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Atenp skarżą się na USA

Tajna wizyta Eden
Grecja ogniwem kombinacji wschodniej
A TEN Y, 3.2 (API). — Sensacyjne szczegóły tajnej wizyty byłe.S° brytyjskiego ministra spraw zagranicznych Edena w Atenach
yjawnia pismo ateńskie „Embros“. Eden omawiał z greckimi mę2ąmi stanu sprawę porozumienia państw Bliskiego Wschodu z Greoraz wewnętrzną sytuację tego kraju.
Według
inform acji
dziennika,
den przybył do Aten 27 stycznia
- natychmiast odbył rozmowę z arybiskupem Damaskinosem. Tema2eiTl rozmowy były wrażenia Edena
p l eSfo „pryw atnej“ podróży po

z szefem m isji amerykańskiej w
Grecji Griswoldem. Szczegóły tych
rozmów nie przedostały się jednak
do wiadomości publicznej. Kores
pondentowi udało się jedynie do
wiedzieć, że po wizycie Edena od
h ersji. Eden miał zakomunikować szedł z ambasady amerykańskiej w
a*naskinosowi, że życzeniem rzą- Atenach obszerny raport szyfrowa
a brytyjskiego jest ściślejsze po ny do Waszyngtonu.
ssanie Grecji z krajami Ligi
Pobyt Edena w Atenach trw ał
^bskiej oraz z Turcją i Persją, dwa dni, które były od rana do
dziennik
stwierdza
dalej,
że nocy wypełnione konferencjami.
£rzed swym wyjazdem z Wielkiej
rytanii, b. minister Eden odbył
_
rozmowę ą m inistrem Bevihem, w czasie której ustalono plan
Podróży Edena. Minister Bevin,

W
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W Mirkówskiej/ifabryce papieru praca jest połączona często z du- ,
?yńt, wySiłkicm łizycznym. — Na zdjęciu robotnik Dąbrowski zamy- !
^M^V,biornik przygotowany do wybielania szmat.
Korespondent podkreśla, że grec-4 }(
LA. H a
ki minister wojny miał się „uskar
żać“ na działalność amerykańskiej
misji wojskowej w Grecji i oświad
id
czyć. że „chętniej widział w Gre
cji stosunki, ja k ie panowały za
czasów brytyjskich“. Minister miał
ponadto podkreślić, że amerykań
skie materiały wojskowe okazują
się często przestarzałe i że dlatego
właśnie zwrócił się przed kilkoma
tygodniami do W ielkiej Brytanii
w sprawie dostarczenia Grecji 40
BERLIN, 3. 2. (API). Około 3 m i przetoczy się przez całe Niemcy od
tys. karabinów.
lionów robotników weźmie dziś u- granicy duńskiej do szwajcarskiej.
Już wczoraj rozpoczął się w R iWczoraj wieczorem, rzecznik rzą dział w największym ze wszystkich
du ateńskiego zapytany w sprawie strajków protestacyjnych, jaki do lonii strajk we wszystkich przed
pobytu b. m inistra Edena oświad tychczas został zorganizowany w siębiorstwach przemysłowych, trans
czył, że nie może udzielić na ten strefie anglo-amerykańskiej od po portowych, miejskich i komunika
czątku okupacji. Fala strajków cyjnych. Dziś od rana strajkuje otemat żadnego komentarza.

Akcja protestacyjna

3 miliony robotników
r o z p o c z y n a d z iś s t r a j k

Przed zebraniem zastępcom Wielkiej Czmórki

ory Przygotowywał się już wówzas flo sweg0 wystąpienia w Izbie
*hin w sprawie unii zachodnio{| r°Pejskiej, przedyskutował z EdoHełn niożhwość stworzenia po^ bhego związku państw Srodko4 eK° i Bliskiego Wschodu. Grecja
g 'yzględu na swe położenie geos a*'czne, byłaby raczej związana
Ul 12 federacją niż z unią zachod-

?~europejską.
^ ^respondent „Embros"
donosi
j. lei, że po rozmowie z arcybiskuhi Damaskinosem, b. min. Eden
Oprowadził dyskusje z premie2Jb greckim, z m inistrem spraw
granicznych oraz z ministrem
° iny, w czasie których przedstar,! 1 mu oni rozwój sytuacji w
v*rr••
ecji.
Uzi ennik podkreśla, że wizyta
Ed eha była utrzymana w tajemni-

Zniesienie zarządów wojskowych
proponuje przedstawiciel ZSRR w Austrii
dzie Samuel Reber, zastępca dyrek
tora departamentu
europejskiego
amerykańskiego ministerstwa spraw
zagranicznych.
LONDYN, 3.2 (BS). Konserwatyw
ny „Seottsman“ , omawiając kwestię
traktatu z Austrią i sprawę zwoła
nia posiedzenia zastępców czterech
m inistrów pisze:
„Interesujące jest, że inicjatywa
rożmów pochodzi tym razem od Ro
sjan. Tygodnik „Spectator“ , ko
mentując propozycje radzieckie, oś
wiadcza:
„Nadeszła nowa okazja przedys
kutowania propozycji radzieckich
w sprawie A u strii“ . Otwiera to,

W IED EŃ , 3.2 (API). — Generał Kurasów, członek Sojuszniczej
Rady Kontroli dla Austrii zaproponował na wczorajszym posiedze
niu Rady zniesienie sojuszniczych zarządów 'wojskowych w Austrii.
Oświadczy! on również, że delegacja radziecka nie podziela pesy
mistycznego punktu widzenia przedstawiciela * amerykańskiego
w sprawie zawarcia traktatu pokojowego z Austrią. „ZSRR — po
wiedział generał Kurasów — nie sprzeciwia się zasadniczo możli
wości przekazania pewnych dodatkowych funkcji rządowi austriac
kiemu“.

Delegat radziecki zaproponował,
aby Rada poleciła kompetentnym
0rnK ^ awet niżsi funkcjonariusze czynnikom rozpatrzenie następują
^b a s a d y brytyjskiej nie byli o cych kwestii:
zniesienie zarządów wojskowych
.. .el Poinformowani. Eden odbył 4
i administracji cywilnej mo
b r"tH ez rozmowy z ambasadorem ■
rytyjskim i amerykańskim oraz I carstw okupujących w tych stre

fach, gdzie one jeszcze istnieją.
zniesienie sądów
sojuszni
czych dla Austriaków w spra
wach nie dotyczących zbrodni po
pełnionych przeciwko siłom okupa
cyjnym.
zdaniem pisma, możliwości tego,
że wojska obce opuszczą Austrię
zniesienie policji wojskowej,
lub też znaczne ograniczenie i że traktat pokojowy z Austrią zo
jej działalności wobec Austriaków, stanie podpisany.

Izba Reprezentantów uchwala

z w yjątkiem wypadków dotyczą
cych zbrodni popełnionych przeciw
ko siłom okupacyjnym. Przekaza
nie kontroli nad komunikacją po
lic ji austriackiej.

zmniejszenie podatków w USA
W kołach waszyngtońskich uwa
U0 a Reprezentantów Stanów Z.jed - ża’ się, że obniżenie podatków może
esonych uchwaliła wczoraj usta- wpłynąć negatywnie na plan Mars
a » Popieraną przez republikanów halla ponieważ zredukowane zosta
lio t*ln*e,’S5taj ilc^ podatki o 6.500 tni- ną dochody rządowe, a tym samym
Jed*10" 7 dolarów- Ustawa musi być będą musiały obniżyć się i wydat
ki.
nak zatwierdzona przez senat.
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Rząd gen. Markesa przygotowuje
ustawą mobilizacyjna

Układ handlowy i

jątków niemieckich w Austrii, co
jest główną sporną sprawą w rokowaniaGh 4 mocarstw Przedstawicielem Stanów Zjednoczonych bę

«’ warcie granicy

Ma , 2wi^zku z oświadczeniem gen.
dził ° Sa’ Rada M inistrów zatwiermiędzy Francja i Hiszpanię
a na swym ostatnim posiedzeJeszcze przed otwarciem granicy
ce], Szereg zarządzeń mających na
LONDYN. 3. 2. (PAP). Agencja
skoU r.0ZSzerzenie działalności w oj- Reutera donosi z Paryża, powołu ma być zawarty nowy układ han
Wei arm ii demokratycznej.
jąc się na zwykle dobrze poinfor dlowy między Francją a Hiszpanią.
Korespondent Reutera podkreśla,
mowane źródła, iż otwarcie grani
rtiip3 *yrnze posiedzeniu wicepre- cy francusko- hiszpańskiej nastąpi iż w kolach madryckich żywią na
r Janidis zdał sprawozdanie z
-•ebiegu odbudowy życia gospo- w ciągu na.iblizszvch 14 dni O 1- dzieję, że wznowienie normalnych
dyplomatycznych
z
i rczeg0 i kulturalnego na wyzwo- i cjalny komunikat w tej sprawie stosunków
£ ? y<* terytoriach Grecji. Wzno- ma być opublikowany jeszcze w Francją ułatwi Hiszpanii korzysta° n°

naukę w kilkuset szkołach1bieżącym tygodniu.

nie z pomocy amerykańskiej.

koło 100.000 robotników w zakła
dach
przemysłowych
Hanoweru,
największego ośrodka przemysło
wego strefy brytyjskiej. Od połu
dnia porzucą pracę pracownicy ad
m inistracyjni w całej strefie bry
tyjskiej, co spowoduje zamknięcie
wszystkich biur 1 przedsiębiorstw
handlowych. Szkoły w większych
miastach będą zamknięte.
Jak wiadomo, strajki te mają

charakter protestu przeciwko zbyt
niskim racjom żywnościowym, któ
re w chwili obecnej wynoszą w
Niemczech 1550 kalorii. Robotnicy

domagają się podwyższenia w arto
ści kalorycznej przydziałów do
1800 kal. i rozpoczęcia energicznej
W alki' z czarnym rynkiem i speku
lacją.

Premier Groza
u min. MoSoiowa
MOSKWA, 3. 2. (Obsł. w ł). M i
nister spraw zagranicznych Mołbtow przyjął wczoraj premiera ru
muńskiego Grozę oraz ministra
spraw zagranicznych Annę Pauker.
Korespondenci donoszą z Moskwy,
że nastąpi tam w najbliższych
dniach podpisanie traktatu o przy
jaźni i wzajemnej pomocy między
Rumunią a Związkiem Radzieckim.

Niepokoje w Indiach
po zgonie Gandhiego

postawienie wszystkich
uchodźców i osób przesiedlo
nych pod sądownictwo rządu au
striackiego i zezwolenie na zawar
cie układów dwustronnych przez
rząd austriacki z rządami zaintere
sowanymi w sprawie repatriacji
tych osób.
g
przekazanie rządowi austriac
Odbudowa ferenóui uipziroloniich
kiemu wszystkich stacji
ra
diowych w Austrii,
kontrolowa
nych przez władze wojskowe.
W ASZYNGTON, 3.2 (Obsł. wł.).
Amerykański minister spraw zagra
nicznych Marshall
zaproponował,
3- 2- (API). Demokraty- i seminariach nauczycielskich, oraz by spotkanie zastępców ministrów
w
sprawie
jyj y rz%d tymczasowy generała uczyniono dalsze postępy w prze spraw zagranicznych
traktatu z Austrią odbyło się w
ko • °*a
zapowiada
utworzenie prowadzaniu reformy rolnej. Ost.aministerialnej w celu przy tpio rozdzielono 33 tys. ha ziemi Londynie 20 lutego. Zastępcy roz
patrzą nowe propozycje radzieckie
k t-°Wania ustawy mobilizacyjnej, należącej do rodziny królewskiej,
w tej sprawie. Propozycje te na
„ a”ra włączyć ma wszystkie siły miedzy bezrolnych chłopów
deszły do Waszyngtonu 26 stycznia.
cj ° du w wyzwolonych prowinZastępcy rozważą również
pro
Wicepremier Janidis oświadczył,
Woi • do *°ddzialów wojskowych
pozycję francuską w sprawie ma
dził CJ" Grpci* Gen. Markos stwier że na terenach wyzwolonych zasie

IzhVASZYNGTON’ 3 2- (° !,sł

pr ’ że mimo trudności, jakie wy osiągnęły około 90 proc. stanu
dem i tawia
kwestia
uzbrojenia, normalnego. W związku z tym
oczekuje "się w obecnym roku po-1
fniał ratyczna armia ludowa u- prawy sytuacji aprowizacyjnej.
'
pe . Przeprowadzić skuteczne owojskowe i zadać ciężkie
aty nieprzyjacielowi.

Bizonii

LONDYN, 3. 2. (PAP). Jak do
nosi agencja Reutera, w Hindustanie panuje atmosfera napięta. Ze
wszystkich stron kraju nadchodzą
wiadomości o napadach na lokale
partyjne i organy prasowe organi
zacji Hindu-Mahagaba.
Bracia zabójcy Gandhiego zostali
aresztowani.
Policja aresztowała 20 osób, po
dejrzanych o współudział w spisku
na życie Gandhiego.
W New Delhi podano oficjalnie
do wiadomości, że policja wpadła
| na trop organizacji, która postawi! ła sobie za cel zabicie wszystkich
członków rządu Hindustanu z Pand it Nehru na czele.
W londyńskich kolach politycz
nych zaznacza się, że zamordowa
nie Gandhiego osłabiło pozycję po
lityczną Pandit Nehru. Kongres
hinduski, na którego czele stoi
Pandit Nehru przygotowywał kam
panię wyborczą pod hasłem: ..Glo
sując za Kongresem, głosujesz za
Gandhim“ Obecnie słyszy się czę
sto, że Pandit Nehru pozostał osamotniony. Wpłynie to niewątpli
wie na wynik wyborów, jakie, się
mają odbyć z końcem bieżącego
ro k i/

pioły pozostałe po spaleniu ciała i
odszukali zwęglone kości. Prochy i
kości zostały następnie złożone w
urnie z czerwonej gliny, na której
widnieje napis
„Ram — Ram“
(Bóg). Podczas zbierania popiołów
znaleziono kule, które zabiły Mahatmę Gandhi.

Złożenie uroków r,aq'lh ego

w bryły sk cli zw. zaw.

Wymiana banknotów
we Francji
PARYŻ, 3. 2. (Obsł. wł.). Wczo
raj przed bankami i urzędami po
cztowymi w Paryżu formowały się
od wczesnego rana długie kolejki
ludzi składających do depozytu
banknoty opiewające na 5000 fran
ków. Po złożeniu banknotów otrzy
muje się zaświadczenie, którym nie
wiadomo jednak kiedy zostanie
zrealizowane.
Wczoraj minister stanu Pierre
Abelin wygłosił przemówienie przez
radio starając się uspokoić Fran
cuzów.

Komuniści na czołiwych me scach

LONDYN, 3. 2. (API). Dziennik
do urny
„D aily Worker“ donosi, że do rady
LONDYN 3.2 (PAP.) Z New Del wykonawczej Związku Ttransporhi • donoszą że w obecności człon towoów wybrani zostali ponownie
ków rządu
Hindustanu
: odziny dwaj
komunistyczni
orzvwó;icy
Gandhiego i milionowych
.tumów i związkowi Jones i Papwrrth Zwią
odbyła się ceremonie złożenia pro i zek Transportowców jest najpochów Mahatmy Gandhiego do u r- tężniejszym związkiem brytyjskim ,
I ny. Synowie Gandhiego zebrali p o i Liczy on 1.250 tys. członków!
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Budżet pokoju i odbudomu
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Atak na związki zawodowe
Od długiego już czasu prowadzo
ną w różnych krajach zachodnio
europejskich i amerykańskich reak
cyjna ofensywa przeciw związkom
zawodowym przekształca się obec* ie w akcję mającą na celu rozbi
cie Światowej Federacji Związków
Zawodowych albo przynajmniej do
prowadzenie w niej do rozłamu.
Trzeba przyznać, że ze stanowiska
prowadzących tę akcję, cel jaki so
bie postawili, jest zręcznie pomy
ślany. Związki zawodowe w posz
czególnych krajach mając oparcie
w międzynarodowej solidarności ru
chu zawodowego, stają się potęgą
nie do zwyciężenia. Widzieliśmy to
w czasie ostatnich wielkich straj
ków we Francji.
Akcja rozbijania związków za
wodowych zaczęła się właściwie
we Francji. Przybyły w tym celu
do Francji przedstawiciel Amery
kańskiej Federacji Pracy
(AFL)
Irving Brown nie krył się wcale
z tym, że działa za pomocą dolarów,
ale to, co uzyskał — to jest nic lub
prawie nic. Odłączenie się na sku
tek jego działalności drobnej grup
k i „Forcé Ouvrière“ nie zdezorga
nizowało ani nie osłabiło General
nej Konfederacji Pracy (CGT), nie
wpłynęło też na postawę ogółu kia
sy robotniczej. Tak samo nie dała,
jak dotąd, żadnych rezultatów roz
bija oka akcja we Włoszech i W.
Brytanii.
Jednakże obecne plany Irvinga
Browna — i stojących za nim nie
których Europejczyków — idą zna
cznie dalej. Mianowicie niedawno
odbyła się w Stanach Zjednoczo
nych narada, na której rozważano
plan rozbicia Światowej Federacji
Związków Zawodowych. W nara
dzie tej obok przywódców A FL
wziął udział także oficjalny przed
stawiciel
Foreign
Office. Przy
wódcy A F L zażądali, aby Bevin -wy
w ari presję na kierownictwo T ra 
de Unionów w kierunku poparcia
przez nie planu Marshalla. Usta
lono następnie, że Irving Brown
przeprowadzi w Brukseli szereg na
rad dla przygotowania rozłamowej
konferencji 16 krajów akceptują
cych plan Marshalla. Specjalne na
dzieje rozłamowców związane są ze
związkami zawodowymi. Belgii i
Holandii, które miałyby wystąpić
z inicjatywą zwołania konferencji.
Po tej rozłamowej konferencji w
Brukseli
zwołanoby
konferencję
międzynarodową w San Francisco,
na której stworzonoby odrębną,
reakcyjną międzynarodówkę zawo
dową pod egidą AFL, przeciwsta
wiającą się SFZZ.
Trzeba przyznać, że plany są da
leko idące i ułożone z prawdziwie
amerykańskim „rozmachem“,
ale
ja k na razie rozmach jest robiony
bez gospodarza, którym jest nie
wątpliwie klasa robotnicza. ŚFZZ

z pewnością nie będzie przypatry
wać się biernie przygotowującemu
się zamachowi na jedność świato
wego ruchu zawodowego i wystą
pi przeciw rozbijackiej akcji za
grażającej przede wszystkim
ro
botnikom krajów objętych pla
nem Marshalla. Przesilenie gospo
darcze, wywołane przez ten plan
we Francji i we Włoszech, rozsze
rza się już także na Belgię, gdzie
zapowiedziane są wielkie strajki.
Pogarszająca się z dnia na dzień
sytuacja mas pracujących i rosną
ca nędza najlepiej je uświadamia o
tym, co niesie im plan Marshalla
pod względem gospodarczym. Pod
względem zaś politycznym
plan
Marshalla, jeśli chodzi o robotni
ków — i czego się dziś już nie ukrywa — ma na celu osłabienie si
ły klasy robotniczej przez rozbicie
jednolitego ruchu zawodowego i
zastąpienie go przez żółte związki
typu A FL. Innym i słowy, chodzi
o pozbawienie klasy robotniczej
prawa strajku, tego najsilniejszego
je j oręża w walce ekonomicznej w
krajach
kapitalistycznych, co ma
być wstępem do zupełnego je j obez
władnienia.

