
nikach
jak Chaplin pod grozą deportacji.
zatrudni w Szic. Przemysłowej, Gimn. Przem. i Liceum Przemysłu
Wyniki te, zgodnie zresztą z przewi szkańców, to w bardziej oddalonych
SZKOLĄ SIĘ STRAŻACY
Wczoraj oświadczyłem i telegra
Metalowego:
wskazują na ostrość wiel od głównych traktów i szlaków kole
fowałem do mego brata Gerhardta,
NAUCZYCIELI przedm. zawodowych
NYSA. Na Opolszczyźnie otwar dywaniami,
kiego zagadnienia, jakim jest zapew jowych — wsiach, ma on pod swoją
NAUCZYCIELI przedm. ogólnych
że jestem gotów natychmiast pole ta została największa w Polsce szkoła nienie
wszystkim mieszkańcim n- ist pieczą (rzecz jasna bardzo problema
INSTRUKTORÓW warsztatowych
cieć do Londynu i stanąć jako świa pożarnicza. Program pracy przewidu i wsi opieki
PRACOWNIKÓW ADM1N1IS TRA'CJI
lekarskiej.
tyczną) aż 25.000 osób.
dek
przed
angielskim
sądem
i
opo

je przeszkolenie ok. 8.000 dowódców
MASZYNISTKĘ
Bo
oto
co
mówią
W tej cłwi
Dzięki intensywnemu szkoleniu
STOLARZA.
wiedzieć angielskiemu sędziemu, sekcji i plutonów ochotniczych i prze li mamy w Polsce liczby.
8.400 lekarzy tzn. kadr lekarskich, powinniśmy przy
Podania wraz z życiorysami i odpisami świadectw kierować do Se
jak
postępuje
w
pseudodemokramysłowych
straży
pożarnych,
mechakretariatu Ośrodka do 15.VI.1949 r.
K 2586-0
licząc przeciętnie wypada 3,5 lekarza końcu planu sześcioletniego podwoić
tycznej Ameryce komisja parlamen | ników motopomp itd.
na 10.000 mieszkańców, podczas gdy liczbę czynnych lekarzy (będziemy
w r. 1938 przy ogólnej liczbie 12.917 ich mieli w r. 1955 ck. 16 tysięcy), &
lekarzy wskaźnik na 10 000 mieszkań tym samym podwoi się i wskaźnik z
ców wynosił 3,7. Wydawałoby się 3,5 na 7 lekarzy w stosunku do 10.000
więc pozornie, że stan opieki zdrowo mieszkańców.
swoich
żołnierzy.
Na
tę
wątpliwość
rodowego zgromadzić olbrzymi maile
tnej
w porównaniu z okresem przed
Sześć lat jednak to okres zbyt dłu
odpowiedź
daje
decyzja
Sądu
Najwyż
riał dowodowy przeciwko tym trzem
pomimo ubytku 4.500 le gi, by czekać z założonymi rękami, aż
.generałom. Materiał obejmuje 1.006 9zego Stanów Zjedn., który w sprawie wojennym,
kart zawartych w 4 tomach, oraz tęcz japońskiego generała Yamashita w ro karzy, nie przedstawia się tak źle. Nie sytuacja na odcinku opieki zdrowot
jednak, że przecież i nej automatycznie się poprawi.
kę z mapą Polski, gdzie oznaczone są ku 1946 uznał, że dowódca odpowiada zapominajmy
wojną już nie poszczególne gmi I | STAWA o planowej gospodarce w
miejsca i rodzaje zbrodni, dokonanych również za brak dozoru i skazał go przed
Anglosaski wyrok i fakty
czy osiedla, ale cale wielkie połaprzez armie pozostające pod ich do na karę śmierci za zbrodnie popełnio ny,
służbie zdrowia to tymczasowy
cie
kraju, pozbawione były pomocy
wództwem
w
roku
1939.
ne
przez
jego
podwładnych
na
żoł

Generałowie Rundstedt i Strauss względu na usługi, jakich można by
półśrodek, nieodzowny dla usunięcia
lekarskiej.
nierzach
amerykańskich
i
Filipińczy

zwolnieni! Władze brytyjskie uznały, od nich oczekiwać.
najbardziej jaskrawych i krzywdzą
kach. Zasądzono również za to samo IA ZlS rozmieszczenie lekarzy jest cych niedociągnięć.
że należy umorzyć postępowanie kar
Przyszło więc ułaskawienie gen. Lista od której cierpnie skóra
Z dokumentów tych wynika, że innego generała japońskiego — Horn
ne przeciwko nim bez przeprowadza I-Ialdera, który znalazł się na liście
bez porównania lepsze, wciąż jed
Ministerstwo Zdrowia planuje prze
nia rozprawy.
przestępców wojennych za zbrodnie wojska, działające pod dowództwem ma,
nak pozostawia jeszcze wiele do ży nieść jeszcze w ciągu r.b. ok. 400 le
Tylko że wtedy chodziłoto amery czenia. Wciąż jeszcze w dużych mia karzy z miast najgęściej nimi nasy
Wiadomość ta, podana przez prasę dokonane w czasie inwazji w Polsce i z polecenia Rundstedta, Mannsteina
kańskich żołnierzy, podczas gdy w stach istnieje zbyt wysoki odsetek le conych — do ośrodków najpilniej sił
brytyjską, wywarła zrozumiałe poru w roku 1939.. Uwolniono go już w r. i Straussa, w nieludzki sposób trak
obecnym wypadku w grę wchodzi karzy — by nie powiedzieć nadmiar, lekarskich potrzebujących.
szenie polskiej opinii publicznej. Mi 1947, polecając mu najpierw zorga towały polskich jeńców wojennych, za
naród polski.
nisterstwo Spraw Zagranicznych wy nizowanie niemieckiej służby, szpie bijały i raniły żołnierzy, którzy skła
bo przecież mowa o potrzebach w ska
Przeniesienia tc odbywać się mają
Warto tu jeszcze przytoczyć frag li ogólnokrajowej — co oczywiście W porozumieniu z samym zaintereso
stosowało do Ambasady Brytyjskiej gowskiej dla armii USA, a obecnie dali broń i oddawali się w niewolę.
w. Warszawie notę, z pytaniem „czy tworzy on przyszłą armię ■ niemiecką Oddziały wszystkich rodzajów broni menty listu, opublikowanego w Dai uszczupla możliwości obsadzenia sta wanym. jak również z przedstawicie
zabijały masowo mężczyzn, kobiety i ly Telegraph, w którym niejaki „prof. nowisk lekarskich w mniejszych mia lami świata lekarskiego, związków
powyższa informacja, która musiała- w zachodniej strefie okupacyjnej.
Również ułaskawienie Kesselringa, dzieci spośród ludności cywilnej, gra Just“ zi Hamburga, występując prze steczkach, a zwłaszcza na wsi.
by, wywołać zdziwienie rządu pol
zawodowych, miejscowych władz sa
Najwięcej lekarzy, jak i przed woj morządowych itp.
skazanego uprzednio na karę śmier biły. i niszczyły mienie polskiej lud ciwko ekstradycji przestępców wojen
skiego, odpowiada prawdzie“.
za zbrodnio popełnione we Wło ności cywilnej, podpalały, ostrzeliwa nych, usiłuje dowieść, że niemieccy ną, jest w Warszawie (1.200). We
Ale ponieważ dotychczas nie ma —
Wiadomość o zwolnieniu genera ci
szech,
ściśle się łączy z poprzednim. ły i bombardowały bezbronne wsie, gestapowcy i hitlerowcy w krajach o- wszystkich miastach wojewódzkich jak wspomniałam — odpowiednich za
łów Rundstedta i Straussa nic jest Kesselringowi,
Mackensenowi i Mael- osiedla, a nawet szpitale, lżyły, po kupowanych „spełniali jedynie swój pracuje łącznie ok. 4.100 lekarzy. To rządzeń — nie poczyniono jeszcze w
jednak mylna i łączy się z serią
wyroki śmierci zamieniono 4 niewierały, maltretowały w sposób obowiązek, nie mając innego wyjścia znaczy — przeciętnie na 10.900 mie tym kierunku nawet wstępnych kro
,innych, bardzo do niej podobnych. serowi
nieludzki Żydów. Oddziały te stosowa poza słuchaniem rozkazów“ i zastana szkańców ośrodków wielkomiejskich— ków.
lipca 1947 r. na węzienie.
Czyny generałów Runds edta, Mann ly odpowiedzialność zbiorówą drogą wia się, czy działalność oskarżonych przypada 15 lekarzy. Jest to wskaźnik
Jest to niczym nieusprawiedliwiona
Wolny - by szpiegować
Steina i Straussa znane są dobrze masowego gwałtu łącznie z zabójstwa można w ogóle uważać za przestęp b. wysoki. Dla orientacji: w ZSRR zwłoka, hamująca załatwienie tak wa
Od dawna reakcyjne dzienniki przy Dolskim organom sprawiedliwości. W mi osób cywilnych, niszczyły i profa stwo, gdyż „głównym ich celem była wynosi on 10, w Stanach Zjedn. A.P. żnego problemu. Pomoc lekarska mu
gotowywaly opinię publiczną W. Bry ciągu dwóch miesięcy zdołała Głów nowały budynki i urządzenia instytu walka z agentami komunistycznymi w — 12, w Szwajcarii 8 lekarzy na tę si być bowiem udostępniona wszyst
samą liczbę mieszkańców.
krajach okupowanych“.
kim ludziom pracy — bez względu na
tamńi, podając w wątpliwość potrzebę na Komisja Badania Zbrodni Niemiec cji religijnych.
Można by się jeszicze zastanawiać,
Niestety jednak już dla miast po I miejsce ich zamieszkania. I to udo
Ten fragment wystarczy chyba za
prowadzenia procesów i celowość ska kich w Polsce w porozumieniu z Pro
wlatowych i wydzielonych wskaźnik stępniona najszybciej.
mir-par.
zywania przestępców wojennych ze kuraturą Najwyższego Trybunału Na- czy dowódcy odpowiadają za czyny wszystkie komentarz«-

(Telefonem od korespondenta >API< dla iŹyc/ac)
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A CO Z ZARZĄDZENIEM?

