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Program gospodarczy i społeczny
Zjednoczonego Stronnictwa Ludowego
D r u g i d z i e ń o b r a d K ongresu

Na sali
kongresowej
Obok Stanisława Mazura
rolnika z Poznańskiego,
odznaczonego
orderem
„Budowniczych
Polski
L u d o w ej“, siedzi F ran
ciszka
K aw ecka,
w ójt
wsi Grabowiec z rcoj. lu
belskiego (zdjęcie u do
łu). Na zdjęciu obok Ste
fan Brzeziński, działacz
lu dow y z okresu vrzed
reyjolucja r. 1905

„W pracach dla uczczenia Kongresu
wzięło udział ogółem 987 zespołów —
melduje w imieniu delegacji K. Trepkowski. Wartość wykonanych przez
nas prac wynosi około 45 milionów
zł“.
Na trybunę wchodzi z kolei listo
nosz wiejski W. Pruszyński, który prze
syła Kongresowi pozdrowienia od po
cztowców.
W imieniu milionowej masy człon
ków Tow. Przyjaciół Żołnierza wita
Kongres ob. Koftal, mówiąc:
— TPŻ zapewnia Kongres Jedności
Ruchu Ludowego, że nadal będzie czy
niło jak największe wysiłki, aby mło
dzież wsi odbywająca zaszczytną służ
bę dla narodu w szeregach Ludowego
Wojska Polskiego, otoczyć najserdecz
niejszą opieką, krzewiąc i pogłębiając
sojusz robotniczo-chłopski.
Żywiołową owację zgotowali zebrani
wchodzącej na salę 150-osobowej dele
gacji
Zw. Harcerstwa
Polskiego.
Wśród burzliwych owacji 9-letnia har
cerka Krysia Podsiad pozdrawia Kon
gres.

Drugi dzień obrad Kongresu Zjednoczenia Ruchu Ludowego rozpoczął się ców oraz spółdzielczość zaopatrzenia i
referatem Stefana Ignara na temat dróg rozwoju społeczno-gospodarczego
skupu.
wsi w Polsce oraz wytycznych programu
gospodarczego
Zjednoczonego
W okresie realizacji planu 6-letnie
Stronnictwa Ludowego.
go, w miarę wsrostu świadomości poli
Wskazując na przełomowe znaczenie
Mówca podkreślił, że świadomy tycznej mas chłopskich, wzrostu za
reformy rolnej dla życia wsi pol
chłop polski i Zjednoczone Stronnic opatrzenia w traktory i maszyny rolni
skiej — mówca stwierdził — że jak
two Ludowe rozumie dobrze, iż jedy cze— mnożyć się winna ilość spółdzfel
kolwiek reforma ta przyniosła znaczną
ną słuszną drogą do stworzenia ni produkcyjnych.
poprawę warunków bytu najbiedniej
sprawiedliwości społecznej na wsi
Zjednoczone Stronnictwo Ludowe,
szych chłopów i robotników rolnych,
jest zaostrzenie walki klasowej w
nawiązując do tradycji radykalnego
to jednak nie zdołała zlikwidować
ścisłym sojuszu z klasą robotnicza i
ruchu chłopskiego, zbuduje przez
źródeł kapitalizmu na wsi, pozostali . rozbudowa spółdzielczości produk
ścisłe współdziałanie z ruchem robot
cyjnej.
bowiem bogaci chłopi i spekulanci
niczym ustrój pełnej spraniedliwości
wiejscy, uprawiający nadal bezlitosny
Następnie dokonawszy analizy osiąg
społecznej w Polsce
•wyzysk biednych chłopów.
nieć i niedornagań w życiu gospodar
Po uzupełniającym referacie mini
czym wsi polskiej, mówca kreśli na tle
założeń planu 6-letniego program go stra Rolnictwa i R R, Jana Dąb-KocioW DRUGIEJ POŁOWIE LI
spodarczy Zjednoczonego Stronnictwa k:i, który przedstawił dotychczasowy
STOPADA NA WĘGRZECH OD
dorobek rolnictwa polskiego i perspek
Ludowego.
BYŁA SIĘ NARADA BIURA IN
Zjednoczone Stronnictwo Ludowe sta tywy jego rozwoju w planie 6-letnim,
rać się będzie, aby w szybkim tempie nastąpiły dalsze przemówienia powi
FORMACYJNEGO PARTII KO
przebudować naszą zacofaną i upośle talne.
MUNISTYCZNYCH I ROBOTNI
dzoną wieś na wieś uspołecznioną.
CZYCH.
Zjednoczone Stronnictwo
Ludowe Przemówienia powitalne
NA NARADZIE ZOSTAŁY WY
udzieli jak najdalej idącego poparcia i
W imieniu 340 tys. robotników —
otoczy troskliwą opieką wszelkie for włókniarzy powitała Kongres łódzka W walee z ciemnotą na wsi
GŁOSZONE REFERATY: M. SUmy zespołowej i planowej pracy chło włókniarka — Helena Okrój, po czym
SŁOWA — ..OBRONA POKOJU
Głos zabiera następnie Pełnomocnik
pów, które torują drogę do przebudo na salę przybyła delegacja młodych
I WALKA PRZECIWKO PODŻE
wy ustroju rolnego na wsi. Formami sportowców wiejskich, zorganizowa Rządu do Walki z Analfabetyzmem St.
GACZOM WOJENNYM", P. TOtymi są przede wszystkim kontraktowa nych w Ludowych Zespołach Sporto Matuszewski. Mówca podaje następują
ce wyniki akcji zwalczania niepiśmiennie, praca grup plantatorów i hodow wych.
GLIATTIEGO — „JEDNOŚĆ
ności. W miesiącach letnich r.b. zare
KLASY ROBOTNICZEJ A ZA
jestrowano około półtora miliona osób,
DANIA PARTII KOMUNISTYCZ
dla których we wrześniu uruchomiono
14.589 kursów, w październiku liczba
NYCH
I
ROBOTNICZYCH"
kursów wzrosła do 17.837. Pian przeORAZ G. GHEORGH1U-DEJ —
i widuje zorganizowanie w r.b. 30 tys.
„KOMUNISTYCZNA
PARTIA
kursów.
przybyli
wczoraj
do
Warszawy
JUGOSŁAWII
WE WŁADZY
Rząd przeznaczył na akcję 505 mi
MORDERCÓW I SZPIEGÓW7".
lionów zł. w r.b., zaś na r. 1950
BERLIN (PAP). Do Berlina przybyła grupa 27 Polaków wysiedlonych
przewiduje się w preliminarzu ponad
brutalnie z Francji przez władze francuskie.
TRESC JEDNOMYŚLNIE U2 miliardy zł. na ten cel.
Rodakami z Francji zaopiekowała się serdecznie Polska Misja Woj
CHWALONYCH REZOLUCJI, W
skowa.
Ulokowani
zostali
w
hotelu
„inturłsta",
w
radzieckim
sektorze
Po
przemówieniach małorolnego cliło
ZWIĄZKU Z WYGŁOSZONYMI
Berlina oraz zaopatrzeni w najniezbędniejsze przedmioty i pieniądze ze pa ob. Badowicza i posła z Opolszczyz
REFERATAMI, PODAJEMY NA
względu na to, że policja francuska porwała ich wprost z mieszkań
ny ob. Arka-Bożek, przewodniczący
i biur, nie pozwalając im zabrać ani żywności, ani niezbędnych rzeczy zarządza przerwę w obradach do godz.
STR. 3 i 4
osobistych. Wielu z wysiedlonych rozłączono z rodzinami.
16-ej.
ł Na granicy strefy radzieckiej w Ma
Popołudniowe obrady Kongresu, któ Zam iast konkretnych d e c y zji— ogólnikowe deklaracje
rienborn radzieccy oficerowie granicz rym
przewodniczył prezes Józef Niec
ni powitali przybywających Polaków ko, wypełniła dyskusja nad referatami
z niezwykłą serdecznością i zaonaCK Jedności Ruchu Ludowe
trzyli ich obficie w żywność na dal członków
go: Kowalskiego, Niecki, Ignara i Dąbszą drogę do Berlina.
Głos w dyskusji zabierali ko
Postępowe koła stolicy Niemiec przy Kocioła.
ob.ob.: Nowicki, Kawecka, Sajęły Polaków z Francji bardzo przy lejno
Ilorga, Stasiak, Lutyk, WalczaNOWY JORK (PAP). — Komisja
jaźnie. Towarzystwo im. Helmutha dziak,
kówna
oraz ks. Skórski.
zawarcia przez pięć wielkich mo
von Gerlach zaprosiło ich na przyję
Polityczna ONZ zakończyła dyskusję carstw
paktu wzmocnienia pokoju.
Pierwsza w przemyśle maszyn cięż
W ciągu trzech kwartałów br. za cie, na którym obecni byli również , W czasie dyskusji przybyły na salę nad propozycjami delegacji radzieckiej
kich narada racjonalizatorów, która
stosowano 255 nowych usprawnień, przedstawiciele postępowej nrąsv n;°- oorad, aby powitać Kongres, delegacje: w sprawie potępienia przygotowań do ■Delegacja amerykańska i brytyjska
odbyła się 27 bm. w Świętochłowi
które przyniosły ox. 23 mmonow zło mieckiej i niemieckich związków za TPD z przewodniczącą Zarządu Głów- nowej wojny, prowadzonych przede ciążyły do przerwania dyskusji nad
cach, zgromadziła kilkuset czołowych
tych oszczędności. Ogółem w ciągu wolowych.
ji nego — pos. D. Kłuszyńską na czele, wszystkim w St. Zjednoczonych i An propozycjami rządu radzieckiego. Dele
przodowników pracy i racjonalizato
trzech kwartałów wypłacono nowa
We wtorek rano wysiedleni Polacy • i delegacja górników z kopalni „Wie glii, w sprawie zakazu broni atomo gaci^ angloamerykańscy próbowali do
rów Zakładu Nr 4 i Innych zakładów
torom 1.397 tys. zł premii.
przybyli do stolicy serdecznie witani i czorek".
wej i wprowadzenia ścisłej międzyna wieść, że zawarcie paktu wzmocnie
przemysłu maszyn ciężkich.
Gorącym aplauzem nagrodzono sło praez przedstawicieli organizacji spo-! We wtorek rano rodacy nasi przy rodowej kontroli nad urzeczywistnie nia pokoju pomniejszy rzekomo pra
I Referat wygłosił inż, T. Kossowski. wa mistrza odlewni Zakładu Nr 4, ra łecznych i politycznych.
jechali do Warszawy.
niom tego zakazu, oraz w sprawie wa małych krajów itd. Cała ta akcja
Mówca wyliczył szereg cennych u- cjonalizatora Nowaka, gdy opisywał
miała na celu odwrócenie uwagi opi
s p r a w o i e ń , dokonanych przez robotni swój pomysł zestawienia masy for
nii publicznej od wniosków ZSRR.
ków Zakładu Urządzeń Technicznych mierskiej z krajowych surowców, co
Nr 4.
przy równoczesnym podniesieniu ja
Taktyka anglosaska została zde
kości niemal o 100 proc. przyśpieszy
maskowana przez delegatów ZSRR i
ło produkcję odlewów.
krajów demokracji ludowej. Na pro
Dokonując podsumowania dysku
wokacyjne antyradzieckie wystą
sji naczelny dyrektor Centralnego
dla Republiki Mongolskiej
pienia niektórych delegatów odpo
Zarządu Przemysłu Budowy Ma
MOSKWA (PAP). — Z okazji 25
wiedział min. WYSZYŃSKI.
Chin donosi w poniedziałek wieczorem
szyn Ciężkich inż. Z. Keh podkre
rocznicy utworzenia Mongolskiej Re
o niezwykle szybkich postępach wojsk
ślił, że zasługą robotników jest to,
Po dyskusji Komisja przystąpiła do
publiki Ludowej nastąpiła wymiana
ludowych, które nacierają w głąb pro
że poziom techniczny odlewni Za
depesz między przewodniczącym Rady
wincji Seczuan wzdłuż drogi Hupej- głosowania nad propozycjami radziec
kładu Nr 4 należy do najwyższych
PARYŻ. (PAP). Agencja France Presse donosi, że w poniedziałek rano Seczuan. Znaczne siły kuomintacigow- kimi, oraz projektem rezolucji angloMinistrów' ZSRR — Stalinem, a pre
w Europie.
chińskie wojska ludowe wkroczyły od południa na przedmieścia tymcza skie poddały się wojskom ludowym. amerykańskiej.
mierem Mongolskiej Republiki Ludo
Mówca wskazał również na fakt, sowej siedziby władz kuomintangowskich Czung-Kingu. Inna kolumna
wej — Czoibalsanem.
W błyskawicznym tempie rozwija
Zmechanizowana większość Komisji
„W imieniu rządu ZSRR i wła że zadeklarowanie na obecnej nara wojsk ludowych, zbliżająca się do Czung-Kingu od wschodu zajęła miejsco
się
ofensywa armii ludowej w pro
snym przesyłam Wam i w Waszej dzie przez inteligencję techniczną i wość Fu-Li,ng w odległości około 15 kilometrów od miasta.
wincji Kwangsi, gdzie zajęto dalsze odrzuciła propozycje radzieckie. Gło
osobie zaprzyjaźnionemu narodowi przedstawicieli świata naukowego ści
Według wiadomości otrzymanych KAI-SZEK UCIEKŁ POSPIESZNIE
liczne miejscowości. Wojska ludowe sowanie przeprowadzono punktami,
mongolskiemu gratulacje z okazji słej współpracy z robo.nikami daje przez agencję Reutera z Hong-Kongu SAMOLOTEM DO CZENG-TU — o
nawiązały łączność z oddziałami przy czym za poszczególnymi punkta
25 rocznicy proklamowania Mongol gwarancję dalszego szybkiego rozwo w poniedziałek wieczorem czołówki 300 km dalej na północny zachód.
partyzantów, które pełnią rolę prze mi głoa^wało kilkanaście delegacji, zaś
skiej Republiki Ludowej. W ciągu ju ruchu nowatorskiego.
chińskiej armii wyzwoleńczej poczęły
wodników. Żołnierze armii ludowej ponad 20 państw wstrzymało się od
Kuomintangowska agencja prasowa
minionych lat naród mongolski, li
uczestniczący w tych operacjach głosowania Przyjęto natomiast pro
Wśród długotrwałych oklasków ze już wkraczać do Czung-Kiagu.
kwidując uporczywą pracą wielo
podkreślają, że POZOSTAŁA DO jekt rezolucji angloamerykańskiej,
Zbiegowie kuomintangowscy, któ nie nadała już w poniedziałek wieczor
brani uchwalili jednomyślnie rezo
zbiór ogólnikowych i nie
nego komunikatu radiowego z Czungwiekowe zacofanie — spuściznę
WYZWOLENIA JUŻ TYLKO NIE stanowiący
lucję, w której wzywają załogi rzy przybyli samolotem do Hong- Kingu.
konkretnych deklaracji.
przeszłości — odniósł wielkie suk
ZNACZNA
CZĘSC
CHIN
POŁU
Kongu
opowiadają,
że
w
chwili
gdy
po
wszystkich zakładów do wśpółzawod
PEKIN. (PAP). Agencja Nowych
cesy w dziedzinie podniesienia sto
DNIOWO ZACHODNICH.
nictwa na polu umasowienia ruchu puszczali Czung-King, straże przednie
Sprawa pełnego zatrudnienia
py życiowej i poziomu kultury w
armii ludowej znajdowały się w od
racjonalizatorskiego.
swym kraju. Życzę zaprzyjaźnione
ległości zaledwie 12 km. CZANG
Na plenarnej sesji Generalnego Zgro
mu narodowi mongolskiemu i jego
madzenia ONZ, rozpatrywano przez
rządowi dalszych sukcesów w bu
dwa dni sprawę pełnego zatrudnie
downictwie gospodarczym i kultu
nia i bezrobocia.
ralnym.
(—) STALIN"
Czang
W czasie dyskusji delegacja czecho
NOWY JORK tobsł. wł.). Jak twier
Senator _oświadczył następnie na
Depesza gratulacyjna
dzą komentatorzy amerykańscy, pro- konferencji prasowej, że uznanie Chin słowacka wniosła projekt rezolucji,
kuomintagowskie koła republikańskie Ludowych przez W. Brytanię lub inne proponujący Generalnemu Zgromadzę
ambasady R. P. w Moskwie
nie wyrzekły się jeszcze nadziei na u- państwo zachodnie stanowiłoby „po niu zalecenie wszystkim członkom
MOSKWA. (PAP) Charge d‘affaires
ONZ podjęcia konkretnych środków
dzielenie pomocy Czang Kai-szekowi. dłą zdradę".
ambasady R. P. w Moskwie. Zambro
Delegat tych kół, senator Knowland,
U raz z senatorem wyjechali z w celu zmniejszenia bezrobocia i za
wie®, wystosował do posła MRL w
w ^towarzystwie szefa kuomintangow Czungkingu do Hongkongu trzej to pewnienia odpowiedniej egzystencji
Moskwie — Idamżaba — depeszę gra
skich linii lotniczych gen. Chennaulta, warzyszący jeszcze Czang Kai-szeko bezrobotnym
tulacyjną z okazji 25 rocznicy prokla
przeprowadził w niedzielę w Czung- wi dyplomaci, a mianowicie charge
Jakkolwiek wszystkie punkty tego
mowania Mongolskiej Republiki
kingu dłuższą konferencję z Czang d‘affaires Francji i Włoch oraz am
projektu zostały przyjęte przez więk
dowej.
Kai-szekiem, który przedstawił mu basador Korei Południowej.
szość Komisji. w kolejnym nad nimi
swoje projekty kontynuowania wojny
W Hongkongu odbywają się rów głosowaniu, całość projektu odrzuco
domowej.
nież obrady tzw. „Komitetu Wykonaw no.
czego wojny totalnej" Kuomintangu
pod wodzą generała Ten Si Sana. Ko
Zamiąst tego przyjęto projekt rezo
Prowokacyjne wystąpienie
w ykonała
mitet podejmuje coraz nowe uchwały lucji australijskiej zawierającej je
n acz e ln e g o d o w ó d c y mające zatrzymać komunistów oraz dynie szereg ogólników, które w żad
3-letni plan przewozów
szykuje się do wyjazdu do USA na nym wypadku nie gwarantowały roz
armii
szwedzkiej
12 bm. polska flota handlowa
wszelki wypadek.
wiązania problemu bezrobocia.
wykonała trzyletni plan przewo
SZTOKHOLM (PAP). — Jak podaje
zów morskich.
„Ny .Dag", naczelny dowódca szwedz
kich sił zbrojnych — Jung, wygłosił
*
w mieście Lung przemówienie, pełne Oficjalne dane amerykańskie
Załoga należącej do Dąbrow
prowokacyjnych oszczerstw pod adre
skiego Zjednoczenia Przemysłu
sem Zvz. Radzieckiego.
Węglowego kopalni „Mii cwice"
Mowa Junga jest wyrazem propa
wykonała 28 bm. trzyletni plan
gandy za przyłączeniem Szwecji do
WASZYNGTON (obsł. wł.). We trudnionych tylko częściowo, jak rów
produkcyjny.
paktu atlantyckiego.
dług urzędowego Biura Statystyczne nież osób nie mających prawa do re
*
Dziennik podkreśla, że w swych go St. Zjednoczonych, w październiku jestracji.
24 bm., tj. na 37 dni przed ter
prowokacyjnych
wypowiedziach br. w USA znajdowało się 3 miliony
Tak więc oficjalna statystyka bez
minem, zakłady wytwórcze, pod
przeciw ZSRR i krajom demokracji 576 tys. bezrobotnych, w porównaniu robocia pomija 10 milionów ludzi, co—
ległe Min. Przemysłu Rolnego i
ludowej. Jung posunął się dalej od z 1 milionem 642 tys. bezrobotnych łącznie z liczbą 3 miliony 576 tys. cał
Spoży%vczego, wykonały w 103
jakiegokolwiek z naczelnych dowód w październiku 1948. Chodzi o bezro kowicie bezrobotnych (rejestrowa
proc. wartościowy plan produkcji
ców armii państw, będących człon bocie pełne i rejestrowane, ■a zatem nych) — stanowi ok. 14 milionów
na r. 1949.
kami paktu atlantyckiego
dane powyższe nie obejmują osób za osób dotkniętych bezrobociem.

Polacy wysiedleni z Francji

Nowatorzy przemysłu maszyn

Głosowanie nad propozycjami radzieckimi

racjonliztsewzywają do w spółzaw odnictw a
w

w Komisji Politycznej ONZ

Życzenia Stalina

Wojska ludowe wkroczyły

do

Czung - Kingu

kolejnej stolicy »rządu<< kuomintangowskiego
zang Kai-szek uciekł do Czeng-Tu

C

W przededniu wyzwolenia Czung-Kingu

Amerykanie próbowaii ratować

Kai-szeka

Flota handlowa

sygnalizują wzrost bezrobocia

w USA
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ŻYCI E

Podniesiemy wieś z nędzy i zacofania

Całkowita odbudowa za rok

Referat ideologiczny W ładysław a Kowalskiego

woj. warszawskim przewidywał odbu
dowanie 930 zagród chłopskich. Na ten
cel przyznano kredyty w wysokości ok.
217 mil. zł. Przeszło 127 mil. zł. roz
dzielono między rolników w formie
pożyczek bezzwrotnych. Otrzymali je
przede wszystkim chłopi z najbardziej
zniszczonych powiatów
przyczółko
wych, jak: pułtuski, makowski i ostiołęcki. Plan odbudowy wykonano już w
90 proc.
Odbudowę w najbardziej .'.niszczo
nych powiatach (pułtuski, makowski)
ułatwia kolej wąskotorowa, zbudowa-

na Kongresie Zjednoczeniowym Ruchu Ludowego
W pierwszym dniu obrad Kongresu Zjednoczeniowego Ruchu Ludowe
go referat ideologiczny wygłosi! Marszalek Sejmu Władysław Kowalski.
iKferat zamieszczamy w obszernym streszczeniu:
„Obecny
nasz
szych, wojskowych itd.,
należy
zjednoczeniowy kon
wzmóc czujność przeciwko agitacji
gres jest kongrereakcyjnej części kleru, a zarazem
sem Retorycznym
OTOCZYĆ SZCZERYM POSZANO
i przełomowym w
WANIEM KSIĘŻY DEMOKRATÓW,
mcmi ludowym —
IDĄCYCH Z LUDEM.
powiedział na wstę
Przed masami pracującymi w Pol
oie Marszałek Ko sce stoi więc zadanie dalszej walki -z
walski.
wrogami klasowymi — walki o pełną
Zamykamy
na władzę dla ludu pracującego, co zna
dzisiejszym kongre czy, że trzeba rozszerzać udział ma
sie rozbicie ruchu łorolnych i średniorolnych chłopów w
ludowego na zaw gminnych i powiatowych radach na
sze dlatego, że zwycięskie masy poi rodowych, rozszerzać ich udział w spo
skiego ludu, pracującego pod prze łecznyeh organach kontroli nad spół
wodnictwem klasy robotniczej, roz dzielczością. nad szkolnictwem, wzma
biły wrogów ludu pracującego, oba gać czuwanie nad sprawiedliwym wy
liły w Polsce rządy burżuazji i ob miarem podatków itd.
szarników — g ównych winowajców
Wzmocnienie sił mało- a średniorol
stałego rozbijania sił mas pracują nych
dokona się przez rozbu
cych, a więc i naszego radykalno.lu dowę chłopów
Zw. Samopomocy Chłopskiej,
ciowego ruchu.
rozbudowę organizacji kobie
Zwycięskie masy polskiego ludu przez
cych i młodzieżowych, przez rozsze
pracującego powołały w Polsce rzenie
udziału kadr robotniczych a
rząd robotniczo - chłopski, który chłopskich
w wojsku polskim, w są
strzeże praw ludu pracującego, a
oświacie oraz na kierow
tym samym strzeże naszych praw downictwie,
niczych stanowiskach w różnego ro
do trwałego zjednoczenia-'*.
Mówca omawia w dalszym ciągu dzaju działach produkcji rolnej i prze
■ańtyludową przedwojenną działal myślowej.
ność prawicy ludowej, która w zmo Chcemy wsi zamożnej
wie z endecją, piisudczyzną, burżuazją rozbijała radykalny ruch chłop- i i ośw ieconej
ski, tumaniła masy pracujące wsi i
Budujemy Polskę sprawiedliwość,
starała się odwrocie ich uwagę od społecznej — stwierdza Marszałek
niesprawiedliwości i wyzysku sto Kowalski — i chcemy, aby na ziemi
sowanego przez burżuazję i organa naszej żaden człowiek nie mógł wyzy
rządowe państwa kapitalistycznego. skiwać i poniżać drugiego człowieka.
„Na dzisiejszy nasz Kongres —
Chcemy podnieść i podniesiemy
stwierdza następnie mówca — spada
naszą wieś z ciemnoty, nędzy i za
szczególny obowiązek zastanowienia
cofania. Nie chcemy widzieć na wsi
się nad dalszym trwałym zabezpie
bogaczy i ubogich. Chcemy nato
czeniem zwycięstwa mas pracujących.
miast wsi zamożnej i oświeconej dla
Wymaga od nas tego dobro mas pra
wszystkich jej mieszkańców.
cujących, dobro Polski, która dwaNie możemy i nie pozostawimy wsi
kroć — raz w końcu 18 wieku z w jej zaniedbaniu budowlanym i tech
powodu zdrady magnatów, zaś w 1939 nicznym. Elektryfikacja przyniesie lu
r. na skutek zdrady burżuazji — u- dziom na wsi również ulgę w pra
tr-aciua niepodległość''1.
cy. Za nią musi przyjść wygodne i
zdrowe dla ludności wsi budownictwo
Soju s z braterstwa i pokoju
mieszkaniowe, szkolne, budownictwo
Mówca przedstawił następnie zasa domów ludowych, gdzie będzie kino i
dy naszej polityki zagranicznej, opar teatr, biblioteka i czytelnia. Musimy
tej o sojusz ze Zw. Radzieckim i 'itra dać i damy chłopom nowoczesne ma
.jami demokracji — sojusz, który wy szyny rolnicze, traktory, siewniki,
nika- z bratei-stwa mas pracujących. młocarnie, samochody itd.
Przez lepszą maszynową uprawę ro
„Nasz sojusz, sojusz braterstwa ć
pokoju — powiedział przewodniczą li nastąpi zwiększenie plonów, a za
cy CK JRL — jest dziś potężny i razem ulży to ludziom w pracy i da
im więcej czasu na korzystanie z dóbr
niezwyciężony
Rozwój tego potężnego ruchu _po [ kulturalnych. Rozwijający się prze
bojowego zawdzięczamy \Vielkiej | mysi chemiczny zabezpieczy rolnictwu
Rewolucji
Październikowej,
za- i coraz dostateczniejszą ilość nawozów
■wdzięcząmy Zw. Radzieckiemu i. j sztucznych, a państwowe majątki sejego zwycięstwu nad hitleryzmem, j lekcyjne dostarczać będą dobrego zboJak wspaniały rozwój gospodarczy ; ża na zasiew. Przez utrzymanie opłai kulturalny Zw. Radzieckiego byl j calnych cen na produkty hodowlane
w przeszłości i jest obecnae w zo-, oraz inwentarz hodowlany rozwinie
rem dia mas pracujących całego | Się hodowla.
świata, tak wzorem dla wszyst- i
Tam zaś, gdzie sprawa do tego
kich narodów stała się polityka
dojrzała, gdzie chłopi rzecz zrozupokojowa Zw. Radzieckiego
mieją, powstaną spółdzielnie produk
„Zadaniem Zjednoczonego Stron
cyjne, dające możność zastosowania
nictwa Ludowego — stwierdza Mar
wszystkich nowoczesnych zdobyczy
szalek Kowalski — będzie spotę
technicznych i naukowych w rolnic
gowanie propagandy na rzecz poko
twie, umożliwiających o wiele wyż
ju, na rzecz sojuszu z krajami miłu
szą produkcję roślinną i hodowlaną.
jącymi pokój ze Zw. Radzieckim na
Taka zespołowa gospodarka daje do
czele.
piero pełną gwarancję wolnego, za
Zadaniem ZSL będzie wzmoże
sobnego życia, a zarazem likwiduje
nie walili z agenturami krajowej
wyzysk człowieka przez człowieka.
i obcej burżuazji, ze szpiegostwem,
Spółdzielczość produkcyjna zabez
szkodnictwem gospodarczym oraz piecza swoim członkom spokojną sta
rozsiewanym przez agentury plot rość, a ich dzieciom naukę i pracę.
karstwem, kłamstwem i oszczer Spółdzielczość produkcyjna to jedno
stwami skierowanymi przeciwko z ogniw gospodarczych tego lepszego,
władzy ludowej w Polsce1*.
radośniejszego życia. W spółdzielni
istnieje możliwość zdo
Strzec zdobyczy m as pracujących produkcyjnej
bycia dużej wiedzy fachowej i wyko
Dalszy fragment referatu poświę rzystania tej wiedzy dla podniesienia
cony jest polityce wewnętrznej Pol dochodowości rolnictwa. Spółdzielnia
ski Ludowej, która służąc interesom produkcyjna uwolni kobiety wiejskie
mas pracujących, przyniosła wspa od nadmiernej, bardzo uciążliwej pra
niałe osiągnięcia we wszystkich dz.e cy, jaką muszą one wykonywać obec
nie.
dżinach życia.
Aby zabezpieczyć zdobycze mas
pracujących we wszystkich dziedzi Sojusz robotniczo-chłopski
nach życia, należy wzmóc czujność, gwarancją dobrobytu
by przeszkodzić przenikaniu cle-men
Olbrzymie osiągnięcia władzy ludo
tów wrogich do samorządu, spół
dzielczości, do szkól średnich, wyż- wej w Polsce — stwierdza dalej mów
m
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ii

ca — były możliwe przede wszystkim
dzięki sojuszowi chłopów i robotni
ków. Sojusz ten jest również gwaran
cją dalszego rozwoju dobrobytu i kul
tury ludu pracującego miast i wsi.
Jednakże wróg i na tym froncie nie
zrezygnował z walki — stwierdza
Marszałek Kowalski — próbuje jesz
cze siać zamęt na froncie robotniczochłopskim.
Dlatego zadaniem naszym jest i bę
dzie stała czujność na rozbijacką pro
pagandę wroga, stałe wzmacnianie na
szego sojuszu z klasą robotniczą, pod
której przewodem odnieśliśmy zwy
cięstwo nad naszym wspólnym wro
giem klasowym — burżuazją.
Dziś pod przewodem klasy robot
niczej, przy naszym czynnym współ
udziale, tak wspaniale rozwija się
w Polsce życie gospodarcze, kultu
ralne i oświatowe, że kole to w oczy
naszych wrogów krajowych i ob
cych. ,Im mocniejszy będzie nasz so
jusz z klasą robotniczą, tym szyb
szy, tym wspanialszy będzie rozwój
Polski Ludowej.