2.

dzrcst f f lio t is

gospodarkę ZSRR

w inezqcyia roku budżetowym

M OSKW A, 3.2 (PAP). — Na wspólnym posiedzeniu obu Izb
Rady Najwyższej ZSRR minister skarbu Zw ieriew przedstawił bu
dżet ZSRR na rok 1948. W lożach rządowych zasiedli premier Sta
lin, minister Mołotow, sekretarz K C W K P (b) Żdanow, wicepremie
rzy Beria, W oroszyłow, Mikojan, Kaganowicz, Malenkow i inni
członkowie rządu.
M inister Z w ieriew w referacie
swym wskazał, że budżet ZSRR ma
rok 1946 wyrażał się sumą 325,4
m iliardów ru b li po stronie docho
dów oraz 307 m iliardów po stro
nie wydatków. Rok 1947 przyniósł
znaczne rozszerzenie budżetu. Rok
1948 stoi pod znakiem dalszego pod
wyższenia budżetu ZSRR. Zgodnie

z wniesionym przez., rząd prelim i
marzem budżetowym, przewiduje
się na rok 1948 dochody w wyso
kości 428 m iliardów ru b li oraz w y
datki na sumę 387,9 m iliardów r ij
b li.
Nadwyżka dochodów nad w ydat
kam i w -ro k u 1948 będzie wynosiła
40 m iliardów rub li.

Labour Furty hofkoiufe kongres
„zwolenników stanów zjednoczonych Europy®*
LONDYN, 3.2 (PAP). Sekretarz
generalny Labour P arty zakomuni
kowal, że Kom itet Wykonawczy
Labour P arty postanowił ogłosić
bojkot kongresu zwolenników „sta
nów ¿jednoczonych Europy“ , k tó 
ry ma się odbyć w Hadze. W kon

Nota Z S R R do rządu irańskiego

Działalność misji wojskowej USA
sprzeczna z układem radziecko-irańskim
MOSKWA, 3. 2. (PAP). Agencja
Tass donosi, że ambasador radziec
k i w Teheranie Sadczikow wręczył
rządowi irańskiemu notę, która
wskazuje na szereg faktów, świadszących o tym, że sztab generalny
a rm ii irańskiej jest opanowany
przez Amerykanów. Ambasador ra
dziecki zwrócił w szczególności uwagę na to, że szach perski za
tw ierdził amerykański projekt re
organizacji arm ii irańskiej. Na żą
danie władz amerykańskich wybu
dowano w mieście Kurne lotnisko
dla Amerykanów; którzy równo
cześnie budują w południowym
Iranie podziemne zbiorniki benzy
ny. Nota radziecka stwierdza, że
działalność amerykańskiej
m isji
wojskowej, na terenie Iranu może
stać się niebezpieczna dla granic
ZSRR. Nota podaje, że amerykań
scy rzeczoznawcy wojskowi doko
nywają zdjęć na pograniczu mię
dzy Iranem i ZSRR.
Wyżej wspomniane fakty — pod
kreśla nota radziecka — są sprze
czne z układem o dobrych stosun
kach sąsiedzkich między ZSRR a
Iranem- Rząd radziecki oczekuje,
iż rząd irański podejmie bezwłocznie niezbędne kro ki dla zlikwido
wania wytworzonej obecnie nie
normalnej sytuacji.

id

Dziennik „Prawda“ w korespon
dencji z Teheranu, stwierdza, że
układ irańsko- amerykański przy
znaje amerykańskiej m isji wojsko
wej w Iranie decydującą rolę w
irańskim sztabie generalnym. Ko
respondent „Prawdy“ podkreśla, że
w szerokich kołach społeczeństwa
Iranu wypowiadają się przeciwko
wspomnianemu układowi w prze
świadczeniu, że zmierza on do utworzenia z Iranu bazy strategicz
nej Stanów Zjednoczonych. W w y
n iku układów armia irańska traci
charakter arm ii niezależnego pań
stwa.

gresie tym weźmie również udział
grupa churchillowska.
W kołach politycznych omawia
się decyzje Labour Party. „News
Chronicie“ wyraża zdziwienie z po
wodu uchwały Kom itetu Wykonaw
czego Labour Party. Dziennik przy
pominą, że Attlee, Bevin i Chur
c h ill w ystąpili w Izbie Gmin z
identycznymi prawie koncepcjami
unii europejskej. Obecna decyzja
Labour Party zbojkotowania kon
gresu haskiego świadczy więc —
pisze „News Chronicie“ o braku
konsekwencji w policyte Bevina.
W kołach bliskich kierownictwa
Labour Party wskazuje się na to,
że Bevin pragnie odebrać inicjaty
wę z rąk Churchilla i dlatego boj
kotuje
kongres,
zorganizowany
przez Churchilla w Hadze. Wydaje
się pewnym, że przyczyną bojkotu
jest rozgrywka między Labour Par
ty a konserwatystami, a nie nega
tyw ny stosunek Labour Party do
bloku zachodniego.
W kołach politycznych uchodzi za
pewne, że socjaliści francuscy bę'
dą się solidaryzować ze stanowi
skiem Labour Party i nie wezmą
udziału w kongresie haskim.

Nota ZSRR do USA
w ś p ie w ie w o li m id ż e g lu g i h a n d lo w e !

M inister Zw ieriew w referacie
swym podkreślił, że wzrost budże
tu i nadwyżka dochodów następu
ją, w okresie, w którym powszech
na zniżka ceń przyczyniła się do
zmniejszenia dochodów pańsitwa.
Świadczy to o silnych podstawach
radzieckiego systemu finansowego.
Cechą zasadniczą budżetu na
rok 1948 — stw ierdził min. Zwie
rie w — jest charakter pokojowy
tego budżetu. W ydatki na ochronę
narodową, które wynosiły w roku
ubiegłym 66,4 m iliardów ru b li (t.j.
18,4 proc. ogólnej sumy wydatków)
zostały obniżone do 66,1 m iliardów
ru b li t.j. do 18 proc. ogólnej sumy
wydatków). Przy ogólnym wzroście
w ydatków — budżet obrony naro
dowej zmalał. Ogromny wzrost wy
datków wykazują pozycje dotyczą
ce gospodarki narodowej. Wyniosą
one w roku 1948 149 m iliardów ru
b li wobec 132 m iliardów w roku
ubiegłym. Równocześnie wzrosły
w ydatki na oświatę, kulturę i opie
kę społeczną. Wyrażają się one cy
frą 116,3 m iliardów ru b li wobec
106 m iliardów w roku ubiegłym.
W ydatki na opiekę społeczną, o*
światę i ku lturę obejmują .30 proc.
całego budżetu.
Min. Zwieriew zwrócił uwagę na
to, że w pływ y podatkowe pokry
wają tylko jedną ósmą część budże
tu, a resztę stanowią dochody przed
siębiorstw państwowych.
Omawiając poszczególne pozycje
budżetu min. Zw ieriew podał, że
na rozwój przemysłu przeznacza
się 93,9 m iliardów rubli, na ro l
nictwo — 20 m iliardów rubli, na
komunikację i łączność — 13,8 mi
bardów rubli, na handel — 4.2 mi
liarda rub li. Preliminarz budżeto
w y wyznacza na inwestycje —
60,9 m iliardów rubli.
W ydatki na szkolnictwo uwzględ
niają znaczne podwyższenie ilości
uczniów i studentów.
1Specjalną pozycję w budżecie ha
celé oświatowe stanowią instytucje
naukowo-badawcze. Poważne sumy
przeznaczone są także na ochronę
zdrowia (22,5 m iliardów rubli) i na
ubezpieczenia socjalne (22,6 m iliar
dów rubli). Zwiększone zostają tak
że w porównaniu z rokiem ubie
głym w ydatki na wystawianie, no
wych sztuk i nakręcanie filmówJeżeli wziąć pod uwagę, że .bud
żety poszczególnych republik zwiąr
kowych, sięgające w sumie 87,9 mi
bardów rub li przeznaczają znaczną
część na finansowanie
instytucji
społeczno - kulturalnych, na ochro
nę zdrowia i cele oświatowe — to
wypadnie stwierdzić,
że budżet
ZSRR na rok 1948 jest prawdzi
wym budżetem pokoju i odbudowy-

MOSKWA, 3.2 (PAP). Agencja sterstwo spraw zagranicznych ZSRR
TASS donosi, że w ostatnich mie przesłało w dniu 30 stycznia b. r.
siącach
samoloty amerykańskie rządowi amerykańskiemu, notę, w
przeprowadzają obserwacje handlo której komunikuje, że samoloty
wych statków radzieckich, płyną amerykańskie naruszyły wolność
cych po Żółtym i Japońskim Mo żeglugi handlowej na Morzu Żół
rzu.
tym i Japońskim. Ministerstwo
Agencja TASS stwierdza, że to spraw zagranicznych ZSRR zazna
zachowanie się samolotów amery czyło w nocie, że oczekuje, iż rząd
kańskich poza obrębem amerykań Stanów Zjednoczonych wyda
od
skich wód terytorialnych,
musi powiednim władzom amerykańskim
Premier Stalin na koncercie
się ocenić, jako przejaw dążeń do niezbędne instrukcje, aby nie do
ustanowienia kontroli amerykań puścić v/ przyszłości do dalszych
m o ’z'ety robotniczej
Apel do ludności W ioch
skiej nad żeglugą na Żółtym i Ja wykroczeń przeciwko zasadzie woł
MOSKWA,
3. 2. (PAP). Po po
pońskim Morzu.
nośei żeglugi handlowej.
siedzeniu Rady Najwyższej premier
W związku z powyższym m ini
Stalin wraz z członkami rząd1*
udał się do Teatru Wielkiego, gdzja
Franta ¡¡emokzaljcsno-Ladowego
odbył się występ amatorski grup
Sesja Rady Społeczno Gospodarczej O S Z
artystycznych młodzieży robotni",
RZYM, 3.2 (PAP.). W Rzymie za (niezależny ruch sycylijski), Corraczej. W koncercie uczestniczyły
kończył swe obrady pierwszy Kon do Alvaro i Floriano del Secolo
zespoły taneczne szkół zawod°"
gres Frontu Ludowego, który w y  (przedstawiciele świata literackie
wych, rzemieślniczych i kolejo
brał swe kierownicze władze, zaak go), Cassinis i F rontali (reprezen
wych Leningradu, Moskwy, Magn1'
ceptował program i ogłosił apel do tanci profesorów szkół wyższych).
o produkcja żywności spadla
togorska, Rostowa oraz Ukrainy»
ludności Włoch.
NOWY JORK, 3.2 (PAP.). W po micznej dla Europy. Tematem o- Gruzji, Białorusi, Azerbejdżanu, Í 1'
Kom itet Wykonawczy składa się
W apelu zaznacza się, że siły lu z 6 komunistów, 6 socjalistów i 12 niedziałek rozpoczęła się sesja Ra brad będzie również sprawa powo
twy, Łotw y i Estonii.
dowe zmuszą do ustąpienia klasę niezależnych.
dy Gospddarczo - Społecznej ONZ, łania kom isji gospodarczych dla Arządzącą, która straciła swą żywot
Kongres w ybrał również kierów na którą przybyli przedstawiciele m eryki Południowej i Środkowego
Pakt wiosko-amerykański
ność i usiłuje rozwiązać palące pro ników prowincjonalnych Frontu, 18 państw.
Wschodu. Na wniosek Jugosławii
RZYM,
3.2 (PAP). W dniu wcZ°
bierny społeczne jedynie przy po któ ry został zorganizowany w 45
znajdzie
się
na
porządku
dziennym
Na porządku dziennym znajduje
mocy gwałtu i dyktatury.
się sprawozdanie Kom isji Ekono- również sprawa złota jugosłowiań rajszym podpisany został w Rzym1,
prowincjach.
skiego, bezprawnie zatrzymanego między Stanami Zjednoczonymi
W programie przyjętym na Kon
przez rząd Stanów Zjednoczonych. Włochami „pakt przyjaźni, handłty
gresie wskazuje się, że Front L u 
i żeglugi“ . Pakt ten wejdzie W
dowo-Demokratyczny postawił so
Rada Gospodarczo - Społeczna cie po ratyfikow aniu go przez se
bie następujące cele:
ONZ ogłosiła sprawozdanie, z k tó  nat Stanów Zjednoczonych ° r ®
lematem obrad Rady Kontroli
1) Przeprowadzenie reform ustro
rego wynika, że produkcja żywnoś przez specjalną komisję przy®z*e®
BERLIN, 3.2 (PAP). W dniu wczo Podczas dyskusji Rada Kontroli ci na całym świecie spadła w roku parlamentu włoskiego.
ju Włoch.
uchwałę, 1947 o 7 proc. w stosunku do ro
2) Utworzenie demokratycznego rajszym odbyło się tajne posiedzę jednogłośnie powzięła
aparatu państwowego i samorządo nie Sojuszniczej Rady Kontroli. Na stwierdzającą konieczność przepro k u 1939, podczas gdy liczba ludnoś
porządku dziennym znajdowała się wadzenia jednolitej reform y walu ci świata wzrosła o 200 milionów.
wego na terenie Włoch.
sprawa reformy w aluty niemiec towej na terenie całych Niemiec w
w Krakowie
3) Obrona pokoju i niezależnoś kiej.
Omawiając światową sytuację go
taki sposób, aby wszystkie warstwy
spodarczą,
Rada
Gospodarczo
Spo
ci narodowej przez współpracę i
z
u
d
z
ia
łe
m premiera Cyrankiewicza ^
Sprawozdawca agencji Reutera, ludności były w równym stopniu łeczna doszła do konkluzji, że Sta
przyjaźń z wszystkimi wolność mi
obciążone. skutkami reformy.
W ramach „Dnia Więźnia
powojując
się
na
wiarogodne
źró
ny Zjednoczone powinny importo tycznego“ w Krakowie odbyła łującym i krajami.
dła podaje,, że posiedzenie, które
wać towary z innych krajów, aby w sali „Ś w it“ akademia, na ktp
Bementi gest. Claya
Na Kongresie wybrano Prezy trwało półtorej godziny, odbyło się
dium, Kom itet Wykonawczy i Ra w
BERLIN, 3. 2. (PAP). Przewod w ten sposób przyczynić się do rów przybył premier R.P. Cyrankiewi •
atmosferze
wzajemnych
unowagi gospodarczej na świecie.
Premier Cyrankiewicz wręczdę Krajową.
stępstw. Generał Clay przedstawił niczący dwustrefowej Rady Gospo
KrakowskieR
W sprawie sytuacji aprowizacyj- przewodniczącemu
darczej
dr
Koehler
oświadczył
w
imieniu
Stanów
Zjednoczonych
Do Prezydium weszli
Togliatti
Koła Związku b. Więźniów'
nej,.
Rada
stwierdza,
że
w
niektó
przed
paru
dniami
przez
radio,
i
Wielkiej
B
ryta
nii
projekt
reformy
tto
(komunista), Nenni (socjalista), gen.
rych krajach spożycie artykułów tycznych — znanemu literatowi
Azzi (nowa partia republikańsko- walutowej. Marszałek Sokołowski iż Niemcy nie będą potrzebowali
lujo
w
i
—
nowoufundowany
sgy*
¡e
aprowizacyjnych
zmniejszyło
się
o
płacić
za
żywność,
dostarczoną
im
ludowa), B runi (partia chrześcijań zwrócił uwagę na to, że projekt an
przez Stany Zjednoczone i Anglię. 30 proc. w porównaniu ze stanem dar. W sztandarze tym znal“ 1Jz
sko społeczna)
Alessandrini glo - saski zrzuca na barki klasy
stycznia gen. Clay publicznie przedwojennym, podczas gdy w im się puszka z ziemią pobrana
(chrześcijański ruch pokoju), D i pracującej cały ciężar reformy Wa 29
zdementował wiadomość, podaną nych krajach wzrosło ono o 15 dziedzińca osławionego U “ 10
lutowej.
Marsz.
Sokołowski
przed
.Vittorio (sekretarz generalny w ło
śmierci obozu w Oświęcimiu.
proc.
przez Koehlera.
skiej konfederacji pracy), Varvano stawił radziecki projekt reformy.

Pierwszy kongres

Ludność świata wzrosła o 200 mii.

Reforma walutowa w Niemczech

„Dzień więźnia politycznego“
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V 01mpiada w St. Moritz

G. H. Douglas

POLACY

Kłopot z reformą wolutową
(Koresoondencja z Berlina)
; wioną jako zmuszanie sojuszników
zachodnich do opuszczenia B erli
na, jeśli bowiem, „zmuszeni“ zosta
ną ograniczyć reformę walutową
tylko do Bi-zonii czy też Trizonii,
w praktyce zmuszeni byliby do
opuszczenia Berlina, gdyż miasto
przepołowiono barierą walutową,
byłoby czymś bardzo zbliżonym do
wariatów.
K eruuek pobożnych życzeń domu
„Czasami leżę w nocy nie śpiąc
becz Sokołowski wystąpił jedy- — m ów ił pewien amerykański eks
z formalnym protestem, dale- pert finansowy — i myślę, jak to
um od formy ultimatum, co w y- będzie można kupić bilet, tram
Wołałp w kontrolowanej przez An- wajowy lub wybrać się po spra
i ków niemieckiej prasie socjal w unki do innej strefy miasta, gdy
demokratycznej ' ostentacyjne we będziemy m ieli własną reformę f i 
stchnienie „u lg i“ z powodu „umia nansową. To jest problem nie do
r u'; marszałka, a wychodzący pod rozwiązania“ .
3>ntrolą amerykańską „TagisspieTak więc jednostronna reforma
(mniej liczący się z wrażli walutowa mogłaby oznaczać opu
wością swych czytelników) pisał z szczenie Berlina przez Anglosasów
Goryczą o bezowocnej konferen —■ jest to niewątpliwie jeden z po
cji“.
wódów, dlacżego najbardziej pra
.T a k więc pogłoski te okazały się wicowy odłam berlińskich socjal
zgrupowany wokół
Mko pobożnymi życzeniami, lecz demokratów,
d _kierunku i treści tych życzeń Franza Neumanna, tak bardzo jest
Przekonałem się naprawdę dopiero przeciwny (lub może był przeciw
* rozmowy z pewnym wysokim ny) tej reformie.
^akcjonariuszem Amerykańskiego
^arządu Wojskowego. Powrócił on
W itaciiii Schachta
medawno z urlopu w Stanach
Ów
ekspert
amerykański zakwe
^Jednoczonych i był bardzo z m a r
w i o n y „chaosem“ panującym stionował argument Neumanna, że
? Poglądach społeczeństwa amery reforma walutowa jest bezcelowa,
o ile nie będzie towarów stano
kańskiego.
, “Tylko wtedy, gdy dojdą do prze wiących dla niej oparcie: „Odpo
konania, że wojna jest nieuniknio- wiedź na to jest oczywista — do
1 ~~ mówił — tvlko wtedy będzie póki nie przeprowadzicie reformy
walutowej, nie dostaniecie żadnych
•a możliwa.
towarów“ .
Zacząłem rozumieć, dlaczego ge„Reforma walutowa — m ówił —, erałowie amerykańscy rzucali tak jest w Niemczech kwestią palącą
r°«ie na prawo i na lewo oświad od maja 1945 r. Pobieżny obserwa
f ilia m i: „Nie opuścimy Berlina!“ tor może uważać, że wszystko jest
s.le% n ik t — a już najmniej Rc- w porządku, ponieważ ceny się nie
'nfa'" — 0 usunięciu ich stamtąd podnoszą, nawet na czarnym ryn 
^P om inął. I dlaczego „Tąges- ku. Lecz to co daje się dziś za
hia e1“ umieszczał te oświadcze- uważyć w Niemczech, to jest in
n a Pod w ielkim i tytułam i „Walka flacja nowego rodzaju“ .
rzv r‘in rozpoczyna się!“ Pewne
W. tym miejscu przerwał, aby
tę ń ^ ik i. próbowały. . ułatwić“ w przypomnieć szczegóły sporu, ja k i
jj ; Spóśób społeczeństwu ąrrięry^.Pskiemu" „dojście do przekona'> że wojna jest nieunikniona...

^ A dzień przed posiedzeniem so, . juszniczej Rady Kontroli w
.Ul 20 stycznia w Brytyjskiej Ko
2 » « Kontroli huczało od pogłoS*K; że „Sokołowski pokaże co
«nie“ , .} że następstwem' posiedzebędzie ostateczne zerwanie
^spółpracy czterech mocarstw na
^fenie Niemiec.