Ośrodek Szkolenia Zawodowego Z.M. „Ursus”

Rundstedt i Strauss na wolności
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Urządzenie do centralnego ogrzewania zimną wodą.
System ogrzewania centralnego
dzięki wykorzystaniu resztek ciepła
swykłej wody jest już ßtosowany w
pomieszczeniach mieszkalnych, m. in.
w Szwajcarii.
Nim wyjaśnimy istotę tego na
pierwszy rzut oka paradoksalnego sy
stemu, zastanówmy się, jakie zacho
dzą procesy, gdy np. latem zamyka
my do lodówki masło, które wówczas
ze stanu półpłynnego przechodzi w
chłodni w stan twardy, jak drzewo
Ale jednocześnie lodówka ogrzewa
się pobranym od masła ciepłem. Gdy
by więc udało się skoncentrować cie
pło, jakie chłodnia pobiera od znaj
dujących się w niej przedmiotów,
można by wykorzystać je dla celów
.praktycznych.
Na tej właśnie zasadzie oparto sy®tem centralnego ogrzewania „sycojnego" zwykłą wodą, a przedstawia
Się on w sposób następujący:
AMONIAK I WODA Z JEZIORA

A.

A

*

*

W naczyniu A z płynnym amonia
kiem (patrz rysunek) umieszczamy ru
rę spiralną, w której przepływa pom
powana z pobliskiego jeziora lub
rzeki woda.
Amoniak znajdując się pod ciśnie
niem znacznie mniejszym od atmo
sferycznego przechodzi w stan wrze
nia lub silnie paruje, wskutek czego
pochłania wielkie ilości ciepła. Cie
pło to oddaje mu przepływająca wo
da, przy tym oziębiając się sama do
temperatury poniżej zera.
Następnie gaz amoniakalny zostaje
za pomocą pompy powietrzenej C sil
nie sprężony, co powoduje jego na
grzewanie.
Wytworzone w ten sposób ciepło zo
staje oddane wodzie w basenie B, któ
rą rozprowadzamy w sieci centralne
go ogrzewania.
Co zyskujemy przy tym systemie ogrzewania?
Prziede wszystkim wykorzystujemy
całe ciepło wody. Uzyskujemy lód, w
który zamienia się woda, oddawszy
resztki ciepła.

Praca kompresora, pompa, która
wytwarza próżnię nad naczyniem A
i spręża amoniak w stanie gazowym,
wymaga energii elektrycznej. Otrzy
mamy ją zie spalenia tylko 50 proc, tej
ilości węgla, którą zużylibyśmy na
normalne centralne ogrzewanie.

Jest to zysk wagi zasadniczej. Obec
nie mamy już dodatnie próby wyko
rzystania przy tego rodzaju ogrzewa
niach ciepła gleby, a nawet ciepła at
mosferycznego.
L. S.

Herbata wytrzymuje 20 stopni mrozu
Ambicją wielkiego uczonego radzie
ckiego i twórcy nieznanych dotąd ro
ślin, I. W. Miczurina, było: zdobyć
wpływ na ewolucję świata roślinne
go. Jego cichym marzeniem była
zmiana i odnowa całego roślinnego
oblicza ZSRR, najkorzystniejsza dla
jego mieszkańców.
Następcy jego wypełniają testa
ment swego mistrza: akademik Ei
chenfeld zakłada piękne ogrody na
ziemiach polarnych, a na 100.000 ha
na południu M. Czarnego wyrosła już
roślinność tropikalna.
W czasach starożytnych Kolchida
(tak zwano ziemie, leżące w dorzeczu
rzeki Rion na Kaukazie) cieszyła się
dość tajemniczą opinią. Do niej kie
rowali Argonauci wyprawę po złote
runo; do skał Kolchidy przykuto nie
szczęsnego Prometeusza, który Jowi
szowi skradł ogień dla ludzi.
W rzeczywistości, były to urodzaj
ne, lecz wilgotne, gorące 1 niezdrowe
ziemie, gdzie królował zabójczy ko
mar malaryczny. Tak było aż do ostatnich dni caratu. Uwagę na nie
zwrócił dopiero Miczurin, który ra
dził przesłać na Zakaukazie „najlep
sze próbki wszystkich południowych
roślin i stamtąd, poddawszy je selek
cji, pchać dopiero dalej, na północ“...
TROPIKALNE ROŚLINY POSU
WAJĄ SIĘ NA PÓŁNOC
W myśl tych wskazań, zwolennicy
metod Miczurina wyprodukowali od
porne na chłody gatunki różnych tro-

pikalnych roślin, (zwracając najwięk
szą uwagę na herbatę.
Biologiczne właściwości roślin her
bacianych nie łatwo poddają się prze
mianom. Na stacjach doświadczal
nych Jawy i Cejlonu od 50 blisko lat
nie wyhodowano selekcyjnie czystego
gatunku. Udało się to uczonym ra
dzieckim drogą opylania mieszaniną
pyłku, wziętego z kilku naraz roślin.
W rezultacie wyprodukowano dwa
selekcyjne, ogólnie cenione gatunki
herbaty gruzińskiej.
Ulepszono również sam system ho
dowli, podniesiono wydajność krze
wów o 50 — 80 proc. Największe jed
nak zainteresowanie wzbudziły prace,
mające na celu stopniowe przesuwa
nie herbaty na północ. Dzięki tym
pracom, istnieją dziś plantacje her
baty na północnym Kaukazie i w okręgu kubańskim, zdolne do znosze
nia 20-stopniowych mrozów.

cytryny, a na „parterze“ mandarynki
„Mieszkańcy" obu pięter żyją w dc
skonałej zgodzie, rodzą podwójni,
ilość owoców i odznaczają się więk
szą wytrzymałością na chłody.
W PLANIE — NOWY SKOK
NA PÓŁNOC
Stopniowo wprowadzane 9ą barn
busy, 'dziesiątki różnych gatunkó;
eukaliptusów, osuszających najwięk
sze bagna, drzewa kamforowe, różn
gatunki roślin dla przemysłu perfu
maryjnego, drzew kauczukowych
chinowych, laurów i dekoracyjnyc'
roślin egzotycznych. Wspaniale za
aklimatyzowało się tu m. in. słynn
avocado, rodzące owoce, uważane z
najsmaczniejsze w świecie.
Rezultaty aklimatyzacji okazały si
tak wielkie, że postanowiono uczynić
nowy skok na północ, przenosząc całe
Gaj bambusowy na KauJtazne.
plantacje cytrusowe w dalsze chłod
niejsze obszary ziem: Odeskiej, CherWskazówki Miczurina, dosłownie
PIĘTROWE DRZEWA CYTRUSOWE sońskiej, Winnickiej, Izmailskiej i mówiąc,
zaczynają... „wydawać owo
ce“.
Tadeusz Łaryssa.
Bardzo interesujące są prace nad Nikołajewskiej.
aklimatyzacją drzew cytrusowych:
pomarańcz, cytryn, mandarynek, dla
których nawet gorący Kaukaz jest...
Syberią. I tu również otrzymano no
we gatunki owoców bezpestkowych i
■
odpornych na chłody.
Z chwilą, gdy energia atomowa zdrowia promieniami, wydzielanymi
Ciekawą nowością są plantacje
„piętrowych“ szczepionych w koro znajdzie zastosowanie jako napęd przez stos atomowy.
Promienie te mogą być umiejsco
nie, drzew cytrusowych, rodzących na statków morskich, nastąpią rewolu
„pierwszym piętrze“ pomarańcze lub cyjne zmiany w żegludze oceanicznej: wione za pomocą ochronnego ekranu
odpadnie zaopatrywanie się w paliwo ze stali o grubości kilkudziesięciu
w portach obcych, waga i objętość centymetrów. Ekran taki o wadze 50
paliwa zmniejszą się do minimum, ton mógłby być bez większych trud
szybkość okrętów wzrośnie.
ności transpoitowany przez statek.
Przyszłość należy niewątpliwie do
Rozpad atomowy kilograma uranu
przynosi dwa miliony razy więcej statków o napadzie atomowym. Obec
ciepła, niż spalenie tej samej ilości nie jednak koszty, związane z eksplo
ropy. Przy napędzie atomowym wiel atacją tej energii, znaczni.e przewyż
wydatki na zwykły opał.
ki okręt pasażerski mógłby przejechać szyłyby
poczekać na dalszy postęp w
Atlantyk, zużytkowując porcję uranu Trzeba
technice urządżeń „silnika“ atomo
skie? Sprawa nie jest jeszcze jasna objętości filiżanki do herbaty!
wego.
geologowie toczą spory. Jednak zga
Najważniejszym zagadnieniem, zwią
Zastosowanie energii atomowej ja
dzają się, że warstwy zawierające zanym z zastosowaniem energii ato ko napędu rozwiązałoby również rady
skamieniałe szkielety niezwykłych mowej do napędu statku, byłaby kalnie problem szybkości, która wzro
istot, liczą więcej niż milion lat.
ochrona załogi przed szkodliwymi dla słaby znacznie.

