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odbyła się
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Komunistyczna Partia Niemiec
wypowiada się za utworzeniem rzą
du ogólno-niemieckiego — jako re
prezentanta całego narodu.

b lo k T e^ m Jk i y
WeV
ud.z ialem przedstawicieli wszystkich partii
lin n M ^ T j * yCZnC!:0' postanowiono, urzeczywistniając
zalecenie
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kongresu ludowego, wezwać Niemiecką Radę Ludową do przekształcenia
«ię w parlament ludowy Volkskammer. Jak głoM wydany w tej snraj
j
L
te" > dzia łając na podstawie konstytucji nie•ej republiki demokratycznej, powoła pierwszy rząd republiki Nad-
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Centralny
Organ
Socjalistycznej
Partii Jedności (SED) „Neues Deutsch
land" w artykule ,,Jaki rząd jest po
trzebny Niemcom?" pisze:
„Potrzebujemy rządu, który mógł
by dać ludności pracę i chleb. Rząd,
który zadania tęgo nie potrafi wy
konać, jest zbędny".
Marionetki z Bcnn^już w pierw
szych dniach swego urzędowania do
wiodły, że nie mają żadnego pozytyw
nego programu poetycznego ani go
spodarczego i dążą przede wszystkim
do stworzenia przepaści między Niem
cami a Zw Radzieckim i krajami de
mokracji ludowej.
Polityka taka jest z gruntu fał
szywa i sprzeczna z najbardziej ży
wetnymi interesami narodu nie
mieckiego.
Oto dlaczego — pisze
dz ennik — marionetki z Bonn nie
megą i nie mają prawa reprezento
wać narodu niemieckiego — koń
czy .Neues Deutschland".
BERLIN (PAP). W ostatnich dn;ach
demokratyczne koła naredu niemiec
kiego wysuwały żądanie utworzenia

F a s z y ś c i n ie m ie c c y
pod opieką Anglosasów

„upominają się“ o Gdańsk
WUPPERTHAL (Obsł. wł.), Rzecz
nik .Stowarzyszeń a Gdańszczan" oświadczył na wiecu w Wupperthal
(Zagłęb e
RuhrjO
zorganizowanym
przez to Stowarzyszenie, że przesie
dleńcy z Gdańska są ,,z punktu wi
dzenia prawnego nadal obywatelami
Wolnego Miasta".
Mówca przypom
niał seb e nagle, że włączenie Gdań
ska do Rzóśźy W 1039 r / ,;byłó bez
prawne" skąd wyciągnął wniosek, że...
równie bezprawne (!) jest przyłącze
nie Gdańka do Polski.
Na wiecu uchwalono rezolucje pro
testującą przeciw osiedlaniu Polaków
w Gdańsku.

»lzwiestig«
0 polityce mocarstw zach.

as.

niezależnego rządu demokratycznego
dla całych Niemiec. Robotnicy licz
nych przedsiębiorstw Berlina i strefy
radzeckdej uchwalili rezolucje, pro
sząc Niemiecką Radę Ludoiwą, by po
djęła wszelkie niezbędne kroki w tym
kierunku.
BERLIN (PAP). Z Frankfurtu -n.Me
nem donoszą, że Komunistyczna Par
tia Niemiec powitała z zadowoleniem
notę radziecką w sprawie Niemiec.

M OSKW A (PAP). W artykule wstę
pnym j,Izwieslia‘‘ omawiają, w zwią
zku z ostatnią notą radziecką do rzą
dów USA, Anglii i Francji, antyde
mokratyczną i rozłamową politykę
mocarstw zach. w Niemczech.
Już pierwsze pesiedzenia tzw. par
lamentu w Bonn — piszą ,,Izwiestiia“ ■ wykazały jasno, co reprezen
tują i do czego dążą tamtejsze ma
rionetki. Podczas dyskusji nad tzw.
.programem rządowym"
szowuniści
1 odwetowcy niemieccy wykazali ja
sno. źe IDEA REWANŻU ZOSTAŁA

Dwa oblicza polityki mocarstw zach.
W ie lb i

BUDAPESZT (PAP) Rząd Węgier
skiej Republiki Ludowej wystosował
do rządów ZSRR, St. Zjednoczonych,
U . Brytanii i Francji identyczne noty,
dotyczące problemu niemieckiego;
Nota podkreśla dalej, że działalność
rządów USA, W. Brytanii i Francji,
która doprowadziła do utworzenia an
tydemokratycznego „rządu" w Bonn,
znajduje się w jaskrawej sprzeczności
z obowiązującymi międzynarodowymi
umowami i deklaracjami oraz z intere
sami pokoju świata.

Gzwórśi

Rządy USA, W . Brytanii i Francji
popierają ^ równocześnie i organizują
resztki zbiegłej na Zachód armii Horthy ego 1 Szalasy‘ego, aby okazać pomoc tym elementom, które organizują
spiski, zmierzające do obalenia ustro
ju demokratycznego na Węgrzech.
Naród wigierski i rząd węgierski
są przekonane, że trwały pokój świa
ta można oprzeć jedynie o te pod
stawy , które zostały określone w uchwałach poczdamskich i w innych
podobnych dokumentach międzyna
Rząd węgierski —- czytamy w norodowych, mających na celu bezlitos
podkreśla że St. Zjednoczone,
ną walkę z elementami faszystow
W. Brytania i Francja podeptały uskimi oraz zabezpieczenie niezawis
kłady międzynarodowe o podstawo
łości i demokratycznego rozwoju na.
wym znaczeniu, a RÓWNOCZEŚNIE
rodu.
oskarżają zupełnie
bezpodstawnie
Rząd Węgierskiej Republiki Ludo
rząd węgierski o to, że nie dotrzy
muje rzekomo przyjętych przez sie wej zgadza się całkowicie z notą Zw.
Radzieckiego, którą 1 października 0bie zobowiązań.
Jakkolwiek rząd węgierski niejedno- trzymali przedstawiciele dyplomatyczkrotnie wykazał w sposób nie budzą ni • St.. Zjednoczonych, W . Brytanii i
cy żadtiych wątpliwość^ że zarzuty i Francji w Moskwie.
skargi pod adresem Węgier sa bezpod
stawne — rządy USA i W. Brytanii,
najbliższą niedzielę
które anulują ciążące na nich zobowią
zania zawarte w uchwałach poczdam
rozpoczynamy druk nowej
skich — przeciwstawiają się przyjęciu
Węgier do ONZ.
powieści laureata nagrody
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Warszawy

TO W IĘ C E J N IŻ P R Z Y JA Ź Ń
M

INIE jeszcze kilka lat i dorastai n n pokolenie
w nlonio
np
7 Acłqni/i
jące
przestanie
rozu
mieć nas starszych, gdy opowiadać bę
dziemy, jak układały się stosunki pol
sko-radzieckie w okresie dwudziestole
cia międzywojennego. Bo jakże to po
trafimy wytłumaczyć, że odcięci byli
śmy od Związku Radzieckiego murcm
zatrutej propagandy, mimo że kraje
nasze łączyła 1000-kilometrowa współ
na granica. Trudno jest teraz uprzytowni ćsobie, że w ciągu 20 lat wiel
kie rzesze naszego społeczeństwa wogóle nie orientowały się co się dzic
je po tamtej stronie naszej wschod
niej granicy.

trzydziestoletnie doświadczenie budów
____* i • ,
nictwa socjalistycznego.

I

Do tych najbardziej dla nas zasad
niczych, najbardziej dla nas żywot
nych faktów dodajmy codzienną prak
tykę ostatnich pięciu lat. Związek Ra
dziecki stale w tych łatach przychodził
nam z pomocą gospodarczą, czy to w
postaci kredytów, czy to w formie do
staw surowców dla naszego przemy
słu, czy też udostępniając nam swe
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Kazimierza Brandysa

pt. »Troja - miasto otwarte«

7. X Miesiąc pogłębienia

Wszystko to świadczy wyraźnie o
tym, że reakcjoniści z Bonn — to
nie rozbrojeni
faszyści, pragnący
znów skierować Niemcy na drogę
agresji. YV świetle tych wszystkich
faktów widać, że polityka mocarstw
zachodnich ma na celu odbudowę
Niemiec militarystyeznych i podże
gania do agresji
niemieckiej, do
czego służy właśnie marionetkowy
rząd zachodnio-niemiecki.
Władze anglo - amerykańskie, opie
rając się na tej reakcyjnej zbierani
nie, usiłują utrudnić wzmacniającym
się niemieckim s łom
demokratycz
nym poprowadzenie Niemiec dregą
Dziś rozpoczyna się
doroczny miesiąc pogłębienia przyjaźni polskodemokratyczną, drogą utworzenia zje
dnoczonych, niepodległych, demokra radzieckiej. Na zdjęciu Plac Czerwony, serce Moskwy — stolicy pokoju
tycznych Niemiec.
j i socjalizmu. Po lewej stronie Mauzoleum Lenina i mury Kremla.

Wobec zdecydowanej postawy klasy robotniczej

rząd Queuille’a podał się do dymisji
nie znajdując rozwiązania problemu płac i cen
P A R lż (PAP) W środę w południe ogłoszono komunikat donoszący, że
rząd premiera Queuiile‘a podał się do dymisji.
Decyzja zapadła na nadzwyczajnym posiedzeniu gabinetu, na którym po
burzliwej dyskusji ministrowie nie zdołali osiągnąć porozumienia w sprawie
problemu piać 1 cen.

Gwałtowna zwyżka cen

Dymisja — jak
godniowy kryzys polityczny. Premier
stwierdzają w ko
(jueuille szukał rozpaczliwie wyjścia
łach
dziennikar
1z sytuacji w niekończących się konfe
skich — jest skut
rencjach i targach zakulisowych.
kiem trudnej sy
W sobotę rządowi wydawało się,
tuacji
gospodar
że będzie mógł „znaleźć porozumie
czej, w której zna
nie" kosztem mas pracujących. De
lazła się Francja
cyzje rządowe wywołały jednak jed
w wyniku dewalu>
nomyślny sprzeciw klasy robotni
acji. Z drugiej stro
czej. Hasło Francuskiej Konfedera
ny rząd nie mógł
cji Pracy (CGT), wzywające masy
opierać się dłużej
pracujące do jedności, odbiło się po
żądaniom francus
tężnym echem w całej Francji. W
kiej klasy robotni |
tej sytuacji rządowi pozostawała tyl
czej, domagającej |
ko jedna droga — to jest ustąpie
się podwyżki płac
nie.
a równocześnie na Premier Queuiile
ciskowi kół przemysłowych, przeciw
' W dniu poprzedzającym wybuch kry
stawiających się kategorycznie tej pod zysu premier Queuille odroczył zapo
wyżce.
wiedziane w środę posiedzenie gabine
tu do piątku oraz konferował z prezy
Komunikat o dymisji wspomina o
dentem Auriolem.
Cjueuille udał się
zwołaniu parlamentu w terminie przy
również do przywódcy prawicowych
śpieszonym.
socjalistów francuskich
(SFIO)
—
Dymisję premiera poprzedził dwuty Bluma.

Wymiana ambasadorów między Moskwą i Pekinem

ciosem dla imperialistycznych planów na Pacyfiku

stwierdza prasa Chin Ludowych

Dziennik „Prawda" zamieszcza arty
cie i osłabienie obozu imperialistycz
kuł wstępny p.t. „Historyczne zwycię
nego, — oto czynniki, które skrępo
stwo narodu chińskiego". Dzienaik
wały główne siły międzynarodowe
podkreśla, że proklamowanie Chiń
go imperializmu i w ten sposób
skiej Republiki Ludowej kładzie kres
:sprzyjały nieznanemu dawniej roz
przeszło 100 lat trwającemu podporząd
wojowi walki narodowo-wyzwoleń
kowaniu Chin kapitalistycznym gra
czej naredu chińskiego. Stwierdzi!
bieżcom zagranicznym. Naród wziął
to niedawno Mao Tse-tung
władzę w swe ręęe i kładzie podwali
Lud chiński — pisze ,.Prawda" —
ny pod państwo demokracji ludowej. ujął definitywnie swój los we wła
sne ręce. Urzeczywistniło się genial
Wielka Rewolucja Listopadowa—
podkreśla „Prawda" — oznaczała ne przewidywanie tow. Stalina, któ
zasadniczy zwrot w historii ludzko ry jeszcze w 1925 r. oświadczył:
„S;ły ruchu rewolucyjnego w Chi
ści: poderwała panowanie imperia
Uzmu, obudziła uciskane masy ludo nach są niezmierzone. Siły te nie ujaw
we Wschodu, rozpoczęła nowy roz niły ąię jeszcze jak należy, ale ujaw
dział w ich walce wyzwoleńczej. nią się w przyszłości...
Istnienie socjalistycznego Zw. Ra
dzieckiego obok Chin, jego gigan~
tyczny rozwój, jego doświadczenie
rewolucyjne i braterska solidarność
ułatwiały
i inspirowały antyimperialistyczną i antyfeudalną wal
kę mas p acujących Chin.
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przyjaźni polsko-radzi eckiej * •z

Konsolidacja chińsko - radzieckich stosunków

resują się kulturą i sztuką radziecką,
które już od dawna przestały być kul
turą i sztuką dla elity i stały się po
tężnym czynnikiem, podnoszącym po
ziom kulturalny najszerszych mas lud
ności. Setki studentów' polskich wyje
chały w ostatnich dniach na studia do
Moskwy i innych miast radzieckich.
TA ZIŚ, na szczęście, to wszystko na- Teatry i kina polskie zapoznają nas z
^
leży do przeszłości. Okazało się, osiągnięciami sztuki radzieckiej.
• że FAKTY są silniejsze, niż wszystkie
kłamstwa, plotki, oszczerstwa i insy IV A ZAKOŃCZENIE wróćmy od tych
nuacje. Okazało się, że DOŚWIADCZĘ 1 1 spraw codziennych — lecz jakże
politycz
N IA ostatnich lat potrafiły radykalnie ważnych — do zagadnień
zmienić stosunek społeczeństwa pol nych. Odbywa się teraz na całym świe
skiego do Związku Radzieckiego. Dziś cie wielka rozgrywka między obozem
każdy zdrowo myślący Polak wie, że podżegaczy wojennych i międzynarodo
nasz potężny sasiad ze Wschodu jest wym obozem pokoju i postępu. Miej
naszym najcenniejszym sojusznikiem i sce Polski, tak ciężko doświadczonej
podczas wojny, jest oczywiście w obo
przyjacielem.
zie P°.k° i u- Nie chcemy trzeciej woj
Te fakty i doświadczenia datuią się ny światowej, a wiemy, że na straży
od pierwszych dni narodzenia Polski pokoju stoją wszystkie siły Związku
powojennej.
Dziś każdy rozumie, że Radzieckiego, świadomość tego ogar
bez poparcia ZSRR naród Polski nic nia coraz szersze kręgi naszego naro
zerwałby więzów niewołi. Dziś każdy du, stając się skutecznym i zasadni
pamięta, że to Armia Radziecka prze czym ogniwem zbliżenia.
pędziła z ziem polskich hordy hitle
Powyższe nasze uwagi ukazują się w
rowskie. Dziś każdy jest świadkiem,
dniu rozpoczęcia Miesiąca Pogłębienia
że na straży naszej granicy nad Odrą przyjaźni polsko - radzieckiej. Orga
i Nysą stoi cała potęga Związku Ra nizatorzy „miesiąca" słusznie go na
dzieckiego i że tylko dzięki stanow zwali miesiącem POGŁĘBIENIA przy
czej postawie ZSRR spełzły na niczym jaźni, bo w tym okresie — od dnia 7
projekty powrotu Niemców na nasze października do dnia 7 listopada, rocz
Ziemie Zachodnie, projekty
cieszące nicy Wielkiej Rewolucji Listopadowej
się takim powodzeniem u Byrnesa i — zwróciliśmy szczególną uwagę na
Achesona, Churchilla i Bevina.
Związek Radziecki i na jego osiągnię

c*

tekstem od «> — SS3.

....
___________
POSTAWIONA PRZEZ NICH NA PO
RZĄDKU DZIENNYM. Jedni z nich
żądali Ansehlussu Austria, inni
do
magali się rewizji wschodniej grani
cy Niem-ec kosztem Polski. Apetyty
szowinistów w Bonn nie są mniejsze,
miż apetyty ich h‘tlerowskich poprzed
ników.

EŚLI budujemy dziś nową wielką
stalownię, jeśli otrzymujemy regu
larnie bawełnę dla naszych
fabryk
włókienniczych, jeśli opanowujemy no
wą technikę budowy domów — wie
my, że zawdzięczamy to bliskiej i przy
jaznej współpracy ze Związkiem Ra
dzieckim.
Z jego bogatych doświad
czeń czerpiemy wzory dla naszej gos
podarki planowej, która umożliwiła od
budowę zrujnowanego przemysłu i pod
wyższenie ogólnego poziomu życiowe
go. Z ośwaidczeń rolnictwa radziec
kiego korzystają nasze spółdzielnie pro
M OSKW A (PAP). Dzienniki publikują depeszę ministra spraw zagra
Nielepiej był0 podczas wojny, gdy dukcyjne, a ostatnie wycieczki chłop
Armia Radziecka milionami ofiar pła skie do ZSRR przejdą do historii po nicznych Chińskiej Republiki Ludowej Czu E.nTaja, skierowaną do rządu
ciła za zwycięstwa nad największym głębienia przyjaźni polsko-radzieckiej. radzieckiego z wyrazami wdzięczności za to, że Zw. Radziecki był pierw
szym państwem, które nawiązało stosunki dyplomatyczne z Chińską Repu
wrogiem ludzkości. Pamiętamy dobrze
bliką Ludową.
lansowaną z Londynu „teorię dwóch
Podobnie dzieje się w dziedzinie kul
Dzienniki podają równocześnie, że Prezydium Rady Najwyższej ZSRR
wrogów". Nie o wiele lepiej było w turalnej. Setki książek rosyjskich prze
pierwszych latach powojennych,
gdy tłumaczono na język polski. Uczeni i mianowaio ambasadorem ZSRR w Chinach — Rosczina, a Centralny Rząd
kapitalizm
anglosaski
rozpoczynał pisarze, artyści i muzycy polscy inte Ludowy Chin wyznaczył Wan - Czia-siana ambasadorem w ZSRR.
„zimną wojnę" ze Związkiem Radziec
kim. Polska miała być jednym z atu
tów w tej „wojnie nerwów". W społe
czeństwie polskim
rozpowszechniano
najbardziej bałamutne, najbardziej oszczercze wiadomości o naszym wschód
nim sąsieazie.

tekście orl 6') — MO
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utworzenie rządu demokratycznego w Berlinie
I

10 do 30 zł., wymtaro?r« ur
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Prezydium Niemieckiej Rady Ludowej proklamuje

r t u r l d

Prenumerata raiesięciraa ot.
120 — zamiejsc. 155. ggto•zenla przyjm uje
Adrotatfatracja:
22 Lipca
l«
26-49. Oglosienia d r o b ił H

Kto z tą siłą nie liczy się i nie bę
dzie się liczył, ten na pewno prze
gra".

Głssy prasy chińskiej

PEKIN** (PAP). Prasa Chin Ludo
wych komentuje nawiązanie stosun
Lenin i Stalin opracowali naukę o ków dyplomatycznych pomiędzy Chi
narodowo
kolonialnej rewolucji
w nami a Zw. Radzieckim.
Pekiński „Dziennik Ludowy" podepoce impfc rializmu, odbywającej się
pod kierownictwem klasy robotniczej
i pod sztandarem internacjonalizmu.
Tow. Stalin podał głęboką naukową
analizę charakteru szczególnych oko
liczności i Warunków zwycięstwa chiń
skiej antyimper'alistycznej i antyfeu
dalnej rewolucji. Komunistyczna Par
5 b.m. zakończyły się eliminacje w
tia Chin, kierując się teorią naukową Konkursie Chopinowskim w Warsza
komunizmu, była główną siłą w wal
cia.
Lecz przyjaźń polsko-radziecka ce o niezawisłość narodową, o zwycię wie. Jury Konkursu zgłosiło nazwi
ska 18 dopuszczonych do rozgrywek
przestała być sprawą tego lub innego
stwo demokracji ludowej w Chinach. finałowych. Są to:
„miesiąca", tej lub innej imprezy.
Przyjaźń ta, co więcej — BRATER
Historyczne
zwycięstwo
narodu
Nr. 11 — Żmudziński Tadeusz (Pol
STWO ideowe między Polską Ludową chińskiego — stanowi demonstrację
ska), 12 — Hesse-Bukowska Barbara
i Związkiem Radzieckim stały się skla wszystko
zwyciężającej siły
nauki
(Polska), 13 — Vitis Adnct Carmen
dową częścią naszego rozwoju społecz marksistowsko - leninowskiej.
(Brazylia), 19 — Maciszewski Waldenego, naszej drogi do socjalizmu.
Klęska Niemiec i Japonii, wzrost mar (Polska), 24 — Dawidowicz Bella
G. J. i sił demokratycznych na całym świe (ZSRR),
29 —
Mirż^now Wiktor

i kreślą, że nowe stosunki dyploma
(tyczne ustanowiono na zasadzie całko
witej równości, obopólnych korzyści
i wzajemnego poszanowania integral
ności terytorialnej i suwerenności.
„Jesteśmy przekonani, że dzięki
skonsolidowaniu chińsko - radziec
kich stosunków naród nasz znajdzie
pomyślne warunki dla odbudowy i
szybkiego rozwoju, zaś suwerenność
narodu chińskiego i pokój na Dale
kim Wschodzie nigdy nie będą naru
szone lub zagrożone przez imperia
lizm. Jest to niewątpliwie wielkim
ciosem dla imperialistów w ich pró
bie tworzenia nowego, agresywnego
„bloku Pacyfiku".