Propozvc'e gen. Cisy‘a

gdyż są niezadowoleni z obecnego
systemu płatności w markach, a
w następnym ustępie tego samego
artykułu oświadcza, że mimo to
eksV>rt wzrósł do 30.000.000 dola
rów miesięcznie, co jest sumą wię
kszą, niż przewidywano na począt
ku roku.

Kaitka żywneśsiawa
- nie marka
Nie wynika r, tego w żadnym ra
zie, że lekarstwem na tę sytuację
mojże być natychmiastowy reforma
walutowa. Główną bolączką Nie
miec Zachodnich jest nie brak za
ufania do marki, lecz brak zaufa
nia do k a rtk i żywnościowej, gdyż
jak dotąd nigdy nie była ona w
pełni honorowana, a w ostatnich
tygodniach dawała jedynie 900 ka
lo rii dziennie, zamiast obiecanych
1.550.
*
K a rtk i żywnościowe będą mogły
być honorowane tylko w tym w y
padku, jeśli uda się skłonić ro l
ników do odstawiania swych proruktów urzędowym organom roz
dzielczym, a nie kierowania ich
na czarny rynek; to zaś można
osiągnąć jedynie przy zastosowaniu
odpowiedniej kontroli i to nie tyl
,ko dostaw od rolników, lecz rów 
nież kontroli towarów przemysło
wych, które rolnicy pragną nabyć.
Pod tym względem strefa wschód
nią, gdzie kluczowe gałęzie prze
mysłu znajdują się w rękach władz
krajowych (Laender) i. gdzie funk
cjpnują silne rady zakładowe, ma
prze\vagę nad strefami zachodni
mi. Na Wschodzie robotnicy po
magają władzom w walce z czar
nym rynkiem; na Zachodzie aż na
zbyt często współpracują z dyrek
cją w popieraniu czarnego rynku,
W takich okolicznościach —■ po
reformie walutowej w strefach za
chodnich nastąpiłby wkrótce po
w rót do obecnej sytuacji.
Berlin, koniec stycznia.

Młodzież - krajowi

Wydaje się wysoce prawdopodob
1e. 7e następne posunięcie w tej
inspirowane będzie przez dra
POŁOWIE b. m. plenum Sej
!»lmara Horacego Greeley Scha
mu zajmie się przedstawio
?
e którego powrocie do łask
Ąpanow aniu doradcą finansowym nym przez rząd projektem usta
erykańskiego Zarządu Wojsko- wy o powszechnym obowiązku
6?o dowiedzieliśmy się kilka ty- przysposobienia zawodowego, wy
g0clni temu.
chowania fizycznego i przysposo
llu^ r?-ed wyjazdem do Waszyngtobienia wojskowego młodzieży olt“ P° zakończeniu konferencji z 20
^ n i a , gen. Clay miał podobno raz o organizacji spraw k u ltu ry
f0r*yć Radzie Kontroli plany re- fizycznej i sportu.
my
finansowej, obejmującej
Dla ustalenia wytycznych reali
“*y?tkie cztery "strefy. Gdy po- zacji tej ustawy i czuwania nad
tyj?*1) ostatnio do Berlina, przyi f
dalsze propozycje finansowe ogólnym w. ’f. i sportem, odpo
}Qt stychmiast po wylądowaniu na wiednie je j artyku ły przewidują
fe lsliu odbył w tej sprawie kon- powołanie przy Prezesie Rady
z panem J. Benńettem, dy M inistrów — Naczelnej Rady Mło
skio rern finansowym Amerykań- dzieży i K u ltu ry Fizycznej, która
Ooj80 Zarz£tdu Wojskowego. Pro-.
te zostały następnie prze- będzie posiadała swoje odpowied
$kieane ®ir l ic o w i Coates, b rytyj- n iki na szczeblu wojewódzkim,
k tó !T1U ekspertowi finansowemu, I powiatowym i miejskim. Obok Na
hiery Poświęciwszy całe popołud czelnej Rady K u ltu ry Fizycznej
nia}11^ ich przestudiowanie, oma- powołany zostanie Główny Urząd
dzio
następnego dnia na obies'iim Z gen- Robertsonem, b ry ty j- K u ltu ry Fizycznej i odpowiednie
urzędy terenowe dla bezpośred
dowódcą naczelnym.
de}SOcin*e z informacjami ze źró- niego kierowania sprawami w. f.
biai ^ ^odajnych, nowe propozycje i sportu.
Warią Podobno zawierać plan wpro
Czynnikiem bezpośredniego kie
cho^ n ia odrębnej waluty dla zarowania
wykonaniem powszech
gąv, n'ei części Niemiec, w razie
prfl y Rosjanie nie zgodzili się na nego obowiązku przysposobienia
któr ZyC,' e Sen. Clay‘a. ó w pan, zawodowego, w. f. i p. w. mło
tyc y r ozmawiał ze mną o „chao- dzieży, będzie Powszechna Orga
ały,p
poglądach społeczeństwa
k c y ^^ń s k ie g o . bynajmniej nie u nizacja — ..Służba Polsce“ , która
aby Vp’ \ż n ikt nie spodziewa się, obejmie młodzież obojga płci w
Sen ~ osi anie przyjęli propozycje wieku od 16 do 21 lat oraz osoby nie
\y0<3j C' ay‘a. -Nie ma żadnego po- odbywające zasadniczej służby
ZSOj ł Przypuszczać, że się na to wojskowej do 30.roku życia. Oczy
pr 7a" ~~ twierdził.
wiście osoby uznane za niezdolne
żą^R^fom walutowy nie da się
do pracy fizycznej, kobiety zamęż
dwór-u1''
ciągu jednego lub
kap;
tygodni. Anglicy i Amery- ne łub sprawujące piecze macie
Czaś z pewnością dadzą Rosjanom rzyńską, wojskowi i duchowni są
Po rozwa^onie postawionych wyłączeni z organizacji „Słuęba
Jon°zyCj5>
. gdyż sami potrzebo-

W

. b?dą
SoyypL
ę ■ czasu
C'ZSS'J na
„a przekonanie
hipcń adherentów o absolutnej ko
c' reformy walutov/ej.
zadam ta 'iarn-Pania spełni już swe
bedZjpe' °dmowa ze strony ZSRR
Udu o Przedstawiona jako próba
ko 7n!« ia stref zachodnich lub jajt_. l1S7-enie do podziału Niemiec.
Może
ona być również przedsta-

w y n ikł' między Hjalmarem Schacn
tern a Hugonem Stinnesem w r.
1923, gdy Schacht upierał się, iż
przyszedł czas,, aby położyć kres
inflacji.
„Skąd Schacht wiedział o tym?
— m ówił Amerykanin z błyskiem
szczerego zachwytu w oczach. —
Stąd, że choć zarobki były dosto
sowane do poziomu cen, ceny wzra
stały tak szybko, iż w kilka
godzin po otrzymaniu zapłaty i
wydaniu jej robotnik mógł się prze
konać, że posiadane przez niego
pieniądze straciły już całkowicie
swą wartość. W konsekwencji prze
stali po prostu pracować. Obecnie
jesteśmy świadkami takiego sa
mego zjawiska“ .
„Dziś można zarobić tyle, ile otrzymuje przeciętny robotnik za
tygodniową pracę, mianowicie 40
RM, kupując rano 20 biletów do
kina i sprzedając je wieczorem osobom spóźniającym się na przed
stawienie. Zarobki robotnika star
czą mu jeszcze na wykupienie
przydziałów żywnościowych, lecz
wyżyć z tych przydziałów nie jest
w stanie, wobec czego dwa, trzy
dni w tygodniu poświęca na w y
prawy na wieś z workiem gwo
ździ na plecach, a wraca Stamtąd
z dziesięcioma kilogramami karto
fli i kawałkiem słoniny. Nie ulega
wątpliwości, że sytuacja ta powoli
zbliża się ku końcowi. Dziwimy się
bardzo, że trwała tak długo.
Analiza ta —■ uważam, że z po
wodzeniem można nazwać ją „ana
liżą w duchu Schachta — powta
rzana była przez różne pisma, jak
„Times“ , „D aily Herald“ a w ostatnich dniach przez berliński or
gan niemieckich socjal - demokra
tów „Telegraf“ , Zawiera ona wie
le prawdy, ale zarazem wiele prze
sady. Tak np. autor jednego z ar
tykułów na ten temat w „Timesie“
utrzymuje, że w praktyce niemoż
liwością jest skłonić przemysłów;,ców niemieckich do ekspbribw&ńia;

Polsce“ .
Po pobieżnym zapoznaniu się z
na j ważniejszymi postanowień i ami
projektu nowej ustawy, warto za
stanowić sie n a d dalszymi plana
mi jej realizacji.
Cztery organizacje młodzieżo
we: OMTUR, ZWM, Wici i ZMD,

zawierając'w roku ubiegłym urno! myślowe i komunikacyjne na Gór
we o współpracy, wysunęły współ nym Śląsku, 4) odbudowa Wrocłane" zadanie — wzmocnić wysiłek j wia, 5) prace melioracyjne na Żumłodzieży w odbudowie i przebu- ławach, 6) regulacja W isły
Prócz tych zadań głównych, któ
dowie kraju.
. Aby zrealizować powyższe za re wykonywać będzie młodzież ze
danie, trzeba było stworzyć orga brana na dwumiesięcznych obo
nizację, która skupiłaby rozpro zach „Służby Polsce“ , spełniane bę
szone w ysiłki różnych związków dą różne zadania lokalne przez dru
młodzieżowych i władz państwo żyny, hufce, kompanie czy bata
wych. Tą centralą dysponującą liony w ramach tzw. trzydniówek,
odpowiednimi środkami materiał przepracowanych w każdym mie
nymi (potrzebny sprzęt technicz siącu.
ny, umundurowanie, wyżywienie
W ten sposób jeszcze w bieżą
itp.) i realizującą drzemiące w na cym roku młodzież nasza uczyni
szej młodzieży pragnienie poży około 3-m iliardowy wkład pracy
tecznej pracy — będzie Powszech w ogólną odbudowę Polski, a w
na Organizacja „Służba Polsce“ . 1949 r. wkład ten zwiększy się do

W ST. M O R ITZ

NADAL BEZ SUKCESÓW
ST. MORITZ. (Tel. wł.). Trzeci 1
czwarty dzień Olimpiady Zimowej
nie przyniósł drużynie polskiej zad
nych sukcesów.
Hokeiści grali z Czechosłowacją
i Kanadą, o wygraniu więc nie mo
gło być mowy, a dwucyfrowe po
rażki nie deklasują drużyny pol
skiej, która po tych ciężkich me
czach jest już mocno zmęczona i
rozbita. Niepokojąca jest kontuzja
Przeździeckiego w meczu z Cze
chami, bo Maciejko t.eż jeszcze nie
doszedł do formy (po kontuzji w
Czechosłowacji) i do meczu z W.ochami w dniu 4 bm. staniemy osłabieni. brakiem, pełnowartościowe
go bramkarza.
Narciarze n a s i w-skokach do kom
binacji norweskiej nie odegrali zad
nej ro li i obniżyli jeszcze sv/oje po
zycje w ogólnej punktacji.
Nie lepiej udało się zjazdowcom,
z których najlepszy J. Marusarz
wskutek upadku na trasie znalazł
się na 35 miejscu, a Gąsienica na
37. Trasa zjazdu była b. ciężka i ze
174 startujących zawodników ukończyło tę konkurencję tylko 112.
Z Polaków Pawlica ma pękniętą
kostkę i nie będzie _ już kończył
kombinacji alpejskiej.
Sensacja tegorocznych
Igrzysk
Olimpijskich jest porażka Norwe
gów w kombinacji klasycznej i w
konkursie skoków do niej. Okazuje
się, że i sportowcy innych państw
podobnie jak Polski odczuli lata
okupacji niemieckiej.
Oto w y n ik i 3-go i 4-go dnia V
Olimpiady Zimowej:
Skoki do kombinacji klas: 1) Izra
elson (Szwecja) najdł. skok 67,5 m.
nota; 221*9, 2) Wren (USA) — 68 m.
nota 220,2, 3) Engen (USA) — 65,5
m. nota 214,8. Polacy — 18) Krzep
towski — 60,5 m. nota 197,8, 20) Taj
ner __ 61,5 m. nota 195,5, 31) Dziefjzi e — 54,5 m. nota 177,1, 34) Kw a
pień — 52,5 m. nota 173,7.
Kombinacja klasyczna w ogólnej
punktacji: 1) H eikki (Fin.) — 448,8
piet., 2) M artti (Fin.) — 433,65 pkt.
3) Izraelson (Szw.) — 433,4 pkt., 4)
Stumpf (Szwajc.) — 421,5 pkt., 5)
Sihvunena. (Fin.) — 416,2 pkt. Po
j ą c y — 20) Dziedzic, m .367,6. gfct,
22)' Krzeotowski — 359,8 pkt., 25!
K w a p ie ń '- 352,3 pkt., 34) Tajner
— 321,5 pkt.
Hokej: Czechosłowacja — Polska
13:1 (2:0, 5:1, 6:0). Bramkę dla Pol
ski zdobył Lewacki. USA — Włochy
31:1 (6:0, 11:1, 14:0), Szwajcaria —
Austria 11:2 (2:2, 3:0, 6:0), Kanada
— Polska 15:0 (5:0, 6:0, 4:0), Czecho
Słowacja — Anglia 11:4 (4:1, 6:1,
1:2), Szwecja — Austria 7:1 <3:1. 1(1,
3:0).
Jazda szybka na lodzie: 5 00C m.:

1) Liaklev (Norw.) — 8:29,4 (nowy
rek. olimp.), 2) Lundberg (Norw.)
_ 8:32,7, 3) Hedlung- (Szw) —
8:34,8, 4) Jansson (Szw.) — 8:34,9,
5) Langedijk (Hol.) — 8:36,2.
1.500 m.: 1) Fahrstad (Norw.) —
2:17,6, 2) Seyffarth (Szw.) — 2:18.1.
3) Lundberg (Norw.) — 2:18,9, 4)
Parkkinen (Fin.) — 2:19,6, 5) Jan
sson (Szw.) — 2:20,0.
Bieg zjazdowy panów: 1) OveUief
(Francja) — 2:55,8, 2) Gaci (Au
stria) — 2:59,1, 3—4) M olitor i Ohlinger (obaj Szwajc.) — 3:00,3. 5)
Choepf (Austria) — 3:01.2. Polacy
_ 35) J. Marusarz — 3:20.2, 37) Ga
sienica — Ciaptak 3:21,3 i 67) Schin
dler — 3:49,4.
Bieg zjazdowy pań: 1) Schlunęgger (Szwajcaria) — 2:28,6, 2) Beiser
(Austria) — 2:29.2, 3) Hammerer
(Austria) — 2:30,2. 4) Seghi (Wło
chy) — 2:31.2, 5) M ittner (Szwajca
ria) — 2:31,4.
Pięciobój:
Dwie dalsze konku
rencje — strzelanie: 1) Lindh (Szwe
cja) — 194 pkt., 2) Egnell (Szwe
cja) _ 193 pkt., 3) Grut (Szwecją)
— 191 pkt., 4) Rumpf (Szwajcaria)
.— 186 pkt., 5) Haase CSzwecja) —
186 pkt. Z.iazdy: 1) Haase (Szwe
cja) _ 2:37,8, 2) Somazzi (Szwajca
ria) — 2:39.4. 3) Rumpf (Szwajca
ria) 2:43.4. 4) Grut (Szwecja) —
2:47,6, 5) Egnel (Szwecja) — 2:50,6.

„Służba Polsce“ ma do spełnie ok. 10 miliardów.
nia wiele różnorodnych zadań.
Jak Powszechna Organizacja
Musi ona rozładować ukryte na „Służba Polsce“ , zrealizuje swe
wsi bezrobocie; przygotoVać w jak piękne cele, pokaże najbliższa
najkrótszym czasie około miliona przyszłość. Młodzież polska ze
fachowców, których brak odczuwa swej strony musi się zapoznać z
się w przemyśle państwowym, jej założeniami organizacyjnymi i
spódzielczym i prywatnym: przy zrozumieć należycie swe zadania
gotować odpowiednio młodzież j w 0gólnvm w ysiłku przy odbudodo służby wojskowe] oraz zainte- , wie ^
w tedy rezultaty je}
•resować ją wyc owaniem izycz- ;
c na pewno przewyższą wszel
nym i sportem; szerzyć oświatę ^ nr7PwiHvwani3
kie przewidywania.
odpowiednimi pracami ku ltu ra i„Służba Polsce“ to nowa droga
no-oświatowymi, jak organizowa
nie świetlic, teatrów, pokazów, k i pracy młodych obywateli dla do
bra narodu.
nowych itp.
(MW )
Obok wychowania młodego po
kolenia w ramach wielkiego, kra 
Po 48 latach p rani rînszpastersluH
jowego budownictwa, obok wzbu
dzenia w nim świadomości obywa
telskiej, „Służba Polsce“ wykona
też no ważną pracę twórczą.
ks. Slofnim Skierskiego
Oto sztandarowe zadania, które
W dniu 31 stycznia zmarł w War r. został wikarym, a w r. 1931 Surealizować będzie nasza młodzież szawie, przeżywszy 74 lata śp. nerintendentem. Przez cały czas ow ramach nowej organizacji:
Ksiądz
Superintendent
Kościoła kupacjl niemieckiej pozostawał on
1) Odbudowa portu w Szczeci Ewangelicko - Reformowanego w na swoim stanowisku, podkreślając
Polsce Stefan Skierski.
polskość Kościoła Ew. Reformowa
nie, 2) odbudowa Warszawy—-pra
Ks. Stefan Skierski urodził się i nego i odważnie piętnując z kazal
ca przy budowie trasy W—Z, 3) kształcił w Kielcach. Studia teolo nicy zbrodnie niemieckie.
budownictwo mieszkaniowe, prze- giczne odbył w Dorpacie. W 1900

Zgon superinîenfJenta kościoła ewangeiicko-reform.
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Jednolite ceny sztywne
w Związku Radzieckim

rJ arówno reforma systemu aprowi żacyjnego, ja k i reforma pieniężna
przeprowadzone zostały w Związku Radzieckim w tempie nie
zwykle szybkim. Realizacja reform y aprowizacyjnej rozpoczęta zosta
ła natychmiast po ogłoszeniu dekre tu i już w ciągu k ilk u pierwszych
ani przyniosła ja k najlepsze rezultaty. Reforma pieniężna wykonana
została w okręgach centralnych w ciągu jednego tygodnia, w okrę
gach zas położonych na Dalekiej Północy i Dalekim Wschodzie w
ciągu dwóch zaledwie tygodni.
Jest rzeczą^ zupełnie^ zrozumiałą,
że obie reform y były dla gospodar
stwa narodowego ZSRR koniecz
nością życiową. Jakkolwiek rządo
w i radzieckiemu udało się w czasie
wojny utrzymać bez zmiany przed
wojenne ceny sztywne na towary
normowane, co można było zreali
zować dzięki wprowadzeniu syste
mu kartkowego zaopatrywania w
produkty żywnościowe i artykuły
przemysłowe, to jednak zredukowa
nie handlu państwowego i spół
dzielczego artykułam i pierwszej
potrzeby oraz wzrost zapotrzebowa
nia na rynkach kołchozowych do
prowadziły, według oficjalnych oświadczeń, do jaskrawego podwyż
szenia cen rynkowych, które w po
szczególnych okresach przewyższy
ły ceny przedwojenne 10—15-krot
nie.
Nie było takiej reformy pienięż
nej na świecie, która nie dotknęła
by w pewnym stopniu interesów
obywateli. Tym się jednak różni
reforma przeprowadzana w pań
stwach kapitalistycznych od refor
my realizowanej w państwie o ustroju socjalistycznym, że w tym
drugim wypadku gros ciężaru spa
da nie na barki obywatela, a na
skarb państwa.