Filiżanka

uranu

wytwarzała... małpa człekokształtna
W południowej Afryce dokonano ostatnio odkrycia, które może rzucić
nowe światło na zagadnienie początków istnienia człowieka.
Pośród szkieletów dawno wymarłych małp człekokształtnych z gatun
ku zwanego Australopithecus („małpa południowa“), znaleziono dziwne
PRZEDMIOTY PRZYPOMINAJĄCE NAJPIERWOTNIEJSZE NARZĘDZIA
LUDZKIE.
Małpa twórcą narzędzi? — to za
krawa na dziennikarską kaczkę!...
Australopithecus nie był zwykłą
małpą, pod względem objętości mózgu
nie różnił się wprawdzie od goryla,
szympansa, orangutanga, natomiast
ogólna budowa ciała i tryb jego życia
były zupełnie odrębne.
Współczesne małpy człekokształtne
żyją pośród pnączy puszcz równiko
wych, ich chwytne dłonie i stopy są
przystosowane do nadrzewnego try
bu życia.
Po ziemi chodzą niezgrabnie, na
czworakach.
Badania szczątków zwierząt i ro
ślin, pochodzących z warstw, w któ
rych znalezione rzekome narzędzia,
pozwoliły uczonym odtworzyć krajo
braz, w którym koczowały ongiś gro
mady Australopithecusów. Była to sa-

O moczówce prostej
Istnieje pewna postać chorobowa, przy
Narządem, produkującym i wydziela
jącym mocz, są nerki. Mocz zawiera w której nerki tracą swoją zdolność stęża
sobie ciała, powstające w wyniku proce nia moczu, zaczynają wydzielać mocz zu
sów chemicznych w ustroju, ciała niepo pełnie wodnisty, zawierający bardzo ma
trzebne, nawet szkodliwe i trujące. Ner ło rozpuszczonych ciał. Choroba ta nosi
ki wychwytują te ciała odpadkowe ze nazwę moczówki prostej. Organizm, chcąc
krwi i wydalają na zewnątrz, spełniając za wszelką cenę pozbyć się szkodliwych
w ten sposób funkcję oczyszczania orga odpadków przemiany materii, zaczyna wy
dzieląc bardzo duże ilości moczu, traci
nizmu.
Wszystkie składniki moczu występują więc dużo wody. Straty te muszą być
w postaci roztworu wodnego. Do nerek stale uzupełniane. Chorzy obok obfitego
są one dostarczane przez krew. Dokładne wydzielania moczu cierpią stale na silne
pomiary wykazały, że stężenie omawia pragnienie. Znane są wypadki, gdy cho
nych ciał w moczu jest znacznie wyż- rzy na moczówkę prostą wypijają dzien
t?fe, niż we krwi. Zawartość np. moczni nie po kilkadziesiąt litrów płynów.
ka we krwi nie przekracza 50 mgr (mi
Przyczyną moczówki prostej jest nie
ligram — tysiączna część grama) na 100 domoga jednego z gruczołów wewnętrz
cm3, podczas gdy w moczu — może do nego wydzielania, mianowicie przysadki
chodzić do 5—6%.
mózgowej. Niedomoga taka może wystą
Jest rzeczą zrozumiałą, że podniesie pić pod wpływem urazu, zranienia cza
nie stężenia roztworu wymaga pewnej szki, po pewnych chorobach zakaźnych,
energii. Gdybyśmy chcieli stężyć np. roz lub bez uchwytnej przyczyny. Czasem
twór soli w wodzie, musielibyśmy część objawy moczówki prostej mijają stopnio
wody wyparować przez podgrzanie. Rów wo, częściej jednak sprawa chorobowa
nież nerki wykonują dość znaczną pracę ma charakter stały.
przy stężaniu moczu. Stopień stężenia
Leczenie moczówki prostej polega na
moczu jest w pewnej mierze wskaźni wprowadzeniu
do ustroju brakujących
kiem pracy nerek.
hormonów.
Można to osiągnąć przez
wstrzykiwanie podskórne odpowiednich
wyciągów, albo przez przeszczepienie gru
czołów zwierzęcych w dowolne miejsce
ciała.
Niestety, przeszczepione gruczoły (przy
sadki mózgowe) po pewnym czasie mar
nieją i przestają działać. Przeszczepienie
Ostrzegam żonę moją Halinę Bere- należy więc co pewien czas powtarzać.
zińską, jej matkę Marię Łozińską Niektórzy badacze osiągali dość dobre
przez 'podawanie wysu
zam. w Częstochowie przy ul. Lim wyniki lecznicze,
gruczołów zwierzęcych w postaci
bowej 27, oraz wszystkich, którzy szonych
w jakiejkolwiek formie przyczy tabaczki do zażywania (wąchania).
Istnieje zewnętrzne podobieństwo obja
niają się do rozpowszechniania roz wów
prostej i cukrzycy (mo
siewanych przez wyżej wymienione czówkimoczówki
cukrowej). I tu i tam spostrzega
oszczerstw uwłaszczających opinii się wzmożone
pragnienie
i nadmiernie
mojej i moich rodziców, że sprawę obfite oddawanie moczu. Jednak
analiza
skieruję na drogę sądową. Nazwi
moczu
wykazuje
natychmiast,
że między
ska są mi znane.
tymi chorobami istnieją bardzo znaczne
2288-1
Zenon Bereziński. ' różnice: przy cukrzycy mocz jest zagę
I
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szczony dość znacznie 1, co najważniej
sze, zawiera cukier gronowy.

Ostrzeżenie

Lekarz

Zarząd Lubelskiego Towarzystwa Dobroczynności
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Teorie Miczurina wydajq owoce

Narzędzia z odłupów kamienia

LEKARZ RADZI

♦

Str. 5

zawiadamia PP.
Członków, że dnia 29 maja 1949 r. o godz. 18 w lokalu Szkoły Handlo
wej im. Vetteröw przy ul. Bernardyńskiej Nr. 14 odbędzie się Zwyczaj
na Walne Zgromadzenie
Porządek obrad następujący:
1) Wybór Przewodniczącego.
2) Rozpatrzenie i zatwierdzenie bilansu i sprawozdań Zarządu
o stanie i działalności Towarzystwa za rok 1948 i odczytanie protokółu
Komisji Rewizyjnej,
3) Rozpatrzenie i zatwierdzenie budżetu na rok 1949.
4) Wybór 3 członków Zarządu na lat trzy i 3 zastępców na rok je
den, wybór 3 człcnków Komisji Rewizyjnej i 2 zastępców na rok jeden.
5) Sprawa zbycia części placu Lub. Tow. Dóbr, położonego przy
ul Krak. Przedm. 29 w Lublinie.
6) Sprawa siedziby Domu Opieki dla dorosłych w Lublinie, ul.
Sieroca 4 (dawniąj Schronisko dla Starców i Kalek).
7) Wolne wnioski
Uwaga; Zebranie będzie prawomocne bez wzgłędu na Ttezbę przyby
łych członków L. T. D. (§ 32 Statutu).
899-1

wanna, step porośnięty kępami krze
wów i drzew. Oczywiście, w takim
środowisku komeczna była umiejęt
ność poruszania się po ziemi.
Wnikliwe badania
znalezionych
szkieletów w pełni to potwierdziły.
DWUNOŻNA MAŁPA KOPALNA
Stopy
Australopithecusów były
przystosowane do dwunożnego mar
szu, postawa ciała wyprostowana.
Dłoń miała kształt typowo ludzkiNad oczodołami nie było charaktery
stycznych dla małp łuków kostnych.
Uzębienie bardzo podobne do ludzkie
go, bez ostrych, sterczących kłów.
Młode osobniki osiągały dojrzałość
stosunkowo późno.
Widzimy zatem, że podobieństwo
kopalnej małpy do człowieka jest ude
rzające. Kongres antropologów, zwo
łany do Nairobi (Afryka południowa)
orzekł, że Australopithecus jest nie
wątpliwie spokrewniony z gatunkiem
ludzkim.
MAŁPA KOPALNA — TWÓRCĄ
NARZĘDZI
Nic więc dziwnego, że wieść o od
kryciu rzekomych narzędzi stała się
sensacją naukowców. Profesor Hen
ryk Breuil — najwybitniejszy znaw
ca początków kultury ludzkiej — opu
ścił natychmiast Paryż i udał się do
Afryki, aby naocznie sprawdzić wia I
rygodność odkrycia.
Według jego relacji, mamy do czy
nienia z niewątpliwymi narzędziami,
wyrabianymi z kamieni, odłupywanych celowo od brył krzemienia. In
tensywnie prowadzone badania do
starczą niewątpliwie dalszych mate
riałów i przyczynią się do ostatecz
nego wyjaśnienia kwestiiDotychczasowe najstarsze znalezi
ska, wykazujące ślady istnienia kul
tury, oceniano na około 600.000 lat
(Jaskinia Szu-ku-tien pod Pekinem
ze szczątkami istot z gatunku Pithekanthropus).
Jak dawne są znaleziska afrykań-

Lekarz-dentysta
z wyrobioną praktyką z powodu zamąż
pójścia i wyjazdu odstąpi mieszkanie 5-cio
pokojowe z wygodami za zwrot kosz
tów remontu 1 mebli. 29232-0
Województwo Olsztyńskie Kętrzyn Pow
stańców Warszawy 32 Matysek Alina.