PARYŻ (PAP) Sekretarz stanu dla
spraw gospodarczych przy Radzie Mi
nistrów Pinay złożył sprawozdanie o
skutkach dewaluacji przed komisją
spraw gospodarczych
Zgromadzenia
Narodowego.
Pinay stwierdził że na skutek de
waluacji należy oczekiwać gwałtów
nej zwyżki cen. Tak np. spodziewa
na jest zwyżka cen metali koloro
wych o 30 proc., bawełny o 20 proc.,
lnu o 6 proc. Pinay wypowiedział się
za importem towarów zagranicznych
celem obniżenia cen krajowych i pod
kreślił, że rząd sprzeciwia się pod
wyżce płac.
PARYŻ (PAP). Wbrew urzędowej
polityce „zniżki cen" oficjalny wskaż
n k cen podskoczył z 1.752 w sierpniu
do 1.826 we wrześniu (100 w 1938 r.)!
Przy^ 29 zasadniczych produktach*
żywnościowych wskaźnik cen w tym
samym czasie podskoczył z 1 744 na
1 845.

Dar Prezydenta R.P.
na budowę kościoła
w Krakowie
Prezydent R.P. otrzymał następują
ce pasmo:
„Najdostojniejszy Panie Prezyden
cie.
Zgodnie z uchwałą Komitetu Hono
rowego i Wykonawczego Budowy Kościoła-Pomnika w Krakowie — Pro
kocimiu, powz ętą 20 września 1949 r.,
przesyłamy Ci, Panie Prezydencie,
wyrazy najserdeczniejszego podz;ękowania za hojny dar w wysokości 100
tys. zł na budowę Kcścioła-Pomnika
w Prokocimiu, który ma stanąć jako
dowod< wdzięczności Panu Bogu
za
ocaleń’e Krakowa od
strarzliwego
zniszczenia wojennego.
Hojny dar Twój, Panie Prezyden
cie, jest wielce wartościowy
dla
nas materialnie i moralnie. Świad
czy on wyraźnie, że
Rząd Polski
Ludowej troszczy się o zaspokoje
nie petrzeb religijnych robotnicze
go przedmieścia Krakowa".
Za Komitet Wykonawczy
Prezes: ks. prowincjał Bonifacy Woźny

T r e v ir a n u s ja k o

a g e n t U S A

rozpoczyna działalność w

Ruhrze

BERN (Obsł. wł.). Według dnforma
Warto przypomnieć że zaciekły na
cji „National Zeitung" do Zagłębia
cjcnalista Treviranus w latach trzy
Ruhry przy by da-wny minister nie
dziestych gwałtownie
atakował na
miecki w gabinecie Brueninga Trewet granice Polski
przed wrześnio
yiranus, który przebywał na emigra
wej, domagając s’ę Poznania, Kato
cji w Anglii i w Kanadzie.
wic itd.!
Jak Wynika z rozmowy, którą Tre
viranus przeprowadził z „ministrem"
skarbu ,,rządu" zachodnio-niemieckie W c z s s y l e c z n i c z e
go, Scheferem, zam:erza cn zbadać
możliwości utworzenia amerykańkich
zakładów produkcji stali w Zagłębiu
Ruhry. Treviranus miał się wyrazić,
Na podstawie porozumienia pomię
iż na ten cel przeznaczono 25 milio
dzy FWP i ZUS,
członkom
rodź n
nów dolarów.
związkowców udostępniono 3-tygodniowe wczasy lecznicze w okresie je
sienno-zimowym. '

dla rodzin zwiąkow có w

8 P O L A K O W W FINALE
K onkursu C h o p in o w sk ie g o

(ZSRR), 31 — Czerny - Stefańska Ha
lina (Polska), 33 — Gusiewa Tamara
(ZSRR), 34 — de Almeida Oriano (Bra
zylia), 35 Smendzianka Regi,na (Pol
ska), 37 — Kędra Władysław (Polska),
38 — Murawlow Jerzy (ZSRR), 40 —
Bakst Ryszard (Polska), 45 — Malinin Eugeniusz (ZSRR), 46 — Szymoiio
wicz Zbigniew (Polska), 47 — Szendrei Jerzy (Węgry), 54 — Sosina Lud
miła (ZSRR), 58 — Riyero Carlos
(Meksyk).

Na okres od 15.10 rb. do 30 4.1950
r. przewidz-ano dla członków rodzin
związkowców 1500 miejsc.
Opłatę za pierwsze 2 tygodn;e ui
szcza wczasowicz w wysokości 450 zł
dziiennie, natomiast koszt pobytu za
trzeci tydzień oraz koszt
zabiegów
leczniczych pokrywa
Społeczna.

Ubezpieczalni#

Skierowanie na wczasy
lecznicze
można uzyskać do Krynicy, Szczawnii
cy oraz do uzdrowisk dolnośląskich.

Ży c i e

Str. 2.

Nauczyciele realizują zasadę pełnej wolności wyznania i sumienia

Bezpodstawność

Rozbudowa sieci spółdzielczej
zarzutówlistuPrymasausprawnienie skupu i dystrybucji

stwierdza konferencja dyrektorów szkół warszawskich
4 ban. odbyła się w sali ZNP kolejna narada kierowników i dyrektorów
flikół warszawskich, poświęcona omówieniu i przedyskutowaniu metod pra
cy pedagogicznej nauczycieli.
Kurator Okręgu Szkolnego War
szawskiego, Dobosiewicz zobrazował
zagadnienia wychowawcze w szko
łach warszawskich. Na
czoło zadań
■wysunął mówca potrzebę opracowa
nia w każdej szkole konkretnych pro
gramów pracy pedagogicznej w opar
ciu o nowe podręczniki i programy
nauczania.
Praca ta winna zmierzać do prze
pojenia młodzieży moralnością socja
listyczną, patriotyzmem ludowym
oraz szacunkiem dla człowieka budu
jąeego nowe życie.
Wieloletnia wychowawczyni mło
dzieży, ob. Kasperkiewiezowa, prze
mawiając w dyskusji, zapoznała zebra
nych z treścią listu prymasa Wyszyń
skiego do prefektów i nauczycieli religii.

K o b ie ty polskie
protestu ją
przeciw s k iazaniu Ketty Z evgos
Zarząd Główmy Ligi Kobiet wysłał
do ONZ, do rządu w Atenach i do
Międzynarodowego Komitetu Pomocy
Walczącej Grecji w Paryżu listy, w
których wyraża protest przeciwko wy
rokowi, skazującemu na śmierć Ketty
Zeygos, bohaterkę greckiego ruchu oporu i zasłużoną działaczkę demokra
tycznego ruchu kobiecego w Grecji.
Domagamy się — czytamy w liście
— aby ONZ przedsięwzięła kroki, w
uwolnienia
celu uratowania życia
Ketty Zeygos.

nia i sumienia. Przedstawiciel ZNP
wskazał, że istnieje wielu księży —
prefektów, którzy uczciwie pojmują
swoje obowiązki i solidaryzują się z
poczynaniami władz ludowych.
Na zakończenie narady zgromadzeni
długo niemilknącymi oklaskami przy
jęli rezolucję, która głosi m. inn.:
„Stwierdzamy, że
podburzanie
młodzieży przeciwko Polsce Ludo
wej spotka się ze zdecydowanym
przeciwdziałaniem całego nauczy
cielstwa. Dołożymy naszych sił aby
demontować wszelkie kłamstwa i de
maskować wrogie Polsce posunię
cia, niezależnie od tego, kto jest ich
autorem. Młodzież, którą się opiłku
jemy wychowywać będziemy w du
chu szczerej miłości ojczyzny, w du
chu jak najlepszego jej służenia.
Wzywamy wszystkich katechetów patriotów aby poparli nasze słuszne
stanowisko".

U c h w a ła N R S

Plenum Naczelnej Rady Spółdzielczej, które zakończyło obrady 4 b.m., po
wzięło szereg uchwał o pierwszorzędnym znaczeniu dla dalszego rozwoju
spółdzielczości polskiej.

NRS stwierdziła konieczność spotę
List stara się sugerować, że między
gowania wysiłków organizacji spół
młodzieżą a nauczycielami istnieje
dzielczych, pracowników i mas człon
rozdźwięk i źc nauczyciele „zmuszani
kowskich w walce o wykonanie planu
są“ do wykładania teorii przeciw
tegorocznego i należyte przygotowanie
nych ich przekonaniom. List stwier
planu 6-Ietniego.
dza też, że młodzież „stacza się w obję
cia bezwładu i bezwoli4* oraz sugeru
Wymaga to przede wszystkim roz
je młodzieży bezideowość i próbuje
budowy i usprawnienia sieci oraz
^dzielić uczniów na wierzących i nie
działalności skupu i dystrybucji. Nie
wierzących.
zbędna jest rozbudowa bazy technicz
Ob. Kasperkiewiezowa wskazuje na
nej w drodze pełnego wykonania pla
bezpodstawność absurdalnych zarzu
nów inwestycyjnych.
tów i stwierdza, że tego rodzaju listy
Rada stawia przed spółdzielczością
wpłynąć mogą demoralizująco
na
zadanie wzmożonej walki z marno
młodzież i utrudnić jej spokojne wy
trawstwem i brakiem rentowności, wal
konywanie swych zajęć szkolnych,
ki o podniesienie jakości handlu, pro
Widać z listu również chęć utrudnie
dukcji i usług:. Realizacja zadań, sto
jących przed spółdzielczością, wymaga
nia pracy nauczycieli.
W toku dyskusji poszczególni mów
rozwinięcia współzawodnictwa pracy
cy wykazali, cytując liczne przykłady,
że twierdzenia zawarte w liście są cał
kowieie niezgodne z rzeczywistością
Ob. JACZEWSKA oświadczyła m.
inn.:
„Nauczyciele zostali głęboko obra
żerni, gdyż postawiono im zarzut ka
riero wieżo wsi wa. Nie wolno rów
nież zarzucać bezideowuścl naszej bo
haterskiej młodzieży, którą widzi
my co dzień przy ofiarnej pracy nad
odbudową Polski.
Dyskusję podsumował sekretarz ZG
ZNP, ob. Kuroe&ko, stwierdzając m,
NOWY JORK (PAP). W dyskusji prowadzonej iw Komitecie Politycznym
inn., że nauczycielstwo stolicy wyka Generalnego Zgromadzenia ONZ na temat b. kolonii włoskich, zabrał
zuje głęboką treskę o wychowanie no glcs delegat polski, ambasador Wierblowski. Mówca wypowiedział się za
wego, pełnowartościowego człowieka. przyznaniem natychmiastowej niepodległości Libii oraz za pięcioletnim mię
Mówca stwierdził, że nauczyciele rcaii dzynarodowym powiernictwem nad włoskim Somali i Erytreą z wyjątkiem
żują — w myśl dekretu władzy ludo portu Assab. Pert ten powinien być przyznany Etiopii dla zapewnienia jej
wej — zasadę pełnej wolności wyzna dostępu do morza.

&
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PEKIN (PAP) Agencja Nowych Chin podaje tekst odezwy, skierowanej
do ludności całego świata przez Chiński Komitet Obrońców Pokoju. Odezwa
głosi m.in.:
Siła ludu jest niezwyciężona, a os
„Naród chiński zdecydowanie ^ prze
ciwstawia się wojnie agresywnej i po tateczne zwycięstwo będzie na pewno
piera pokój światowy. Amerykańsko- doń należało! Przeciwstawcie się kno
brytyjski blok imperialistyczny próbu waniom imperializmu amerykańskiego
Wystąpcie przeciwko
je uniknąć nieuchronnej zguby przez i brytyjskiego!
narzędziom tego imperializmu —- pak
rozpętanie nowej wojny agresywnej.
towi atlantyckiemu i montowanej obec
Imperialiści amerykańscy i brytyj hie „unii Pacyfiku".
scy popierają resztki niemieckich i
japońskich sił faszystowskich, celem
użycia ich jako pionków w nowym
ataku na Zw. Radziecki, Chiny i in
ne kraje. Wszystko to dowodzi ist
nienia niebezpieczeństwa nowej woj
ny agresywnej.

„W przeciwieństwie do machinacji
mocarstw
zachodnich — oświadczył
amb. Wierblowski — rząd polski pod
kreślał
niezmiennie, że rozw ązanie
problemu b. kolonii włoskich musi stię
opierać na zasadzie przyznania na
tychmiastowej niepodległości wszyst
kim ludem kolon.alnym, które osią
gnęły odpowiedni poziom rozwoju,
oraz zapewnienia postępowej ewolu
cji umożliwiającej szybkie uzyskanie
niepodległości tym narodom kolonial
nym, które jeszcze nie osiągnęły wy
maganego poziomu.

C lo y —u s p o k o jo n y
Johxi Mac Ć ky, „wysoki komisarz"
USA w Niemczech zachodnich, pra
wowity następca b. gubernatora ame
rykańskiego, gen. Ciay‘a, i szczęśliwy
dziedzic jego paroletniego dorobku w
dziele umacniania hitleryzmu, otrzy
mawszy niedawno swą nominację,
czuł się z lekka zażenowany. Że to ni
by, on Amerykanin, i... hitleryzm!...
Lecz cóż było rob o7. . Wziął więc ca
ty ciężar spadku na bary i dźwiga..Brzemię okazało się jednak wcale
sympatyczne i oto
„wysoki komi
sarz" oświadczył właśnie przedstawi
cielowi niemieckiej agencji prasowej
ONA, że „po przybyciu do Niemkę
obawa moja przed odrodzeniem się
hitleryzmu zmalała"...
John Mac Cloy, wbrew wszelkim
upewnieniem swych oficjalnych mo
codawców, nie dowierzał ■wiadomym
osiągnięciom generała Clay‘a. Podej
rzewał, iż będizie musiał dopiero asy
stować przy porodzie, że zwali się na
niego cały trud stawiania pierwszych
zrębów na ugorze... A tymczasem —
wszystko już gotowe! Zbożne dzieło
trzeba li tylko kontynuować. I strapić
ne komisareysko odetchnęło z ulgą —
odpadły tarapaty odradzania, nie trze
ba żywić obaw, czegóż się bać, jeśli
wszystko w pełnym rozkwicie!
Rozpłynął się lęk, ale — niezupek
nie! Coś tam jednak jeszcze niepokoi
ło. A co? „Parlament boński", a ści
ślej — troska, czy zestaw „parlamen
tarzystów" (wprawdzie . —■ „samych

Dziś rozpoczyna się w całej Polsce
„Miesiąc Pogłębienia Przyjaźni Pol
sko - Radzieckiej". Program „Miesią
ca" przewiduje szereg imprez w ca
łym kraju, m. iti. festiwal filmów ra
dzieckich. koncerty, odczyty i wysta
wy.
Z okazji Miesiąca Pogłębienia Przy
jaźni Polsko - Radzieckiej, Zarząd
Główny Tow. Przyjaźni
Polsko-Ra
dzieckiej postanowił ufundować na
grody:
za najlepszy utwór poetycki na te
mat przyjaźni polsko-radzieckiej — na
łącmą sumę 200.000 zł.,
za ilustrację muzyczną do nagrodzo
nago tekstu poetyckiego — na łączną
sumę 200.000 zł.,
za najlepsze tłumaczenie prozy auto

Mówca Wezwał ONZ do poparcia
takiego rozwiązania problemu b.
kdłonii włoskich, które położy kres
ekspansywnej polityce rządów uci
sku kolonialnego i zapoczątkuje
wełny rozwój narodów
kclonial* nych.

Pomoc dla krajów zacofanych

NOW Y JORK (PAP).
W komisji
ekoncmicznej Generalnego Zgromadzę
nia ONZ toczy się dyskusja nad tzw.
„programem
pomocy
technicznej
ONZ dla krajów zacofanych gospodar
Amb. Wierblowski zażądał również czc". Program ten, przekazany Zgro
natychmiastowego wycofania z Ldbii madzeniu przez Radę Społeczno-Eko
wszystkich obcych wojsk i zlikwido nomiczną ONZ, ziostał przyjęty przez
wania
istniejących tam baz wojen większość Rady. Zw. Radziecki, Pol
ska i Ukraina powstrzymały się od
nych.
głosowania.

„Miesiąca Pogłębienia Przyjaźni z ZSRR"

Z DNIA NA DZIEŃ

Rada zajęła następnie stanowisko w
sprawie reorganizacji i wytyczenia za
sadniczego kierunku rozwoju spóldziel
czości pracy i rzemieślniczej, wypowia
dając się za powołaniem jednego ośrodka organizacyjnego i dyspozycyj
nego dla obu tych pionów.
NRS stwierdziła konieczność pogłębięnia współpracy oraz szerszego ko
rzystania z doświadczeń spółdzielczo
ści radzieckiej i krajów demokracji lu
dowej.

n3 wsi.
Naczelna Rada Spółdzielcza postano
wiła
zobowiązać wszystkie placówki
spółdzielcze do przeprowadzenia walki
z analfabetyzmem i przeznaczyła na
ten cel 1 mil. zł.
W specjalnej uchwale NRS wezwała
wszystke
placówki
spółdzielcze do
wzięcia
jak najszerszego udziata w
Miesiącu Pogłębienia Przyjaźni Polsko
Radzieckiej*
w końcowej części obtsd NRS za
akceptowała ptojekt nowelizacji li
stowy o spółdzielniach oraz ustawy,
o CZS i centralach spółdzielczych.
Projekty te skierowane będą na dra
gę ustawodawczą.

W yrazy

rów radzieckich w latach 1944— 1948
— na łączną sumę 200.000 zł.,
za najlepszą kreację aktorską w
sztuce radzieckiej — na łączną sumę
200.000 zł.,
za najlepszą pracę publicystyczną o
ZSRR lub na temat przyjaźni polskoradzieckiej 50.000-zł.

Wyczerpującej analizy programu
pcanoey technicznej oraz związa
nych z tym planów amerykańskich
dokonał delegat polski dr SUCHY.
St. Zjednoczone prowadziły i pro
wadzą politykę gospodarczą, prze
ciwną interesom krajów
zacofa
nych —■ stwierdzi! mćiwca. — Przy
właszczając sobie
tytuł inicjatora
programu pomocy technicznej, USA
usiłu.ą za kulisami stworzyć z tego
programu narzędzie przenikania ekónomicznego na wielu kontynen
tach.

Zm ow a austriackiej partii "ludow ej" z hitlerow cam i

Manifest gauleiterów i przywódców SS
Zdrada ,,socjaldemokratów“ - Oburzenie kół r o b otniczych

w sprawie Niemiec

Dr Suchy podkreślił, że nędza kra
jów
kolonialnych i półkolomalnych
jest wynikiem ich
wiekowej zależ
ności od obcego panowania oraz bra
k u " niepodległości politycznej i eko
nomicznej. Warunkiem rozwoju tere
nów zacofanych jest przeprowadzenie
tam zasadniczych reform ekonomicz
nych i społecznych, które stworzyły
by podstawę dla realizacji rozległego
programu
przemysłowego.
Jedynie
ten program jest w stan-e zlikwido
wać obecnie tragiczne warunki egzy
stencji setek miliionów ludzi. ^
Delegacja polska zwraca się z ape
lem do ONZ, aby uniemożliwiono
uczynienie z programu pcmocy te
chnicznej narzędzia dominacji i eks
ploatacji oraz, aby stworzono ta
kie warunki, które by
zapewniły
pełną skuteczność tego programu w
dziele postępu gospodarczego kra
jów kolonialnych i półkolonialnych.

Sprawa koreańska
NO W Y JORK (PAP). Specjalna ko
misja polityczna Generalnego Zgromajj
dzienia ONZ przeprowadziła głosowa
nie nad radzieckim i amerykańskim
projektami uchwał tzw. sprawy ko
reańskiej.
Posłuszna dyrektywom amerykań
skim większość komisji glosowała za
projektem USA, przewidującym prze
dłużenie, a nawet rozszerzenie peł
nomocnictw tzw. ,,komisja ONZ do
spraw Korei".

nej agencji — „różnice poglądów w
Bonn przypominają różnico poglądów
w dyskusjach Kongresu amerykań
skiego".
Rzeczywiście — instytucje bliźnia
czo podobne! Ta sama skomplikowa
na rozpiętość (dwupartyjoego!) w achi a
rza politycznego — subtelne różnice w
odcieniach, a nie w kolorze — i te
same horyzonty! A
w rezultacie
— wszelkie „różnice" zawsze wyrów
nują się w uchwałach na cześć Wyści
gu zbrojeń. To właśnie jest najistot
niejsze, co łączy!