j mu kartkowego i w wykonaniu uchwały rady m inistrów wprowadzo
ne zostały na całym terenie Zwiąż
ku Radzieckiego jednolite detelicz
ne ceny sztywne na żywność i ar
tyku ły przemysłowe. Należy jednak
odrazu podkreślić, że ceny ustalo
ne tą uchwałą nie rozciągają się
na rynek- kołchozowy i handel
spółdzielczy towarami własnych za
kupów.
Cały teren Związku Radzieckie
go podzielony został przez minister
stwo handlu na trzy strefy. W każ
dej strefie obowiązują Inne ceny
na artykuły żywnościowe. Ustawo
dawca kierował się tutaj m. im. po
łożeniem geograficznym rejonu, wa
runkam i klimatycznym i, glebowy
mi, stenem sieci zaopatrzenia i
rozdziału i innym i cechami gospo
darczymi.
Jeżeli icizie o artykuły przemy
słowe to ustalono tylko dwa ro
dzaje cen, nie wiele zresztą różnią
cych się od siebie (kilkanaście
proc.), a mianowicie ustalono ceny
dla miast i mniejszych miejscowo
ści.
CENY JEDNOLITE

Jednolite ceny detaliczne na
chleb i inne produkty ustalone zo
stały definitywnie ( w rublach i ko
PODZIAŁ NA STREFY
piejkach według strefy), ja k na
W związku ze zniesieniem syste stępuje:
Chleb żytni
Chleb pszenny z mąki I I gat.
Chleb pszenny z m ąki I gat.
Mąka żytnia
Mąka pszenna I I gat.
Mąka pszenna I gat.
Proso tłuczone I gat.
Kasza gryczana
Makarony z m ąki I gat.
Cukier rafinowany
Mięso wołowe śr. tłuste I gat.
Masło słone, wyższ. gat.
Oliwa rafinowana
Ryba, sandacz mrożony 1 gat.
Śledzie kaspijskie (duże)
Sól cienkia N r 2
Sól gruba N r 3
Owsianka

Ceny na owoce, mleko i przetwo
ry mleczne ukształtowane zostały
następująco: dla jabłek: od 8—12
ru b li w I strefie do 16—25 w I I I
strefie: dla mleka niezbieranego
2,50—3,50 w I strefie — 4—5 w I I I
strefie; dla ja j (za 10 sztuk) od 10—
14 w I strefie do 14—18 w I I I stre
fie.
Z układu strefowego wyłączone
zostały następujące produkty, dla
których ceny ustalono następująco:
Herbata gruzińska I gat.
100 gr.
16.00
Kawa naturalna palona I
gat. 1 kg.
75.00
Piwo „Żygulowskie“ w bu
telkach 0,5 1.
7.00
Lody mleczne w paczkach
100 gr. 1 kg.
20 00
Kaw ior 1 gat. 1 kg.
400.00
Wódka „Moskiewska“ 0,5 1.
60.00
CENY WYROBÓW
PRZEMYSŁOWYCH
Jeżeli idzie o artykuły przemyiłowe,- to wymienić należy ceny na

I strefa
2.80
4 00
6.20
4.40
5.70
7.00
5.50
11.00
9.00
13.50
28.00
62.00
28.00
10.00
17.00
1 60
1.40
2.20

I I strefa
3.00
4.40
7.00
4.80
6.20
8.00
6.00
12 00
10 00
15.00
30.00
64.00
30.00
12.00
20.0
160
1.40
2.50

I I I stref
3.20
4.80
7.80
5.20
7.00
9.00
6.50
13.00
11.00
16.50
32.00
66.00
32.00
10.50
17.00
1.80
1.60
2.80

stępujące (w nawiasach ceny dla
miejscowości mniejszych): perkal
deseniowy 10 rb. (11,20), satyna 20
—25 (28), suknia damska bawełnia
na 77 (86), wełniana 510 (560), pólbuciki męskie i damskie na skórza
nej podeszwie giemzowe 260 (288),
kalosze 45 (45), sweter damski 190
(210), pończochy damskie 7 (7.50),
skarpety męskie wzorzyste 17 (19),
pudełko zapałek 20 kop. (20 kop.),
mydło toaletowe 4 (4), nafta lit r 2
(2,50), papierosy
„Kazbek"
(25
sztuk) 6,30 (6,30), zegarek ręczny
„Gwiazda“ i „Z y f“ 900 (900), od
biornik radiowy 5-lampowy „Re
kord 600 (600), aparat fotograficz
ny FEDI 1.100 (1.100).
DODATNIE SKU TKI REFORMY
Dodatnie skutki zniesienia wyso
kich cen komercyjnych dla ludno
ści wynikają chociażby z faktu, iż
znaczna ich część systematycznie
korzystała z usług handlu komer
cyjnego. Ponad 40 proc. wielu ar
tykułów codziennego użytku, a rnia

ZJEDNOCZENIE ENERGETYCZNE
Obiegli Fomiirza Zachoitniego w S z c z e c i n i e
p o s z u k u | e

IKŹYMIERÓW

E iE K T R Y IÓ W
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Mieszkania uj dzielnicą aiillouiej zapeumione. Zgłaszać się do Central
nego Zarządu Energetyki Warszawa, Al. Niepodległości 188.

Z J E D N O C Z E N IA E N E R G E T Y C Z N E
O k rę g u P o m o rza Z a c h o d n ie g o u: S z c z e c in ie

poszukuje

IN Ż Y N IE R A -M E C H A N IK A

pas adafócego sarafttyke w zakresie M in wodnych
Mieszkanie

zapewnione Zgłaszać się Centralny Zarząd Energetyki
YYasszawsi, Aleis Nitfnodlsgłoścl łfr !83
Kr 377-0

nowicie: tkanin, obuwia i konfek
c ji sprzedawano w miastach w
handlu komercyjnym. Drugim do
datnim skutkiem zniesienia syste
mu kartkowego jest możliwość zu
żytkowania dużej ilości pracowni
ków zajętych do niedawna w apa
racie aprowizacji normowanej —
w pracy, bardziej produktywnej.
Nie ulega również wątpliwości, że
zniesienie
systemu
kartkowego
wpłynie na usprawnienie aparatu
handlowego.
Przygotowując się do zniesienia
systemu kartkowego rząd radziecki
od 1 stycznia 1945 r. do li.pca 1947
r. odbudował i uruchomił około 100
tys. zakładów handlowych, a w
ciągu ostatniego okresu ponad 20
;ys. sklepów, stołówek i kiosków.
Na zakończenie warto przyto
czyć zdanie ekonomisty W. Krasił
mikowa członka Antyfaszystowskie
go Kom itetu Uczonych Radziec
kich: „Obywatele Związku Radzie
ckiego będą mogli w stosunku rocz
nym zaoszczędzić dzięki przeprowa
dzonym reformom ponad 57 m illa r
dów ru b li“ .
Podkreślić również należy, że uporządkowanie obrotu pieniężne
go, wzrost produkcji artykułów
pierwszej potrzeby i detalicznego
obrotu towarowego, umożliwia, zda
ndem czynników oficjalnych, dal
sze zniżenie cen, t.j. doprowadzi do
nowego podwyższenia realnej pra
cy zarobkowej robotników i docho
dów kołchoźników.
JAN BRODZKI
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Zatargi o umowy zbiorowe
w Szwecji
w ślad za pomocą materialną Stanów Zjednoczonych dla nie“
których państw europejskich pójdzie nacisk polityczny? Żarli«*
zwolennicy tej pomocy w państwach zainteresowanych oraz publicyści anglosascy, polemizujący z prasą krajów demokracyj ludowych'
uporczywie twierdzili, że nie. M iało to wyglądać w ten sposób, i *
poczciwy w uj Sam da na kredyt potrzebne towary, a obdarzone pań
stwa żyjąc nadal według własnego upodobania i obranej lin ii polity
cznej, w spokoju ducha będą spożywały zamorskie dary i błogosław
w iły swego dobroczyńcę.
Tymczasem pomoc pozostaje jeszcze w sferze projektów, a Już «
niektórych z 16 państw, objętych planem Marshalla, zaczynają się
dziać dziwne rzeczy. • Weźmy dla przykładu Szwecję.
Nie trzeba być bystrym polity
kiem czy ekonomistą, aby zauwa
żyć w Szwecji wzrastającą hardość
tych wszystkich sfer, które są
związane z systemem kapitalistycz
nym: wielkich przemysłowców, fa
brykantów, finansistów, wielkich
właścicieli ziemskich i ludzi o wy
raźnie
prawicowych
poglądach.
Ich postawa wobec świata pracy i
nawet wobec rządu staje się z
dnia na dzień coraz bardziej agre
sywna. Nabierają oni pewności sie
bie. Za plecami ich wyrasta cień
amerykańskiego protektora z gru
bym mieszkiem i z wolą narzuce
nia takich porządków, które im
najbardziej odpowiadają.
REAKCJA ATAKUJE
Zaledwie zakończyła się w Pary
żu konferencja 16 państw, a już pra
wicowa i mieszczańska prasa w
Szwecji rozpoczęła silną ofensywę
pod pretekstem kampanii przedwy
borczej. Rząd socjalistyczny zna
lazł się pod silnym obstrzałem. Co
prawda, sytuacja gospodarcza Szwe
c ji wykazywać zaczęła w tym cza
sie poważne rysy — to była woda
na reakcyjny młyn. Kampania
przedwyborcza i trudności gospodar
cze stały się wyśmienitą trampoli
ną dla reakcyjnych gimnastyków.

Współpraca naakowa-tacimiczaa
m!ęds? Polsku n Csechogfowscjq
W dn. 1 bm. zakończyły się w
Warszawie 3-dniowe obrady polsko
czechosłowackiej kom isji naukowotechnicznej.
Prace 6 podkomisji przyniosły bo
gaty i wszechstronny plon.
Szczególnie poważne w yniki da
ły prace komisji szkolenia zawo
dowego, która opracowała zasady
planowej wymiany wykładowców
na wszystkich szczeblach, uczniów,
praktykantów i przodowników pra
cy oraz racjonalizatorów, dla pod
wyższenia ich kw alifikacji. Wymia
na odbywać się będzie na zasadach
wzajemnej gościnności.

Ponadto ustalono m. in. zasady
wymiany wydawnictw fachowych
i dokumentacji technicznej, współ
pracy przy wydawaniu słowników
w obu językach, organizowania sta
łych wystaw książek i czasopism
itd.
Podkomisje w swoich uchwałach
wyraziły pogląd, że do współpra
cy w dziedzinie naukowo-badaw
czej należy przyciągnąć i inne
kraje, jak ZSRR oraz kraje demo
kracji ludowej.
Następne posiedzenie komisji od
będzie się w Pradze W końcu maja
br., lub na początku czerwca br.

Pomyślny początek rolen
w stoczniach gdańskich
Pierwsze tygodnie stycznia upły
nęły w stoczniach gdańskich na wy
konywaniu k ilk u remontów na
statkach zagranicznych. Prace za
początkowano przy duńskim statku
„Salling“ , na którym dokonano na
prawy przewodów parowych. Na
stępnym statkiem był panamski
„Megałokari", w którym naprawio-

no kotły i zbiorniki wodne. Dal
szych reparacji dokonały nasze
stocznie na statkach: sowieckim
„Valdai“ , duńskim „Effie Maersk“ ,
bułgarskim „Rodina",
szwedzkim
>,Oskar“ i sowieckim „Frunze".
—
Wszystkich napraw dokonano ku
pełnemu zadowoleniu kapitanów i
armatorów.

R e k o rd o w y n re s ię c w ę g lo w y
p o r ł u c s d a ó s k ie c s e
Styczniowy okres obrachunko
wy był — jeśli chodzi o eksport
węgla — napracowitszym po w oj
nie miesiącem dla portu gdańskie
go. W okresie od 26 grudnia do 25
stycznia przeładowano na statki
28.45 ton podczas gdy w rekordo
wym dotąd miesiącu wrześniu 1947
roku przeładowano tylko
327.251

ton. W porównaniu z wrześniem
styczniowy eksport koksu spadł o
77 proc., wyniósł bowiem tylko —
20.131 ton. .Węgiel został załadowa
ny na 136 statkach różnych ban
der. — W okresie sprawozdawczym
weszło do portu 170 statków o to
nażu 314.239 BRT. Import wyniósł
' 347.430 ton eksport zaś 391.237 ton.

Pierwszy roz 00 wolnie
Bandera ingostowinńękii w Gdyni
W piątek 30
tu gdyńskiego
tek towarowy
należy, że jest

bm. wszedł do por bratniej
Republiki
Jugosłowiań
jugosłowiański sta skiej, jaki po wojnie przybył do
„Kozara“ Nadmienić Polski. (K.)
to pierwszy statek

Odbudowo chłodni rybackich
w imvtoch polskich
W poszczególnych portach ryba
ckich przystąpiono do odbudowy
chłodni rybnych, zniszczonych w
czasie działań wojennych.
Stara Chłodnia w Szczecinie na
wyspie Łasztownia uruchomiona bę
tjzie całkowicie wraz z zamrażalnią
już w czerwcu br.
Przed 1 marca br. zostanie uru
chomiona chłodnia i fabryka lodu
w porcie rybackim Łeba.
W Gdyni przystąpiono do rozbu
dowy istniejącej chłodni, która
zwiększy powierzchnię chłodzoną
o ok. 3 tys. m. kw. Ponadto prowa

dzone są'prace przygotowawcze do
budowy nowych instalacji chłodni
czych w portach: Władysławowie,
Ustce, Kołobrzegu i Świnoujściu.

Elektrownia opalana tylko tortem
w wo. olsztyńskim
W Józefowie woj. olsztyńskim ru
szyła odbudowana elektrownia opa
lana wyłącznie torfem. Koszt 'od
budowy wyniósł niespełna 2 m i
liony zł. Jest to jedyna w Polsce
elektrownia poruszana torfem.

Czynili wszystko, aby przygotować
grunt pod nowe porządki związano
z przyjęciem protektoratu amery
kańskiego. Chwiejna postawa rządu
i pewne jego ustępstwa tym bar
dziej ośmieliły koła reakcyjne.
Ożywiona
działalność
prawicy
spotkała się ze sprzeciwem sfer ro
botniczych. Z ust przedstawicieli 1®
wicy padły słowa demaskujące P°"
czynania kół reakcyjnych i ostrze
gające przed skutkami kontynuoW®
nia
polityki
prokapitalistycznejUchwała władz naczelnych szwed*
kiej partí komunistycznej była ta
kiego ostrzeżenia najmocniejszy!0
akcentem.
ZERWANE UMOWY ZBIO R O W E
Dalszymi następstwami zaostrza
jącej się w alki między światem Pr_a
>jy a kapitałem są narastające j Ł i
lawina zatargi między pracodawca
mi, a związkami zawodowymi. P°"
czątek dało zerwanie umowy zbio
rowej w przemyśle metalowym, co
nastąpiło w połowie stycznia. Webo
dzi tu w grę interes 130 tysięcy r°
botników. Pierwszym skutkiem ze
rwania jest odmowa związku praco
wania w godzinach nadliczbowychZarząd związku ostrzegł pracodaw
ców, że odmowa ta jest tylko jed
nym ze środków nacisku. Dalszy01
będzie strajk ogólny.
Ponieważ zerwanie umowy nasti
piło w okresie zawierania umó«
zbiorowych przez inne związki za'
wodowe, odbiło się ono głośnym e"
chem w masach robotniczych.
Zrywanie umów następuje jedno
za drugim. Sytuacja na szwedzki01
rynku pracy jest w tej chw ili moc
no napięta. Prasa prawicowa używa
najrozmaitszych argumentów natu
ry ogólno-państwowej dla złagodze
nia nastrojów wśród robotników.
W parę dni po metalowcach ze
rwana została umowa zbiorowa ze
związkiem pracowników
banko
wych, a niemal równocześnie W
przemyśle drzewnym, gastronomie*
nym- i komunikacji autobusowejZaraz po tym wstrzymano rokowa
nia między pracodawcami a zwią*'
kiem kominiarzy oraz monterów sa
mochodowych, a następnie praco«
ników mleczarń i przemysłu pap'er
niczego. W tej chw ili zatarg o ur°°
wy dotyczy ponad 250.000 rob otni
ków i pracowników.
KULISY T A K T Y K I
Prasa robotnicza uderzyła na a'
larm. Nawołuje ona robotników 0
czujności i odsłania kulisy taktyk
kapitalistów. Zdaniem tej prasy
codawcy usiłują doprowadzić 0
dalszego zrywania umów zbior°'
wych, żeby zmusić rząd do wyz0
czenia komisji arbitrażowej. W te_
sposób chcą zebrać związki zawo
dowe „do jednej puli“ 1 przefors0
wać generalne załatwienie spr8V ,
umów przez bezpośrednie rokoW
nia Związku Pracodawców ze Z « 1
zkiem
Związków
Zawodowy
przy życzliwym poparciu rządu-• _
Prasa robotnicza zwraca uwas ’
że żądania robotników są tak
ne, iż nie rekompensują nawet
części wzrostu kosztów utrzym80 ’
wywołanego postępującą coraz szy
ciej inflacją.
gjfl
W związku z rozszerzającym “
niepokojem na rynku pracy, *
brała również głos prasa rządów«
Socjalistyczny „Morgen Tidning®
wystąpił z artykułem, w
poparł punkt widzenia prasy kom
nistycznej z „Ny Dagiem“ na c:żel®'e
,Morgen Tidningen“ zarzucił P ^
mysłowcom rozmyślną grę h’er° sta
ną centralnie. Dowodem takiego
nu rzeczy jest odmowa ze str ¿w
branżowych zrzeszeń pracodaw
prowadzenia rokowań na « ła
r<?kę'
, , ieSZ„Morgen Tidningen“ mogt i
cze dodać, że gra przemysłów j
szwedzkich jest kierowana nie
ko centralnie na szwedzkim tere
lecz że nici kierownicze biegną -a
leko za ocean. Miejscowa r ea j9
przygotowuje teren do wkroczę
nowego pana — dolara.
WITOLD NOV
Radość życia odnajduje 10 ^
da wojenny tylko przy praC'
pomóż w szkoleniu inwalido«
jennych!
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H u tn ic tiro uialczjj
o usprawnienie transportu

Inwestycje

a c H r o w /itr o « . * w «3. St®- *

portowe przemyśla węglowego

Plan eksportu węgla drogą mor
ską w roku 1948 przewiduje w y
syłkę 11,5 m ilj. ton węgla — z cze
go 4.3 m ilj. ton przeładuje Gdynia,
6 m ilj. ton — Gdańsk, 850 tys. —
Szczecin i 350 tys. ton — pozostałe
porty morskie. Jest to znacznie wię
cej niż w roku ubiegłym, w któ
rym planowany przeładunek wyno
sił łącznie 7.250 m ilj. to n (3,2 m ilj.
ton przypadało na Gdynię, 3,55
m ilj, ton — na Gdańsk, 400 tys,
ton — na Szczecin i 100 tys. ton
na porty pozostałe). Zwiększenie
przeładunków wymaga odpowiednie
go przygotowania do tego zadania
naszych portów — w pierwszym
rzędzie poważnej rozbudowy urzą
dzeń przeładunkowych. Przemysł

węglowy przewiduje na te cele w
roku bieżącym ponad 191 m ilj. zł
na inwestycje w porcie^ szczeciń
skim oraz ponad 134 m ilj. zł dla
portu gdyńskiego i 214 m il. zł dla
Gdańska.
. .
Przede wszystkim zachodzi ko
nieczność zainstalowania
nowych
dźwigów. Dotychczas w kraju za
mówiono 16 dźwigów portowych,
z czego 9 zostało już oddanych do
użytku. Niektóre zamówienia w y 
konywane są za granicą. Tak np.
Czechosłowacja dostarczy przemy
słowi węglowemu 10 dźwigów 7-tonowych, a Ameryka konieczny dla
Szczecina taśmowiec o średniej w y
dajności 10 tys. ton na dobę.

