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W 32 rocznicę

Wielkiej Rewolucji Październikowej

MOSKW A (P A P ). Poniedziałkowe uroczystości poświęcone 32-ej rocz
nicy Wielkiej Październikowej Rewolucji Socjalistycznej rozpoczęły się tra 
dycyjną defiladą wojsk garnizonu moskiewskiego na Placu Czerwonym.

jów w itają z radością fa k t nieustanne
«o wzmacniania się sił bojowników o
pokój, co znalazło m. in. wyraz w ol
Na trybunie Mauzoleum zajęli miej
brzymim zwycięstwie ludu chińskiego
Następnie
marszałek
Wasilewski
wy
sca przywódcy p artii bolszewickiej
i w powstaniu Niemieckiej Republiki
głosił
z
trybuny
Mauzoleum
przemó
kierownicy rządu radzieckiego.
Demokratycznej.
MOSKWA (PAP). 6 listopada wie
Na trybunach zebrali się przedsta wienie do wojska i ludności Związku
Marszałek Wasilewski
zakończył
czorem odbyła się w Wielkim Teatrze wiciele społeczeństwa radzieckiego, Radzieckiego.
swe przemówienie okrzykiem na cześć
w Moskwie tradycyjna uroczysta aka działacze kultury i sztuki, wybitni
Marszałek Wasilewski podkreślił im
demia z okazji X X X II rocznicy W iel stachanowcy. Obecni są również akre ponujące sukcesy osiągnięte przez na Związku Radzieckiego i na cześć Wiel
kiej Socjalistycznej Rewolucji Paź dytowani w Moskwie przedstawiciele rody ZSRR. Sukcesy Związku Ra kiego Wodza całej postępowej ludzko
dziernikowej z udziałem członków Mo dyplomatyczni, a wśród nich charge dzieckiego — oświadczył marszałek ści Józefa Stalina.
Na trybunach rozległy się huczne
skiewskiej Rady delegatów pracują d'affaires R.P. J. Zambrowicz. Licz Wasilewski — to świadectwo trium fu
cych, przedstawicieli organizacji par nie reprezentowane są delegacje za idei Wielkiej Październikowej Rewolu oklaski. A rtyle ria dała salwy honoro
we, a orkiestra wojskowa, składająca
tyjnych i społecznych oraz A rm ii Ra graniczne przybyłe na obchód roczni cji Socjalistycznej.
się z tysiąca ludzi odegrała hymn
dzieckiej.
Związek Radziecki pod wodzą Wiel
cy Wielkiej Rewolucji, m. in. delega
Na sali obecni b yli akredytowani cje z krajów demokracji ludowej, z kiego Stalina — oświadczył marsza Związku Radzieckiego.
Przed trybunami na Placu Czerwo
w Moskwie przedstawiciele dyploma Chin, Korei i Demokratycznych Nie łek Wasilewski ~ prowadzi konsek
tyczni oraz korespondenci zagranicz miec, jak również weteran francuskie wentną i niezmordowaną walkę o po nym przeciągały kolejno w świetnym,
ordynku bataliony słuchaczy akademii
ni.
go ruchu robotniczego Marcel Cachin. kój, o bezpieczeństwo i o przyjaźń wojskowych, szkół oficerskich i podofi
W prezydium akademii zasiedli: w i
Minister sił zbrojnych ZSRR mar między narodami. Ta polityka Związ
cepremier Mołotow, sekretarz KC szałek Wasilewski odebrał raport od ku Radzieckiego cieszy się aktywnym cerskich różnych rodzajów broni, od
działy piechoty, kawalerii, artylerii
W KP(b) Malenkow, wicepremierzy: dowodzącego defiladą generała Arte- poparciem wszystkich zwolenników po
W dniu 6 b. m. w sali Państwowego Teatru Narodowego im. Wojska Pol
i dywizje wojsk zmotoryzowanych.
Beria, Woroszyłow, Kaganowicz, Buł- miewa, po czym przejechał przed fron koju i demokracji.
skiego odbyła się centralna akademia zorganizowana przez KC PZPR
W chwili gdy defilowały pierwsze
ku czci 32 rocznicy W ielkiej Październikowej Rewolucji Socjalistycznej.
gamin, przewodniczący Prezydium Ra tem wojsk, składając im życzenia z
Mówca stwierdził, że ludzie radzieć oddziały wojska nad Placem Czerwo
Na zdjęciu prezydium akademii. Przemawia członek biura politycznego
dy Najwyższej ZSRR Szwernik, prze iokazji 32-ej rocznicy Października.
cy i masy pracujące wszystkich kra- nym przeciągnęły eskadry potężnych
KC PZPR Franciszek Jóźwiak-Wito ld.
(fot. Film Polski)
wodniczący Moskiewskiej Rady delega
radzieckich „twierdz latających“ , a za
tów, sekretarz moskiewskiego komite
nim i trójkami, eskadrami, pułkami —
tu W KP(b) Popow i inni działacze
samoloty myśliwskie i to wyłącznie
partyjni.
odrzutowe. Leciały one z szybkością
Wśród powszechnej owacji wybrano
MOSKW A. (PAP). — Minister sil kie znaczenie dla zabezpieczenia przewyższającą szybkość głosu, w
prezydium honorowe akademii z Ge
idealnie utrzymanym szyku.
zbrojnych
Związku
Radzieckiego trwałego pokoju w Europie.
neralissimusem Stalinem na czele.
Radzieckie siły zbrojne bezgranicz
Po artylerii przedefilowany dywizje
marszałek
Wasilewski
ogłosił
z
oka
Referat poświęcony X X X II roczni
nie oddane swemu narodowi, rządo
pancernych ze słynnymi czołga
cy Rewolucji Październikowej wygłosił zji X X X I I rocznicy Rewolucji Paź w i radzieckiemu i swemu wodzowi wojsk
mi „T.—34“ i „JS".
dziernikowej rozkaz dzienny, w któ
R ZE M Ó W IE N IE G. Malenko innego narodu. Przyczyny te zo
sekretarz KC W KP(b) Malenkow.
wielkiem u Stalinowi nie powinny
Po defiladzie rozpoczęła się manife
W sali Wielkiego Teatru wybuchła rym oświadczył m. in.:
wa na posiedzeniu Moskiew sta ły zniesione nie ty lk o na papie
zapominać
o
stojących
przed
n
im
i
za
stacja ludności Moskwy. Olbrzymią
Towarzysze żołnierze, marynarze,
potężna owacja, gdy Malenkow mówił podoficerowie, oficerowie, generało daniach. Oficerowie, generałowie i
kolumną w- różnobarwnych kostiumach skiej Rady Delegatów było nie rze, nie ty lk o form alnie — ale i w
o imponujących sukcesach gospodar
admirałowie powinni wychowywać szły dziesiątki tysięcy sportowców ra ty lk o przeglądem osiągnięć i po rzeczywistości. System socjalistycz
i admirałowie!
czych Związku Radzieckiego, którego wie
S iły zbrojne Związku Radzieckie żołnierzy w duchu wielkich idei Le dzieckich. Za sportowcami kroczyły tęgi Związku Radzieckiego i całe n y usunął bowiem przesłanki eko
przemysł osiągnął poziom produkcji, go obchodzą dziś wraz z całym na nina - Stalina, rozwijać w nich po
długie szeregi robotników i naukow go 800-milionowego obozu antynomiczne kryzysów ka pita listycz
przewidzianej na rok 1950, o sukce rodem radzieckim X X X II rocznicę czucie radzieckiego patriotyzmu oraz
ców, studentów i artystów, ludności
sach Polski, Czechosłowacji, Bułgarii, Wielkiej Socjalistycznej Rewolucji wysokie kw alifikacje moralne i bo
imperialistycznego.
Jego
mowa, nych, z k tó rych w a rstw y rządzą
wszystkich dzielnic stolicy ZSRR.
Rumunii, Węgier i Albanii, które wkro Październikowej. Naród radziecki po jowe. Wszyscy dowódcy powinni do
W pochodzie niesiono portrety Leni wygłoszona w przeddzień rocznicy ce szukają w yjścia przy pomocy
czyły na drogę budowy socjalizmu, o w ita ł to historyczne święto w ielkim i magać się ścisłego wykonywania re
zwycięstwie wielkiego narodu chiń zwycięstwami we wszystkich dzie gulaminu wojskowego i łączyć umie na, Generalissimusa Stalina, prezy W ie lkie j R ew olucji Socjalistycznej, wojen i podbojów. Jak stw ierdził
skiego, który pod kierownictwem ko dzinach gospodarczych i ku ltural jętnie wysoki stopień wymagań wobec denta R. P. Bolesława B/eruta, wo była jednocześnie mocnym i tw a r Malenkow, „ludzie radzieccy nie
munistycznej p artii utworzył Chińską nych. Praca p a rtii bolszewickiej w podwładnych z prawdziwie ojcowską dza narodu chińskiego Mao-Tse-tunga, dym stwierdzeniem, że obóz zdecy boją się pokojowego współzawod
prezydenta Czechosłowacji Gottwalda,
Republikę Ludową, o historycznym dziedzinie gospodarczej i kulturalnej troską w stosunku do nich.
dowany jest użyć swej potęgi do nictw a z kapitalizm em .
Dlatego
znaczeniu powstania Niemieckiej Re mądre kierownictwo naszego ukocha
Towarzysze, żołnierze, marynarze, generalnego sekretarza Węgierskiej obrony dobra, drogiego całej ludz
Partii
Pracujących
Rakosiego,
sekre
w ystępują oni przeciwko nowej
publiki Demokratycznej.
podoficerowie,
oficerowie,
generało
nego wodza tow. Stalina i rozmach
wojnie, w obronie pokoju, choć są
Cała sala owacyjnie oklaskiwała pracy mas ludowych zapewniły no wie i admirałowie! Składam wam ży tarza KC Rumuńskiej P artii Robotni kości — do obrony pokoju.
mówcę, gdy ostrzegał podżegaczy wo we sukcesy w dziele dalszego rozwo czenia z okazji dzisiejszego święta — czej Georgiu Deja, sekretarza KC Ko
absolutnie pewni swej niepokona
Te
dwie
sprawy
—
potęga
i
si
rocznicy W ielkiej Socjali munisłycznej P artii Bułgarii Czerwen ła Związku Radzieckiego i obrona nej s iły “ .
jennych, by pamiętali, że podobnie, ju naszego przemysłu, rolnictwa, kul X X X II
kowa,
premiera
albańskiego
Enverajak rozpętana przez kapitalistów pier tu ry i materialnego dobrobytu rzesz stycznej Rewolucji Październikowej.
pokoju, jako zasadnicza lin ia p o li
N arody
św iata
zwracają się
wszą wojna światowa pociągnęła za pracujących.
Dla uczczenia tego święta rozka Hodży.
Potężna manifestacja ludności mo ty k i radzieckiej, są ze sobą ściśle z ufnością do Związku Radziec
zuję
oddać
20
salw
artyleryjskich
w
sobą zwycięstwo Wielkiej Socjalistycz
Arm ia, lotnictwo i marynarka wo
skiewskiej wywarła niezwykle silne związane. Pokój jest i m usi być
nej Rewolucji Październikowej, podob jenna powitały
kiego w ich walce o pokój. Z w ra
dzisiejsze święto stolicy naszej ojczyzny Moskwie, w
nie jak rozpętana przez imperialistów znacznymi osiągnięciami w dziedzi stolicach republik związkowych oraz wrażenie na gościach zagranicznych. organiczną częścią p o lity k i
we cają się dlatego, iż są przekonane,
Marcel
Cachin,
patrząc
z
głębokim
w
bohaterskich
miastach
Leningra
druga wojna światowa zakończyła się nie gotowości bojowej i polityczne
wnętrznej i zagranicznej mocar że ZSRR nie chce w ojny. Z cze
oderwaniem od kapitalizmu szeregu go uświadomienia. W okresie prze dzie, Stalingradzie, Sewastopolu i wzruszeniem na szeregi demonstran
tów powiedział:
stwa
socjalistycznego.
Państwo go w ypływ a to przekonanie? Źró
krajów i ustanowieniem w nich ustro szkolenia letniego żołnierze radziec Odessie.
_
„Demonstracja
ta
jest
żywą
ilustra
Niech
żyje
nasza
potężna
ojczyzna
socjalistyczne
zlikw
idow
ało
we dła jego leżą w przeświadczeniu,
ju ludowej demokracji — tak i próba cy pogłębili swe wiadomości wojsko
cją do słów referatu tow. Malenkowa, w nątrz k ra ju te wszystkie p rz y 
rozpętania przez nich trzeciej wojny we i polityczne oraz wzmogli swą Związek Radziecki! Niech żyje bo
że w ZSRR, jako państwie socjali
haterski naród radziecki i jego siły żywym dowodem, że narody Związku
skończy się katastrofą ustroju kapita wytrzymałość i gotowość bojową.
czyny,
które
w
państwach
k
a
p
ita