W tr o p y
Ribbentropa...
Jakoż clie ma powodów do niepoko
ju, a wszędzie za to mnóstwo oznak
stabilizacji. Tak np. brytyjska agencja
Reutera komunikuje uprzejmie, że,
według skrzętnie zebranych informa
cji, „trizcmalnym sekretarzem stanu
dla spraw stosunków międzynarodo
wych" będzie ten sam Anton Pfeiffer,
który, prowadząc ,,kancelarię stanu“
Bawarii (ojczyzna nieodżałowanej pa
mięci gub. Hansa Franka!) tak chęt
nie „otaczał się" osobnikami, zwany
mi przez agencję Reutera „b. dyploma
turni niemieckimi"...
Mamy nadzieję, że będzie chętnie
„otaczał się" nadal!... Zresztą jest na
to gwarancja. W roli zastępcy jego wy
stąpi... Theo Kordt. Kto zacz? Sursum

Niezdrowo,,

lecz kosztownie

Francuska „Agencja Finansowa i
Gospodarcza** przyniosła
wiadom:ść
o konflikcie, który powstał ostatnio
pomiędzy administracją „planu Marshalla** a krajami wasalnymi, tj. —
Francją, Holandią, Danią, Szwecją,
Irlandią i W. Brytanią.
Kością niezgody stały się tym razem
postanowienia „układu o pomocy**,
przewidujące roztropnie, że połowa
transportów marshallowskich do Eu
ropy zach. ma być dokonywana przez
statki amerykańskie, za co —- rzecz
jasna — odbiorcy niezasłużonych da
rów płacić muszą dolarami. Otóż owa
postponowana siódemka, wyprowadzo
na z cierpliwości dolarowej, „zbunto
wała się** i odmówiła przestrzegania
tak roztropnych postanowień, wycho
dząc z założenia, że dobrze byłoby,
aby i statki europejskie coś zarobiły...!
Odmowa na nic się nie zda! Admi
nistracja ,,planu Marshalla** ogłosiła
komunikat, w którym zapewnia uro
czyście (jak przystało na powagę
chwili), że „nie zapłaci 10 milionów do
larów opłat frachtowych za przewóz
towarów do Europy w czwartym kwar
tale b.r.“ Za karę!... Więc kto będzie
płacił? Ci, którzy i tak cierpią „pomoc“...
,
Okazało się raz jeszcze, że jajka w
proszku są niezdrowe, aie za to.., ko
sztowne!
JPAL.

SOFIA (PAP). W deklaracji, złożo
nej przedstawicielom prasy, bułgarska*
minister spraw za grabi cziiych Popto-»
mew stwierdził, że rząd bułgarski po
dzieła całkowicie stanowisko, wyrazo*
ne w nocie rządu radzieckiego def
USA, W. Brytanii i Francji w spra*
wie sytuacji w Niemczech zachodnich*
Obecnie — stwierdził minister:
— gdy w Niemczech zach. odradź*
się militaryzm niemiecki, m ając#
służyć pewnym kołom imperialu^
stycznym do celów nie mających
nic wspólnego z pokojem i bezpien
czeństwem narodów europejskich#
bułgarska opinia publiczna mani-*
festuje swą poważną troskę i pot§*
pia tego rodzaju stan rzeczy.
BUKARESZT (PAP). Ogłaszając w:
pełnym brzmieniu tekst noty rządu:
radzieckiego w sprawie utworzenia
separatystycznego „rządu" w Bonn*
prasa rumuńska podkreśla, że naród
rumuński solidaryzuje się całkowicie
ze Zw. Radzieckim w jego dążeniu
do właściwego rozstrzygnięcia sprawy
Niemiec na podstawach demokratyca
nych w interesie pokoju światowego,
BUDAPESZT (PAP). Dzienniki wą*
gierskie piszą na marginesie noty ra
dzieckiej w sprawie Niemiec zach.,
że cała odpowiedzialność za sytuację*
jaka powstała w Niemczech zach.,
spada na zachodnie mocarstwa okupa
cyjne.
Marionetkowy „rząd4* w Bonn —4
stwierdza „Szabad Nep" — znalazł się
w ręku popleczników reżimu hitlerow
skiego.

S P O T K A N IE N A
V f Y , jako przedstawiciele niemie»>L^ ^ ck iej klasy robotniczej, my, ja
ko członkowie Socjalistycznej Partii
Jedneśti Niemiec dokumentujemy tu
z całą stanowczością, że granica na
Odrze i Nysie jest granicą pokoju" —
oświadczył i?.a uroczystościach Dnia
Fokeju w Szczecinie przedstawiciel
kolejarzy niemieckich Kurt Jaeger.

Tego samego dnia cdbyły się ana
logiczne uroczystości we Frankfurcie
nad Odrą, gdzie po raz pierwszy od
zakończenia wojny
spotkała się z
ludnością niemiecką i serdecznie zo
stała przez nią przyjęta liczna dele
gacja polskich robotników. I tu, przy
dźwiękach „Międzynarodówki" roz
legł się ten sam glos, głos nowych,
demokratycznych Niemiec. Przewod
niczący wolnych zw, zaw. radzieckiej
strefy okupacyjnej
Herbert Warnke
również naziwał naszą granicę nad
Odrą i Nysą granicą pokcju, mówił
o zbrodniach
dokonanych przez fa
szyzm niemiecki w Polsce, o nowej
wojnie, którą grozi imperializm i do
której nic dopuszczą zjednoczone si
ły demokracji i socjalizmu.
Wszystko to działo się w kilkanaście
dni po posiedzeniu t.zw. parlamentu
w Bcnn,
posiedzeniu,
które przez
przedstawicieli wodującego wstecznictwa i zaborczości niemieckiej w y
korzystane zcstalo
dla prowokacyj
„Der Abend" donosi, że w myśl po nej, antypolskiej demonstracji. Przy
rozumienia zawartego miiędzy prawi pomnijmy wystąpienia w Bcnn.
cowym kierownictwem partii socjali
„Kanclerz" Tryzonii p. Adcnauer,
sty ornej a partią ludową, przywódca
wybraniec amerykańskich władz ohitlerowski i były pereł hitlerowskie
kupacyjnych
i
biskupów
niemie
go Reichstagu Pfri&mer ma wejść w
ckich. pcblogOLławicny na swe zboż
skład nowego rządu koalicyjnego.
ne dzieło przez samego Papieża, oDziennik pisze: ,,Man;fest hitlerow świadczył tam, w pierwszej mowie,
ców wskazuje na niiebeSpieczeństnvo żc rewizję granicy polsko-niemieckiej
zagrażające austriackiej demokracji.
uważa za jeelno ze swych naczelnych
Przywódcy Heimwehry i SS staną zadań. Rzecz jasna, że byli hitlerow
się uczestnikami koalicji bloku pra cy występujący dzisiaj pod
firmą
wicy. Ochrona demokracji' i ochiona ,akatolików"
lub „liberałów" okla
republiki leży w ręku bloku lewicy, skiwali entuzjastycznie to oświadcze
stanowiącego' jedyną gwarancję prze nie. A kiedy, kemu ni sta Relmann po
ciw powtórzeniu się trasrieznej prze wstał, by rzucić w
twarz prawdę
szłości".
podżegaczom do nowej wojny i przy
pomniał im, że granica Odry i Ny
sy jest granicą pokoju, wtedy sala
zagłuszyła dzikim rykiem to mężne
wystąpienie, a są™ pan Adcnauer ośmielił się
określić je jako hańbę
dla parlamentu niemieckiego.
Zw. Kompozytorów Polskich podej
mciwał w ub. wtorek
bawiących w
ESTAWIENIE tych dwóch niemal
Warszawie wybitnych pianistów ra
bezpośrednio
następujących
po
dzieckich
członków jury Między- sobie faktów wykazuje nam w spo
naredbwego Konkursu Chopinowskie sób dowodny, jak słuszna była poli
go: rektora Konserwatorium w Lenin
tyka obczu demokracji polskiej, po
gradzie Pawła Sieriebrlakowa i pro
lityka Rządu Reczypespolitej, która
fesora Konserwatorium w Moskwie
świadomie wzięła kurs na porozu
Lwa Ober ina.
mienie z postępowymi siłami narodu
Pianistom radz’’eck:m
ofiarowano niemieckiego, na poparcie tych sił, na
w upominku korhplety nu! z utwora wzmocnienie ich w walce z nhrfliemi Współczesnych kompozytorów pol ekim wsłccznictwcm i j**go amery
kańskimi protektorami.
skich.

•WIEDEŃ (Gbsł. wL). W -wyniku taj
Przywódcy hitlerowscy podkreślają
nych rokowań m ędzy .przywódcami w prowokacyjny sposób „swój bez
partiii ludowej a byłymi przywódca przykładny
idealizm" i stwierdzają,
mi part i hitlerowskiej
w
Austrii, że ,,bęią dalej, wprawdzie na zm e100 przywódców hłtłetfcfwMdeh opu- nionej bazie, prowadzić walkę prze
N o w y ty p s ie c i
blukowolo ‘ manifest, wzywający
by ciw bolszewizmowi"...
łych hi lefowców do głodowania w
W imien'u kierownictwa partii lu
w y n a la z ł r y b a k
niedzielnych wy berach powszechnych dowej,
wiceprzewodniczący
parla
GDYNIA (tel. wł.). Rybak z Koło- na austriacką partię ludową.
mentu
autriackiego, poseł Gorbaeh,
Manifest podp rali między innymi: ziiożył pteonine pi>dziękotvanJe przy
brzega Józef Czapy Wynalazł ndiwy
typ sieci śledziowej.
Za wynalazek hitlerowscy gauieitersy Oberzaucher i wódcom hitlerowskim ,,za ich troskę
ten otrzymał 50 ty3. zł premii, któ H elf er ich erftZ csławiony przywódca o obrr/nę zachodniej kultury przed
re Ofiarował na kupno radia dia Zwią Hefnuwehry i późniejszy przywódca szturmem ze Wschodu". (!)
SS Walter Pfrienlór.
zku Rybaków.
Również w imiieniu partii ludowej
poseł Gorbaeh zobowiązuje się do
zniesienia po wyborach wszystkich uwybieranych"!) stanie na wysokości corda!... Były radca ambasady hitle s(?/w antyhitlerowskich w Austrii.
Opublikowanie manifestu hitlerow
zadania... Ale stanął! Już pierwsza rowskiej w Waszyngtonie!
Praca potoczy się wartko. Trop w ców i od po wędzi Go r bucha spadło
„sesja" wykazała, że stanął jak nale
ży. A jeśli są tam jeszcze jakieś nie trop śladami Ribbentrcpa!... Aż po szu jak bomba na austriacką opinię pu
bliczną, Szczególne
wrażenie doku
dociągnięcia — to drobiazg. Albo bieriicę norymberską.
menty te wywołały i\v kolach robot
wiem — jak oświadczył wyniosły „ko
niczych.
misarz" przedstawicielowi wspomnia

Oborin i Sieriebriakow

gośćmi muzyków polskich

Z

s o lid a r n o ś c i

ze stanowiskiem ZSRR

w obronie rozwoju i postępu gospodarczego krajów zacofanych
Stanowisko Po lski w O N Z

Odezwa Chińskiego Komitetu Obrońców Pokoju

Niebezpieczeństwo to można na pew
tio przełamać. Zdrada i występność im
fperializmu dowodzi najlepiej jego^ sła
bości. Światowy obóz demokracji i po
koju, prowadzony przez Zw. Radziec
ki, stanowi potęgę bez precedensu.
Z w. Radziecki oświadczył _ ostatnio,
fce od pewnego czasu już posiada broń
atomową, ale podtrzymuje nadal pro
pozycję zniszczenia tej broni i poko
jowego zastosowania energii atomo
wej. Oświadczenie to- stanowi ciężki
cios dla podżegaczy wojny atomowej.
Tak więc, jasne jest, że będziemy
na pewno dysponować dostateczną siłą
dla starcia w proch wszelkich spisków
podżegaczy wojennych, jeśli tylko ludz
kość będzie czujna, wzmocni swą jed
ność i podtrzyma swą walkę.
My, naród chiński, staliśmy za
wsze po stronie obozu demokracji i
pokoju. Zwycięstwo rewolucji chiń
skiej jest zwycięstwem tego obozu.
Chcemy zjednoczyć się z naszym
wielkim sojusznikiem — Z w. Ra
dzieckim, zjednoczyć się z krajami
demokracji ludowej i z ludami
wszystkich krajów w walce o obronę
niepodległości i suwerenności każ
dego narodu i o trwały pokój świa
towy.

oraz przyswojenia nowego, socjalis
tycznego stosunku do pracy. Wzmóc
należy czujność wobec wroga klasowe
go — gibsi dalej uchwała NRS — de
maskować dywersantów, sabetażystów
i zdrajców sprawy Polski Ludowej.

Przeciwko polityce ucisku kolonialnego

Jednoczymy się z ludami całego świata
ęjęj

T'* . _1 _
_Z . . . 2 ..
n il o
ś\
Rada zatwierdziła
decyzję Zarzą
du CZS w sprawie przekazania Zw*
Samopomocy Chłopskiej 130 mil. zł
na cele akcji kulturalno-oświatowej

NA ODRZE

W pierwszych latach powojennych
nie .wszyscy w Polsce rozumieli słu
szność tej polityki. Krzywdy lat oku
pacyjnych zasłaniały oczy na rzeczy-*
wisteść, kazały
widzieć
WTOga w
każdym Niemcu, nie tylko w hitle
rowcu. To stanowisko, choć zrozu
miałe na tle przeżyć wojennych, było
jednak niesłuszne.
Naród niemiecki liczy 60 milionów
ludzi. Tych 60 milionów ludzi miesz-*
ka bezpośrednio na zachód od Polski*
Graniczymy z nimi i będziemy z nimi
graniczyć .w przyszłości. Gzy mamy
dążyć do ułożenia stosunków z tymi
60 milionami
ludzi, czy też mamy
traktować
granicę zachodnią jako
granicę wiecznego konfliktu? W sa
mym pytaniu zawarta jest i odpo
wiedź.
Leży w interesie Polski, leży w
teresie
narodu
polskiego,
aby w
Niemczech, aby w narodzie niemie
ckim zwyciężyły te siły, które chcą
żyć w pokoju z Polską, ai;cby zdruz
gotane
zostały te siły,
które chcą
wojny, które chcą wznowienia „Drangr
nach Osten".
Pokoju z Polską chcą w Niemczech
siły klasy robotniczej, siły socjaliz
mu. To one zabrały głos w Szczeci
nie i Frankfurcie, to one przemawia
ły ustami komunisty Rei manna W
Bonn. Walki przeciwko Polsce chcą w
Niemczech siły reakcji, siły wielkie
go kapitału i junkierstwa, pieczoło
wicie chronione i popierane prze*
anglosaskie władze okupacyjne. To z
ich ramienia,
to z inspiracji WalD
E/rect urządzał w Bcnn swe antypol
skie prowokacje pan Adenauer i jego
podkomendni.
|VJ IEW ĄTPLIW IE, siły postępu m aL ' ją przed sobą w Niemczech szcze
gólnie ciężką pracę. Hamują ich roz
wój pozostałcści hitlerowsikiej truciz
ny, hamuje ich rozwój świadoma po
lityka zachodnich
władz okupacyj
nych.
Ale wbrew wszystkim tym
trudnościom siły te torują sobie dro
gę. Pomogła im
wydatnie polityka
władz
radzieckich we
wschodniej
strefie Niemiec,
polityka, która na
całej przestrzeni tej
strefy złamała
panowanie junkierstwa i wielkiego
kapitału
tej
właściwej
podstawy
hitleryzmu i zaborczości niemieckiej.
We .wschodniej strefie Niemiec siły
postępu, siły pokoju są u władzy. W
reszcie Niemiec walczą one uporczy
wie o duszę narodu niemieckiego.
Zwycięstwo tych sił leży w intere
sie światowego pokoju, w interesie
samych Niemiec 1 w interesie PoD
ski,
*
(
Kai. \ y
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Niedawno
rozmawiałem
z
twórcami
dokumentarnego filmu „Pięciolatka w
4 lata". Rozmowa toczyła się na te
mat zdjęć tego interesującego obrazu.
— „To Aie takie proste,— powiedział
reżyser, — tyle osiągnięć twórczych
we wszystkich dziedzinach budowni
ctwa! Sam nie wiem, dokąd skierować
obiektyw aparatu!"
Codziennie biją w oczy nowe nazwi
ska, wydarzenia bieżące wyprzedzają
ostatnie poprawki scenarzystów.
Zbliża się 32-a rocznica Wielkiej
Rewolucji Październikowej. Współza
wodnictwo obejmuje masy. Wystarczy
otworzyć jakikolwiek dziennik, ażeby
przeczytać o wielu faktach, które god
ne są włączenia do dokumentarnego
filmu.

Dwa razy więcej

£ ^ ‘

S1£ i ? d'zif

~ ~ t0
i Jfa zdjęciu,

oprawy roli,
radziecka daje doskonale
radosne kołchoźników
radzieckich.
kołchozie
...........
a łta
js k im
p rzy
w ią za n iu

przodownica pracy w

snopów .

W jednym z dzienników przeczyta
łem wiadomość ze Swierdłowska, że
na cześć zbliżającej się rocznicy Wiel
kiego Października ładowacz trustu
„Wołszańskugol“ Aleksander Końkow
ładuje 10 wagonów dziennie węgla
ponad plan.
Przypomniałem sobie spotkanie z
tym maszynistą w czasie mego nie
dawnego pobytu na Uralu. Nastąpiło
ono w biurze konstrukcyjnym „Uralmaszzawodu". Maszynista zagłębia wę
glowego przyjechał do konstruktorów^
maszyn, ażeby prosić o zmianę czer
paka węglowego i zwiększenie jego
pojemności.
— Wtedy będę ładować 2 razy wię
cej, — powiedział Końkow.
Konstruktorzy obiecali ładowaczowi
spełnić jego życzenia i przysłać nowy
czerpak.
I oto, pracując nowym czerpakiem
Aleksander Końkow podniósł wydaj
ność ładowania.

Kielnia naszym orężem

Średnia wydajność - 636 proc.
(Korespondencja własna)
Pus-tków, mała osada fabryczna, od
legła o 25 km od Wrocławia, przeży
wa dziś wielki, doniosły dla całego
dolnośląskiego budownictwa dzień.
Ukończono budowę pierwszego na
forch ziemiach szybkościowca.
A le zacznijmy od początku.
20 sierpnia położono tutaj kamień
węgielny pod budowę domu dla przo
downików cukrowni Pustków. Do ro
boty systemem trójkowym stanęli mu
rarze III Oddziału PPB.
Zdzisław Szuster, Stanisław Mali
nowski, Afitoni Przybyła. Już później
„•doleciał" do roboty Wawrzyniec Ste
fan,.
— Wykonamy ten dom w ciągu 45
dni — tak brzmiało zobowiązanie mu
rarzy.

30 dni -

zamiast 226

Dziś w miejscu, gdzie 30 dni te
mu położono kamień węgielny, stoi
w jaskrawym słońcu jesiennego
przedpołudnia dwupiętrowy dom o
kubaturze 3110 m sześć. Przybrano
go odświętnie flagami.
Umieszczona
na froncie tablica
głosi:
Budowę w stanie surowym wykona
no w 240 rob./godz. Średnia wydaj
ność zespołu murarzy 636 proc. Śred
nia wydajność zespołu ciesielskiego
420 proc.
Średni przerób na jednego robotni
ka fizycznego wynosi 287.000 zł.

— Według
norm
katalogowych
dom taki buduje się w 226 dni, nasi
murarze wykonali go w 30 dni —
objaśnia dyr. III Oddziału PPB* inż.
Roman Szpitzglas.
Na uroczystość zakończenia budowy
zjechali przedstawiciele partii Zw.
Zaw. Zarządu Centralnego Budowla
nego.
W pierwszych ławkach postawio
nych wprost na trawie, kilkanaście
kroków od „szybkościowca" siedzą
rodziny murarzy — bohaterów pracy.
Pełno i przyszłych mieszkańców ^ o mu — przodowników cukrowni Pust
ków. Chodzą z dziećmi, żonami, za
glądają do środka. Chwalą.
— Robiło nas razem z cieślami 15
ludzi — informuje murarz Zdzisław
Szuster, przodownik pracy III Oddzia
łu PPB. Ob. Szuster zastosował pierw
szy system trójkowy na Dolnym Ślą
sku. Dusza i serce tej roboty, jak się
o nim wyraził dyr. naczelny Zjedno
czenia PPB inż. Tarłowski. Zarabia
liśmy przeciętnie ponad 50 tys. zł
miesięcznie na każdego.

nią obronimy pokój! — woła donoś
nym głosem.

Pozdrowienia
dla warszawskich murarzy

(Od własnego korespondenta)
Potężny radziecki przemysł pomaga
stachanowcom, urzeczywistniając naj
bardziej śmiałe projekty.
Szlachetne
dążności nowatorów przedsiębiorstw
łącznie z najnowszą radziecką techni
ką stwarzają cuda.
Gazety przepełnione są sprawozda
niami o wielkich osiągnięciach stacha
nowców, w rozlicznych gałęziach prze
mysłowych.
Popatrzcie wnikliwie na każdą taką
wiadomość, przestudiujcie każde zwy
cięstwo w dziedzinie twórczości a zo
baczycie, na jakiej potężnej technicz
nej podstawie formuje się proces jed
noczenia pracy umysłowej i fizycz
nej — proces możliwy tylko w kraju
zwycięskiego socjalizmu.

Maszyny produkują domy
Wielkie sukcesy osiągnęli w ostat
nich latach robotnicy przemysłu leś
nego.
Pamiętamy ile najnowszych ma
szyn otrzymali w tym czasie drwale
i robotnicy, zatrudnieni przy obróbce
drzewa. Zaczynając od traktora do
wyciągania drzew, a kończąc na ostat
nim' wynalazku, 'nadesłknyłn do’ lasów
w Karelji.
Jest to warsztat, który wykonu
je drewniane elementy dwóch do
mów. Wszystkie detaliczne części
są wyrobione w ten sposób, że po
zostaje jedynie złożenie produko
wanych części. Maszynę tę nazwa
no „Mechaniczny cieśla".
Potrafi
ona wykonać składowe części za
równo jednorodzinnego, jak i 4-po
kojowego domu.
Wiadomość ta, przypomniała mi roz
mowę z drwalami Karelii.
Było to w czasie wojny, kiedy w za
śnieżonych karelskich lasach rąbano
pnie dla obrony kraju — grube kloce
szły na budowę schronów, pozycji ar
tylerii...
Stary drwal przysiadł na pniu i mó
wił:
— W tej wojnie tyle miast i wsi
zniszczono, że dawnymi metodami nie
prędko będzie je można odbudować.
Nasi inżynierowie będą musieli wy
kombinować taką maszynę, która sama
będzie budować domy.
Taką maszynę wynaleziono! Już pra
cuje w lasach, może nawet w tych sa
mych miejscach frontu, gdzie proro
kował stary drwal.