Cały przemysł hutniczy wykonał 1470 zł., transport zaś 1 tony nie- trzymują olbrzymie partie wago
Sn
i
i
<n i ___
1 t_t ___„ „ „ żelaza
— »/vłnv><i
obrobionego
z rejonu Haj nów, przewyższające ich zdolność
P^an
za .ub.
rok
w i112,1
proc., ____
przy ~
wyładowczą. Równocześnie kolej
czym najlepsze w yniki osiągnęło duk do portu — ok. 1 tys. zł.
Lato i jesień b. r. będą okresem liczy sobie normalne postojowe.
hutnictwo żelaza (114,6 proc.), ko
palnictwo rud i topników (105,1 przełomowym, już dzisiaj więc Nieekonomiczne jest zarządzenie
Proc.) oraz przemysł materiałów hutnictwo opracowuje nowe formy kolei, wymagające, by pusty wa
nieżelaznych (101,9 proc.). Jedynie organizacji technicznego kierow gon po rozładowaniu wracał na
Przemysł materiałów ogniotrwałych nictwa transportu, zasadzające się dworzec, a nie był ładowany po
nie wykonał planu produkcyjnego na przerzuceniu go na zakłady i nownie na zakładzie. Niedomaga
(84,9 proc.).
zorganizowaniu na miejscu wyż również kontrola wagonów, tak że
Równocześnie dokonano przeką szego nadzoru technicznego pod często odbiorcy zagraniczni skarżą
się na otrzymywanie przesyłek za
t n i ą sztandaru pracy na 1-szy kierownictwem jednej osoby.
Ważnym warunkiem jest umiesz lanych.
kwartał 1947 r. Zdobyła go po raz
Wiele słów k ry ty k i poświęcono
trzeci huta „Florian“ , przejmując czenie w planach rozbudowy węzła
° d Stalowej Woli. Równocześnie śląskiego na rok 1949 i 1950 prze kolejowej polityce taryfowej, opar
odznaczono i premiowano: wielkie budowy stacji rozdzielczych, oraz tej często na mechanicznych pod
dla osadnictwa wojskowego.
Piece huty „Pokój“ (550 tys. zł.), rozszerzenia sieci torów, tym bar wyżkach, nie mających uzasadnie
M
inister
Ziem
Odzyskanych w y wojskowej, stwierdzające uregulo
stalownię huty „Ostrowiec“ (300 dziej, że hutnictwo, trzeci co do nia gospodarczego. Hutnictwo do dał zarządzenie, określające ściśle, wanie przez nich stosunku do służ
maga
się
przeanalizowania
stawek
tys.), walcownię huty „Częstocho ważności klient PKP (po rolnictwie
które osoby i w jakich wypadkach by wojskowej, i że osiedlili się na
wa“ (430 tys.), wydział blach gru i przemyśle węglowym), w miarę karnych za postojowe w wypad skorzystać mogą ze specjalnych u- Ziemiach Odzyskanych przed dniem
bych huty „Batory“ (400 tys.), w y swego rozwoju szybko będzie po kach, gdy winę za nieterminowe prawnień, przysługujących osadni 9 maja 1946 r.
dział blach cienkich huty „Pokój“ suwał się ku górze w tym zasze wyładowanie ponosi sama kolej, i kom wojskowym przy nabywaniu
W wypadkach zasługujących na
potraktowania zagadnień taryfo
(400 tys.), wydział ru r huty „Sos regowaniu.
poniemieckich ruchomości.
specjalne uwzględnienie, m inister
Ponadto kolejnictwo wykazuje wych na płaszczyźnie gospodarczej
nowiec“ (240 tys.) i szereg innych
Za
osadników
wojskowych
uwa
Ziem Odzyskanych może uznać za
niedomagania, które niezależnie od w oparciu o potrzeby zarówno
Zakładów.
ża się inwalidów wojennych z utrą
Głównym zagadnieniem omawia obiektywnych trudności w ynikają przemysłu, jak i kolejnictwa. Jedy tą zdolności zarobkowej, wynoszą osadników wojskowych inne osoby,
nym na naradzie technicznej był cych z braku wagonów i lokomo nie bowiem odpowiednie uspraw cej przynajmniej 45%, którzy .wal które brały czynny udział w walce
Problem wewnętrznego i zewnętrz tyw, powodują zaburzenia ruchu nienie obrotu wagonowego po czyli w okresie od 1 września 1939 z faszyzmem na obszarze Rzeczypo
spolitej, lub innych państw, jeżeli
kolejowego.
Przy
najmniejszych zwoli rozszerzyć wąskie gardło, ja 
nego ruchu transportowego.
— 9 maja 1945 r., a także tych, któ
Już 1947 rok razem ze wzrostem zmianach atmosferycznych tworzą kim stać się może w nadchodzą jrz y postradali zdolność zarobkowa wykażą się stosownym zaświadczę
niem ministra Obrony Narodowej.
Produkcji hutniczej przyniósł po się zatory, następuje kumulacja cym roku transport.
(md) 'n ia w walkach partyzanckich z Funkcjonariusze służby bezpieczeft
^vażny wzrost obrotu taboru kole składów, a następnie zakłady oNiemcami i ich sprzymierzeńcami. stwa, którzy zostali inwalidam i w
jn e g o . w okresie tym użyto 480
Również na prawach osadników obronie demokratycznych zasad Pol
¿ s- wagonów normalnotorowych i i Szkolimv fachowców
wojskowych są zdemobilizowani żoł ski Ludowej, również mogą być
* ,u tys. wąskotorowych, przełado
nierze Wojska Polskiego, którzy uznani za osadników wojskowych,
w a ć około 10 miln. ton. Stanowi
wchodzili w jego skład przed 9 ma podobnie, jak i wdowy i sieroty po
•° bezmała 15 proc. całego obrotu
ja 1945 r., względnie — jeżeli obec żołnierzach i uczestnikach w alk par
taborowego w kraju, a dzienny
nie pełnią czynną służbę wojsko tyzanckich, poległych w walce o
0
Polsce
współczesnej.
Celem
k
u
r
Staraniem
Bydgoskiego
Zjedno
°brót wyraża się cyfrą ok. 65 tys.
wą i osiedlą się na Ziemiach Od
pagonów, czyli blisko dwa razy czenia Przemysłu Maszyn Rolni su było przeszkolenie nie tylko fa zyskanych w okresie półrocznym Polskę, jak też i osoby, dla których
wymienieni żołnierze b y li jedyny
czych utworzono w Grudziądzu chowca, ale jednocześnie rozsze
ly ' e> co w r. 1946.
rzenie ' światopoglądu i wychowa od dnia zdemobilizowania. Uczestni mi żywicielami.
przy
Fabryce
Maszyn
Rolniczych
Grugi rok planu przyniesie dalnie obywatela rozumiejącego prze cy kampanii wrześniowej 1939 r.
Nowe zarządzenie wymienia szcze
tZy wzrost produkcji o blisko 20 „Unia“ w październiku 1947 r. miany społeczne w Polsce Ludo muszą dla nabycia praw osadni
350
godzinny
kurs
kalkulatorów
bfoc., tym samym więc wzrośnie
wojskowych
wykazać się gółowo zaświadczenia, które będą
wej. Oprócz nauki ściśle teoretycz ków
maszynowych.
Kurs
ten
miał
za
honorowane przy staraniach o. uz
ZaPotrzebowanie na tabor kolejo
nej prowadzone były ćwiczenia „Krzyżem Walecznych“ za okres nanie za osadnika wojskowego usta
w y Tak więc kwestia transportu zadanie przeszkolenie kalkulatorów
tych
walk,
lub
odznaczeniem
w
yż
la procedurę nadania gospodarstw
taje się dziś zasadniczym zagad dla wszystkich fabryk, należących warsztatowe.
W końcu grudnia 1947 r, słucha szym. Uczestnicy walk partyzano i podaje szczegóły wielkich ulg,
do Bydgoskiego Zjednoczenia Prze
a n ie m .
kich,
o
ile
nie
występowali
przeciw
cze kursu przystąpili do egzaminu
Kolejnictwo polskie cierpi na mysłu Maszyn Rolniczych.
ko Polsce Demokratycznej, muszą z jakich korzystają osadnicy w oj
Fabryki wytypowały kandydatów końcowego. Egzamin składał się z przedstawić zaświadczenie władzy skowi.
“ iektywne braki, wyrażające Się
dwóch
części:
pisemnej
i
ustnej.
baeiażby cyfrą 1/3 przedwojen rekrutujących się spośród pracow
n a stanu taboru wagonowego, a ników fizycznych i umysłowych, Egzamin pisemny obejmował ka l
p 1/2 trakcji parowozowej. Tym- którzy pracą swą oraz w ybitnym i kulację warsztatową, ustny — nau
zasem przewozy już w r. 1946 zdolnoścami w yb ili się na czołowe kę o Polsce współczesnej, plano
Przekroczyły natężenie roku 1938. miejsca. I tak ludzie, którzy stali wanie obróbki, obróbkę właściwą
Bank Gospodarstwa Spółdzielcze nej kartce musi być zaopatrzony
JT konsekwencji PKP stosują sy- przy warsztacie, czy też maszynie, 1 kalkulację warsztatową. Do egza go ogłasza konkurs na hasła (slo w znak (symbol) autora. Tak samo
minu
końcowego
przystąpiło
21
kan
tern siedmiodniowego obiegu wa- rozpoczęli pogłębiać swe wiadomo
gany), wyrażające jasno i zwięźle należy oznaczyć zamkniętą koper
®°ńu, t.zn. w ciągu tygodnia wa- ści na ławie szkolnej. Na kurs dydatów, z wynikiem pomyślnym m yśli i zasady, argumentujące pań tę, zawierającą kartkę z nazwi
kurs ukończyło 20.
®°n musi odbyć drogę do miejsca wyznaczono 23 kandydatów.
stwowe, społeczne i osobiste ko skiem i adresem autora;
Najlepsi absolwenci
otrzymali rzyści, płynące z gromadzenia re
Program kursu, oprócz przedmio
5. Autor najlepszego sloganu oPrzeznaczenia, być rozładowany i
J^ócić do miejsca ponownego za tów ściśle zawodowych, obejmował nagrody ufundowane przez dyrek zerw na książeczkach wkładko trzyma nagrodę w postaci książęca
k i wkładkowej BGS z wkładem
ładowania. Równocześnie przedwo- także przedmioty ogólnokształcące, cję Zjednoczenia Przemysłu Ma wych.
10.000 zł. Pośród wszystkich ucze
t®nny czas rozładowania, wynoszą- a z nich przede wszystkim naukę szyn Rolniczych w Bydgoszczy.
W arunki konkursu:
JW 24 godziny, skrócono do 6 go1. Hasło (slogan) może zawierać stników konkursu rozlosowane zo
staną nagrody w postaci 20 ksią
° z’n, nakładając wysokie stawki
najwyżej 5 (pięć) słów;
npłat karnych za postojowe. Ko2. Hasło musi brzmieć dźwięcz żeczek oszczędnościowych BGS z
■eczność zmusiła huty do jak naj
(am) Izba Przemysłowo - Handlo czątkujących, jak również dla za nie i sugestywnie podobnie jak wkładem 1000 zł;
6. Prace konkursowe należy nad
miększych wysiłków w kierunku wa w Katowicach kierując się ko awansowanych.
rozkaz lub wezwanie;
Zajęcia na kursach trw ają przez
Przeszkolenia personelu transpor- niecznością dokształcania pracow
3. Uczestnik konkursu może za syłaó w term inie do dnia 20 lu
owego. Ubiegły rok przyniósł już ników biurowych, zatrudnionych w okres 5 miesięcy. W Sosnowcu Iz projektować jeden lub więcej slo tego b. r. do Biura. Prasy i Pro
0 Proc. wzrostu wydajności rozła- przemyśle i handlu, prowadzi kur ba Przemysłowo - Handlowa orga ganów;
pagandy BGS Warszawa, ul. Ka
°Wczej, niemniej jednak przy 40- sy handlowe o kierunku nauczania nizuje kurs podatkowy dla właści
4. Każdy slogan pisany na osob rowa 20.
Procentowym wzroście transportu handlowo - biurowym. Kursy ta cieli prywatnych
przedsiębiorstw
P°zostaje luka 10 proc. Niedoma- kie są obecnie czynne w Katowi przemysłowych oraz ich pracowni
Sania te trudno usunąć, gdyż cały cach, w Bielsku,
w Tarnowskich ków administracyjnych; zajęcia na
ystem pracy w hutnictwie nasta Górach, oraz w Mikołowie.
tym kursie obejmą 25 godzin lek
wny jest od chwili zbudowania
cyjnych z zakresu wiadomości o
przedmiotem obrad w Warszawie
Poszczególnych zakładów na obieg
Zależnie od ilości zgłoszonych skarbowości oraz podatkach doty
Zjazd powołał specjalną komisję
W
dniach
30 i 31 stycznia odby
^'godzinny, i trzeba będzie poważ kandydatów oraz lokalnych warun czących przedsiębiorstw przemy
,■
yPn wysiłków organizacyjnych i ków, są tworzone oprócz oddziałów słowych,
jak
również
doty wał się w Warszawie, Ogólno-pol- do spraw przetwórstwa owocowotech:nicznych, by przestawić huty
czących postępowania w sprawach ski Zjazd, poświęcony zagadnie warzywnego, której celem będzie:
ha n°wy. system oddawania wago- handlowych również oddziały ste
niom przetwórstwa owocowo-wa obrona interesów przemysłu prze
podatkowych.
nografii
i
księgowości
tak
dla
po
nów.
rzywnego i związanej z nim produ twórstwa owoc.-warz., koordyna
cja prac na odcinku współpracy z
k c ji ogrodniczej.
j.^ s tu la ty przemysłu hutniczego
Celem zjazdu było omówienie producentami surowca, planowa
W W- kierunku uzyskania przysprawy wzrostu spożycia warzyw nie upraw dla przetwórstwa, opra
ininiej 6-godzinnego rozładowaW celu właściwego zagospodaro z 40—50 kg. rocznie na osobę, do 75 cowanie wniosków, dotyczących roz
Ministerstwo Rolnictwa i Reform
p a’ ściślejszego ujęcia planu trans
wania Żuław powołana została spe
na rok 1948 oraz ściślejszej Rolnych przyznało ze specjalnych cjalna ekipa pomiarowa, mająca kg. w 1948 r. na osobę i do 113 kg. miarów i kierunków przetwórstwa
krajowego w zależności od zapotrze
kredytów 20 m ilj. zł na roboty re
rocznie w r. 1949.
W rn ' aCy Z dyrekci ami kolej o- nowacyjne urządzeń melioracyj przygotować materiały dla przepro
W obradach w zięli udział min. bowania aprowizacji wewnętrznej
wadzenia
regulacji
stanu
posiadania
u0??l:a^y taryfowe za przewóz sta- nych na terenach odłogowych przy i zaprojektowania zespołów mająt Dąb-Koeioł i wicemin. Kowalew i możliwości eksportowych, przepra
ski, przedstawiciele zainteresowa cowanie planów zaopatrzenia w su
vVl^l w hutnictwie poważną kwo- dzielonych zarządowi Państwowych
nych ministerstw, przedstawiciele rowiec, doprowadzenie do zawarcia
c ’ ,sl?Sającą 300 miln. zł. miesię Nieruchomości Ziemskich. Roboty ków państwowych.
nauki, przemysłu konserwowego i umów ramowych między przedsta
c y 1! ’ Przy ok. 10 proc., samych te przeprowadzone będą na terenie
fermentacyjnego oraz producenci wicielami przetwórstwa, produkcji
Przoshowalnte
at za postojowe. Transport 1 Wielkich Żuław w zespole Książę
surowca, sektorów państwowego, i hadlu, podniesienie poziomu pra
z P
portu
do rejonu Haj- ce Żuławy przez wydział wodnoŁ y
Z
«
cy i wydajności zakładów.
spółdzielczego i prywatnego.
k kształtuje się na wysokości melioracyjny w Gdańsku.
WIKtZyW
Plan inwestycyjny na rok 1948
przewiduje budowę przechowalni 1
CEITR. ZÄQPÄTRZEHIÄ MÄTERSÄL0WES0
magazynów na owoce dla przemy
słu konserwowego za sumę 148,5
praemyslia olelarskiog©
miln. zł. Pomieszczenia te pozwolą
W
chwili
obecnej
na Wybrzeżu ton. Fabryka „Żuław y“ przeprowa
na zmagazynowanie około 4 tys. ton
istnieje szereg fabryk należących dza ekstrakcję 4 tys. ton nasion.
warzyw i owoców.
Oleje produkuje się w 85°/o z su
Spółdzielnie ogrodnicze sektora do Zjednoczenia Przemysłu Óle.jar
spółdzielczego wezmą udział w bu skiego. Produkcja tych zakładów rowca importowanego, który przed
dowie nowych magazynów na tere stanowi 75*/» produkcji krajowej. tym dostarczała UNRRA, a obecnie
Jednym z największych zakładów zakupuje się za wolne dewizy. Są
nie swoich ośrodków produkcji.
Obecnie Departament Obrotu żie jest „Amada“ , która rafinuje oko to: w przeważającej ilości kopra
miopłodami Min. Przemysłu opra ło 15 tys. ton oleju rocznie. Ta sa sprowadzana najczęściej z F ilipin,
ia!t zw. zwrotnych z guziczkiem przyciskowym
cowuje plany organizacyjne w za ma fabryka utwardza rocznie 2 tys. następnie w pewnej części orzeszki
kresie przechowalnictwa warzyw ton tłuszczów _jadalnych. Fabryka ziemne, t. zw. arachidy z Am eryki
iu
"»
prosimy
kierować
pod
adresem:
Centrala
Zaopatrzenia
^ fert9 .
_______
___________
„Union“ w dziale tłoczenia olejów Środkowej i południowych stanów
i owoców.
«ate
riiï...."
'
•
•
Wydział
Gospodarc ®tez!ak>u:e!To Przemysłu W łókienniczego
przerabia rocznie 45 tys. ton na USA. Sprowadza się również pew
Kr
405-0
H> PI. Zmycięstina 2 u> Łodzi teł. 190-25
ODBUDOW Ą W ARSZAW Y
sion. Fabryka „Oleo“ , zajmująca ną ilość ziarn palmowych. Towary
się ekstrakcją olejów, przerabia produkowane z surowców zagrań i ez
SK ŁA D AM Y HOŁD
6 tys. ton nasion rocznie, dział zaś nych przeznacza się na zaopatrze
JEJ O B R O Ñ C O M rafinervinv daje produkcję 4 tys. nie reglamentowane.