stycznym, żadna w arstw a ludności
zbrojne!
Niech
żyje
nasza
niezwycię
Radzieckiego widzą swój cel w nie
Krocząc naprzód ku komunizmowi
listycznego na całym świecie.
listycznych prowadzą do w ojn y — nie je s t i nie może być zaintere
żona
partia
bolszewicka!
Niech
ży
zmordowanej
walce
o
powszechny
po
Za każdym razem, gdy mówca wspo naród radziecki i jego siły zbrojne
minął imię Stalina wybuchała potężna nie zapominają o niebezpieczeństwie je nasz W ielki Wódz i Nauczyciel kój, bezpieczeństwo, postęp i szczęśli wyzysk człowieka przez człowieka sowana m aterialnie w wojnie. Jesz
tow. Stalin!
wą przyszłość“ .
i narodu przez rządzącą warstwę cze nigdy ruch w obronie pokoju
owacja na cześć genialnego wodza nowej wojny, którą przygotowują już
narodu radzieckiego i całej postępo jawnie imperialiści w Stanach Zje
nie b ył ta k masowy i ta k zorga
dnoczonych Am eryki i A n glii, stoją
wej ludzkości.
nizow any ja k obecnie. I co n a j
Uczestnicy akademii wystosowali cy na czele międzynarodowej reakcji,
ważniejsze, te m ilion y ludzi, k tó 
Jednakże imperialistom Am eryki
lis t powitalny do Generalissimusa Sta
rych przedstawiciele na kongresach
A n glii jak również wszystkim innym
lina.
we W rocławiu, w Paryżu, w N o
Po części oficjalnej odbył się wielki podżegaczom wojennym przeciwsta
wiają się dziś liczne, zwarte szeregi
koncert.
w ym Jorku, w Moskwie i w Mek
W dniu 7 b. m. Ambasador ZSRR
zwolenników pokoju — bohaterski
PISM A I DEPESZE
syku,
i w Rzymie w ystępow ali
naród radziecki i jego rząd oraz bo w Warszawie W. Lebiediew z m ał
W ambasadzie ZSRR
GRATULACYJNE Z POLSKI
jow nicy o pokój i demokrację na ca żonką wydal w salonach ambasady
przeciwko wojnie, są zdecydowane
Wykonywanie planów
Oprócz
gratulacji,
przesłanych
w W arszawie
łym świecie. Rząd radziecki walczy przyjęcie z okazji 32 rocznicy W iel
kiej Rewolucji Październikowej.
przez najwyższe czynniki rządowe z czynnie poprzeć Związek Radziec
FABRYKA OBUWIA W CHEŁMKU konsekwentnie i w ytrwale o pokój
Na przyjęcie przybył Prezydent
, .
Warszawy do Moskwy, depesze z ży k i i kraje dem okracji ludowej w
Południowe Zakłady Obuwia
w współpracę międzynarodową. Polity
ich a kcji, skierowanej przeciwko
czeniami przesłały:
kę
Związku
Radzieckiego
popierają
Rzeczypospolitej
Bolesław
Bierut,
nisław
TołwiAdP
mlasta
Sta'
Chełmku wykonały roczny plan pro
Obecni byli: Marszałek Sejmlu Ko
ludziom, propagującym nową w o j
dukcyjny na trzy dni przed terminem wszyscy zwolennicy pokoju i demo walski, członkowie Rady Państwa,
Pierwszy
sekretarz
Komitetu
War
Lodowego
Cen-tralny
Jedności
Ruchu
w Polsce do Przewodni nę.
ustalonym zobowiązaniami załogi. Ca kracji. Szeregi bojowników o pokój Rząd in corpore z premierem J. Cy
Rady ivimistr
M inistrów ZSRR Gemnożą się i wzrastają.
j. cy- w a S ^ o r z e k n z P f *
Za czącego Rauy
łoroczna produkcja zakładów wyniesie
Ludzie, broniący pokoju s ta li się
, .
---------- Romlte‘
—
neralissimusa Stalina.
Cała postępowa ludzkość w ita go rankiewiczem na czele, generalicja, towd■ - - , .
dzięki przedterminowemu wykonaniu rąco historyczne zwycięstwo bohater
przedstawiciele partii i stronnictw * Licznie
Liczni" p r ^ W l T r n h ^ t T (b\
KC strcnn:'ctwa Dernokratyczne- świadomymi bojownikam i. Zrozu
planów produkcyjnych 3 m iliony par skiego. narodu chińskiego nad siłami politycznych, związków zawodowych cownłcy uf y, y .
. y 1 pra‘ £° do CK Wszechzwiązkowej K P (b) m ie li oni, że w ojn a nie jest nie
cownicy umysłowi zakładów
butów.
'
“rspołecznych
■-»» j^,i a *i nu>>»
Imperialistycznej reakcji oraz utwo oraz organizacji
kultu rm/slrtiftiln“
podkrJ lali * gorących słowach^że 03 ^
General ssinlusa Stalinauchronną klęską, zapisaną w księ
ralnych.
rzenie Ludowej Republiki Chin.
ŻU PA SOLNA W BOCHNI
święto Rewolucji
P aździernitń,.^
Centralny - Związek .0P°.iazl'
Spółdzielców dze losów świata, nie jest nie
.
Październikowej
W
przyjęciu
wzięli
udział
członko
Punktem zwrotnym w h istorii Eu
jest wspólnym świętem
~ - do spółdzielców radzieckich.
Kopalnia soli w Bochni zameldowa
szczęściem spadającym niespodzie
ła o przedterminowym wykonaniu pla ropy jest utworzenie Niemieckiej Re
p u b liki Demokratycznej. To historycz
wanie, któ re trzeba przyjąć jako
skiego.
nu rocznego. Zaplanowane na rok
DrioŁ-i
.
..
.
Zdajemy
sobie
sprawę
z
tego,
1949 wydobycie 34.000 ton soli osią ne wydarzenie ma wyjątkowo w iel
„ .
, »Dzidki Rewolucji Październikowej
,
.
. . . rzecz nieuniknioną. Ludzie zrozu
W dniu,«7 7 b. ,m. w ambasadzie
gnięto już 30 października rb.
7 CT71?
dwukrotnie odzyskaliśmy nienodle!?- nasze coraz wspanialsze osiągnięcia i m ieli s tru k tu rę kapitalizm u. Obec
Złożenie wieńców w Warszawie ZSRR w Warszawie składano na rę- łość, ale prawdziwa nieD od^eXć cd zwi :ci?st"'a w Polsce Ludowej za- nie im perialiści nie mogą ju ż p rzy
PAŃSTWOWA CENTRALA
ce amb. Wiktora Lebiediewa życzę- zyskaliśmy d o p ię ć w 1945 r. kiedy wdsu?czamy w wielkiej mierze Wa
HANDLOW A
na pomnikach Braterstwa Broni nia z okazji 32 rocznicy W ielkiej Re lud ują ł władzę w swoje ręce“’ — mó szym zwycięstwom i osiągnięciom, za- gotowywać w o jn y w tajem nicy
Obliczony po efektywnych cenach
wolucji Październikowej.
w ił przedstawiciel delegacji fabryki wdzi?czal«y Wielkiej Rewolucji Paź- i narzucać je j niespodziewającym
i Wdzięczności
sprzedaży — łącznie na szczeblu zby
się niczego narodom. N arody na
W ciągu 5-ciu godzin przybywały „Ursus" A. Szwarc, uczestnik Rewo- dzle:’niko\vej.
tu, hurtu i detalu — plan PCH wyno
, Jesteśmy szczęśliwi, że naszemu po uczyły się śledzić podżegaczy wo
W 32 rocznicę Rewolucji Paździer bez przerwy do Ambasady ZSRR w lucji Październikowej.
s ił w 1947 r. — 26,9 mlrd. zł., w 1948
„Teraz nie tylko wy, ale i my ko- k(d6niu w Polsce wypadło żyć w epoce jennych i w porę udaremniać ich
nikowej przedstawiciele partii, W oj Warszawie delegacje p a rtii politycz
r. — 68,5 mlrd. zł. i w 1949 r. —
nyc , związków zawodowych, orga- rzystąmy z ogromnych, wspaniałych socjalizmu. Jesteśmy dumni, że może- usiłowania.
ska,
organizacji
społecznych
i
zakła
129,6 mlrd. zł., czyli razem 225 mlrd.
Junrii»,spo?®.czi17ch’ delesącje poszczę zdobyczy Rewolucji Październikowej my iść Waszym śladem, czerpać z
zł. Jak wynika z dokonanych obliczeń, dów pracy złożyli wieńce przy pom golnych
Jednym z ulubionych tric k ó w
zakładów pracy i uczelni.
— m ów ili kolejarze. — Korzystają przebogatej skarbnicy Waszych dojuż w dniu 20 października br. Pań nikach Braterstwa Broni i Wdzięcz
W imieniu KC PZPR życzenia zło z nich wszystkie narody miłujące po świadczeń, współuczestnicząc w budów im perialistów było
wyw oływ anie
stwowa Centrala Handlowa osiągnęła ności w Warszawie.
nictwie szczęścia naszego narodu.
W im ieniu KC. PZPR, przy pom żyła delegacja z kierow nikiem Wy- koj i postęp'1.
fałszywego wrażenia bezpieczeń
łączny obrót 234 mlrd. zł., co odpowia
n iku Braterstwa Broni delegacja KC skimUna^czele"' dc4 c c a r n t r t w
Delegat0 spółdzielni produkcyjnej
Będziemy nieustannie wzmacniać stw a u narodu amerykańskiego —
da 104 proc.
z min. Matuszewskim na czele zło lu d T w y c ^ ^ rz e w o c fn ^ c p 1
, wS1JBaranów Pakuła poinformo- nasz wkład w walkę całego obozu świa gdy w ojna wybuchnie. S ta ra li się
PRZEKROCZENIE PLANU
żyła wieniec z czerwonych kwiatów mitetów wvkonawc 7vrh
P w w n^
Leblediewa, że chłopi pra towego pokoju i postępu na czele ze
ROZBIÓRKOWEGO
z napisem: „Bohaterom A rm ii W y- h t a n Z t n
Wincen cujący jego wsi założyli spółdzielnię Związkiem Radzieckim, w walkę prze- oni w m ów ić przeciętnemu A m e ryka
zw
olieielki
—
Kom
itet
Centralny
ty
Baranowski
i
Jozef
Niecko.
,
produkcyjną
świadomi, że tą drogą «w imperialistycznym podżegaczom ninow i, że kto, ja k kto, ale on w ra 
Pełnomocnik A kcji Robót Rozbiór
Mm. Świątkowski, reprezentujący zbudują sobie szczęśliwą przyszłość, wojennym i ich reakcyjnym, titowskim zie w ybuchu w o jn y nie ma się cze
kowych wysłał do ministra Budowni PZPR“ .
W im ieniu K W PZPR wieniec zło Tow. Przyjaźni Polsko - Radzieckiej w pracy czerpiąc z bogatej skarbni- agenturom. Będziemy stale zwiększać
ctwa inż. Spychalskiego oraz ministra
nasz udział w walce, jaką pod Wa- go obowiać, bo za niego będą w a l
Pracy i Opieki Społecznej Rusinka żyli sekretarze Kom itetu: Zawadzki, zaznajomił _amb. Lebiediewa z osią- cy doświadczeń wsi radzieckiej.
Gliniarz,
B
ilecki
i
Hofman.
gnięciami
Towarzystwa,
które
obec
Wszystkie delegacje składały po- szym przewodem prowadzi cała postę- czyć inni. A le ta „te o ria “ prowadzę
meldunek o wykonaniu i przekrocze
W im ieniu Wojska Polskiego w ie nie zrzesza 2.120.000 członków.
nadto na ręce amb. Lebiediewa po- powa młodzież świata o trw a ły pokój nia w o jn y rękam i in n ych narodów
niu rocznego planu rozbiórki cegieł
Wśród składających1 życzenia obec dziękowania Rządowi Radzieckiemu i lepszą przyszłość młodego pokole- przeżywa się i w Ameryce. „N a 
W dniu 7 bm. (450 m ilj. cegieł) z nad niec złożył gen. Rodkiewicz. W imię
niu Zarządu Miejskiego i Stołecznej ni b yli również przewodniczący Za za zgodę na skierowanie marszałka nia".
wyżką 4 milionów cegieł.
ród am erykański — stwierdza Ma
Rady Narodowej, Prezydent T ołw iń  rządu Gł. Związku Samopomocy
lenkow — zaczyna pojmować, że
A K 4 IM ' " E W WARSZA7VIE
ski i wiceprzewodniczący SRN, Dwo Chłopskiej Stanisław Ignar, przewód
R Z IŚ W N U M E R Z E *
rakowski.
Wczoraj w dalszym ciągu w fabry- jeżeli podżegacze w ojenni zorgani
nicząca __
ZG___0.
L ig i Kobiet Irena Szta- to jeszcze jeden dowód bezinteresowPonadto przy pom niku Braterstwa chelska oraz prezes Związku Literabratniej pomocy narodu radziec- kach, biurach i urzędach Stolicy odby zują nową rzeź, rozpacz matek,
W IK T O R GROSZ
Broni wieńce złożyły delegacje^ dziel tów •—, Leon Kruczkowski.
kieg0 dla narodu polskiego.
wały się uroczyste akademe, poświę- żon, sióstr i dzieci — będzie
Marszałek Konstanty Rokosnwnic partyjnych, ZMP oraz L ig i Ko
Prezes Tow. Przyjaciół Żołnierza
Odpowiadając na życzenia amb. cane uczczeniu X X X II rocznicy Wieludziałem i kontynentu amerykań
ski na straży granic Rzeczy
biet.
Stefan Matuszewski wręczył amb. Lebiediew podkreślił duży wkład pro kiej Rewolucji Październikowej,
pospolitej.
U stóp Pomnika Wdzięcznością na piękny obraz, symbolizujący brater- letariatu polskiego w dzieło zwycięst i Akademie odbyły się m. in. w fabry skiego. A rozpacz ta je s t strasz
f str. 3
Rondzie Waszyngtona wieńce złożyli stwo broni żołnierzy polskich i ra- wa Rewolucji Październikowej, któ- ce »X- Szpotański“ , w fabryce „Per- na. Chwyci ona nieuchronnie za
Droga walk i zwycięstw ¡Mar
przedstawiciele K W PZPR, TPŻ, Zw. dzieckich pędzla Jerzego Kossaka.
rej wspaniałe zdobycze stały się dziś kun“ , w zarządzie gł. ZSCh, w siedzi- gardło i zadusi podżegaczy wojen
szałka Rokosowskiego.
Bojow ników o Wolność i Demokra
W im ieniu ludności stolicy złożył udziałem obu bratnich narodów i bie PAP, w auli Akademii Wychowa- nych“ .
\
str. 4
cję oraz delegacje poszczególnych za serdeczne życzenia amb. Lebiediewo wszystkich narodów miłujących po- nia Fizycznego im. gen. Świerezeww i i na jego ręce narodom Związku kój i postęp
skiego i w w. ir
kładów pracy
(Dokończenie na str. 2 -ej)