Co słychać na świecie?
liii

I

Uczeni badają te reny
dalekiej północy

licji otworzył na słonie ogień z bro
ni karabinowej i pistoletowej. Zdo
łano zabić 5 słoni. Reszta wycofała
się z miasta, lecz zajęła stanowiska
w pobliżu.

, świecie zwierząt. Występuje ona tyl
ko tam, gdzie kolor ten doskonale
przystosowany jest do otoczenia przy
rody i stanowi dla zwierzęcia swego
rodzaju barwę cchrcnną, np. białe
niedźwiedzie i białe zające na półno
cy itd.
Albinosami nazywamy nie te zwie
rzęta, dla których kolor biały jest
normą, lecz te, które są „białym wy
jątkiem“. Biały słoń biała małpa, ow
ca, wróbel itd. — eto przykłady albi
nosów. Barwa biała jest w tym wy
padku wynikiem braku w organizmie
Przez dwa. tygodnie słonie „zwie zwierzęcia pigmentu, substancji bar
dzały“ krańce miasta obchodząc je wikowej. (r)
naokoło i żywiąc się pledami oko
licznych pól. Zachowywały się tak
spokojnie, że fotografowano je bez
trudu. Nie atakowały ludzi, ani
RADIO
zwierząt domowych. Nie ryzykowa
ły też zapuszczania się w głąb miasta.
Po upływie dwóch tygödni
■0dniu
22 bm.
usłyszy___ —
___ (niedziela)
______________
fały się
* cło lasów, (r)
my m. in. następujące audycje:
Wiadomości: 8.00, 16.00, 21.00. 23.00.
Wszechnica 11.00.
Niezwykłe albinosy

Oddział Północny Wszechzwiązkowego Radzieckiego T-wa Geogra
ficznego, z siedzibą w Archangielsku, prowadzi obecnie ciekawe i
doniosłe z punktu widzenia nauko
wego prace badawcze na terenach,
wysuniętych daleko na północ,
W trzech kierunkach idą prace
Towarzystwa; badania terenów lą
dowych, mórz i etnografii radziec
kich krajów północnych. Prace te
mają wspólny cel ostateczny: tak
opracować istniejące warunki geo
fizyczne tych terenów, aby w rezul
tacie stworzyć podstawy naukowe
pod szybki i racjonalny rczwój go
spodarki narodowej na tych zie
miach.
Ekspedycje Oddziału Północnego
zebrały m. in. niezwykle ciekawe
i mało znane materiały etnograficz
ne. Obecnie w toku jest wielka zbio
rowa praca „Ekonomiczno _ geogra
ficzny opis okręgu archangielskieSłowo „albinos“ pochodzi od łaciń
go. (r)
skiego wyrazu „albus“ i w dosłow ■
I
nym tłumaczeniu oznacza „biały“.
Słonie zaatakowały miasto Białą birwę rzadko spotykamy

w Sudanie
W lutym br. na miasto Malak;-.,
w Sudanie napadło stado 52 słoni
Rozwaliły one i zdeptały kilkanaście
detmków pedimiejskich, a napotkaw
dzy w dalszej drodze plac targo
wy — zabrały się do... obiadu: ster
ty nagromadzonych na sprzedaż jarzyin i owoców znikały w niesamowitym tempie. Targ, oczywiście,
opustoszał.
Przybyły na miejsce oddalał po-

Zawiadomienie
Kierownictwo

Elektrowni Radom

“SPORT I WCZASY

Przetarg nieograniczony
Zjednoczenie Przemysłu Cukrowniczego Okręgu Lubelskiego ogła
sza przetarg nieograniczony na dostawę loco stacja rozładowcza nor
malno torowa podkładów normalnotorowych — rozmiar: 15x25x260 cm.
dla Cukrowni:
„Częstocice“ — st. kol. Ostrowiec Świętokrzyski — 500 szt
„Klemensów“ — st. kol. Klemensów — 2500 szt
„Lublin“ — st kol. Lublin, bocznica własna — 1500 szt.
„Rejowiec“ — st. kol. Rejowiec — 500 szt..,
oraz podkładów sosnowych wąskotorowych o wymiarach: 14x18x150 cm.
dla Cukrowni:
„Garbów“ — st. kol. Nałęczów — 2500 szt.
„Klemensów" — st kol. Klemensów — 6000 szt.
„Opole“ st. kol. Nałęczów — 6000 szt.
„Strzyżów“ — st. kol Werbkowice — 7500 szt.
Oferty w zalakowanych kopertach bezfirmowych należy składać
pod adresem: Zjednoczenie — Wydział Zaopatrzenia w Lublinie, ul.
Krochmalna 13 do dnia 28 maja br.
Komisyjne otwarcie ofert nastąpi w dniu 30 maj,a 1949 r. o gooz.
10-tej rano w lokalu Wydziału Zaopatrzenia w Lublinie przy ul. Kroch
malnej 13 Dyrekcja Zjednoczenia zastrzega sobie prawo dowolnego
wyboru oferenta prawo częściowego wykorzystania oferty, oraz unie
ważnienie przetargu bez podania przyczyny i bez ponoszenia jakiejkol
wiek odpowiedzialności za skutki wynikłe dla oferenta.
Do oferty należy dołączyć kwit wpłaconego wadium do Narodowe
go Banku Polskiego w Lublinie na rachunek Zjednoczenia w wysoko
ści 1 proc, (jeden procent) oferowanej sumy.
Zjednoczenie Przemysłu Cukrowniczego Okręgu Lubelskiego Lu
blin, ul. Szopena 9.
K. 485-0

2.00 Nabożeństwo; 10.00 Muzyka;
10.20 Auaycja regionalna; 11.20 Prze
rwa; 12.04 Festiwal Muzyki Ludowej;
13.00 Radiokronika; 13.15 Niedziela na
wsi; 14.00 „Bóbr“ pogadanka Żabińskie
go; 14.10 Dla dzieci; 14.30 Muzyka roz
rywkowa; 15.00 „Paryż we krwi“ słuhowisko; 16.20 Muzyka, lekka; 16.45
Nowe książki"; 17.00 Koncert orkiery Rachonia, soliści; 18.00 „Pan Ta!usz“ (XV); 18.20
12.22 Tąuzyka:"
2.2_ 1.... 18.30 „Z
”
■cia Czechosłowacji“; 19.00 „Janek
„_____ “
>era Żeleńskiego; 21.40 Muzyka taeczna dyr. Cajmer; 22.30 Wiadorno?,i sportowe; 23.10 Muzyka taneczna;
.00 Koniec audycyj.

ii.aivica — albinos.

zawiadamia P. T. Odbiorców że dn.
22 maja 1949 r. od godz. 6-ej do
10-ej nie będzie prądu w całym
mieście
z
powodu
dorocznego
czyszczenia urządzeń elektrycznych.
Zjednoczenie Energetyczne
Okręgu Radomsko-Kieleckiego
K 607-0
Placówka Radom. Miasto.

Podaje się do wiadomości, że

biura Państwowego Banku Rolnego
Oddział Wojewódzki w Białymstoku

zostały przeniesione z ul. Warszawskie/ /

do gmachu własnego przy Rynku Kościuszki 15
PAŃSTWOWY BANK ROLNY
Oddział Wojewódzki
w Białymstoku

Spółdzielnia »LAS«
BIAŁYSTOK, UL. KRASZEWSKIEGO 13

poszukuje

KSIĘGO WEGO-BILANSISTĘ

Warunki do omówienia
Zgłoszenia osobiste od zaraz

K 278-1

Str. 6

Transparenty
na ulicy 1 Maja
Pracownicy Centrali Mięsnej., inic
jatorzy pięknej akcji masowego wstę
powania do szeregów TPPR, ozdobili
swój gmach przy ulicy 1 Maja trans
parentami o następu,
treści:
„Pracownicy CM w odpowiedzi na
pakt atllantycki wstąpili gremialnie
do szeregów TPPR“.
„Pracownicy CM wzywają cały ol
sztyński świat pracy do gremialnego
wstępowania do szeregów TPPR“.
„Niech żyje Zw. Radziecki — osto
ja pokoju i postępu1.
Gmach zdc bią także portrety wo
dzów międzynarodowego proletaria
tu W. Lenina i J. Stalina, oraz pre
zydenta RP B. Bieruta.