Specjalne uprawnienia na Ziemiach Odzyskanych

Kurs Kalkulatorów Maszynowych w Grudziądzu

Konkurs BGS: »Oszczędzajmy«

Kursy handlowe i podatkowe

Wzrost przetwórstwa owocowo-warzywnego

Prace nad zagospodarowaniem żuław

i owocśw

Wzrośnie zaopatrzenie krajowe

P rzem . W łókienniczego
ïÿuo» wfeksza ilość:
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T V ia tr kołysze ciężkie żyrandole
* ' w pałacu Wielkiego Mistrza
i huczy w załomach starych mu
rów. Czasem urywa kawał blachy,
żeby go cisnąć na bruk dziedzińca.
Echo, zaczajone w pustce sal i kruż
ganków zamkowych odzywa się
wówczas wielokrotnie, głosem chra
pliw ym i nad wyraz nieprzyjem
nym. Dach dudni przy tym nieu
stannym grzmotem jakichś dale
kich, artyleryjskich salw. Jest tak,
ja k by wszystko miało się za chwi
lę zwalić na głowę.
Zresztą świeci słońce. I kot spa
cerujący po gzymsie m uru unosi
ogon ruchem szczerego zadowole
nia. Ten kot — prócz pani sprzeda
jącej bilety u pierwszej z pięciu
okutych bram — to obecnie jedy
na tu bodaj żywa istota. Za silny
dziś dmie w iatr, żeby błąkać się
po salach i korytarzach malborskiego zamku.
Tym łatw iej za to zapełnić je du
chami. Spróbujmy to zrobić w spo
aób dyskretny i zupełnie niemakabryczny:
Kiedy w r. 1226 Konrad Mazowie
ćki zawarł z Zakonem Krzyżackim
układ i o nawróceniu pogańskich
Prusaków, w ie lk i mistrz zakonu
Herman von Salza rozpoczął działał
ność misjonarską z niezrównaną da
lekowzrocznością. W 1231 r. K rzy
żacy budują pierwszy zamek warów
ny -w Toruniu, w następnym roku
w Chełmnie, a w rok później trzeci
w Kwidzyniu. Do nowych warow
n i będących podwalinami pod pań
siwo bezdomnego zakonu — ściąga
ją wówczas R a u b r i t t e r z y i
poszukiwacze przygód z całej nieo
m al Europy. W r. 1234 Krzyżacy umacniają się po zwycięskiej bitwie
nad Sirguną na ziemi Prusaków.
W czterdzieści lat później książę
pomorski Świętopełk, sterroryzowa
:ny potęgą żelaznych rycerzy, odda
je im ziemię malborską. 27 kw iet
nia 1276 r. zakon krzyżacki zakła
da na zgliszczach pruskiej wioski
Aiyem miasto nazwane w akcie
erekcyjnym Schloss St. Marienburg.
Na ziemi słowiańskiej polscy i iitew
scy je£c 5>“budują gród dla niemiec
kich, ¿aborców. Kgpią „głębokie na
20 m etró w . fosy, dźwigają cegły i
głazy...
W r. 1306 W ielki Mistrz przenosi
się ze swej dotychczasowej siedziby
w Wenecji do Malborka. Pod rzą
dami W inricha von Kniprode Za
kon przeżywa lata najwspanialsze
go rozkwitu. Obok wysokiego zam
ku jeńcy budują zamek średni i go
ty c k i, pałac Wielkiego Mistrza we
dług projektu sławnego architekta
Piotra z Koblencji, któ ry instaluje
też w Malborku... centralne ogrze
wanie.
Po zwycięstwie
grunwaldzkim
Jagiełło na czele wojsk polskich,
litewskich, ruskich i tatarskich pod
chodzi pod Malbork, ale zamek bro
n io n y od północy i zachodu przez
Nogat a ze wschodu przez nieprze
byte bagna, jest trudny do zdoby
cia. Kom tur Heinrich von Plauen
broni się też zaciekle, spaliwszy po
przednio otaczające warownię mia
sto.
Jeszcze kilkadziesiąt lat Malbork
jest w ręku Krzyżaków, a ludność
zrzeszona w Związku Jaszczurczym
walczy z podziemia o wolność. Ale
już 6 czerwca 1457 r. W ielki Mistrz
Ludw ig von Erlichshatisen ucieka
łodzią do Elbląga, stamtąd zaś do
Królewca, gdzie Zakon przetrwał
do czasu sekularyzacji. Następne
go dnia, 7 czerwca r. 1457, dowódca
krzyżackich wojsk najemnych Ulrych Czerwonka otwiera przed Ka
zimierzem Jagiellończykiem bramy
twierdzy.
W sali kapitulnej kró l Polski i
L itw y przyjm uje hołd burmistrza
Malborka Bartłomieja von Blume.
Po 183 latach panowania importo
wanych z Wenecji Krzyżaków Mai
bork p o w r a c a na 315 lat do
Polski. Blume zaraz po złożeniu hoł
du knuje przeciw królow i spisek, udaremniony jednak przez Jana Ko
zielskiego, którego król nagradza
starostwem malborskim. Zdradzie
cki Krzyżak zostaje ścięty toporem
w jednej z zamkowych wież.
Pierwszy wojewoda malborski —
w myśl aktu inkorporacyjnego wo
jewodami malborskim! mogli być
jodynie przedstawiciele rodów z
d—wia na ziemi malborskiej osia_ Gabriel Bażyński sprawoswój wysoki urząd do roku
iseą po nim 26 wojewodów małborskich zasiadało kolejno w se
nacie Rzeczypospolitej, zajmując _—
w myśl uchwały Sejmu Lubelskie
go — trzydzieste krzesło, między
wojewodą mścisławskim a bracław

M

W ielki Fryc zwalony na

skim. Ostatni z nich, Michał August
Czapski, rządził ziemią malborską
w latach 1760—1772, kiedy to po
pierwszym rozbiorze Polski Malboi-k znalazł się znowu w niewoli
pruskiej.
W późniejszych latach Niemcy lu
b ili mówić o złej gospodarce Pola
ków w Malborku, niemniej i oni
musieli przyznać, że wojewodowie
polscy łożyli na remonty zamku
często z własnej szkatuły, a znako
m ity architekt polski Tomasz Het
mański odnowił go z w ielkim pie
tyzmem i troską o zachowanie pier
wotnych form architektonicznych.
Niemcy zaczęli za to swe rządy
w Malborku zupełnie inaczej. .Wy
soki zamek zamienili na śpichrze,
a piękny Pałac Wielkiego Mistrza
na tkalnię.
W r. 1792 kazania w Zborze
Ewangelickim są już wygłaszane po
niemiecku, a w trzy lata później
istniejąca od 1650 r. kolegiata Oj
ców Jezuitów zostaje zamknięta.
Budynek je j . zajmuje niemiecka
„Luisenschule“ .

a illb o r k
l kemu nad barbarzyńskimi Polaka; mi.
Ze tych Polaków mieszkało jed
nak zbyt wielu na „odwiecznie nie
m ieckiej“ ziemi malborskiej, zmie
niono im w 1940 r. nazwiska na nie
mieckie. O zgodę oczywiście niko
go nie pytano.
Pomogło to tyle co nic. 17 mar
ca 1945 r. po sześciu tygodniach ob
lężenia, SS-owska załoga zamku ka
pituluje przed Arm ią
Radziecką.
Po d r u g i m
z kolei, 173 lata
trwającym, okresie niewoli p ru 
skiej Malbork powrócił znów do
Rzeczypospolitej.
W czasie u/alk zamek doznał bar
dzo poważnych uszkodzeń, katedra
gotycka i wieża Maryjska zostały
całkowicie zniszczone. Mimo to i
dziś M albork w ywiera ogromne
wrażenie. Jest sześciokrotnie w ięk
szy od Wawelu. Jest wspaniały,
choć przy rekonstrukcji Niemcy na
dziedzińcu zamkowym.
dali mu za ciężkie formy architek
W r. 1807 Napoleon zajmuje M al foniczne, choć niektóre polichromie
bork, ale i Francuzi nie chcą czy wydają się zbyt krzyczące.
nie potrafią uszanować zamku.
Główny urok Malborka leży zre
Przez 22 miesiąc® mieści się w nim sztą w czym innym: z jego murów
lazaret i stajnia. W "wielkim refek patrzyli na polską ziemię; malbor
tarzu średniego zamku, masztale ską i Kazimierz Jagiellończyk, i
rze francuscy ujeżdżają konie.
król Aleksander, 1. Zygmunt Stary,
Sto lat trw a odbudowa zamku, kiedy zjechał tu po hołdzie pru
zainicjowana w 1812 r. przez nie skim, i Stefan Batory, gdy w Mai
mieckich „romantyków“ brutalnej borku właśnie odprawiał sąd nad
siły, którzy postanowili przekształ zbuntowanym Gdańskiem,' i Zy
cić zrujnowaną warownię w symbol gmunt I I I Waza, i Sobieski, i Au
potęgi niemieckiej zaborczości, w gust II... Tu przecież, w Malborku,
symbol zwycięstwa siły nad pra Władysław IV w ypraw ił wspaniałe
wem. Pierwszą kwotą, jaką wyda wesele panu staroście Szczepań
no na ten cel, było 9.225 talarów skiemu z Grudziądza, tu wreszcie
pochodzących z francuskich odszko chronił się w najcięższych dniach
dowań wojennych. Potem posypały swego życia Stanisław Leszczyń
się ofiary „romantyków“ i — nie ski.
stety — osiadłych w okolicy pol
Dlatego też Malbork jest dla nas
skich magnatów, którzy w ten spo czymś więcej niż zdobycznym krzy
sób chcieli sobie zaskarbić łaskę żackim zamkiem, któ ry zapewnić
władz pruskich. W sali rycerskiej m iał niegdyś Niemcom władzę nad
ziemią polską. Jest naszym mia
jeszcze dziś można odczytać ich na stem wydartym po raz drugi z
zwiska — wypisane obok obrazów niemieckich rąk.
ANATOL POTEMKOWSKI
przedstawiających zwycięstwa Za-

Na tej szubieniy ginęli członkowi*
Związku Jaszczurczego, organizacji
podziemnej, walczącej o polskość,
Ziemi Malborskiej w latach 1410-"
1457.
i

Wielki plan opieki nad
TXT alka o zdrowie dziecka jest jed nym z najważniejszych postulatów
' ' służby zdrowia, która jest w Polsce powszechna, gdyż każde
dziecko ma prawo do opieki lekar skiej. Pomoc lekarska winna jednak być ciągła, by specjalista mógł kierować rozwojem dziecka od
okresu życia płodowego aż do uko ńczenia okresu rozwojowego.

Zdając, sobie sprawę, z .doniosło
ści akcji ochrony macierzyństwa i
zwalczania
śmiertelności niemo
wląt, Ministerstwo Zdrowia wyda
ło zarządzenie o zatrudnieniu po
łożnej w każdej gminie. Całkowita
obsada gmin ma być dokonana w
ciągu trzech lat. Poza tym z ramie
nia państ\va istnieje w Polsce oko
ło 1000 . poradni _ oraz organizuje
się systematycznie kursy przeszko
lenia położniczego i .. pediatryczne
go dla lekarzy.
Na skutek działalności poradni
dla małych dzieci obniża się śmier
telność wśród nich i znikają scho
rzenia związane z niewłaściwym ży
wieniem, np. krzywica. Przy każ
dej takiej poradni będzie istniała
kuchnia mleczna, wydająca mleko
w postaci mieszanek leczniczych
lub zwykłych.
Następnym
kolejnym
etapem
jest opieka nad dzieckiem w wieku
przedszkolnym i szkolnym.
W 1947 r. do szkół uczęszczało ok.
6 m ilionów młodzieży a do przed
szkoli 800 tys. dzieci. W roku 1948
Służba zdrowia będzie w stanie
objąć 3 m iliony dzieci, tj. nieco
mniej niż połowę całości.
Jednocześnie przewiduje się utworzenie specjalnych kolumn ru 
chomych, obsługujących młodzież
zamieszkującą dalej niż 5 km od
najbliższej poradni lekarskiej czy
ośrodka zdrowia. Kolumny’ te będą
badały dwa razy do roku dzieci i
młodzież nieobjętą opieką poradni
zwykłych.
Niezbędną nadbudówką poradni
szkolnych są poradnie specjalistycz
ne. Powstaną one w miastach wo
jewódzkich, gdzie młodzież z terenu
całego województwa — wyelimino
wana przez lekarzy — będzie podle
gała dokładnemu badaniu i otrzy
mywała pomoc w zakresie chirur
gii, ortopedii, laryngologii, korekty
wad wzroku itd.
Na ogólną ilość niezbędnych sze
ściu tysięcy łóżek szpitalnych dla
dzieci dysponujemy dotychczas za
ledwie dwoma tysiąćami. To też
pierwszeństwo w przyjmowaniu do
szpitali- mają dzieci z zakładów wy
chowawczych, sieroty i półsieroty.

Na odcinku psychiatrycznego lecze
nia dzieci możemy również ^ po
szczycić się pewnymi, osiągnięciami.
W 1947 r. dysponowaliśmy jednym
oddziałem dziecięcym przy szpitalu
w Dziekance, w 1948 r. będzie ich
już pięć.
Posiadamy obecnie 30 prewento
riów dla . dzieci zagrożonych gruźli
cą. Ilość łóżek, — 3 tys., przelot
ność ok. 12 tys. dzieci rocznie. Uzu
pełnieniem do pi-ewentoriów byłyby
zakłady dla dzieci-rekonwaleseentów, dla , dzieci anemicznych, \vyczerpanych
i
niedożywianych.
Ostatnio
powstały
dwa
takie
prewentoria w Muszynie i Buczu —dla dzieci od 2 do 6 lat, trzecie jest
w organizacji.
Ze sprawą tą wiąże się zagadnie
nie uzdrowisk dziecięcych. Na ten
cel przeznaczono jedno z najpięk
niejszych naszych uzdrowisk —
Rabkę. Na dalszym planie bierze
się pod uwagę Rymanów, Ciechoci
nek i uzdrowiska nadmorskie.

Po raz pierwszy w budżecie pań
stwowym przewidziana jest dotacja
na organizacje domów dla dziecikalek. Jeden taki zakład (w Poświętnem) już jest uruchomiony,
drugi powstanie w najbliższym cza
sie.
Wspólną troską M inisterstw Oświaty i Zdrowia są kolonie letnie.
W r. 1948 będzie czynnych 3 tys.
dziecińców na 180 tys. dzieci, zas
m ilion dzieci i młodzieży przeby
Dziedziniec średniego zamkuwać będzie na letnich koloniach.
Do
instytucji
subsydiowanych
przez Ministerstwo Zdrowia należą
Domy M atki i Dziecka, przeznaćzo
Powrót żołnierza - rolnika
ne dla kobiet w ciąży, matek z nie
mowlętami, kobiet samotnych i óStatkiem „Batory“ , który wszedł
puszczonych matek nieślubnych. Do do Gdyni 31 ub, m. przybył m■ tył
my te będą jednocześnie szkołami b. żołnierz IX -go korpusu Waci3
pracy.
Derewienko, który po zdemobilizj’
Dla obsłużenia Domów Dziecka, waniu w Neapolu znalazł się w
Domów, M atki i Dziecka, poradni stopadzie 1946 r. wraz z trzema
ruchomych itp. uruchomione będą legami jako robotnik rolny na an
specjalne kolumny röntgenowskie, gielskiej fermie w Kanadzie.
których będzie sześć.
„Pracowaliśmy od świtu do ®
Wreszcie Ministerstwo zorganizo cy, poganiani jak Murzyni — rn3j
wało kilka kursów doszkalających w ił repatriant z Kanady — za, •
lekarzy. W r. 1948 odbędzie się 15 dolarów na miesiąc, gdy Kanady,)^
kursów pediatrycznych oraz 7 dla czycy za tę samą pracę pobiel
lekarzy innych specjalności z zakre 150 dolarów“ .
c3
su położnictwa.
(s)
Derewienko porzucił pachną^
żywicą i wyzyskiem Kanadę i
c"ił do kraju, do rodziny po 9
tach tułactwa“ .
(Pozn.), w półciężkiej spotkanie mię
W rocznicę
dzy Frankiem (Poznań) i Urbano
wiczem (Poznań) zakończyło się wy
nikiem remisowym. Było to jedno z
najładniejszych spotkań dnia, obaj
zawodnicy walczyli przede, wszyst wiec młodzieży w Warszaw18
kim czysto i dowiedli, że na obozie
W związku z 43 rocznicą
dużo się nauczyli. W ciężkiej Rut chu strajku szkolnego, zorga
kowski (W-wa) przegrał wysoko na wanego w 1905 r. przez ogoł v
punkty z Kołeczką (Pozn.). W dru skiej młodzieży postępowej,
gim starciu Rutkowski jest do 8 na daryzującej się z rewolucyjną . ■
ką ludu rosyjskiego przeciw
^
deskach.
FLO REC ISTKI PRZEGRYWAJĄ
towi, odbył się w dniu 1 luteg
j
w Warszawie wiec kilkutysićty }
W BUDAPESZCIE
BUDAPESZT. (Tel. wł.). Odbył rzeszy młodzieży zorg an izow ać
się tu mecz szermierczy między ko nieżor gani zowanej.
r0fReferat historyczny wygłosu■v a
biecymi zespołami M TK Csepel a
drużyną Legii tylko we florecie. Świdwiński obrazując tło his - j
I-sza drużyna M TK Csepel poko ne wybuchu w Polsce strajku - rg„
nała Legię w stosunku 7:2. Dwa nego na tle ówczesnego ruchu
punkty dla Polek zdobyła Nawro wolucyjnego w Rosji krwawo
mionego przez carat oraz Prz , ' 0
cka.
W drugim meczu z Il-ą drużyną wicielka ZWM Jaworska ro<?wl o0MTK Csepel zespól Legii ponownie awangardowej roli młodzieży ■ g
przegrał 4:5. Punkty dla drużyny stępowej w walce z caratfIgr oWarszawy zdobyły Szrejderowa i szkołę polską ł oświatę dla s
Nawrocka.

I Kanady, pachnącej,,, wyzyskiem

W y choira nie fizyczne i sport
UCZESTNICY OBOZU —
POZNAN 9:7

W Poznaniu rozegrane zostały za
wody pięściarskie uczestników obo
zu przedolimpijskiego z reprezenta
cją Poznania. Mecz, który stał . na
dosyć dobrym poziomie, zakończył
się nikłym zwycięstwem drużyny
obozu nad odmłodzonym zespołem
Poznania.
W yniki walk: W muszej Tyczyń
ski (W-wa) przegrał wysoko na
punkty z Kasperczakiem (Poz.), w
koguciej Kruża (Pom.) wygrał w
3-cim starciu przez k.o. z Ciupką
(Pom.), w piórkowej Matloch (Sl.)
przegrał minimalnie na punkty do
Pankego (Pozn), w lekkiej Bibrzy
cki (Sl.) wygrał na punkty z Rataj
czykiem (Pozn.), w półśredniej Pa
liński (Pom.) natrafił w Kaczmar
ku (Pozn.) na twardego przeciwni
ka i dopiero trzecia runda zadecy
dowala o zwycięstwie Palińskiego
na punkty, w średniej Zagórski
(W-wa) wygrał w drugim starciu
przez techniczne k.o. z Janiakiem

wybuchu strajku szkolnego
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Wieżę zamkową i stare kamienice /m m