Uroczysta akademia
wWielkim Teatrze

Rozkaz Marszałka Wasilewskiego

Porównanie,
które napełnia ufnością
p

Życzenia stolicy Polski — narodom ZSRR
z okazji 32 rocznicy Rewolucji Październikowej
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UZECZPOSROLITA

Światowy obóz postępu manifestuje sują solidarność
uj rocznicę Reujolucji Październikowej
MOSKWA (PAP). Masy pracujące całego świata uroczyście obchodziły
82-gą rocznic? Wielkiej Październikowej Rewolucji Socjalistycznej.

S p o łe c z e ń s tw o p o ls k ie
w ita n o m in a c ję
M a ra za ika 'łlokesotus.-.ie^o
W dniu 6 b. m. w stolicy rozpoczął
obrady I K rajow y Zjazd Organiza
cyjny Związku Zawodowego Pracow
ników Energetyki, którzy dotychczas
nie posiadali własnego związku za
wodowego.
W im ieniu Rządu powitał zjazd
m in. Nieszporek, po czym przewod
niczący CKZZ A l. Zawadzki wygło
sił dłuższe przemówienie, którego
znaczną część poświęcił doniosłemu
wydarzeniu, jakim było mianowanie
Konstantego Kokosowskiego marszał
kifim Pclski i ministrem Obrony Na
rodowej.
Zebrani urządzili długotrwałą ser
deczną owację na cześc Prezydenta
Bolesława Bieruta i marszałka iloko
sowskiego, po czym powzięto nastę
pującą uchwałę:
„ I Krajow y Zjazd Energetyków' w
im ieniu 50-tysięcznej rzeszy pracow
ników energetyki polskiej wyraża
głęboką radość z powodu powołania
przez Prezydenta Rzeczypospolitej na
stanowisko, marszałka Polski i m i
nistra Obrony Narodowej — mar
szałka Konstantego Rokcsowskiego.
jednocześnie Zjazd wyraża głębekie
podziękowanie Rządowi Radzieckie
mu i Generalissimusowi Stalinowi
z powodu powrotu do Polski nasze
go rodaka, wiernego syna polskiej
klasy robotniczej, robotnika warszaw
skiego, opromienionego chwałą zwy
cięstw, bohaterskiego pogromcy h i
tleryzmu, wyrosłego ze sławnej szko
ły dowódców stalinowskich — M ar
szałka Konstantego Rokosowskiego.
I-Z ja z d przesyła marszałkowi Pol
ski Rokosowskiemu wyrazy serdecz
nych życzeń z powodu objęcia przez
niego godności marszałka Polski i
stanowiska m inistra Obrony Naro
dowej, życząc Mu uzyskania jak naj
większych osiągnięć dla dobra Pol
ski Ludowej w Jej marszu do socja
lizinu i w walce o pokój“.
*
Na akademii z okazji 32 rocznicy
Rewolucji Październikowej w fabry
ce „Wedel“ uchwalono jednomyślnie
wysłanie adresu z pozdrowieniami
do m inistra Obrony Narodowej, mar
szalka Polski, Konstantego Rokosow
skiego, w którym piszą:
„Załoga fa b ry k i „W edel“ w ita z
radością Wasz pow rót do Polski i objęcie stanowiska M inistra Obrony
Narodowej. Pomni Waszych zw y
cięstw w walce o socjalizm oraz w
ostatniej w ojnie wyzwoleńczej, je 
steśmy pewni, że jako Naczelny Do
wódca Polskich S ił Zbrojnych, w y 
chowany w szkole stalinowskiej, je 
szcze bardziej wzmocnicie obóz po
stępu.
Ze swej strony deklarujemy wzmo
żoną pracę, by wspólnie z Wami bu
dować socjalizm w Polsce, a tym sa
mym u trw a lić pokój na całym świę
cie“ .
Poza tym robotnicy „Wedla“ przęsła
l i list do robotn ków moskiewskiej
fabryki cukrów i czekolady „Bolsze
w ik “ .

Akademia ku czci Pawiowa
na Uniwersytecie Warszawskim
W Sali Kolumnowej Uniwersytetu
Warszawskiego odbyła się w dniu 5
bm. akademia ku czci genialnego uczonego radzieckiego Iwana Pawło
wa w setną rocznicę jego urodzin.
_Na akademię przyb yli przedstawi
ciele Rządu z m inistrem Zdrowia Idi
chejdą, przedstawiciele p a rtii p o li
tycznych oraz reprezentanci radziec
kiego świata naukowego: członek A kademii Nauk ZSRR, historyk Gre
ków ersz wiceprezydent U kraińskiej
Akadem ii Nauk Pogrebiak.
Na program akademii złożyły się
cztery referaty. Dr. Ziemiec w ygło
siła referat o Pawłowie — m yślicie
lu, materialiście. O znaczeniu badań
Pawłowa w zakresie fizjolo gii m ówił
prof. dr. Walawskk Prof. dr K onar
ski poddał analizie badania wielkiego
uczonego i jego odkrycia w dziedzi
nie fizjolo gii i patologii wyższych
czynności nerwowych. Dr. Kaczyń
ski om ówił w p ływ Pawłowa na roz
wój psychiatrii, w szczególności na
rozwój psychiatrii polskiej.
W im ieniu uczonych radzieckich
przemawiał akademik historyk Gre
ków. Podkreślając podstawowe dla
nauki znaczenie prac Iwana Pawło
wa mówca stwierdził, że stały się one
własnością całej ludzkości, że prace
Pawłowa są kamieniem węgielnym
wiadomości w w ielu działach fiz jo 
logii.
Nauka — powiedział m. in. akade
m ik Greków — jest potęgą. Uczeni
radzieccy i polscy w ykorzystują tę
potęgę dla dobra i. szczęścia swoich
narodów i całej ludzkości. Niech
więc pogłębia się i daje coraz wspa
nialsze owoce nasza
współpraca.
Niech rozw ija się i rozkw ita nauka
polska".

O d ja zd m m . W a n d e la
Po tygodniowym pobycie w Polsce
opuścił Warszawę m inister oświaty
Demokratycznej Republiki Niemiec
kiej Paul Wandel, któ ry przewodni
czył delegacji niemieckiej na uro
czystości ku czci Goethego.
Na dworcu żegnali min. Wandela
wiceminister K u ltu ry i Sztuki W. So
korski, dyr: B iura Współpracy z Za
granica K u lik oraz przedstawicielka
KG PZPR Siekierska.

Placu Zwycięstwa w Bukareszcie od
była się olbrzymia defilada, w której
PRAGA (PAP). Czechosłowacja u- wzięło udział około 400 tys. osób.
TIR AN A, (PAP). Stolica A lb an ii
roczyście uczciła 32-gą rocznicę Wiel
udekorowana zielenią i hasłami na
kiej Rewolucji Październikowej.
cześć Związku Radzieckiego, p a rtii
W potężnej manifestacji w Bernie
Morawskim, która zgromadziła 120
tys. osób, wzięły udział delegacje ra
dziecka i polska z członkiem Akademii
Nauk ZSRR prof. Udalcowem i mini
strem Rumińskim na czele.
SOFIA, (PAP). Dnia 6 bm. w Te
atrze Narodowym w Sofii odbyła się
Przemówienie wygłosił premier Zapotocky, który podkreślił głęboką sym uroczysta akademia dla uczczenia 32
patię, jaką żywi lud czechosłowacki rocznicy W ielkiej Październikowej
dla ideałów Wielkiej Rewolucji Paź Rewolucji Socjalistycznej. Do Pre
zydium honorowego akademii w y 
dziernikowej.
brano członków Biura Politycznego
W Pradze na wielkiej manifestacji WKP(b) z Generalissimusem Stali
wygłosił przemówienie wice-premier nem na czele.
M inister spraw zagranicznych PoFierlinger, który podkreślił olbrzymi
wpływ, jaki wywarła Rewolucja Paź ptomow członek Biura Politycznego
dziernikowa na losy narodów całego P a rtii Komunistycznej B ułga rii w y 
świata. Stwierdził on, że lud Czecho głosił referat poświęcony światowej
słowacji pozostanie na zawsze wierny doniosłości . historycznej Rewolucji
ideałom Rewolucji Październikowej i Październikowej oraz znaczeniu .Żwią
zku Radzieckiego, jako kierowniczej
Związkowi Radzieckiemu.
siły frontu pokoju. Mówca poruszył
BUDAPESZT (PAP). Na centralną w swym referacie zagadnienie inter
akademię, zorganizowaną w budapesz nacjonalizmu i nacjonalizmu, przy
teńskiej Operze Państwowej z okazji czym wsoomniał o zdradzieckiej k li
32-ej rocznicy Rewolucji Październiko ce Tito, która stała się agenturą im 
wej przybyli: przewodniczący prezy perialistów anglo - amerykańskich,
dium Węgierskiej Republiai Ludowej
Szakasits, członkowie rządu z premie
rem Dobi na czele, członkowie Biura
Politycznego Węgierskiej P artii Pracu
jących, przedstawiciele korpusu dyplo
BERLIN, (PAP). W dniu 7 bm. w
matycznego oraz społeczeństwa stoli gmachu Opery Państwowej odbyła
cy. Premier Dobi wygło-sił referat o się uroczysta akademia z okazji 32,
32-ej rocznicy Rewolucji Październiko rocznicy Rewolucji Październikowej.
•wej. Premier przedstawił również o- Na akademii przemawiał premier
siągnlęcia ludu węgierskiego w ubie Niemieckiej Republiki Demokratycz
głych 5 latach.
nej Otto Grotewohl. Mówca podkre
Na akademii odczytano treść depe ślił, że Niemiecka Republika Demo
szy, wystosowanej przez węgierskich kratyczna zdecydowana jest stanąć
ludzi pracy do generalissimusa Stali po stronie sił postępu i przeciwsta
wić się knowaniom imperializmu.
na.
Jeżeli — powiedział premier Gro
BUKARESZT (PAP). Na terenie tewohl — oświadczenie Stalina, że na
całej Rumunii obchodzono nader uro sze dwa' narody rozporządzają n a j
czyście święto Rewolucji Październiko większymi możliwościami w Euro
wej. AV licznych miejscowościach od pie, dało trucicielom opinii publicz
słonięto pomniki ku czci poległych bo nej okazję do twierdzenia jakoby mo
haterów A rm ii Radzieckiej. Szczegól gły być w ten sposób zagrożone in 
nie odświętny wygląd przybrał Buka teresy Polski lub Czechosłowacji,
reszt.
odpowiadamy na to: nasze dwa na
rody zdecydowane są walczyć o po
Na akademii przemówili prouver kój z takim napięciem swych sił, z
Groza i generalny sekretarz Rumuń
ja kim niegdyś prowadziły wojnę.
skiej Parti) Robotnczej Dej.
Nie dopuścimy więc nigdy do tego,
W poniedziałek przed południem na aby granica nad Odrą i Nysą stała