Obecnie w przededniu Październiko
wego święta, robotnicy podsumowy
Kierownicy budowy metra (kolei
wałją przyjęte uprzednio zobowiąza
podziemnej) szykują nowe stacje.
nia. Wyniki zadziwiające!
Pojęcie o znaczeniu metra daje
Piec, przy którym pracują młodzi
dzienna frekwencja pasażerów MI
giserzy, wydał o 69 proc. więcej stopu,
LION DWIEŚCIE TYS. LUDZI.
niż to było przyjęte w zobowiązaniu.
Piec martinowski
przepracował 83,3
Od początku swego istnienia me
doby, zamiast ^5,8, jak to miało miej
tro PRZEWIOZŁO 6 MILIARDÓW
PASAŻERÓW.
sce w uprzedniej kampanii. O 7,1 proc.
podniosła się dzienna wydajność pra
Codzienne sprawozdania, składane
cy! Giserzy oddali do dyspozycji 1065
generalissimusowi Stalinowi świadczą
ton wysokogatunkowej stali ponad
o przedterminowym wypełnieniu pań
przyjęte zobowiązania.
stwowego planu, o pomyślnych zasie
O równie znakomitych wynikach wach.
donoszą z wszystkich krańców ZSRR,
Kołchozy i sowchozy Ałtaju przyję
— z Uralu i Syberii, z miast Donbasu
ły na siebie obowiązek oddania pań
i Naddnieprza.
stwu nie mniej, niż 10 milionów pu
Dość powiedzieć, że obecna produk dów ziarna ponad plan.
cja brutto przedsiębiorstw metalur
Wieś się buduje! W rocznicę Wiel
gicznych, tak jak i innych gałęzi prze
kiej Rewolucji w setkach nowych klu
mysłowych przewyższa ilościowo i ja  bów i tysiącach nowych mieszkań
kościowo poziom produkcji przedwo
święcić będą kołchoźnicy „nowosielie".
jennej. W porównaniu do 1940 r.,
Te i podobne wiadomości, nadcho
przewyższyła już o 41 proc.
dzące ze wszystkich republik i okrę
W Zw. Radzieckim nie ma takiej gów wielkiego kraju, stwarzają ra
gałęzi przemysłowej, której poziom dosny nastrój oczekiwania na pamięt
wytwórczości nie wzrastałby z dnia ne święto Rocznicy Rewolucji Paź
na dzień.
dziernikowej.

Z dokładnością do jednej milionowej grama

Unikalna waga mikroanalityczna
Konstruktorzy jednego z laborato
Nawet ciepło, wydzielane przez
riów naukowych Min. Budowy Ma
ciało człowieka, wpływa na dokład
szyn i Przyrządów ZSRR skonstruo
ność wagi. Dlatego układanie odważ
wali wzorzec dokładnej wagii, odpo
ników i ważonego przedmiotu odby
wiadającej najsurowszym wymaga
wa się mechanicznie. Wagę przed
niom współczesnej techniki pomiaro
miotu odczytuje się pod mikrosko
wej. Można na niej ważyć przedmio
pem.
ty z 'dokładnością do jednej miliono
wej grama. Najwyższe obciążenie tej
unikalnej wagi — 2 gramy.
Stworzenie mikroanalitycznej wagi
o tak w elkiej dokładności
stanowi Najbogatsza biblioteka na Syberii
wybitny sukces radzieckich konstruk
W Irkucku,
nad
brzegiem rzeki
torów. Znane dotychczas wagi tej kia Angary, .wznosi się monumentalny
sy dawały możność ważenia z dokład gmach biblioteki naukowej Uniwersy
nością tylko do jednej
stutysięcznej tetu Państwowego im. A. Żdanowa.
grama.
W ciągu 30 lat siwego istnienia bi
Nowa waga, która może być wyko blioteka przekształciła s!ę w jeden
rzystana przy najsubtelniejszych ba z najbogatszych księgozbiorów
Sy
daniach laboratoryjnych, wymaga cał berii.
kowitej izolacjii od wpływu otaczają
Posiada ona około 1.200.000 tomów,
cego środowiska.
w tej liczbie kilka tysięcy białych
kruków.

1.200 tys. tomów

— Pozdrówcie od nas warszawskich
murarzy, a przede wszystkim tych,
którzy nas nauczyli systemu trójko Na wszystkich frontach
wego — mówi przy pożegnaniu mu
Trzy miesiące temu młodzi giserarz przodownik Malinowski. — Po rzy zakładów mechanicznych „Sierp
wiedzcie im, że my na Dolnym Ślą
sku będziemy budowali i remontowali
tylko szybkościowo.
Już budują. W Brzegu Dolnym sta
wiają tym systemem szkołę. A we
Wrocławiu przy ul. Krakowskiej, 7
(Obsługa własna)
października rozpoczną budowę nowe
go szybkościowca.
1300 NOWYCH STUDENTÓW
Pierwszeństwo \y przyjmowaniu mieli
Murarz dolnośląski młotem i kielkandydaci
ze sfery
robotniczej
i
POZNAŃ.
—
Uniwersytet
Poznań
nią cementtije granice na Odrze i
chłopskiej.
na
pierwszy
rok
ski
przyjął
w
rb.
Nysie. Broni pokoju.
1300 kandydatów.
studiów przeszło
Irena Schultz
K SIĄ ŻK I W SKLEPACH
TEKSTYLNYCH

Z

K R A J U

Kirgiz ja produkuje konserwy

To moje życie i radość
— Ten dom — mówi dalej ob.
Szuster — to jest moje życie, a to
czerwone płótno te flagi, to moja ra
dość, że ja robotnik mogę je sobie
swobodnie zawiesić. Nie jestem jesz
cze partyjny — ale zawsze byłem
na stronie lewicy, przecież człowiek
pracy gdzie indziej nie może być,
bo by przeciwko sobie samemu szedł,
więc idę za partią. Bo tam jest mo
je dobro i Polski*
— Ten dom — mówi z trybuny mu
rarz Szuster, to nie jest tylko mie
szkanie dla robotników tutejszej cu
krowni, ale także i odpowiedź pod
żegaczom wojennym. Takem sobie
myślał przy każdej cegle, którąrn
kładł. Naszym murarskim orężem
jest młot i kielnia. Tym młotem i kiel-

i Młot" Czesnokow, Michajłow i Subbotin zdecydowali podjąć walkę o więk
szą wydajność martinowskich pieców.

ŁÓDŹ. Powszechna Spódzielnia Spo
żywców w Łodzi rozpocznę wkrótce
w swoich sklepach tekstylnych, poło
żonych w odległych dzielnicach mia
sta, sprzedaż książek z zakresu be
letrystyki i literatury popularno-nau
kowej.
Inowacja ta ma na celu ułatwienie
mieszkańcom peryferii łódzkich naby
wania książek.
NAUCZYCIELE KONFERUJĄ
W KOŚCIERZYNIE na Pomorzu od
była się powiatowa konferencja nau
czycielska.

Robotnica Kirgiskiego Kombmmu Konserw Mię&nycn, — HudzamcU Hismetowa jest jedną z czołowych przodownic pracy.

Ze wszystkich stron nadchodzą
sprawozdania o wielkich robotach
budowlanych.
Tempo rośnie,
na
dzień radosnego obchodu, gmachy
teatrów, pałaców kultury, klubów i
demów mieszkalnych, świadczyć bę
dą o potędze rozwoju państwa.

W dyskusji poruszono najistotniej
sze momenty wychowawcze nowych
programów, rozplanowanie materiału
nauczania, konieczność szybszego za
opatrywania szkół w pomoce nauko
we i podręczniki oraz organizację pra
cy ucznia. Szczególną uwagę poświę
cono sprawie fachowego i ideologicz
nego dokształcania nauczycieli.

Codziennie odwiedzają czytelnię bl
błioteki setki studentów i pracowni*
ków naukowych. W ciągu ostatniego
roku z czytelni korzystało przeszło 209
tys. osób.

Rzeźby i przedmioty

z kości mamuta
Snycerzy Jakutti (Syberia) wyrabia
ją z kości mamuta inkrustowane szka
tułki, figurki, płaskorzeźby, szachy,
i inne przedmioty.
Źródłem kości mamuta jest rejon
ust-jańskd, a zwłaszcza lachowska sta
cja myśliwska. Wyspy Lachowskie uważane są za „cmentarzysko mamu
tów". Co roku czerpie
się stamtąd
wielką ilość kości.
W roku bieżącym do zbiornic do
starczono już piebwsze
partie kłów
mamutów.

Kieszonkowy

a p a r a t radi o w y
Kijowska fabryka aparatów radio
wych wyprodukowała pierwsze modele
detektorów „Miniaturka".
Wielkość
każdego aparatu równa się wielkości
dwóch pudełek od zapałek.
Nowe odbiorniki wyposażone są w
niewielką antenę j słuchawki, które
zapewniają doskonały odbiór.

r
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Centrum Stalingradu — to plac
miątkowa tablica.
Napis
skąpy,
Poległych Bojowników. Podobny do
lecz wymowny: „W piwnicach te
wielkiego pucharu z postrzępionymi,
go domu w lutym 1943 r. radziec
pogniecionymi brzegami, jak gdyby
cy żołnierze wzięli do niewoli sztab
ktoś chciał go rozbić — lecz puchar
armii z feldmarszałkiem Paulu
wytrzymał miażdżące uderzenia. Z
sem na czele".
dwóch stron otaczają plac ponure rui
Do szerokich drzwi uniwersalnego
ny gmachów. W ich ścianach podobne
do strzelnic fortecznyeh, czernieją wy rpagazynu wlewa się potok ludzki.
Ludzie wchodzą po zakupy. Na cię
łomy od pocisków.
żarówki ładuje się stoły, krzesła, ka
W sąsiedztwie wznoszą już nowe napy, szafy do książek. To wszystko
domy. Na rusztowaniach pracują bry na nowe mieszkania stalingradzkich
gady murarzy. Olbrzymi kran wieżo rodzin.
wy dźwiga w górę legary, cegłę...
*
Po środku placu, okolonego zwartą,
Mimo woli przypomina mi się wio
zieloną ścianą skwerów — uroczysta
cisza. Ledwie naruszają ją strumienie sna 1943 r.
Miasto leżało w gruzach.
Wiatr
wielkiej fontanny...
W promieniach
słońca kąpią się surowe krawędzie obe skręcał na ulicach gorzki popiół wy
liska, purpurowieją kobierce żywych palenisk, milczały fabryki, z których
kwiatów na bratnich mogiłach, pole nie został kamień na kamieniu. Pierw
głych bohaterów Stalingradu. Nie sza szkoła została otwarta w jednej
śmiertelna sława, z pochylonymi sztan z ocalałych piwnic. Dzieci siedziały na
skrzynkach od min i pocisków. Nau
darami stoi u ich wezgłowia.
czycielka Klaudia Burowa, wykładając
Naprzeciwko mogił, po drugiej lekcję, pisała kredą na czarnym blacie
stronie placu, wznosi się wielopię stołu, opartym o ścianę.
trowy, odbudowany gmach central
Wychodząc z tej szkoły spotkałem
nego magazynu un'wcrra!ncgo. Przy
wejściu, na ścienię widnieje pa- jednego z uczestników stalingradzkiej
bitwy, murarza Filipa Siniegribowa z

f żoną i córką. Pchali przed sobą ręczny
piołów,
dosłownie odrodziły się.
‘ wózek, na którym leżały dwa taburety
Oddziały fabryczne rozszerzyły się,
i stół, zrobione z sosnowych desek.
rozjaśniły, maszyny unowocześniły:
Rodzina Siniegribowa przeprowadzała
najnowsze osiągnięcia techniki zna
się ze schronu do nowo pobudowanego
lazły właściwe miejsca.
domu. Prawda, dostali wtedy tylko je
Zakłady traktorowe, skąd stale pły
den pokój, lecz i to było święto. Dla ną traktory, przygotowują się obecnie
wielu nie starczało nawet schronów do wypuszczenia najbardziej udosko
i ziemianek. Ludzie przytulali się w nalonych dislowskich traktorów. Przej
namiotach, w karoseriach niemieckich ście na nową produkcję odbywa się bez
autobusów sztabowych, w kabinach ze zatrzymania pracy fabrycznej, choćby
strzelonych samolotów transportowych. na jeden dzień.
Tak było przed sześciu laty. Słysza
Obywatele Stalingradu zdecydowali
ło się wtedy od wielu cudzoziemców, wykonać plan pięcioletni w tym roku,
że odbudowanie tak zrujnowanego na 7 listopada — w rocznicę Rewo
miasta — jest nieosiągalne. Łatwiej — lucji Październikowej.
mówili, wybudować Stalingrad na no
Spotkałem się z jednym z pionie
wym miejscu. Nawet po stalingradz rów — Szkarutowym. Młody, wykształ
kiej bitwie, która ocaliła ludzkość od eony tokarz ma 20 lat i jest tym, któ
faszystowskiego niewolnictwa, ludzie ry ustalił wszechzwiązkowy rekord,
ci nie zrozumieli, ile siły moralnej doprowadzając szybkość cięcia na jed
tkwi w duszach ludzi radzieckich. Nie nym warsztacie do 1093 m na minutę.
mogli sobie wyobrazić naszej miłości
W ciągu 6 lat pobudowano dużo
i wierności dla ziemi
Stalingradu,
nowych domów, szkół, teatrów, a
zbroczonej krwią dwóch wielkich bi
miasto nadał pekryte jest sztandara
tew obronnych: w 1918 r. pod murami
mi rusztowań. 100.000 metr. kwadr,
miasta zdecydował się los młodej Ra
mieszkalnej powierzchni, 10 no
dzieckiej Rosji, a w 1942 — 45, tutaj
wych szkół, liczne dalsze gmachy
Armia Radziecka ocaliła świat.
oddano planowo w roku bież do uRodzina murarza Siniegribowa, jak
żytku.
i wiele innych rodzin stalingradzkich
Program budownictwa szkól wy
żyje teraz w dobrze zaopatrzonym
konany został 1 września, aby po
mieszkaniu. Sześć lat po bitwie było
czątek roku szkolnego dzieci za
okresem wytężonej, radosnej pracy.
stały w nowych salach 10 gma
Dziś rezultaty widzi każdy.
chów.
Kipi życiem stalingradzki port rzecz
Stalingrad dzisiejszy — to po
tężne przemysłowe i kulturalne cen ! ny. Na wybrzeżu wyładunkowym, na
trum kraju. To on produkuje trak- j przestrzeni kilku kilometrów skupiają
tory, stal, różnorodne maszyny. Za się rozmaite statki. Potężne krany po
kłady przemysłowe powstały z po chylają się nad lukami. Stalingradzie?.

stal, traktory, kaukaska nafta, drze
wo z brzegów Kamy, kaspijskie ryby,
doniecki węgiel, owoce i cement, —
potokami płyną przez Stalingrad.
Zapada wieczór. Sinieją dalekie ho
ryzonty zawołżańskich stepów, milknie
huk budowy.
Obywatele Stalingradu idą do tea
tru, bibliotek, czytelni, spacerują po
jasno oświetlonych ulicach i szerokim
nadbrzeżu Wołgi. Do późnej nocy nie
gasną światła szkół i technicznych kur
sów wieczorowych, gdzie młodzież kon
tynuuje swoje wykształcenie, nie prze
rywając codziennej, twórczej pracy.
*
Dużo ludzi zwiedza Muzeum Obrony
Carycyna-Stalingradu.
Ludzie wszel
kich narodowości przychodzą tutaj,
aby skłonić głowę przed męstwem miasta-bohatera.
W szóstej sali wystawione są dary,
które napłynęły od krajów i narodów,
jako wyraz wdzięczności i zachwytu.
Na sztandarze, przysłanym przez
robotników norweskich, wyhaftowano:
„Zwycięstwo Stalingradu rozpaliło
w milionach serc, nadzieję i zachwyt".
A oto list przesłany do Stalingradu
mzez zmarłego prezydenta USA Franklina D. Roosevelta. Słowa przyjaźni
i pozdrowienia:
„W imię narodu USA przesyłam to
pismo miastu Stalingrad, ażeby wyra
zić nasz zachwyt dla jego wspania
łych obrońców. Męstwo, siła ducha
i poświecenie okazane przez nich w
czasie oblężenia od 13 września 1942
do 31 stycznia 1343, będzie na wieki

całe natchnieniem dla serc, wszystkich
wolnych ludzi".
Zachowano z pietyzmem dary z
Włoch, Czechosłowacji, Anglii...
Przerzucam
książkę
pamiątkową
muzeum.
Na kartach widnieją zdania w wie
lu językach świata.
„Młodzież Francji nie dopuści, ażeby
wdzięczna jej ojczyzna, ulegając woli
rządu, wystąpiła zbrojnie przeciwko
ZSRR..." — piszą dziewczęta Paryża.
„Doskonale przypomniałyśmy sobie
dni chwały, kiedy oczy całego świata
skierowane były na obrońców tego
miasta, — pisze delegacja kobiet an
gielskich. — W tych dniach narody
W. Brytanii i Zw. Radzieckiego stały
ramię przy ramieniu w obronie demo
kracji. Jeśli będziemy nadal stać ra
zem, to żadne siły nie będą w stanie
sprowokować wojny."
Czytając te słowa przypomniałem
sobie natchnione przemówienie rekto
ra katedry w Canterbury dr John
sona:
„W sercach angielskiej klasy robot
niczej głęboko zapisane jest magiczne
słowo — Stalingrad! Nie wierzę, aby
mój naród mógł walczyć przeciwko
Związkowi Radzieckiemu."
Wszyscy uczciwi ludzie nie zapomną
nigdy bohaterstwa Stalingradu.
Imię to przewodzi w walce o pokój
świata. Nas, mieszkańców miasta, na
pełnia dumą.
StrFnrrrad żyje i walczy. Walczy
a r ? f m kr*
n* polu prm<
o Ziwyc'?
fccr.flnu5zr.i-r.
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Przejażdżka po wczasach (1)

Małe domy w słońcu

Dolny Śląsk powin:en mieć w her
(Od naszego specjalnego wysłannika)
bie słońce. Jesień jest tu i złota, 1 poi (
$ka »i i^oman tyczna. Niech żałują ci * ną atmosferą
domu wczasowego cowników. W maju procent ten wzra
wszyscy, których urlop spłynął w po- i fjLeśny Dworek", na którą nie bez sta do 9, a w czerwcu, lipcu i sierp
tokach deszczu. Chcieli przechytrzyć wpływu jest także doskonała kuch- niu wynosi po 13.
lato. a powiększali tylko niepotrzeb
Wskutek tego nie opłaca się utrzy
nie tłok na kolei,
tłok w domach
Wczasowicze pełni są humoru i mywanie wszystkich domów, w któ
wczasowych i mogli
co najwyżej
dowcipnych pomysłów. Oto np. u- rych — szczególnie w tych mniej
wzdychać do pogodnych dni.
rządzili oni niedawno sąd nad kie szych — procent zajętych miejsc z
Teraz słońce jest gratis i aż do urownikiem ośrodka, p. Chylińskim. trudem dosięga 30
pcjeniia. N:ebo jest takie błękitne, aż
W wyniku rozprawy, skazano go
Przyczyna tego
tkwi również w
wzrok się w nim gubi, powietrze
na 100 lat kierownictwa domu.
przezroczyste jak jelen:ogórski kry
Oskarżony przyjął wyrok z rezyg niewykorzystywaniu skierowań, przy
ształ, a zielone świerki, purpurowe
nacją. Kto ciekawy, może znaleźć dzielanych przez Fundusz Wczasów
poszczególnym Zw.
klony i kanarkowo-żółte brzozy mi
protokół rozprawy w księdze pa Pracowniczych
Zaw. W czwartym kwartale b.r. Zw.
gocą w oczach mozaiką barw.
miątkowej.
Zaw. Kolejarzy zwrócił wszystkie
Dwutonową „Renówką'"
dyrekcji
W jesiennym słońcu wygrzewają skierowania. Zw. Pracowników Sztu
Okręgu
Dolnośląskiego
Funduszu 9ię dwie wczasowiczki: p.
Anna ki i Kultury zwróci! wszystkie skie
Wczasów
Pracowniczych
jedziemy Drzazga i p. Marta
Walędkowska, rowania. Zw. Przemysłu Naftowego
zwiedzać małe ośrodki wczasowe.
pracowniczki chorzowskiej PCH. Są zwrócił wszystkie skierowania. Zwiąż
Dolny Śląsk jest wymarzonym te
to jedyne przedstawicielki
załogi ki Zawodowa:
Górników,
Spożyw
renem dla wycieczkowiczów1 i tury
,.Leśnego Dworku". Reszta — na wy ców, Dziennikarzy — zwróciły prze
stów. Żeby tylko instytucje spółdziel
cieczce.
szło 3 /4 przydzielonych
skierowań
cze jak najszybciej uruchomiły nie
— Jesteśmy tu dopiero tydzień, ale itd.
czynne już od dawna jadłodajnie i
już ze smutkiem myślimy o dniu, w
Przyczyny tego trzeba w’ ęc szukać
gospody.
W przeciwnym razie cały
którym będziemy musiały wyjechać
generalnie w niedocenianiu wartości
ruch wycieczkowy i turystyczny bę
— mówią opalone na brąz, sympaty
dzie bardzo utrudn;ony.
No, bo jak czne niewiasty. — Jest nam tu bar wczasów przez niektórych ludzi, u
których ciągle jeszcze pokutuje tra
to, spacer o .pustym żołądku?
dzo dobrze.
dycja, że jeśli urlop — to tylko la
UROCZY WLEŃ
tem.
MAŁE DOMY WCZASOWE
Dlaozego Wleń d co znaczy — nikt
Tylko
wczasowicze,
którzy
tu
spę
nie potrafi odpowiedzieć. W czasach
Piastowskich, kiedy Jadwiga, matka dzali urlop, wiedzą coś nie coś o
Henryka Brodatego budowała tu za Wleniu. Ich opinia o tym wczasowimek obronny, miejscowość nazywała sku jest jak najlepsza. W mniejszych
się ponoć Brzozowa. W roku 1945 na ośrodkach wczasowych panuje na
N A S I
dano jej nazwę Lenno, a ostatnio ogół dużo serdeczniejsza i przyjem
niejsza atmosfera.
Wszyscy zbliżają
przechrzczono na Wleń.
Mała, Fcząca tylko 1.20J mieszkań się szybciej do siebie i już po kilku
ców osada, położona i to pięknie po dn'ach całe towarzystwo czuje się,
łożona w
powiecie
lwówkowskim. jak jedna rodzina
Jagniątków, Przesieka /Borowiec,
nad rzeką Bobrawą (przez innych na
Sosnówka, Międzygórze, Długopole
zywaną Bober), słynie ze wspania
— oto miejscowości, o których moż
łych pstrągów, ślicznych okolic w y
Dziś zabiera głos w sw ym liście ob.
na napisać to samo, co o Wleniu. Acham K-wbcz. Zgkusza on konkretny
cieczkowych, wędkarskich i narciar
projekt
reform y i ujednolicenia do
Wstyd, doprawdy, że wczasowicze
skich, chlubi się również sympatycztychczas stosowanych metod nabywa
unikają ich, wybierając raczej ośrod nia biletów do kim przez świat pracy.
ki przereklamowane i przytłoczone.
Publiczna debata nad metodą, przy
Wskutek tego mniejsze domy wcza jętą obecnie w obsłudze świata pracy
sowe, lub nawet całe ośrodki trzeba na odcinku kinowym, wydaje się bar
dzo celowa. Ton dyskusji świadczy o
na pięć miesięcy reku zamykać.
powadze w traktowaniu zagadnienia
istotnie wielkiej miary. Dotyczy prze
Ale co można poradzić na upór?