Czystość szeregów osiągnięć

podstawą

W ostatniej części swego referatu
przewodniczący CK JRL nakreślił obraz Zjednoczonego Stronnictwa Ludo
wego.
Podnosząc, że dotychczasowe osią
gnięcia i owocność dalszej pracy są
nierozerwalnie związane z zagadnie
niem wartości ruchu, czyli z zagadnie
niem wartości ludzi w naszym Stron
nictwie, a szczególnie kadr kierowni
czych, mówca oświadczył:
„Musimy oczyścić nasz ruch z ele
mentów wrogich, karierowiczowskich,
a więc bezideowych, elementów próż
nych, warcholskich, plotkarskich i in
nych szkodników.
Nie należy lekkomyślnie udzielać
poparcia ludziom, których się mało
zna, albo którzy nie mają czystej
przeszłości.
Tacy agenci sanacyjnej dwójki,
jak Dubiel, czy Jaroszewicz nie mo
głiby się dostać do naszego apara
tu państwowego, gdyby przedtem
zbadano dobrze ich życiorysy. Nakon:ecanikow-Klukowski, były sa
nacyjny wojewoda nie mógłby zni
szczyć Państwowego Gospodarstwa
Rolnego, gdyby go jakiś ukryty
wróg, czy polityczny ślepiec nie po
parł i gdyby
tego majątku pod
jego zarząd nie oddano.
Przychodzili i będą przychodzić do
nas po legitymację zwyczajni kariero
wieżę, wydrzygrosze, którzy próbują
nam mydlić oczy swoj-ą rzekomą
ideowością po to tylko, aby wśliznąć
się na lepsze stanowisko. Przyj mowa
nie do Stronnictwa, popieranie takich
ludzi jest niedopuszczalne i działaczy,
którzy będą tego rodzaju ludzi tole
rować lub popierać, będziemy pocią
gać do odpowiedzialności dyscypli
narnej.
Marszalek Kowalski zwrpca uwagę
na przykład PZPR, jako partii zdy
scyplinowanej,
wymagającej
od
swych członków stałego podnoszenia
poziomu ideowego, rzetelności i uczci
wości, krytyki i samokrytyki i partię
tę daje ludowcom na wzór.

O rzetelnego działacza ludowego
„Za rzetelnego działacza ludowego
w Zjednoczonym Sirenietwie Lucio
wym będziemy uważali tego, kto
potrafi być czujnym wobec wrogów,
kto potrafi iść na wieś do chłopów
i wylegitymować się ideowością i
ofiarnością w pracy, kto potrafi
zaopiekować się wszelkimi sprawa
mi wsi, kto razem z chłopami bę
dzie dźwigał wieś na coraz wyższy
stopień uświadomienia polityczne
go, oświatowego, kulturalnego i gp
spodarczego.
Sprostać tym zadaniom będzie mógł
tylko taki działacz, który sttale bę
dzie wzbogacał swoją wiedzę, dzia
łacz, który zerwie z biurokratyzmem,
zerwie wszelką łączność z kapitalistami wiejskimi, zdobędzie się na rewo-

lucyjn.ą postawę w walce i pracy,
który wreszcie zdobędzie się na rze
telną krytykę i samokrytykę.
Stronnictwo nasze — akcentuje z
mocą przewodniczący CK JRL —
powinno być WIELKĄ SZKOŁĄ PO
LITYCZNEGO
WYCHOWANIA
PRACUJĄCYCH CHŁOPÓW. I nie
wątpię, że takim ono będzie.
Musimy pamiętać i będziemy pa
miętać o tym, że im lepiej nasze
Zjednoczone Stronnictwo będzie słu
żyć pracującym masom chłopskim,
tym lepiej będzie służyć naszej
Ojczyźnie, Polsce Ludowej i całemu
narodowi polskiemu. Wytężymy więc
wszystkie nasze siły, aby jak najszyb
ciej doprowadzić Polskę do rozkwitu,
aby za naszego jeszcze pokolenia za
panował we wsi polskiej pełny do
brobyt, oświata i kultura.
W walce o czystość szeregów w Zjed
noczon.ym Stronnictwie Ludowym, w
Stronnictwie karnym i zdyscyplinowa
nym, w trosce o codzienne sprawy
małorolnych i średniorolnych chłopów
wyrosną w naszym Stronnictwie no
we, bojowe kadry ludowych działa
czy, którzy w rzetelnym sojuszu z
przodującą klasą robotniczą i jej
partią, Polską Zjednoczoną Partią Ro
botniczą poprowadzą naród polski,
a więc i pracujące masy chłopskie ku
wspaniałej przyszłości — kończy Mar
szałek Kowalski.

Wsie woj. warszawskiego leczą rany wojenne
łów budowlanych.
W ciągu 3 lat ubiegłych, dzięki
pomocy finansowej Państwa — od
budowano w woj. warszawskim
28.356 zagród chłopskich. Całkowite
ukończenie odbudowy wsi zniszczo
nych w czasie działań wojennych
przewidywane jest w roku przy
szłymi
Bardzo poważne prace prowadzi się
także na odcinku budowy oraz zago
spodarowywania spółdzielni produk
cyjnych. Wzorowe wsie spółdzielcze
powstają w Wiączemin.ie i Modelu
(pow.
gostyniński), w Głoskowie
(pow. garwoliński),
Czarnostawie
(pow. makowski), Wierzbicy (pow.
pułtuski), Kozłowi® Biskupim (pow.
do gen. Envera Hodży
sochaczewski) oraz w Józefinie (pow.
Prezes Rady Ministrów, Józef Cy sokołowski), Śięzanaeh (pow. radzyrankiewicz, przesłał depeszę na ręce miński).
gen. Envera Hodży, prezesa Rady Mi
nistrów i min. Spraw Zagranicznych Posiedzenia
Albańskiej Republiki Ludowej, z oka
zji Święta Narodowego Albańskiej K o m i s j i S e j m o w y c h
Republiki Ludowej.
Posiedzenia sejmowych komisyj od
„Jestem głęboko przekonany — będą się w Domu Poselskim przy ul.
czytamy w depeszy — że wspaniała Wiejskiej nr. 4 — według następują
postawa ludu albańskiego w jego cego planu:
codziennej pracy i jego osiągnięcia
we środę, 30 bm.: Komisja Kultury
w walce o sprawiedliwy ustrój spo i Sztuki o godz. 10,
łeczny, przy poparciu i pomocy po
we czwartek 1 grudnia br.: Komisja
tężnego Zw, Radzieckiego, wspóljpra j Obrony Narodowej o godz. 15 min. 45,
cy bratnich krajów demokracji lu-j wspólne posiedzenie komisyj: Planu
dow ej i życzliwości całego obozu: Gospodarczego i Budżetu oraz Obrony
pokoju i postępu, zawiodą Wasz j Narodowej o godz. 16 i Komisja Planu
Kraj do dobrobytu i zapewnią po- i Gospodarczego i Budżetu — bczpośred
kój i szczęśliwą przyszłość Narcdo- nio po zakończeniu posiedzenia wspólwi Albańskiemu11.
. nego.

Depesza premiera Cyrankiewicza

ZSRR odrzuca oszczerczą skargę Kuomintangu
I popiera oświadczenie Chińskiej Republiki Ludowej

Oświadczenie ministra Wyszyńskiego
iie g o w iO) N
1\Z
L
NOWI JORK (PAP). v/ Komisji Politycznej Zgromadzenia Narodów
Mimo to przewodniczący Komisji de
Zjednoczonych rozpoczęła się dyskusja nad oszczerczą skargą Kuomintangu legat
kanadyjski jPearson nie skreślił
przeciwko Zw. Radzieckiemu. Skarga została wniesiona na porządek obrad sprawy z porządku obrad Komisji Po
obecnej sesji Zgromadzenia przy czynnym poparciu ze strony delegacji Si, litycznej.
Zjednoczonych i W. Brytanii.
*
Przewodniczący delegacji radzieckiej min. WYSZYŃSKI złożył na po
Ż o łn ie rz a m e ry k a ń s k i
czątku posiedzenia następujące oświadczenie:
W końcu września b.r. wpisano na
Delegacja ZSRR oświadcza, że by
porządek obrad, na wniosek delegata łoby rzeczą całkowicie niezgodną z okuomintangowsldego Cian Tin-fu spra bowiązującymi przepisami rozpatrywa
BERLIN (PAP). Agencja ADN do
wę, którą nazwano „zagrożeniem nie nie w ONZ oszczerczych oskarżeń, wy nosi, że żołnierz amerykański Arthur
zależności politycznej i integralności suniętych przez były chiński rząd kuo- Bassouri przeszedł r>a terytorium Nie
terytorialnej Chin oraz pokoju na Da mintangowski, nie mający żadnego mieekiej Republiki Demokratycznej i
lekim Wschodzie11. Jest to jakoby wy prawa1, do reprezentowania interesów zrzekł się obywatelstwa St. Zjedno
nikiem naruszenia przez Zw. Radzie Chin.
czonych.
cki układu chińsko-radzieckiego z 14
W związku z powyższym delega
O przyczynach swego postanowienia
sierpnia 1945 r. oraz naruszenia prze
cja radziecka oznajmia, że nie bę- Baśsouri złożył oświadczenie, w któpisów Karty Narodów Zjednoczonych.
dzie brała udziału w dyskusji nad | r.vm, P° wskazaniu na bezrobocie w
Już przy omawianiu tej sprawy
wnioskiem delegacji kuomintangowstwierdza:
w Komisji Ogólnej, a następnie na
Przekonałem się, że w St. Zjectaoskiej, pozbawionej już obecnie pełno
plenum Zgromadzenia, delegacja ra
ezonych rządzi niepodzielnie dolar
mocnictw przez rząd chiński, oraz
dziecka podkreślała oszczerczy i pro
i że panuje tam nieludzki wyzysk
nie uzna jakiejkolwiek decyzji, po
wokacyjny charakter wniosku kuopracujących,. Po dłuższych rozmyśla
wziętej na żądanie kliki kuomintan
mintangowskiego, ponieważ o żad , gowskiej.
ni ach nad niesprawiedliwością pa
nym zagrożeniu politycznej niezależ
nującą w St. Zjednoczonych posta
Podobne oświadczenia złożyli dele
nowiłem zrzec się obywatelstwa
ności i integralności terytorialnej gaci USRR i BSRR oraz Czechosło
Chin oraz pokoju na Dalekim Wscho wacji.
• amerykańskiego i rozpocząć nowe
dzie ze strony Zw. Radzieckiego nie
szczęśliwe życie tam gdzie panuje
może być mowy, tak jak nie może Oświadczenie przewodniczącego
wolność i prawdziwa demokra
być mowy o jakichkolwiek preten
cja.
sjach z powodu rzekomego naruszę delegacji polskiej
nia przez Zw. Radziecki Karty Na
Przewodniczący delegacji polskiej
rodów Zjednoczonych.
amb. Wierblowski oświadczył, że tzw. Z a p a ś n i c y r a d z i e c c y
Już wówczas delegacja radziecka „rząd11 kuomintangowski nic jest rzą
podkreślała, że sprawa ta została wy dem Chin i nie może reprezentować walczą o m istrzostw o republik
sunięta jedynie w celu odwrócenia o- narodu chińskiego. Wiadomo — stwier
Turniej zapaśniczy o mistrzostwo Re
pinii publicznej ocl historycznych wy dził amb. Wierbłowski—że rząd Chin
darzeń odbywających się w Chinach Ludowych oświadczył w depeszy z 18 publiki Estońskiej, rozegrany w Taili
w wyniku wielkiego zwycięstwa naro listopada b.r., że pozbawia delegatów nie, zgromadzi! około 100 ciężkoatledu chińskiego po długotrwałej i cięż kuomintangowskich prawa reprezento tów. Mistrzostwa wyłoniły szereg no
kiej walce przeciwko rodzimej reakcji wania narodu chińskiego. Wobec po wych talentów wśród młodzieży.
W walkach finałowych młodzi zapaś
i uciskowi obcego imperializmu.
wyższego sprawa znajdująca się na
Delegacja radziecka poinformowała porządku obrad jest złośliwym oszezer nicy zdobyii 5 tytułów mistrzowskich.
już ONZ, że popiera oświadczenie rzą stwem ze strony osób nie mających W wadze ciężkiej tytuł mistrza Re
du Chińskiej Republiki Ludowej, skie prawa brania udziału w pracach ONZ. publiki Estońskiej zdobył wielokrotny
mistrz ZSRR i Europy — Kotkas.
rowane na ręce
przewodniczącego
Delegacja polska—stwierdził amb.
Mistrzostwa zapaśnicze Republiki
Zgromadzenia, w którym minister
Wierblowski — nie weźmie udziału Mołdawskiej, rozegrane w Ki&zyaiewic,
spraw zagranicznych rządu Chińskiej
w dyskusji nad tą sprawą i j-ie bę ’ zgromadziły na starcie 50 zawodni
Republiki Ludowej Czu En-lai stwier
dzie się ur ażała za związaną posta ków. W wadze ciężkiej pierwsze miejdza, że delegacja tzw. „chińskiego
nowieniami zapadłymi w tej sprawie , sce zdobył reprezentant Eiszymewa—
rządu narodowego11 na obecną sesję
w Komisji Politycznej.
1Szwarcmau.
Zgromadzenia nie ma prawa reprezen
towania Chin i występowania w ONZ
w imieniu narodu chińskiego.
Delegacja radziecka popiera oświad
czenie rządu Chińskiej Republiki Lu
dowej i uważa, że OBECNA NA SESJI
DELEGACJA CHIŃSKA JEST NIE
LEGALNA, PONIEWAŻ NIE REj PREZENTUJE NARODU CHIŃSKIE‘ GO.

zrzeka

sięobywatelstwaUSA

ŻYCIE SPORTOWE

Szesnaście nowych rekordów Czechosłowacji
ustanowili lekkoatleci w 1949 r.
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spędzają czas dele l spółdzielni, który w ciągu roku dziaP RACOWICIE
gaci na Kongres Jedności Ruchu | łalności zdołał zebrać składkę od jed-

milowego. Nawet brak jest czasu, aby j nego tylko członka i tylko jednego
■bejrzeć w kuluarach Politechniki bar- I zwerbować nowego.
izo interesującą wystawę obrazującą
*
lziś i jutro naszej wsi. Łatwo przenośNa salę obrad przybywają coraz to
le urządzenie wystawy, której więk ! nowe delegacje. Zebrani witają je
szość stanowią piękne plansze fotogra- I bardzo serdecznie. Młodziutka włókiczne z przejrzystymi wykresami i \ niarka z Łodzi, listonosz z pow. płońiwięzłymi objaśnieniami powinny tra- | skiego, górnicy z kopalni „Sosnowiec11
ić do wszystkich gmin. Wystawa ! i „Wieczorek11 w paradnych czarnych
lajlepiej dokumentuje, że te piękne : mundurach ze złotymi guzami. Ale
icrspektywy, o których mówi się na i bohaterką dnia była 9-letnia Krysia
lougresie, to nie jest hasło przyszło- I Podsiad, maleńka harcereczka z Tłusz;ci, bo już dzisiaj w mniejszym lub {cza, która weszła na salę na czele dłu
viększym zakresie, ale na każdym od- gich potrójnych szeregów harcerskich,
dnku liasla te są realizowane.
rezolutnie wdrapała się na krzesło- ustawione na trybunie i pewnym gło
Mówcy operują nie tylko cyframi, sem wygłosiła przemówienie, do które
ile przykładami z życia, na które bar- go nawiązywało następnie kilku mów
łzo żywo reaguje sala. Widać, że są to ców w dyskusji. „Obywatele, widzicie,
mlączki typowe i że trzeba wzmóc 'i jak ta rewolucja szybko idzie — wolał
kontrolę społeczną, aby się nic mogły ! Mikołaj Badowicz, stary rewolucyjny
iowtarzać. A więc kierownik ośrodka 1działacz chłopski — toż ja bym tak
naszynowego, który za wódkę wypo pięknie do was nie przemówił, jak to
życzał traktor bogatym chłopom, lek małe chłopskie dziecko11. — Czy to
ceważąc zgłoszenia biedoty, a więc było do pomyślenia przed 10-laty? —
lezduszny urzędnik, który „uczepił pytała młoda działaczka kobieca Wal>ję“ jakiejś nieformalności i przez G czakówna.
niesięcy wstrzymywał wypłatę odszko
A mała Krysia z wielką swadą opi
Iowania biednemu chłopu za padłe za- sywała prace drużyn miejskich, które
contral towane św ii i , a więc zarząd starają się wciągnąć jak najwięcej

drużyn wiejskich do współpracy i z
całą powagą opisywała czyn przedkon
gresowy, podjęty przez jej drużynę —
lepiej się uczyć, nią opuszczać szkoły,
nie spóźniać się itd. „Ale to jeszcze nic
— zapewniała. — My dopiero dużo zro
bimy, bo chcemy się pilnie uczyć jak
pracować dla Polski Ludowej... A wiec
jeszcze na koniec życzę wam, żebyście
dobrze radzili, żeby i nam dzieciom
wiejskim i naszym rodzicom było jak
najlepiej, żeby było dużo szkół i świe
tlic".
Trochę skruszone miny mieli dele
gaci, gdy pełnomocnik rządowy do
walki z analfabetyzmem, Matuszew
ski, stwierdził bez osłonek, że jedną z
przyczyn słabej frekwencji na wielu
kursach początkowego nauczania jest
bierność organizacji politycznych i spo
łecznyeh, które cały ciężar walki z analfabetyzmem zrzucają na barki na
uczycielstwa. Wielkie zainteresowanie
wzbudziły nowe książki, wydane ostat
nio, zawierające czytanki dla kursu
wyższego stopnia.
Delegaci skrzętnie zbierają wszy
stkie dzienniki i tygodniki chłopskie
rozdawane na kongresie, stoiska księ
garskie w hallu są oblężone.
— Kiedy to ja zdążę wszystko prze
czytać — mówi jakiś młody chłóp do
swego sąsiada i — kupuje jeszcze
dwie książki.
*
Po południu rozpoczęła słę już dy
skusja. Mówią starzy działacze, któ

Dowodem stałego podnoszenia się
poziomu sportu w Czechosłowacji jest
bilans tegorocznego sezonu lekkoatle
tycznego. Lekkoatleci czechosłowaccy
ustanowili w tym roku rekordy krajo
we w 16-tu konkurencjach. Niektóre z
nich były poprawiane kilkakrotnie,
tak, że ogółem w ciągu sezonu popra
wiono poprzednie rekordy 26 razy.
Najlepsze z uzyskanych wyników
są czasy Zatopka. Długodystansowiec
czechosłowacki, jest nie tylko rekordzi
stą świata na 10.000 m., ale również
jego wyniki na 6, 7, 8 i 9 kra. są lep
*
sze od uzyskanych dotychczas na świę
cie. Oprócz Zatopka, wyniki klasyfi
— Żeby to więcej było takich księ kujące wśród czołowych lekkoatletów
ży — słyszę w przejściu. — Żeby tak
do naszego proboszcza pójść i poroz
mawiać, może on nas nie rozumie i
dlatego... — zastanawia się jakaś za
troskana starsza kobieta. Delegaci opuszczają sale obrad pod wrażeniem w Chrzanowie
przemówienia ks. Skórskieg0 7- parafii
Na skutek braku hali o dostatecznej
Prześwięte w pow. opatowskim, człon
ka Wojew. Rady Narodowej w Kiel pojemności, Okr. Związek Bokserski
zorganizowanie międzypań
cach, który w jasny i prosty sposób projektuje
meczu bokserskiego: Cze
zadeklarował się jako „sympatyk dzi stwowego
— Polska w dniu 8 grud
siejszej rzeczywistości i mądrych po chosłowacja
nia
b.r.
w
odległym
42 km. od Kra
sunięć naszego rządu" twierdząc, że kowa, Chrzanowie. o W
tym
„światły ksiądz katolicki powinien — znajduje się wiele fabryk,mieście
m. in. fa
jego zdaniem — współpracować pozy bryka lokomotyw, zatrudniająca
kilka
tywnie z Polską Ludową, to zn. bezpo tysięcy pracowników.
średnio i serdecznie... Nie wystarczy
Hala w Chrzanowie może pomieścić
być tylko lojalnym i biernym". Po je
go podniosłym wezwaniu do nieustępli około 8 tys. widzów. W dniu zawodów
wej walki o pokój (ale o pokój, — nie uruchomione będą z Krakowa do
za wszelką cenę) — sala zabrzmiała Chrzanowa nadzwyczajne pociągi po
pularne i dodatkowe autobusy PKS.
oklaskami, (hb)

rzy wspominają gorzkie lata rozbicia
ruchu ludowego, szachrajstw politycz
nych niektórych „działaczy", mówią
rolnicy samodzielnie gospodarujący i
przedstawiciele Samopomocy. Najpil
niej, najuważniej słucha sala tego, co
się mówi o nowych, wyższych formach
gospodarki i przemówień młodych. Pa
trzą w przyszłość — więc cieszą się
swymi młodymi, którzy przez nich za
częte dzieło przebudowy wsi poprowa
dzą dalej.

Polska — C SR

świata uzyskali: Moravec -— w 10-boju, Tosnar — w biegach przez płotki
i In a la — w maratonie.
Nowe rekordy Czechosłowacji usta
nowili: Ilorcie na 200 m. — 21,5 sek.,
Podebrad na 400 m. — 48,5 sek., Tos
nar na 110 m. ppł. — 14,8 sek. i 200
m. ppł. — 24,8 sek., Winter na 1.000
m. — 2:28,0, Zatopek: na 6 km. —
17:36,0; 7 km. — 20:33,6; 8 km.
23:33,0; 9 km. — 26:36,0 i 10 km. —
29:21,2, Moravec na 400 m. ppł. —
53,3 sek. i w 10-boju — 7.071 pkt.,
reprezentacja CSR na 4^400 m. —
3:17,8 i klub SNB (Praga) na 3x1.000
m. — 7:38,0. Ponadto Dolezal w cho
dzie na 50 km. — 4:31:47,6 i Fiala,
który uzyskał najlepszy czas w mara
tonie 2:35.14,0 (w maratonie rejestruje
się tylko najlepsze wyniki, nie uznając
ich za rekordy).

Sztafeta Wyzwolenia
w

Albanii

Z okazji 5-ej rocznicy wyzwolenia
Albanii zorganizowana została „Szta
feta wyzwolenia". Przedstawiciele or
ganizacji młodzieżowych, wojska i Zw.
Zaw. pobiegli w sztafetach, rozpoczy
nających się w pięciu różnych punk
tach nadgranicznych, by 29 b.m. w
dniu święta narodowego, przybyć do
Tirany.
Trasy sztafet,, rozpoczynające się w
Koni społu, Permet, Skrapari, Tronove
i Koplike, — prowadziły przez miej
sca, upamiętnione walkami wyzwoleń
czymi w czasie ostatniej wojny.
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Walka przeciwko wojnie i obrona pokoju

jest

s p ra w ą

Przedstawiciele
Komunistycznej
Partii Bułgarii, Rumuńskiej Partii
Robotniczej, Węgierskiej Partii Pra
cujących, Polskiej Zjednoczonej Partii
Robotniczej, Wszechzwiązkowej Ko
munistycznej Partii (bolszewików),
Komunistycznej Partii Francji, Ko
munistycznej Partii Włoch i Komuni
stycznej Partii Czechosłowacji, po
przedyskutowaniu sprawy obrony po
koju i walki przeciw podżegaczom wo
jennym, doszli jednomyślnie do poro
zumienia w tym, co następuje:

ganizowany przez koła anglo-ame
rykański e przeciwko krajom demo
kracji ludowej i Zw. Radzieckiemu
przy pomocy faszystowskiej nacjo. nalistycznej kliki Ti to, która stała
się agenturą międzynarodowej reak
cji imperialistycznej.

Dwie linie w polityce światowej
W ciągu tego okresu jeszcze wyraź
niej i ostrzej zarysowały sie DWIE
LINIE W POLITYCE ŚWIATOWEJ—

sami imperialistycznych kół rządzą
cych na elementarne prawa i swobo
dy demokratyczne mas ludowych; po
lityka ta związana jest ze wzmoże
niem reakcji we wszystkich dziedzi
nach życia społecznego, politycznego
i ideologicznego, związana jest ze sto
sowaniem faszystowskich metod re
presji wobec postępowych i demokra
tycznych sił narodów. Przy pomocy

linia demokratycznego, antyimperialistycznego obozu z ZSRR na czele,
obozu prowadzącego uporczywą i kon
sekwentną walką o pokój między na
rodami, o demokrację oraz linia im
perialistycznego, antydemokratyczne
go obozu, na którego czele stoją koła
rządzące USA, obozu stawiającego
sobie za główny cel ustanowienie
przemocą panowania anglo-amerykań6kiego nad światem, ujarzmienie ob
cych krajów i narodów, rozgromienie
demokracji i rozpętanie nowej wojny.
Przy tym agresywność obozu imperia
listycznego rośnie nadal. Koła rządzą

Równocześnie obóz imperialistyczny
1 antydemokratyczny słabnie. Sukcesy
6ił demokracji i socjalizmu, dojrzewa
jący kryzys gospodarczy, dalsze za
ostrzenie ogólnego kryzysu systemu
kapitalistycznego, zaostrzenie się prze
ciwieństw wewnętrznych i zewnętrz
nych tego systemu — wszystko to
świadczy o postępującym osłabieniu
imperializmu.