bolszewickiej i Stalina — uroczyście kiej
R epubliki
Demokratycznej,
obchodziła 32 rocznicę W ielkiej Re skomponowany przez Hansa Eislera
w olucji Październikowej. Na akade do słów Johannesa Bechera.
m ii 6 bm. w ygłosił reK "at sekretarz
KC P a rtii Pracujących — Mehmed
M a n ife s ta c je w P a ryżu
Szehu.
PARYŻ, (PAP). Z in ic ja ty w y To
warzystwa Przyjaźni Francusko-Radzieckiego w sali Playel w Paryżu
odbyła się w niedzielę wieczorem uroczysta akademia z okazji 32 rocz
W bratnim kraju Węgrów — mó nicy Rewolucji Październikowej. Na
w ił minister — spisek zdrajców został trybunie obok ambasadora ZSRR w
w y k ry ty i zlikwidowany. U nas je  Paryżu Bogomołowa zasiedli: D usteśmy w okresie unicestwiania po clos, M arty, Mauvais, gen. Petit, Eu
dobnego spisku. Posiadamy bezspor genie Cotton ze Związku Kobiet
ne dowody, że Trajczo Kostow i je  Francuskich, Jeannette Vermeersch
go wspólnicy b y li głównym i agenta oraz przedstawiciele związku b. kom
m i szajki titow skiej i w yw iadu an batantów, związku b. więźniów poli
glo - amerykańskiego w naszym kra tycznych, u n ii republikańskiej m ło
ju. Zbrodnicze zakusy im nerialis- dzieży francuskiej i innych organiza
tów, zmierzające do owładnięcia na cji demokratycznych.
Gen. Petit skierował braterskie po
szym krajem i innym i krajam i bał
przyjaciół
kańskimi oraz stworzenia z nich «ba zdrowienie w im ieniu
zy wypadowej przeciwko ZSRR są ZSRR do wielkiego sojusznika Frań
skazane na sromotne fiasko. Nieda-. cji •— Związku Radzieckiego i jego
leki jest dzień, w którym i narody wodza Generalissimusa Stalina.
Jugosławii powstaną przeciwko zdra
Następnie wśród burzj>- oklasków
dzieckiej i szpiegowskiej bandzie Ti zabrał głos ambasador ZSRR Bogoto — tak ja k naród bułgarski rozpra mołow, któ ry wskazał na pokojową
wi.a się zdecydowanie ze spiskiem pracę narodów Związku Radzieckie
Trajczo Kostowa.
go i na jego wolę pokoju.
„T y lk o imperialistyczna reakcja
pragnie w ojny“ — stw ierdził amba
sador — przypominając sympatie na
rodów ZSRR dla ludu francuskiego,
któ ry podtrzymuje tradycje, walczą
cej o postęp i pokój Francji.
się podstawą do rozpętania szowini
Zebrani jednogłośnie u chw alili re
stycznej akcji przeciwko Polsce. Je zolucję,
podkreślającą
doniosłość
steśmy przekonani, że lepiej służymy przyjaźni francusko - radzieckiej ointeresom wysiedleńców i interesom raz rolę Związku Radzieckiego i je 
całego narodu niemieckiego, włącza go wodza Generalissimusa Stalina w
jąc Niemcy do systemu państw m w walce o pokój.
łująeych pokój, niż w tym wypadku
gdybyśmy b ra li udział w szowini
LondjŁjńczijeji w ita ją
stycznej hecy wokół granicy nad Owspanśale osiągnięcia
drą i Nysą, albowiem taka heca mo
głąby służyć jedynie wojnie, nigdy
ZSRR
zaś pokojowi.
LONDYN,
(PAP).
W Londynie od
Te słowa premiera Grotewohla w y
była się w niedzielę uroczystość z ow ołały na sali burzę oklasków.
kazji 32 rocznicy Rewolucji Paździer
Jest dla nas rzeczą jasną ■
— zakoń nikowej. Zamieniła się ona w najpo
czył premier Grotewohl, że ukaza tężniejszą od czasu w ojny manifesta
nie się na arenie międzynarodowej cję na rzecz pokoju i przyjaźni ze
niemieckich sił demokratycznych sta Związkiem Radzieckim.
nowi nie ty lk o wzmocnienie obozu
Wiec zagaił przewodniczący b ry 
pokoju i demokracji, lecz równocze tyjsko - radzieckiego
towarzystwa
śnie jest ciosem dla imperialistycz przyjaźnił ks. Stanley Evans.
nych podżegaczy wojennych.
9-tysięczny tłu m powstał z miejsc
Na akademii
wykonano po raz skandując powoli słowa depeszy po
pierwszy narodowy hymn Niemiec- w italnej skierowanej do narodu ra -

K n o w a n ia im p e ria lis tó w
poniosą srom otne fiasko

N ie m ie c k a R e p u b lik a D e m o k ra ty c zn a
po stronie obozu p o k o ju

. Polska klasa robotnicza roniosła znaczny uikład
ui przygotouianie W ielkiej Rewolucji’ Październikowej
Ambasador ZSRR, W iktor Lebiediew na uroczystej akademii w sali
Teatru Narodowego im. Wojska Pol
skiego w 32-ą rocznicę Rewolucji Paź
dziernikowej mówił:
Drodzy Przyjaciele i Towarzysze!
Niech mi wolno będzie złożyć gratu
lacje Wam, jak również Waszej Par
tii oraz wszystkim ludziom pracy w
Polsce z okazji 32 rocznicy Wielkiej
Październikowej Rewolucji Socjalisty
cznej.
Przed 32 laty nastąpił w Rosji re
wolucyjny przewrót o historycznym
dla całego świata znaczeniu. Wielka
Październikowa Rewolucja
Socjali
styczna obaliła w Rosji władzę obszar
ników i kapitalistów, doszczętnie zdru
zgotała podstawy społeczne ustroju
carskiego. Z monarchii carskiej, z
więzienia narodów, Rosja przekształci
ła się v/ Związek Socjalistycznych Re
publik Radzieckich. Władza państwo
wa przeszła do rąk klasy robotniczej,
związanej sojuszem z chłopstwem i
kierowanej przez partię marksistow
ską.
Rewolucja Październikowa prokla
mowała wyzwolenie wszystkich naro
dów Rosji carskiej. Proklamowała pra
wo narodów do samookreślenia aż do
oderwania. Również naród polski wraz
z innymi narodami, uciskanymi przez
carat rosyjski — uzyskał wyzwolenie
narodowe.
Siłą zasadniczą, która spowodowała
zwycięstwo AVielkiej Październikowej
Rewolucji Socjalistycznej — był pro
letariat, Rosji; zdołał en, dz/ęki słusz
nej polityce p artii Lenina — Stalina
—• pociągnąć za sobą wielomilionowe
chłopstwo i stanąć na czele walki lu
du przeciwko uciskowi carskiemu i wy
zyskowi burżuazyjno-obszarniczemu.
W OCZEKIWANIU N A „OSTATNIE
SŁOWO“ EUROPY
Rewolucja Październikowa była uko
tonowaniem bohaterskiej walki mas
pracujących Rosji o wyzwolenie.
„W ciągu mniej więcej pół wieku od40-tych do 90-ych lat ubiegłego stule
cia — pisał Lenin — postępowa myśl
w Rosji, w warunkach ucisku ze stro
ny niebywale dzikiego i reakcyjnego
caratu, szukała chciwie słusznej teorii
rewolucyjnej, śledząc z nadzwyczajną
gorliwością i skrupulatnością każde
„ostatnie słowo“ Europy i Ameryki w
tej dziedzinie. Marksizm, jedynie słu
szną teorię rewolucyjną, Rosja przy
swoiła sobie w cierpieniach w ciągu
półwiekowej historii niesłychanych
mąk i ofiar bezprzykładnego heroizmu
rewolucyjnego, niewiiarogodnej energii
i ofiarnych poszukiwań, nauczania,
zdobywania praktycznego doświadcze
nia, rozczarowań, sprawdzania i po
równywania
doświadczeń
Europy.
Wskutek przymusowej, spowodowanej
przez carat emigracji — rewolucyjna
Rosja posiadała w drugiej połowie
X IX wieku takie bogactwo powiązań
międzynarodowych, taką wspaniałą
znajomość światowych form i teorii
ruchu rewolucyjnego, jak żaden inny
kra j na świecie“

rzyła warunki, w których nasza ojczy
zna potrafiła w ciągu krótkiego okre
su historycznego stać się przodującym
pod względem przemysłu mocarstwem
o największej w świecie socjalistycznej
gospodarce rolnej. Skupiła ona wokół
Lenin mówi dalej, że Łódź wraz z
narodu rosyjskiego dziesiątki innych
Kaukazem, Odessą i Libawą dała przy
wielkich i małych narodów, zapewnia
kład proletariackiego bohaterstwa i jąc im wszystkim na olbrzymią skalę
entuzjazmu ludowego.
rozwój ekonomiczny i kulturalny.
AV październiku 1905 r. robotnicy
Rewolucja Październikowa stworzy
polscy solidarnie poparli ogólnorosyjski strajk polityczny i w związku z ła warunki, w jakich Rosja, która po
tym Włodzimierz Iljicz pisał: „Boha nosiła klęski w bitwach z Niemcami w
terska Polska znów stanęła w szere pierwszej wojnie światowej •— rozgro
gach strajkujących, jak gdyby szydząc miła w wojnie 1941— 1945 r. wielo
z bezoilnej wściekłości wrogów, którzy krotnie silniejszą, aniżeli armia W 1mniemali, że ich ciosy pokonają Pol helma II, niemiecką armię hitlerow
skę, a w rzeczywistości mocniej har ską, górując trąd nią s;łą swego uzbrojenia, sprężystością swojej organi
towali jej siły rewolucyjne“ .
zacji, spoistością swego zaplecza i wy
WE AYSPÓLNYM MARSZU
sokim stanem moralnym żołnierzy i
Nie ulega wątpliwości, że polska oficerów.
klasa robotnicza swą walką podczas
POLSKA AV OGNIU AVALKI
rewolucji w 1905 r. (a my, jak wiado
Z HITLERYZMEM
mo, nazywamy rewolucję 1905 r. —
AV
ogniu
walki o rozgromienie Nie
próbą generalną Wielkiej Październi
kowej Rewolucji Socjalistycznej) wnio mieć hitlerowskich, w okresie cier
sła swój znaczny wkład w sprawę pień, znoszonych przez naród polski w
przygotowania AVielkiej Rewolucji Paź czasie okupacji niemieckiej — runęła
dziernikowej, która zwyciężyła w 1917 władza kapitalistów i obszarników w
r., a tym samym w sprawę przygoto Polsce, polska klasa robotnicza w owania wyzwolenia swojej ojczyzny od parciu o pracujące chłopstwo, pod kie
ucisku narodowego. W walce tej pro rownictwem p artii robotniczej — stwo
letariat polski kroczył jedynie słuszną rzyła swoje nowe ludowo-demokratycz
drogą, występując wraz z proletaria ne państwo.
1 znów proletariat rosyjski i prole
tem rosyjskim przeciwko wspólnemu
wrogowi — samowładztwu rosyjskie ta ria t polski podały sobie dłonie, lecz
mu. Strajki, demonstracje uliczne i tym ra.iem już dla współpracy w roz
zbrojne powstanie, połączone z walka woju ekonomicznym i kulturalnym
mi na barykadach przeciwko wojskom swych krajów, w dziele obrony swych
rządu carskiego — oto najdoskonalsze krajów.
metody walki, jakie stosował rewolu
32 rocznicę Rewolucji P aździerniko
cyjny proletariat polski, w bitwach o wej obchodzimy w w arunkach, gdy^ ro
swe wyzwolenie społeczne i narodo syjska klasa robotnicza może dzielić
we.
się z polską klasą robotniczą i naro
Gdy rozpoczął się nowy przypływ dem polskim olbrzymimi osiągnięcia
ruchu robotniczego w Rosji po okre mi kulturalnymi, technicznymi i go
sie reakcji, proletariat polski znów za spodarczymi, zdobytymi po zwycię
ją ł w nim swe godne miejsce. Lenin, stwie Rewolucji Październikowej, gdy
analizując walkę strajkową w Rosji może dzielić się olbrzymim politycz
w 1912 r. podkreślał, że „jeśli chodzi nym doświadczeniem walki klasowej,
o zaciętość strajków, przoduje Połud doświadczeniem , obrony swojej ojczyz
nie i Polska“ .
ny przed imperialistami, doświadcze
wszechstronnego
umocnienia
AV chwili wybuchu Wielkiej Paź niem
dziernikowej Rewblucji Socjalistycznej swego kraju dla dobra 200 milionów
W Rosji w 1917 r.
proletariat pol ludności pracującej.
ski, wskutek specyficznych warunków,
A przecież razem z nami kroczą
powstałych w toku pierwszej wojny obecnie liczące dziesiątki milionów lu
światowej, był czasowo w tym okre dzi narody krajów demokracji ludo
sie osłabiony oraz izolowany od prole wej i Lezący setki m ilionów — w iel
tariatu Rosji, wraz z którym walczył ki naród chiński.
przeciwko samowładztwu o swe w y
Oto dlaczego mówimy, że AYielka
zwolenie społeczne i narodowe. Władzę Październikowa Rewolucja Socjalisty
państwową w Polsce zagarnęli polscy czna ma historyczne znaczenie dla ca
obszarnicy i kapitaliści, proletariat lego świata, że zapoczątkowała ona
polski rozpoczął długotrwałą i upor nową erę w historii ludzkości, erę so
czywą walkę o wyzwolenie w warun cjalizmu.
kach panowania własnej burżuazji i
Niech żyje przyjaźń klasy robotni
obszarników.
czej Związku Radzieckiego z klasą
WYZWOLONE SIŁY TWÓRCZE
robotniczą Polski!
ROSJI
Niech żyje przyjaźń narodu radzie
Rewolucja Październikowy w Rosji ckiego i polskiego!
wyzwoliła olbrzymie siły twórcze, uNiech żyje nasz drogi W ielki Sta
taione w narodzie rosyjskim i stwo- lin !