Przyczyna tkwi równie w tym, że
FW P nie zawsze w dość wczesnym
terminie rozsyła skierowania do po
szczególnych związków.
Wynik jest ndepocieszający. Pięk
ne, malownicze domy wczasowe świe
cą pustkami. Połowa zajętych miejsc
to w tych miesiącach bardzo dużo.
Frekwencja w
niektórych domach
już w końcu września spadła do 20
proc.
A co będzie w październiku?
Tymczasem w czasie, gdy domy są
czynne,
personel
trzeba utrzymy
wać, płacić mu normalne stawki,
trzeba ponosić wydatki w związku z
imprezami, prenumeratą pism. Różni
ca między wpływami a wydatkami
zwiększa się na nieiccrzyść 'wpływów.
Powstają niedobory w budżecie ośrod
ków, tworzy się deficyt w dyrekcji.
Związki zawodowe powinny bar
dziej wziąć do serca sprawę racjo
nalnego rozdzielania skierowań. Trze
ba rozwinąć szerszą i energiczniejszą
propagandę w kierunku terminowego
i pełnego wykorzystywania wczasów
przez członków.
Bo chodzi tu przecież o dobro sa
mych wczasowiczów.
Andrzej Waikiewiez.

ośrodkami jedności kLasy robotniczej
O św ia d c ze n ie B o lesła w a G e b e rta
Sekretarz Światowej Federacji Zw.
Zaw. członek CRZZ, Bolesław Gebert,
który przybył do Polski na obchód
Międzynarodowego Dnia Walki o Pokój, opuścił 5 b.m. stolicę, udając się
do Paryża.
Przed odlotem sekretarz SFZZ udzielił przedstawicielowi PAP wywia
du, w którym omówił działalność zor
ganizowanych Międzynarodowych Zrze
szeń
Z w.
Zaw.
(Departamentów
SFZZ).
— Zorganizowano już — oświadczył
sekretarz SFZZ — 7 międzynarodo
wych zrzeszeń ZZ: metalowców z sie
dzibą w Paryżu, marynarzy — w Mar
sylii, górników — w Brukseli, skórza
nych — w Pradze, włókniarzy — w
Warszawie, nauczycieli — w Paryżu
i budowlanych z siedzibą w Helsin
kach.

Najbliższe konferencje organizac>jj ne dalszych zrzeszeń odbędą się: praj cowników poczt, telegrafów i teleioj nów w Berlinie, w październiku b.r.,
! spożywców w Sofii w lis opadzie i pra
I cowników rolnych w Mediolanie. W
■grudniu przewidziana jest konferencja
kolejarzy. Konferencje innych zrzeszeń
odbędą się w 1950 r. Do końca 195(1
r. powstanie łącznie 16 departamen
tów zawodowych.
— Departamenty zawodowe, któ
re są ośrodkami jedności i walki kia
sy robotniczej obejmują obok związ
ków, których centrale naieżą do SF
ZZ również te związki, których cen
trale znajdują się poza Federacją.
W ten sposób departamenty zacieś
niają więź, łącząc pracujących całe*
go świata.

-------------------------waesgBS

Zdemobilizowani żołnierze opuszczają stolicę
TPŻ otoczyło ich opieką

Żołnierze jednostek stacjonujących *w stolicy, zakończyli swą służbę
wojskową. Świeżo upieczeni cywile z wdzięcznością
wspominają działal
ność opiekuńczą Towarzystwa Przyjaciół Żołnierza. Dzięki akcji szkole
niowej, prowadzonej przez TPŻ w pułkach warszawskich, 286 analfabetów
posiadło tak potrzebny kunszt pisani a i czytania.
W c:ągu kilkunastomdesięcznego o- dziło 12 kursów dla analfabetów*
kresu TPŻ zorganizowało i prowa- zaopatrując swych uczniów w książę
ki i pomoce szkolne. Wykładowcami
na kursach
byli wykiwali fi kowani
nauczyciele kierowani przez Kurato*
rium.
Oprócz akcji
szkoleniowej
TPŻ
C Z Y T E L N I C Y
P I S Z Ą
troszczyło się o dostarczenie uczniom
rozrywek
kulturalnych.
Urządzono
wiele wycieczek do kin
i teatrów.
Wielką popularnością wśród warszaw
skich „chłopców malowanych" cieszy
ły się wycieczki, urządzane przez ko
ła TPŻ przy fabrykach i zakładach
pracy, do historycznych miejsc bo
w stosunku rocznym podzielić je wśród
Związkom pozostanie wtedy właści jów I Armii W. P. na Pradze.
członków Zw. Zaw.
wa rola ewidencji i sprawiedliwego
Tą drogą otrzyma się możliwie spra podziału;
znikną — zgodnie z akcją
Hołdując słusznej zasadzie ,,w zdro
wiedliwy podział biletów.
,,0 “ — zbędne
manipulacje
biurowe; wym e ele zdrowy duch" TPŻ starało
przestaną cierpieć na dosyt biletów.,
PROJEKT R E FO R M Y
koledzy stojący bliżej ołtarza rozdziel się jak najbardziej spopularyzować
Powiedzmy przykładowo, że zgodnie czego, a każdy związkowiec nabierze wśród żołnierzy idee sportowe. 388.365
z rozdzielnikiem, na każdego pracują przeświadczenia, że podział jest wła zł. wydano na zakup nagród dla zwy
cego przypada rocznie 12-cie (może ściwy.
Zadanie tylko pozornie wydać się cięzców zawodów sportowych.
mniej czy więcej, zależnie od miejsco
może trudne. Coś podobnego istnieje
wości) biletów ulgowych.
Opiekuńczą rękę TPŻ odczuli rów
już w dziedzinie Wczasów. Legityma
Ta cyfra w postaci kolejnych nume cja związkowa pstrzy się od różnych nież chorzy wojacy. Szpitale wojsko
rów winna być uwidoczniona na spe adnotacji wczasowych, przyznać nale we często odwiedzała młodzież szkol
cjalnej wkładce (jedna karteczka) do ży, skutecznych, bo uniemożliwiają na zrzeszona w kołach TPŻ, umilając
legitymacji
członkowskiej
Związków cych nadużycia.
Rozrywki kinowe, to taka sama zdo chorym czas występami artystyczny
Zawodowych, okazanie której upoważ
nia do ulg w kinach.
bycz świata pracy, jak i Wczasy.
mi i obdarowując ich drobnymi, lecz
Przynajmniej tak to rozumie każdy, jakże miłymi upominkami, będącymi
Przy podejściu do kasy — kasjerka
pobiera ulgowa należność, kasując je kto zetknął się z budownictwem dzi dowodem szczerego przywiązania war
dnocześnie jeden z kolejnych nume siejszej Polski i każdy, kto bierze
azawiaków do swych żołnierzy.
rów wkładki, unoważniającej do wszy udział w tym budownictwie.
Adam K-wicz
stkich kin w Polsce.
330 zdemobilizowanych
żołnierzy
(nazwisko i adres znane Red.)
W ten sposób uzyskujemy centralne
dzięki akcji
demcbilizacyjnej, pro
rozwiązanie zagadnienia. Będzie wte
Stanowisko ob. K-w icza właściwie wadzonej przez TPŻ, znalazło za trud
dy i wilk syty i owca cała.
jest podsumowaniem głosów naszych
warszawskich zakładach
Czytelników. W yczerpuje ono całe za nienie w
gadnienie i stawia konkretny projekt pracy. Wielu zdemobilizowanych oreform y , biorąc pod uwagę wcześniej trzymało pracę w Państwowych Za
sze wy-p o w iedzi.
Konfekcyjnych na Pradze.
Z kolei Czytelnicy nasi proszą o za kładach
branie głosu przez Difrekcję Filmu Pol 25 kompletnie wyposażonych biblio
nad zadaniami p!anu
skiego , po czym — zgodnie z założe teczek, przyrządy sportowe itp. oirzy
W dniach 7 i 8 bm. odbędzie 9:ę niami dyskusji — winny wypowiedzieć mali w podarunku cd TPŻ wyróżnia
się zainteresowane władze związkowe.
w Łodzi krajowy zjazd włókniarzy,
jący się żołn erze.
(ip)
(Red.).
w którym udział
weźm;e minister
Przemysłu Lekkiego Stawiński, przed
stawi ciele
Zarządu
tłłównego Zw.
Włókniarzy, delegaci, dyrektorzy fa
bryk, przodownicy pracy.

Można usunąć bolączki kinowe
4 dzień dyskusji na łamach »Życia«

cież milionów ludzi, łaknących godzi
wej rozrywki.
Ta rozrywka istnieje. N ikt nie na
Przyczynę tego zjawiska łatwo zna rzeka na jej brak. Również i opłata
wydaje się dostępna. Filmy w więk
leźć. Od października do kwietnia, a szości przez świat pracy przyjmowane
więc w miesiącach chłodniejszych, są życzliwie, a niekiedy nawet z en
urlopy spędza od 3 do 8 procent pra tuzjazmem.
Jedyny szkopuł, to właśnie metoda
rozprowadzania biletów. Ta jest zla.
Stwierdzają to wszyscy uczestnicy dy
skusji i bez przesady rzec można, że
milionowe rzesze bywalców kin są te
go samego zdania.

SMUTNE CYFRY

T Y G O D N IK

ILU STR O W A N Y

Pogoda przyszła w porę

„Puławski" i „Wirginia" wypierają machorką
Rozpacz
ogarniała w
tym reku
plantatorów tytoniu, dawno już bow.em natura nie płatała tylu niespo
dzianek, krzyżujących plany hodow
li, Mokre i zimne lato stwarzało jak
najgorsze horoskopy, a Monopol Ty
toniowy stał przed widmem poważ
nych deficytów surowcowych.
Szczęściem jednak radykalna zmia
na pogody uratowała tytoń. Trudno
w tej chwili ustalić wysokość ^ tego
rocznych dostaw tytoniu, ocenia się
jednak, że zbiór przewyższy 19 tys.
ton.
Dzięki temu problem ilościiowy zo
stał w zasadzce rozwiązany. Powstaje
zagadnienie jakości tytoniu i wyro
bów tytoniowych — zagadnienie w
naszych warunkach szczególnie trud
ne.
Najistotniejszym fragmentem w
staraniach o poprawę jakości pa
pierosów jest stopniowe przesta
wianie plantacji na hodowlę wyż
szych gatunków tytoniu. Wprowa
dza się szeroko
uprawę
odmian
„Hercegowina4*, „Wirginia" i „Pu
ławski szerokolistny"
Tegoroczny
zbiór tych odmian jest rekordowy.
Hodowla wyższych gatunków, oprócz tego, że podnosi jakość na
szych wyrobów, uniezależnia nas
od
kosztownych i skomplikowa
nych dostaw’ zagranicznych.
Narzekając na niską jeszcze jakość
naszych wyrebów, zapomina sdę, że
postęp jest znaczny. Produkowane obecnie papierosy średnio-gatunkowe

„wyparły" straszliwą machorkę, sta
nowiącą przed wojną podstawę pro
dukcji i spożycia. O tym, że machor
ka przeszła do smutnej historii —
świadczy wzrost produkcja papiero
sów przypadających na mieszkańca.
W 1938 r. produkowano 277 sztuk,
w 1948 — 633, w r. 1949 — 800, a
poprzez
lata
planu
6-letniego
wzrośnie ona do 1.141 sztuk w 1955
roku
Istnieją jednak możliwości, aby
podnieść jeszcze gatunek papierosów.
Przemysł tytoń owy postanowił so
bie niezwykle ambitne zadania w
planie 6-letnim. Realizacja tych za
mierzeń postawi nas pod względem
nastawienia produkcji w rzędzie kra
jów przodujących. Nastąpi ogromny
wzrost produkcji papierosów, zwłasz
cza bezustnikowych. Oto plan na
1949 r. wynosi 16,6 miliardów sztuk,
w 1950 wyniesie 21 miliardów, a w
1955 — 30 miliardów sztuk.
Są to
zamierzenia ogromne, zważywszy, że
dla osiągnięć'a sukcesu trzeba będzie
zwiększyć obszar plantacji z 14.800
ha do 20 tys. ha.
Nie może
jednak zagadnienie
ilości przysłonić zagadnienia jako
ści.
Nieustanna
poprawa gatun
ków wyrobów tytoniowych jest naj
.większym
zadaniem,
stojącym
przed PMT. Kontrola tych wyro
bów jest chyba najbardziej po
wszechna ze wszystkich kontroli.
Sprawuje ją codziennie wiele mi
lionów’ palaczy w Polsce.
JACK.
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ANTONI

CZECHOW

OM
YŁKA
PO W IEŚĆ
Tłumaczył JAN KRUSZ
— Więc widzicie... Łajewskiemu drżą ręce i tak dalej... Pistoletu
nawet nie podniesie. Bić się z nim, to tak nieludzkie, jak z pijanym
lub cnorym na tyfus. Jeżeli pogodzenie nie nastąpi, to trzeba, moi
panowie, przynajmniej odłożyć pojedynek. Diabla sytuacja, nie ma có...
— Niech pan pomówi z von Karer em.
— Nie znam przepisów pojedynkowych, czort ich pobierz, i nie
chcę znać; może on pomyśli, że Lajewski stchórzył i mnie nasłał na
niego. A zresztą, pomówię z nim.
•Szeszkowski niezdecydowanie, lekko kulejąc, jakby miał zdrętwiałą
nogę, skierował się do von Karena i pochrząkując, leniwie zaczął:
— Oto co chciałbym powiedzieć szanownemu panu konfidencjonal
nie.,. — rzekł patrząc uważnie na wzorzyste k,wiaty koszuli zoologa. —
Prawideł pojedynku nie znam, czort ich pobierz i znać nie chcę, i nie
mówię jako sekundant i tak dalej, a jako czfowiek — to wszystko.
— Tak, a więc?
— Kiedy sekundanci proponują zgodę, to ich zwykle nie słuchają,
traktują to jako formalność. Ambicja nic więcej. Lecz ja proszę
o łaskawe zwrócenie uwagi na Iwana Andrieicza. On dziś jest w anor
malnym stanie, powiedzmy nie przy swoich zmysłach i godny litości.
Przydarzyło mu się nieszczęście. Nie chce teraz powtarzać plotek, —
Szeszkowski zaczerwienił się i obejrzał, — lecz w obliczu pojedynku
uważam za konieczne powiedzieć panu. Wczoraj wieczór w domu
Miuridowa zastał swoją madame z... pewnym panem.

N A C ISK

Ś W IA T A

PRACY

Metodę należy więc zmienić. Zbaga
telizowanie poruszonego zagadnienia,
przejście nad nim do porządku dzien
nego, bądź połowiczne
rozwiązanie,
grozi zatratą wielkiego kapitału pracy
i środków pieniężnych, jakie Państwo
w trosce o swych obywateli łoży na
organizacje swych kin.
PR Ó B A

R O Z W IĄ Z A N IA

Śledząc bacznie przebieg dyskusji,
wydaje mi się najwłaściwszym rozwią
zaniem tej bolączki — zastosowanie na
stępującej reformy.
„Prawo do biletów wicowych mają
w szyscy obywatele świata pracy , jak
to ma miejsce z Wczasami. Kina sta
nowią ich zodbycz socjalną“ .
Ale kin istnieje — jak do tej pory —
niedostateczna ilość, zwłaszcza w W a r
szawie.
Należy więc obliczyć pojemność sal
kinowych i uzyskawszy tą drogą glo
balną sumę miejsc — proporcjonalnie

•i*

R ada włókniarzy

Rady

Zosiu draga— uzupełniajmy nasz
codzienny jadłospis różnymi sezo
nowymi sałatkami, wykorzystując
wszelkie „zieleninki - witaminki"
dopóki są, gdyż w zimie zadowa
lać się będziemy musieli kapustą
kiszoną, lub surówka z marchwi.
SA ŁA TK A JABŁKOW O-POM IDOROWA; 3 duże pomidory po
krajać na niezbyt cienkie plastry,
3 jabłka kompotowe (kwaśne) ob
rać ze skórki,
wydrążyć środki,
pokrajać w talarki,
skropiwszy
lekko octem,
aby nie czerniały.
Ułożyć na półmisku, na przemian,
plasterek pomidora talarek jabł
ka. Skropić olejem jadalnym, wy
mieszanym z kwaskiem cytryno
wym lub kwaskiem mlekowym,
posolonym i pocukrzonym do sma
ku. Można również posypać po
wierzchu drobniutko posiekanym
koperkiem, lub natką pietruszki.
SAŁA TK A Z JAJEK I OGÓR
KÓW : Ugotowane na twardo jaj

go. (o)

n ielegaln y handel

m eblam i

Przed Sądem Apelacyjnym w Lodzi ( domsku — Seidlerowi, dyrektorowi
odbyła się rozprawa doraźna prze- technicznemu Griglewskiemu oraz reciwko b. dyrektorowi naczelnemu pań ferentowi
zaopatrzenia
Chutkiewistwowej fabryki mebli giętych w Ra- czowi.
Dopuścili ^się oni poważnych nadu
żyć, narażając skarb państwa na
straty 40 milionów złotych, sprzeda
jąc meble bezpośrednio odbiorcom
z pominięciem Centrali Handlowej.
Poza tym produkowali i sprzedawali
na lewo meble dziecięce. Seidler ska
zany został na karę śmierci, Chutkiewicz na 10 lat, Griglewski na 8 lat.

P op ie r a j

Tow. Przyjaciół Dzieci

— Co za ohyda! — mruknął zoolog; zbladł, zmarszczył się i głośno
splunął Tfy!
Dolna warga zadrgała mu; odszedł od Szeszkowskiego, nie chcąc
dalej słuchać. Jego podniecenie i ociężałość minęły, potrząsnął głową
i powiedział głośno:

gospodyni

Sałatki sezonowe

Tematem konferencji będą sprawy
związane z całokształtem
real‘zacji
planu 3-letniego craz zadania, jakie
stoją przed polsk m włókiennictwem
na pierwszym etapie planu 6-ietnie-

Sabotażyści skazani w Łodzi
za

starej

ka, pokroić w plasterki i ułożyć
na przemian na półmisku z obra
nym i pokrajanym również w pla
sterki ogórkiem małosolnym. Przy
gotować sos ze śmietany, przyprą
wionej musztardą, solą i cukrem
do smaku, zmieszać sos z posie
kanym szczypiorkiem i chlać nim
sałatkę.
POMIDORY ZIELONE, SOLO
NE JAK OGÓRKI:
niedojrzałe,
twarde bez plam pomidory my
jemy i układamy do słoja lub ka
miennego garnka,
przekładając
koprem, dodając ząbek czosnku,
kilka ziem pieprzu i kilka kawa
łeczków chrzanu.
Gdy naczynie \
się wypełni,
przyciskamy
den
kiem lub przykrywką, zalewamy
przegotowaną i ostudzoną wodą %
solą (3 dkg. soli na 1 litr wody).
Pomidory można solić razem z
ogórkami.
Twoja Ciotka

i ani

panom, ani jemu zrobić tej przyjemności. Pojedynek jest pojedyn
kiem ’ nie trzeba czynić go głupszym i bardziej fałszywym, niż jest
w istocie. Chcę się bić!