ŻYCIE OLSZTYŃSKIE
T

Dalsze zobowiązania
Roczny plan produkcji mleka dla
uczczenia Kongresu

będzie na pewno przekroczony
Produkcja mleka w naszym województwie wzrasta w tempie napraw
dę imponującym. Plan skupu tego podstawowego artykułu przez je
dyną uprawnioną do tego instytucję, jaką jest Centrala Spółdzielni Mleczarsko-Jajczarskich, wynosił w r. ub. 18 milionów litrów, a na rb.
przewiduje skup 64 mil. litrów.
Są wszelkie dane po temu, że już
w bieżącym miesiącu plan roczny wy
konany zostanie w 100 proc., a doro
bek dalszych miesięcy pójdzie w ca
łości na nadwyżkę. Przy tak szyb
kim rozwoju produkcji ostatnia cyfra

W okresie tygodnia TBS
nie skąpmy ofiar na cele Tomarzystma
Tydzień Towarzystwa Burs i Sty zację tej instytucji wśród społeczeń
pendiów, rozpoczynający się w nie stwa oraz zgromadzenia funduszów
dzielę, ma na celu dalszą, populary- na zrealizowanie jej zamierzeń.
A zamierzenia są duże i ważne, że
wymienimy chociażby zagadnienie bu
dowy nowych burs, czy konieczność
Towarzystwo Burs i Stypendiów dostarczenia dalszych stypendiów dla
organizuje w dniu dzisiejszym kwes niezamożnej młodzieży . robotniczochłopskiej.
tę uliczną na cele Towarzystwa.
Pamiętajmy, że dziś rozpoczyna
TBS naszego województwa przystą
Się Tydzień TBS, którego niezawod piło już do remontu 3 budynków w
nie pomyślny wynik przysporzy nie Kętrzynie z przeznaczeniem na bur
zamożnej młodzieży szkolnej nowych sę, w której znajdzie pomieszczenie
burs i stypendiów, (an)
ok. 300 uczniów. Organizuje się rów
niez bursę w Węgorzewie na ok. 100
miejsc. Mają też powstać bursy w
Giżycku, Zalewie (pow. Morąg) oraz
W olsztyńskiej Izbie Rzemieślni w Wydminach (pow. Giżycko).
czej zarejestrowało się 2.508 zakła
Ponadto zarząd TBS opracowuje
dów rzemieślniczych na ogólną licz
bę 2.774 zakładów, zgłoszonych w plany odbudowy gmachu na bursę w
Urzędach Skarbowych na terenie Olsztynie. Na ten cel przeznacza się
10 mil. zł. (an)
naszego województwa, (an)

Zbiórka na cele TBS

Rejestracja rzemiosła

planu 6-letniego, przewidująca dla
naszego regionu w r. 1954 produkcję
306 milionów litrów mleka, nie wy.
daje się wygórowana.
Według planu tegorocznego, które
go liczby już dziś traktować należy
jako orientacyjne, 53.696.000 litrów
mleka projektowano zużyć na wy
rób 1.917.000 kg masła, 5.548.000 li
trów miano przerobić na sery, uzy
skując 460.000 kg sera pełnotłustego,
i wreszcie 256.000 1 — na 43.000 li
trów śmietany. Na konsumcję wew
nętrzną przeznaczono 4.500.000 1. W
związku ze wzrostem podaży wszy
stkie te pozycje pod koniec roku zo
staną znacznie przekroczone.

Skup mleka w terenie przeprowa
dza obecnie 40 mleczarń okręgowych,
należących do Zw. Samopomocy
Chłopskiej. W samym Olsztynie mle-

ko jest rozprowadzane przez 20 skle
pów CSMJ i spółdzielni ,,Mazur“. Z
biegiem czasu dojdą do tego tak bar
dzo potrzebne naszemu miastu trzy
bary mleczne, które poza produkta
mi mlecznymi i nabiałem będą wy
dawać dania jarskie.
Idąc na rękę ludności pracującej
miasta, Centrala od pewnego czasu
wprowadziła na rynek mleko paste
ryzowane w butelkach o zawartości
jednego lub pół litra. (1)

W dalszym ciągu napływają z ca
łego województwa zobowiązania, ja
kie podejmuje olsztyński świat pra
cy dla uczczenia Kongresu Związ
ków Zawodowych.
Pracownicy nadleśnictwa Korpele
postanowili zalesić dodatkowo 20 ha
terenu po inwazp mniszki-brudnicy,
a nadleśnictwo Skalisko zobowiązało
się zalesić 8 ha i zasadzić 600 drze
wek.
Załoga tartaku państwowego w Pa
symie postanowiła wykonać roczny
plan produkcyjny do 31 sierpnia.
Podejmują zobowiązania i pocz
towcy. I tak obwodowy urząd pocz-

Inżynierowie i technicy komunikacji

obradowali w Olsztynie
W sali konferencyjnej DOKP od
było się zebranie inżynierów i tech
ników węzła olsztyńskiego, członków
Stowarzyszenia Inż. i Techn. Komu,
nikacji. W obradach wzięli również
udział kolejarze z Ostródy.
Na porządku dziennym omawiane
były bieżące zadania stowarzyszenia
oraz ustalony został plan pracy na
najbliższy okres. Referat o sytuacji
politycznej wygłosił wicedyrektor ko-

lei Rzepniewski, sprawozdanie z obrad kongresu Stowarzyszenia, który
odbył się w Krakowie, złożył inż.
Lewkowicz.
W czasie dyskusji podkreślono ko
nieczność intensywnego werbunku
nowych członków, do czego zachęca
ją dobre wyniki akcji werbunkowej
z ostatniego okresu.
Organizacja
olsztyńska
zrzesza
obecnie 155 członków, (jj)

Nadmiar wód Warmii i Mazur
nawodni nadnarwiańskie łąki i pastwiska

towy w Giżycku wezwał do wspÓŁ»
zawodni etwa zespołowego urzędy w
Kętrzynie i Mrągowie, a urząd w
Rynie — Mikołajki.
Listonosze wiejscy podjęli współ
zawodnictwo indywidualne w werbo
waniu nowych prenumeratorów pism
robotniczo.(chłopskich.

Dzień Olsztyna
ZEBRANIE NAUKOWE
Olsztyński oddział Polskiego To
warzystwa Historycznego zorganizo
wał wczoraj zebranie naukowe, na
którym profesor Uniwersytetu Mi
kołaja Kopernika w Toruniu dr Hej
nosz przedstawił swoją pracę pt.
„Początki i rozwój państwa polskie^
go“.
Po prelekcji wywiązała się oży
*
wioną dyskusja, w której zabierał#
głos liczni uczestnicy zebrania.
100.000 ZŁ GRZYWNY
Delegatura
olsztyńska
Komisji
Specjalnej ukarała grzywną 100.000
zł Kazimierza Olechnowicza za sprze
daż kiełbasy po cenach wygórowa-,
nych. (ri)
NAPIS Z KWIATÓW
Na skarpie ogrodu owocowego przy
ul. Kościuszki czytamy z żywych
kwiatów ułożony napis: Państwowe
Liceum Ogrodnicze.
Jest to dzieło uczniów tej szkoły.
Brawo — piękny i sympatyczny po
*
mysł. (lu)
ZA MAŁO ŁAWEK
W okresie upałów skwerek przed
gimnazjum przy ul. Stalina daje mi
łą ochłodę. Niestety, dwie istniejące
tam ławki, stale „okupowane“ — to
stanowczo za mało. (Ijlj)