Przemówienie amb. W. Lebiediewa
na A kadem ii w Warszawie
Mówiąc dalej o pierwszych 15-tu la
tach X X stulecia, Włodzimierz Ujicz
podkreśla, że w ..żadnym kraju w c ą
gu tych 15 lat nie przeżyto nawet w
przybliżeniu tak wiele w dziedzinie
doświadczenia rewolucyjnego, szybko
ści i różnorodności zmian rozmaitych
form ruchu legalnego i nielegalnego,
spokojnego i burzliwego, podziemnego
i jawnego, kadrowego i masowego, par
lamentarnego i terrorystycznego. W
żadnym innym kraju w tak krótkim
czasie nie skoncentrowano takiego bo
gactwa form, odcieni, metod walki
wszystkich klas społeczeństwa współ
czesnego...“
Lenin ma tu na myśli wzrost walki
rewolucyjnej w przededniu rewolucji
w 1905 r., samą rewolucję 1905 r., ła
ta reakcji i lata następującego po niej
nasilenia ruchu robotniczego w prze
dedniu pierwszej wojny światowej.
AW ANGARDA W WALCE
Z SAMOWŁADZTWEM
Wiadomo, że już w rewolucji 1905
roku — rolę kierowniczą w walce prze
ciw samowładztwu odgrywała klasa
robotnicza całego imperium rosyjskie
go. „H istoria rewolucji rosyjskiej —
pisał Lenin — wskazuje, że właśnie
awangarda — doborowe elementy ro
botników najemnych — prowadziła
walkę najzacieklej i z największą ofiarnością. Czym większe były zakła
dy przemysłowe, tym bardziej upor
czywe były strajki, tym częściej po
wtarzały się one, w ciągu jednego ro
ku. Czym większe było miasto, tym
poważniejsza była w walce rola prole
tariatu. Trzy wielkie miasta, w któ
rych mieszkają najbardziej świadomi
i liczni robotnicy, Petersburg, Ryga i
Warszawa, dają największą liczbę
strajkujących w stosunku do ogólnej
liczby robotników, nie mówiąc już o
wsi“ .
„W Polsce i na Kaukazie — pisał
Lenin —■ cechuje ruch ogromna zacię
tość, stosunkowo częste używanie
przez ludność broni i bomb".
LEN IN O PROLETARIACIE ŁODZI
Lenin wysoko oceniał zbrojne po
wstanie proletariatu Łodzi w czerwcu
1905 r.: „Spójrzcie na centralny okręg
przemysłowy — pisał Włodzimierz
Iljicz. Czyż nie tak dawno zdawało
nam się, że jest on pogrążony w głę
bokim śnie, czyż nie tak dawno uwa
żano tam za możliwy tylko częściowy,
nieznaczny i drobny ruch zawodowy ?
A tam już rozgorzał strajk powszech
ny. Podniosły się i podnoszą dziesiątki
i setki tysięcy. Nadzwyczajnie wzrasta
polityczna agitacja. Oczywiście tym
robotnikom daleko jeszcze do bohater
skiego proletariatu, bohaterskiej Pol
ski, lecz rząd carski szybko ich uświa
damia i zmusza, by ..dogonili Polskę“ .

dzieckiego. Depesza ta głosi m. in.!
„Do naszych
przyjaciół ludów
Związku Radzieckiego i ich w ielkie 
go wodza Józefą Stalina! Londyńczy
cy zebrani na dzisiejszej uroczystości
w itają wspaniale osiągnięcia Zw iąz
ku Radzieckiego. Wasz postęp przy
nosi nadzieję całej ludzkości, żyjącej
w opanowanym przez kryzys świę
cie.
Wasze nieugięte stanowisko w obronie pokoju i na rzecz zakazu pro
d ukcji bomby atomowej wzbudza
szacunek wszystkich postępowych
m iłujących pokój ludzi. W itając was
pozdrawiamy jednocześnie waszego
wielkiego przywódcę Stalina, któ ry
będzie obchodził 70 rocznice swych
urodzin w przyszłym miesiącu.
Zapewniamy was, że nigdy nie za
pomnimy waszych wspaniałych zwy
cięstw w walce przeciwko wspól
nym wrogom hitlerow skim . Niech
żyje Związek Radziecki, niech żyje
przyjaźń brytyjsko - radziecka!“
Odczytano depesze powitalne w y 
słane
do
Związku
Radzieckiego
przez liczne b rytyjskie związki zawo
dowe i organizacje przyjaźni b ry ty j
sko - radzieckiej oraz przez w y b it
nych przedstawicieli b rytyjskich kół
naukowych, kulturalnych i zawodo
wych.
W swym przemówieniu poseł P ritt
podkreślił, że od ch w ili swego pow 
stania Związek Radziecki nie prze
stawał pracować na rzecz pukoju.
„Związek Radziecki — powiedział
poseł P ritt — rozpoczął w alkę o po
kój 8 listopada 1917 roku w 24 go
dziny po swych narodzinach“ .
OBCHODY W IN N Y C H M IA S T A C H

Manifestacje odbyły się również W
Rzymie, Tiranie, Brukseli, Wiedniu,
Pekinie d1 innych stolicach.

,

Porównanie
które napełnia
ufnością
(Dokończenie ze str. 1-ej)

W tych warunkach przestrasze
ni
wzmagającym się ruchem w.
obronie pokoju na całym świecie,
im perialiści najrozm aitszym i środ
ka m i starają się z jednej s tro n y
sterroryzow ać własne narody i za
straszyć narody pokojowe i demo
kratyczna, z dru gie j zaś — p rz y
pomocy
rozpętania
m ilitaryzm ai
podtrzym ywać chylącą się k u k rjrzysow i. własna „gospodarkę.
P lan
M arshalla, unia brukselska, p a k t
a tla n ty c k i —• wszystko to zmierza
do zamaskowania własnej słabości.
W gospodarce am erykańskiej w i
dać coraz więcej oznak zbliża ją 
cego się kryzysu. AV ciągu ostat
niego roku, począwszy od paździer
n ika 1948 r., produkcja w Am e
ryce spadła o około 22 procent,
a liczba bezrobotnych i pół-bezrobotnyeh osiągnęła liczbę 14 m ilio 
nów.
Szczególne
znaczenie
posiada
fa k t, ża kryzys ten dojrzewa w w a
runkach, w któ rych cały św iat ka
pitalistyczny został u ż y ty do ra 
towania kapitalizm u amerykańskie
go.
N a ty m tle jasno odb ija się
obraz stałego w zrostu potęgi p o li
tycznej i gospodarczej obozu po
kojowego. Związek Radziecki do
konywa stałego postępu we wszyst
kich
dziedzinach
gospodarczych.
K ra je dem okracji ludow ej rozw i
ja ją się bez kryzysów i wstrząsów,
które b y ły ich udziałem w okresie
międzywojennym. Rewolucja chiń
ska w yzw oliła ju ż prawie cały k r a j
od obcych interesów i rodzim ej
reakcji.
AAh-eszcie,
przełom owym
faktem w dziejach E uropy było
powstanie N iem ieckiej R e p u b lik i
Dem okratycznej, k tó ra stanow i po
czątek nowego okresu w pow ojen
nych stosunkach europejskich.
Oto więc, ja k św iat w ch w ili
obecnej w ygląda: N ow a potęga
młodego, socjalistycznego świata,
świata uwolnionego od w yzysku
i przemocy, i — rozpadający się,
rozdzierany
w ew nętrznym i prze
ciwnościami, blok kapitalistyczny,
„ancien regime“ niew oli społecz
nej. Porównanie tych dwóch sił
napełnia obóz pokoju i dem okracji
ufnością. „AYiemy z całą pewno
ścią — zakończył swe przemówie
nie Malenkow — że zwycięstwo
socjalizmu i dem okracji na całym
świecie jest nieuniknione“ .
(rz )

Przyjazd biologów radzieckich
do Warszawy
AV związku z obchodzonym w na
szym k ra ju „Tygodniem Pawłowa“
w dniu 7 bm. przybyła do AYarszawy
ną zaproszenie Ministerstwa Oświa
ty delegacja Akadem ii Nauk ZSRR
w osobach znakomitych biologów ra 
dzieckimi: prof.
Lwa Fiodorowa,
prof. D ym itra B iriukow a i sekreta
rza delegacji Aleksandra AVichranowa.
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Marszałek Konstanty Rokosowski
na straży granic R zeczyp o sp o litej
GÓRĄ trzydzieści la t temu
Z lud
polski dał ludow i ro s y j
skiemu swojego syna — Konstan
tego Rokosowskiego, dziecko ro 
botniczej Warszawy.
Po trzydziestu z górą latach
b ra tn i naród radziecki zw rócił na
rodow i polskiemu marszałka Kon
stantego Rokosowskiego, k tó ry pod
ożywczym tchnieniem W ielkiej Re
w o lu c ji
Socjalistycznej
w yrósł
z prostćgo robotnika - żołnierza na
wielkiego dowódcę, rozsławionego
na śnńat cały zwycięstwami pod
Stalingradem, Kurskiem i dziesiąt
kami innych m iast, któ rych nazwy
znaczyły drogę try u m fu Związku
Radzieckiego nad hitlerow ską koa
licją.
Toteż
w ita ją c
powracającego
właśnie w rocznicę W ielkiej Rewo
lu c ji Październikowej rodaka, w i
tam y zarazem w M arszałku K on
stantym Rokosowskim człowieka,
k tó ry nosi w swym sercu głębokie
umiłowanie swego narodu i kra ju ,
a zarazem przynosi ze sobą na
służbę narodowi polskiemu skarby
wiedzy, doświadczenia i tra d y c ji,
które zdobyć można było jedynie
w k ra ju zwycięskiego socjalizmu.

Marszałek K onstanty Rokosow
ski to jeden z najlepszych wycho
wanków
najlepszej
na
świecie
szkoły w ojskowej — stalinow skiej
szkoły dowódców nowego typu, do
wódców, dla któ rych w ojsko nie
jest celem samym w sobie, ty lk o
jest częścią narodu, związane jest
z narodem nierozerwalnie i broni
wyłącznie jego interesów.
Marszałek K onstanty Rokosow
ski jest zarazem żywym wcieleniem
najpiękniejszej i najwznioślejszej
tra d y c ji narodu polskiego, tra d y 
cji, k tó ra zamyka się w szlachet
nych słowach „Za waszą wolność
i naszą“ ...
D zięki sw ojej walce w obronie
wiekopomnych dla całej ludzkości
zdobyczy Rew olucji Październiko
wej, dzięki sw ojej walce w obro
nie całej ludzkości przed zmorą fa
szyzmu,
K onstanty
Rokosowski
wpisał na zawsze swoje nazwisko
do Panteonu legendarnych polskich
postaci rewolucyjnych, stając u bo
ku Jarosława Dąbrowskiego, Fe
liksa Dzierżyńskiego, K arola W a l
tera - Świerczewskiego i ty lu , t y 
lu innych.