Zapanowało milczenie. Oficer Bojko wydostał ze szkatułki dwa pi
stolety, jeden podał von Karenowi, drugi Łajewskiemu, następnie zapa
nowało zamieszanie, które na długo rozweseliło zoologa i sekundantów.
Okazało się, że ze wszystkich obecnych nikt nie był na pojedynku ani
razu w życiu i nikt ściśle nie wiedział, jak trzeba stawać i co powinni
mówić i robić sekundanci. Lecz Bojko coś sobie przypomniał i zaczął
wyjaśniać.

— Panowie na co my właściwie czekamy? Dlaczego nie zaczynamy?
Szeszkowski spojrzał na oficerów i wzruszył ramionami.
— Panowie! — powiedział głośno nie zwracając się do nikogo. —
Panowie! Proponujemy wam pogodzenie się!
— Skończmy szybciej z formalnościami, — powiedział von Karen.—
0 pogodzeniu się mówiliśmy już. Teraz jaka następna
formalność?
— Panowie, kto pamięta jak to opisał Lermontow? — zapytał von
Trochę prędzej panowie, czas ucieka.
Karen, śmiejąc się. — Bazarów u Turgieniewa też się z kimś strzelały
— W dalszym jednak ciągu obstajem; przy pogodzeniu się — rzekł
— Po co o tym pamiętać? — niecierpliwie wtrącił się Ustimowicz,
Szeszkowski z poczuciem wi-ny; jak człowiek, który zmuszony jest
przystając. — Odmierzcie dystans — to wszystko.
wtrąca^ się w cudze sprawy; zaczerwienił się, położył rękę na sercu
Przeciwnicy przy ogólnym milczeniu zajęli miejsca.
1 ciągnął:
4 . „Krety“ — pomyślał diakon siedzący w krzakach.
Panowie, nie widzimy przyczynowego związku między obrazą
i pojedynkiem Między obrazą, którą czasami w słabości
ludzkiej
Coś jeszcze mówił Szeszkowski, coś objaśniał,Bojko, lecz Lajewski
uczynimy jeden drugiemu i pojedynkiem nie ma nic wspólnego. vVy nie słyszał, lub ściślej — słyszał, lecz nie rozumiał. Kiedy przyszła właś
i jesteście ludźmi z uniwersyteckim
wykształceniem i oczywiście sami ciwa chwila, naciągnął kurek i podniósł ciężki, zimny pistolet lufą do
widzicie w pojedynku zestarzałą, pustą formalność i tak dalej. My też góry. Przypomniał sobie wczorajszą nienawiść do smukłego czoła i k ę /
tak na nią patrzymy, w przeciwnym wypadku nie przyjechalibyśmy dzierzawych włosów \ pomyślał, że nawet wczoraj, w chwili wielkiej*
tu: nie możemy dopuścić do tego aby ludzie w naszej obecności strzelali nienawiści i gniewu, nie mógłby strzelić do człowieka. Bojąc się, aby
kula niechcący nie trafiła von Karena, podniósł pistolet coraz wyżej
do siebie i to wszystko.
Szeszkowski otarł pot i ciągnął: — Skończcie, panowie wasze niepo i wyżej, czuł, że ta za daleko posunięta wspaniałomyślność jest już nie.
rozumienie, podajcie jeden drugiemu rękę i pojedziemy do domu opić delikatna i nie wspaniałomyślna, lecz inaczej nie móg£ patrząc na bla
dą ironicznie uśmiechniętą twarz von Karena, który widocznie od sa
zgodę Słowo honoru, panowie i
Von Karen milczał. Łajewsl^ widząc, że na niego patrzą, powiedział: mego początku był przekonany, że jego przeciwnik wystrzeli w po
— Nie mam nic przeciwko Nikołaj cwowi Wasiljiczowi. Jeśli znaj wietrze. Lajewski myślał, że zaraz chwała Bogu wszystko się skończy
i że tylko trzeba silniej przycisnąć cyngiel...
duje że jestem winien, to gotów jestem przeprosić go!
Vcn Karen obruszył.s^ę.
Simie szarpnęło, rozległ się strzał i w górach odpowiedziało echol
— Widocznie — powiedział — panowie życzą sobie, żeby p. Ł a- pach-tach!
jewski powrócił do domu jako wspaniałomyślny rycerz, lecz ja nie mogę
(D. c. n.)
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Porządki w Ogrodzie Saskim Pierwsza dyskusja warszawska

W Ogrodzie Saskim wreszcie zapanuje porządek.
Są tam prowadzone
prace z kredytów Prezydium Rady Mi
lustrów i z dotacji SFOS-u. Obszar
parku zostanie powiększony przez likwid«..cj.: tzw. aneksu przy Pałacu Błę
kitnym. Jest to obszerny zieleniec,
który do tej pory był odgrodzony od
Og/Ddu Saskiego wysokim morem. @
Mur ten będzie ftw il i y, a wzdłuż
miejsca, którędy przebiegał, powsta
nie ścieżka spacerowa

(Korespondencja własna)
W fabryce A-52 (Borkowscy) odbyło się pierwsze dyskusyjne zebranie
klubu racjonalizatorów.
Klub ten, jedyny obecnie w Warszawie, liczy 37 racjonalizatorów.

U góry — kobiety, zatrudnione przy
mieszaniu glinki i żwiru do p o s y p y .
Wania ubitego podłoża z cegły.
/V

Zebrali się w małej salce. Przyszli j ją jeszcze dwa małe wspólne projekwprost od warsztatów, by wspólrre j ty
usprawnienia
pracy.
Pierwszy
naradzić, sie nad rozrwindęc-em racjo- przyniesde zmn ejszenie zużycia cy
nalizstorstwa w fabryce.
Taki’ bo ny, drugi usprawni
pracę „sztanc",
wiem cel postawiła sobie zawiązując co znów ulży szlifierzom, którzy do
"klub
tej pory musieli likwidować rysy na
DLA W SZYSTKICH
sterylizatorskich, powżne przy tłocze
niu.
Za dużym, ping-pongowym stołem
zasiadła prezydium. Zebranie ma cha
1Następny projekt — osłona do stru
rakter uroczysty. Jest przecież pierw garek — pomysłu Piotra Leończuka.
szym dyskusyjnym zebraniem. Prze Daje cna nie tylko gwarancję bezpie
wodniczy mu mały Brant.
Najgod czeństwa przy pracy, ale jest łatwa
niejszy
spośród
przybyłych.
On; do wykonania i n ekosztowna.
wspólnie z kolegą fabrycznym Hildeforantem zgłosił 12 pomysłów ra
cjonalizatorskich
we
wrześniu —
większość z tych usprawnień została
już przyjęta przez komisję. Po obu
Trzy dekady września r.b., nie
stronach Branta zasiedli
technicy
licząc sum wpłaconych na cen
Pietrzyk i Koszewski.
tralne
konto N.R.O.W*,
dały
38.748.069 zł. Wraz z tymi suma
Ławki pod oknami,
krzesła- przy
mi wynik akcji wrześniowej w
stolikach
pozajmcwalj
„klubowcy"
b. roku zamknie się sumą powy
reprezentujący
prawie
wszystkie
żej 40 milionów zł.
Jest więc
działy produkcyjne. Jest Oiizorowicz
wyższy od sum zebranych w la
z lakierni, Pacoeha z tłoczni bakelitu.
tach 1947 i 1948, wynoszących ra
Jasiński z tokarni, Bany ze szlif ierzem 39 milionów zł, W porów
ni, Aima Roclkiewicz
majstrowa z
naniu z wpływami w ub. rciku w
działu instalacyjnego. Razem 37 osób.
kwocie
22.556.042 z!, wynik w
Dyskusja nad projektem regulami
bieżącym roku
jest o 80 proc.
nu pracy klubu jest n e długa, ale
•wyższy.
bardzo treściwa. Klub musi być otwarty dla wszystkich, którym bli
skie są
zagadnenla
usprawnienia
pracy w fabryce. Oto główny postu
lat’ zgłoszony przez dyskutujących.
Jak najwięcej współtowarzyszy wcią
gnąc do twórczej pracy — jaką jest
Ż Y
C
I
racjonalizatorstwo.

Rekordowy miesiąc

W interesie ludzi pracy
zmiany godzin handlu

H. M. Dziękujem y za m iły list. Cieszy
my się, że na skutek naszej notatki w sy
stemie umieszczenia rozkładów jazdy na
stąpiła zmiana na lepsze.
STANISŁAW PRUSKI, Na numer obli
gacji PPOK żadna wygrana w cłotycheza«nv\ch ciągnieniach nie padła.
TAM ARA. Nie napisała Pani w ogóle,
Jakie wzory i materiały Pani produkuje.
Prosimy uzupełnić swój list.
JERZY CELIJ. Państwowe
Techmcum
K orespondencyjne mieści się w Warsza
Wie, przy ul. Asfaltow ej 11.
S. M. W sprawie odszukania zaginionej
os«-ty należy zw rócić się do PCK, War
szawa, ul. Piękna 24/2G. Tam otrzyma Pan
wszelkie inform acje,
CECYLIA MIERNICKA. O
przydział
mieszkania należy się starać w Wydziale
Kwaterunkowym Z. M.
URSUS. List Pana przesłaliśmy do Ubezpieczami Społecznej z prośbą o inter
wencję.

W ub. roku Warszawa miała 9$
przedszkoli, a w nowym roku szkol
nym liczba ta wzrośnie do 115. Więk
szość z nich mieści się w lokalach
wynajętych, ograniczających się do
2— 3 izb. Pomieszczenia te są nieprzy*
stosowane do wymogów przedszkoli,
szatnie często mieszczą się pod sufi
tem, jak np. przy ul. Nowogrodzkiej
lub Polnej, gdzie ubrania dzieci za
wiesza się na drążkach, umieszczo*
nych wzdłuż i wszerz korytarza* W ie
le przedszkoli nie posiada umywalni*
inne, jak np. przy ul. Madałińskieg®
59, nie są skanalizowane. W szczegól
nie ciężkich warunkach pracuje mię*
\dzy innymi przedszkole przy ul. Stę
pińskiej 52, dysponując małym i ciem
nym
i eszczeniem.
Trudności lokalowe są największą
bolączką warszawskich • przedszkoli*
Kwestię tę poruszaliśmy już na po
czątku roku szkolnego, ale niestety
musimy do niej powrócić. Jest rzeczą
jasną, iż trudno w tej chwili rozwią
zać ten problem radykalnie, niemniej
jednak można i trzeba pomyśleć nad
częściowym zaradzeniem ciężkiej sy
tuacji. Dzielnicowe Rady Narodowe
winny się tym zająć, wyszukując w
swoich dzielnicach nowe lokale. Np.
przy ul. Pełnej 40 w przedszkolu jest
ponad 80 dzieci, przy ul. Nowogrody
klej nieco mniej, ale liczby te są niiea
współmierne z możliwościami lokalo
wymi przedszkoli. Nowe pomieszczeń,
nia polepszyłyby nieco sytuację, zaij*
bierając część dzieci z przedszkoli
przeciążonych, jak również przyjmuj*
jąe pewną liczbę dzieci nie objętych
jeszcze opieką.

Lakiernik
Olizarowicz zapoznaje
zebranych ze swoim projektem wy
korzystania odpadków
lakieru. Pa
dają zapytania,
krzyżują się sława
wzajemnych wyjaśnień. Klub propo
nuje dokonanie prób technicznych.
— Według moich obliczeń — koń
czy Ołizarowicz — każdy lakiernik
w naszej fabryce może zaoszczędzać
w ten spesób 1 litr lakieru dziennie.
Pomnożone to przez
kilkunastooso
bową grupę, daje poważne sumy osz
czędności w ciągu miesiąca.
Przewodniczący zgłasza dalsze po
mysły, które następnie z dodatkowy
mi wn iorka md przekazane zostaną
komisji
usprawnień.
Będzie miała
znaczn e ułatwioną pracę.
Minusem pierwszej
dyskusji był
brak rysunków
technicznych, bez
których —- jak podkreślała niejedno
krotna zebrani — dość trudno wydać
ocenę o zgłoszonym pomyśle.
Klu
bowcom przydałby się także projek
tor do wyświetlania rysunków.
Na zebraniu tym dokonano rów
nież rozdania
nagród za przyjęte
ostatnio
pomysły
usprawnień.
„Spółka" Brant i Hildebrant otrzy
mała 21 tys. zł., Pacooha 33 tys. z ł ,
Szymanoiwsiki 15 tys. zł., Jasiński *i
Rychta po 3 tys. zł. W tym roku
nagrodzono już w A-52 ok. 45 ra
cjonalizatorów,
których pomysły
przyniosły ok. 10 mil. zł. oszczęd
ności. (as)
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Warszawa jest miastem ludzi pra'Cy. Około 300 tys. osób pracuje w
fabrykach i innych zakładach wytwór
czych, biurach, instytucjach itp. W ie
le Zakładów pracuje na dwie zmia
my.^ Pracownicy wracający z drugiej
zmiany nie mogą zaopatrzyć się w ar
tykuły -pierwszej potrzeby, gdyż skle
py zamaka s:ę w Warszawie między
^ a 20.-Po tych godzinach są czynne
tylko owocarnie i restauracje.

H j CJAN TKACZ. Wierszy nie drukuje
my. Radzimy przesłać swoje utwory do
któregoś z pism literackich,.

Trzeba tyiko poszukać!

Klub racjonalizatorów w A-52 rozpoczął pracę

Na odjęciu: u dołi — 8-tonuA-y wa
lec ubija tłuczeń z cegły, którycs cą wy
sypane ideje Ogrodu Saskiego.

A&eby ułatwićr zaopatrzenie praccw
niky>m, kończącym pracę w późnych
gadzinach wieczorowych — z dniem
bm. projektuje sdę wprowadzenie
^poważnych zmian do obowiązujących
obecnie godzin handlu. Uspołecznione
punkty sprzedaży (spółdzielcze i pań
sstwowe) artykułów spożywczych bę
dą czynne w dni powszedni w myśl
projektu do godziny 22-ej. W nie
dzielę zaś (dotyczy to przede wszyst

Sprawy warszawskie

kim sklepów
jących mleko)
py branżowe
zmian, tj tak
wszednie, w
17-ej.

spożywczych, sprzeda
do godz. 13-ej.
Skle
funkcjonowałyby bez
jak obecnie w dnd po
niedz eię zaś do godz

Ostatnia^ część projektu ma szcze
gólnie doniosłe znaczenie dla ludno
ścią pracującej,
zwłaszcza
podczas
krótkich dni zimowych — ułatwi jej
bowiem Wybór materdałów i odzie
ży przy świetle dziennym, (i)
j

W miesiącu Przyjaźni Polsko-Radzieckiej

S tu d en ci o trzy m a ją blok
Iu
W
%>*
je ż# 5e^ li
PKS
u stą p i
%

I w tym foku, jak w latach ubieg
łych, hałasy w warsztatach PKS~u na
dziedzińcu Domu Akademickiego przy
ph Narutowicza będą utrudniały nau
kę studentem. PKS bowiem „okupuje"
nadal dziedziniec Domu Akademickie
go.
Jest jeszcze inna bardzo ważna spra
wa, związana z „goszczeniem" PKS-u
w Domu Akademickim. W miejscu,
gdzie znajdują się garaże PKS-u, ma
powstać 4-piętrowy blok, przeznaczo
ny na bursę dla studentów. Plany blo
ku są, lecz budowy nie można rozpo-

Wojewódzki Urząd
K u ltu r y Fizycznej

poszukuje kandydatów:
f 1) Inspektorów Kultury Fizycznej
n i powiaty: B iatócw o, Olsztyn
powiat,
Olsztyn miasto, Pisz,
Re szal, Susz.
| 2)

K ierow cy

sam ochodowega

! 3) Magazyniera
j f) Referenta
Kwot.
FiZ.

A. TOMCZAK. Odpowiedź otrzyma Pan
listownie lub w dziale „O dpow iedzi Redakcji“ .
OB. CHOJNACKI I INNI List przeka
zaliśmy zainteresowanej dyrekcji, która
wyjaśniła, że portier postąpił zgadnie ?
instrukcją.

Sport polski bierze u d zia ł

Ile korzyści przynosi wynrana my
śli między fachowcami ilustruje dys
kusja nad nowozgłoszonymi projekta
mi usprawnień produkcji.
Wniosek nr. 110 — autor szlifierz
W M :esiącu
Pogłębienia Przyjaź kaęh sportowych i kołach organizowa
Bany. Proponuje zmianę „operacji"
Polsko-Radzieckiej
(7.10— 7.11), ne będą zebrania i akademie, na któ
przy szlifowaniu sterylizatorów. Przy nij
nosi to w rezultacie skrócenie czasu który w roku bieżącym odbywać się rych będą wygłaszane odczyty i pre
pracy. Wywiązuje się dyskusja. Pa będz e pod hasłem: ,,Przyjaźń z ZSRR, lekcje na tematy dotyczące zagadnień
dają dodatkowe uzupełnienia projek pomoc ZSRR przykład ZSRR — oto Przyjaźni
Polsko - Radzieckiej oraz
źródło
naszych
zwy sportu w Związku Radzieckim.
tu. Dokładnie omów ić na jest produk podstawowe
cięstw",
weźmie
również
udział
sport
cja sterylizatora. V/ wyniku powstaW lokalach klubowych i świetli
polskii.
cach wywieszane również będą ga
Prócz masowych „Marszów Szlaka zetki ścienne mające za zadanie za
mi Zwycięstw", w klubach, związ- poznać czytelników z zagadnieniem
masowego rozwoju kultury fizycznej
i sportu w ZSRR
cząć
c^ąć tak długo, jak
iak długo PKS rnie opu
ści Domu Akademickiego.
We wszystkich uroczystościach i
Istniejące w Warszawie domy aka
manifestacjach podkreślających sojusz
demickie nie megą pomieścić wszyst
wezmą
Polscy żużlowcy, zgromadzeni w W ar i przyjaźń polsko-radziecką
kich studentów. Zapewnienie studen sza wie przed meczem z Holandią, roz- udz'ał czołowi sportowcy miast, człon
Zespołów Sporto
tom mieszkań przysparza wiele kłopo ooczęii jus treningi pod okiem szwedz ko wie Ludowych
kiego trenera Friberga. Do Polskiego wych oraz działacze sportu polskiego.
tów.
Budową nowych domów akade Związku
Motocyklowego nadeszła de
W ramach miesiąca Przyjaźni Pol
mickich jest wiec niezbędna. PKS po pesza od Holendrów, którzy zapowia
rów
winien przeto uczynić wszystko, by o- dają swój przyjazd do Warszawy na sko-Radz eckiej organizowane
niątek wieczór. Jednocześnie komuni nież będą imprezy sportowe.
puścić jak najszybciej Dom Akademi kują oni, że na miejsce Collinsa przycki, bo budowa bloku przy pl. Naruto jedzie do Polski Nolten.
Ostatniej niedzieli zakończono roz
wicza musi na wiosnę przyszłego roku
grywki o indywidualne mistrzostwo
ruszyć, (e)
Holandii. Mistrzem został Metzelaar,

1 Urz.

Kult.

BI?i:'.:sz3 dane do osnówk ni a na
| ńtiie^DCii Olsztyn,
ul. Artyleryjska
blok Nr. 8.
K 1143 0

przyjeżdża d o Polski

Wzywam wierzycieli
likwidowanego Towarzystwa
Gniazd
Sierocych i Wiosek Kościuszkowskich,
Warszawa, Al. Wojska Polskiego 20,
do zgłaszania pretensji do 5 listopada
1949 r. Po terminie zgłoszenia uwzględ
niane nie będą.
K. 1150-1
LIKWIDATOR

który startować będzie w Polsce. Jak
z tego wynika, już w niedzielę na torze warszawskim publiczność będzie
mogła zobaczyć niezwykle imponujący
pojedynek pomiędzy mistrzem Holandii
Metzelaarem a najlepszym Polakiem,
Smoczykiem.
(K)

Wyścig kolarski
dla młodzieży
Warszawski Okręgowy Związek Ko
larski organizuje w dniu 9.X br. wy
ścigi kolarskie dla młodzieży na rowe
rach turystycznych na trasie Rember
tów — Miłosna — Wawer — Rember
tów. Start o godzinie 10-ej.
Zapisy
nrzyjr/iowane są w sekretariacie W. Ó.
Z. Kol. w godz. od 9-ej do 14-ej.

URZĄD WOJEWÓDZKI
podaje do wiadomości,
że obywatelce polskiej Luchs IrenieKatarzynie, córce Aleksandra i Kon
stancji z d. Rudzińska urodzonej dnia
20 stycznia 1921 r. w Luba\vre, pow.
newemiejski, woj. pomorski^ zamiesz
kałej w Iławie przy ul. &i. Dubois 19, kończą sezon
W niedziele, dnia 9 października br.
zezwolono na zmianę nazwiska „Luchs"
o godzinie 12.00 odbędzie się na tere
na nazwisko „Łukaszewska".
nie przystani Z.K.S. .,Ogniwo-Wisła“
K. 1143-1 uroczyste opuszczenie bandery.

Wioślarze warszawscy
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W dniu 7 bm (piątek)
usłyszymy
m. in. następujące audycje:
Fala 395,8 m.