Po zaborcy niemieckim władze polskie w województwie olsztyń
Ze względu na obfitość wód teren
skim przejęły w r. 1945 dość chaotycznie i tandetnie rozbudowaną' nasz nadaje się wyjątkowo do zasile
a nonadto zaniedbaną pedyzas wojny sieć melioracyjną w postaci dre nia przede wszystkim dorzecza Narwi,
nów i rowów odwadniających.
gdzie w pow. przasnyskim, kolneńSystem melioracji wodnych obeji- urządzenia tego rodzaju muszą być skim i szczuczyńskim oczekuje nawod
mował wówczas zaledwie 70 proc, stale pod opieką, wymagają kon nienia około 180 tysięcy ha łąk i past
ogólnej powierzchni ziem ornych, łąk serwacji rowów i renowacji drenów, wisk.
i pastwisk, wymagających odwod- które służą przeciętnie ok. 50 lat.
W drodze dokonanych w roku unienia.
Zwłaszcza rowy muszą być rok rocz biegłym wstępnych badań ustalono,
w szeregach Zw. Samop. Chłopskiej
Cyfrowo
przedwojenny
system nie oczyszczane z namułu, aby mo że istnieje możliwość spiętrzenia w
W dniu wczorajszym zakończył się
Jednym z głównych zadań, jakie cych kół gospodyń wiejskich, które melioracji przedstawiał się, jak na- gły nadal pełnić swe zadanie.
naszych jeziorach za pomocą śluz
stawiał sobie ostatnio zarząd woje zrzeszają
łącznie 1.200 kobiet (na stępuje: dreny na 440.000 ha ziemi
Niemcy przez okres wojny robót większych ilości wód opadowych ce IV kurs podstawowy dla pracowni
wódzki ZSCh, było powiększenie li ogólną liczbę 10.795 członkiń Związ ornej i na 320.000 ha łąk i pastwisk. konserwacyjnych prawie nie prze lem odprowadzenia ich na wymie ków pocztowych z niższym wy
kształceniem. W kursie wzięło udział
czby członkiń, zogniskowanie ich w ku).
Długość sieci kanałów i rowów wy prowadzali. Wznowiono je dopiero
39 słuchaczów, z których 38 złożyło
W obecnym okresie koła gospodyń lotowych, oraz rurociągów krytych w r. 1945 po objęciu kraju przez nione tereny nad Narwią.
kołach gospodyń wiejskich i uaktyw
Na podstawie już uzyskanych da egzamin z wynikiem pozytywnym.
nienie tych kół. Podjęte prace swego wiejskich działają w trzech kierun na odwadnianym obszarze wynosiła administrację polską i to przeważ
czasu przez aktyw terenowy Związku kach — politycznym, kulturalnym i 20.000 km, włączając w to również nie w drodze szarwarku — obowią- nych w roku bieżącym będą podjęte
Z wynikiem bardzo dobrym kur«
wespół z Ligą Kobiet w tym kierun gospoda reżym. Ich hasłem politycz i tzw. ścieki naturalne.
zek ten ciąży bowiem nie na Pań. dalsze prace, które zapoczątkują ro ukończyli: ob. W. Białobrzeski (Or
nym na dzień bieżący jest w dalszym
ku dały wynik pozytywny.
Przy odwadnianiu terenów nizin stwie, lecz pa samej ludności, która boty melioracyjne w dolinie Narwi. neta), ob. L. Dybawski (Białystok),
W następnym roku nabiorą one więk ob. M. Gudel (Sokółka) i ob. S. Kli
Na około 5 tysięcy nowych człon ciągu walka o pokój. Poza tym orga nych pracuje 57 pomp. Przeciętnie z tych urządzeń korzysta.
ków, którzy przystąpili do organiza nizują one dla swoich członkiń kur na 1 hektar użytków rolnych przy
mek (Mrągowo). (jjO
W roku 1947 wartość robót szar- szego rozmachu. (1)
cji po ostatnich wyborach przeszło sy kroju i szycia, współdziałają z pada 500 m podziemnych ciągów, warkowych. wykonanych na tym
2 tysiące stanowią kobiety. Ilość kół czynnikami administracyjnymi w ak układanych zazwyczaj na głębokość ważnym odcinku gospodarki rolnej,
gospodyń wiejskich wzrosła w tym cji ,,H“ i rozwijają w terenie żywą 1 metra.
wynosiła ok. 25 mil. zł. W roku
Mimo wielu defektów i braków 1948 — z górą 30 mil. zł, a w roku
czasie do 795, licząc tylko czynne pla działalność kulturalno-oświatową.
Jednym z najbardziej aktualnych istniejąca sieć odwadniająca w na bieżącym szacuje się na około 50
cówki tego typu.
Najlepiej pod tym względem stoi zadań tych kół jest uruchomienie szym województwie przedstawia war mil; zł, co stanowi zaledwie 42 proc,
najmniej stosunkowo zaludniony po wzorem lat ubiegłych dziecińców let tość wielu setek milionów złotych robót koniecznych dla utrzymania
wiat Górowo Ławieckie, gdzie istnie nich na wsi celem odciążenia matek przedwojennych.
sieci melioracyjnej w należytym
Jak już podawaliśmy, w lokalu pomnik wypad! jak najokazalej], aby
(1)
je obecnie 68 wzorowo prospeiują- w okresie robót w polu.
Jest więc rzeczą zrozumiałą, że stanie.
TPPR w Olsztynie odbyło się zebra śmy stworzyli prawdziwe dzieło siztu
Uwzględniając potrzeby i możli nie zreorganizowanego społecznego ki.
wości naszego województwa, władze komitetu budowy pomnika wdzięcz
Toteż koszt budowy pomnika, ob
centralne przyznały w tym roku ności dla Armii Radzieckiej.' W to
kredyt w sumie 60 mil. zł na reno ku obrad omówiono również wyso liczany na 15 mil. zł, nie jest wy
wację kanałów podstawowych, 20 kość kosztów fundowanego pomni górowany, a to dzięki temu, że jako
materiał budowlany będzie Użyty
mil. zł na konserwację drenów i ka, które wyniosą około 15 mil. zł.
stacji pomp, a ponadto ok. 60 mil. zł
Opracowania projektu pomnika, granit z b. mauzoleum Hindenburga
na odbudowę rowów i urządzeń me. jaki ma stanąć w Olsztynie, pod w Tannenbergu. Oglądał go prof.
lioracyjnych na terenie tzw. poi- jął się — jak wiadomo — znakomity Dunikowski w czasie swej ostatniej
bytności w Olsztynie i stwierdził, że
derów w pow. braniewskim i po- artysta prof. Xawery Dunikowski.
-i zespołu usłyszeliśmy „Pozdrowienia słęckim.
wiele elementów b. mauzoleum do
(Od naszego SDecjalneąo wysłannika)
Z
wiadomości
nadeszłych
do
Ol

od Krakowa“, „Wesele sieradzkie“,
skonale nadaje się do budowy pom
W toku rozmowy z naczelnikiem
Zlot zespołów świetlicowych pow.
Większość wykonawców stanowiła „Wesele na wsi“ Noskowskiego i frag Wydz. Wodno-Melioracyjnego Urzę sztyna wynika, że projekt jest już nika.
w toku opracowania i są uzasadnio
mrągowskiego który odbył się w młodzież miejscowego pochodzenia, menty z ,,Wiesława“.
du Wojewódzkiego inż. J. Rembow ne podstawy do przypuszczenia, że
Ukcie, był, jak to już podkreśliliśmy młodzież mazurska — absolwenci 6W związku z bliskim już termi
Niemniej interesująca była wysta skim, któremu zawdzięczamy po wyż w drugiej połowie czerwca będzie
w poprzednim reportażu, wydarze ciomiesięcznych kursów repoloniza- wa, w której wziął udział zespół pla sze dane, nasz rozmówca poruszył
nem ukończenia projektu pomnika
gotów.
niem kulturalnym, zasługującym na cyjnych. Przygotowując się do wy. styków świetlicy w Mrągowie i ze aktualne już dziś zagadnienie po
— wypróbowane w sweji ofiarności
Dążeniem społecznego komitetu bu społeczeństwo Warmii i Mazur po
bliższą uwagę.
sętpów na zlocie zwracali przede wszy spół rzemiosła artystycznego z Ukty. wiązania naszego systemu wodnego
dowy pomnika, a także prejektodaw
Nie dlatego, że brały w nim udział stkim uwagę na poprawne opanowa
bez wątpienia z datkami, az sąsiednim systemem Narwi i cy prof. Dunikowskiego, jak i całe śpieszy
MŁODY TALENT
znane wszystkim zespoły i głośni wy nie tekstów, przez co, szczególnie w
by brakującą kwotę 12.6 mil. zł szyb
Wisły.
go naszego społeczeństwa jest, aby ko i sprawnie uzupełnić, (nan)
konawcy. Boć przecież takie nazwy, inscenizacjach i recytacjach zbioro
i
Z plastyków wystawili swoje pra
jak Bobrówka czy Popowa — nie. wych, można było zauważyć pewne ce Borowski, Gudelis i Ostaszewski.
wiele mówią, Nam jednak, którzy skrępowanie ruchów na scenie, pew Tadeusz Borowski jest artystą zawo
przyglądaliśmy się popisom artysty- ną sztywność. Ale to jest mniej waż dowym. Przed wojną nagrodzony był
cznym. powiedziały b. dużo o rzetel ne.
za prace, wystawione w warszawskim
nym wysiłku tych ludzi. Bo, pracu
W występach artystycznych brały IPS-ie. To wiele mówi. Gudelis re
jąc zawodowo, bądź ucząc się, zna udział zespoły kursów repolonizacyj- prezentuje również wysoki poziom.
leźli jeszcze czas i chęci, aby poważ nych z Popowa, Bobrówki i Mrągo
Trzeci z plastyków, Ostaszewski,
nie poświęcić się służbie sztuki.
wa, oraz świetlic powszechnych z stawia w służbie sztuki pierwsze do
Mrągowa, Ukty i Mikołajek. 3-go- piero kroki. Ten 17-letni chłopiec
NIE ZGADZAMY SIĘ
dzinny prgoram był b. różnorodny i przejawia niewątpliwy talent. Jest
W związku z przeprowadzoną obecnie reorganizacją bankowości ban szczące się w ratuszu, zostałyby prze
Otwierając zlot inspektor szkolny zawierał recytacje zespołowe i insce uczniem szkoły zawodowej w Mrągo
ob. Sikora powiedział że rezultaty nizacje, tańce ludowe, występy chó wie, a po południu pracuje... w kinie. ki olsztyńskie stanęły przed trudnym do rozwiązania problemem mieszka, niesione na ul. Pieniężnego do loka
^jektóre^z nich bowiem w wyniku reorganizacji ulegną popracy świetlic i zespołów repoloni- rów.
lu po bibliotece.
Warto, doprawdy, zainteresować się szerzeniu, jak to m. in. ma miejsce z pojS|tjm Bankiem Komunalnym
zacyjnych,
prowadzonych ofiarnie
Osobne omówienie należy się świe nim bliżej i pokierować rozwojem (dawne KKO).
W ten sposób Olsztyn kosztem ge
przez miejscowe nauczycielstwo, są tlicy mrągowskiej kierowanej przez tego młodego talentu.
skromne. Nie możemy się zgodzić z ob. Zborowskiego która reprezentuje
Kwestia uzyskania odpowiednich odbudowy starego ratusza, gdzie zna neralnej przeprowadzki kilku wydzia
PIĘKNA WYSTAWA
tą oceną. Wyniki tej pracy, które po doprawdy wysoki poziom. W wyko
pomieszczeń sprowadziła z Warsza lazłaby wówczas pomieszczenie nie łów Zarządu Miejskiego zyskałby sta
iy ratusz odbudowany całkowicie,
kazano nam na zlocie, są b. duże.
naniu solistów, orkiestry i chóru tego
Zespół rzemiosła artystycznego z wy przedstawicieli central poszcze tylko centralna biblioteka miejska., gdyż brakujące jeszcze na ten cel 3
Ukty pokazał wiele różnorodnych gólnych banków. Na wspólnej kon ale i dział młodzieżowy, który we mil. zł łatwiej byłoby już od władz
prac, łączących wartości artystyczne ferencji z prezydentem miasta mgr. dług obecnych projektów mieścić się centralnych otrzymać I co najważ
z zastosowaniem praktycznym. Mebel Browińskim problem ten zdołano roz_ ma przy ul. Pieniężnego, oraz Urząd niejsze — odbudowa starego ratusza
ki ogrodowe, wykonane z drzewa brzo wiązać ku zadowoleniu obu stron. Stanu Cywilnego. Natomiast Wydz. zakończona byłaby na pewno jeszcze
zowego, gustowne pantofle damskie,
Mianowicie Zarząd Miejski zdecy Kwaterunkowy, Ewidencji i in., mie_ w- tym roku.
(t)
zrobione ze skrawków materiału, czy dował się odstąpić jednemu z ban
piękne hafty wzbudzały wśród zwie ków — prawdopodobnie PBK — lo
duże
zainteresowanie. I kal w ratuszu, zajmowany obecnie
Otrzymaliśmy list, który do wypadek, którym pragnę podzielić dzających
wszystkie te przedmioty zostały wy przez Wydział Ewidencji" ludności,
prawdy nie wymaga komenta się z redakcją.
konane na zajęciach świetlicowych.
Kwaterunkowy i in. Warto przy tym
ELBLĄG. — W akcji kontraktacji 1
rzy. Zamieszczamy go w cało
W dniu 16 bm. o godz. 20.30 z sa
Zlot trwał jeden krótki dzień. Dłu dodać, iż za Niemców mieściła się tu trzody chlewnej powiat elbląski wy i BARTOSZYCE. - Na terenie na
ści.
mochodu pocztowego, który zatrzy
szego powiał u zarezerwowano dla no
również
kasa
oszczędności,
pozosta