Przygotowania bloku angloamerykańskiego do nowej wojny
Zmiany w układzie sił na arenie mię
dzynarodowej na korzyść obozu poko
ju i demokracji wywołują zaciekłą
złość i wściekłość wśród imperiali
stycznych podżegaczy wojennych. Im
perialiści anglo-amerykańscy liczą na
to, że za pomocą wojny uda się im
zmienić bieg rozwoju historycznego,
przezwyciężyć swe sprzeczności ze
wnętrzne i wewnętrzne oraz trudno
ści, ugruntować pozycje kapitału mo
nopolistycznego i zdobyć panowanie
nad światem. Czując, że czas działa
przeciwko nim, imperialiści w gorącz
kowym pośpiechu klecą różne bloki i
sojusze sił reakcyjnych, w celu rea
lizacji swych agresywnych planów.
Cała polityka imperialistycznego
bloku anglo amerykańskiego służy
przygotowaniom do wojny świato
wej. Znajduje ona wyraz w udarem
nieniu pokojowego uregulowania
stosunków z Niemcami i Japonią, w
ostatecznym rozczłonkowaniu Nie
miec, w przekształcaniu zachodnich
stref Niemiec i okupowanej przez
wojska amerykańskie Japonii w re
zerwaty faszyzmu, tendencji odwe
towych i w bazę wypadową do rea
lizacji agresywnych planów tego
bloku.

Polityce tej służy narzucający jarz
mo niewoli plan Marshalla, jego bez
pośrednia kontynuacja — Unia Za
chodnia i wojenny pakt północno
atlantycki,
wymierzone przeciwko
wszystkim miłującym pokój narodom,
polityce tej służy nieokiełznany wy
ścig zbrojeń w St. Zjednoczonych i
w państwach zachodnio - europej
skich, śrubowanie budżetów wojen
nych i rozszerzenie sieci amerykań
skich baz wojennych. Polityka ta znaj
duje również wyraz w tym, że blok
anglo-amerykański odmawia zgody na
zakaz użycia broni atomowej, jakkol
wiek rozsypała się w proch legenda
o amerykańskim monopolu atomo
wym; wreszcie polityka ta wyraża się
w rozpalaniu wszelkimi sposobami hi
sterii wojennej. Polityka ta określa
całą linię bloku anglo-amerykańskiego w Organizacji Narodów Zjedno
czonych. zmierzającą do PODWAŻE
NIA ONZ J PRZEKSZTAŁCENIA TEJ
ORGANIZACJI W NARZĘDZIE MO
NOPOLI AMERYKAŃSKICH,
Polityka rozpętywania przez im
perialistów nowej wojny znalazła
również wyraz w zdemaskowanym
•ta procesie budapeszteńskim Rajka
— Brankowa spisku, który był zor

Został ogłoszony następujący komunikat o naradzie
Biura Informacyjnego Partii Komunistycznych i Robotniczych

W drugiej połowie listopada na W ęgrzech odbyła się Narada Biura In
formacyjnego w składzie przedstawicieli: Komunistycznej Partii Bułgarii —
towr tow.: W. CZERWENKOWA, W. POPTOMOWA; Rumuńskiej Partii
Robotniczej — tow. tow.: G. GHEORGHIU DEJ, I. KISZYNIEWSKIEGO,
Wzrost nędzy mas pracujących A. MOGIOROSA; Węgierskiej Partii Pracujących — tow. tow.: M. RAKOSIEGO, E. GERO, I. REVAl, J. KADARA; Polskiej Zjednoczonej Par
na Zachodzie
tu Robotniczej — tow. tow.: J. BERMANA, A. ZAWADZKIEGO; Wszech
Polityka przygotowań do nowej woj związkowej Komunistycznej Partii (bolszewików) — tow. tow.: M. SUSŁO"
ny niesie masom ludowym krajów ka WA, P. JUDiTNA; Komunistycznej Partii Francji — tow. tow.: J. DUCLOS,
pitalistyozmych nieustanny wzrost nie E. FA JON, G, COGNIOT; Komunistycznej Partii Czechosłowacji — tow.
pomiernych ciężarów, podatkowych, toiv.: R. SLANSKY‘EGO, Sz. BASZTAWANSKKEGO, L. KQPRZIVY, B.
wzrost nędzy mas pracujących obok GEMINDERA oraz Komunistycznej Partii Włoch — tow. tow.: P. TOfantastycznego wzrostu zysków dodat GLIATTPEGO, E. D ONOFRIO, A. CICHALINI.
kowych monopoli, które bogacą się
Na naradzie zostały wygłoszone referaty: tow. M. Susłowa — „Obrona
n.a wyścigu zbrojeń. Dojrzewający pokoju i walka przeciwko podżegaczom wojennym", tow. P. Togliatti‘ego
kryzys gospodarczy niesie masom pra —„Jedność klasy robotniczej a zadania partii komunistycznych i robotni
cującym krajów kapitalistycznych czych" oraz tow. G. Gheorghiu-Dej —„Komunistyczna Partia Jugosławii we
jeszcze większą nędzę, bezrobocie, władzy morderców i szpiegów".
głód, strach przed dniem jutrzejszym.
Po dyskusji na temat wygłoszonych referatów, UCZESTNICY NARADY
Jednocześnie polityka przygotowań do UZGODNILI CAŁKOWICIE SWE POGLĄDY I JEDNOMYŚLNIE UCHWA
wojny związana jest z. ciągłymi zaku LILI ODPOWIEDNIE REZOLUCJE.

Wydarzenia ostatnich dwóch lat
w pełni potwierdziły słuszność ana
lizy sytuacji międzynarodowej, ja
kiej dokonała pierwsza Narada Biu
ra Informacyjnego Partii Komuni
stycznych i Robotniczych we wrze
śniu 1947 r.

ce St. Zjednoczonych Ameryki i An
glii prowadzą otwarcie politykę agre
sji i przygotowań do nowej wojny.
W WALCE PRZECIWKO OBO
ZOWI IMPERIALIZMU I WOJNY
WYROSŁY I OKRZEPŁY SIŁY PO
KOJU, DEMOKRACJI I SOCJALIZ
MU. Dalszy wzrost potęgi Zw. Ra
dzieckiego, wzmocnienie się krajów
demokracji ludowej pod względem
politycznym i gospodarczym oraz
wkroczenie tych krajów na drogę
budowy
socjalizmu, historyczne
zwycięstwo Chińskiej
Rewolucji
Ludowej nad zjednoczonymi siłami
reakcji wewnętrznej i imperializmu
amerykańskiego, utworzenie Nie
mieckiej Republiki Demokratycznej,
Avzmocnienie partii komunistycznych
i wzrost ruchu demokratycznego w
krajach kapitalistycznych, ogromny
rozmach ruchu obrońców pokoju —
wszystko to świadczy o poważnym
rozszerzeniu i umocnieniu obozu
antylmperiałistycznego i demokra
tycznego.

wszystkich n a r o d ó w świata

tych środków burżuazja imperiali
styczna usiłuje przygotować zaplecze
dla rozbójniczej wojny.
Tak więc, podobnie jak faszy
stowscy agresorzy, blok anglo-ame
rykański czyni przygotowania do
nowej wojny we wszystkich kierun
kach: za pomocą przygotowań wojenno-strategicznych, za pomocą na
cisku i szantażu politycznego, eks
pansji gospodarczej j ujarzmiania
narodów, za pomocą ideologicznego
tumanienia mas i wzmacniania
reakcji.

Wodzireje imperializmu amerykań
skiego budują swe plany rozpętywa
nia nowej wojny światowej i zdoby
cia panowania nad światem nie bio
rąc pod uwagę realnego układu sił
między obozem imperializmu a obo
zem socjalizmu. Ich plany panowania
nad światem są jeszcze bardziej po
zbawione podstaw i mają bardziej awantumiezy charakter, aniżeli plany
hitlerowców i imperialistów japoń
skich.
Imperialiści amerykańscy wyraźnie
przeceniają swe siły i nie doceniają
rosnącej siły i stopnia zorganizowania
obozu anty-imperialistycznego.

Narody nie chcą wojny
i nienawidzą wojny
Warunki historyczne rógnią się dziś
w sposób zasadniczy od warunków,
w których odbywały się przygotowa
nia do drugiej wojny światowej.
W obecnych warunkach międzynaro
dowych podżegaczom wojennym jest
bez porównania trudniej realizować
swe krwawe plany. „Zbyt żywe są w

pamięci narodów oki-opności minionej
wojny i zbyt wielkie są siły społecz
ne, stojące na straży pokoju,, aby ucz
niowie Churchilla w dziedzinie agre
sji zdołali je przezwyciężyć i skiero
wać na tory nowej wojny". (Stalin).
NARODY NIE CHCĄ WOJNY
I NIENAWIDZĄ WOJNY. Uświada

miają one sobie coraz bardziej, w jak
straszliwą otchłań usiłują je zepchnąć
imperialiści. Nieustanna walka Zw.
Radzieckiego, krajów demokracji lu
dowej oraz międzynarodowego robot
niczego i demokratycznego ruchu wal
ki o pokój, o wolność i niezawisłość
narodów, przeciw podżegaczom wojen
nym, z każdym dniem zyskuje coraz
potężniejsze poparcie najszerszych
warstw ludności wszystkich krajów
świata.
Stąd rozwój potężnego ruchu obrońców pokoju. Ruch ten, skupia
jący w swoich szeregach przeszło
600 mil. łudzi, szerzy się i rośnie,
ogarniając wszystkie kraje świata i
wciągając do swych szeregów coraz
to nowych bojowników przeciwko
groźbie wojny. Ruch obrońców po
koju jest wymownym dowodem, że
MASY LUDOWE BIORĄ SPRAWĘ
OBRONY POKOJU WE WŁASNE
RĘCE, demonstrując niezłomną, wo
lę obrony pokoju, wolę niedopusz
czenia do wojny.

Jednakże niedocenianie niebezpie
czeństwa nowej wojny, przygptowywanej przez mocarstwa imperiali
styczne ze St. Zjednoczonymi i An
glią na czele, byłoby błędne i szkod
liwe dla sprawy pokoju.
Ogromny wzrost sił obozu demokra
cji i socjalizmu nie powinien wywo
ływać w szeregach prawdziwych bo
jowników o pokój żadnych nastrojów
samouspokojenia.' Byłoby głębokim,
niewybaczalnym błędem, gdyby się są
dziło, że groźba wojny rzekomo się
zmniejszyła. Doświadczenie historycz
ne uczy, że im bardziej beznadziejnie
przedstawiają się sprawy reakcji im
perialistycznej, tym bardziej ona sza
leje, tym bardziej wzmaga się nie
bezpieczeństwo awantur wojennych.
Tylko największa czujność naroich niezłomna wola prowadze
nia wszelkimi siłami i wszelkimi
środkami aktywnej walki o pokój
doprowadzi do bankructwa zbrodni
cze zamysły podżegaczy do nowej
wojny.

W warunkach wzmagającej się groź
by nowej wojny, na partie komuni
styczne i robotnicze spada wielka hi
storyczna odpowiedzialność. Walka o
trwały pokój, o zorganizowanie i ze
spolenie sił pokoju przeciwko siłom
wojny powinna stać się dziś centralnym punktem całokształtu działalno
ści partii komunistycznych i organi
zacji demokratycznych.

Zadania partii komunistycznych
i robotniczych w walce o pokój
W celu realizacji wielkiego i szła
chętnego zadania- ocalenia ludzkości
przed niebezpieczeństwem nowej woj
ny, przedstawiciele partii komunistycz
nych i robotniczych stawiają przed
sobą jako najważniejsze, następujące
zadania:
| Należy jeszcze bardziej uporczy■ wie pracować nad organizacyjnym
umocnieniem i rozszerzeniem ruchu

obrońców pokoju, wciągając do tego
ruchu coraz to nowe warstwy ludno
ści, przekształcając go w ruch ogólno
narodowy. Szczególną uwagę należy
zwrócić na wciągnięcie do ruchu obrońców pokoju — związków zawo
dowych, organizacji kobiecych, mło
dzieżowych, spółdzielczych, sporto
wych, kulturalno - oświatowych, reli
gijnych i innych organizacji, jak rów

nież uczonych, pisarzy, dziennikarzy,
działaczy kulturalnych, działaczy par
lamentarnych i innych działaczy poli
tycznych i społecznych, występują
cych w obronie pokoju przeciwko woj
nie.
Ze szczególną siłą staje dziś zada
nie zespolenia wszystkich uczci
wych zwolenników pokoju, bez
względu na ich przekonania religij
ne i poglądy polityczne oraz przy
należność partyjną, na najszerszej
platformie walki o pokój, przeciw
ko niebezpieczeństwu nowej wojny,
które zawisło nad ludzkością.

Umacnianie jedności klasy
robotniczej
znaczenie dla dalsze
2 goDecydujące
rozwijania ruchu obrońców po

koju ma coraz aktywniejszy udział
w tym ruchu klasy robotniczej, jej
zwartość 1 jedność jej szeregów, Dla
tego też najważniejszym zadaniem
partii komunistycznych i robotniczych
jest skupianie w szeregach bojowni
ków o sprawę pokpju najszerszych
warstw klasy robotniczej, BUDOWA
NIE TRWAŁEJ JEDNOŚCI KLASY
ROBOTNICZEJ, organizowanie współ
nych wystąpień rozmaitych oddzcałów
proletariatu na wspólnej platformie
walki o pokój i niezawisłość narodo
wą swego kraju.
Jedność klasy robotniczej może
być wywalczona jedynie w stanów
cżej walce przeciwko prawicowo-socjali
stycznym rozbijaczom i dezorganizatorom ruchu robotniczego.
Prawicowi socjaliści pokroju Bevina,
Attłee, Bluma, Guy Molleta, Spaaka,
Schumaehera, Rennera, Saragata oraz
reakcyjni prowodyrzy związkowi pokro
ju Greena, Careya, Deakina, prowadzą
cy rozbijacką i antyludową politykę,
są głównymi wrogami jedności klasy
robotniczej, pachołkami podżegaczy wo
jennych i sługusami imperializmu, ma
skującymi swą zdradę pseudosocjalistyczną, kosmopolityczną frazeologią.
Walcząc nieustannie o pokój, par
tie komunistyczne i robotnicze po
winny nieustannie demaskować prawicowo - socjalistycznych prowody
rów, jako najbardziej zaciekłych
wrogów pokoju. Należy ze wszech
miar rozwijać i umacniać współpra
cę i jedność działania z dołowymi or
ganizacjanii i z szeregowymi członka
mi partii socjalistycznych, popierać
wszystkie prawdziwie uczciwe ele
menty w szeregach tych partii, wy
jaśniać im zgubność polityki reak
cyjnych prawicowych przywódców.
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Propaganda współpracy
między narodami
Partie komunistyczne i robotnicze
powinny przeciwstawić ludożerczej
propagandzie agresorów, usiłujących
przekształcić kraje Europy i Azji w
krwawe pole wojny, — najszerszą pro
pagandę ugruntowanego i długotrwa
łego pokoju między narodami, powinny
nieustannie demaskować agresywne
bloki i sojusze wojskowo-polityczne
(przede wszystkim Unię Zachodnią i
blok północno-atlantycki)szeroko wy
jaśniać, że nowa wojna przyniosłaby
narodom najstraszliwsze nieszczęścia i
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olbrzymie zniszczenia oraz że WALKA
PRZECIWKO WOJNIE i OBRONA
POKOJU JEST SPRAWĄ WSZYST
KICH NARODÓW ŚWIATA. Należy
zmierzać do tego, aby propaganda woj
ny i głoszone przez agentów imperiali
zmu anglo-amerykańskiego nienawiść
rasowa i wrogość między narodami —
napotykały na ostre potępienie ze stro
ny wszystkich sił demokratycznych w
każdym kraju. Należy zmierząć do le
go, eby każde wystąpienie propagato
rów nowej wojny nie pozostąiO bez
stanowczej odprawy ze strony uczci
wych zwolenników pokoju.
5 Należy na szeroką skalę stosować
” nowe, skuteczne i w pełni wypróbo
wane formy masowej walki o pokój,
jak komitety obrony pokoju w mieście
i na wsi, jak układanie petycji i pro
testów, jak plebiscyty przeprowadzane
wśród ludności, co było na szeroką
skalę stosowane we Francji i Wło
szech. Wydawanie i rozpowszechnianie
literatury demaskującej przygotowa
nia do wojny, zbiórki pieniężne na fun
dusz walki o pokój, organizowanie boj
kotu filmów, gazet, książek, czasopism,
stacji radiowych, instytucji i działaczy
propagujących nową wojnę — stanowi
doniosłe zadanie partii komunistycz
nych i robotniczych.

Obrona praw i swobód
demokratycznych
Partie komunistyczne i robotnicze
w krajach kapitalistycznych uwa
żają za swój obowiązek zespolenie wal
ki o niezawisłość narodową i walki o
pokój w jedną całość; nieustanne dema
skowanie antynarodowego, zdradziec
kiego charakteru polityki rządów burżuazyjnych, które przekształciły się w
zwykłych sługusów agresywnego im
perializmu amerykańskiego; jednocze
nie i zespalanie wszystkich demokra
tycznych patriotycznych sił kraju wo
kół haseł zniesienia haniebnego jarz
ma, które wyraża się w niewolniczej
zależności od monopoli amerykańskich,
wokół hasła nawrotu do samodzielnej
polityki zagranicznej i wewnętrznej od
powiadającej interesom narodowym.
Należy jednoczyć najszersze m?sy
ludowe krajów
kapitalistycznych
dla obrony praw i swobód demokra
tycznych, wyjaśniając im nieustan
nie, że obrona pokoju jest nierożer
walnie sprzęgniętą z obroną najży
wotniejszych interesów klasy robot
niczej i mas pracujących z obroną ich
praw gospodarczych i politycznych.
Ważne zadania stoją przed partiami
komunistycznymi Francji, Włoch, An
glii, Niemiec Zachodnich i innych kra
jów, których narody imperialiści arnery
kańscy chcą wykorzystać w charakte
rze mięsa armatniego dla realizacji
swych agresywnych planów. Obowiąz
kiem tych partii jest z jeszcze większą
siłą rozwinąć walkę o pokój, o uda
remnienie
zbrodniczych
zamiarów
anglo-amerykańskich podżegaczy ■wo
jennych.
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Dalsze umacnianie obozu pokoju
i socjalizmu
T Przed partiami komunistycznymi i
* robotniczymi krajów demokracji
ludowej i Związku Radzieckiego sta
je — wraz z demaskowaniem imperiali
stycznych podżegaczy wojennych i ich
pachołków, zadanie DALSZEGO U-
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robotników w imię obrony pokoju, nie
zawisłości narodowej swego kraju, w
imię obrony interesów gospodarczych
i praw demokratycznych mas pracują
cych. JEDNOŚĆ KLASY ROBOTNI
CZEJ JEST CAŁKOWICIE OSIĄGAŁ
NA, mimo przeciwdziałania kierowni
czych ośrodków tych związków zawo
dowych bądź też partii, którym prze
wodzą rozbijacze i wrogowie jedności.

Sukcesy jedności
RĘKOJMIĄ SUKCESÓW W TEJ
WALCE JEST JEDNOŚĆ SZERE
GÓW KLASY ROBOTNICZEJ.
Doświadczenie okresu powojennego
dowodzi, że polityka rozbijania ruchu
robotniczego wysuwa się na jedno z
czołowych miejsc w arsenale środków
taktycznych i chwytów, stosowanych
przez imperialistów, w celu rozpętania
nowej wojny, zdławienia sił demokra
cji i socjalizmu, w celu gwałtownego
obniżenia stopy życiowej mas ludo
wych.
Nigdy jeszcze w dziejach między
narodowego ruchu robotniczego jed
ność klasy robotniczej zarówno w
poszczególnych krajach, jak i w
skali światowej nie miała tak decy
dującego znaczenia jak obecnie. Jed
ność szeregów klasy robotniczej ko
nieczna jest po to, aby obronić po
kój, zniweczyć zbrodnicze zamiary
podżegaczy wojennych, udaremnić
spisek imperialistów przeciw demo
kracji i socjalizmowi, nie dopuścić
do zaprowadzenia faszystowskich
metod rządzenia, odeprzeć w zdecy
dowany sposób ofensywę kapitału
monopolistycznego przeciwko najży
wotniejszym interesom klasy robot
niczej i osiągniąć polepszenie sytua
cji mas pracujących.
Zadania te mogą być zrealizowane
przede wszystkim przez zespolenie
szerokich mas klasy robotniczej, nie
zależnie od przynależności partyjnej,
związkowej oraz przekonań religij
nych.
Jedność od dołu — oto najbardziej
skuteczna droga zespolenia wszystkich

Okres powojenny cechowały wielkie
sukcesy w dziedzinie likwidacji rozbi
cia klasy robotniczej oraz zespolenia
wszystkich sił demokratycznych; wy
razem tego była utworzenie Świato
wej Federacji Związków Zawodowych,
Międzynarodowej Demokratycznej Fe
deracji Kobiet i Światowej Federacji
Młodzieży Demokratycznej oraz zwo
łanie światowego Kongresu Obrońców
Pokoju. Sukcesy jedności znajdują wy
raz w umocnieniu CGT we Francji, w
stworzeniu jednolitej centrali związ
ków zawodowych we Włoszech (Wło
ska Powszechna Konfederacja Pracy),
w bojowych wystąpieniach proletaria
tu francuskiego i włoskiego.
W krajach demokracji ludowej osiągnięto historyczne zwycięstwa w
dziedzinie jedności klasy robotniczej
— stworzono zjednoczone partie
klasy robotniczej, jednolite związki
zawodowe,
jednolite organizacje
spółdzielcze,
młodzieżowe, kobiece
i inne. Jedność klasy robotniczej odegrała decydującą rolę w sukce
sach, odniesionych na polu rozwoju
gospodarczego i kulturalnego w kra
jach demokracji ludowej, w zapew
nieniu kierowniczej roli klasy robot
niczej w państwie oraz w dziedzinie
radykalnego polepszenia
sytuacji
materialnej mas pracujących.
Świadczy to o ogromnym dążeniu
mas robotniczych do zwarcia swtych
szeregów, O ISTNIENIU REALNYCH
MOŻLIWOŚCI UTWORZENIA JED
NOLITEGO FRONTU KLASY RO
BOTNICZEJ PRZECIWKO ZJEDNO
CZONYM SIŁOM REAKCJI — od im

perialistów amerykańskich do prawi ckiego" i wszelkich innych form eks
cowych socjalistów.
pansji amerykańskiej. Ci pseudo-soejaliści spełniają najbardziej nikczemną
Prawicowi socjaliści na usługach rolę w pi-ześladowaniu robotników i or
ganizacji demokratycznych, broniących
imperializmu
■interesów mas pracujących.
Imperialiści amerykańscy i angielscy
Staczając się coraz niżej na drodze
oraz ich satelici w krajach europej zdrady interesów klasy robotniczej,
skich dążą do rozproszenia i dezorga demokracji i socjalizmu, odżegnywując
nizacji sił proletariackich i ogólnolu- się całkowicie od nauki marksizmu,
dowych, wiążąc szczególne nadzieje z prawicowi socjaliści występują obecnie
prawicowymi socjalistami i reakcyjny jako obrońcy i propagatorzy rozbójni
mi działaczami związkowymi. Na bez czej ideologii imperializmu amerykań
pośrednie zlecenie imperialistów ame skiego. Ich teorie „socjalizmu demo
rykańskich i angielskich przywódcy kratycznego", „trzeciej siły", ich kos
prawicy socjalistycznej oraz reakcyj mopolityczne brednie na temat koniecz
ni działacze związków zawodowych ności wyrzeczenia się suwerenności na
dokonują od góry rozłamu w szeregach rodowej są jedynie ideologiczną osłoną
ruchu robotniczego, starają się znisz agresji amerykańskiej i imperializmu
czyć utworzone w okresie powojennym amerykańskiego.
jednolite organifacje klasy robotni
Nędzny twór zgniłej za życia II
czej .Usiłowali oni rozsadzić od we
Międzynarodówki — tak zwany Ko
wnątrz Światową Federację Związków
mitet Międzynarodowy Konferencji
Zawodowych, organizowali rozłamowe
Socjalistycznych (COMISCO) prze
grupy „Force Ouvriere" we Francji i
kształcił się w skupisko najzacieklejtak zwaną „Federację Pracy" we Wło
szych rozbijaczy i dezorganizatorów
szech, przygotowują zmontowanie roz
ruchu robotniczego. Organizacja ta
łamowej międzynarodowej
centrali
stała się centrum szpiegowskim w
związków zawodowych. Podobne rozsłużbie wywiadu angielskiego i ame
bijaekie próby podejmowali również
rykańskiego.
kierownicy organizacji katolickich w
Jedynie w stanowczej walce prze
poszczególnych krajach.
ciwko prawicow'o-socjalistycznym roz
W pełni potwierdziła się ocena, bijaczom i dezorganizatorom ruchu ro
jaką pierwsza Narada Biura Infor botniczego można osiągnąć jedność kia
macyjnego Partii Komunistycznych sy robotniczej.
dala zdradzieckiej działalności przy
II
wódeów prawicy socjalistycznej, ja
ko pachołków imperializmu i naj
bardziej zaciekłych wrogów jedności 0 pokój, chleb i swobody
klasy robotniczej.
demokratyczne
Prawicowi socjaliści występują oBiuro Informacyjne uważa za na
becnie nie tylko jako agenci burżuazji czelne zadanie partii komunistycznej
swoich własnych krajów, lecz również NIEUSTANNA WALKĘ O ZJED
jako agenci imperializmu amerykań NOCZENIE I ZORGANIZOWANIE
skiego, przekształcając partie socjal WSZYSTKICH SIŁ KLASY ROBOT
demokratyczne krajów europejskich w NICZEJ, aby zdecydowanie odeprzeć
partie amerykańskie, w bezpośrednie bezczelne zakusy imperializmu anglonarzędzie agresji imperialistycznej St. amerykańskiego, aby udaremnić jego
Zjednoczonych.
stawkę na nową wojnę światową, obro
W tych krajach, w których prawico nić i wzmocnić sprawę pokoju i bez
wi socjaliści wchodzą w skład rządów pieczeństwa międzynarodowego, obró
(Anglia, Francja, Austria, kraje skan cić w niwecz ofensywę kapitału mono
dynawskie), występują oni jako zażar polistycznego na s'topę życiową mas
ci obrońcy „planu Marshalla", „Unii pracujących.
Zachodniej", „paktu północno-atlanty
(Dokończenie na str. 4)

OBOZU

POKOJU
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SOCJALIZMU w imię obrony pokoju
i bezpieczeństwa narodów.
W realizowaniu swych agresyw
nych planów, zwłaszcza w Euro
pie środkowej i południowo-wschod
niej, imperialiści anglo-amerykańscy
poważną rolę wyznaczają nacjonali
stycznej klice Tito, która pełni służbę
szpiegowską u imperialistów. Obrov a
pokoju i walka z podżegaczami wojen
nymi wymaga dalszego demaskowa
nia tej kliki, która zdezerterowała
do obozu najzacieklejszych wrogów, po
koju, demokracji i socjalizmu — do
obozu imperializmu i faszyzmu.