P iłk a r z e r ę c z n i P o lo n ii

grają z Gedanią
Pow oli nadchodzi okres sportów zi
mowych. Już w najbliższą niedzielę
dadzą o sobie znać piłkarze ręczni,
rozpoczynając sezon 1949/50 spotkaniu**
mi towarzyskimi.
K olejarz Polonia
sprowadza do Warszawy drużyny ko
szykówki męskiej i kobiecej oraz siat
kówki męskiej K olejarza Gedanii z
Gdańska. Mecze rozegrane zostaną o
gędz. 13 na sali Polskiej YMCA. Szczegednie ciekawie zapowiada się spotka
nie męskich zespołów koszykówki, któ
re reprezentują wysoki poziom. Obie
drużyny pokonały ostatnio w m eczach
towarzyskich
Pomorzanina,
który
wszedł do ligi koszykówki.
*
Mecz piłkarski K olejarz (Poznań) —*
K olejarz Polonia odbędzie się w nie-*
dziele o godz. 11 rano. Podczas meczu
środkow y pom ocnik Polonii, Brzozow
ski, w ielokrotny reprezentant Polski,
obchodzić będzie jubileusz 350 spotka
nia w barwach Polonii. Bilety na ten.
mecz m ożna nabywać już w przed
sprzedaży. Przypominamy, że spotka
nie to rozegra się międzv dwoma kan
dydatami do tytułu mistrza Polski.
(K ) >

I

O

cert sym foniczny 20.40 Muzyką popu*
larna 21.00 K oncert 21.40 Audycja li
teracka 22.15 „Na dobranoc" 23.15 Mu*<
zyka radziecka 24.00 K oniec audycji.

Wiadomości 5.15 6.00 6Jt5 16.00 16.20
Fala 1339,3 m.
20.00 23.00. Wszechnica 8.15 18.Ą0.
Si/ąnai czasu 12.00 Wiadomości 12.0Ą
5.20 Koncert dla świata pracy 6.35
Gimnastyka 6.05 6.50 7.10 8.00 Muzyka 16.00 20.00 23.00 Wszechnica 9.15 21.10.
8.35 Przerwa 13.30 Muzyka obiadowa „ 8.40 Muzyka 8.55 Dla klas VI — I X
14.00 Radiokronika 14.15 Muzyka sym 9.35 Muzyka 10.00 PCK 10.10 Dla przed
foniczna 15.00 Mówią książki 15.10 Dla szkoli. 10.55 Dla klas 1 — II 11.15 „N i
szkol popołudniowych. 15.30 Dla dzieci ziny"
— Orzeszkowej 11.35 Pieśni kom
16.35 Muzyka rozrywkowa 17.00 Kon
radzieckich 12.30 Dla w si;
cert dla przodowników świata pracy. pozytorów
„Chłopska
Droga*4 12.55 Melodie ludo
17.45 „Przyjaźń dwu bratnich narodów" we 13.25 Przerwa
16.20 K om pozytor Ty
aud. słowno-muz. 18.00 Reportaż 18.15 godnia: Rachm aninow
Muzyka
Melodie świata 19.00 Dla wsi 19.15 Kon- rozryw kow a 17.30 „D ysk“17.00
— Błaszczy

6-ty milion
na nr 9912

pnao nrnr
1 0 0 . 0 0 0
14842 i 57247

ka 17.50 K oncert 18.20 „Opowieść o Cho
pinie'* — Czartkowskiego 18.40 R osyj
ska pieśń ludowa 19.00
Pogadanka
19.15 Muzyka radziecka 20.40 Na mu
zycznej fali 21.30 „K redow e K oło“ —słu
chowisko 22.15 Muzyka popularna 22.30
K wartet
sm yczkowy
M iaskowskiego
23.10 M uzyka rozryw kow a 24.00 Koniec
audycji.
Polskie Radio zastrzega
zmicm w programie.

możliwość

PADŁY

Autorzy wśród czytelników

» R ząd brytyjski celowo przemilczał nasze sukcesy<<
—

m

ó

w

i

Czytelnikowska
akcja
„Autorzy
wśród czytelników" na terenie województwa białostockiego^cieszy się dużym powodzeniem, a zapowiedziany
przez Inspektorat Kulturalno N
- Ośy/iato wy przyjazd Janusza Meissnera oczekiwany był niecierpliwie. Wyraz
zniecierpliwienia w spesób szczególny
przejawiała młodzież, dla której lot
nictwo stanowi dziedzinę zaintereso
w a ć marzeń i pragnień. Nie trzeba
chyba dodawać, że rozpalenie młodych
umysłów zagadnieniami lotnictwa to
właśnie w dużej mierze zasługa Melss
nera, jego „Szkoły orląt" i następnych
utworów, które zapalczywie wchłania
młode pokolenie.
Również wydaje się, że przebywa
jący obecnie w Białymstoku J. Mejssner odwiedził jakby nie przypadkowo
lotnisko Krywlany pod Białymstokiem
spotykając się z junakami SP, przecho
dzącymi przeszkolenie szybowcowe.
„Wilka ciągnie do lasu" i do wil
cząt...
❖
Kiedy znaleźłłśmy się z Meissnerem
§ na lotnisku, obsługiwana przez media
nika Milczunasa wyciągarka warczała
na pełnym gazie, a w dali wolno szła
w górę zmniejszając się gwałtownie i
trzymając kierunek wprost na wycią
garkę biała „Salamandra". Lot jej był
spokojny, równy, na skrzydłach poja
wiały się błyski słońca. Wszyscy z za
dartymi do góry głowami śledzili pły
nący w powietrzu aparat.
— Uwaga! — zawołał mechanik Mil
czunas — bo junak odczepi linkę *. mofcna oberwać po głowie!
„Salamandra" zatoczyła w powie
trzu dużo koło, gdyśmy> doszli do trzy
dzieatooBobowej, grupyjlifcąfrów, j Byli

J a n u s z M e is s n e r

tu chłopcy ze wszystkich miast powiatowych woj. białostockiego, odbywają
cy treningi z instruktorem Jankowskim. Instruktor leżał na brzuchu i
mając przed sobą sztoper skrętnie no
i tował szczegóły lotu junaka T. Ostrów
j ckiego, znajdującego się w powietrzu,
j _
gze£ć minut — oświadczył, gdy
Salamandra" dotknęła ziemi.
’ — Wczoraj junak S. Bułhak utrzy
mał się v/ powietrzu 1 godzinę i 27
nrhi. — odzywa się Zofia Zalewska, do
świadczona już pilotka szybowcowa, je
dyna przedstawicielka płci pięknej w
całej grupie.
Z dalszej rozmowy wynika, że juna
cy osiągnęli już niezłe wyniki na swo-»
ich SG-38, „Jeżykach" i „Salaman
drach", a wśród nich dużo jest takich,
którzy radziby siedzieć na lotnisku
dzień i noc, bez jedzenia i picia — ta
cy z nich zapaleni adepci lotnictwa.
*
Trzybycie na lotnisko pisarza-lotnika robi swoje. Teraz już nie skrzydła
ta „Salamandra", lecz on absorbuje ich
uwagę. Kierownik ćwiczeń ppor. Szy
maniak każe przerwać zajęcia i chłop
cy zwartym
pierścieniem
otoczyli
Meissnera. Powoli następuje coraz
Większe zbliżenie, nieśmiałość ustępuje
miejsca zainteresowaniom i nawiązuje
się rozmowa „własnym językiem" lot
ników.
— A czyście czytali książki pana
Meissnera? — pytam junaka Stacha
Kępę— Któżby ich nie czytał — odpo
wiada junak i jakby na potwierdzenie
zapytuje pisarza:
Co się obecnie dzjeje z pańskim

y

u Morajnego

Miejskie Zakładp

— U nich dowódcom eskadry zapi
Meissner się uśmiecha życzliwie na
wspomnienie tego nazwiska.
sywano osobiście każde strącenie doko
Użyteczności Publicznej
— Pryszczyk pracuje w fabryce ba nane przez eskadrę i stąd te fantasty
uj Morągu
terii do latarek elektrycznych — odpo czne cyfry...
zaangażują natychmiast
uj I klasie 57 Loterii
wiada autor „Żądła Genowefy".
Każdy z junaków coś .sobie przypo
^
Mm
Padają dalsze pytania o bohaterów mina, każdy chciałby o coś zapytać,
LUBLIN
książek Meissnera, o sierżanta Protę, przecież tyle rzeczy ich zaciekawia.
Krak. Przedmieście 29 i 1 Maja 33
o porucznika Herberta, o „szkołę or
— No dobrze — odzywa się jeden z
Wynagrodzenie według obowiązują
Czas odnomić losp do klasy 2-ej
ląt", która miała być gdzieś między nich — a jakby pan określił myśliw
cej umowy zbiorowej.
Podania
Białymstokiem a Łomką. Później py ców brytyjskich?
wraz z życiorysami i odpisami
świadectw należy 'kierować pod w y
tają chłopcy o Bajana, o Skarżyńskie
— Są stanowczo słabsi od naszych.
SPÓŁDZIELNIA „M A ZU R "
żej podamym adresem.
K 1147-0
go, o innych starych i nowych naszych Składa się na to dużo przyczyn. Prze
poszukuje
de wszystkim nie mają naszego tem
asów
— Był pan w Anglii. Czy tam rów peramentu i są zbyt wygodni, by szar
nież szybownictwo jest tak popularne żować życiem.
Okazuje się, że chłopcy, entuzjaści
wśród młodzieży jak u nas ? — pyta
lotnictwa są obszernie oczytani i po
junak Popławski.
— W Anglii tylko wyjątki mają do siadają
niemały zapas najrozmaitstęp do tych rzeczy — odpowiada |szych wiadomości z zakresu lotnictwa, ze znajomością prac kancelaryjnych —
zgłoszenia, ul. Partyzantów 31, pokój
Meissner — a dostęp uzależniony jest ze wszystkich jego spraw i dziedzin.
Nr. 5.
K. 1127-0
od kieszeni i dlatego syn robotnika czy
Krępy blondyn z zapałem opowiada,
chłopa nawet nie może o tym marzyć. jak to w ostatniej wojnie bohater
— Dużo się pisze o lotnikach pol Związku Radzieckiego pilot Kołodkin
skich walczących o Wielką Brytanię. zmusił do lądowania sławnego pirata
Ciekaw jestem, jaki był stosunek an powietrznego Niemca Bismarcka i nie
gielskich lotników do naszych w tym chciał go zestrzelić po prostu dlatego,
Zawiadamia się, że w dniu 9 b. m. o godzinie 11-ej w sali konferencyj**
że przypadł mu do gustu ładny aparat
okresie ?
nej Wojewódzkiej Rady Narodowej w Lublinie odbędzie się zebranie przed-— Kolegów mieliśmy w nich nie hitlerowca.
zjazdowe Polskiego Związku Inżynierów i Techników Budownictwa.
— Chcąc dokonać takiej sztuki trze
złych i byli wśród nich tacy, którzy
Ze względu na ważność i aktualność zagadnień, które zostaną omó
się wstydzili postępowania rządu bry ba mieć głowę na karku, technikę la
wione na tymże zebraniu, Koledzy tak zrzeszeni
jak
i
niezrzeszeni
w
tyjskiego. Rząd brytyjski celowo prze tania i być ryzykantem — kończy chło
P. Z. I. T. B. proszeni ą# o liczne wzięcie udziału.
milczał nasze sukcesy przed opinią piec.
Nie tylko na rozmowach skończyło
publiczną, by niczym nie był skrępo
Pełnomocnik Akcji Prze&zjazdowej
wany w zastosowaniu zasady „murzyn się spotkanie pisarza-lotnika z począt
Naukowego Zjazdu P. Z. I. T. B.
zrobił swoje — murzyn może odejść". kującymi lotnikami. Oczywiście posta
K. 1138-0
Inż. JAN ZAKRZEW SKI
nowili mieć trwalsze pamiątki tego
Junacy są wyraźnie oburzeni.
spotkania.
A
więc
zdjęcia
w
większych
— To świństwo — rzuca któryś
i mniejszych grupach przy szybowcach
przez zęby.
— Jeszcze jakie — potwierdza pi i bez szybowców. Janusz Meissner nie
odmawia. Fotografuje się z junakami,
sarz.
Najbardziej rozmownym okazuje się a ci są mu za to bardzo wdzięczni.
Położne absolwentki III Kursu Przeszkoleniowego
przy
Wojewódz
junak Kępa. Pamięta on, że niemiecka Dwaj chłopcy porozumiewają się mię
kim Wydziale Zdrowia w Lublinie z dn. 5.X. 1919 r. składają serdeczne po
propaganda krzyczała o hitlerowskich dzy sobą!
dziękowanie, za poniesione trudy Ob. Ob.: Naczelnikowi Wojew. Wyda. Zdro
— Jutro kupię, bo może zabraknąć.
pilotach, którzy rzekomo mieli po sto
wia Dr Lewandowskiemu, Wykładowcom Dr Ryli Nardzewskiej, Dr Kwi*
— I ja też.
kilkadziesiąt strąceń.
Chodziło tym razem o kupno ksią
— Czyż to możliwe? — stawia py
towej, Refer. Ośw. A. Zalewskiej, Prof. Ryli Nardzewskiemu, Dr J. Lesiu*
żek Meissnera i zdobycie autografu
tanie.
kowi, Mgr. Chmurzyńskiemu, Dr Seifetowi, oraz gorące wyrazy uznanią
Odpowiedź gościa potwierdza podej autora, o trwałą pamiątkę wizyty pi
naszej bardzo kochanej Wojew. Instruktorce Położnych K. Paszkowskiej* k
rżenia junaków co do goebbelsowskiej sarza-lotnika wśród „orląt",
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Społeczeństwo Warmii i Mazur

inauguruje dziś miesiąc przyjaźni
W dniu dzisiejszym na terenie całego kraju rozpoczynamy Miesiąc
Pogłębienia Przyjaźni Polsko-Radzieckiej. Województwo olsztyńskie przy
stępuje do jego obchodu z należytym zrozumieniem i przygotowane w peł
ni do realizowania przypadających mu zadań. Udział w tej akcji weźmie
całe nasze społeczeństwo z Towarzystwem
Przyjaźni
Polsko-Radzieckiej
na czele.
Działalność TPPR
na terenie naszegp województwa cechuje stale wzra
stająca liczba członków oraz aktywna
praca organizacyjna i propagandowa.
Jest to dowodem, że społeczeństwo
Warmii i Mazur docenia doniosłe zna
czenie tej organizacji i rozumie, że
jest ona jednym z podstawowych
ogniw, łączących nas z bratnim so

jusznikiem — potężnym
Związkiem
Radzieckim.
O masowym charakterze wzrostu
TPPR na terenie naszego wojewódz
twa świadczą dobitnie cyfry.
Na początku bieżącego roku liczba
członków wynosiła około 15 tysięcy.
Stan na dzień 1 bm. wykazywał już
50 tysięcy, a na podstawie wydanych

O b ja z d o w a w y sta w a k o p ern ik o w sk a

wzbudziła wOlsztynie wielkie zainteresowanie
Ponieważ pisaliśmy niedawno bar
dzo obszernie o muzeum kopernikow
skim we Fromborku, zwalnia to nas
od obowiązku szerszego omówienia
eksponatów objazdowej wystawy po
święconej
Mikołajowi
Kopernikowi,
o której otwarciu w salach muzeum
olsztyńskiego donieśliśmy przed pa
ru dniami.
Wystawa
bowiem zawiera
wiele
eksponatów, które są wzorowane na
oglądanych we Fromborku., Uzupeł
nia ją dobra makieta fromborskiego
zamku.
Wystawa objazdowa posiada dużą
wartość dydaktyczną — toteż z pra
wdziwą
przyjemnością
widzieliśmy
'uczniów
zwiedzających pod
prze
wodnictwem nauczycielstwa koperni
kowskie sale muzeum.
Wypowiedzi przedstawicieli świata
pracy, które czytamy w księdze pa-

|miątkowej wystawy, stwierdzają ró
wnież z uznaniem fakt przybycia
wystawy właśnie na Warmię i Ma
zury, które były terenem życia, ba
dań i wiekopomnego odkrycia Ko
pernika.
Także grupa turystów radzieckich
wpisała się pod datą 2 bm. w języku
rosyjskim, stwierdzając, że oglądała
w tym dniu „wystawę, poświęconą
wielkiemu polskiemu astronomowi M.
Kopernikowi".
Jest b. wiele wypowiedzi uczniów
i uczennic a zamyka je następujące
„zdanie, wpisane- w księdze: „W ysta
wa Kopernikowska jest koniecznym
uzupełnieniem naszych wiadomości o
wielkim Polaku, który wskazał ludz
kości nowe poznawalne światy".
Życzymy kierownictwu wystawy i
jej organizatorom pełnego powodze
nia w dalszej wędrówce po ziemi
warmińsko-mazurskiej, (z. a.)

już przez zarządy powiatowe, wiejskie
i gminne deklaracji, przewidywany
jest do dnia 31 grudnia br. wzrost do
100 tysięcy członków.
Tak więc można śmiało stwierdzić,
że TPPR, do którego należy co piąty
obywatel naszego województwa, jest
organizacją naprawdę masową i sku
piającą wokół siebie całe społeczeń
stwo.
DZIAŁALNOŚĆ
Na odcinku działalności propagan
dowej TPPR może poszczycić się tak
że poważnymi osiągnięciami. Nie li
cząc prenumeratorów, zrzeszonych w
poszczególnych kolach przy zakładach
pracy, zarząd wojewódzki rozprowa
dza miesięcznie 16 tysięcy egzempla
rzy czasopisma „Wolność", 2 tys. ty
godnika „Wolne narody" oraz tysiąc
egzemplarzy
tygodnika
„Przyjaźń".
Pcza tym posiada w Olsztynie kil
kudziesięciu stałych prenumeratorów
czasopism radzieckich.
Aktualności z życia naszego wiel
kiego sojusznika podawane są przez
TPPR do wiadomości publicznej za

z iś

o

g o d z .

NASZYM WYZWOLICIELOM
Jednym z przejawów działalności
kół TPPR jest stała opieka nad gro
bami poległych żołnierzy Armii Ra
dzieckiej. Obecnie, w miesiącu przy
jaźni akcja opiekuńcza zostanie znacz
nie wzmożona. M. in. wszystkie gro
by, znajdujące się na naszym terenie,
zostaną doprowadzone
do porządku,
zaopatrzone w kwiaty i ozdobione
wieńcami.
Wyrazem wdzięczności
dla boha
terskich żołnierzy Armii Radzieckiej
za wyzwolenie Warmii i Mazur spod
wiekowej okupacji germańskiej będzie
przede wszystkim monumentalny pom
nik, wznoszony na placu Armii Czer
wonej w Olsztynie.
O szczerości naszych uczuć i wdzięcz
ności najwymowniej
świadczy fakt,
że w przeciągu miesiąca, od dnia 1
września do 1 bm. — suma dobrowol
nych ofiar na budowę pomnika prze
kroczyła przeszło 3 miliony zł. (osz).

Roboty mostowe wykonane zostały
Zakrojony w tym roku na szerszą
skalę plan robót przy renowaęji na już w 70 proc. i będą ukończone przed
wierzchni dróg w naszym wojewódz upływem roku. ( 1)
twie został już przedterminowo wyko
nany w całości.
Odnowiono ogółem 80 km dróg z kre
dytów inwestycyjnych i około 60 km
szos z kredytu konserwacyjnego czyli z Olsztyna do Warszawy
razem 140 km, kończąc w ten sposób
W nadchodzącą sobotę wyjeżdża 3
do Warszawy
przeszło
roboty drogowe, objęte planem trzylet. Olsztyna
300-osobowa wycieczka, zorganizowa
nim.
Program robót na drogach będzie na przez Związek Zawodowy Pracow
wykonany całkowicie jeszcze w tym ników Samorządowych.
miesiącu. W ten sposób długość dróg
Z
Olsztyna w wycieczce
biorą
odnowionych w tym roku, wyniesie udział 134 osoby i z powiatów 179.
łącznie około 200 km, czyli o 10 km wię I Koszty przejazdu pokrywa okręgowy
cej, niż przewidywał plan.
j zarząd związku, (lu).

300-osobowa wycieczka

Trójka warszawskich murarzy
pokazała

namwczoraj nowe metody pracy

Wczoraj w godzinach południowych
na terenie Olsztyńskich Warsztatów
Elektrotechnicznych przy ul. Lubel
skiej odbył się pokaz systemu trójko
wego, przeprowadzony
przez war
szawskiego murarza ob. F. Ptaszyńskiego, przy pomocy 2 podręcznych,

zapowiadają fachowcy leśni i entomologowie
Od kilku lat występuje w naszych lasach groźny szkodnik drzewostanu,
mniszka-brudnica, wyrządzając znaczne szkody gospodarce narodowej i
pięknu krajobrazu Warmii i Mazur.
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trzecie kino olsztyńskie » Odrodzenie«

oddane zostanie do użytku publiczności

»K olejarz« przed spotkaniem z „Włókniarzem”

Dzień Olsztyna

Inwalidzi zdobywają zawód i pracę

w nowozorganizowanej spółdzielni pracy w W ęgorzewie13

Dalszą rozbudowę mleczarstwa i hodowli drobiu

przewiduje na naszym terenie plan 6-letni

nictw Kudyby, Pupy i Purda Leśna.
Jednakże zauważono
równocześnie
korzystne zjawisko krysztalicy, choro
by, która jest naszym naturalnym
sprzymierzeńcem w walce z mniszkąbrudnicą.
Jak wynika z poczynionych badań,
mimo wystąpienia w tym roku mnisz
ki-brudnicy na znacznym obszarze 43
tys. ha lasu, szkody przez nią poczy
nione, zgodnie z opinią fachow
ców, nie przekraczają 20 pToc. zaata
kowanego drzewostanu iglastego, a
więc są proporcjonalnie niższe, niż w
roku ubiegłym.
STOPNIOWY ZANIK
Obserwacje wykazały także, że głów
nym celem tegorocznego ataku mnisz
ki-brudnicy jest sosna, która mimo cał
kowitego nawet „obżarcia" z igliwia
może się jednak regenerować wówczas,
gdy świerk „obżarty" w 70 proc. ule
ga bezapelacyjnie zniszczeniu.
Mimo więc większego obszaru, na
jakim szkodnik wystąpił w roku bie
żącym, szkody są mniejsze, niż w roku
ubiegłym ^ który uważany jest przez

W szesnastu o środ k ach w iejsk ich

zabrzmi muzyka, śpiew i poezja radziecka
W związku z rozpoczynającym się
Miesiącem Pogłębienia Przyjaźni Pol
sko-Radzieckiej delegatura ARTOS w
Olsztynie przystąpiła do zorganizowa
nia szerokiej akcji koncertowej przy
pomocy i współpracy K W
PZPR,
Tow.
Przyjaźni
Polsko-Radzieckiej,
Zw. Samopomocy Chłopskiej, PGR i
Z w. Zaw. Prac. i Robotników Rolnych.
Wszystkie te instytucje przychodzą z
wydatną pomocą organizacyjną i fi
nansową.
Zostają stworzone dwie ekipy arty
styczne. z których każda obsłuży 16
ośrodków wiejskich, położonych nawet
| w bardzo odległych zakątkach naszego

województwa, dokąd jeszcze nigdy nie
docierała żadna impreza artystyczna.
Program koncertów poświęcony jest
muzyce, pieśni 1 poezji radzieckiej i
został specjalnie opracowany zgodnie
ze wskazówkami centrali ARTOS-u w
Warszawie.
Akcja koncertów terenowych ma do
niosłe znaczenie, gdyż pozwoli szero
kim masom robotniczo-chłopskim usły
szeć interesujący program, poświęco
ny muzyce radzieckiej, program, któ
rego dominantą jest wspólnota walki
o wolność i sprawiedliwość obu na
szych bratnich narodów, (a)

Mazurska sztuka lu dow a
na wystawie obwodu PZZ w Mrągowie
W ^ Mrągowie otwarta została dzięki staraniom miejscowego obwo
du Polskiego Związku Zachodniego wystawa mazurskiej sztuki ludowej,
którą zorganizował kierownik obwodu PZZ ob. Fryderyk Rataj

obrusy, Maria Foks z Mrągowa wy
roby dziewiarskie, a więc wełniane
sweterki, rękawiczki, czapki, bluzki
itp.