Eustachy Czekalski

„Bitnia pod Valley Forge”
amerykańskiego beletryPowieści
sty Howarda Fasta zawsze przyno
szą cenne wiadomości' z h istorii Sta
nów Zjednoczonych. Pisarz ten uwy
pukla przy tym osobistości i momen
ty, ważne dla rozwoju idei demokra
tycznych. W polskim przekładzie ma
m y cztery jego ciekawe utw ory:
„O byw atel Tom Paine“ , „A m eryka
nin“ , „Droga do wolności“ i „B itw a
pod Valley Forge“ . Każda z tych po
wieści pozostawia wiele inform acji,
znanych historykom, ale nowych zu
pełnie dla przeciętnego czytelnika be
letrystyki.
Howard Fast jest szermierzem kia
sy pracującej, walczy z przesądami
rasowymi, piętnuje matactwa i ła j
dactwa kapitalizmu. Charakterystyez
ną pod tym względem jest jego po
wieść pt. „A m erykanin“ . Jest to zbe
letryzowana biografia Johna Pete A lt
gelda, gubernatora stanu Illinois.
„A m erykanin“ działa w drugiej
połowie X IX wieku. Teraz jeszcze
bardziej w yjaskraw iły się przeciwień
stwa klasowe. Gdy czytamy obecnie
wydana powieść Howarda Fasta pt.
„B itw a pod Valley Forge“ , otrzym u
jem y znów m ateriał nie tylko lite 
racki. A utor utw ór ten osnuł na woj
nie 1777 r. o wyswobodzenie Amery
k i spod dominacji angielskiej. Sku
p ił się na tragicznym epizodzie: kam
panii zimowej w dolinie Valley For
ge. Zima 1777-1778 roku była szcze
gólnie ciężka i mroźna. Anglicy za
m knęli się w F iladelfii, nie przedsię
biorąc żadnej akcji. Wojska amery
kańskie marzły głodowały.
Howard Fast zręcznie splata w y 
darzenia spod Valley Forge z dzieją
m i dwudziestoletniego żołnierza A lle
na Hale‘a. Zostawił on dom rodzinny,
zagon ojczysty, żeby bić się o w ol
ność. Po bitw ie pod Valley Forge on
jeden pozostał z czwartego p ułku no
w oj orskiego. W yrósł nawet na boha
tera. Dostał patent na kapitana.
A u to r jednak, malując ziemię w y 
rzeczeń, ofiar i mąk, pokazuje nam
tegoż Hale‘a jako dezertera. Sąd wo
jenny skazuje go na pałki. Tenże sam
sąd wiesza jego przyjaciela i towarzy
sza. Na czele sądu stoi sam Jerzy Wa
szyngton. Na w ojnie fortuna kołem
się toczy. Skazaniec Allen. Hale w
obliczu nieprzyjaciela podczas w alki
potrafił zdobyć się na determinację,
odwagę, przytomność — na polu
otrzym uje dowództwo, szlify oficer
skie.
„B itw a pod Valley Forge“ jest-zbu
dowana z małych, zw ykłych epizo
dów życia obozowego. M aluje wojnę
nie od strony popisowych, błyska
wicznych, bohaterskich działań, lecz
wydostaje udręki życia żołnierskie
go: mróz, głód, brak odzieży, butów,
brud, wszy, cierpienia psychicznomoralne. Howard Fast dał galerię po
staci żołnierskich, dalekich od „zami
łowań wojennych“ . Są to dla niego
przede wszystkim farmerzy, robotni
cy, rzemieślnicy, ludzie, z w ykli lu 
dzie w każdym calu, pragnący wolno
ści i dla tej wolności ponoszący
olbrzymie ofiary. Dusze_ ich ^ nie są
złaknione łupów, lecz możności spo
kojnej pracy na swojej roli, przy
swoim warsztacie. Wśród tych ame
rykańskich żołnierzy znajduje się
w ielu Europejczyków. Howard Fast
umiejętnie pokazuje, co każdego z

Radzieccyj p ian iści
o p u ścili Polskę
Dn. 6 bm. opuścili Polskę, udając
ąię do ZSRR, znakomici pianiści ra 
dzieccy członkowie ju ry IV Między
narodowego Konkursu Chopinowskie
go prof. Paweł Sieriebriakow i prof.
Lew Oborin oraz uczestnik konkur
su, laureat — W ikto r Mierżanow.
Gości radzieckich żegnali na dwór
cu przedstawiciele Biura Współpracy
z Zagranicą oraz Towarzystwa Przy
jaźni Polsko-Radzieckiej. Obecny b ył
również przedstawiciel Ambasady
Radzieckie4

tych Europejczyków przywiodło do
A m eryki i włożyło mu broń do ręki.
Straszliwa zima nie złamała ame
rykańskich szeregów. Gdy Anglicy w
kw ietniu 1778 roku zaczęli w Filadel
f i i szykować się do przegrupowania
sił, napotkali armię amerykańską
odnowioną. Howard Fast kończy swo
ją opowieść zwycięstwem nad ustę
pującym i Anglikam i. Jest to zręczne
osiągnięcie dużego efektu beletry
stycznego.
Howard Fast w utworze swoim po
kazał i k ilk a postaci historycznych,
ja k J. Waszyngton, gen. Hamilton,
lord Stirling, gen. Wayne, płk. Convay i inni. Sceny pojmania dezerte
rów, sąd połowy, wykonanie w yroku
na pewno staną się atrakcją czytelni
czą. Budzą one refleksje,, wstrząsają
ce. Plastyka tych scen jest zdumie
wająca. A llen Hale, oczękujący na
natarcie Anglików, tak rozumuje,
tak wzmacnia siebie przed odparciem
ataku:
— „Oto Anglia! Zawsze będziemy
z nią walczyli, zawsze bez końca, bez
wytchnienia, życie — to my. M y na
dzy, głodni, brudni wieśniacy...“
„B itw a pod Valley F orge*) jest
właśnie opowieścią o tych głodnych,
brudnych wieśniakach, walczących
na śmierć i życie z imperialną prze
mocą. Wartościowy to, ciekawy
utw ór beletrystyczny. Jeżeli się zwa
ży, że Howard Fast jest obecnie
35-letnim mężczyzną, należy wiele
jeszcze spodziewać się po tym pisa
rzu.

Żyjem y w okresie, w k tó ry m
podżegacze w ojenni liczą się ty lk o
z siłą obozu pokojowego, do k tó 
rego należymy. Objęcie przez M ar
szałka- Konstantego Rokosowskie
go stanowiska M in is tra O brony
Narodowej w naszym rządzie gway łn n tłii«
n 4c ilir
r Y P A M T lo o r ti
ran
tuje Trrrr
w zrost
s iły li nobronności
naszego kra ju . Oznacza więc zara
zem wzmocnienie całego międzyna
rodowego obozu pokoju. Jest czyn
nikiem , k tó ry niew ątpliw ie p rz y 
czyni się do pohamowania im peria
łistycznych zapędów tych szaleń
ców, któ rz y marzą o nowych awan
turach.
W zrost siły i obronności nasze
go k ra ju oznacza — rzecz prosta
— również umocnienie naszej su
werenności państwowej.
Rokosowski na straży naszej
granicy na Odrze i Nysie, to groź
ne ostrzeżenie dla szowinistów nie
mieckich, k tó rz y usiłują rozpętać
w Niemczech
zachodnich dziką
kampanię odwetową w stosunku
do Polski. Przecież tych h itle ro w 
ców, na k tó ry c h opiera się ta im 
perialistyczna kampania w N iem 
czech Zachodnich, Rokosowski ju ż
b ił niejednokrotnie i bez litości.
Rokosowski na straży
naszej
granicy na Odrze i Nysie psuje
szyki amerykańskim wichrzycielom
im perialistycznym , k tó rz y u s iłu ją
w Niemczech zachodnich stw orzyć
bazę wypadową przeciwko Polsce
i Związkowi Radzieckiemu. Samo
nazwisko
Konstantego Rokosow
skiego będzie dla inspiratorów
tych zbrodniczych wichrzeń groź
nym ostrzeżeniem.
K onstanty Rokosowski na czele
W ojska Polskiego, to w yraz jesz
cze głębszego pogłębienia b ra te r
skiego sojuszu, ja k i łączy W ojsko
Polskie z potężną A rm ią Radziec
ką, naród p olski z narodem ra 
dzieckim.

Żołnierz I A rm ii P olskiej już
walczył w składzie fro n tu , k tó ry m
dowodził Marszałek K onstanty Ro
kosowski. Pam ięta też całe wojsko
polskie, ja k pod dowództwem Ro
kosowskiego cementowała się przy
jaźń polsko - radziecka przypie
czętowana k rw ią przelaną w w a l
kach ze wspólnym wrogiem. Wczo
rajsze przemówienie G. ‘M alenkowa na uroczystej Akadem ii w Mo
skwie, jego pamiętne i przekony
wujące słowa o sile Związku Ra
dzieckiego, którego nie p o tra fią za
straszyć
podżegacze wojenni, up rzyto m niły nam ponownie, ja k
ogromna i niezwyciężona jest moc
państwa socjalistycznego, z któ ry m
łączy nas b ra tn i sojusz.
A przecież ten b ra terski sojusz
*) Howard Fast, „B itw a pod V a l ze Związkiem- Radzieckim jest f i 
ley. Forge“ , powieść, str. 264, prze
kład Jana Karena. Warszawa 1949. larem Polski Ludowej, jest podsta
wą naszego poczucia bezpieczeńK lub Dobrej Książki. „C zytelnik“ .

Sztokholm, w listopadzie
ewaluacja w alut zachodnio-euro
pejskich i szeregu zamorskich mia
ła być zastrzykiem uzdrawiającym,
zastosowanym przez lekarzy z W all
Street na coraz bardziej zapadającym
na zdrowiu ustroju kapitalistycznym.
Diagnoza brzmiała: celem nadania to
warom europejskim większej konku
rencyjności, należy obniżyć ich ceny
we własnych walutach. Roztoczono
przy tym ponętny obraz wzmożonego
eksportu tych towarów na ry n k i
amerykańskie i strumienia dolarów,
ja k i popłynie w kierunku Europy.
Zmęczone czteroletnim
boryka
niem się z trudnościami powojenny
mi, z coraz gwałtowniej narastają
cym niedoborem dolarowym, kraje
zachodnio-europejskie znalazły się
między młotem a kowadłem. Z jed
nej strony metoda kuracyjna zastosowana przez domowych“ lekarzy ame
rykańskich w postać? „pomocy“ marshallowskiej poczęła wykazywać co
raz mniejszą skuteczność, z drugiej
zaś strony kraje demokracji ludowej
i Związek Radziecki w stosunkowo
, j ^lkvo po
kró tkim czasie p o tra fiły nie ty
konać trudności powojenne, lecz wstą
p iły na drogę szybkiego rozwoju, b ijąc wszelkie rekordy w produkcji
konsumcyjnej i inwestycyjnej. Mimo
najsurowszych rozkazów z Waszyng
tonu i Wall Street utrudniania odbudowy krajom na wschód od Łaby, m i
mo najprzemyślniejszych klauzul dy
skryminacyjnych — kapitalizm zachodni coraz wyraźniej zdawał sobie
sprawę z wzmacniania się potencjał
nej konkurencji wschodnio-europejskiej. W tych warunkach grunt dla
jakiegoś „końskiego“ środka uzdrawiającego b y ł bardzo podatny. Stany
Zjednoczone zresztą m iały zadanie
bardzo ułatwione. Nie potrzebowały
one namawiać każdy kraj z osobna,
Wiedziano na W all Street dobrze, że
wystarczy przekonać W ielką B ryta rrc. a reszta pójdz e owczym pędem.
Rachuby nie zawiodły. Przekonanie W. B ryta nii dzięki w ybitnej pomocy Revina -— nie natrafiło na w ięk
sze przeszkody. W dniu 18 września
br. zastrzyk został dokonany i lękarze amerykańscy z dużym zainteresowaniem obecnie obserwują symp-

D

stwa, podstawą naszej pokojowej,
twórczej, przynoszącej codziennie
ta k wspaniałe w y n ik i, pracy.
W ludow ym W ojsku Polskim,
dowodzonym przez M arszałka K on
stantego
Rokosowskiego,
sojusz
, ten nabierze g ra n itowej mocy ku
pożytkowi Polski, ku pożytkow i
całego, międzynarodowego obozu
pokoju.
W oparciu o ten sojusz, spokoj
n i o granice, k tó ry c h strzeże W o j
sko Polskie pod dowództwem M a r
szałka Konstantego Rokosowskiego,
u fn ie spoglądamy w przyszłość i
możemy z pełną w ia rą poświęcić
się sw ojej pokojow ej, tw órczej p ra 
cy, k tó re j re z u lta ty widoczne są dla
wszystkich.

j

Nowi ludzie, mowę domy i nowe ulice — oto obraz nowej Warszawy. Na
zdjęciu asfaltowanie jezdni na Placu Inwalidów.
(fot. F ilm Polski)

W planie 6-letnim

C ałko u iita odbudow a
śródm ieścia W ro c ła iria
Od własnego korespondenta „Rzeczypospolitej’
Wrocław
Wystawa Planu Zagospodarowania
miasta, otwarta w lipcu rb. oraz
opracowanie Planu Sześcioletniego
dla miejskiej gospodarki Wrocławia
stanowiły punkt zwrotny w historii
odbudowy. Obecnie weszliśmy już w
okres planowego, skoordynowanego
budownictwa. Okres poprzedni ce
chowały przede wszystkim najko
nieczniejsze remonty, prowadzone w
obiektach najmniej zniszczonych, roz
rzuconych w różnych punktach m ia
sta. Wytworzyło t0 pewien chaos w
odbudowie, gdyż nie uwzględniano
w tych pracach, prowadzonych na
własną rękę przez rozmaite instytucje,
zjednoczenia czy zakłady pracy —
ogólnego planu
zagospodarowania
miasta. Centrale i urzędy zostały
rozproszone po całym mieście, obej
mującym olbrzymi obszar 20.500 hek
tarów.
W PIERW SZYM R ZU CIŁ
— ŚRÓDMIEŚCIE