sunął się na czoło w województwie wych osadników 346 gospodarstw roi
..Przed paru dniami czytaliśmy w mał się przed domem przy ul. Mor żej, ze względów zrozumiałych, trwać
łością
której
jest
nie
zniszczony
do
nie
mógł.
I
dlatego
powinien
być
gdańskim,
osiągając
w
dniu
10
bm.
„Życiu“ wzmiankę o wandalizmie nie skiej 29, wysiadł ktoś w mundurze
nych. W okresie czterech miesięcy
uspołecznionych osobników w Olszty funkcjonariusza poczty i wszedł do powtórzony, aby jak najwięcej osób dziś pancerny skarbiec.
wykonanie planu w 144 proc. Kontrak br. osiedliły się już 144 rodziny, ogómogło
się
zapoznać
z
dorobkiem
świenie, którzy łamią gałęzie i niszczą ogrodu pod nr 16, gdzie począł łamać
W zamian za to druga układająca t-acja trwa. Są przy tym zgłoszenia
tliczan pow. mrągowskiego. Zasługują się strona decyduje się na wyasygno już na rok następny. Od początku ma em a95 osób, które przywiozły ze so
kwiaty w ogródkach działkowych i gałązki pięknego perskiego bzu.
bą 142 konie, 194 krowy, 215 świń
na to. (mag)
przydomowych. A oto nowy przykry
wanie 4 milionów zł na dokończenie ja rozpoczął się skup zakontraktowa i 20 owiec. Po wyłączeniu dokwate
Kiedy właścicielka ogródka ob Z.
nego żywca. (mx)
rowania powiat dysponuje jeszcze 62
zwróciła intruzowi uwagę, że popeł
ELBLĄG. — Według aktualnych da zabudowaniami chłopskimi, z których
nia po prostu kradzież, ten w ordy
nych Biura Ewidencji ludność Elblą 20 zniszczonych jest do 50 proc, re
narny sposób nawymyślał jej, zabrał
ga w dniu 10 maja wynosiła 44.124 szta ponad 50 proc, (mi)
wielkie naręcze bzu, wsiadł do samo
osoby narodowości polskiej i 232 cu
chodu i uciekł.
W OLSZTYNIE
KĘTRZYN. — Amatorzy wędkar
dzoziemców, w tym 15 Niemców.
G. M.
stwa
stworzyli u nas powiatowe ko
Teatr im. St. Jaracza — „Zapora“,
Przeciętnie w ciągu miesiąca stan lud
Zgodnie z planem przeprowadzanej
Bydło to ma być zakontraktowane ncści zwiększa się o ponad 1.000 osób. lo, którego lokal znajduje się przy
godz. 20.00.
(Nazwisko i adres znane Redakcji) konsekwentnie
przez
władze
central

w województwach białostockim i lu
Kino „MAZUR“ — „Zygmunt Kło
ul. Curie-Skłodowskiej 16. Koło liczy
ne akcji ,,H“, która, jak wiadomo, belskim w równych ilościach po 1.000
sówsiki“, godz. 10 i 12. „Jasna dro
już 86 członków. „Dzicy“ wędkarze
ma
na
celu
podniesienie
hodowli
by

sztuk w1 każdym i umieszczone w go
ga“ prod. radź. godz. 16, 18 i 20,
muszą pamiętać o tym, że grozi im
dła i trzody chlewnej na terenie ca., spodarstwach rolnych w powiatach,
dozw. od lat 14.
kara pieniężna i konfiskata sprzętu.
lego
państwa,
województwo
nasze
w
posiadających największe skupienia
Kino „POLONIA“ — „Za wami rzemieślników
Niech więc nie zwlekają z zapisywa
tym roku otrzyma większą ilość by
Zw. Pływackiego
pójdą inni“ prcd. polska, godz. 16,30
niem się do koła, które daje swoim
W kwietniu naszemu województwu dła na wypas w majątkach państwo ludności autochtonicznej mianowicie
w olsztyńskim, mrągowskim i szczy19.00 i 21.00, dozw. od lat 8.
członkom pełne uprawnienia węd
przybyło 138 nowych mistrzów i cze wych i u drobnych rolników.
Jultiro
23
b.m.
odbędzie
się
o
godz.
cieńskim — po 20 do 30 sztuk na 11 w woj. Urzędzie Kultury Fizyce karskie. (ma)
Muzeum na Zamku — czynne co ladników rzemieślniczych.
O dużych ilościach bydła, które ma gromadę.
dziennie prócz poniedziałków, godz.
W tym okresie odbyły się w Ol ją być umieszczone w majątkach
neji zebranie organizacyjne Okręgo
RUCIANY. — Robotnicy, zatrudnię
Jako wynagrodzenie za wypas ho wego Związku Pływackiego.
10 — 14.
sztynie, Ostródzie i Nidzicy egzami PGR, pisaliśmy już niedawno. Obec
ni przy odbudowie miejscowego tar
dowcy
otrzymają
równowartość
66
Apteka dyżurna: Fajertaga, Kole ny w jedenastu zawodach:
stolar nie dowiadujemy się, że Centrala
Jak dotychczas, woj. olsztyńskie taku, wyremontowali bezinteresow.
jowa 17.
stwie, kołodziejstwie. krawiectwie, Mięsna otrzymała z Min. Rolnictwa proc, przyrostu żywej wagi bydła — w tej dziedzinie sportu jest na sza nie i wyposażyli w niezbędne urzą
w
gotówce
lub
w
naturze.
szewstwie, wędliniarstwie, piekar- i DR.R kredyt w wysokości 20 mil. zł
rym końcu. Związek pływacki, któ dzenia masarnię, piekarnię i sklep
W ELBLĄGU
Akcja wypasowa trwać będzie ry ma na .początek zapewnione 200 sprzedaży detalicznej filii gminnej
stwie, kowalstwie, ślusarstwie, insta na sfinansowanie dostaw 2^000 sztuk
(1)
Kino ..Bałtyk“ — ..Zagubione dni". latorstwie wodnym, tokarstwie i fry- bydła na wypas w drobnych gospo przez cale lato.
tys. zł, powinien nasz teren, obfitu spółdzielni Samopomocy Chłopskiej»
. Kino „Mars“ — Zapomniana wioska zjerstwie. (an)
jący w tyle przecież jezior, podźwig Wartość wykonanych robót oblicza się
darstwach rolnych.
B-71444
nąć z dotychczasowego zaniedbania. na około 2 miliony zł

Coraz więcej kobiet

Pocztowcy szkolą się

Wysiłkiem całego społeczeństwa

stanie w Olsztynie Pomnik Wdzięczności

Piękne wyniki pracy świetliczan
powiatu mrągowskiego

Stary ratusz w Olsztynie

może być odbudowany w tym roku

czytelnicy piszą

Jak nazwać podobny wyczyn?

Kronika terenowa

Bydło z woj. lubelskiego i białostockiego
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będzie się pasło na naszych łąkach

Przybywa wykwalifikowanych

Zebranie
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Okno na świat

Wiosna i bzy

Porwanie Gerharda Eislera z pokładu M/S
„Batory“ wywołało powszechne oburze
nie. Rząd Polski zgłosił energiczny protest
Na rozprawie sądowej w Southampton
przedstawiciele polscy: Pański 1 Morski (na
zdjęciu) udowodnili fakt jaskrawego bez
prawia-

Komunikacja Berlina ze strefami zachod
nimi Niemiec została wznowiona! W Heimstaedt, na granicy stref brytyjskiej i ra
dzieckiej, podniosła się bariera. Oto pierw
szy od 14 miesięcy samochód mija granicę

Realizujemy hasło: HASŁO:
REALIZUJEMY
Oświata dla
OŚWIATA
mas
DLA MAS!
Nie kładź palca między drzwi... Próbo
brytyjskiej interwencji na Jang-Tse-Kiang
skończyła; się fiaskiem. Kontrtorpedowiec
„Consort“ postał zatopiony przez artylerię
chińskich ^’ojsk ludowych, krążownik
..London“ <na zdj.ęciu) — ciężko
uszkodzony

Rudolf Hess oraz admirałowie Raede:
i Doenitz odsiadują karę więzienia w for
tecy Spandau pod Berlinem. Straż pełnią
na przemian oddziały poszczególnych mo
carstw okupacyjnych. Na zdjęciu oddział
żołnierzy radzieckich przejmuje wartę
k