Po raz pierwszy w historii ludzkości
powstał zorganizowany front pokoju,
na którego czele stoi Związek Radziec
ki •— chorąży i ostoja pokoju na ca
łym świecie.
Coraz szerszym echem rozlega się
w masach ludowych krajów kapita
listycznych mężne w-ezw-anie partii
komunistycznych, które głosi, że na
rody nie będą nigdy wojować prze
ciwko pierwszemu na świecie pań
stwu socjalistycznemu — przeciw
Związkowi Radzieckiemu.
W latach wrojny przeciwko faszyzmo
wi partie komunistyczne były awangar
dą ogólno-narodowego oporu przeciw
ko zaborcom; w okresie powojennym
partie komunistyczne i robotnicze kro
czą w pierwszych szeregach bojowni
ków' o najżywotniejsze interesy swych
narodów, przeciwko nowej wojnie. Ze
spoleni pod kierownictwem klasy robot
niczej wszyscy przeciwnicy nowej woj
ny — ludzie pracy, nauki, kultury —
tworzą potężny front pokoju, który
potrafi udaremnić zbrodnicze zamiary
imperialistów.
Od energii i inicjatywy partii komu
nistycznych zależy w dużej mierze wy
nik rozpłomieniającej się potężnej wal
ki o pokój, przekształcenie możliwości
udaremnienia planów' podżegaczy wo
jennych w rzeczywistość — zależy
przede Wozyslki:.. od komunistów,
jako przodujących bojowników'.
Siły demokracji, siły zwolenników
pokoju mają znaczną przewagę nad
silami reakcji. Sprawa dziś polega
na tym, aby jeszcze bardziej za
ostrzyć czujność narodów w stosun
ku do podżegaczy wojennych, aby
organizować i zespalać szerokie ma
sy ludowe do aktywnej obrony spra
wy pokoju, w imię najżywotniejszych
interesów narodów, w imię ich życia
i wolności.
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REZOLUCJE NARADY BIURA INFORMACYJNEGO PARTII KOMUNISTYCZNYCH I ROBOTNICZYCH

Komunistyczna Partia Jugosławii we władzy morderców i szpiegów
„Komunistyczna Partia Jugosła
podporządkować je sobie. W Jugosla
jasne dla każdego marksisty, że o Jugosłowiańscy najmici imperiali wii udało im się ten cel osiągnąć.
wii wii“ w jej obecnym składzie, do
Biuro Informacyjne w składzie niem rządu jugosłowiańskiego do blozmu,
zagarnąwszy
w
swe
ręce
kierów
żadnym budowaniu socjalizmu w
przedstawicieli: Komunistycznej Par ' ku imperialistycznego w Organizacji
Faszystowska ideologia, faszystow stawszy się do rąk wrogów ludu, mor
Jugosławii nie może być nawet ino nictwo w KPJ, prowadzą terrorystycz ska polityka wewnętrzna, podobnie jak dereów i szpiegów, utraciła prawo no
tii Bułgarii, Rumuńskiej Partii Ro Narodów Zjednoczonych, gdzie karde
ną
ofensywę
przeciwko
prawdziwym
wy
w
warunkach,
kiedy
klika
Tito
i zdradziecka polityka zagraniczna kii szenia nazwy partii komunistycznej i
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waniu socjalizmu i skoro podporząd
Rankowicza a życiowymi interesami
stycznej Partii Czechosłowacji i Ko Likwidacja ustroju ludowonistycznych i Robotniczych uważa
kowała ona kraj pod względem go tii, wtrącono do więzień, obozów kon miłujących wolność narodów Jugosła
munistycznej Partii Włoch po rozpa demokratycznego w Jugosławii
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w Jugosławii nieugiętych bojowni li wierności marksizmowi-leninizmo
ra Informacyjnego Partia Komuni CJA USTROJU LUDOWO-DEMOKRA duje się w rękach wrogów ludu. Klika
Tito-Rankowicza stworzyła szerokie
ków o komunizm, można porównać
wi, jak i wśród klasy robotniczej i Walka o powrót Jugosławii
stycznych stwierdziła przejście kliki TYCZNEGO W JUGOSŁAWII.
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Tito—Rankowicfea.od demokracji i so
do obozu demokracji i socjalizmu
hitlerowskich lub oprawcÓAV Tsaldari
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lizmu. to w okresie, który upłynął od
Opierając się na bezsprzecznych fąk nych i robotniczych jest okazywanie
tej narady Biura Informacyjnego, do sławii ugruntował się antykonmnistycz nych.
Usuwając z szeregów komunistów, tach, świadczących o ostatecznym wszechstronnej pomocy jugosłowiań
konało się ostatecznie przejście tej ny, policyjny reżim państwowy typu
wiernych internacjonalizmowi prole przejściu kliki Tito do faszyzmu i jej skiej klasie robotniczej i pracującemu
kliki od nacjonalizmu burżuazyjnego faszystowskiego. Bazą społeczną tego Niewolnicza zależność
tariackiemu, mordując ich, faszyści ju dezercji do obozu imperializmu mię chłopstwu, walczącym o powrót Jugo
reżimu jest kułactwo na wsi i. elemen
do faszyzmu i do bezpośredniej zdra ty
gosłowiańscy równocześnie otwarli sze dzynarodowego, Biuro Informacyjne sławii do obozu demokracji i socjali
od
imperializmu
kapitalistyczne
w
mieście.
Władza
dy interesów narodowych Jugosławii. w Jugosławii znajduje się faktycznie
Anglo-amerykańskie koła przemysło roko wrota partii dla elementów bur Partii Komunistycznych i Robotni zmu.
rękach antyludowycb, reakcyjnych wo finansowe, inwestując swe kapita żuazyjnych i kułackich.
Nieodzownym warunkiem powrotu
czych uważa, że:
Przejście kliki Tito do faszyzmu w
elementów. We władzach centralnych i ły w gospodarkę jugosłowiańską, prze
Jugosławii do obozu socjalistycznego
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Wydarzenia ostatnich czasów do miejscowych panoszą się aktywni dzia kształcają Jugosławię w rolniczo-su
cza, Kardela, Dżilasa, Piade, Gosz jest czynna walka rewolucyjnych ele
wiodły, że rząd jugosłowiański po łącze starych partii burżuazyjnych, rowcowy dodatek dla kapitału zagra stosowanego przez bandę titowską niaka,
Maslaricza, Beblera, Mrazowi- mentów, zarówno w łonie KPJ, jak i
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kułackie
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zostaje w całkowitej zależności od
nicznego. Potęgująca się niewolnicza nictwo Komunistycznej Partii Jugo cza, Wukmanowicza, Kocza, Popowi poza jej obrębem, o odrodzenie rewolu
obcych kół imperialistycznych i dowej elementy. Faszystowska oligar zależność Jugosławii od imperializmu
znalazło się niepodzielnie w rę cza, Kidricza, Neszkowicza, Zlaticza, cyjnej prawdziwie komunistycznej par
przekształcił się w narzędzie ich chia rządząca trzyma się na niepomier prowadzi do wrzmożenia wyzysku klasy sławii
kach
szpiegów
i morderców, najemni Welebita, Koliszewskiego i innych jest tii Jugosławii, wiernej marksizmowi-le
agresywnej polityki, co doprowadzi nic rozdętym aparacie wojskowo-poli- robotniczej, do gwałtownego pogorsze ków imperializmu.
Komunistyczną Par wrogiem klasy robotniczej i chłop ninizmowi, zasadom internacjonalizmu
ło do likwidacji samodzielności i ęyjnym, przy pomocy którego uciska nia się jej sytuacji materialnej.
proletariackiego i walczącej o nieza
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siły kontrre stwa, wrogiem narodów Jugosławii.
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leżność Jugosławii od imperializmu.
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Władcy jugosłowiańscy demago pseudospółdziejnie znajdują się w rę todę werbowania szpiegów i prowoka wii, a zatęm zaprzedała ona interesy najokrutniejszego
perialistycznymi przeciwko całemu
skiego, występowania otwarcie prze
gicznie i bezczelnie oszukują naród kach kułactwa i jego agentury i są na torów w szeregach partii klasy robotni kraju i zlikwidowała niezawisłość poli ciwko
obozowi socjalizmu i demokracji,
Tito-Rankowicza, zmuszo
głosząc, jakoby budowali socjalizm rzę.dziem wyzysku szerokich mas pracu czej. W ten sposób imperialiści starają tyczną i samodzielność gospodarczą ne byłyklice
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walki o sprawę komunizmu, którą kro
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czą komuniści krajów, gdzie zamknięta
jest dla nich droga pracy legalnej
Klika belgradzkich najemnych szpie
gów i morderców jawnie weszła w
Biuro Informacyjne wyraża nieza
zmowę z reakcją imperialistyczną i
chwiane przekonanie, że wśród ro
botników i chłopów Jugosławii znaj
przeszłą na służbę do niej, co odsłonił
z całą wyrazistością budapeszteński
dą się siły, zdolne do zapewnienia
zwycięstwa nad przywracającą kapi
proces Rajka — Brankowa.
talizm, burżuazyjną, szpiegowską
Proces ten wykazał, że obecni wład
kliką Tito-Rankowicza, że masy pra
cy jugosłowiańscy zdezerterowali z ocujące Jugosławii, pod kierownic
bozu demokracji i socjalizmu do obozu
Nauki wypływające ze zdemasko
twem klasy robotniczej, potrafią
W obecnej sytuacji międzynaro
kapitalizmu i reakcji, stali się bezpo
wania szpiegowskiej kliki Tito —
przywrócić historyczne zdobycze de
dowej bezpośrednim obowiązkiem
średnimi pomocnikami podżegaczy do
Rankowicza, wysuwają przed partia
mokracji ludowej, osiągnięte za ce
partii komunistycznych jest wyjaś
nowej wojny i swymi zdradzieckimi
nę ciężkich ofiar i bohaterskiej wal
wych organizacjach: w organiza mi komunistycznymi j robotniczymi
nianie tego, że jeżeli klasa robotni
czynami starają się zjednać sobie po
mokratycznych i polepszenia swej
ki narodów Jugosławii i pójdą drogą
cjach kobiecych, młodzieżowych, kategoryczny NAKAZ MAKSYMAL
cza nie zapewni jedności swoich sze
chwały imperialistów i wysługiwać
sytuacji ekonomicznej.
budownictwa socjalistycznego.
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szej broni w walce przeciwko narasta Udział robotników katolickich
Przejście kliki Tito do faszyzmu nie
jącej groźbie nowej wojny światowej
Jedność ruchu robotniczego i zespo występują dziś w roli najbardziej za nym z najważniejszych zadań partii ko
jest przypadkowe, zostało ono doko
\ niezorganizowanych
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wszystkich sił demokratycznych jadłych rozbijaczy szeregów robotni munistycznych i robotniczych jest mąk
nane ną polecenie jej mocodawców —
perialistycznej
na
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życiową
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niezbędne
jest nie tylko dla rozwią czych i ruchu robotniczego i demo symalne zaostrzenie rewolucyjnej czuj
Szczególną uwagę w walce o jed
imperialistów amerykańskich, których
kratycznego, w roli wykonawców wo ności w swych szeregach, demaskowa
pracujących.
ność klasy robotniczej należy zwró zania codziennych i bieżących zadań li imperialistów amerykańskich. Dla nie
najmitami, jak się to wyjaśniło obeci wykarczowanie elementów burżu
klasy robotniczej i mas pracujących; tego' też konieczna jest bezwzględna azyjno-nacjonalistycznych
cić
na
masy
robotników
i
pracowni
n.e, klika ta jest już od dawna.
i agentów
Prowadząc nieprzejednaną i konsek ków katolickich oraz na ich organi jest ona nieodzowna również dla roz
wentną walkę w dziedzinie teorii i zacje, mając na względzie, że przeko wiązania zasadniczych zagadnień sto walka z knowaniami tej agentury im imperializmu, bez względu na to, ja
Belgrad ośrodkiem szpiegostwa działalności praktycznej przeciwko
jących przed proletariatem, jako kla perializmu wszędzie tam, gdzie usi kim sztandarem się osłaniają.
prawicowym socjalistom i reakcyj nania religijne nie stanowią przeszko są kierującą walką o zlikwidowanie łuje ona działać na terenie organiza
Biuro Informacyjne uważa za ko
i propagandy antykomunistycznej nym działaczom związkowym, dema dy na drodze jedności mas pracują
władzy kapitału monopolistycznego, cji robotniczych i demokratycznych. nieczne wzmożenie pracy ideologicznej
cych,
zwłaszcza
gdy
jedność
ta
ko
Organizacyjne i ideowo-politycz- w partiach komunistycznych i robotni
Zdrajcy jugosłowiańscy, wykonując skując bezlitośnie i izolując ich od nieczna jest dla ocalenia pokoju. o socjalistyczną przebudowę społe
ne wzmocnienie partii komunistycz czych, pracy nad wychowaniem komu
wolę imperialistów, stawiali sobie za mas, komuniści powinni cierpliwie i Konkretne wspólne akcje w zakre czeństwa. Na gruncie osiągniętych
nych i robotniczych na gruncie za nistów w duchu wierności internacjona
wyjaśniać
robotnikom- sie postulatów ekonomicznych, kcordy sukcesów w dziele jedności ruchu ro
zadanie w krajach demokracji ludo wytrwale
sad marksizmu-leninizmu jest naj lizmowi proletariackiemu, w duchu
wej utworzenie politycznych band spo szeregowym członkom partii socjal nowanie walki klasowych i katolickich botniczego i zespolenia wszystkich sil
ważniejszym
warunkiem skutecznej nieprzejednanego stosunku wobec
śród elementów reakcyjnych, nacjona demokratycznych
całą
doniosłość związków zawodowycn itd. — wszy demokratycznych,
MOŻLIWE BĘ
walki klasy robotniczej o jedność wszelkich odstępstw od zasad marklistycznych, klerykalnych i faszy sprawy jedności klasy robotniczej, po stko to może stać się skutecznym DZIE PROWADZENIE W KRAJACH
swych szeregów, o sprawę pokoju, sizmu-leninizmu, w duchu wierności
stowskich, aby w oparciu o nie doko winni wciągać ich DO CZYNNEJ
do wciągnięcia robotników KAPITALISTYCZNYCH WALKI O
o niezawisłość narodową swych wobec demokracji ludowej i socjali
nać w tych krajach kontrrewolucyj WALKI O POKÓJ, CHLEB I SWOBO środkiem
UTWORZENIE
RZĄDÓW,
KTÓRE
krajów, o demokrację i socjalizm. zmu.
nego przewrotu, oderwać te kraje od DY DEMOKRATYCZNE i prowadzić katolickich do ogólnego frontu walki BY SKUPIŁY WSZYSTKIE SIŁY
Związku Radzieckiego i całego obo politykę wspólnych akcji dla osią o pokój.
PATRIOTYCZNE, przeciwstawiające
zu socjalistycznego i podporządko gnięcia tych celów.
Doniosłym zadaniem partii komu się ujarzmieniu ich krajów przez
wać je siłom imperializmu. Klika
nistycznych w każdym kraju kapita
Wypróbowaną metodą urzeczywi listycznym jest uczynić wszystko, co imperializm amerykański, rządów,
Tito przekształciła Belgrad W AME
które stanęły by na platformie trwa
RYKAŃSKIE CENTRUM SZPIEGO stnienia jedności klasy robotniczej w ich mocy, w celu zapewnienia jed łego pokoju między narodami, poło
jest
jedność
działania
poszczególnych
STWA I PROPAGANDY ANTYKO
ności ruchu związkowego. Ogromne
jej oddziałów. Uzgodnione wspólne go znaczenia nabiera obecnie sprawa żyły kres wyścigowi zbrojeń i pod
MUNISTYCZNEJ.
Podczas gdy wszyscy prawdziwi akcje w poszczególnych przedsiębior wciągnięcia do związków zawodo niosły stopę życiową mas pracują
przyjaciele pokoju, demokracji i so stwach, w całych gałęziach produkcji, wych i do aktywnej walki robotni cych.
Zadaniem partii komunistycznych i
cjalizmu widzą w ZSRR potężną w skali miasta, obwodu, w skali ków niezorganizowanych w związ
twierdzę socjalizmu, niezawodnego ogólnopaństwowej i międzynarodowej kach zawodowych. W krajach kapi robotniczych w krajach demokracji
W gminach i gromadach, w państwowych gospodarstwach rolnych i spól
jest jeszcze bardziej umac dzielniach
i niezłomnego obrońcę wolności i mobilizują najszersze masy do walki talistycznych tacy robotnicy stanowią ludowej
produkcyjnych odbywają się zebrania podstawowych organizacji
niać
już
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jedność
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ro
niepodległości narodów, główną o- o ich najbliższe i najbardziej dla nich znaczną część proletariatu. Jeżeli
PZPR, poświęcone sprawozdaniom z HI Plenum KC PZPR.
botniczej,
wzmacniać
powstałe
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stoję pokoju — klika Tiło-Ran- zrozumiałe potrzeby i służą sprawie partie komunistyczne rozwiną z całą jednolite organizacje związkowe, spół
Zebranie podstawowej organizacji nił sabotażową działalność kierownika
kowicza, przedostawszy się do wia- wykucia trwałej jedności szeregów energią działalność wśród niezorga
dzieleze, kobiece, młodzieżowe i in PZPR w gminie Srock pow. piotrkow miejscowej placówki skupu, który
dzy pod maską przyjaciół ZSRR, po proletariackich.
nizowanych robotników, zdołają one ne.
skiego zgromadziło wszystkich człon przez oszukiwanie chłopów na wadze
prowadziła na zlecenie imperiali
osiągnąć poważne sukcesy w dziedzi
Urzeczywistnienie jedności działa nie
ków partii tej gminy. Chłopi jedtio- i rozpuszczanie reakcyjnych plotek u%
stów anglo-amerykańskich oszczer
stworzenia
jedności
klasy
robot
nia klasy robotniczej od dołu może
myiteńe wyrażali pełną solidarność z trudniał wykonanie planu koirtraktaczą, prowokacyjną kampanię prze
Biuro
Informacyjne
uważa,
że
dal
wyrażać sic w powoływaniu do ży niczej.
ciwko Związkowi Radzieckiemu, wy
sze powodzenie walki o jedność kla uchwałami Listopadowego Plenum KC. cji.
cia w przedsiębiorstwach i instytu
„Dobry gospodarz — powiedział m.
korzystując najpodlejsze kalumnie
sy robotniczej i zespolenie sił demo
O stosowanych przez elementy reak
cjach komitetów obrony pokoju, w Walka o utworzenie rządów
zapożyczone z arsenału hitlerowców.
kratycznych zależy przede wszystkim cyjne sposobach walki z postępem na in. — czyści schody nie od dołu, ale
organizowaniu masowych demon demokratycznych
od góry i czyni to do samego dołu. Ta
Przekształcenie kliki Tito-Rankowiod ulepszenia całej pracy organiza wsi mówił ob. Szklarek.
stracji przeciw podżegaczom wojen
cza w zwykłą agenturę imperializmu
kim dobrym gospodarzem jest nasza
cyjnej i ideologicznej każdej partii
„Rolnicy mało- i średniorolni w na Partia".
nym, we wspólnych wystąpieniach
Biuro Informacyjne uważa, że na komunistycznej i robotniczej.
i pachołków podżegaczy wojennych zo
szej gminie żywo interesują się zagad
robotników w celu obrony praw de
stało ukoronowane jawnym przystąpię
gruncie jedności klasy robotniczej
W gminie Ślesin pod Bydgoszczą ze
Dla, partii komunistycznych i ro nieniami spółdzielczości produkcyjnej.
NALEŻY STWORZYĆ JEDNOŚĆ
botniczych wybitne znaczenie ma Wielu z nich odwiedziło pobliskie spół brani PZPR-owęy ujawnili, że w kil
NARODOWĄ WSZYSTKICH SIŁ
ideologiczne demaskowanie i nie dzielnie produkcyjne w Lekińsku i ku wsiach tej gminy właściciele kil*
DEMOKRATYCZNYCH w celu mo
przejednana
walka z wszelkimi Gałkówku, gdzie naocznie przekonało kudziesięciohektarowych gospodarstw
biłizacji szerokich mas ludowych
przejawami oportunizmu, sekciar się o wyższości gospodarki spółdziel sieją wrogą Polsce Ludowej plotkę.
do walki z imperializmem anglo„Są tacy bogacze w naszych
stwa, nacjonalizmu burżuazyjnego, czej.
amerykańskim i rodzimą reakcją.
wsiach — mówił m. in. ob. Sikor
walka z przenikaniem wrogiej agen
Jednakże bogacze w dalszym cią
Nadzwyczajnej wagi nabiera co
ski — którzy mają po 6—7 pokoi,
tury do środowiska partyjnego.
gu usiłują siać zamęt w naszych gro
dzienna praca w rozmaitych masoa zatrudnieni u nich robotnicy mie
madach i przeciwdziałać zamierze
szkają, jak w chlewie".
niom drobnego chłopstwa w kierun
28 bm. na Cmentarzu Powązkow KC — H. Chełchowski i St. Matu
„Musimy bezlitośnie tępić każdą
ku organizowania gospodarstw rol
skim w Alei Zasłużonych delegacje szewski, oraz członek KC — H. Ko
nych. Nie poprzestają oni na osz próbę dywersji, szczególnie na odcin
komitetów partyjnych PZPR z fabryk złowska, delegacja Komitetu Warszaw
czerczych plotkach, często występu ku gospodarczym — powiedział ob.
i zakładów pracy w stolicy złożyły skiego PZPR, z sekretarzem KW—Hof
ją z pogróżkami. Tylko nasza śle Maćkowski. — Gdy w ub. r. skrytyko
hołd pamięci pierwszego sekretarza manem na czele.
pola i brak czujności pozwala im wałem stary zarząd spółdzielni, to
PPR Marcelego Nowotki w 7_mą rocz
Obecna również była żona Marcele
panoszyć się w naszej gminie. Pa wprawdzie przez kilka miesięcy by
nicę Jego tragicznej śmierci.
go
—
Eugenia
Nowotko.
miętajmy, że na braku naszej ak łem przez wrogów prześladowany, ale
Przybyły delegacje: KC PZPR, za
Nieustannie napływają wiadomości z całego kraju o przygotowaniach do
jednak udało się oczyścić spdWaielnie
tywności żeruje reakcja".
stępcy członków Biura Politycznego
Przemawiał H. Chełchowski w imię uczczenia 70 rocznicy urodzin Generalissimusa Józefa Stalina.
od tych elementów".
niu PZPR. Mówca zobrazował poszczę
W Srocku, Sieroslawiu czy w Ręko
gólne etapy niezłomnej wałki Marce
Załogi fabryk warszawskich sponta kiego napięcia, stosowanego w ko daju — powiedział m. in. — są gospo
palniach i hutach, zaś robotnicy darze, którzy wręcz odmówili kontrak
Milionowe oszczędności lego Nowotki.
nicznie manifestują swe uczucia głę
Warszawskich Zakładów Budowy towaoia tuczników. A my nie zbada
bokiej czci i przywiązania dla Wodza
w o d p o wiedzi
Urządzeń Przemysłowych podjęli liśmy przyczyn tej odmowy. Nie ulega nauki radzieckiej
światowego proletariatu, ulepszeniem
zobowiązanie skrócenia wykonania wątpliwości, że jest to wynik wrogiej
pracy
produkcyjnej.
Akademia Nauk ZSRR mracowana apel W alaszczyka
propagandy".
rocznego planu produkcji o 5 dni.
Wiele załóg wykonuje miniaturowe
ła
projekty wielotomowego wydawnic
k ie ro wnicy ś wietlic
Uczniowie II Miejskiego Gimnazjum
Na zebraniu PZPR w gminie Piąt twa zawierającego historię rosyjskiej
modele swoich urządzeń produkcyj
W Fabryce Drutu i Wyrobów z Dru
Liceum w Łodzi uchwalili jedno kowo. pow. poznańskim, mówił m. in i radzieckiej nauki począwszy od cza
W SZCZECINIE rozpoczął się mie nych. Zostaną one przekazane Gene imyślnie
tu Nr. 9, odbyło się zebranie załogo
uczcić 70 rocznicę urodzin
sów najdawniejszych do chwili obec
we, na którym postanowiono w odpo sięczny kurs dla kierowników świet ralissimusowi Stalinowi jako dowód Stalina podniesieniem poziomu nauki ob. Siełacz:
wiedzi na wezwanie J. Walaszczyka lic i bibliotek (zorganizowany przez osiągnięć polskiej Masy robotniczej. i dyscypliny szkolnej oraz _zaporoać
„Trzeba być czujnym wobec takich nej. Nad przygotowaniem poszczegól
nych tomów pracowało 8 wydziałów
podjąć konkretne zobowiązania nisz Centrum Doskonalenia Rzemiosła w
Robotnicy zakładów ZWUT (daw
dokładnie z życiem i dziełami Jó pracowników władz i urzędów, którzy Akademii. Do druku przygotowany
Szczecinie. Kurs będzie obejmował niej „Dzwonkowa") T. Snlewski, St. się
cz ędnośoiorwe.
nie
spełniają
swoich
obowiązków.
..e.a Stalina.
Postanowiono m. in. zmniejszyć za 203 godzin wykładów
Np. kredyt, przeznaczony na remont został już 1 tom zawierający ogólny
Syrafincwicz i R. Grabarek postano
Dla wymiany doświadczeń z zakre
domu
gminnego zużyto na wybudowa przegląd historii rozwoju nauki rosyj
pasy artykułów ni ech cdi twych, przez
wili
m.
in.
wykonać
model
samocho
Na kursie omówione zostaną cele i du technicznego z wieżą do zakłada su pracy w szkole i zacieśme.ra wię nie 8-pokojowego mieszkania dla we skiej. Wydany został ponadto obszer
co uzyska sję dodatkowo do końca br.
zów
przyjaźni
między
młodzieżą
pol
ny słownik bibliograficzny nauk przy
5 miln. zł. środków obrotowych, awię zadania pracy świetlicowej na tle ca nia sieci.
ską i radziecką uczniowie II Gimna terynarza. Nie pomyślano przy tym o rodniczych. W słowniku tym znajduje
kszyć oszczędność na materiałach, skro łokształtu oświaty dorosłych, pro
remoncie
mieszkań
robotniczych".
Załogą zakładów A 51 wykona po zjum i Liceum nawiążą koni akt z
cić cykl produkcyjny i upłynnić re gram i metody pracy świetlicowej w
Ob. Bukowski, małorolny chłop, na się 10 tys. tytułów prac wydanych w
uczniami iednej ze szkół slalingradzmanenty magazynowych materiałów poszczególnych działach pracy oświa za godzinami pracy miniaturkę wy kich.
zebraniu w gminie Nowy Targ, ujaw Związku Radzieckim w ciągu 30 lat.
łącznika powietrznego sieci wyso
towej, organizacja pracy w świetlicy.
na sumę 1,5 mdln. zł.

1
2

JEDNOŚĆ KLASY ROBOTNICZEJ
a zadania partii komunistycznych i robotniczych
( D o k o ń c z e n i e z e s t r . )3

»Nabraku naszej czujności żeruje reakcja«

Codzienna rzeczywistość wsi
w świetle uchwał III plenum KC PZPR

Pamięci Marcelego Nowotki

Uroczystości żałobne na Powązkach

Klasa robotnicza uczci czynem
70 rocznicę urodzin Stalina
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EDMUND OSMAŃCZYK

PRAWDA W OCZY KOLE
Bonn, w listopadzie
ł,Kanclerz" Trizonii, Adenauer roz
począł debatą nad polityką zagranicz
ną w parlamencie w Bonn oświadcze
niem, że zaproponował Francji jako
gwarancję bezpieczeństwa ze strony
Niemiec udział w przemyśle stalo
wym Zagłębia Budry, „Udział" ozna
cza w danym wypadku udzielenie
przez Francję pomocy finansowej
ciężkiemu przemysłowi niemieckie
mu w zamian za miejsca w radach nad
zorczych tegoż przemysłu. Ponieważ
Francja sama potrzebuje pomocy fi
nansowej, Ameryka pożyczy jej pie
niędzy na udział francuski w przemy
śle niemieckim.
Francja da więc firmę, pieniądze
da USA, kontrola nad niemieckim
przemysłem i Francją pozostanie w
M łodzież bioduje dragi, lcoleje. Sam a chód w iozący ją do pracy, je s t ow acyj
rękach tego, który daje pieniądze, a
n ie w ita n y po drodze.
więc USA. A zatem wszystko odbę
dzie się zgodnie z planem Marshalla.

K a n a ł G o p ło -W a r t a
N owa droga wodna, nowe pola
Sztuczna droga wodna, łącząca je
zioro Gopło z Wartą oddana została
do użytku w niedzielą.
Kanał Gopło — Warta łączy byd
goski system kanałów i Wisłę z War
tą i Odrą. Dzięki przekopaniu kana
łu, osuszone zostały przyległe do,
niego bagniste nieużytki, które obec
nie będą mogły być zamienione na
urodzajne pola i łąki.
Na uroczystość otwarcia kanału,
która odbyła się przy ujściu nowej
drogi wodnej do jeziora Gopła przy
był m, in. wiceminister Komunikacji
inż. Balicki, wojewoda poznański Brze

ziński, wicewojewoda pomorski Jaku
bowicz.
Wiceminister Balicki podkreślił, że
oddanie kanału do użytku już w 5 lat
po zakończeniu wojny jest jeszcze
jednym dowodem wyższości gospodar
ki planowej nad gospodarką kapitali
styczną.
Po przemówieniach, 36 przodowni
ków i przodownic pracy otrzymało
dyplomy uznania lub nagrody pie
niężne.
Zebrani przedstawiciele władz i przo
downicy pracy wsiedli na statek, któ
ry wypłynął z jeziora Gopło w nowo
wybudowany kanał.

( Telefonem od korespondenta API dla »Źycia<<)
mokracji — oportunistyczną gotowość
zawierania kompromisów % między
narodowym kapitałem „wobec niebez
pieczeństwa nr 1, jakim jest dla Nie
miec komunizm" (słowa nie Hitlera,
ale posła SPD, Carlo Schmida).