Również i akcja odgruzowania or
ganizowana była bez uwzględnienia
■ogólnego planu. Prowadzono ją pod
znakiem jak największego odzysku
cegieł na odbudowę Warszawy, czy
budowę nowych ośrodków przemy
słowych w Polsce centralnej. Odgru
zowanie obejmowało tereny, które
nie były przewidziane w najbliższym
rzucie odbudowy. „Kopalnia cegły“
dawała dobre w yniki. B yły dnie, gdy
wydobywano
do
1.500.000 cegieł
dziennie. Nagromadziły się też w iel
kie zapasy — kilkunastu milionów
cegieł. Zanim zapasy te nie zostaną
rozładowane odzysk dzienny cegły
obniżono do 200.009 sztuk dziennie,
przerzucając większość brygad zaję
tych przy tych pracach do pilnych
robót budowlanych.
Obecnie akcja odgruzowania ogra
niczy się do Śródmieścia, gdzie w
Planie
Sześcioletnim przewidziane
jest oczyszczenie 400 hektarów. W
ciągu Sześciu lat Śródmieście ma być
całkowicie odbudowane.
Stanie się

ono centrum administracyjnym, ku l
turalnym i gospodarczym Wrocła
wia.
Obszar ten odpowiada mniej
więcej staremu, historycznemu m ia
stu, objętemu Fosą Miejską, wybrze
żem Odry z włączeniem najstarszej
części grodu Ostrowia Fiaskowego,
prakolebki Wrocławia.
Na tym obszarze znajdzie się U ni
wersytet wraz z nowymi gmachami
Akadem ii Lekarskiej, która ma po
wstać z nowym • rokiem z połącze
nia wydziałów lekarskiego, farmaceu
tycznego i stomatologicznego oraz
Studium
Wychowania Fizycznego.
Tu w odbudowanych gmachach w
okolicy Nowego Targu (centrum
przyszłej dzielnicy uniwersyteckiej)
otrzymają
pomieszczenie
ilnsytuty
naukowe. Na Placu Polskim między
gmachem Ossolineum a Muzeum
Państwowym — powstał odbudowa
ny kosztem 9 m ilionów złotych mo
numentalny gmach Państwowej Wyż
szej Szkoły Sztuk Plastycznych o 13
w ielkich salach. Drugie skrzydło te
go gmachu oddane będzie do użyt
ku w roku przyszłym. W roku 1950
ukończony będzie w te j dzielnicy
remont gmachu Muzeum Państwowe
go, posiadającego dziś dżiałyT prehi
storii, średniowiecznej sztuki śląskiej
oraz galerii malarstwa polskiego
wieku X V III i X IX . Muzeum po
większy się wtedy o dalsze dz.ały,
uwzględniające
przede
wszystkim
sztukę ludową. Na wyspie t. zw. Tam
ce w dniu 17 stycznia 1950 roku —
jako w piątą rocznicę wyzwolenia
Warszawy, otwarte zostanie Muzeum
Wojska Polskiego, posiadające bo
gaty dział Odrodzonego Wojska Pol
skiego crąz dział średniowieczny. Na
szczególną uwagę zasługuje tu zna
leziona niedawno broń palna, dzieło
polskich rusznikarzy ze Świdnicy.
W obrębie Śródmieścia trwa też
remont zabytkowych kościołów. Jesz
cze w tym roku ma być zakończona
rekonstrukcja wież starego polskie
go kościoła św. Magdaleny z prze.pięknym portalem romańskim. Trwa

tych państw. Dziedziny, które n aj
bardziej nadają' się dla czyn en’’ a
oszczędności — są nietykalne. Stany
Zjednoczone zmuszają więc zależne
od nich kraje do szukania wyjścia ze
skomplikowanego położenia nie dro
gą redukcji nieproduktywnych w y 
datków, lecz drogą obniżenia konKorespondencja własna „Rzeczypospolite,
sumcji.
tomy chorobowe europejskiego pacjen europejskiego eksportu na ry n k i ame
W2rostu cen na tow ary powta.
rykańskie — na razie nie sprawdziła szeChnego spożycia rozlewa się coraz
Pierwsza gwałtowna gorączka po- się. Pó pierwsze W. Brytania, nada szerzej po całej Europie zachodniej
zastrzykowa już minęła. Pacjent po- jąca ton handlowi zachodnio-europej B ije ona bezpośrednio w kieszenie
w ró cił do przytomności i może już skiemu, bezpośrednio po dokonaniu szerokich rzesz konsumentów. K a pi
mówić o własnym samopoczuciu. Ro dewaluacji funta podniosła ceny talizm zachodni zdaje sobie z tego
lę mówcy objął w im ieniu W ielkiej swych głównych produktów eksporto sprawę i szuka gorączkowo wyjścia z
B ry ta n ii m inister skarbu Cripps, a wych. Paliwa płynne, węgiel, teksty- matni. Podrożenie kosztów produkcji
jego przemówienie scharakteryzowa- lia b rytyjskie — skoczyły w cenie niczego dobrego na przyszłość w ró 
ła prasa brytyjska jako„najtragezniej niemal dokładnie tyle, na ile fu n t zo żyć nie może.
Z pewnych, ostrożnych jeszcze w y
sze słowa, które padły w izbie Gmin stał zdewaluowany. Wprawdzie nieod czasów D un kierki“ . Gabinet b ry - które a rty k u ły utrzym ały się w ce- pcwiedzi w różnych parlamentach czy
ty js k i w isiał już na włosku i jeżeli nie lub zwyżkowały nieznacznie, lecz tez raa łamachczasopism,
możnawynie upadł, to tylko dlatego, że kon- w eksporcie b ry ty js k im do USA od
owa?’ 7:eMiędzynarodowy
ka
...........................
- ■ster rzą
- grywają
• one raczej- rolę
- symboliczną,
pitalizm w idzi ratunek w obniżeniu
serwatyści
boją się ująć- dziś
płac
zarobkowych,
jednali
boi
się
pro
dów w swoje ręce i nie posiadają żad Ponieważ każdy niemal proces pronego konstruktywnego planu.
dukcyjny jest bezpośrednio albo po- pagować tę koncepcję otwarcie, zda
Za Francję mówi upadek rządu średnio związany z wymianą między jąc sobie sprawę z groźnych na
i trzytygodniowy kryzys gabinetowy, narodową — koszty produkcji w stępstw, jakie może dla nich pociąg
na kieszeń m ilio
któ ry przez fa k t sklecenia w cięż- krajach
0
walutach
zdewalu- nąć za sobą zamach
. .
kich męczarniach rządu Bidault — owanych m u s i a ł y podrożeć wobec nowy cil rzesz świata pracy,
nie został zażegnany. Przyczaił się ty l podrożenia a rtykułów na rynkach Druga ewentualność, która mogłako gdzieś za pierwszym rogiem i la - strefy dolarowej.
przyczynić się do złagodzenia pro
da dzień może powrócić.
Przykład b ry ty js k i pociągnął za so blemu, a nrawowicie rezygnacja z_wy
Głos Niemiec Zachodnich przybrał bą podrożenie szeregu artykułów eks gorowanych zysków w celu obniżekształt gwałtownego wzrostu bezro- portowych w innych krajach bloku n>a cen produkowanych towarów —
bocia i obniżenia się produkcji, szterlingowego. ^Hipotetyczne korzy- PfzY egoizmie klasy kapitalistycznej,
W H olandii przemawiał prezes Ban ści dewaluacji zostały więc w ten n' e i est brana w rachubę,
ku
Holenderskiego,
oświadczając sposób sparaliżowane. Towary euroOstatecznie więc lekarze amerykań
otwarcie, że społeczeństwo musi po- pejskie wcale nie potaniały na ry n - scy postawili diagnozę: zwiększać nie
nieść konsekwencje dewaluacji i przy kach amerykańskich w stopniu, w ja produktywne w yda tki na zbrojenie,
gotować się do obniżenia stopy życio kim dokonano dewaluacji walut, a zwiększać łub utrzymać skalę zywej. W N orwegii prezes Banku N or- nagły run eksporterów europejskich sków fabrykanckich, natomiast „w a l
weskiego scharakteryzował samopo- na ry n k i amerykańskie spowodował czyć o obniżkę kosztów produkcji“ ,
czucie gospodarcze kra ju jako „n a j- w rezultacie zajęc e prze7. amerykań- Tak więc dewaluacja przestaje być
groźniejsze od ch w ili zakończenia skich im porterów pozycji wyczekują zagadnieniem czysto gospodarczym, a
w o jn y“ . Premier szwedzki Erlander cej. Niezależnie od tego stra jki węglo staje^się również socjalnym. Kapitał,
w yra ził wątpliwość, czy wstrzymanie w y i stalowy w USA, a co za tym zapędzony w ślepą uliczkę przez dysię Szwecji od dewaluacji przyniosło idzie — gwałtowny spadek produkcji ktatorów z W a ll Street, gotuje się do
by pogorszenie sytuacji. Tyle głosów i wzrost bezrobocia — nie cddzały- zaatakowania pracy. Istnieją uzasad
pacjenta. w ują zachęcająco na czynienie w ięk- nione obawy, że gwałtowne ruchy
Przyjrzyjm y się teraz karcie choro- szych zakupów na rynkach europej- mogą ty lk o zaszkodzić pacjentowi,
bowej, w której notuje się wszelkie skich.
_
^
_
którego stan pomimo zastrzjrku, a na
objawy choroby, pozwalające na poPodsycanie nastrojów wojennych wet w skutek zastrzyku, pogorszył się
stawienie diagnozy i przepisanie re- przez Departament Stanu i zmusza znacznie. To też słusznie określa de
eepty. Pierwsza więc przepowiednia nie krajów zachodnio-europejskich waluację konserwatywny dziennik
lekarzy amerykańskich — potanienie do wzmożonych zbrojeń, powodują szwedzki „Svenska Dagbladet“ : ope
towarów europejskich i zwiększenie niesłychane przeciążenie budżetów racja się udała, lecz pacjent zmarł.

Witold Nowicki

OPERACJA SIĘ UDAŁA
LECZ PACJENT ZM A^Ł

ją prace przy odbudowie Katedry
kościoła Sw. Wincentego oraz klasz
toru Sióstr Urszulanek. Dla odbudo
wy gmachów zabytkowych konieczną
jest cegła t. zw. gotycka.
Niestety,
wiele tej cennej cegły, ręcznie lepio
nej i specjalnie wypalanej, odzna
czającej się wielką trwałością — zo
stało omyłkowo wysłanę z Wrocła
wia w m z z cegłami1 cegły zwykłej.
REM ONT RATUSZA

W czasie • uroczystości dożynko
wych na Psiem Polu Prezydent Rze
czypospolitej i Premier zwiedzili do
kładnie
Ratusz, czego rezultatem
było natychmiastowe przyznanie do
statecznych kredytów na remont te
go cennego zabytku.
Już w listopadzie przystąpi się do
wstępnych prac nad rekonstrukcją
rzeźb.
Zmienia się — jak powiedzieli
śmy na wstępie — oblicze Wrocła
wia. Oto przebita już została nowa
arteria, łącząca południowy bek
Rynku z ulicą Kazimierza W ielkie
go.
NOWE OSIEDLA ROBOTNICZE