•w **
*e bardzo często zatłoczenie środkomunikacji miejskiej (tramieM°W’ a^obusów i trolleybiisów)
Istniejący na terenie Warszawy
JSt wynikiem braku (czy tylko nie
specjalny
Urząd
Konserwatorski
P Ostrzegania) rozkładów jazdy.
spełnią w dziele odbudowy naszego
» P o k ła d autobus „O“ kursuje miasta zupełnie specyficzne,. pozor
, dziwnie, że na Plac U nii
j ^"dżają najczęściej dwa wozy nie mało widoczne zadania. Zada
l linii. Jeden za drugim w odstę niem tej placówki jest mianowicie
?!e Paru zaledwie sekund. Później ocalenie dla przyszłości Warszawy,
jej historycznych zabytków, w tak
stahie łU^ CZyłU merwszyP rwózta^est Sbarbarzyński sposób zniszczonych

stU iM ip w tym roku Urząd Konserwatorski Nie trzeba psioczyć

W 1947 r. lista prac stołecznego n y m — ■N. M arti Panny na Nowym
Znamy już z grubsza biorąc wyUrzędu Konserwatorskiego obejmu Mieście przewidziane są prace na : nikt uzyskane przez naszych spor
je zabezpieczenie 10 kamienic staro wieży, uzupełnienie murów i pokry \ towców na Olimpiadzie, należy
miejskich, generalny remont pała cie dachówką.
! więc przypuszczać, że lada chwila
Nowe częściowo
mury. otrzyma ! różni faceci podniosą lament i bę
cu Łazienkowskiego .odbudowę zam
kowej bramy Grodzkiej. Z ramienia pałac Małachowskiego przy ul. Se dą darli szaty przy pomocy wiecz
Urzędu przez cały ub. rok prowa natorskiej. Całkowitemu odgruzowa nych piór.
dzone były prace renowacyjne w niu poddany zostanie Pałac Blanka
Powiedzą przy tym zapewne to
Pałacu pod Blachą, w pałacu Po na PI. Teatralnym. W dalszych pra , sarno, co . zw ykli są w podobnych
tockich na Krak. Przedmieściu i w cach jeszcze .w b.r. pałac ten zosta : okolicznościach — t.zn. mniej wiq^ e l a d o ^ p ^ T r m T d S l P - rwatorskiego Z M
jestm nie tylko kamienicy Frażmowskich. Prace za nie pokryty dachem i otrzyma stro I cej raz na miesiąc — mówić.
^ Prawie całkowicie pusty! To sa Konserwatorskie
zabezpieczenie
przed
mszczeniem bezpieczające prowadzono ponadto py. Pałac . Lubomirskich przy pi. I Więc:
dzieje się z linią tramwajową
przewidziany na | że wyjazdy zagraniczne naszych
, 18. Wozy kursują tu bardzo rząd starych murów, ale również niedo w jedenastu kościołach. Zabezpie Żelaznej Bramy,
P' ale z zasady dwa naraz. I zno- puszczanie do samowolnych przeró czono też pałacyk w Królikarni siedzibę Muzeum Archeologicznego, sportowców pochłaniają ogromne
h'pierwszy wóz ponad miarę prze bek budowli przedstawiających war (Mokotów), , odgruzowano na Ryba otrzyma stropy, przykrycie dachem i sumy,
'
tość architektoniczną i historyczną. kach starą Prochownię.
i uzupełnienie zburzonych ścian. i że sportowcy ogołacają z pienię
p miony, drugi — zupełnie pusty.
Urząd. Konserwatora, dla Warszawy
So Prz®ciez rozłożenie w czasie k u rPlan prac na rok bieżący jest Drobniejsze prace remontowe obej \ dzy Skarb państwa, dyskontując
mą m. in.:' Kasztelankę przy ul. i przy tym zapewne swojej siłę ftWania dwu wozów, zmniejszyło- stworzony został dopiero w ub. ro znacznie
poważniejszy.
Przede
y , Wszystkie niewygody jazdy w ku. Przez pierwsze lata powojenne wszystkm w b.r. odbudowana zosta Bednarskiej .kościół św. Trójcy, ko | zyczną,
°ku, wyszłoby też na zdrowie sa- stanowisko to nie było obsadzone, w nie wieża zegarowa Zamku Kró ściół Kanoniczek, św. Jacka, Sakraże jeśli już koniecznie musimy
wyniku czego gospodarka i zabez
mentek, Bonifratrów, św. Krzyża,
*/,’rn Wozem niszczejącym niepraw- pieczenie budowli zabytkowych po lewskiego. Będzie ona stanowiła (o- św. Anny, budynek Prochowni oraz i się kompromitować za granicą, to
ópodobnie szybko wskutek przecią zostawiały bardzo wiele do życze bok bramy Grodzkiej) drugi ele fragment staromiejskiego barbaka ■możemy przecież robić to znacznie
taniej,
•
ment symbolicznej chwilowo odbu
zenia,
J
nia.
* ,
nu.
że — wreszcie. — to jest skandal,
dowy tego -— całkowicie zniszczone
Warto
podkreślić,
że
prace
nad
żeby były dewizy dla złych spor
go — gmachu. Z wiosną rozpoczną
się dalsze prace przy remoncie bu- zabezpieczeniem lub remontem wie towców a brakowało dewiz dla do
budynków w Łazienkach, przede lu dawnych budowli posiadają swą brych artystów i uczonych, którzy
wszystkim pałacyku nad wodą. Dzie wartość nie tylko z punktu widzenia siedząc ciągle w kraju narzekają
historycznego. Posiadają też znaczę
Jak długo pamiętam, a uro- stadionie zatrudniono 10 robotników. sięć zabezpieczonych kamienic za nie praktyczne,, jako że wiele z, tych na brak t.zw. kontaktów z t.zw. sfe
bytkowych
otrzyma
w
b.r.
Stare
rami
^ ‘Wn się w tych stronach, stała Ukończenie budowy nie nastąpi
budowli natychmiast po odbudowie
Jakbym czuł przez skórę, że nie
Wysoka góra — mówi kobieta wcześniej niż w roku 1950. Będzie | Miasto przy ul. Piwnej i Wąskim służyć będzie bądź jako domy miesz
®®®kająca w baraku.
on leżał w pobliżu dawnego boiskaDunaju. Sześć kamienic
zabezpieczo- kalne bądź też jako siedziby „bez bawem już będziemy czytali po
tym właśnie miejscu gdzie „Warszawianki“ .. Tymczasem spor- ! nyeh zostanie przy ul. świętojań- domnych“: dotychczas instytucji kul dobnie niedorzecznie opinie w pra
^znosiła sie góra iest obecnie oko- towcy „S kry“ ćwiczą w dwóch drew skiej. Poza tym w dalszych 18 do- turatnych. Wbrew ogólnie- przyję- sie. . Dlatego też, dla wyjaśnienia
logy
y wzgórzami plac. Sprawiono to nianych budynkach leżących opodal mach staromiejskich przeprowadzi , tym poglądom odbudowa wieiu za~ raz na zawsze tej kwestii pra
gnę stwierdzić, że sportowcy nasi
Pomocy
dwóch buldożerów, budowanego stadionu. Trudno więc się prace zabezpieczające.
I bytkowyeh kamienic jest jednak
Roboty o dużym zasięgu obejmą znacznie tańsza od budowy nowych mają pełne prawo moralne do roz
r
roztrąciły ziemię na boki, two dziwić się, że nasi sportowcy nie są
w środku obszerny, zniwelowa w nadzwyczajnej formie, w takich pałac Krasińskich. Zostaną ułożone domów o tej samej kubaturze. Na- bijania się po stolicach europej
warunkach nie można marzyć o nowe stropy, uzupełnione brakujące j wet więc z praktycznego punktu skich za pieniądze podejmowane ze
no K^ren Przezna,czony na boisko.
t)._] ^ka ch wznoszą się cementowe przysposobieniu młodzieży do poważ raury i założony dach żelbetonowy. j widzenia odbudowa zabytków, bar Skarbu państwa, bo wpłacają do
tego Skarbu sumy ogromne,. przę^ r y >na których zostanie wyko nych wyczynów. Niewątpliwie, gdy
W najstarszym kościele stołecz dzo często „kalkuluje się“ .
w yższające wielokrotnie ich w y
p y 1' tor wyścigowy dla kolarzy, Robotniczy. Klub Sportowy otrzyma
datki
na wzgórzach mieścić się do swej dyspozycji piękny stadion,
Bo wpłacają m iliony złotych re
try buny dla publiczności. Koli- na którym młodzież robotnicza bę
gularnie i spontanicznie. Każdego
‘ środek umacnia się kruszywem dzie mogła zaprawiać się do zawo
dnia we wszystkich miastach i mia
c^ieł
potłuczonych na orzech, dów, wyżywać i rozwijać, przyjdzie
K^edy otrzymamy rozmównice telefoniczne
steczkach Rzeczypospolitej..
pifypusz.
Pok
‘‘"“lZC2alnie cały plac zostanie czas na zdobywanie laurów.
Gdy na jesieni ub. roku Mokotów j łączenia w innych dzielnicach WarZa pośrednictwem Polskiego Mo
^ y ty betonową nawierzchnią.
Tymczasem
sukcesem
naszym otrzymywał nową, automatyczną ! szawy i że wreszcie dadzą się zrenopolu Spirytusowego!
jest
to,
że
nie
tylko
myślimy
o
od
j>u ^ e się widzi z wysokiego nasy
centralę telefoniczną na 5.000 nu j alizować projekty telefonu w każ
I o tym należy pamiętać przy
ła J10- szczycie którego umdesaczo- budowie zniszczonego miasta, lecz merów,
oznajmiono oficjalnie, że dym sklepie, i w rozmównicach pu formułowaniu
krzywdzących ich
Wn , Ucę z napisem „Roboty pro. przystąpiliśmy również do budowy włączenie jej do ogólnomiejskiej sie blicznych. Z początku sklepy „zte- zarzutów.
boisk
i
stadipgpw.g]
dla
przyszłych
tym
le.fonizowy.nc“ m iały gzgajdolfcai -alę
h>:ą
MEGAN
*S2Q .SP
B-' N ą stadion
KeK.
ci w poważnym stopniu odciąży poWielki:
fflá " RKS uiLstraówr »«eaego ;sportu.
Mokotowie, ;^ z te po ufu» «* ï - a; M mm —a*1
który ma być w przyszłości
j lAórrtittnra nowej cefRFafi \^ftvo?zy- s o n o ■ o s o s o r o i o i a
W jg p ^ z y m stadionem stolicy, o
I ła się sytuacja niemal przedwojen
Większym niż stadion WP.
na,. t.zn. że przyjmowano i wykony
iye ’ , tu i korty tenisowe, i pływalwano zlecenia prywatnych osób od
w sąsiedztwie kośiroSa św. Krzyża
W i, 1 sPecjalne tereny do ćwiczeń
nośnie założenia aparatu telefoniczK o n c e ily
Nowego
Światu
do
ul.
Świętokrzy
^ a tle ty c z n y c h .
Pod siedzibę Ministerstwa Skar
: nego. Rozmównice publiczne miały
O grodz. 19 w ..Romie“ występ p ia n i
bu został przeznaczony teren przy skiej.
.
|
się
natomiast
pojawić
we
wszyst
Bolesława Woytowieza. W progra
O
raku m ścianie wiszą plany zbiegu ulic Świętokrzyskiej i Czac
W budynkach tam wzniesionych kich dzielnicach lewo i prawobrzeż sty
mie wyłącznie u tw o ry Franciszka L is iz P°.dzial^a 1:500. Na ryznajdą
pomieszczenie
sklepy
repre
ta,
kompozytora
węgierskiego.
kiego i do tego terenu został w łą
nej Warszawy.
Pizek technicznym widzimy trzy
czony odcinek placu od kościoła zentacyjne Monopolów Tytoniowe
Wystawy
jaś™ . te. ale brak wszelkich ob- Sw, Krzyża wzdłuż Nowego Światu go i Spirytusowego,
Od tej zapowiedzi minęło już k il
spółdzielnie
Vf Ca?^ nie pozwala, zorientować się
Prac. Skarbowych, biura urzędów ka miesięcy. Sklepy na Mokotowie
Muzeum Narodowe:
W ystawa . dzieł
do ul. Świętokrzyskiej. ,
Trudno dociec, jaką przę
skarbowych i mieszkania służbowe. mają już telefony. Natomiast nie sztuki średniowiecznej (zbiory stałe)
stała iraleria m alarstwa obcego,
d ą . Zajmie stadion. Z planu w lZamierzona budowa ma być: w y Koszt budowy tych domów wynie można się wcale doczekać rozmów oraz
SARP (ul. Młodzieży Jugosłow iańskiej
dzjg ,e oci ulicy Wawelskiej prowa- konana w. dwóch etapach. Pierw- sie ponad 200 milionów złotych. Bu nic publicznych. O ważności tej 1) Wystawa O ra fik i Polskiej Zw. Zaw.
froat >ęc,zie wjazd pod trybuny. Od szy etap Obejmuje budowę odcinka dowa przypuszczalnie potrwa 2 la sprawy dla mieszkańców Warszawy Polskich A rtystó w Plastyków.
! Lokal Klubu Młodych A rtystó w i Nautr0,J? ma być wzniesiony paropię- od Krakowskiego Przedmieścia i ta.
nie trzeba nikogo długo przekony ! kowców (ul. Królewska 13) wystawa
Sza ry’ Monumentalny gmach. Obwać. W centrum nie można zna I malarska W alentyny Symonowioz, Stabędzie dokoła zadrzewiony.
leźć telefonu, gdyż nawet Główny j nisławn Byrskiego. Andrzeja i Jerzego
' Mierzejewskich i Mieczysława Wejmana.
Ui-ząd
Pocztowy na Nowogrodzkiej Wstęp bezpłatny.
tererz^2n%c w błocie okalamy cały
Dnia 5 b. m. o godz. 9-ej rano Rzeszowem i tam czasowo była po
nie jest w stanie utrzymać w spraw
przeorany gąsienicami - buldo- odbędzie się w Warszawie na Po chowana.
Teatry
terg- ’
wschodu graniczy on z wązkach pogrzeb ś. ,p. Wandy Sie
becnie zwłoki jej zostały prze- ności technicznej swych kilku apa
klej,
obozu dla jeńców niemieę- maszkowej, znakomitej aktorki, oT E A T R P O LS K I (Karasia 2): o godz.
zione do Warszawy i złożone bę ratów lin ii miejskiej, w hotelach
. Hamlet“.
i *'
do 0 . strony zachodniej przylega statnio Dyrektora Teatru Ziemi dą w grobie rodzinnym na Powąz uprzejmie komunikują, że „aparat
TE A T R ROZMAITOŚCI (Marszałkow
chwilowo nie działa“ , a ó dzwonie ska
go , ^ oc&a jordanowskiego, które- Rzeszowskiej w Rzeszowie.
kach.
8): o godz. 19 „Żabusia“ .
TEATR PLACÓW KA (Królew ska 31):
Pogrzeb znakomitej artystyki od niu z urzędów w ogóle mowy nie
S. p. Wanda Siemaszkowa ‘ zmar
czona ci Va r śwnież nie jest ukońPrzy robotach ziemnych na ła dnia 7.8.47 r. w Żarnowcu pod bywa się na koszt Państwa.
ma. Nieliczne sklepy, które dyspo o godz. 18.15 „B u rz a “ .
TEATR M A Ł Y (Marszałkowska 81): o.
nują telefonami, z zasady odmawia ‘ godz. 19 „Ż ołnierz i bohateT“ .
a
. -'*.-**■
TEATR POWSZECHNY (Zamojskiego
ją prośbom tego typu klienta, a tam
Śpiewaczka dysponuje bezsprzecz gdzie wypadkiem znajdzie się czyn 30) o godz. 19-ej „Świerszcz za komt!!-m
" Dickensa.
’
nie bardzo ładnym sopranem o cha ny telefon, stoją przed nim długie
i TEATR NOWY (Puławska 36) o godz..
rakterze kameralnym. Odnieśliśmy kolejki.
'
6
18.30 w niedi. i święta o godz, 15 i 18.30
jednak wrażenie, że mimo widocz
' komedia Dngoia „R ew izor“ .
TEATR
KLASYCZNY
(Mokotowska
W Pogotowiu Ratunkowym i Stra
nej pewności siebie p. Lewińska
13) o godz. 12 i 15 „K a rn a w a ł w Teatrze
jest jednak dopiero u samego pro źy Pożarnej bardzo często zjawiają Nowym
o godz., 15 i 19-ej „M a ria Stu
kompozytora jest najpopularniejsza. gu swej kariery. Interpretacji jej się zdyszani gońcy z wiadomością o a rt“ .
koncert symfoniczny
Koncert Brahmsa wykonała zna brak przede wszystkim jeszcze nie jakimś wypadku, choćby bardzo od I TEATR M IN IA T U R Y (Marszałkowska
leżaj nic>n.ii w dniu 30 stycznia na691: o godz. 19 „M aż i żona“ F redry.
Udan’v i odobnie jak poprzedni, do komita skrzypaczka Eugenia Umiń odzownej artystycznej głębi i a rty ległym od śródmieścia, W takich
COMOEDIA (Szwedzka 2): o godz. 19
dz0 ycb- Poziom programu byl bar ska. Abstrahując od takich lub in stycznej swobody, polotu i wdzię wypadkach poczciwy warszawski ! „N ie igra sic z m iłością".
T E A T R „O P E R A “ (Szwedzka 2): „M a „ ° ^ azhy, zwłaszcza w pierw- nych pojęć interpretacyjnych, w y ku. Ponadto razi brak zróżniczko- tramwaj jest najszybszym środkiem
B u tte r fly “ .
J częsci.
konanie to było bardzo dobre, a wań dynamicznych w używaniu gło łączności. Często z tego powodu u- damę
G U LIW ER (Królewska 13): „G u liw e r
su,
w
którego
górnej
skali
wyczu
daremniona
jest
wszelka
pomoc,
ja

publiczność
nie
szczędziła
artystce
w
k
ra
in
ie L ilip u tó w ", w niedz. i święta
^Concerto Grosso D-moll Haeno 12-ej 1 15-ej, w dni powszednie o 18
wa się pewne niewyrównania, dy ko przychodząca za późno.
op.
koncert skrzypcowy D -dur zasłużonych oklasków.
Dyrygował bardzo dobrze i, jak kcja chwilami szwankuje a i deto
T E A T R „W R Ó B E LE K W A R S Z A W S K I"
Zdajemy sobie sprawę, z niemoż
hej ki u rabmsa ~ wymagają pew zawsze, bardzo sumiennie Tadeusz nowanie też się zdarza. Praca i
8): „J a k sie tw orzy
ności założenia w każdym miesz (Zygmuntowska
hza
muzycznej od słucharząd", pecz. godz. 17 i 19-ta.
czas napewno usterki te zniwelują.
Wilczak.
TEATR D ZIECI W AR SZAW Y: o godz.
Baćha i
cbarakteryzująca epokę
Warto nad ich usunięciem popra kaniu w Warszawie aparatu telefo 13-ej
X
„D o k tó r D o little i jego zwierzęta“
*yki - 1 Haendla „absolutnośfi" mu
28 stycznia wystąpiła z recitalem cować, gdyż materiał głosowy jest, nicznego. Rozumiemy, że potrzeba dla szkół.
•
brkieętraz ..neutralność“ kolorytu śpiewaczym w sali YMCA Irena jak już się rzekło, bardzo obiecują na to tysięcy aparatów, kilometrów
YMCA (K onopnickiej 6): o godz. 19-ej
kabla, kilku nowych,, drogich cen „D u b y smalone".
by 0cj r° w®®° z instrumentacją, jak Lewińska, laureatka międzynarodo cy.
tl°'vyrrf°Wtedającą rejestrom orga wego konkursu muzycznego w Ge * Zresztą, istniejące od 1939 roku tral telefonicznych itd. Ale nie ro
vym, czy też ciężar gatunkowy
K i m a
ró.whież
doroczne konkursy genewskie urzą zumiemy, dlaczego nie można po
newie w roku 1946.
„absolutnej“
muzyki
Br
stawić w kilkunastu przynajmniej
P A L IiA O IU M (Złota 7/9) ...Symfonia
dzane
są
dla
sił
bardzo
młodych,
Mimo, że o zaletach tej śpiewacz
ih n jy .sa’ . zawierający głębię myśli
Warszawy
publicznych Pastoralna“ f»oez 13. 15, 17. 19 i 21.
bo już od 15 do 30 lat, a celem ich punktach
P O M tN IA i Mar^zHłfc-owakn ńł>): „P rzy*
h‘4 ) Znaj. z którą trzeba się sto-p- k i wypowiedziało się już jury kon jest ułatwianie talentom startu ar rozmównic telefonicznych. Tym har ; sięffa
', jkh-?. 13. 15.30 i 20.30. dla Zve.
WyCz^.,0Swpiać, ż e l- poznać jej nie kursu genewskiego, wydając dziś tystycznego. W tym wypadku „lau dziej, ,że i tak. nie potrzeba auto | Zaw o IS-pj
Stan' ; iPanp piękno — wszystko to opinie, o zdolnościach laureatki, reat“ to dyplom nie już na „dziś“ , matów, których nie można przecież | STYLOWY 'Marszałkowska 112): „PeJimefie?“ , poez 13, 15, 17, 19 i *1.
, 0 właśnie tę powagę po- nie czujemy: się bynajmniej wypo lecz raczej dopiero na ..jutro“ . wprowadzić ze względu na brak bi i pita
AKTUALNOŚCI (Marszałkowska 112):
u kr-ncei tu
wiedzią tą zasugerowani.
o
troriz.
ll- e j „N ow y program- a k tu a l
lonu,
W
związku
z
tym
powstanie,
„Dziś" wymaga jeszcze pracy, któ
ności“
P. Lewińska wystąpiła z progra ra według o p in ii: ju ry (do której i przypuszczalnie konieczność utrzy.
kC
r ^ na w drugiej części
A T L A N T IC <Chmielna 33): „Znak Zor*
Węg0~ ,u y symfonia E-moll „Z no- mem ładnym, poważnym i trud my się chętnie przyłączamy) sto mywania stałej obsługi . rozmównicy r y “ , poez 13 15, 17 19 i 21.
SYRENA
(Praga
In żynierska
2):
^iek ■Sw' a*:a“ Dworzaka, aczkol- nym. Haydn, Haendel, Mozart, Hu krotnie się p. Lewińskiej w przy i zwiększenie kosztów za użycie te „Lu
d zie bez skrzydeł“ .
lefonu. Lepiej jednak zapłacić dro
PrzyMf st muzyką bardzo dobrą, go Wolff, Brahms, Duporc, Debus- szłości może opłacić.
TĘCZA (Suzina 4): „S p o tkan ie *
Akompaniowała dobrze 1 muzy żej,, gdy wymaga tego potrzeba, niż
bgólu Tyniejsza jest dla szerszego sy, Szymanowski („Słopiewnie“) —
nieraz obejść się w ogóle bez te
hiu j °n Poprzednich dziel progra- oto figurujący W. programie autorzy kalnie Jadwiga Szamotulska.
lefonu. (m s )
M. BORZĘCKI
z wszystkich symfonii tego wykonanych na recitalu pieśni.