W Polsce Ludowej nauka nie jest już luksusem, dostępnym jedynie dla grupy wybranych. Drzwi do szkół są
szeroko otwarte i korzysta z nich każde dziecko robotnicze czy chłopskie, dla którego 'dostęp do nauki był
ongiś zamknięty. Ci wszyscy, którzy skazani byli w starym ustroju na ciemnotę i zacofanie, odrabiają za
ległości. uczą się i dokształcają. W przeciągu czterech lat zdołaliśmy rozszerzyć nasze szkolnictwo powszechne,
średnie i zawodowe o blisko 10:000 szkół, czyli o jedną trzecią. Realizujemy hasło: „Oświata dla mas“. Liczba
uczącej się młodzieży jest dziś znacznie wyższa, aniżeli przed wojną, a w niedalekiej przyszłości nie będzie
już ani jednego analfabety. Na zdjęciach: z lewej — nauka w przedszkolu fabrycznym, z prawej — kurs
oświaty dla dorosłych, zorganizowany przez Zarząd Miejski w Radomiu

WZDŁUŻ i WSZERZ POLSKI

RTPD i ChTPD połączyły się dn. 13 bin.
w Towarzystwo Przyjaciół Dzieci — ma
sową organizację, skupiającą w swych
szeregach tych wszystkich, którzy pragną
współdziałać w organizowaniu opieki nad
dzieckiem. Na zdjęciu Prezydium Zjazdu

BIAŁOWIEŻ APARK NARODOWY
Wprawdzie czasy polowań z graniem
ogarów i myśliwskich rogów skończyły
się już dawno, mimo tego jednak dzień
w Puszczy Białowieskiej rozpoczyna
się tradycyjną pobudką, którą grają na
rogach leśnicy (zdjęcie na prawo). Sy
gnał ten nie napełnia już lękiem ani
króla puszczy — żubra (na lewo), ani
dzikich koni leśnych — tarpanów (na
lewo u dołu), które spokojnie pasą się
na obfitej trawie. Spokój zwierząt jest
uzasadniony, przebywają one bowiem
w utworzonym w Puszczy Białowie
skiej Parku Narodowym, w którym za
równo zwierzęta, jak i drzewa podle
gają ochronie. Dzięki stosowaniu ra
cjonalnej gospodarki bezzrębowej, wy
rąb wielkich ilości drzewa, potrzebnych
do produkcji Zakładów Suchej Desty
lacji Drewna (na prawo u dołu) oraz
tartaku w Hajnówce (u dołu pośrodku)
odbywa się bez szkody dla drzewostanu

Oto pierwsze plony kontraktacji: 6.500
świń odstawionych zostanie już w maju
do placówek Z.S.Ch. woj. warszawskiego.
Ogółem województwo to zakontraktowało
118.000 świń, wysuwając się — po wo
jewództwie poznańskim — na drugi?
miejsce w kraju

Co 40 minut wychodził jeden wagon z Pań
stwowej Fabryki Wagonów we Wrocła
wiu. Obecnie — w wyniku zobowiązania
pierwszomajowego — jeden wagon wy
chodzi co 30 minut. Prosimy rozwiązać
następujące zadanie: ile wagonów rocznie
produkuje Pa-Fa-Wag?

W przeciwieństwie do Anglii i Francji bezpieczeństwo
pracy w polskich kopalniach węgla nie budzi żadnych
zastrzeżeń. Pogotowie górnicze (z lewej) ma niewiele
roboty. Jego członkowie są doskonale wyekwipowani
m.in. w nowoczesne maski gazowe (zdjęcie na prawo')

WIELKIE DNI CHIN

Rządy kliki Czang-Kai-Szeka dobiegają końce
W kilka dni po wznowieniu ofensywy, chiński-’
wojska ludowe triumfalnie wkroczyły do Nan
kinu, stolicy Kuomintangu (zdjęcie powyżej)
Szanghaj (zdjęcie wyżej na prawo), został oto
czony. Skompromitowani politycy Kuomintangu
i znani ze swej sprzedajności urzędnicy — opu
szczają w popłochu miasto. Mimo terroru poli
cyjnego (zdjęcie na lewo) mnożą się wystąpie
nia demonstrantów. Studenci rozłożyli się na
ulicach, by zademonstrować, że nie będą brali
udziału w antyludowej walce (zdjęcie w lewym
dolnym rogu). Dla zyskania czasu CzangKai-Szck ustąpił pozornie, by ułatwić pertrak
tacje z dowództwem wojsk ludowych. Przy
musowy urlop spędził w luksusowej willi ro
dzinnej w Fenghua, (zdjęcie w prawym górnvm rogu) — jakże kontrastuiącej z nędznvm
dźonkami, na których wegetują miliony chiń
skich kulisów! (obok). Obecnie znów pojawił
się na widowni, jako rzecznik „walki do ostat
niego żołnierza“. Sam jednak przygotowuje się
gorączkowo do ucieczki — najpewniej samolo
tem — jako że nie rozstaje sie z amerykańskim
kombinezonem lotniczym (zdjęcie w prawym
dolnym rogu)

'

ODBUDOWA
*
STOLIC

tr«--"?-.

40.000 ludzs pracy
znajdzie pomieszczę
nie w nowej dzielni
cy mieszkalnej na
Muranowie, budowa
nej przez Zakład
Osiedli Robotniczych.
Część mieszkań -od
dana będzie już w
tym roku do użytku.
Na zdjęciach praca
ludzi i maszyn, ogól
ny widok osiedla oraz
fragment jednego
h Ink ów

WARSZAWA W KWIATACH
26 ha grządek i. szkółek, w tym 5.000
m2 szklarni zimowych i drugie 5.000
letnich — oto warszawska fabryka
kwiatów: Miejskie Zakłady Hodow
li Roślin przy ul. Rakowieckiej. Do
końca czerwca br. Zakłady dostar
czą 200.(100 sadzonek kwiatowych. Na razie w palmiarni oglądać mo
żemy piękny okaz drzewa banano
wego (zdjęcie z prawej) i różne
odmiany palm (zdjęcie z lewej!.
Kierownik szklarni ob. Lewandow
ski (z lewej u góry) otacza pieczo
łowitą opieką swoją kolekcję ,,Hor
tensji", a pracownica Zakładów, ob.
Katarzyna Ciuba (z prawej u góry),
troszczy się o młodziutkie cyklamenv

MAGAZYN OSOBLIWOŚCI

Silne trzęsienie ziemi nawiedziło zachodnie wybrzeża USA.
Mimo iż trwało ono tylko minutę, spowodowało poważne
zniszczenia. W mieście Seattle walące się mury przygniotły
parkujące samochody.

Sztuka dla wszystkich

F

Ostatnim
drużynowych
strzostw Polski w boksie było spotka
nie Gwardii (W) z Gedanią, zakończo
ne wynikiem remisowym 8:8. Sen
sacją meczu była walka Kolczyńskiego
•z Chychłą. Kolczyński — (z lewej)
niejednokrotnie znajdował się w kry
tycznej sytuacji, jak np. na zdjęciu

i

Uciążliwych podwodnych zdjęć filmowych nie wy
konuje się jedynie dla rozrywki widzów w kinach.
Potrzebne są także do nauki poglądowej na kursach
szkoleniowych dla podwodnych ekip ratowniczych

Scena jakby z zamierzchłej epoki ichtiosaurów: ol
brzymie jaszczurki z wysp Galapagos. O ich wymar
łych krewniakach europejskich wspominają nasze
klechdy o „smokach"

Już wkrótce zobaczymy na
ekranach znakomity film
radziecki p.t. „Młoda Gwar
dia“, osnuty na tle słynnej
powieści A. Fadiejewa. Re
żyseria S. Gerasimowa i
A. Wołka. Na zdjęciu jedna
ze scen zbiorowych

Państwowy Teatr Dolnośląski
we Wrocławiu wystawił tra
gedię Słowackiego „Mazepa1.
Na zdjęciu M. Chodecka w ro
li Amelii i S. Zaczyk w roli
Mazepy. Dekoracje Jędrzejew
skiego i Langego

Znany kompozytor, Andrzej
Panufnik, otrzyma! nagro
dę Prezesa Rady Ministrów
(250.000 zł) za utwór p. t.
„Symphonie rustica"

W całej Polsce odbyły się drużynowe
mistrzostwa okręgów w lekkoatletyce.
Jedyny lepszy wynik uzyskał w Po
znaniu Adamczyk, skacząc w dal 7 m
27 cm. Na zdjęciu fragment mistrzostw
w Warszawie

W Warszawie odbyły się wyścigi mo
tocyklowe. Podczas zawodów Hennek
ustanowił nowy rekord dla maszyn do
135 cm. Drugi rekord ustanowił St.
Brun (na zdjęciu) w kat. 350 cm, uzy
skując szybkość 109.1 km/godz.

HUMOR

Największym niewątpliwie wdziękiem tegorocznej mody letniej jest jej bezpretenśjonalność i duża prostota. Oto trzy modele, nacechowane tym wdziękiem — miłe, este
tyczne i zasługujące na skopiowanie

Bez podpisu

(Ajay)

(Gais)
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Zdjęcia w tym numerze: Ag. Ilusłr. „Api”, AR, Film Polski, £. Franckowiak,
Z. Małek, W- Piotrowski, SIB, W'äF oraz własna obsługa faioreporterska.
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