Jego
też staraniom zawdzięczać
Ujrzeć tu można również skrzynie
należy, iż wiele cennych zabytków z pięknymi motywami ludowego ma ZAPOM NIANE OŚRODKI T K A C K IE
Wystawę mazurskiej sztuki ludo
sztuki mazurskiego ludu, między in larstwa mazurskiego, ceramikę, obra
nymi tkanin, wydobyto na światło zy, stare kołowrotki, oraz stare ma- wej w Mrągowie zwiedzić warto. —dzienne i ukazano ich przepiękne py, w-ydawane w języku niemieckim, Wykazuje ona niezbicie, że ani wie
wzory, tak bardzo poszukiwane nie na których ze zdziwieniem czyta zwie lowiekowa okupacja niemiecka, ani
tylko przez zbieraczy w całym kraju, dzający nazwy miejscowości o brzmię pożoga wojenna nie stępiły wielkich
zdolności, tkwiących w ludzie ma
ale również przez odradzające się, niu czysto polskim.
zurskim.
żywe ośrodki produkcji ludowej.
Coraz też więcej osób przypomina
NA
STARYCH
WZORACH
TK A N IN Y I DRUKI
sobie promieniujące na całą Warmię
Najcenniejszą tkaninę, dostarczoną i Mazury sławne ośrodki tkackie w
Wystawa mieści się w budynku
PZZ i zajmuje siedem pokoi, w któ przez Adolfa Kajkę, (syna), miesz powiecie mrągowskim: Popowo, W ojrych rozmieszczono ponad 450 eks kającego dziś w Mrągowie, utkała nowo, Marcinkowi) i Lipowo, z któ
ponatów. Na* szczególną uwagę za żona Michała Kajki — poety ludu • rych dotychczas reaktywowano jedy
sługują tu wyroby rękodzielnicze, a mazurskiego.
nie Wojnowo, pracujące jeszcze w
Na wystawie ujrzeć można rów dość trudnych warunkach. Pozostałe
więc tkaniny o starych wzorach, obru
sy, kapy na łóżka, chodniki, ubiory nież piękne tkaniny, pochodzące z naj czekają na uruchomienie. Wydaje się,
kobiece i męskie, bielizna różnego ty starszego na Mazurach Ośrodka tka że warto o nich pomyśleć i wskrzesić
pu itp.
ckiego w Popowie. Tkaniny te wy do życia.
Na wystawie oddzielne miejsce zaj konała młoda i zdolna Mazurka, Ida
W związku z wystawą mrągowską
muje zbiór starych druków mazur- Smolong. Widzimy ją pochyloną nad dowiadujemy się, że miejscowy, ruch
skich, książek pisanych po polaku i swoimi starymi krosnami. Spod spra liwy obwód PZZ przygotowuje się do
czytanych w latach okupacji niemie wnych jej palców wychodzi wzorzy założenia zakładu
tkackiego, który
ckiej na Warmii i Mazurach, stare sta materia o subtelnych, oryginal zatrudniłby około 60 kobiet miejsco
nych
wzorach.
gazety i wydawnictwa.
wego pochodzenia, znających się na
Z rzeczy nowszych ob. Jonczekowa mazurskim tkactwie ludowym.
vvystawia wykonane przez siebie mo
Na zakończenie przypominamy, że
dele sukienek, Proszewicz z Trosz- wystawa mazurskiej sztuki ludowej
czykowa tkaniny na garnitury mę w Mrągowie otwarta będzie tylko do
skie, oraz pięknie tkane sukienki i 15 b. m. (il)
nego Związku
Bojowników.
Obecni
na przedstawieniu dyrektor państwo
wego teatru im. Jaracza Olsztyn —
Elbląg Surzyński oraz reżyser Milski
gry aktorskiej nie ocenili wysoko.
HANDLOWE
LIDZBARK. —
Nagle zmarł na
Zagubiono legitymację cechową wyda
udar serca Aleksander Gomszczyński,
ną w Kętrzynie, odcinek zameldowania
Sprzedam
meble,
Walenta
Jadwiga,
ul.
ostatnio kierownik miejscowego PUR.
Partyzantów 82 — 1.
929-0 wydany Szczytno, na nazwisko Pyłko
Zmarły przyjechał do Lidzbarka jako
Edward, zamieszkały Szczytno, Poz
jeden z pierwszych repatriantów i,
nańska 30.
27384-1
N A U K A
stając do robpty mimo podeszłego
wieku wszystkie siły poświęcił pracy Mieczysław Worotyński lekcje śpiewu, Zagubiono dowód konia, L. 705 wydaspołecznej i zawodowej. Jako zastęp Kętrzyńskiego 3 m. 2.
ny gmina Turowo, pow. Ostróda na
935-1
ca przewodniczącego Powiatowej Ra
nazwisko Wieszkowski Józef, zamie
dy Narodowej brał też żywy udział w
L O K A LE
szkały gmina Boreczno, powiat Mojej organizacji, (ak).
r« 27387-1
z
OSTRÓDA. — W ub. niedzielę w Zamienię dwupokojowe mieszkanie
lokalu KP PZPR odbyło się posiedze kuchnią w śródmieściu na kolonie. Zgło Zagubiono kartę rejestracji Nr. 184
934-1 RKU Brodnica, odcinek zameldowania
nie komisji administracyjno-samorzą- szenia „SP" Adm. „Życia".
wydany gmina Boreczno na nazwisko
dowej miasta z udzUłem przedstawi
UNIEWAŻNIENIA I ZGUBY
Wieszkowski Józef, zamieszkały gmi
ciela K W PZPR ob. Lewalskiego. Na
zebraniu omówiono m. in. sprawę po Zagubiono kartę rejestracyjną RKU na Boreczno, powiat Morąg. 27389-1
prawy warunków komunalnych świa Szczytno, na nazwisko Pyłko Edward,
Zagubiono kartę rejestracyjną wyda
ta pracy i związane z tym wykorzy zamieszkały Szczytno, Poznańska 30.
ną przez Zarząd Miejski Referat W oj
stanie kredytów FGM. (mr)
____
27385-1 skowy na nazwisko Gawryłkowicz Ta
OSTRÓDA. — W związku z połądeusz, syn Bronisława, ur. 1929 r.
Zagubiono zaświadczenie obywatelstwa
c: miem się 11-tu organizacji w jeden
______ j ____________
931-0
polskiego
wydane
przez
Starostwo
Po
związek p. n. „Związek Bojowników
o Wolność i Demokrację" powołany wiatowe Olsztyn, metrykę urodzenia, Zagubiono kartę rzemieślniczą wyda
ZMP
został tymczasowy zarząd powiatowy legitymację PZPR, legitymację
ną Starostwo Powiatowe Kętrzyń na
na nazwisko Janczar Krystyna.
związku w składzie następującym: J.
nazwisko Pyłko Edward, zamieszkały
_________________
936-1
Rudnicki (prezes), J. Górewicz (wi
Szczytno.
27386-1
ceprezes), por. Andreas (sekretarz), Zagubiono dowód osobisty
wydany
Zagubiono legitymację Zw. Zaw. Prac.
Wicepolski (skarbnik) i Urban (czło gmina Kucbork, powiat Mława
na
na
nazwisko
nek). Powołano także komisję rewi nazwisko Wieszkowski Józef zamie- Budowlanych Olsztyn
Karczewski Stanisław.
937-1
zyjną
z
ob.
Perzanowskim
jako
prze, .
.
.
- .- .
( ~~..~ły gmina Boreczno, powiat Mowoomczącym i komisję likwidacyjną.' iąg.
27CS3-1
B-89716

Nasi korespondenci d
ą
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n
o

TPŻ mobilizuje swoje siły

ELBLĄG. — W przeddzień obcho
du Międzynarodowego
Dnia Pokoju
we wszystkich elbląskich zakładach
pracy, instytucjach i szkołach odbyły
się masówki, na których omówiono
; rej został opracowany plan pracy na
znaczenie walki o pokój, poddano oce
najbliższy okres oraz omówiono nowe nie dotychczasowe wyniki pracy i po
zadania, stojące przed TPŻ.
wzięto rezolucje i zobowiązania pro
Przedstawiciele oddziałów, reprezen dukcyjne.
tujący 16-tysięczną rzeszę członków
W godzinach popołudniowych od
TPŻ w naszym województwie, w toku
była się manifestacja
społeczeństwa
obrad powzięli rezolucję, w której m.in.
elbląskiego w liczbie około 10 tysięcy
deklarują przy dalszym umasowieniu
osób. Do zebranych przemówił prze
TPŻ wzmóc czujność, aby w szeregach wodniczący
Miejskiego
Komitetu
organizacji
znaleźli
się
wyłącznie Obrońców Pokoju dyr. Cichocki. Kil
prawdziwi demokraci oraz stwierdzają, kadziesiąt sztafet przybyłych z mia
że niepodległość naszej Ojczyzny uza sta i powiatu przyniosło meldunki o
leżniona jest od zwycięstwa świato zobowiązaniach ku czci Dnia Pokoju,
wych sił pokoju i postępu społecznego. meldunki o wykonaniu planu roczne
W dalszym ciągu czytamy w rezolu go i wyrazy solidarności ze świato
cji, że zebrani zobowiązują się usilnie wym ruchem walki o pokój.
pracować nad ugruntowaniem wolności
ELBLĄG.
Przy 'wypełnionej po
i sprawiedliwości społecznej, wzmóc brzegi sali kina „Mars"
odbyła się
wysiłek w pracy nad podniesieniem 0- premiera komedii pomyłek Isajewa i
bronności kraju cr^z dążyć do rozbu Gwlicza pt. „Tu mówi Tajmyr" w wy
dowy o:*;;
T 'L\ (ln)
konaniu miejscowego zespołu scenicz

do realizacji nowych zadań
W Olsztynie odbyła się konferencja
! zedstawicieli powiatowych oddzia
łów Tow. Przyjaciół Żołnierza, na któ

CO I GDZIE?
W

0LSZTYNIE

Teatr im. St. Jaracza — „Wassa ŻeL-znowa", godz. 19.30
Kino Polonia — „Wilcze doły“,
: /od. czechosł., godz. 15.45, 18.15 i
. 0.45, dozw. od lat 14.
Kino Mazur — „Na granicy**, prod.
ndz., godz. 15.30, 17.30 i 19.30, dozw.
o 5 lat 10.
Apteka dyżurna — Staromiejska,
Stare Miasto 2.
*7 ELBLĄGU
Teatr im. St. Jaracza — „Pan Jowialski", godz. 19.30.

i

.brata
Stanisława
I*£aszyńskiego
Eugeniusza Szlagi.
Trójka zgranych murarzy, bez po
śpiechu i widocznego
wysiłku, ukła
dała w ciągu jednej godziny
ponad
1.000 cegieł, co stanowi 1 m. eześc.
muru.
Ciekawemu
pokazowi przyglądali
się licznie zebrani
przedstawiciele i
kierownicy
instytucji budowlanych i
olsztyńscy murarze oraz wiele osób,
luźno tylko z budownictwem związa
nych.
Widzieliśmy również
30-osobową
wycieczkę uczniów wydziału budowla
nego Państwowego Liceum Komunika
cyjnego z inż. Miklaszewskim na cze
entomologów za rok przełomowy pod le. Przyszli budowniczowie z zainte
względem intensywności zniszczeń.
resowaniem przyglądali się wspania
sprawnym ru
Zgodnie też z
opinią,
wyrażoną le sharmonizowanym,
przez Instytut Leśnictwa, w roku przy chom pracującej trójki.
szłym spodziewany jest stopniowy za
Bliższe szczegóły tego
ciekawego
nik mniszki-brudnicy, chociaż może o- pokazu nowoczesnych metod w muna wystąpić na obszarze znacznie na rarstwie znajdzie czytelnik w specjal
wet większym, (an)
nym reportażu wysłannika „Życia".

RYCHŁĄ ZGUBĘ MNISZKI-BRUDNICY

Dla zorientowania się w rozmiarach
szkód, poczynionych przez mniszkę brudnicę w tym roku, zwróciliśmy się
do Dyrekcji Lasów Państwowych z
prośbą o naświetlenie tego ważnego
zagadnienia.
I oto zdaniem Dyrekcji, a zdanie to
jest poparte ekspertyzą Instytutu Leś
nictwa, klęska mniszki-brudnicy nie
przedstawia się tak groźnie, jakby to
na pierwszy rzut oka wyglądało.
W roku bieżącym groźny ten szkod
nik lasów wystąpił w 35 nadleśnic
Zgodnie z naszą wczorajszą • zapo- .czasie po otwarciu „Odrodzenia" zo- twach na obszarze mniej więcej około
wiedzią, w dniu dzisiejszym
oddane stanie poddane kapitalnemu remonto 43 tysięcy ha. Największe szkody zo
zostanie do użytku trzecie z kolei ki wi kino „Mazur", (aa).
stały wyrządzone na obszarze nadleśno w Olsztynie, które nosić będzie
nazwę „Odrodzenie".
Jako pierwszy film w kinie „Odro
dzenie" ujrzymy nową polską wersję
znakomitego filmu radzieckiego „Har
W nadchodzącą niedzielę olsztyński padałoby sięgnąć po Sobocińskiego,
ry Smith odkywa Amerykę".
„Kolejarz", w cyklu rozgrywek piłkar który jest z każdym meczem lepszy, i
Otwarcie kina przewidziane jest na skich o wejście do II ligi, spotka się Sztokingera —- pewnego przy centrach
godzinę 18-tą. Pierwszy seans odbę na gorącym derenie Częstochowy z i współpracy.
Wydaje nam się,
że
dzie się dla władz i zaproszonych go miejscowym „ Włókni arzem“ .
Andrzejczak za szybko zwinął swoją
ści. Dla publiczności odbędzie się
Na podstawie obserwa
Sytuacja „Kolejarza" w klasyfikacji chorągiewkę.
seans również w dniu jutrzejszym, o
cji tego gracza na ostatnim meczu z
ogólnej
jest
dzisiaj
mocno
zachwiana,
godz. 21ej.. Od jutra kino rozpocznie
a ustalenie składu drużyny jest poważ OSA należy sądzić, że z powodzeniem
normalne seanse.
nym
kłopotem dla kierownictwa klubu mógłby wspomóc linię pomocy „Kole
Jak się dowiadujemy, w niedługim
z powodu odejścia dwóch zawodników jarza".
Zyskowski, który ostatnio obniżył
i słabej formy niektórych graczy.
nieco swój poziom, i Miller nie powin
Świeboda, Woźnica, Troicki, Bartoni być pominięci.
Nie jest to skład
i— a r a —
HBgsagara«aB3 wams*
chowski, Siwek, Bałtrun, Zięba i Sien
eksperymentalny, gdyż gracze ci są
RADIOWĘZEŁ
kiewicz są w tej chwili gwarantem
nam dobrze znani. Jedynie umiejętne
Radiowęzeł olsztyński weźmie czyn swoich pozycji.
dobranie dla nich pozycji może mieć
ny udział w obchodzie Miesiąca Pogłę
Za późno jest dzisiaj na szlif i ruty decydujący wpływ na wynik spotkania
bienia Przyjaźni Polsko-Radzieckiej.
Specjalny program przewiduje wy- nę dla młodych i, zdaniem naszym, wy „Kolejarz” - ,,Włókniarz”.
•głaszanie pogadanek informacyjnych
oraz koncerty muzyki i pieśni ra
dzieckich
Niezależnie od tego, w odstępach
trzydniowych, podawane będą stale ko
munikaty, informujące o przebiegu i
W
kompleksie budynków byłego już obecnie uruchomione zostały war
rozwoju akcji na terenie Olsztyna i Pow. Komitetu Opieki Społecznej w sztaty stolarsko-budowlane, w których
całego województwa, fosz)
Węgrowie wydzielono jeden dom, któ pracuje kilkanaście osób.
SZKICE OLSZTYNA
ry został oddany Związkowi Inwali
Zakres działalności tej pożytecznej
W naszym mieście bawi ceniony ma dów Wojennych na spółdzielnię pracy placówki ma być w najbliższym czasie
larz Adam Międzybłocki, stale żarnie inwalidów.
znacznie rozszerzony. Dzięki pomocy
szkujący na Wybrzeżu.
■Głównym zadaniem nowozorganizo- państwa uruchomiony zostanie wkrót
A. Międzybłocki uwiecznił już sze wanej placówki spółdzielczej jest wy ce dział mechaniczny i ślusarski, oraz
reg pięknych zakątków Olsztyna. Wi uczenie- inwalidów zawodu oraz wyro rozbudowane warsztaty stolarsko-bu
dzieliśmy m. in. szkice zaniku, ka bienie w nich samodzielności życiowej, dowlane.
tedry i ratusza.
którą w każdym wypadku daje pra
Spółdzielnia Zw. Inwalidów Wojen
^Artysta należy do starszej genera ca.
nych w Węgorzewie będzie jedyna
cji malarzy szkoły krakowskiej i jest
Mimo, iż sprl lzielnia znajduje się tego rodzaju placówką w woj. olsz
świetnym pejzażystą, (a)
jeszcze w stadium
organizacyjnym, tyńskim. 01)
ZEBRANIE TPPCz
W związku ze zbliżającym się (28
bm.)
świętem narodowym bratniej
Czechosłowackiej Republiki Ludowej,
Zarząd Wojewódzki Tow. Przyjaźni
polsko - Czechosłowackiej zwołuje w
dniu dzisiejszym na godz. 17 w lokalu
Olsztyński oddział Spółdzielni Mle
Dzięki tym instytucjom pokryte zo
Stronnictwa Demokratycznego
(Kaj czarsko - Jaj Czarskiej odbudował do stanie całkowicie zapotrzebowanie naki 6 ) zebranie przedstawicieli wszyst tychczas i uruchomił na naszym tere naszego województwa w nabiał.
kich kół TPPCz w Olsztynie oraz nie 40 zakładów mleczarskich oraz fa
przedstawicieli partii, urzędów i in- brykę kazeiny w Giżycku. Poza tym
1; ytucji celem omówienia programu zorganizował 338 punktów skupu jaj
oochodu w naszym mieście, (n)
i zlewni mleka.
WIECZORY AUTORSKIE
Plan 6-letni przewiduje znaczne
Zapowiadaliśmy już
przyjazd
na zwiększenie produkcji masła, serów,
ELBLĄG. — Wystawa miejscowych
n ?,sz teren w ramach prowadzonej drobiu i jaj. W okresie tym nastąpi plastyków cieszy się stałym powodze
/rzez „Czytelnika" akcji „Autorzy odbudowa i uruchomienie
dalszych niem. Spośród gości zamiejscowych,
ród swoich czytelników" znanego zakładów o dużej zdolności prcdukcyj którzy ostatnio zwiedzili wystawę,
i arza - podróżnika J. Centkiewicza. <nej. Między innymi budowana jest wymienić należy wiceprzewodniczące
Obecnie możemy zakomunikować, że mleczarnia w Węgorzewie, tuczarnia go Gdańskiej Woj. Rady Narodowej
v oczór autorski tego pisarza odbędzie a zarazem rzeźnia drobiu w Korszach posła inż. Stefańsldego, który wyra
• w najbliszą niedzielę dn. 9 bm. o itp. Czynne zaś mleczarnie będą roz ził uznanie dla pracy elbląskich ma
dz. 19 w auli 11-latki żeńskiej przy budowane i wyposażone w nowocze larzy i przyrzekł zainteresować się
’J. Wyzwolenia, (a)
twórczością
plastyków
Gdańska i
sne maszyny i urządzenia.
Gdyni. (mx).

D

pomocą specjalnych gablotek lub okien
wystawowych.

Coraz lepsze drogi w woj. olsztyńskim
Plan renowacji nawierzchni zrealizowany przed terminem
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