Uafwiięks^y stad on Warszawy
batinie MIS „Skro“ proy Wawelskie!

Niezrealizowana zapowiedź

Budowa gmachu urn. S'carbu

Dziś w stolicy

Pogrzeb Wandy Siemaszkowej w Warszawie 5 lutego

S

Eugenia Umińska w Filharmonii
Recital Ireny Lewńskiel

Czytajcie » P R O B L E M Y «

E ZE C ZP O SP O LITA I D Z IE N N IK GOSPODARCZY N r 33. S tr. 8

Z je d n o c z e n ie P rze m y s łu Drożdżowego
przyjmie natychmiast:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

BIEGŁA MASZYNISTKĘ
INSPEKTORA RACHUNKOWEGO
INSPEKTORA FINANSOWEGO (dl. praktyka)
LABORANTA
INŻYNIERA CHEMIKA (ferm entacja i pr. fabr.)
REFERENTA pracy i płacy
REFERENTA rolnego
INŻYNIERA rolnika praktyka
INSPEKTORA rolnego
KSIĘGOWEGO bilansiste (na promincję)
KIEROWNIKA Referatu Zbytu Drożdży

Podania i życiorys slcladać osobiście: ZJEDNOCZENIE P R Z E M Y S Ł U
D R O Ż D Ż O W E G O , W a r s z a i u a , ul. Kazimierzowska 77. Wydział
Personalny, pokój 2. ______________________
Kr 362-0

P.OSZUKUJE SIĘ: -4

architektów z praktyką
lub pragnących specjalizować sią w zakresie plano
wania przestrzennego dla obsadzenia stanowisk
w Regionalnych Byiekcjnch Planowania Przestrzennego
w szerega miast wojewódzkich.
Warunki do omóinienia. Podania z życiorysem i wymienieniem
1 miejscoiuości. tu której kandydat pragnąłby pracoinać należy nad1 syłać do Głównego Urzędu Planowania Przesttzennego, Warsza,
ina, Al. Stalina Nr. 38
Kr 503’° |

DUŻE ZAPOTRZEBOWANIE

—

WYSOKIE NAKŁADY

-

NISKIE CENY

KSI ĘGOWOŚĆ
P R Z E B I T K O W A
BOG A T Y ASORTYMENT WZORÓW
dla wszystkich dziedzin księgowości stale na składzie

S ? ®

1. K W IE C IŃ S K I

P R Z E T A R G
Centrala Produktów Naftowych Baza Zaopatrzeniowa Lądowa
w Żurawicy ogłasza nieograniczony przetarg na budowę magazynu
drewnianego na terenie Bazy w Żurawicy.
Podkładki ofertowe } informacje otrzymać można w biurze Od
działu Rejonowego Centrali Produktów Naftowych w Przemyślu, ul.
1-go Maja 4.
Oferty należy składać w zalakowanych podwójnych kopertach w
kasie Oddziału Rejonowego CPN. w Przemyślu do dnia 16 lutego 1948
godz. 12-ta. Do oferty należy dołączyć dowód złożenia wadium w go
tówce lub w papierach wartościowych uznanych przez Ministerstwo
Skarbu na sumę 2°/o od kwoty kosztorysowej.
Wadium winno być złożone na „konto seperato“ Zarządu Głównego
CPN. w Narodowym Banku Polskim z zaznaczeniem „wadium Bazy“ .
, Otwarcie ofert nastąpi w dniu 16 lutego 1948 o godz. 13-tej w biurze
Oddziału Rejonowego CPN. w Przemyślu, ul. 1 Maja L. 4.
- CPN. zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania
powodów i ponoszenia, z tego tytu łu jakichkolwiek odszkodowań oraz
prawo swobodnego wyboru oferenta.
Kr. 509-0

Ogłoszenie o przetargu
Oddział Drogowy P. K. P. w Rzeszowie ogłasza przetarg nieogra
niczony na czyszczenie dołów kloacznych i wywóz śmieci na całym
terenie Oddziału Drogowego na rok 1948.
Teren pracy i wykaz dołów kloacznych i śmieciarek oglądać można
w Oddziale Drogowym P. K. P. w Rzeszowie codziennie w godzinach
urzędowych z w yjątkiem niedziel i świąt.
Oferty należy składać w zamkniętych kopertach w skrzynce ofer
towej lub nadsyłać przez pocztę do Oddziału Drogowego w Rzeszowie
do dnia 10 lutego 1948 r.
Na kopercie należy umieścić napis „Oferta na roboty asenizacyjne“ .
Do oferty należy dołączyć uwierzytelniony odpis karty rejestracyjnej
z ostatniego roku.
Komisyjne otwarcie ofert odbędzie się dnia 10 lutego 1948 r.
o godz. 10-tej.
Naczelnik Oddziału Drogowego
Kr. 510-1
Krzysztanowski

Ogłoszenie o przetargu
Państwowa W ytwórnia w Pionkach ogłasza przetarg nieograniczony
na dostawę 8000 mb. szyn wąskotorowych o wysokości 70, 80 lub 90 mm
wraz z łubkami, śrubami i hakami.
Oferty w inny być umieszczone w dwóch kopertach, z których ze
wnętrzna bez pieczęci firm ow ej i nadawcy winna być olakowana, bez
znaku firm y i nosić napis „Oferta na dostawę szyn*1. Przyjmowanie ofert
do godz. 9-ej min. 30 dnia 15 lutego 1948 r. Otwarcie ofert nastąpi tego
samego dnia o godz. 10-ej w Wydziale Zaopatrzenia Państwowej Wy
tw órni w Pionkach.
Wadium w wysokości 1% wartości oferowanych materiałów należy
złożyć w kasie P. W. w Pionkach. Dowód wpłacenia wadium należy
przedłożyć przy otwarciu ofert.
P. W. zastrzega sobie prawo wyboru oferenta bez względu na
cene oferowanych szyn oraz unieważnienia przetargu bez podania po
wodu.
K r. 223-0

1
1

Kr 505-1

ZAKŁADY PRZEMYSŁOWE

In ż . W . C IS Z E W S K I
ODDZIAŁ D OL N O Ś L Ą S K I
1 WROCŁAW u l, KARWINSKA 1.
i Fab. apatalów elekliyczn. poleca ze składa i na zamówienie:
1)
2)
3)
4)

WSZYSTKO
O CZYM K O B I E T A
PRAGNIE WIEDZIEĆ
znajdzie w czasopiśmie

Mufy kablowe U js z e lk ic h ty p ó tu
Głowice kablowe
Skrzynki do przyłączeń domowych 11. p,
Rozdzielnie i t. p.
513-1

OSTRZEGA SIE
PRZED KUPNEM

4»6.o

maszyny do liczenia
r ę c z n g j ty p a ry tm o m e tr „ L ip s ia " Nr 1 9 9 6 7

„M o d o i Życie
Praktyczne“

SKRADZIONE!
w C e n tr a li

Z a o p a tr z e n ia

M a te ria ło w e g o

P rz e m . W łó k ie n n ic z e g o w d n iu 2 2 . 1. k r .

Przetarg nieograniczony Mr. 1
Szefostwo Inżynierii M arynarki Wojennej Gdynia, ul. Washingtona
Nr. 44 ogłasza przetarg nieograniczony na dostarczenie:
1 przewoźny trak kompletny — wewnętrzne rozstawienie ramy
550 mm, szerokość wraz z podwoziem 2300 mm, wysokość 2935 mm
łącznej wagi około 6000 kg.
4 pompy motorowe o wydajności 5000 Itr/godz. z silnikam i elektrycz
nym i prądu zmiennego napięcie 220-—380 V.
1 transporter do ziemi taśmowy długość wysięgnicy 16—18 m z s il
nikiem elektrycznym prądu zmiennego napięcie 220 380 V.
2 siln iki elektryczne o sile 25 KM 1000—1500 obr/m in. prądu zmien
nego napięcie 220—380 V.
_ . .
O ferty w zalakowanych kopertach nadsyłać do Szefostwa Inżynierii
Mar. Woj. — Gdynia, ul. Washingtona 44, załączając k w it na wpłacone
wadium w wysokości 1% od sumy oferowanej do Kasy I Urzędu Skar
bowego w Gdyni rach. bież. Nr. 42, lub list gwarancyjny, oraz dowód,
że Firma jest członkiem Towarzystwa Przyjaciół Żołnierza.
Do oferty należy dołączyć charakterystykę techniczną i opisy po
szczególnych kompletów.
K r. 501-0
Szefostwo Inżynierii Marynarki Wojennej

dnia 4 lutego (środa)
6.00 Sygn. czasu. 6.15 W iad. por. 6
Muz. 7.00 Dz. por. 7.15 Muz. 8.35^
zna k u rty n a “ . 9.00 Aud. d la szkól. I"*’
Aud. M in. Oświaty. 12.03 W iad. polnon*
12.15 Muz. 12.20 „Z m ikrofonem po
ju “ . 12.30 Konc. dla młodz. 16.00 Dz. P.
pol. 16.35 „Archim edes“ . 16.55 Aud. H1,?
młodz. „F ra g m e n ty m uzyki oporowe,] ‘
17.20 Konc. popul. 18.00 R. U. L. vi^aisl5
o Polsce i świecie współczesnym“ .
Muz. popul. 18.45 „Żelazna ku rtyn a *
19.00 „Z zagadnień w ie jskich “ . 19.15
cja jeżyka rosyjskiego. 19.30 Recital
tów kow y M. Szaleckiego. 20.00 Dz. w i00 ’
21.00 Aud. Chopinowska. 21.30 „U
szych p rz y ja c ió ł“ —
aud. słowno-inn *
21.50 „Gawędy ryba ckie “ . 22.00 Muz.
w w yk. M. Ork. P. R. 23.00 Ostatni*
wiad. 23.20 Muz. poważna. 24.00 H y cflD'{

16.00 Dz. popołudniowy. 16.30 Muz.
p ły t. 16.45 „ K to chce wychowywać
?
cko — musi je znać“ pog. 16.55 Mu2*-,
p ły t. 17.30 Lekcja
jeżyka ro s y js k ie j ’
17.45 Pieśni kompozytorów okresu ^
raantycznego i neoromantycznego.
1
Muz. popularna z p ły t. 18.20 „R o z£^
dzienny
w
szkole wojskow ej“ .
„M łodzież i książka w dobie powo.10^
„ „ „ ., 19-1
n e j“ pog. 18.50 „M elodie ludowe“
19..10 R e cita l ...
Muz. popularna i . jji.yu x;7..nr
tów kow y M. Szaleckiego. 20.00 Dz. W ^
czorny. 21.00 Aud. Chopinowska.
Muz. kameralna Brahms. 22.00 „NaO
o Polsce i świecie współczesnym“ .
(

PRZETARG OFERTOWY
Szkoła Przemysłowa Zaodrzańskich Zakładów Budowy Mostów
i Wagonów w Zielonej Górze, odda w drodze przetargu ofertowego re
mont budynków b. Spółdzielni „Polskie Zakłady Akustyczne“ przy ulicy
Sulechowskiej 2.
Bliższe informacje i ślepe kosztorysy są do wglądu zainteresowa
nych w kancelarii Dyrektora Szkoły codziennie w godzinach urzędo
wych od 10—12 w Zielonej Górze, przy ul. A rtyleryjskiej Nr. 8.
Otwarcie ofert nastąpi dnia 15. II. 1948 r. o godzinie 8-ej w kan
celarii Dyrektora Szkoły przy ul. A rtyleryjskiej 8
- Dyrekcja zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferenta lub
też unieważnienia przetargu w części lub w całości bez podania powo
dów.
Kr. 390'°

Przetarg nieograniczony
Państwowa Fabryka Superfosfatu Szczecin — Stołczyn Nad Odrą_ 65
ogłasza przętarg nieograniczony na prace porządkowe w hali pieców.
O ferty w zalakowanych kopertach należy składać w biurze fabryki
w godzinach urzędowych do dnia 4 lutego 1948 r. do godziny 10-tej
gdyż w tym dniu o godz. 12-ej nastąpi otwarcie ofert.
Szczegółowe objaśnienia oraz podkładki kosztorysowe można ode
brać w biurze fabryki codziennie od godz. 8—11-ej.
Dyrekcja zastrzega sobie prawo rozdziału robót między Oferentów
lub wyłączenia pewnej kategorii robót jak również prawo swobodnego
wyboru oferenta bez względu na wysokość oferowanej kwoty, w końcu
prawo unieważnienia przetargu bez podania powodów.
Przy ofercie należy złożyć k w it na wpłacone na r-k czekowy
B. G. K. oddział w Szczecinie k-to 107 wadium w wysokości 2 / »od
oferowanej sumy.
*“ • S07"

im ie n in o w e po cztow b a jk i. gry, w y c in a n k i, m a k a tk i
la w n ic tw o ' „ I n t e r p r in t “ , War
zą M arsza łkow ska
137, teł.
Ika n o cn e ,

oo

Kr. 506-0

H a n d lo w y Leon Mrokowski
Częstochowa, ul. Nadrzeczna 34,
el. 20-33 sprzedaje wagonowo oręby żytnie z przem. 80°/o — zacupi każdą ilość nasion konieczyn,
jrosa, grochu, seradeli, łubinu.
Kr. 408-0
>om

DRO BNE

ilaszyn biurowych warsztaty K. Tro
janowski i J. Lasocki, Warszawa,
ul. Hoża 42, przy Marszałkowskiej,
telef. 825-02.
Kr. 385-0
„Chemika“ Warszawa Sienna 88 po
lecą masę walcową pastę drukar
ską, pastę ofsetową, sineturę lito 
graf.. sekotiwę itp.
K r 308-0
PRACA

i

W AR SZAW A I I

Przetarg nieograniczony

pny, Narzędzia, Silniki w duwyborze poleca Zjednoczenie
aników „Ogniwo“ , Warszawa,
Ilko w ska 17, Wrocław, Sta,n
6247-0

I O

16.00 Dz. popoł. 16.20 Rezerwa dz.
Muz. rozr. 16.45 „O w p ły w ie w ojny "•
psychikę m łodzieży“ . 17.45 Aud.
kompozytorów polskich w w yk. Jdlewskiej.
18.05
Muz. popul.
„Śnieg“ . 18.35 „N a uka poprawnego fOj«
ślenia“ . 18.50 „M u zyka d la wszystkiej
— montaż z p ły t. 19.30 Recital fo rt.
Szpinalskiego. 20.00 Dz. wiecz. 21.00 Ano*
muz. 22.00 R.U.L. „C e n tra la życia“

Centralny Zarząd Przemysłu Włókienniczego — Biuro Budowy Za
kładów Włókienniczych w Łodzi ogłasza przetarg nieograniczony na
wiercenie studni na terenie f- k i Sztucznego Jedwabiu Nr. 1 w Tomaszowie-Maz.
Szczegółowe w arunki przetargowe, druki ofertowe i informacje można
otrzymać w Biurze Budowy Zakładów Włókienniczych w Łodzi, ul. Sien
kiewicza 47.
Oferty należy składać lub nadsyłać do Biura Budowy Zakładów
Włókienniczych w Łodzi, ul. Sienkiewicza 47 do dnia 10 lutego 1948 r.
do godz. 12-tej.
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 10 lutego 1948 r. o godz. 12-tej mm. 15.
Kr. 404-0

HANDLOWE

D

6.00 Sygn. czasu. 6.15 W iad. por.
Muz. 7.00 Dz. por. 715 Muz 8.35
zna k u rty n a “ . 8.50 Muz. 12.03 Wiad. P°
łudn. 12.15 Muz. 12.20 „Z m ikro fo n 0*®
po k r a ju “ . 12.30 Aud. rozr. 16.00 Dz. P;
poi. 16.35 Aud. dla dzieci. 16.55 „Ban0'
siowa“ — słuch 17.40 „G eografia thu2j,
czna“ . 18.00 R.U.L. „C entrala
życia •
18.15 „U lu b io ne melodie“ . 18.45
-i-L
zna k u rty n a “ . 10.10 „Z zagadnień
skich“ — pogad.. 19.30 R ecital fo rt. ° *
Szpinalskiego. 20.00 Dz. wiecz. 20.50 Mu
lecie W iosny Ludów “ . 21.00 Konc. Sy® '
22.15 Konc. K ra k . O rk.ł P. R. pod
J. Gerta. 23.00 Ost. wiad. 23.20 Muz. P°
ważna. 24.00 Hym n.

Państwowa Fabryka Superfosfatu Szczecin — Stołczyn Nad Odrą 65
ogłasza przetarg nieograniczony na budowę gmachu laboratorium na
terenie fabryki.
Oferty w zalakowanych kopertach z napisem „Oferta na budowę
laboratorium“ należy składać w biurze fabryki w godzinach urzędowych
do dnia 4-go lutego 1948 r. do godz. 10-ej, gdyż w tym dniu o godz. 12
nastąpi otwarcie ofert.
Szczegółowe objaśnienia oraz podkładki kosztorysowe można ode
brać w biurze fabryki codziennie od godz. 8—11-ej.
Dyrekcja zastrzega sobie prawo rozdziału robót między oferentów
lub wyłączenia pewnej kategorii robót jak również prawo swobodnego
wyboru oferenta bez względu na wysokość oferowanej kwoty, w końcu
prawo unieważnienia przetargu bez podania powodów.
Przy ofercie należy złożyć k w it na wpłacone na r-k czekowy
B. G. K. oddział w Szczecinie k-to 107 wadium w wysokości 1% od
oferowanej sumy.
Kr. 508-1

O G ł.O S Z E N IA

A

W dniu 3 lutego (w torek) usłyszy®1^
m. in. następujące audycje:

Przetarg nieograniczony

Warszawo, ul. Widok 26, lei. 8-75-7 4
Polecamy amerykańskie pióra do przebitki marki „Tandem“

R

Z A O F IA R O W A N A

Dyrekcja Przemysłu Wełnianego po
szukuje: inżynierów - energetyków
celem zatrudnienia w Polsce Cen
tralnej, oraz inżyniera energetyki
i ruchu dla zakładów przemysłu
wełnianego na Z. O. ze stałym
miejscem pracy w jednym z zakła
dów. Oferty kierować do Wydziału
Personalnego Dyrekcji, Łódź, Al.
Kościuszki 3.
Kr. 381-0

FABRYKA WYROBÓW GUMOWYCH

»WOLBROM«
w

W

o l b r o

m

i ll

P O S Z U K U JE

od

zaraz

1 higienistą(ke)
z pełnymi kwalifikacja!!1’
Życiorys podanie i odpisy śuiia^'
przesłać należy do Wydziału Per5'
Fabryki »Wolbrom«. Dla saro0’1^
mieszkanie zapewnione.
398-
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