Owieczka w stadzie wilków

Kompromis SPD polega między in
nymi na żądaniu wprowadzenia przed
stawiciela związków zawodowych do
organów kontrolnych ciężkiego prze
mysłu. Na 18 przedstawicieli ciężkie
go przemysłu i międzynarodowego ka
pitału będzie zatem jeden przedstawi
ciel robotników (jeśli wolno tak na
zwać delegata reformistycznych Zw.
Zawodowych), a więc
faktycznie
przedstawiciel związków zawodowych
będzie spełniał rolę figuranta, który
ma zasłonić przed masą robotniczą
prawdziwy, ultrakapitalistyczny cha
rakter nowej organizacji ciężkiego
Niepoprawni
przemysłu.
Jedynie Max Reimann, występują
Debata w parlamencie Trizonid nie
różniła się niczym od poprzednich de cy z ramienia frakcji KPD, nazwał
bat osławionego „Bundestagu". Po rzeczy po imieniu:

ziom wypowiedzi był przerażająco ni
ski. Posłowie od centrum aż do skraj
nej prawicy chwalili w prostacki spo
sób politykę Adenauera związania ka
pitałem amerykańskim kapitalistów
francuskich z kapitalistami niemiec
kimi.
Natomiast
socjaldemokratyczna
„opozycja" dra Schumachera ł Carlo
Ścbmida tłumaczyła się w sposób bar
dzo zawiły, dlaczego nie może poprzeć
pollityfk/i Adenauera i niezwłocznie
wysuwała bezkompromisowe propozy
cje, powtarzając tym samym chro
niczny grzech niemieckiej socjalde-

N a jw a ż n ie js z e w tym w szy s tk im
je s t to — m ów ił R eim a n n — że na
ród n iem iec ki w ciągany jest w plan
przygotow ań w ojennych i iv plan, k tó 
ry m a uratow ać m iędzynarodow y ha
pital finansow y. I jeśli p. „kanclerz“
A denauer chce nadal prow adzić sw ą
p o litykę, oznacza to, że zam ierza on
w zm ocnić pozycje niem ieckich prze
m ysłow ców stalow ych, k tó rzy ściąynę
U ju ż na nasz naród dw ie w ojny
św iatow e i któ rzy są dziś z kolei go
tow i udzielić pom ocy am erykana kiem u im perializm ow i w jego przygo
tow aniach do now ej w ojny.
I p. Dcanclerzf‘ A denauer, prowa
dząc■ dalej sw ą politykę, czy chce czy
nie chce, staje się współodpow iedzialnu za piszy gotow ani a do now ej w oj

ny“.

Zdemaskowani

Wydawało by się, że tego rodzaju
stanowisko nie powinno podlegać dy
skusji przynajmniej w SPD. Niestety,
kierownictwo tej partii tak samo
przed 1933 rokiem [jak i po roku 1945
prowadzi nadal oportunistyczną po
litykę kompromisu z ciężkim przemy
słem i międzynarodowym kapitałem.
W czasie debaty Adenauer ujaw
nił, że nie kto inny, ale właśnie za
rząd SPD
(Schumacfcer, Olłenbauer i Schmid) byli pierwszymi,
którzy zaproponowali wysokiemu
komisarzowi
USA, Mc Cioyowi w dniu święta Albanii
wstrzymanie demontażu huty Thys
W dniu 30 listopada 1949 r. o godz.
sena za oddanie tej huty kapitało
19-tej w Sali Rady Państwa, al. Uja
wi zagranicznemu.
W innych znów pertraktacjach prze zdowskie 3 — III piętro, odbędzie się
mysio w ców Zagłębia Ruhry z finansi Uroczysta Akademia z okazji 5-tej
stami zagranicznymi, chcącymi dać Rocznicy Wyzwolenia Albańskiej Re
ciężkiemu przemysłowi niemieckiemu publiki Ludowej, zorganizowana sta
kredyty inwestycyjne, brał udział mi raniem Komitetu Przyjaciół Albań
nister gospodarki w Westfalii, Noel- skiej Republiki Ludowej i Komitetu
ting, również członek zarządu SPD Słowiańskiego w Polsce.
i wiedząc, że pertraktacje mają na
Po części oficjalnej odbędzie się
celu przekreślenie możliwości socjali koncert, w którym wezmą udział ar
zacji przemysłu Zagłębia Ruhry —■ tyści teatrów stołecznych, Polskiego
popierał swoim ministerialnym auto Radia d orkiestra Rozgłośni 'Warsza
rytetem zmowę kapitalistów.
wskiej. Przewidziane jest również wy

Uroczysta Akademia

Wola ludu zwycięży

Z k on feren cji kierow ników szkół

Wszyscy do walki o wyniki nauczania
Jednodniow a k o n fe re n c ja d yrekto ró w i k iero w n ikó w szkó l warszawslcicli dostarczyła ciekaw ego i obfitego m a teriału co do dotychczasow ych
w y n ik ó w pracy n a o d cin ku szk o ln ic tw a podstaw ow ego i średniego. O bszer
n y re fe ra t kurato ra D obosiew iczą był nie tylko próbą podsum ow ania i oce
n y fa k tó w , ale jednocześm e w ezw a n iem do natych m ia sto w eg o podjęcia
ty c h zadań, któ ry c h przeprow adzenie je st w a ru n k ie m przyśpieszenia proce
su przebudow y szko ły.
Jk ciągu ostatnich 3 la t praca ta nabrała w yją tko w eg o rozm achu,
a odbudow a całego a p a ra tu szkolnego, rozbudow a szko ln ictw a , now a treść
nau cza n ia i n o w y skład- społeczny wożącej się m łodzieży są zd u m iew a ją cym
re.-^ultateni. Ale tem po dojrzewania- tych procesów je s t jeszcze zb y t powolne
i niew spółm ierne w sto su n k u do procesu przebudow y in n ych dziedzin na
szego życia.
M ówią o ty m obserw acje z terenów n iektó rych szkół, m ówią o tym
fa k ty ,
'

.JPańskie propozycje —■ m ó w ił da
lej poseł R eim a n do Ad,en auena — są
identyczne z żądaniam i wysnuwa n ym i
od pewnego czasu pod a dresem NietnĄec przez międzynawodowyi kapitał.
I, dlatego my, się nie zgadzajm y na
p ańskie propozycje, a n i wa „kompromńs“ Schum achera. P rzede tauńc-iele zw iązków zaw odow ych odm ówią
w spółpracy, bow iem zw iąsjki zaw odo
w e nie są po to, aby spełniać rolę
fig u ra n tó w przy stole, z a k tó r y m za 
siadają i decydują nieniieccy i za
graniczni
m onopoliści.
Zadaniem
zw iązków zaw odow ych je s t przepro
w adzenie socjalizacji prtzem ysłu podstawoicego i rzeozywistie w spółdecy
dow anie o ty m przemytśle“.

olbrzymie. Jeśli dziś reakcja próbuje
zniszczyć leomunistów, to jutro ten
sam los spotka socjaldemokratów.
Dlatego wspólny front, przede wszyst
kim w zw. zawodowych jest koniecz
ny, bowiem niemiecka i międzynaro
dowa reakcja widzi dla siebie nie
bezpieczeństwo nie tylko w partii ko
munistycznej, ale w każdym, kto wal
czy o postęp i demokrację, a więc
kto ma cele sprzeczne z interesami
międzynarodowego kapitału. Propo
zycje p. Adenauera zmierzają do pod
porządkowania interesów ludu nie
miecki ego interesom amerykańskich
imperialistów.
Lecz ten cel p. Adenauera prze
kreśli któregoś dnia jedność niemiec
kich mas pracujących“.
Oczywiście, że tego rodzaju apel
wywołać musiał burzę sprzeciwów ze
strony posłów rządowej reakcji. W
odpowiedzi na te protesty, Max R er
mann, schodząc z trybuny zawołał:
„Moi panowie na prawicy, przy
zwyczajcie się do tego, że my tak
długo będziemy sprawę tę stawiać,
aż wasza polityka w zachodnich
Niemczech zostanie wolą ludu zła
mana!"
Edmund Osmańczyk

Max Reimann w mowie swej nie
apdował więc ani do Schumachera,
ani do Schmida, czy Noeltónga lecz
do masy robotniczej członków SPD,
członków zw. zawodowy dr:

N rze p iw k o rea kcyjn ej polityce przy
gotow ań w ojennych io N iem czech Za
chodnich m uszą w ystąpić m asy lud-owe ■ N ie bezp ieezetisttco, które grozi
n iem ieckiej klasie robotniczej jest

chwili ogromna większość szkół za nauki. Nad tym ostatnim zagadnie
opatrzona jest już w odpowiednie książ niem musi pracować nie tylko nau
ki, niemniej jednak, niektórych wciąż czyciel, ale również opieka domowa,
bądąca w stałym kontakcie ze szko
jeszcze brak.
łą.
Nauczycielstwo nie potrafiło jed
Młodzież nasza jest bardzo trudna
nak tych przejściowych braków przy
najmniej częściowo usunąć. A prze do prowadzenia. Wojenne przeżycia
cież można było z tych przedmiotów, i niełatwe warunki egzystencji w
dla któryoi chwilowa nie było jesz pierwszym okresie powojennym, po
cze podręczników, przygotować krót zostawiły swoje niezatarte piętno na
W 10 większych zakładach na te
kie streszczenia, nauczyć ucznia ro jej psychice. I tylko ciepła, ser renie woj. krakowskiego odbyły się
Już 3 miesiące upłynęły od począt- nych, poszły po linii najmniejszego bić notatki, powierzać przerobiony t deczna atmosfera domu i szkoły, narady robotników z przedstawiciela,
1; i nowego roku szkolnego, a więc oporu i bez przeprowadzenia sumien- rmJterial, często wywoływać do od ciągła troska i cierpliwość mogą nau mi i lekarzami ubezpieczalni społecz
0. 1.ts , który pozwala na zorientowancj, słusznej selekcji! pod kątem zdol ' powiedz!, uzupełniać w ten sposób czyć młodzież, jak należy żyć i jak nych. Narady były poświęcone wy
nie się w ogólnych, dotychczasowych nosci, a czasem i spmecznej sporzą wiadomości, nie zostawiając ucznio teraz pracować, by stać się wartościo mianie spostrzeżeń i poglądów na te
wi miejsca na argument, że... jeszcze wym obywatelem nowej Polski.
mat opieki zdrowotnej i lecznictwa
wynikach nauczania.
dziły listy kandydatów.
społecznego.
Klasy młodsze szkół podstawowych,
Ale te błędy, niemal
że kardj7- nie ma tego lub innego podręczni
BOR.
z pewnymi wyjątkami, pochwalić się nalne, w dużej mierze mogła napra ka.
mogą na ogół ocenami celującymi. wić szkoła średnia przez zorganizo
Natomiast klasy starsze, poczynając wanie pomocy uczniowi, przez zaini Więcej troski o zdrowie
c i 8-ej do 11- ej w wielu wypadkach cjowanie i dopilnowanie celowej ak
Na podstawie zestawienia lekarzy,
01. ągnęły wyniki
niezadowalające. cji douczania uczniów słabszych. Mło
przeprowadzili badanie 13 tys. 21 gromad wiejskich w drugim dniu » Fe stiw a lu «
Często powtarzają się oceny niedo- dzież zdolniejsza, szczególnie młodzież którzy
stwierdzić można, iż stan
s aieczne z fizyki, języka polskiego, zorganizowana, w bardzo malej mie młodzieży,
B arw ie i wesoło jest w „Rozmai- skiego i kozak traktorzysty Kotońzdrowia uczniów nie zawsze jest za
matematyki.
rze interesowała się postępami swo dowalający. I tak, skonstatowano, tościach": drugi już dzień trwają eli skiego zrobiłyby furorę i w zawodo
Czym wytłumaczyć można fakt, że ich słabszych kolegów, organizując w
9 proc. młodzieży posiada niepra minacje stołeczne „Festiwalu sztuki wym balecie.
właśnie uczniowie klas starszych mo nielicznych tylko wypadkach koła iż
Za kilka dni usłyszymy orzeczenie
widłową
budowę, 11 proc. nie jest do radzieckiej", a widownię zapełniają
gą tak niewiele powiedzieć o swoich samopomocy koleżeńskiej.
delegaci na Kongres Zjednoczeniowy. jury i ujrzymy jeszcze raz premiowa
statecznie
odżywiane,
18
proc.
ma
po
ciągnięciach w ciągu ubiegłych 3
I w rezultacie, w niektórych szko większoną tarczycę, gruźlicę płuc
Program zawiera 21 pozycji — nie ne zespoły, (wr).
miesięcy nauki?
łach, ogromny wysiłek nauczyciel s< /ierdzono w 41 wypadkach. Stwier licząc ciągłych „bisów". Wczoi-aj po
Siało się to w znacznej mierze na stwa, nie wydał oczekiwanych rezul
no również wypadki chorób we pisywały się wyróżnione na woje
skutek zbyt luźnej współpracy mię tatów. Klasyfikacja okresowa wyka dzo
nerycznych.
Tych ostatnich lekarze wódzkich eliminacjach zespoły woj.
dzy szkołą podstawową a średnią, zała stosunkowo znaczną liczbę .„dwój nJtychmiast skierowali
Gdańskiego, Wrocławskiego, Krakow
na skutek małej czujności zespołów kowiczów", którzy teraz muszą wło nvCh poradni. Ponadto dona specjał
skutek skiego Łódzkiego i Pomorskiego,
kwalifikacyjnych.
żyć wiele pracy i energii, by przy
a k ^ U te y e h
Naród albański przeżył w latach
O tym, czym są takie zespoły na swoić sobie wiadomości z minionego różnych dolegliwości stele zwolnięnia z , ćwiczeń
o- ^ kP ^tedT oak t k k ' a
Ry- wojny aż dwie okupacje — faszyzmu
terenie szkoły, informowaliśmy już etapu nowego roku szkolnego.
trzymało 5 proc. m.odziezy zbada- ^
„Jubileusz" Czechowa, włoskiego i hitlerowskiego. Straty
niejednokrotnie Czytelników'. Przy
nej
pominamy tylko, iż powitały one w Słaba frekwencja
Mszana Dolna — akt II „Wyspy Po Albanii w zabitych wyniosły 28 tysię
Powyższe dane tłumaczą poniekąd ^koju",
^ ^ Brochów (pow. Wrocławski)
ri
cy ludzi, straty materialne sięgają 8
każdej publicznej szkole podstawowej
Poważny wpływ na wyniki naucza
’prz^Łanku"^ UlikńYktegór^gro miliardów franków w złocie.
na mocy zarządzenia Min. Oświaty i nia wywarła frekwencja młodzieży cześć młodzieży z ich niezadowaiająU
Tragiczne te liczby zyskują pełną
że do zadań ich m. in. należało usta w szkołach, którą na podstawie do cych wyników j?racy„ Powjzsze dane ma{ja Zblewo (pow. Starogardzki)
lenie wykazu kandydatów' do szkół tychczasowych doświadczeń i obser- sygnalizują jednocześnie, iz trzeba akt I 1 II sztuki Szklarenki „Jabłka wymowę wtedy dopiero, gdy uświa
młodzieżą zaopiekować się, przez wy
gromada
Skarszewy domić sobie, że Albania jest krajem
stopnia licealnego.
wacyj ocenić można, raczej jako nie słanie do odpowiednich ośrodków lecz dojrzewają",
(pow. Kościerzyński) — „Śnieżek" Lu- małym (ok. 30 tys. km kw.), liczą
Otóż zespoły te nie zdały egzaminu. zadowalającą.
niczych, względnie przez zorganizo bimowa, a gromada Ludwinów spod cym nie wiele ponad 1 milion ludności.
Potraktowały kwestie doboru uczniów
Na skutek malej dyscypliny pracy
Małym, ale — tak w boju, jak w pra
zbyt liberalnie. Miast wytypować naj uczniowie często opuszczają lekcje, wanie troskliwej opieki lekarskiej na Krakowa, „Przyjaźń" Gorbatowa.
Wśród zespołów chóralnych wyróż cy — dzielnym i kochającym wolność
zdolniejszych i najlepiej przygotowa niekiedy z błahych powodów, czasa miejscu.
niał się doskonałym zgraniem i wzo ponad wszystko!
mi nawet bez powodu. Wychowawcy
rowym kierownictwem chór z BąkoAlbańska Partia Komunistyczna,
znów, nie zawsze kontrolują przyczy
walki o lepsze wyniki naucza wic pow. Namysłowskiego. Śpiewało kierując od 1941 r. ruchem oporu
ny nieobecności a co gorsze, rodzice niaDomusimy
Podgrodzie
pow.
Elbląg,
Mirków,
pań
stanąć wszyscy. A więc
przeciw okupantom, potrafiła zmobili
w wielu wypadkach albo nie wiedzą uczeń, nauczyciel,
Komitety Rodzi stwowe gospodarstwo rolne z pow. zować i rzucić do bezkompromisowej
0 nieobecności ucznia w szkole albo cielskie
Wrocławskiego,
Siedlce,
pow.
Boch
i Opiekuńcze, wreszcie opie
walki aż 70 tysięcy partyzantów! Ar
też tolerują ten stan rzeczy.
nia, Moszczenica, Burzenin z Sieradz mia ta, niezwykle bitna, w oparciu o
Ten niepokojący objaw nie zaalar kuni domowi młodzieży.
Liceum Pedagogiczne z Łowi
Trzeba uaktywnić ośrodki dydak kiego,
mował, niestety, nauczycielstwa. Wy
cza, dysponujące też dobrą orkiestrą, zwycięskie uderzenie Armii Radziec
chowawcy, którzy znają swoją klasę tyczno - naukowe, które poinstruują tercet żeński z Ciechocinka, wreszcie kiej, wyzwoliła 17 listopada 1944 r.
1 swoich uczniów, prowadzą dziennik nauczyciela, jak uczyć i pracować. solistka Maria Wasielewska z Lu- pod wodzą Enrera Hodży stolicę kra
obecności, nie zainteresowali się tą Trzeba wzmóc opiekę nad kołami baszcza, uczennica Uniwersytetu Lu ju, Tiranę, i w ciągu kilkunastu dni
oczyściła Albanię z oddziałów hitle
sprawą, nie zasygnalizowali w odpo szkolnymi, trzeba otoczyć opieką dzie dowego.
wiednim czasie opieki domowej, nie ci młodsze, zainteresować je sportem
Gromada Stobrawy pow. Brzeg, re rowskich tak, że już 29 listopada ca
przeprowadzili rozmów z rodzicami i pracą świetlic. Trzeba, by Komitety patriowana spod Kołomyji, zainicjo ły naród święcił dzień wolności w
a nawet uczniami, nie zrobili nic, aby Rodzicielskie nawiązały ścisły kon wała śliczną kołomyjkę ukraińską w skali ogólnokrajowej.
zjawisku temu zapobiec, względnie takt z Demem Dziecka. Trzeba, by najautentyczniejszych strojach.' Tań Dzień dzisiejszy zamyka pierwsze
szkolne koła ZMP wydały nieubłaga czyli również Jackowianic z pow. Lę pięciolecie niepodległości Albanii. Nie
zmniejszyć jego rozmiary.
W ciągu 3 miesięcy nauki przecięt ną walkę wszystkim dwójkarzom borskiego, stypendyści 7 w. Samopo podległości, jakiej Albania nie znała
na nieobecność dochodziła do 10—15 przez zorganizowanie dla nich pomo mocy Chłopskiej przy szkole dla in ani w latach okupacji faszystowskiej
proc. ogólnej liczby młodzieży, a w cy w douczaniu. Trzeba wreszcie, by struktorów teatrów ochotniczych w ani w czasach przedwojennych, kiedy to
niektórych wypadkach odsetek ten uczeń sam zrozumiał, że jego przy Bydgoszczy. Taniec gruziński w wy Achmed Zogu władał tym krajem na
szłość, jego egzystencja i praca całe konaniu Zenony Jakubczakówny z sposób iście feodalny. W okresie pię
był nawet większy.
przyrzeka poprawę
Walka o frekwencję winna być jed go życia, zależna będzie od wyników gromady Służew pow. Aleksandrów- ciolecia powojennego władze albań
skie wraz z całym narodem, w opar
W związku z zarzutami postawio nym z czołowych punktów w planie
ciu o przymierze i twórczą współpra
nymi C. Iląnril. Przem, Skórzanego w pracy nauczycielstwa w następnym
cę ze Zw. Radzieckim oraz z krajami
Z KRAJU
l\r 292 „Życia Warszawy" w notatce j okresie nauki. Bo walka ta — to jod
demokracji ludowej, zdołały nie tyl
„Przerzuty, które nie doszły" oraz w j nocześnłe walka o dobrą „produkcję"
ko w znacznej mierze zrównoważyć
wyjaśnieniu w Życiu W-wy z 8 bm. — I szkoły,
straty wojenne Albanii, spowodowane
t HPS podaje do wiadomości, iż w wy
grabieżą okupantów, ale także — po
roku konferencji, która odbyła się w To nie argument
(obsługa własna)
przez zasadniczą reformę ustrojową —
dniu dzisiejszym przy
współudziale
.
,
Portami docelowymi są Singapur i wprowadzić kraj ten na drogę rozwo
RADIA OD GÓRNIKÓW
przedstawicieli CSS „Społem" została
Biak
niektórych
podręczników
ju socjalistycznego.
uzgodniona sprawa terminowego zao- utrudniał również naukę młodzieży, a
WAŁBRZYCH. Górnicy z Wałbrzy Hong-Kong.
Albania jest krajem małym pod
patrzenia sieci dystrybucyjnej w taki brak odpowiedniej liczby tekstów cha postanowili izradiofonizować wszy
NA PIERWSZYM MIEJSCU
względem powierzchni, ale niemniej
sposób, aby wypadki, o których mo programów — pracę nauczycielstwa. stkie przedszkola dolnośląskiego prze
OLEŚNICA
przeto stanowi świetną ilustrację te
Zmiana programów nauczania wy mysłu węglowego. Pierwsze eradiofoni
wa w/w artykule, nie miały więcej
magała
nowych
książek,
wydawnictw
WROCŁAW.
Na Dolnym Śląsku go, co może dać krajowu — nawet i
miejsca.
zowaoo zostało przedszkole w Białym
Centrala Handlowa pragnie przy tym pomocy naukowych. Pojawiają się one Kamieniu, będące wzorowym przed szybko rośnie ilość szkól dyskusyj małemu — ustrój socjalistyczny. W
nych słuchaczy Wszechnicy Radiowej. wyniku przestawienia przemysłu al
podkreślić, że w świetle wspólnie prze wciąż na rynku, ale druk ich, odby szkolem na Dolnym Śląsku.
Na pierwszym miejscu pod względem bańskiego na tory planowego rozwoju,
prowadzonej analizy, nie należało sta wający się w pewnych określonych
SZKŁO NA DALEKI WSCHÓD
ilości takich szkół dlmi obecnie pow. wartość albańskiej produkcji przemy
wiać zarzutów pod adresem CSS „Spo partiach nie może od razu zaspokoić
GDYNIA. W najbliższym czasie o- Oleśnica z 87 kołami,, na drugim — słowej w 1949 r. przewyższyła o 431
łem", która miała podstawę do wystą potrzeb całej młodzieży. Pierwszy opienia z żądaniem usprawnienia dy kres nauki nowego roku szkolnego dcjdz-ic 7. Gdańska największy jedno pow. Trzebnica z 67 kołami. Dalsze procent wartość produkcji przedwojen
strybucji Centrali Handlowej
Prze zbiegł się jednocześnie z przygotowy' razowy ładunek wyrobów szklanych miejsca zajmują powiaty: Brzeg, Na nej, z 1938 r. Innymi słowny — nowa
Albania produkuje ponad czterokrot
wanicm nowych podręczników. W tej | polskiej produkcji na Daleki Wschód. mysłów, MieJee, Oława i Syców.
mysłu Skórzanego.

Robotnicy

świetlanie filmu.

Młodzież polska na straży pokoju!

naradzają się z lekarzami

jak usprawnić opiekę i pomoc

Jednoaktówki, chóry, tańce

W ożywionej dyskusji zabrało glos
ponad 250 robotników, wskazując na
istniejące jeszcze niedociągnięcia w
poszczególnych placówkach Ubezpie
czalni Społecznej, wynikające m. in.
ze spotykanych jeszcze wypadków
aspołecznego stosunku niektórych le
karzy i personelu pomocniczego do
ubezpieczonych.
Liczni przodownicy pracy i racjo
nalizatorzy podkreślili
konieczność
sprawniejszego i gruntowniejszego ba
dania chorych w celu wykrywania
wypadków symulowania chorób. Wska
zano również, na konieczność otacza
nia chorych przez lekarzy staranną
opieką, aby jak najszybciej przywró
cić im zdolność do pracy.

DZIELNY W BO JU I W P R A C Y

CHPS

nie więcej i lepiej, niż dawma Albania,
kierowrana przez reakcjonistów.
Reżim feodalny i profaszystowski
utrzymywał naród albański w poręcz
nej „władcom" Avszelakim, tradycyjnej
ciemnocie. Albańczyk, umiejący czy
tać i pisać, należał do wryjątkówg analfabetyzm bowiem ogarniał przeszło
80 procent ludności. Dzisiaj istnieję
w Albanii 127 czytelni, 11 olbrzymich
bibliotek, 40 kin, 280 zespołów tea
tralnych, 3 muzea narodowe, a liczba
szkół wzrosła dziesięciokrotnie.
Zwycięskie osiągnięcia Albanii na
drodze reform społecznych i gospodar
czych nie realizowały się same, auto
matycznie. To wynik dzielności albań
skiej, nie mniej istotnej w pracy, niż
dzielność w boju. Należy pamiętać, że
Albania ma za sąsiadów takie kraje,
jak monarchofaszystowska Grecja i
titowska Jugosławia, a ponadto —
stanowi łakomy kąsek dla imperializ
mu angloamerykańskiego.
Z krajów
rejonu demokratycznego, jako kraj naj
bardziej w rejon >vrogów wysunięty,
Albania jest obiektem bezustannych pro
wokacji granicznych, intryg i pogró
żek. ZlikwridoAvana niedawno w Tira
nie, agentura titowska, zmontowana
i kierowana przez Koczi Dżodźe, sta
nowi klasyczny przykład kłody dy
wersyjno - sabotażowej, jaką Impe
rialiści tak tradycyjnie i chętnie rzu
cają pod nogi narodom kroczącym ku
socjalizmoAyi.

W trudzie i znoju, w codziennej pra
cy, umacniającej pokój, naród albań
ski osiąga swe sukcesy, które stanowią o jego rozwoju, poprawie bytu i
coraz lepszej przyszłości —- wbrew
zakusom imperialistów oraz ich po
mocników', pragnących łowić ryby w
mętnej wodzie, szukać korzyści wr aw'anturach wojennych.
Naród albański, dzielny w pracy,jak w walce, nie jest osamotniony na
swej drodze, droga to bowiem całej
ludzkości postępowej, wszystkich lu
dzi miłujących pokój. Uczucie rado
ści, przepełniające serca patriotów al
bańskich wr święto wyzwolenia spod
jarzma hitlerowskiego, wspólne jest
wszystkim, którzy jarzma tego za
znali, którzy przeciwni są i przeciw
działają faszyzmowi we wszelkich je
go przejawach, jakie by one nie były,

A. P*
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Z problemów Powstania Listopadowego*
)
W dwóch datach zamykają się dzie
je
Powstania Listopadowego. W
dwóch datach zawarta jest cała jego
wielkość i cała jego tragedia.
Noc listopadowa. Garść podchorą
żych uderza na Belweder. Reszta —
około 200 bagnetów — wychodzi na
ulice miasta. „Polacy! Do broni!" —
rozlega się ich okrzyk w Alejach
Ujazdowskich, na Krakowskim Przed

Spiskowcy ee sztandarem
mieściu. „Polacy !Do broni!" — wo
łają z całej siły swych młodych
piersi, z całym zapałem swych mło
dych serc. Wołają — w próżni.

Stare złudzenia -

i nowe siły

mowolnie najbardziej znanych i znie
nawidzonych szpiegów i agentów car
skich, demonstruje przeciw kapitulanctwu i ugodzie, żąda zasadniczej
zmiany polityki i strategii powsta
nia. Burza ludowa zmiata z powierz
chni rząd Czartoryskiego i powolne
go mu wodza naczelnego Skrzyne
ckiego. Ale stare potęgi oddają do
wództwo i kierownictwo rządu w rę
ce generała Krukowieckiego.
Ufnie przyjmuje go lud Warsza
wy; nowy wódz powstania potrafił
zyskać sobie opinię zwolennika obo
zu patriotyczno - postępowego, repre
zentanta nieprzejednanej walki z wro
giem. Nie tylko zmienny Mochnacki,
nawet surowy, nieufny, gwałtowny
Krempowiecki w pierwszej chwili nie
przeciwstawia się Krukowieckiemu.
Stare Miasto widzi w generale Krukowieckim swego wodza naczelnego,
swego prezydenta rządu.
Widzi — niesłusznie. Generał hra
bia Krukowiecki daleki jest od idea
łów Tadeusza Krempowieckiego, da
leki od dążeń patriotów i demokra
tów powstańczych. Z pogardą patrzy
na plebs staromiejski, choć pochle
biał mu, gdy liczył, że poparcie lu
du ułatwi mu realizację ambitnych
generalskich planów. Pierwszym za
rządzeniem nowego szefa rządu bę
dzie nakaz rozbrojenia ludu war
szawskiego. Ostatnim — w trzy ty
godnie .później — podpisanie kapi
tulacji Warszawy.
Od Nocy Listopadowej, nocy poszu
kiwania wodza przez powstanie, któ
re wybuchło niemal samorzutnie, do
wieczora 15 sierpnia, kiedy w dni bu
rzy ludowego gniewu uchwycił wła
dzę wódz-zdrajca, judasz Krukowie
cki, — oto jest tragiczna droga Po
wstania Listopadowego.

Głucho, bez echa przebrzmiewa ich
głos. Zatrzaśnięte, zaryglowane, zam
knięte na wszystkie spusty są okien
nice magnackich pałaców, leżących
wzdłuż ich drogi. Zamknięte, zary
glowane, zatrzaśnięte są serca „oj
ców narodu", właścicieli tych pała
ców. Z osłupieniem słuchają młodzi Targi z caratem
powstańcy obelżywych sitów swego czy walka z caratem?
wczorajszego bożyszcza, generała Po
Powstanie Listopadowe odpowiada
tockiego. Proszony, by objął nad nimi
dowództwo, każe im generał wracać ło tendencjom, aspiracjom, potrze
do koszar i czekać łaski cesarzewicza. bom szerokich warstw narodu, inte
Strzał, który doń pada z ich sze ligencji miejskiej, korpusu oficer
regów, to strzał w stare złudzenia, skiego. Powstanie wyrosło z inicja
strzał w starą wiarę, że arystokracja tywy najbardziej postępowych grup
i wysoka generalicja, że ci w kon-. społeczeństwa — patriotyczno-liberal
tuszach i suto szamerowanych gene nych organizacji spiskowych, znala
ralskich uniformach mogą i powinni zło entuzjastyczne poparcie w ludzie
stać na czele narodu w jego walce miejskim, w inteligencji, w gorącej,
zapalnej mtódzieży. Ale grupy te i
.o wolność.
Temu strzałowi odpowiedzą wnet warstwy nie przejęły w swe ręce kie
Stizały inne. Oddział podchorążych> rownictwa powstania. Nie przejęły
wyszedł już ze wspaniałej magistrali go, bo nie przecięta jeszcze była pę
Alei i Krakowskiego Przedmieścia, powina, łącząca je z „ojcami naro
wszedł w wąskie, kręte uliczki Sta du", z magnacką górą . społeczną. W
rego Miasta, I okrzyk, który prze zapomnienie poszły doświadczenia po
brzmiał-głucho wśród magnackich pa wstania1Kościuszkowskiego, zaprzepa
łaców, znalazł tysiączne echo w pod szczonego przez szlachecki sabotaż.
daszach rzemieślniczych mieszkań, w Przesłoniła je świetna, błyskotliwa,
sercu prostego ludu Warszawy. „Po ale pozbawiona postępowej treści na
lacy! Do broni!" — wołają podcho poleońska epopea. Spiskowcom Nocy
rążowie. „Polacy! Do broni!" odpo Listopadowej zdawało się, że od Czar
wiadają im mury Starego Miasta. lory sk ich i Lubeckich różnią się tyl
I tysiące rąk, spracowanych rąk war ko szybciej bijącym tętnem gorą
szaw skiego ludu wyciągają się po ka cych młodych serc, nie celami, do
rabiny ze zdobytego Arsenału. Stare których zmierzają w chwilach spo
Miasto Jana Kilińskiego daje czy kojnej rozwagi.
Przyczyniła się do tego jeszcze jed
nowi zbrojnemu podchorążych to
oparcie, tę szeroką bazę, której od na okoliczność: lata przedpowstaniomówiło mu Krakowskie Przedmieście we. Pierwsze lata panowania Mikoła
ja I — to lata zaostrzenia reakcyj
generała Stanisława Potockiego.
nego, a zarazem antypolskiego kursu
15 sierpnia
w całym cesarstwie. Znaczna część
Jest już po krwawym dniu Gro polskiej reakcji przeciwstawiała się
chowa, po nieudanej „wyprawie na w ramach caratu — temu kursowi,
gwardię", po Ostrołęce, po katastro który osłabiał i jej własne pozycje.
Jeden po drugim podawali się de
fie armii Giełguda.
Prezydentem rządu jest ks. Adam monstracyjnie do dymisji dawni ge
Czartoryski, wieloletni powiernik ca nerałowie. Szły tarcia wewnątrz dwór
ra Aleksandra I, przedstawiciel ma- skiej kamaryli. Wszystko to znajdo
gnaterii, przeciwnik wszelkich postę wało żywy oddźwięk w społeczeń
powych i liberalnych tendencyj. Po stwie, w kołach patriotycznych spi
lityka rządu i sztabu, nie wierzących skowców. Traktowano tam te tarcia
w siły narodu, marzących o ugodzie i incydenty jako przejaw solidarno
z carem, doprowadziła kraj nad kra ści z własnymi niepodległościowymi
aspiracjami, jako akces „gór" społe
wędź przepaści.
Lud Warszawy powstał przeciw cznych do walki niepodległościowej
zdradzie i niedołęstwu. Wieszając sa kraju, do walki z caratem.

K a z im ie r z B r a n d y s
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SI
D ru k u je m y dziś zakończenie trzeciego rozdziału opuszczone n a sk u te k
p rz e o czen ia w e w czorajszym od cinku.

Wyjaśniono mi, że po wojnie Bielski wznowił robotę w kraju.
JWiele dochodzeń naszego Bezpieczeństwa spotkało się w jednym punk
cie, z którego płynęły dyspozycje mordów i sabotaży. Tym punktem
była osoba Bielskiego.
— Dobra szkoła defy. Umie wprowadzać w ruch jednocześnie kil
ka zespołów swoich marionetek. Na jego nitce skacze Orsza w Hotel
Lambert, wydawcy polskich pism w Detroit i niedobitki krajowego
„lasu". Skóro pojawił się tutaj w momencie Kongresu, możecie być spo
kojni, że nie jest to przypadek.
Zauważyłem, że Kongres miał zakończyć obrady nazajutrz.
— Tak. Ale niektórzy delegaci pozostaną W Paryżu po zamknięciu
obrad. Kongres się skończy, lecz kuluary Kongresu będą trwały dalej.
Postanowiłem o tych sprawach z Cebrowskim porozmawiać. Od
wyjazdu w okręgi górnicze dzieliło mnie półtorej doby. Dano mi kartę
wstępu na ostatni dzień obrad i zaproszenie na raut w ambasadzie, który
miał się odbyć nazajutrz.
Opuszczając gmach, usłyszałem kłótliwą rozmowę od strony loży
portiera. Jakiś krępy, mały czowiek w granatowej kurtce machał rę
kami, wygadując w polsko-francuskim narzeczu. Stał do mnie tyłem,
widziałem jego plecy i pomarszczony kark.
Nie ma ambasadora?! — wrzeszczał ochrypłym głosem — nie ma
ambasadora, powiadacie? Do licha nie jestem z tych, co wycierają fotele
własnym zadkiem! Przychodzę tu od tygodnia zza Gare du Nord, niezły
kawałek drogi dla moich zdartych kulasów! Przed 39-ym omijałem to
miejsce z daleka — ci, co mnie znają zaświadczą. Od 1927 jestem w Par
tii, jeśli chcecie wiedzieć, a w 1912 przemawiał do mnie Juares.

Byli „bracia zza Buga" doskonałą main zebrała się rzesza wychodźców
dzie i sabotażowi ziemiaństwa, magnaterii i arystokracji. Zamiast oba osłoną zręcznego manewru, przy po polskich. Zwisły z nawy biało-czer
lać — zaklinała, zamiast zdruzgotać — mocy którego ta klika narzucała po wone postrzępione w bojach, sztanda
wstaniu swoją reakcyjną politykę we ry pułków powstańczych. Zasiadła w
prosiła.
Brak własnego, postępowego, ogól- wnętrzną.
Dopiero na emigracji prezydium generalicja powstania —
no-narodowego kierownictwa, odda zrozumiały najlepsze elementy ruchu obok niej luminarze europejskiego li
nie kierownictwa w ręce zamasko niepodległościowego treść tego mane beralizmu z sędziwym Lafayettem ne
wanej i niezamaskowanej reakcji i wru. Dopiero na emigracji zrodziła czele. Ks Adam Czartoryski wygło
kapitulanctwa — oto jedna z podsta się pieśń, przeciwstawiająca „czarne sił mowę ku czci rocznicy powstania.
Mówił godnie, spokojnie, poważnie.
wowych przyczyn upadku Powstania od pługa" ręce żołnierzy spod Stocz
ka — cygarom „panów" radzących o Wyliczał krzywdy narodu, oskarżał
Listopadowego.
„braciach zza Buga". Pieśń wyraża zbrodnie caratu, chylił czoło przed
jąca w poetyckiej metaforze głęboką cieniami poległych i męczenników.
„Bracia zza Buga"
Powstanie Listopadowe było wyni prawdę — że rzekomo „patriotyczne" Milczał tylko o jednym: o tym, dla
kiem nieprzejednanego konfliktu, ja hasła ekspansji za Bug, na Litwę, czego n-a darmo polała się krew bo
ki trwał i potęgował się stale pomię Ukrainę, Białoruś były narzędziem haterów Olszynki i Stoczka, dlaczego
sburskim.
dzy reakcyjnym, feodalnym systemem walki przeciw wolności własnego poi carat zwyciężył, dlaczego mógł bez
caratu, a dążeniem i potrzebami ol skiego ludu, były szkodnictwem wo karnie popełniać swe zbrodnie, gnę
brzymiej większości społeczeństwa bec rzeczywistej walki o niepodle bić naród polski. W domu powieszo
»...byliśm y zdania, że należy
nego nie mówi się o stryczku. Ksią
głość narodu.
polskiego.
żę Adam Czartoryski n.ie mógł mó
czekać"
Spotykamy się jednak i z innym »Przyjaciele Moskale«
wić o grzechach kierownictwa po
Nie zdawała sobie sprawy z tego ujęciem zagadnienia. „Powstanie Li
„Za naszą wolność i waszą" — pier wstania.
stanu rzeczy opinia publiczna kraju. stopadowe — to wojna Polski z Rosją wszy raz rozbrzmiało to hasło wte
Aż tu — z głębi zgromadzenia —
Nie zdawali sobie zeń sprawy spi o Litwę" — to lapidarne zdanie jed dy na ulicach powstańczej Warszawy.
skowcy z organizacyj patriotycznych. nego z najwybitniejszych naszych hi To Towarzystwo Patriotyczne, grupu rozbrzmiał głos protestu. Wyniesiony
Każdy konflikt z Nowosalcowem, każ storyków bodaj najlepiej formułuje jące postępowe elementy ruchu, czci ku górze na barkach towarzyszy prze
da utarczka z W. Księciem wyra ten pogląd. Zdanie, oczywista, nie ło pamięć swych sojuszników, rosyj mówił Tadeusz Krempowiecki. Prze
stała w ich oczach do znaczenia za słuszne. W programie spisku podcho skich postępowców, znanych pod na mówił po francusku nie wahając się
ujawnić — wobec obcych — bolą
sadniczego przeciwstawienia się ca rążych nie znajdujemy ani słowa o zwą „dekabrystów".
czek narodowej klęski. Przemówił
ratowi. Piotr Wysocki, twórca spi „Litwie". Nie o „Litwę" występował
Spotkali
się
ze
sobą
w
podziemiach
sku podchorążych, uważał za swe za do walki rzemieślnik Warszawy, czło konspiracji polscy i rosyjscy spiskow przezeń spisek podchorążych, prze
danie oddanie wydartej caratowi wiek ze staromiejskiej ulicy. Nie o cy. Spotkali się — dla wspólnej wal mówiło Stare Miasto warszawskie z
władzy — ksr Czartoryskiemu, ks. Lu Wilno czy Kijów walczyli żołnierze ki z caratem, dla walki o wolność pamiętnej Nocy Listopadowej, prze
beckiemu, generałowi Chłopickiemu. nieśmiertelnego „Czwartego Pułku". polskiego i rosyjskiego ludu. Jasno, mówił lud 15 sierpnia. Przemówił
doświadczeniem walki,
Szlachetna to bezinteresowność —
niedwuznacznie zadeklarowali „przy wzbogacony
nauczony goryczą klęski, dojrzały do
zapewne. Ale oznaczała ona rezygna
jaciele Moskale" swe poszanowanie zrozumienia
roli i własnego
cję inicjatorów ruchu, rezygnację
dla praw Polski, swe stanowisko wo przeznaczenia.własnej
Wyciągnięta dłoń Ta
elementów patriotyczno-postępowych
bec niepodległościowych dążeń naro deusza Krempowieckiego
wskazała
z kierownictwa ruchu. Koszty tej bez
du polskiego.
winowajców
klęski:
magnacką
re
interesownej szlachetności zapłacił
„Rosja... dokonując swych reform,
wskazała drogę zwycięstwa: sa
cały naród polski.
zwraca Polsce niepodległość..." — akcję;
Tragiczny to obraz — wielkiego
brzmiał punkt pierwszy deklaracji modzielną walkę demokracja polskiej
mas ludowych na
ruchu narodowego, dobrowolnie pod
przedstawionej w czasie pertraktacji 0 zjednoczenie
niepodległości i postępu spo
dającego się kierownictwu tych, któ
jeszcze w 1821 roku, przez przedsta gruncie
łecznego.
rzy się go bali i którzy go nie chcie
wiciela Rosjan, Bestużewa-Riumina.
li; rewolucyjnego powstania zbrojne
Zabrzmiała po raz pierwszy jasno
„Towarzystwo Rosyjskie — brzmiał
go, oddającego dowództwo w ręce
jeden z dalszych jej punktów — uży 1 wyraźnie nuta bojowej pieśni ludu
człowieka, który brzydził się wszel
je wszystkich s w y c h sił dla usunię polskiego:
ką rewolucją i nie wierzył w możli
cia istniejącej pomiędzy obu naro
wość zwycięstwa. Takie kierowni
dami nienawiści .Wychodzi ono z za »0 cześć wam, panowie
ctwo, taki wódz naczelny mógł pro
łożenia, że w naszym oświeconym wie
wadzić tylko do klęski.
ku interesy wszystkich narodów sta magnaci<<
ły się wspólne i że zakorzeniona nie
Przyznał to — po niewczasie — i
Nauka powstania nie minęła dar
nawiść jest przeżytkiem czasów bar
sam ks. Adam Czartoryski. „Nie sko
mo. Od mowy Krempowieckiego za
barzyńskich".
rzystaliśmy ze wszystkich środków —
W chwili, gdy powstanie wybuchło, czyna się działalność nowoczebntj de
depeszuje on do rządu francuskiego
spisek rosyjski był już rozgromiony. mokracji polskiej, jako samodziel
we wrześniu 1831. — Mogliśmy za
Po nieudolnym powstaniu 25 grudnia nej, zorganizowanej siły.
dać cios niewątpliwie stanowczy, ale
W ogniu sporów „za czy, przeciw
1825 roku zawiśli na szubienicy Pebyliśmy zdania, że należy czekać."
'Mundury powstańców
stel, Rylejew, Murawjew-Apostol. Set Krempowieekiemu" sformowało się
Demokratyczne Pol
Ale jest w tym poglądzie pewna do ki „dekabrystów" poszły na sybirską Towarzystwo
Milion rąk podniesie się ...
za prawdy, tylko wypaczonej. Ujęła katorgę. Głucha cisza panowała w skie, pierwsza zwarta, zdyscyplino
Zmarnowana została tym czekaniem instynktownie tę prawdę*?-demokra Rosji. Kiedy polscy powstańcy uro wana organizacja masowa postępu
przewaga militarna pierwszych ty tyczna piosenka emigracyjna, która czystą manifestacją w Warszawie ucz polskiego. „Wszystko dla ludu, wszy
godni powstania. Nie zrobiono nicze stała się hymnem chłopów polskich: ciii swych rosyjskich sojuszników, stko przez lud" — proklamowało To
go, aby wyrównać tę stratę mobili
tylko słaby głos zakutego w kajdany warzystwo jako -swe hasło-. Wypisało
zacją mas ludowych, ludowym popoety odpowiedział im z dalekiej Sy na swych sztandarach zniesienie pań*
Armaty pod Stoczkiem zdobywała
śpolitym ruszeniem. Nie zrobiono, bo
[wiara berii. A jednak — ta manifestacja szczyżny uwłaszczenie chłopa polskie
magnateria i szlachta nie dały ruszyć
warszawska miała doniosłe znaczenie go, demokratyczno _ republikański uRękoma czarnymi od pluc/a,
pańszczyzny, nie dały ruszyć niewoli
w dziejach obu narodów. Była pierw efcrój odrodzonego państwa, sojusz z
Panowie w stolicy kurzyli cygara,
chłopa. Wskazywali drogę wyjścia po
szą publiczną, jawną demonstracją so walczącymi o swą polskość ludami
Radzili o braciach zza Buga.
stępowcy, demokraci polscy. Wołał
lidarności polskich niepodległościow Europy. Na lat 30 z górą określiło
Olrych Szaniecki do reakcyjnej więk
Czyli, by przejść od poetyckiej me ców z walczącym o swą wolność lu drogi polskiego ruchu niepodległo
szości Sejmu:
tafory do konkretnej politycznej for dem rosyjskim. Lud ten był bezsilny ściowego. Brzmi już w mowie Krem
„Milion rąk podniesie się na obro muły, lud polski, patriotyezno-demo- 1 skrępowany w roku 1830, ale nad powieckiego akcent początkowy ma
nę ‘naszego kraju, gdy stworzymy kratyczne elementy powstania wal szedł czas, kiedy stał się panem wła nifestu
radykalnej, socjalistycznej
milion wolnych rolników. Milionem czyły o niepodległość, szlachta i ma snych losów.
„Gromady Grudziąż": „Ojczyzna na
wolnych obywateli wzmożemy rząd gnateria usiłowały powstaniu nadać
„Iskra rozpali płomień" — pisał sza — to jest lud polski..."
narodowy bo milionowi wolnych o- za cel zdobycie Litwy, Białorusi, mniej więcej w czasie powstania z
Wyciągnęła polska demokracja emi
bywateli nadamy pnawa polityczne... Ukrainy. Dodajmy od siebie: przy po dalekiej Syberii dekabrysta Odojew- gracyjna wnioski z krwawych do
Cal3 przyszłość kraju i honor naro mocy tego celu usiłowały pozbawić ski, ten sam, który pięknym wier świadczeń powstania. Przejrzała treść
du polskiego zależy od słusznego roz powstanie jego treści politycznej i szem odpowiedział na warszawską reakcyjnych manewrów, Poznała wro
społecznej, wzmocnić swe wpływy w manifestację. „Iskra rozpali płomień" gów i sojuszników. Zrozumiała, że
wiązania tego zagadnienia..."
ruchu. I usiłowały z powodzeniem.
Wołał nadaremnie.
— te słowa Odojewskiego przyjęła jedność narodowa, jedność narodu w
Nie odwołała się bowiem niepodle
Na Litwie, Białorusi i Ukrainie poi jako swe motto leninowska „Iskra" — walce o wolność powstać może tylko
głościowa demokracja do jedynej si ska była wyłącznie szlachta, i to szla pierwszy bojowy organ rosyjskiego w walce nieprzejednanej z wszełką
ły, która zadecydowała o pierwot chta przeważnie zacofana, ciemna, ruchu robotniczego. Twórca „Iskry" ugodą i wszelką reakcją. Zrozumiała,
nym sukcesie powstania: do ludu, do śiepo idąca za reakcyjnymi magna podpisał w r. 1918 w imieniu narodu że ona to, reprezentantka ludu pol
podstawowego trzonu narodu Tylko tami. Poddaństwo chłopa doprowa rosyjskiego
deklarację,
anulującą skiego, jest jedynym przyrodzonym
nieliczni z jej obozu — Kozłowski. dzone było tu do ostateczności, chłop uroczyście rozbiory Polski. Po dzie wodzem wyzwoleńczych, niepodległo
Krempowiecki — prowadzili stale był faktycznym niewolnikiem, jedno więćdziesięciu z górą latach lud ro ściowych zmagań całego narodu.
działalność wśród ludu. Tylko nielicz stką rachunkową obszarniczego ma syjski wykonał testament dekabry
ni solidaryzowali się jawnie, bez za jątku, „duszą", którą pan mógł sprze stów, sojuszników twórców Nocy Li
strzeżeń z ruchem ludowym 15 sierp- dać albo przegrać w karty. I oto — stopadowej.
*) Artykuł ten przedrukowujemy
n:a. Nie czuła się demokracja niepo wysunięcie jako celu Litwy, Biało
•z niewielkimi skrótami z „Nowych
dległościowa samodzielną siłą społe rusi, Ukrainy pociąga za sobą po Nauka powstania
Widnokręgów" — organu ZPP —
czną, obrończynią interesów ludu, in stulat faktyczny: nie straszyć „braci
W dwa lata po Nocy Listopadowej, (Nr 22, rok 1943), które ukazywały
teresów całego narodu przeciw zdra zza Buga!"
w starym gmachu opactwa St. Ger- się w czasie wojny w Moskwie.

Traktowano — oczywiście mylnie.
Magnateria, generalicja, „góry" spo
łeczeństwa uprawiały frondę przeciw
caratowi. Nie chciały walki z cara
tem, walki o niepodległość. Więcej
nawet, bały się tej walki. Pamiętały,
że ta walka, za Kościuszki, o lat nie
mal czterdzieści wcześniej, zagroziła
poważnie ich przywilejom, ich decy
dującemu stanowisku w kraju. Chłopicki podał się do dymisji, by zade
monstrować swą niechęć przeciw W.
Ks. Konstantemu, ale nie chciał wo
jować z caratem. Ks. Adam Czarto
ryski użerał się z NowositLcowem, ale
nie myślał zrywać z dworem peter

Oglądaliśmy go z bliska, tak jak wy mnie teraz. „Na waszych ramio
nach — zawołał — wspiera się Republika!" Niezgorzej powiedziane, co?
Wspierała się na moich ramionach, człowieku, na tych, które tu wi
dzisz, przez dobre dziesiątki lat! Republika, nie byle jakie słowo, hę?
A Jauresa zabili... Jeśli to was interesuje, w 1945 straciłem pracę. Re
publika pokazała mi tyłek, i gdyby nie córka poczciwa mała, zdechł
bym pod pierwszym republikańskim płotem... Więc moja stara wkłada
mi w głowę od roku, żeby wracać do Polski. To samo Faąuonet, dobry
przyjaciel. „Z Polski wypędzili kapitalistów — powiada Faąuonet —
i wybrali robotnika Prezydentem. Idź do ambasadora na rue Talleyrand
i zapytaj czy to prawda, a potem nam opowiesz". No i łażę tu od sześciu
dni! Chcę wiedzieć, człowieku, czy jest to rzetelna prawda, żeście na
Prezydenta Republiki wybrali drukarza — a wy mnie powiadacie, że
ambasador wyjechał! Do licha! Uwierzę'tylko ambasadorowi. Faąuonet
i stara twierdzą, że on powie mi prawdę.
— To prawda, Kotlar — odezwałem się zza jego pleców. Prezy
dent Polski w młodości był drukarzem.
Nie myliłem się, poznałem go po głosie. Stary Kotlar, trochę tylko
mniejszy i zgarbiony. Z jego synem wołaliśmy nad Tagiem do Frankistów przez megafon, że walczą dla fabrykantów i obszarników. Siedzieli
w okopach o pięćdziesiąt metiów od' na. i od czasu do czasu posyłali
nam kulkę. Tam, w przedsionku ambasady dowiedziałem się, że Janek
Kotlar nie żyje. — Wzięli go — szeptał stary, patrząc na mnie i jakby
nie na mnie — wzięli go, Pankrat, w lutym 44-go. Wprost z domu,
w noc. Nawet nie zdążył otrząsnąć się ze snu...
Prosił, żebym do nich przyszedł pogadać. O Polsce i o innych spra
wach.
Poszedłem tam tego samego wieczoru. Kotlarowie często zmieniali
mieszkania i z każdym nowym adresem wspinali się wyżej. Tym razem
musiałem się wdrapywać po stromych schodach, podobnych do dra
biny, i mijać długie korytarze. Mieszkali na siódmym piętrze, dom ko
łysał się i trzeszczał, jak rozbita galera. Zza którychś z kolei drzwi
usłyszałem ochrypły głos: — Wiem co mówię! Obiecał przyjść, więc
przyjdzie. Nie znacie Pankrata...
Agustynki Kotlarówny nie będę wam opisywał. Szarlej w swoim
pamiętniku zrobił to lepiej, niż ja bym potrafił. Powiem tylko tyle, że
dzielna z niej dziewczyna. Rozmawiałem z nią więcej niż jeden raz

w życiu, ale tak się złożyło, że nigdy nie mówiliśmy o miłości. Nie wiem
nawet, czy się w niej kochałem, czy nie. Może za mało było na to czasu,
w Paryżu zawsze miałem wiele pilnych spraw. Kiedy przyjechałem
tam w 36 roku z Hiszpanii, przywiozłem list od Janka. Zdarzyło się, że
ostatniego wieczoru zostaliśmy przez chwilę w pokoju sami z Augustynką. Wziąłem ją za rękę. Ale ona powiedziała, że nie — był podobno
kto inny. Rozłożyłem .ramiona: — Szczęść Boże. — Nie widziałem jej
potem dziesięć lat. Prze . te lata urodziła dwóch chłopców, podobnych
do Janka Kotlara, jej brata. Dziewczyny takie jak ona umieją rodzić
w nie najłatwiejszych czasach: starszy przyszedł na świat w dniu upad
ku Paryża, młodszy w dwa dni po wzięciu Janka.
Augustynka zmieniła się w rosłą kobietę o mocnych biodrach. Zna
cie gatunek ładnych, silnych matek, mądrzejszych od swoich mężów;
trzymają w szachu otoczenie. Zastałem ją przy robocie, ręce miała umą
czone po łokcie. — Jesteś — powiedziała na mój widok — no, jesteś
nareszcie. — Jej mąż, wielkogłowy milczek o uczciwych mazurskich
oczach, pracował jako monter w warsztatach samochodowych. Trochę
z niegc drwiła, ale serdecznie. Witając mnie przewrócił szklankę. —
Oczywiście — śmiała się — bez tego by się nie obeszło, to niedźwiedź!
Przewraca wszystkie przedmioty mniejsze od ciężarówki.
Nie, niewiele się zmieniła. Głowę nosiła tak samo lekko i wysoko.
Szyję miała po dawnemu wysmukłą, tylko z jej oczu można było wy
czytać, że minęły — nie tyle lata, ile raczej dni, kilka dziewczęcych
dni, z ich niepokojem, nadzieją, albo lękiem... nigdy nie umiałem
trafnie tego nazwać. Poczułem jakieś wzruszenie, ogarnęło mnie ciepło;
usiadłem na stoiku i spytałem, czy wołają jeszcze na nią „mała Cotelard". Pamiętam, ż,e tak się o niej mówiło przed wojną w dzielnicy
wszyscy ją przecież znali Ale ona odparła że „małą Cotelard" nie moż
na być długo i zawsze przychodzi taki dzień, w którym chcąc nie chcąc
rrzeba urosnąć. — A potem — dodała ze śmiechem — zaczyna się życie.
Właśnie od tego dnia. I wszystko jest inaczej.
Zauważyła, że dziewczyny należałoby o tym uprzedzać zawczasu.
— Nie uwierzyłyby — powiedziałem.
— Tak — zgodziła się — nie uwierzyłyby.
(D. c. n.)
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Już uczą się chłopi
n a uniwersytetach niedzielnych
W niedzielę 27 bm. rozpoczęły się
wykłady w 17 uniwersytetach nie
dzielnych.
zorganizowanych
we
wsiach województwa warszawskiego.
Wykładowcami na tych un iwersy te*
tach są warszawscy studenci.
Do 6 uniwersytetów poza studentami-wykładowcami przyjechały rów
nież ekipy Filmu Polskiego, które wy
świetlały filmy naukowe. W 4 uniwer
sytetach po wykładach wystąpiły ze
społy artystyczne z Warszawy.
Pomiędzy warszawskimi uczelnia
mi, które opiekują się poszczególny
mi uniwersytetami niedzielnymi, roz
pocznie się wkrótce współzawodni
ctwo o jak najlepsze prowadzenie
tych uniwersytetów.
(e)

Gazownia na czele
warszawskich przedsiębiorstw miejskich
Plan inwestycyjny miasta wykonany w 60 proc.
Na ostatnim plenum Stołecznej Rady Narodowej wiceprezydent Sroka
wygłosił sprawozdanie z wykonania planu inwestycyjnego na rok 1949. Na
dzień 26 listopada b. r. plan ten, wyrażający się sumą 5 miliardów 806
mil. zł. zrealizowano w ok. 60 proc.

Ten stosunkowo niski procent wy
konania planu inwestycyjneg-o tłuma
czy się tym, że część przedsiębioi*stw
miejskich niedostatecznie organizo
wała pracę, borykając się w dodatku
z przeszkodami ze strony BOS-u.

Nowe leczenie choroby skóry
Polska metoda — polskie środki
WROCŁAW. Na posiedzeniu wroc
ławskiego Towarzystwa Dermatologie!®
nego prof. dr Henryk Mierzecki przed
stawił dzieci chore na chorobę skóry
grzybicę, leczone nową własną me
todą, która odegra ważną rolę w lecze
niu i zapobieganiu tej choroby.
Dotychczasowe metody polegały na
usuwaniu włosów środkami drażniący
mi skórę i cały organizm.
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Metoda prof. Mieleckiego nie usuwa włosów, ale leczy skórę. Lek ten
zasługuje na specjalne uznanie, ponie
waż sporządzony jest z krajowych od
padków przemysłowych związków or
ganicznych.

Przedsiębiorstwa, pracujące lepiej to:
Gazownia, Wydz. Terenów Zielonych
oraz Wodociągi i Kanalizacja.
Najlepiej, bo w 71 proc. wykonała
plan Gazownia.
GORZEJ Z TABOREM I Z ZAPLE
CZEM
W 70 proc. plan wykonały Tereny
Zielone oraz Wodociągi i Kanalizacja.
Pierwsze przedsiębiorstwo z przyzna
nych 64 mil. zł. wykorzystało już nie
mal całą sumę. Podobnie wygląda sy
tuacja w Wodociągach. Nie zreali
zowano tutaj jedynie planu budowy
instalacji wodociągowej i kanaliza
cyjnej w osiedlach ZOR-u, gdyż za
miast potrzebnych w tym celu 50
mil. otrzymano jedynie 30 mil. Po
ważniejszych zastrzeżeń nie budzi
również wykonanie planu przez Wy
dział Zdrowia, który otrzymał sumę
247 mil. zł. Z funduszów tych wy-

budowano m. In. Miejski Instytut Hi
gieny.
Gorzej wygląda wykonywanie pla
nu przez MZK. Specjalne trudności
związane są z budową zaplecza tech
nicznego jak zajezdni, garaży i warsz
tatów technicznych, których budowa
zaawansowana jest Średnio w ok. 60
proc.
ZOM wykonał 6-1 proc. planu. Przy
znane temu przedsiębiorstwu 105 mil.
zł. miały być w większości użyte na
budowę garaży, których brak parali
żował należytą pracę. Przygotowane
na ten cel tereny na Powiślu zakwe
stionował BOS. Powiększający się cią
gle tabor tej instytucji pozostaje bez
należytego zabezpieczenia techniczr
nego.

»Kobieta - towarzysz«
nauczyła mężczyzn szacunku dla swojej nowej pracy
(Telefonem z Warszawy )
Młode tynkarlu z Młynowa — Wy-'
socka i Kozioł, to pierwsze kobiety w
zawodzie budowlanym, które mają
mężczyzn za podręcznych. One kieru
ją pracą, mężczyźni są „w terminie".
Z zatrudnieniem kobic-t na budo
wach były początkowo wielkie trud
ności. Obawiano się, że obecność ko
biet zdezorganizuje pracę.
— Wyśmiewali
nas,
dokuczali,
umyślnie utrudniali robotę, byleby nas
usunąć — mówi Wysocka. — Wytrzy
małyśmy — i nauczyłyśmy ich more
su. Szanują nas. Cała tajemnica pole
ga po prostu na tym, że stosunek
mężczyzn, do kobiet na budowie zale
ży od nas samych.
Na jednej a narad wytwórczych pe
wien robotnik powiedział:
— Uważam, że w racjonalizator
stwie za mały jest jeszcze udział na
szych towarzyszy kobiet.
„Towarzysz kobieta" — to wyraże
nie najlepiej charakteryzuje zmianę
stosunku mężczyzn do pracy kobiet w
nowych, niedostępnych dla nich daw
niej zawodach.
— Znajdzie się jeszcze czasami taki,
co nie chciałby być za podręcznego u
tynkarki czy murarki —- mówi Stani
sław święch. — Tymczasem u kobiety-fachowca można często nauczyć
się więcej, niż u mężczyzny. Kobieta
jest dokładniejsza w robocie, & za na

zem chętniej dzieli się swoją umiejęt-*
nością z drugimi.
— Ale jednego nie nauczy na pew
na — śmieje się Władysław Siwiec.—■
Murarskich przekleństw i murarskie
go popijania.
— No, od nas na pewno nikt nie
znajdzie się na „oślej desce" — mówi
Wysocka.
Młodzi mężczyźni patrzą, na nią z
prawdziwym uznaniem. Widać, że od
powiada im atmosfera solidnej, am
bitnej pracy, którą spotyka się nie u
każdego — nawet doświadczonego —
majstra.
Cała czwórka poza pracą uczy się.
Siwiec skończył właśnie kurs czelad
niczy, święch chodzi na kurs murar
ski.
Wysocką i Kozioł zaproszono nie
dawno na pokaz tynkowania na Mu
ranowie. W warunkach, w których
mężczyźni-tynkarze wyrabiali po 15
m. kw. dziennie, obydwie z łatwością
zatynkowały po 17 m. kw. Ale w tych
dwóch młodych dziewczynach nie ma
ani cienia zarozumiałości. Obydwie
uczęszczają na kursy BOR-u. Chcą zo
stać majstrami, potem technikami bu
dowlanymi.
— A może będę jeszcze inżyni
rem? — mówi Irena Kozioł.
Będzie na pewno. (bo).

SPÓR Z BOS-em
Poważną pozycję w miejskim planie
inwestycyjnym zajmuje Wydz. Szkol
nictwa, który otrzymał sumę 535 mil.
Wyniki dotychczasowe, obejmujące
zł. Z sumy tej rozpoczęto budowę kil
już kilkadziesiąt dzieci i dorosłych,
kunastu budynków, w których po
dały wyniki zadowalające.
mieszczą się przedszkola i szkoły pod
stawowe. I tutaj jednak natrafiono
na przeszkody ze strony BOS-u jak
to miało miejsce ze szkołą na ul. Po
tockiej i Kopernika. W osiedlach
ZOR-u rozpoczęto budowę jednego
przedszkola i jednej szkoły podsta
wowej. Nie rozpoczęto dotąd budowy
szkoły w osiedlu Młynów.
Już od godz. 8.30 rano w ostatnią tellu. Akcja spotkała się u mieszkań
Kończąc wiceprezydent Sroka za
znaczył, że wi-nę za niewykonanie niedzielę, młodzi chłopcy, harcerze ców stolicy i prawdziwie gorącym
W fabrykach warszawskich pracuje już 16 klubów racjonalizatorskich. racjonalizatorskiego nie można my planu ponosi' również kierownictwo Chorągwi Warszawskiej, pukali do przyjęciem.
Ostatni powstał w dniu 28 b. m. w zakładach „Schicht".
śleć o podniesieniu na wyższy poziom Zarządu Miejskiego, które nie do wszystkich drzwi, prosząc mieszkań _Nic więc dziwnego, że gdy o godz,
współzawodnictwa pracy — o zwięk pilnowało uzgodnienia
planu
z ców o niepotrzebne, a często zawala i-5-ej harcerze zakowzyn zoiorkę, W
Wzrastająca ostatnio w stolicy licz j brygadzista zlekceważył pomysł pra- szeniu produkcji, (as)
jące tylko miejsce, w mieszkaniu, bu- 50 punktach stolicy wyrosły stosy bu
BGS-em. <zg).
ba klubów jest świadectwem zrozumie cowmcy.
telek. Plon był nadspodziewanie ob
nia idei ruchu racjonalizatorskiego
W ciągu tylko października pomy
fity. Jak pobieżnie obliczono, akcja
przez załogi fabryk. Robotnicy zdają sły
racjonalizatorskie
robotników
dala w wyniku ponad 259 tysięcy bu
sobie sprawę, że niemożliwy jest dal Zakł. Wytw. Aparatury Oświetlenio
NASI CZYTELNICY PISZĄ
telek. Harcerze i społeczeństwo zdali
szy rozwój współzawodnictwa bez po wej dały ponad 4 mil. zł oszczędności.
na „5“ egzamin z uspołecznienia.
wiązania go z racjonalizatorstwem.
Są jednak jeszcze w Warszawie
Natomiast zawiodła akcja zwózki,
4 MIL. ZŁ W CIĄGU MIESIĄCA fabryki, w których ruch racjonaliza
którą prowadziła Centrala Odpadków
Przykładów dostarczają załogi fa torski nie rozwinął się należycie.
Użytkowych. 10 samochodów Centra
Przyczyna — brak dobrej, codziennej
bryk stołecznych.
li, mimo że zwoziło, butelki cały dzień
Dzięki właśnie ścisłemu powiązaniu opieki, tak ze strony kierownictwa za
i całą noc nie mogło podołać zadaniu.
współzawodnictwa z racjonalizator kładu, jak i Rady Zakładowej.
"Więc w' poniedziałek stosy butelek le
stwem załoga A-52 (d. Borkowscy)
ANI JEDNEGO
żały jeszcze na ulicach stolicy. Do
mogła wykonać w terminie roczny
W fabryce „Świerczewskiego" istnie
junktów zbiorczych butelek szły cale
plan. W ciągu np. października wpły je już klub racjonalizatorski. Wyniki
procesje „zbieraczy", wybierając co
nęły 23 wnioski, które obok 1 mil. zł pracy w porównaniu do możliwości
W nr. SIS „życia z dn. 18.XI br. w a rty k u le p-t. „K obiety osa
lepsze sztuki.
Niektórzy bardziej
środka
i
rady,
która
przyniosłaby
oszczędności, pozwoliły w niektórych rozwoju racjonalizatorstwa są nie
m o t n i o n e z a m i e ś c i l i ś m y parę listów , w k tó ry c h ko b iety om ów iły po
podjeżdżali wprost
wszystkim samotnym kobietom wydat przedsiębiorczy
noszone za gadnienie od stro n y osobistych sw ych przeżyć, ujaw niając w e
działach na znaczne przyspieszenie dostateczne. Daje się tam zauważyć
ną pomoc i wypełniła im samotność. wózkami, ładując na nie dziesiątki bu
w n ę trzn ą ro zte rk ę duchow ą oraz p u stk ę i ' lęk przed zetk n ię c ie m się
produkcji.
brak twórczej atmosfery, jaka cechu
oko w oko z w a lką o byt. W łaśnie ta w alka bez oparcia się o ram ię
Rady mogą być tylko indywidualne. telek. Tak było na Mokotowie, przy
Z dobrze pracującego klubu racjo je inne zespoły racjonalizatorów.
m ę sk ie w yd a je się im wyjąthcnoo ciężka.
Trzeba bowiem wiedzieć, w jakich wa ul. Pogodnej, tak było w wielu in
W
zw
ią
z
k
u
z
o
p
u
b
likow
aniem
tych
w
ypow
iedzi
napłynęły
inne
listy.
nalizatorskiego PZO wywodzi się Jan
Załoga fabryki „Parowóz" z pew
runkach dana osoba żyje, w jakim jest nych punktach stolicy. Oprócz tego,
N a ten ra z a u to rk i poniechały stro n y osobistej, staw iając całe zagadnie
Walaszczyk, którego akcję książeczek nością pokonałaby ti-udności, jakie
na nieszczęsne butelki posypał się
nie na p łaszczyźnie za d a ń społecznych.
wieku, jakie są jej zainteresowania.
oszczędnościowych pierwsi
poparli powstały w trakcie realizowania pla
S ię g n ijm y do tych listów :
grad kamieni — to najmłodsi warsza
Należy
przypuszczać,
że
główną
„klubowcy*
nu na br., gdyby miała zmobilizowaną
mo słabych, przygnębionych, z pustką przyczyną złego samopoczucia samot wiacy ćwiczyli rękę i oko.
Tylko właśnie dzięki istnieniu k lu -' kadrę racjonalizatorów. Niestety, ruch W wirze walki o byt
w duszy; drżących przed walką o byt. nych kobiet jest brak osoby bliskiej, - Był również • wypadek, że szofer,
bu przy; ZWUT pomysł lutowaczki Łe ten w „Parowozie" jeszcze nie wyszedł
„Szczerze mówiąc, nie podobały mi
Dziś życie nie znosi bezradnego bia której można by powierzyć swe myśli, wożący butelki, by więcej ich zabrać,
peckiej, skracający czas pracy o 40 poza ramy dyskusji.
się wypowiedzi kobiet osamotnionych. dolenia — nawet w filmie. Inny jest przeżycia i troski.
począł je po prostu tłuc na w;ozie i
proc., został zrealizowany, pomimo że
Duże możliwości dla rozwoju ruchu Zbyt osobista treść ich listów niewąt układ stosunków społecznych, inne
Kobiety osamotnione!
Szukajcie dopiero na energiczną interwencję
racjonalizatorskiego istnieją w fabry pliwie budzi współczucie, ale z dru przed nami stają zadania. Wytężona wśród swoich znajomych kogoś, kogo harcerzy, zaprzestał niszczycielskiego
ce „Aria". Trzeba tylko -bardziej sy giej strony świadczy, że są to kobiety praca, wiara w swe poczynania i wal mogłybyście obdarzyć zaufaniem.
dzieła. Bo przecież butelki w całości
To moja rada".
S.R. z Płocka miały powędrować do PMS, PCH i
stematycznej pracy. Załoga „Peruna' słabe, wrażliwe i bezradne. Nowocze- ka uparta, pełna zaciętości — to ów
p rzyspieszy budowę tunelu
która również nie może pochwalić się i sne tempo życia porównać można z trakt szeroki, na który wkroczyła norozlewni win. A pieniądze, uzyskane
z ich sprzedaży harcerze przeznaczyli
Dla uczczenia 70'lecia urodzin Ge dobrymi osiągnięciami, potrzebuje po wichurą. Wymaga ono pewnej zapra woczesria ludzkość, przezwyciężając Apel do Ligi Kobiet
z „Biurokracym". wy i uodpornienia. Cieplarniane tęs piętrzące się przeszkody.
neralissimusa Stalina załoga „Beton- mocy w walce
„Wśród kobiet osamotnionych — pi na odbudowę stolicy. Niestety, znacz
stalu“, budująca tunel linii średnico Fabryka „Dobrolin" należy do jed knoty i bezradność na nic tu się zda
Jedyna rada dla kobiet osamotnio sze z kolei ob. „Zen. Wł.“ — istnieje na część tych pieniędzy, w wyniku
źle zorganizowanej
zorganizowane i akcji zwózkowej
wej, wykona w grudniu br. 6 płyt tu nych z niewielu, gdzie ruch racjona dzą. Dotyczy to nie tylko kobiet, ale nych (a i dla mężczyzn) by jak naj wiele takich, które nawet pragnąc po- zle
nelu, to jest o 2 płyty więcej, niż prze lizatorski nie ma swoich pionierów. i w równej mierze mężczyzn, wśród rychlej znaleźli się na owym trakcie". święcić się pracy — nie mogą tego u- '^ I a z łą
w Ucieszenlach spekulan
lub rozprysła się pod kamienia
A przecież bez pełnego rozwoju ruchu których istnieje bardzo wielu tak sawidywał plan.
Dr J. S. z Warszawy czynić przez wzgląd na obowiązek wy tów,
mi łobuzów.
chowywania swych dzieci.
Roboty ziemne przy budowle tu
Zwodnicze munowce
nelu dobiegają końca. Obecnie po
Takie kobiety w moim pojęciu za
Do wieczora 28 bm, butelki wo
wstaje wykop w ostatniej już sekcji
„Pani „C.B." (autorka zamieszczo sługują na szczególną troskę zarówno ziło tylko 5 samochodów i zwieziono
nowe|o tunelu.
nego już listu) jest welką ryzykant- połeczeństwa jak i instytucji państwo dopiero połowę zebranych butelek.
30 bm. (środa) usłyszym y i św ietlic m łodzieżow ych. 18.00 Z k ra ju ką, jeśli chce szukać męża za pośred wyeh. Jest to obowiązek z gatunku eie Beszta jeszcze leży, stanowiąc w dal
W najbliższym czasie rozpoczną m.Win.dniu
n a stę p u ją c e au d y cje :
ze św iata. 18.15 Z ag ad k i m uzyczne.
szym ciągu łatwy łup. W ten sposób
się prace przy wbijaniu pali
F ala 1SS9,3 m .
19.00 D la w si: R obotnicy rolni w spół nictwem biur matrymonialnych i ogło mentalnych.
W iadom ości 12-04 16.00 20.00 2S.00. zaw odniczą w pracy. 19.15 K o n cert szeń — tak pisze „S.R." z Płocka. —
Na tym odcinku zagadnień społecz zmarnowana została dobra wola ty
W szech n ica 9.15.
pod dyr. G erta. 20.40 M uzyka 21.00 Jest to bardzo zawodne! Pod przy nych należy rozwinąć energiczną ak sięcy warszawiaków i szczery zapał
K ą c ikH. »».>*.—
szacK
otuu
8.40 M uzyka. 8.55 D la k las V I—IX. K o n c e rt C hopinow ski.
21.30 H isto ria
Jtr >—V - r 3 i . i f
9.35 M uzyka. 10.10 M uzyka. 11.15 Au lite ra tu ry polskiej. 22.00 M uzyka. 22.15 krywką bowiem dyskrecji |;erują wszel cję. Chyba najwięcej do tego powoła setek harcerzy. Zmarnowane zostały
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d y c ja lite ra c k a . 11.35 M uzyka. 11.45 K o n cert rozryw kow y z Czechosłow acji kie męty społeczne. Gdy takie skoja ne są Koła Ligi Kobiet. One to powin dziesiątki tysięcy złotych, które mia
P o g a d a n k a . 12.30 K o n c e rt. 13.30 P rz e r 23.15 K o n c e rt sym foniczny. 24.00 K o rzenia dochodziły do skutku, to naj ny otoczyć samotne wdowy czy matki, ły przyczynić się do odbudowy stoli
diagram
wa. 16.20 K o m p o zy to r ty g o d n ia Leoć niec audycji.
obarczone obowiązkami rodzinnymi, cy. (ip).
Ruch białych.
J a n a c e k i Bog. M a rtin u 17.00 S k rzy n 
P olskie R adio za strzeg a m ożliw ość częściej kończyły się smutnie.
k a techniczna. 17.15 M uzyka ludowa. zm ia n w program ie.
Nie widzę niestety uniwersalnego śpieszyć im z radą, interweniować w
W pozycji powyższej białe piękną, 17.40
F r. S m etan a. lS.łO R ad io w y k u rs
ich sprawach, ułatwiać przeszkolenie,
iście „zadaniową" kombinacją skon d la nauczycieli
społecznych.
18.20
gdzie tego zajdzie potrzeba, wystarać
struowały siatkę matową, której nie . D ziecko ulicy" K oszykow skicgo. 18.40
si<?_o pracę, osuszyć łzy, wywołać upowstydziłby się żaden problemista. M elodie operetkow e. 19.15 D la w oj
sk a. 19.45 M uzyka. 20.40 M uzyka. 21.00
śmiech na twarzy i przywrócić utraco
Rozwiązanie — za tydzień.
K o n c e rt C hopinow ski. 21.30 U lubione
ną radość życia".
m elodie. 22.00 „Szpilki". 22.15 M uzyka.
W CZĘSTOCHOWIE, AL. KOŚCIUSZKI Ua,
Zenobia Wł. z Katowic
22.30
B ułgaria, p rz e m a w ia do P olski.
ogłaszają sprzedaż w drodze
23.10 M uzyka tan ec zn a. 24.00 K oniec
audycji.
PRZETARGU OFERTOWEGO
F ala 595,8 m.
niżej wymienionych pojazdów mechanicznych
W ia d o m o ści 5.15 6.00 6.45 16.00 20.00
25-00. W sźech n ica 8.15 18.40.
I. W CZĘSTOCHOWIE, AL. -WOLNOŚCI 77/79:
W. I). W obec niep o cląn la p o trz e b n y c h zm ien io n y m d ek retem z dn, 23. VIII. 1948 r.
5.20 K o n c e rt d la św ia ta pracy . 6.05
ssczegółów sp ra w y w liście nic m ożem y w ed łu g k tó reg o p o d atek
1) sam. cięż. „Peugeot" 1 ton. na chodzie, bez ogumienia i bez aku
w ynosi od 20
G im n asty k a. 6.15 K o n c e rt rozryw kow y
u d zielić
śc isłej
od p o w ied zi.
R adzim y p ro c . do 30 p ro c. p o d staw y .opodatkow a
mulatora.
z B u d ap esztu . 7.10 M uzyka. 8.00 M u
zw ró cić się do S e k re ta ria tu R e d ak cji, k tó  n ia w' zależn o ści o d w ysokości' p o d staw y
zyka. 8.35 P rzerw a. 13.35
D ia
k las
2) motocykl „Jawą" 200 cm. bez ogumienia.
ry w y d a sk ie ro w an ie w celu u zy sk an ia (czynszu).
X------X I. 14.00 „K siądz Ściegienny".
u stn e j p o ra d y .
II W7 REJONIE KONOPISKA, GMINA DŹBÓW:
14.15 M uzyka. 14.55 K o n c e rt solistów'.
STAŁY C ZY TELN IK R. S. Jeżeli n a d 
3) motocykl „N. S. U." 125 cm. bez ogumienia.
15.30 D la św ietlic dziecięcych.
15.50
m ie rn e m a n k o p o w sta ło z w in y ekspe
P o g a d a n k a sportow a.
16.35 M uzyka.
d ie n tk i, Z arząd S p ó łd zieln i m oże ją zw ol
W REJONIE BOREK, GMINA POCZESNA:
III.
17.00 K o n c e rt rozryw kow y. 17.45 D la
nić bez w y p o w ied zen ia.
Je żeli
m an k o
4) sam. osob. „Skoda Rapid" bez ogumienia i bez akumulatora,
p o w sta ło bez w in y e k s p e d ie n tk i, w ów czas
5) 2 sam. cięż. „Thorńycyoft", bez ogumienia i bez akumulatora —
Z arząd m oże ją zw o ln ić po 3 n re s ią c a e h
n ie s ta w ie n n ic tw a do p ra c y , jeżeli należy
nie na chodzie.
o n a do k a te g o rii p ra c o w n ik ó w u m y sło 
w ych lub po 4 ty g o d n ia c h — jeżeli je s t
IV W ZAKŁADACH DOLOMITOWYCH W TARNOWSKICH GÓRACH
p ra c o w n ic ą fizy czn ą.
UL. BYTOMSKA Nr. 15:
U m ow a d zierżaw y p o w in n a by ć s p o rz ą 
6) sam. cięż. „Thornycvo: t“ 4 ton., bez ogumienia i bez akumula
d zo n a n a p iśm ie, p rz y czym fo rm ą n o ta 
ROZWIĄZANIE POZYCJI Nr 7
r ia ln a n ie je s t k o n ieczn a.
tora
i
nie
na
chodzie.
Białe utorowały drogę pionowi d6
DYM ITR Z A G O SK IN . W ysokość p o d a t
V. W REJONIE STAROPOLSKIM W STARACHOWICACH, UL. FRAN
k u od n ieru ch o m o ści zo stała u sta lo n a w
do ósmej linii w następujący sposób:
CUSKA:
a
r
t. 22 d e k re tu o p o d a tk a c h k o m u n a ln y c h i
1. Sd2—b3-r, Sd4-fb3 (teraz czarny
7)
sam. osob. „D. K. W." kabriolet bez ogumienia i bez akumulatora,
skoczek został odciągnięty od pól c6 i
S) motocykl z przyczepką „A. J. S."' 1200 cm. bez ogumienia i bez
e6, jednakże pion d6 nie może jeszcze
akumulatora. •
pójść naprzód wobec 2....Wel—dl). 2.
Wymienione pojazdy można oglądać w miejscach garażowania co
Gh6—d2+, (wobec groźby utraty wie
dziennie od godziny 8.00 do 16.00.
ży czarne zmuszone są zabić gońca)
2....Sb3xd2 (droga do linii przemiany
Oferty w zalakowanych kopertach składać w Sekretariacie Zjedno
pad ło w IM klasifj 57 lo te rii w szczęnareszcie jest wolna, gdyż skoczek prze
czonych Kopalń Rudy Żelaznej i Topników w Częstochowie, Al. Kościusz
śliw e j k o le k tu rz e
słonił wieży linię „d"). 3. d6—d7 i bia
ki l Ja, . do dn. 14.XII. 49 r., godz. 16.00, z dołączonym kwitem wpłaconego
łe dorabiają hetmana, po czym wygra
wadium w wysokości 5 proc. oferowanej sumy w Kasie Z. K. R. Z. i T.,
r , s ł o n iil n
na nie przedstawia już trudności.
CZĘSiTO CHOWA
lub Kas wymienionych Rejonów lub Zakładów.
A leja N .M .P atm y 28 w „Rejncunłę".
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 15.XII. 49 r. o godzinie 10.00 w miej
Ł asy flo IV k lasy n a le ż y •wykupić
scu składania ofert.
K. 3255-1
n a jp ó ź n ie j do 3. X II. 49 r. w łączn ie.
Z. K. R. Z. i T. zastrzega sobie prawo wyboru oferenta bez względu
__________________________ G GTGl
na wynik przetargu i unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.
ogłasza
NIEOGRANICZONY PRZETARG OFERTOWY
na sprzedaż niżej wyszczególnionych samochodów i motocykli:
1. samochody osobowe: marki „Citroen", „Renault", „D. K. W."
i „Fiat",
Bank Inwestycyjny Oddział w Olsztynie przy ul. Pieniężnego 6/7
W związku z przystąpieniom P. P. B. do remontu domu Nr. 21 przy
2. samochód ciężarowy marki „Steyer" 2 tony,
podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 12 grudnia 1949 r. o godzinie
ul. Piłsudskiego w Częstochowie, wzdłuż którego biegną przewody sieci
8. Motocykle marki: „Adler" i „Ardie" (solówki).
10-ej odbędzie się w lokalu Banku sprzedaż w drodze przetargu publicz
rozdzielczej — zawiadamiamy naszych P. T. odbiorców, zamieszkałych —
Przetarg odbędzie się w dniu 15.12. 1949 r. o godzinie 10-ej rano
nego nietypowego samochodu rsodowego, marki „OPi.'!. P-4". Wymieniony
przy ul. Piłsudskiego od Nr. 1 — 29 włącznie, że począwszy od dnia
w Dyrekcji w Radomiu, gdzie należy składać oferty wraz z kwitem na
wyżej samochód jest na chodzie i można go oglądać codziennie, prócz nie
1.XII. do 10.XI1. br. (prócz niedziel) będą pozbawieni energii elektrycz
wpłacone w kasie Dyrekcji wadium w wysokości 5 proc. oferowanej sumy
dziel i świąt od godziny 11 — 12, w Garażach Miejskich przy ul. Pienięż
nej w godzinach od 8-ej do 10-ej każdego dnia.
do dnia 15.12. 49 r. godz. 9-ta. Powyższe samochód/ i nąotoę/kle oglądać
nego 14.
Gąjgę p o ^ y ^ o g o przedsiębiorstwa przemysłowe i dyołme warszta
fjfcaa w gpdżinach urzędowych. ŻsItttefop*
możność wyłąet^nia^ nlt*
L4Q5-i
ty jnfobni&M
praęy nu zufti&to? od godt, lW j.
K. 8254-0
jfty&b pojazdów a przetargu.
K. 1708-1

Coraz więcej klubów

ruch racjonalizatorski ogarnia fabryki warszawskie

Zmarnowany zapał i dobra wola

Stosy butelek c z e k a ją na C e n tr a lę

D yskusja kobiet osamotnionych
u ja w n iła w y jście z zaczarow an ego k oła

Zobowiązanie »Betonstalu«
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j

POPIERAJ
Towarzystwo PrzyjaciółDzieci

Zjednoczone Kopalnie Rudy Żelaznej i Topników

100.000 .- zł 35W5
100.000.- z ł K

Dyrekcja Lasów Państwowych w Radomiu

O G Ł O S Z E N IE

J

Ogłoszenie o przetargu
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ŻYCIE OLSZTYŃSKIE

Na szlaku turystyki i wczasów

Olsztyn, Gdańsk i Białystok
porównają swoje wyniki we współzawodnictwie kobiet

DO 1.000 INTERESANTÓW DZIENNIE
przew ija się przez ciasny lokal „O rbisu”
(1) Zapewne nie wszyscy zdają sobie sprawę z tego, jak wielką rolę w
organizacji ruchu wypoczynkowo-turystycznego odgrywa Polskie Biuro Podró
ży „Orbis“. Jego oddział olsztyński, mieszczący się w trzech dusznych
i ciemnych klitkach w domu przy ul Stalina 26, jest stale oblegany przez
setki, a w sezonie letnim — tysiące interesantów.
Są to nie tylko zwykli pasażerowie,
którzy zawczasu wykupują bilety ko
lejowe. Większość interesantów „Orbisu‘“ stanowią wycieczkowicze i wcza
sowicze.
NAWET W MARTWYM SEZONIE
We wrześniu tego roku przez ciasny
lokal przy ul. Stalina przewinęło się
11.252 osoby, wyjeżdżające na wczasy, . lub powracające z wypoczynku,
oraz uczestnicy wycieczek turystycz
nych. Ponadto zwykły ruch pasażer
ski dostarczał olsztyńskiemu „Orbiso
wi" od 250 do 350' interesantów dzien
nie, co w ciągu miesiąca daje pokaź
ną liczbę ok. 7.500 ludzi.
Tak więc nawet w tym martwym
sezonie ponau 18.000 osób miesięcz
nie, czyli przeszło 700 dziennie prze
wija się przez szczupły lokal naszego
„Orbisu".
A trzeba jeszcze wziąć pod uwagę,
że interesanci przychodzą do „Orbi
su" nie tylko po bilety, lecz i po in
formacje, należyte więc ich obsłuże
nie wymaga czasu, a za tym i miej
sca.
DO 1.000 LUDZI DZIENNIE
W miarę realizacji przewidzianej w
planie 6-letnim rozbudowy sieci do
mów wypoczynkowych i schronisk tu
rystycznych na naszym terenie, jak i
w innych dzielnicach kraju, wzrastać
będzie ruch wczasowy i wycieczkowy
w takim stopniu, że już w przyszłym
roku może dojść do liczby ok. 1000 lu

dzi dziennie, których będzie musiał
obsłużyć olsztyński oddział „Orbisu".
WIELKIE ZADANIA
Rząd nasz nie szczędzi środków pie
niężnych na dalszy rozwój wczasów
i turystyki, które poza względami
natury ściśle zdrowotnej mają przed
sobą także wielkie zadania społecznowychowawcze. Chodzi więc o wzajemnę . zbliżenie poszczególnych grup
świata pracy i zapoznanie ich z inny
mi dzielnicami kraju. Ostatnim wyra
zem tych dążeń jest nowa odmiana
ruchu
wycieczkowego pod hasłem
„wieś do miasta i miasto na wieś".
Dla powiązania działalności roz
proszonych ogniw tego ruchu w woj.
olsztyńskim powstała, jak wiadomo,
komisja krajoznawczo - turystyczna,
której przewodniczącym jest kierow
nik miejscowego biura „Orbisu". Nie
jest to wybór przypadkowy, jako że
„Orbis" obsługuje wszystkie formy
tego ruchu i nie jest ograniczony te
renowa do granic administracyjnych
naszego województwa.
WIĄŻĄCE UMOWY
„Orbis" posiada wiążące umowy z
CRZZ i Zarządem Głównym ZSCh.,
współpracując stale z tymi organiza
cjami na szczeblu wojewódzkim, po
wiatowym i gminnym w naszym re
gionie.
Na podstawie tych umów z organi
żaetymi, reprezentującymi cały świat
pracy miast i wsi, „Orbis" obsługuje
kieruje ruch turystyczny grupowy i

Sylwetki naszych delegatów
P rzed Woj. Konferencją

Zw. Zawodowych

indywidualny do różnych miejscowo
ści według wyboru zainteresowanych
łsób.
Dodajmy do tego, że „Orbis" pro
wadzi ponadto kolekturę loterii pań
stwowej i załatwia z tego tytułu spo
ro klientówr, a byłoby ich znacznie
więcej, gdyby nie byli narażeni na
ścisk i długie wyczekiwanie w kolejce.
A LOKALU WCIĄŻ BRAK
Już z tego krótkiego ujęcia działal
ności „Orbisu" wynika, że istnieje
oczywista rozbieżność między skalą

działalności i obowiązków tej insty
tucji, a jej możliwościami wykonaw
czymi, uwarunkowanymi ciasnotą po
mieszczenia.
Nic też dziwnego, że „Orbis" od
dłuższego już czasu (zresztą bez po
wodzenia) kołacze do władz miejskich
Olsztyna o nowy obszerniejszy lokal
w śródmieściu.
Sprawę „Orbisu" naświetliliśmy ze
stanowiska czynności i potrzeb insty
tucji. W następnym artykule potrak
tujemy ją od strony możliwości loka
lowych miasta.

(ga) III etap współzawodnictwa
Ligi Kobiet między województwami
olsztyńskim, gdańskim i białostockim
został zakończony. Wojewódzka ko
misja arbitrażowa opracowała wspól
nie z powiatowymi komisjami plan
pracy, dotyczący podsumowania wy
ników tej akcji we współzawodniczą
cych .gminach i kołach.
W każdej gminie były odpowie
dzialne za przeprowadzenie podsu
mowań dwie członkinie Ligi, które
uwzględniały również poszczególne
koła gospodyń wiejskich i koła LK
w PGR-ach.
Już w dniu 2 grudnia odbędzie się
zebranie woj. komisji arbitrażowej,
poświęcone podsumowaniu wyników
pracy dla całego woj. olsztyńskiego.
W dniu 6 grudnia spotkają się w
Olsztynie lub Gdańsku przedstawi-

cielki trzech współzawodniczących
województw, które jako międzywo
jewódzka komisja arbitrażowa po
równają wyniki i osiągnięcia pracy
swoich terenów w III etapie współ
zawodnictwa.

Roboty drogowe
wykonano z nadwyżką
(1) Tegoroczny plan ix>bót drogo
wych w naszym województwie prze
kroczony został ze sporą nadwyżką
zarówno na szosach o nawierzchni
bitumicznej, jak i tłuczniowej.
Wykonano również przewidziane
na ten rok roboty brukarskie w mia
stach i osiedlach naszego regionu.
Opóźniona nieco z powodu nieter
minowych dostaw materiałów rea
lizacja planu odbudowy mostów już
dziś jest również na ukończeniu.

Szachi ści O ls zty n a
leszcze 5 pow. nie wykonało planu zwyciężają
Białystok

w akcji zbiórkowej na odbudowę Warszawy

(czo) Jak powszechnie wiadomo, województwo olsztyńskie zajmuje jed
no z pierwszych miejsc w kraju pod względem wykonania tegorocznego
planu zbiórkowego na odbudowę Warszawy. Według ostatnich meldunków
na dzień 20 listopada osiągnięto od początku roku kwotę 48 milionów zło
tych, co stanowi 192 proc. planu, wyznaczonego nam przez władze cen
tralne.
Tak pomyślny przebieg akcji mamy proc. planu, na trzecim Mrągowo —
do zawdzięczenia przede wszystkim 154 proc. i na czwartym Bartoszyce —
akcji współzawodnictwa, którą podję 139 proc. Natomiast Ostróda zajmuje
ły wszystkie komitety powiatowe Od dopiero 10 miejsce, Kętrzyn 11 a Gi
budowy Warszawy w zakresie przed życko 15.
terminowego wykonania swych pla
ODWROTNY STOSUNEK
nów rocznych.
Giżycko
rozpoczyna listę komitetów,
PRZODUJE PISZ
W dalszym ciągu we współzawod które znajdują się na końcu tabeli. Są
nictwie przoduje powiat piski, który tu jeszcze Górowo — 87 proc., Bisku
pobił już swój rekord z roku ubiegłe piec — 84 proc. i Olsztyn (powiat) —
go i do dnia 29 listopada wykonał 302 81 proc.
Komitety Odbudowy Warszawy we
proc. planu. Charakterystycznym ula
tegorocznej akcji zbiórkowej jest fakt, wszystkich tych powiatach nie wyka
że przodują w niej powiaty mniejsze zują żywszej działalności. Typowym
przykładem jest powiat Olsztyn, w
i słabsze gospodarczo.
I tak na przykład na drugim miej którym roln'cy ątanowią około 90 proc.
scu znajduje się Węgorzewo — 184 ludności, a wpływy na SFOS — to w

99 proc. świadczenia klasy robotni
czej.
TRZEBA ZMIENIĆ
Fakty i cyfry wskazują więc dobit
nie, że niektóre komitety powiatowe
pracują źle, że idą po linii najmniej
szego oporu.
Ten stan rzeczy trzeba zmienić. Na
sze zaszczytne czołowe miejsce w
kraju musi być wynikiem ofiarnej
współpracy całego społeczeństwa, a
nie tylko klasy robotniczej, najbar
dziej uspołecznionej.

(lb) W szachowym meczu rewanżo
wym, który odbył się w lokalu ko
ła ZZK w Olsztynie, drużyna oLsztyń
ska pokonała drużynę Białegostoku
w stosunku 12:8.
W grze brało udział po 10 za
wodników z każdej strony. Najlep
sze wyniki w drużynie olsztyńskiej
uzyskali zawodnicy koła ZiZK: K o*
łcmecki, Brożyński, Zienkiewicz i Ka
tarzyński, nie przegrywając żadnej
partii.
Mecz odbył się wobec licznie zgro
madzonej publiczności, która z za
interesowaniem
śledziła przebieg
gry.

Dziś p r z y b y w a z W a r s z a w y komi sj a

która zbada plany Pomnika Wdzięczności
(osz) Dzisiaj przybywa do Olsz
tyna komisja ministerialna w celu
zapoznania się na miejscu z pro
jektem Pomnika Wdzięczności dla
Armii Radzieckiej.
W skład komisji wchodzić będą:
przedstawiciel Min. Kultury i Sztuki
ob. Roman Gineyko, przedstawiciel
Głównej Komisji Artystycznej Z. P.
A. P. rektor Strynkiewicz oraz prof.
Fr. Masiak.

W imieniu projektodawcy pomni
ka, którym jest, jak wiadomo, zna
komity rzeźbiarz prof. Ksawery
Dunikowski, występować będzie pro
fesor Flukowski.
Jutro komisja zapozna się z na
desłanymi już przez prof. Dunikow
skiego planami i szkicami oraz prze
prowadzi „wizję lokalną" na placu
Armii Czerwonej, gdzie stanąć m*
pomnik.

(ga) 10 i 11 grudnia odbędzie się się w rodzinie robotniczej w 1919 r.
w Olsztynie Wojewódzka Konferen w Końskich (woj. kieleckie), gdzie Zagnany zawieruchą wojenną na obczyznę
cja Związków Zawodowych, na któ ukończyła szkołę średnią. Ciężkie
rą wybrano 164 delegatów, najak warunki materialne rodziców nie
tywniejszych przedstawicieli pracy pozwoliły Kralkowskiej na dalsze
związkowej.
kształcenie się.
(1) Co piszą autochtoni do przeby dajemy, aby nie narazić podpisanego
Sylwetki
czołowych
delegatów
Podczas okupacji pracowała w miej wających na obczyźnie członków na niechęć i szykany ze strony śro
świata pracy będziemy zamieszczali i skim Domu Dziecka w Radomiu. Za swoich rodzin, których zawierucha dowiska, w którym niestety — zmu
na łairubch naszego pisma. Pierwszą! ówczesną aw;ją aktywną działalność wojenna rozsiała po święcie i którzy szony jest jeszcze przebywać.
z nich poświęcam dziś zasłużonej w ruchu podziemnym przeciwko fa z tych lub innych powodów nie mo
J. O., autor listu, którego żona
działaczce związkowej z Mrągowa.
szystowskim okupantom odznaczona gli dotychczas powrócić do kraju? Anna O. zamieszkuje w miejscowo
została .po. wyzwoleniu srebrnym
*
Możemy sądzić o tym pośrednio ści Drygały w pow. piskim, dzięku
(an) Wczoraj zakończono w Olsz nej, z której wybrano recytatorów dc
Ob. Zofia Kralkowska urodzTa Krzyżem Zasługi z Mieczami.
z listów, jakie otrzymują od tych je staroście za opiekę, okazywaną tynie
eliminacje na ogólnopolski kon Warszawy, sześciu weszło z Olszty
W wolnej już Polsce Ludowej mimowolnych emigrantów ich krew żonie przez władze polskie. Oto, jak
kurs recytatorów, który ma się od- na.
Kralkowska pracowała początkowo, ni, oraz nasze władze administracyj sam o tym pisze:
byś w Warszawie w dniach 10—15
jako ekspedientka w spółdzielni w ne. Cytowaliśmy je już nieraz. Obec
Sąd konkursowy przyznał dwa
mieście rodzinnym, w lutym zaś 1946 nie mamy do zanotowania ncwy cha
pierwsze miejsca: 9-letniej uczennicy
„Ja, jako mąż, chcę podziękować grudnia.
Do
konkursu
stanęło
69
osób
z
te
roku' osiedla się w Mrągowie, pra rakterystyczny przykład tego rodza za wszystko dobro co ją spotkało ze
Y klasy 11-latki żeńskiej Janinie My.
OTWARCIE MODELARNI
cując tam kolejno w PFT i MR oraz ju korespondencji.
strony władz polskich tak. iż wcale renu Olsztyńskiego Okręgu Szkolne ślińskiej oraz uczniowi 10 klasy szko
Nazwiska autora listu, pisanego z nie zaznała niedostatku. W krótkim go. Liczebnie zdecydowanie przewa ły męskiej Henrykowi Przyborow(czo) W dniu 15 grudnia nastąpi w ' PZGS.
Dzięki swej rzetelnej i oddanej Uelbach (Pallenberg) w strefie bry czasie — dodaje — zdrowie pozwoli żały dziewczynk. Chłopców stanę skiemu. Drugie miejsce zajęła uczen
otwarcie pierwszej wzorowej mode
nica IV kl. z Ostródy Wanda świe
larni lotniczej w naszym mieście, pracy dla dobra mas pracujących w tyjskiej do starosty w Piszu, nie pc- mi wrócić do mojej Ojczyzny i tn n ło do konkursu tylko 26.
Na podstawie ogólnego wrażenia cka.
zamieszkać, jaka obywatel pctfski,
która mieścić się będzie w gmachu imię ideałów Polski Ludowej we
pracować dla mojej rodziny i spo sądzić należy, że najlepszą klasę reliceum
komunikacyjnego przy Ał. wrześniu roku ub. Kralkowska zosta
Tych troje będzie reprezentowało
je przeniesiona z PZGS, gdzie pra NIEDYSREC JE
łeczeńsfcwa polskiego. Proszę o dal cytacyjną pokazały szkoły Olsztyna,
Wojska Polskiego.
sze staranie się o moją rodzinę, aż świadczy o tym również fakt, że do nasze województw'0 na konkursie
Modelarnia wyposażona zostanie w cowała jako referentka zbożowa, na
ja sam do mojej Ojczyzny powrócę". 1 dziewięcioosobowej ekipy eliminacyj-' ogólnopolskim w Warszawie.
nowoczesny sprzęt techniczny oraz stanowisko sekretarza Powiatowej T a k i e k o p e r t y
bogaty zapas materiałów pomocni Rady Związków Zawodowych w Mrą
gowie.
czych.
Aktywny udział w życiu Partii i w trzeba przenicować
WYSTAWA SZKOLNA
pracach związkowych sprawił, że cb.
(mr) Spotkaliśmy się ostatnio z
(an) Wczoraj zamknięta została Kralkowska 'będzie na Woj. Konfe- przykładem nieprzemyślanej^ oszczędno
4-dniowa wystawa Szkolnych Kas
Zw. Zaw. reprezentowała rze ści. Oto jeden z ostródzkich urzędów
Oszczędnościowych,
zorganizowana rencji
sze
związkowców
powiatu mrągcw- wysyła swoją korespondencję w ko
PASŁĘK. — (mi) Przyznany nasze
GIŻYCKO. — (jf) Jednym z nie czeństwa, w pierwszym rzędzie przo
staraniem olsztyńskiego oddz. PKO.
pertach, na których czytamy nadruki:
skiego.
mu powiatowi na ostatni kwartał
downicy
pracy
i
młodzież
klas
liceal
licznych
dobrze
postawionych
hoteli
„Postsache
nach"
—
„Nicht
stcmKONCERT
rb. kredyt w wysokości 3 milionów
na naszym terenie jest hotel tury nycli szkoły 11-letniej.
„
„
peln! Nicht zukleben!".
(a) Mieczysław Worctyński wystą
złotych na kupno krów dla mało
' Sądzimy, że takie koperty nadają styczny „Orbisu" w naszym mieście.
pi w niedzielę 4 grudnia 0 godz. 20,
KĘTRZYN. — (ma) Miejska R?- i średniorolnych chłopów został do
W ciągu tego roku do 1 listopada
>
i
n
■
•
i
się
do
użytku
dopiero
po
ich
przenicow auli 11-latki przy ul. Mickiewicza,
da Narodowa uchwaliła usunięcie dnia 15 bm. wykorzystany w 50 proc.
oszczędnie i z hotel ten gościł już z górą 5 tysię młynka, wyrabiającego kaszę, z zaj Do
z koncertem - recitalem.
końca roku zostanie on wyczer
cy przyjezdnych, których dobrze
W programie Chopin, Moniuszko,
i sprawnie obsłużył nieliczny perso mowanego dotychczas lokalu przy pany niewątpliwie w całości.
Glinka, Czajkowski, Verdi, oraz pie
placu Wolności 2. Młyn ten zakłóca
nel, składający się z 32 osób.
śni ludowe mazurskie. Przy fortepia
spokój okolicznym mieszkańcom i
KĘTRZYN.
—
(ma)
Miejska
Rada
nie prof. E. Bassak.
nadmierne zaśmiecanie dzie WCZORAJ MI TMGP
Narodowa przydzieliła Centrali Han powoduje
dzińca
przy
Zarządzie Miejskim,
DLACZEGO CIEMNO?
dlowej Przemysłu Odzieżowego dom szczególnie w dni
targowe.
D e s z c z i ś n ie g
(j) Uporządkowany ostatnio plac
na
rogu
ulic
Rycerskiej
i
Zjazdowej.
(x) Rozegrane w Kętrzynie mecze zdobywają się na zryw i w rezulta- Budynek ten ma być odremontowa
Roosevelta tonie wieczorami w ciem
OSTRÓDA. — (mr) W toku obrad
w
siatkówkę
i
koszykówkę
przynio,
cie
wygrywają
,mecz
2:1
15:12,
5:15,
nościach. Dlaczego? — pytają miesz
do 1 stycznia. Sklep Centrali ma plenarnych Powiatowej Rady Naro odstraszyły wieśniaków
sły w obu wypadkach porażki (choć | 15:11). Piłek branych w wielu yry- ny
kańcy tej dzielnicy.
być otwarty z początkiem roku przy dowej stwierdzono, że akcja likwi
nie zupełnie zasłużone) „Kolejarzo- [p?dk?.ch nieczysto przez miejscowych szłego.
(ga) Wczorajszy targ cechowała
dacji analfabetyzmu wykazuje pewne mała
DWA — TO ZA MAŁO
(Olsztyn) na rzecz gospodarzy sędzię nie „odgwizduje".
podaż artykułów wiejskich,
(an) Na targowisku miejskim na — „Związkowca".
KĘTRZYN. — (ma) Wielkim po braki z winy samych analfabetów, takich na przykład jak nabiał i drób.
W „koszu" Kolejarze wystąpili w
jak i czynników, które za mało pra
Zatorze wkrótce już zostanie odd:ny
wodzeniem
cieszyła
się
u
nas
wysta
odmłodzonym
składzie.
Z
dawnego
W „siatce" przez cały przebieg gry
Niewątpliwie wpłynęła na to fa
do użytku drugi w mieście szalet
składu .został tylko Troiclci. W po wa objazdowa „Mickiewicz — Pusz cy wkładają w organizowanie i pro
publiczny. Dobre i to, chociaż dwa lekką przewagę ma „Kolejarz", jed czątkach gry przewagę ma „Kole kin" w lokalu Zw. Zaw. W uroczy wadzenie kursów oraz uświadamia talna pogoda, tj. deszcz ze śnie
szalety na Olsztyn — to stanowczo nak gospodarze, mocno dopingowani jarz", który prowmdzi 9:3. Gospoda stym otwarciu wzięli udział licznie nie
analfabetów co do pożytku giem.
przez licznie zebraną publiczność,
za mało.
rze grają brutalnie, atakując w nie zgromadzeni przedstawiciele społe z nauki.
Nie zawiedli natomiast sprzedaw
dopuszczalny sposób młodych zawod
cy podmiejscy, którzy zaopatrzyli
targ w owoce, warzywa i kwiaty.
ników „Kolejarza".
Skrzynka redakcyjna
Cena jabłek w zależności od gatun
Pod koniec pierwszej połowy „Zwią
ku wahała się od 60 do 110 zł za
zkowiec" stosuje rzuty z dystansu
kg. Cebulę sprzedawano po 60 zł.
i w rezultacie do przerwy wyrów
Marchew po 30 zł- i 'żurawiny po
nuje na 13:13. (Po przerwie znów
pierwsze kosze zdobywa „Kolejarz",
Transakcje wiązane w zawodzie 150 zł.
(il) O rozwoju rzemiosła olsztyń
jednak dobrze dysponowani strzało skiego, które pracuje od początku te szewskim osiągnęły w okręgu olsztyń
We wczesnych godzinach rannych
Dyrekcja Lasów Państwowych na- tartaku w Okertowie. W piśmie tym we Radziuk i Fedorowicz I ze go roku w ramach planu produkcyj skim obrót 6 milionów zł., w okręgu ukazała się niewielka ilość masła
desłała nam pismo, w którym uzupeł czytamy:
„Związkowca" rzucają z dystansu. nego,
świadczą obroty, osiągnięte mrągowskim blisko 3 miliony zł. i w i jaj, którą rozkupiono momental
„W miejscowości Okertowo, w któ Mecz kończy się zwycięstwem go przez
nia zamieszcozną przez nas notatkę,
Centralę
Spółdzielczo-Państwo- okręgu ostródzkim — 743 tysiące zł. nie.
w której omawialiśmy trudności miesz rej znajduje się tartak Lasów Pań spodarzy 39:27.
wą, zrzeszoną w Centrali Rzemieślni
stwowych,
rzeczywiście
odczuwa
się
kaniowe i komunikacyjne robotników'
Na wyróżnienie w „Związkowcu" czej.
brak mieszkań robotniczych. Prawie
•>-. o * .
^
Obroty te wyniosły w okresie 10
jednak cała całoga tartaczna mieszka zasłużyli Radziuk i Fedorowicz II, miesięcy
102 miliony zł., na co
w odległym od Okertowa o 6 km. w „Kolejarzu" Barcz, Adaszewski i złożyły sięz górą
kwoty, uzyskane ze sprze
Orzyszu. Połączenie kolejowe Orzysza Troicki. Dla „Kolejarza" kosze zdo daży towarów
HANDLOWE
Zagubiono książeczkę wojskową Nr.
dzia
z Okertowem jest dobre (trzy pociągi byli: Głowacki 9, Adaszewski i Tro nych, szewskich,włókienniczych,
----------------------—
—---------------—
'0398516
Seria „A" ‘wyd. RKU-Ostrógalanterii
skórzanej
na dobę). Dodać przy tym należy, że piki po 7, Wiśniewski 4. Dla „Związróżnych innych wyrobów rze Kupuję piżmowce, tchórze, wydry, ka- da z dn_ 11>VIL 47j karta konia> oraz
obie miejscowości łączy doskonała szo zkowra": Fedorowicz 1 •— 14, Ra- oraz
lakuły, wszelkie inne skoiki futerko- WSZyStkie dowody na medale wojsko
sa asfaltowa, a robotnicy pokonują tę dziulk 13, Szychowicz 12. Sędziował mieślniczych.
W OLSZTYNIE
W zakresie zaopatrzenia obroty Cen we. Łódź, Piotrkowska 36 Bryczkow- we Gołąbczyk Franciszek, wieś Wy-.
nieznaczną
odległość
rowerami.
W
tar
słabiej
(niż
zwykle
p.
Rusiecki.
1024-0 Isoka, gm. Pietrzwałd, pow. Ostróda.
trali osiągnęły kwotę z górą 17 milio ski.
Teatr im. Jaracza — „Błękitny taku poza tym znajduje się samochód
Publiczność kętrzyńska nie zdała
zł. w dziale włókienniczym, skór
ton" pccz. 19.30.
ciężarowy, który po naprawie będzie egzaminu, zachowując się w sposób nów
PRACA ZAOFIAROWANA
twardych i miękkich oraz artykułów ________________________________
Zagubiono prawo jazdy szoferskie Nr.
KINA
mógł nadal dowozić robotników do niesportowy.
chemicznych.
Gosposię wstarszym wieku, przyjmę 103/3 wyd. Anglia, legitymację PZPR
Kino „Polonia" - „Pan Nowak", miejsca pracy".
do prowadzenia domu, na 2 osoby. ,-^r- 1117642 wyd. Ostróda Brozda Meprod. czeskiej, godz. 17.30, 19.00 i
Za uzupełnienie naszej informacji
20.30; dozw'. od lat 7.
Zgłoszenia osobiste: Olsztyn Żerom- tdard — Ostróda Głowackiego 32.
dziękujemy.
Szkoda
jednak,
że
nade
Kino „Mazur" — „Wielkie życie", szła dopiero po upływie półtora mie
skiego 39—7 od g. 17—19.
1100-1 I
"
.
________________________________ Zgubiono zezwolenie na sprzedaż wyprod. radzieckiej, godz. 15.30, 17.30 i siąca
od daty ukazania się notatki w
m oż na nabyć za 20 złotych
ZGTJBY
jrobów P. M. T. wyd. w Olsztynie dla
39.30, dozwolony od lat 14.
„Życiu".
------------------------------------------------ Gminnej Spółdz. „Samopomoc ChłopMamy nadzieję, że w międzyczasie
Kino „Odrodzenie" — „Bokserzy"
Zgubiono dwaodcinki wymeldowania ’ska« w Świętajnie — filia Piasutno i
drrm at prod. radzieckiej dozwolony od remont samochodu został już zakoń
na nazw. Brzezińska Irena i Zdzisław filia Kolonia.
1099-1
czony
i
robotnicy
tartaku
w'
OkerfcTlat 7; godz. 16, 18.15, j 20.15.
K 1406 I
z wydrukowanym znaczkiem.
wieś Grzybów, gm. Duraczów, pow.
Apteka dyżurna: Fajertaga, Kolejo wde, szczególnie ci starsi, nie są zmu
Końskie '
31665-1
szeni jeździć do pracy na rowerach.
wa 17.

d zię k u je autochton za opiekę nad żoną
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