Budown-ictwó ■Wrocławia rczw' a
się coraz harmonijniej. Oddano do
użytku 50-tą szkolę podstawową na
Karłowicach, Biblioteka Miejska —
otrzymała nowy gmach w Rynku.
Otwierają się nowe punkty handlu
spółdzielczego, gospody, bary mlecz
ne. Jednocześnie ZOR rozpoczął cnergiczną akcję budowy nowych csiedli robotniczych, a Zarząd Nie
ruchomości Miejskich przystąpił do
prac remontowych, przy czym za
znaczyć tu trzeba, że 3.500 cbiektów
wymaga szybkich napraw, w pierw 
szym rzędzie dachów.
ZOR zrywa obecnie z akcją drob
nych remontów i odbudowy pojedyńczych domów robotniczych.
Na
rok 1950 zaplanowano w samym
Wrocławiu budowę 4-ch wielkich
nowych osiedli robtoniczych, a mia
nowicie w Leśnicy, na Sępolnie,
przy ul. Orzeszkowej i przy ul. Be
nedykta Pcllaka. Poza tym 3 w ie l
kie osiedla robotnicze ZOR powsta
ną w ważnych gospodarczo miejsco
wościach Dolnego Śląska. Kredyty
budowlane ZOR na rok 1950 wyno
szą dla województwa 3 m iliardy
600 m ilionów złotych, podczas gdy
w roku 1949 wyniosły 1 m ilia rd 200
milionów, wzrosły więc trzykrotnie.
Do końca reku 1949 ZOR odda
2.000 nowych izb, a w roku 1950
przewidziana jest budowa 9.000 izb.
Nie będą to, jak powiedzieliśmy, re
monty, lecz odbudowa domów znisz
czonych w 70 proc., oraz budowa no
wych osiedli. Osiedla te będą zaopa
trzone we wszelkie urządzenia so
cjalne, ja k żłobki, przedszkola, punk
ty cpieki nad matką i dzieckiem,
ośrodki zdrowia, świetlce, czytelnie,
place sportowe. Posiadać też będą
własną sieć placówek handlu uspo
łecznionego, piekarń, masami, pral
ni itd.
Poza ZOR-em — nowych miesz
kań dostarczy Wrocławska Spółka
Mieszkaniowa, która kosztem 245
m ilionów złotych odda do końca ro
ku 775 nowych izb. Członkowie spół
dzielni za opłatą 2.290 złotych w pi
sowego oraz 5 proc. kosztów remon
tu otrzymają nowe mieszkania. Poza
tym w Zarządzie M iejskim złożo
nych jest 2.000 podań o remont do
mów. W Planie Sześcioletnim prze
widziano 28 m iliardów złotych na
konserwację budynków. Z sumy tej
na naprawę dachów przeznaczono
rocznie 150 m ilionów złotych. Są to
wydatki najkonieczniejsze w ch w ili
obecnej, gdyż groziła konieczność
opróżnienia w ielu zagrożonych do
mów. Poza tym komisje społeczne
rozpoczęły akcję ko ntroli „zagęszczę
nia“ przede wszystkim w dzielni
cach willowych. Niewątpliwie kon
trola ta przyczyni się do uzyskania
nowych ponreszczeń dla ludzi pra
cy w willach, zamieszkałych zbyt
„luźno“ .
Wszystkie te akcje pozwalają nam
na wyrażenie
nadziei, że w arunki
mieszkaniowe we Wrocławiu dotrzy
mają kroku szybkiemu rozwojowi
przemysłowemu i handlowemu tego
miasta, które w swym planie zago
spodarowania ma osiągnąć 545.000
mieszkańców.
ZB IG N IE W GROTOWSKI
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Droga iralk i ziuycięstiu Marszałka Rokosoirskiego
T / iedy pamiętnego lipca 1944 r. woj
ska radzieckie w ciężkich walkach
z najeźdźcą hitlerowskim sforsowały
Bug i zaczęły wyzwalać ziemię polską
— rozradowani mieszkańcy wsi i miast
Lubelszczyzny, cisnąc się w podzięce
do radzieckich maszyn bojowych i sa
mochodów, zwrócili uwagę na wysoką,
smukłą postać dowódcy wyzwoleńczych
wojsk, któ ry z uśmiechem szczęścia i
wyraźnym rozrzewnieniem ściskał wy
ciągające się do niego dłonie.
Gdy przemówił, odpowiadając na go
rączkowe słowa dziękczynienia, okaza
ło się, że mówi piękną, czystą polsz
czyzną.
Polak? Tak jest, Polak, rodem z
Warszawy. Polak — czołowym dowód
cą •wyzwoleńczych oddziałów radziec
kich!
Lotem błyskawicy rozeszła się ta
wieść na szlaku wyzwoleńczym armii.
I chłopaki nadbużańskie, nauczyciele,
chełmscy, robotnicy lubelscy — setki
tysięcy Polaków powtarzało sobie z du
mą, że na czele wojsk radzieckich, któ
re wyzwalają Lubelszczyznę, stoi ro
dak warszawski, słynny marszałek
najlepszej arm ii świata, który gromi
najeźdźców hitlerowskich, patrzy na
wyzwolonych ludzi jasnymi, polskimi
oczyma i w ita ich serdecznie w języku
ojczystym.
Takie było powitanie Marszałka
Konstantego Rokosowskiego z ziemią
ojczystą — po 30 latach rozłąki.

stkę Czerwonej Gwardii. Rokosowski
już wówczas wyróżnia się swoim doś
wiadczeniem bojowym i zdolnościami
to też w tym nowopowstałym czerwonogwardyjskim Kargopolskim Oddzia
le Kawalerii zostaje wysunięty na sta
nowisko zastępcy dowódcy.
Wojska Kołczaka zostały rozbite
przez Armię Czerwoną, sam Kołczak
rozstrzelany w Irkucku. Ale młody ka
walerzysta jeszcze prowadzi swój czer
wony pułk na wschodnią stronę jezio
ra Bajkalskiego, jeszcze gromi inter
wencyjne oddziały japońskie pod Ułan
Ude, jeszcze bierze udział w rozbiciu
oddziałów kontrrewolucyjnych barona
Ungerna - Sternberga na piaskach
Mongolii. Dwa radzieckie ordery Czer
wonego Sztandaru i mongolski order
Czemvonego Sztandaru, otrzymany od
wdzięcznej Mongolskiej Republiki Lu
dowej — nagrodziły wówczas męstwo
i rewolucyjną ofiarność Konstantego
Rokosowskiego.

5 grudnia rozpoczęło się natarcie ra
Pod koniec 1943 roku gen. Rokosow naprzód i 14 września wyzwalają Pra Grudziądz, wreszcie Gdynię i Gdańsk
dzieckie, które doprowadziło do odrzu ski mianowany zostaje dowódcą 1. gę. Dowódca frontu staje nad Wisłą. oraz Koszalin i Szczecin. W walkach
cenią Niemców spod Moskwy.
0 Gdynię i Gdańsk brała udział pod
Frontu Białoruskiego. Na czele wojsk
N AD W ISŁĄ
dowództwem Marszałka Rokosowskie
tego frontu bierze udział w wyzwole
W początkach sierpnia 8. Arm ia
OBRONA STALINGRADU
niu Białorusi. Otacza i niszczy bobruj Gwardyjska, wsławiona walkami pod go Brygada Pancerna im. Bohaterów
W czerwcu 1942 roku bohater spod skie zgrupowanie hitlerowców — przy Stalingradem, forsuje Wisłę pod War Westerplatte.
Wspaniały szlak bojowy bohaterskie
Moskwy, gen. m ajor Rokosowski zo czym na polu walki zostaje około 50 ką i tworzy tam przyczółek, wściekle
staje mianowany dowódcą
Frontu tys. żołnierzy nieprzyjacielskich, a ok. i długotrwale atakowany przez dobo kiego Marszałka zakończył się na Ła
Briańskiego. Ponieważ jednak na tym 25 tysięcy dostaje się do niewoli, wy rowe pancerne jednostki niemieckie. bie. W ramach operacji berlińskiej jed
odcinku panuje wówczas względna ci zwala Słuck, Stołpce i Nieśwież, W walkach o utrzymanie przyczółka nostki I I Frontu Białoruskiego otrzy
sza, zostaje w dwa miesiące później współdziała w natarciu na Mińsk, do wsławiła silę również polska 1. Bryga mały zadanie głębokiego oskrzydlenia
stolicy Niemiec i wyjścia ku Łabie. Za
przeniesiony przez Kwaterę Główną ciera do Prypeci, stąd zawraca na po da Pancerna.
danie to zostało wykonane. Po zakoń
na stanowisko dowódcy Frontu Doń łudnie, 6 lipca 1944 roku wyzwala Ko
Jednocześnie następują próby sfor czeniu wojny Marszałek Rokosowski
skiego, przed którym stanęło właśnie wel i na czele swoich wojsk idzie nie sowania W isły pod Dęblinem i Puława
dowództwo północnej grupy
zadanie wzięcia udziału w operacji sta powstrzymanie na Bug do Polski.
mi, krwawo odparte przez nieprzyja objął
iingradzkiej.
ciela. Z kolei trw a zacięta walka o wojsk radzieckich.
WŚRÓD POLSKICH ŻOŁNIERZY
Marszałek Konstanty Rokosowski zo
Pragę, a w dwa dni po je j wyzwoleniu
Jakie było w tym planie stalinow
stał przez rząd radziecki dwukrotnie
dowódca
frontu
nakazuje
rozpocząć
skim zadanie wojsk gen. pułkownika
B ył to 1944 rok. 1 Arm ia podporząd
odznaczony zaszczytnym tytułem Bo
Rokosowskiego ?
kowana została operacyjnie dowódz próby sforsowania W isły w samej hatera Związku Radzieckiego, pięcio
O tym, że było poważne, wiedzieli twu 1. Frontu Białoruskiego i częstym Warszawie, by przyjść z pomocą pow
nawet starzy żołnierze, którzy znali gościem w jednostkach polskich był do stańcom. A rtyle ria Frontu udziela jed krotnie Orderem Lenina, sześciokrot
nocześnie potężnej pomocy powstań nie orderem Czerwonego Sztandaru,
swego dowódcę frontu z dawnych wódca frontu.
odznaczony jest również orderem Suwalk.
Wysoki, wysportowany, w każdym com: lawina ognia i stali spada na sta
Było obyczajem tego dowódcy fron  calu żołnierz i dowódca — nie wiado nowiska niemieckie. Samoloty radziec worowa I stopnia, orderem Kutuzowa
tu rozmawiać przed bitwą z żołnierza mo było czym sobie bardziej ujmuje kie dokonują noc w noc zrzutów broni, 1 stopnia, orderem Zwycięstwa, meda
STUDIA WOJSKOWE
lekarstw, i żywności dla powstańców. lem Dwudziestolecia A rm ii Radziec
mi, poznawać ich troski i .kłopoty, do
Rewolucja zwyciężyła. Arm ia Czer dawać im otuchy, radzić i pouczać, wy serca oficerów i żołnierzy, czy swą nie Dzieje się to pomimo, że zbrodnicze do kiej, medalem Trzydziestolecia, me
naganną, trochę śpiewną polszczyzną,
dalami: Za Obronę Moskwy, Za
wona pokonała kontrrewolucyjne od
wództwo A K odmówiło porozumienia
działy carskich generałów i burżuazji jaśniać osobiście bezpośrednie zadania. czy niezwykłą prostotą i skromnością się w tej sprawie z Arm ią Radziecką. Obronę Stalingradu, Za Warszawę,
Rozmowa z żołnierzami toczyła się obejścia, czy troską o najprostsze spra
Za Królewiec, Za Zwycięstwo nad
rosyjskiej oraz armie interwencyjne
tym razem w ziemiance na pierwszej wy życiowe żołnierzy, czy wreszcie Bohaterskie próby utrzymania się poi Niemcami. Rząd polski nadał M ar
14 państw kapitalistycznych. Rozpo linii.
niezwykle wysokim poziomem uwag skich jednostek na Czerniakowie za szalkowi Konstantemu Rokosowskie
czął się okres twórczej, pokojowej pra
— Myśmy Was już widzieli, obywa inspekcyjnych lub wskazań szkolenio wodzą z powodu zdradzieckiej i kapi- mu
najwyższe odznaczenia
pań
cy Republiki Radzieckiej.
telu generale.
wych. Czuło się w nim urodzonego do tulanckiej postawy Bora, któ ry naka stwowe: order Grunwaldu I klasy,
Ale syn robotniczej Warszawy, żoł
— Gdzie? — pyta generał.
zuje
powstańcom
wycofać
się
z
tere*
V irtu ti M ilita ri I klasy z gwiazdą
wódcę, któ ry kocha żołnierzy i umie w
nierz Rewolucji Socjalistycznej Kon
— Pod Moskwą. Pod Waszym do równej mierze o nich dbać, co od nich nów objętych operacją.
oraz medale Za Warszawę, Za Od
stanty Rokosowski, dobrze rozumie,
Syn warszawskiego kolejarza, robot rę i Nysę, Za Zwycięstwo. Odznaczo
wództwem młóciliśmy tam faszystów. wymagać. A kiedy gruchnęła wśród
że pierwsze w dziejach państwo socja
DZIECIŃSTWO
Teraz też zaraz zrozumieliśmy, że coś braci żołnierskiej wieść, że to Polak nik polski Konstanty Rokosowski wra ny jest również mongolskim orderem.
listyczne — drogowskaz dla mas ludo
Konstanty Rokosowski urodził się wych całego świata — nie jest wolne się święci. Niedługo zaczniemy „ f r y  i że to właśnie „ten Rokosowski spod ca do Polski nie tylko jako jeden z czo Czerwonego Sztandaru, francuską Le
lewych dowódców A rm ii Radzieckiej, gią Honorową I klasy oraz gwiazdą
w roku 1396 w Warszawie, w rodzinie od niebezpieczeństwa, dopóki istnieje ców“ domłócać.
Stalingradu“ — ludzie lgnęli doń i
— Dlaczego tak sądzicie? — zapy przy spotkaniach otwierali mu serca walczącej o wolność ludów, ale także „Grand Officier“ , angielskim krzyżem
maszynisty kolejowego
Ksawerego" otoczenie kapitalistyczne. Pozostaje
jako dowódca dziesiątek tysięcy żoł komandorskim Łaźni z Gwiazdą, ame
ta ł ubawiony generał.
Konstantego Rokosowskiego.
jak ojcu.
więc w A rm ii Czerwonej i pracuje nad
nierzy polskich, walczących o wolność rykańskim orderem „Legion of M erit“
— Przecież Stalin by Was, obywa
Ojciec, ciężko kontuzjowany w ka umocnieniem i rozbudową sił zbroj
Dumna
była
1.
Arm
ia
z
takiego
do
oraz duńskim Krzyżem Chrystiana X ,
tastrofie kolejowej i pozbawiony ja  nych, stojących na straży państwa ro telu generale, tutaj niepotrzebn'e nie wódcy frontu. Rodak — jednym z czo swej ojczyzny.
N A PRUSY I NAD BAŁTYK
kiejkolwiek pomocy socjalnej, zmarł botników i chłopów — dumy i nadziei posyłał — odpowiedział rezolutnie doś łowych dowódców radzieckich, czło
ZNOWU W OJCZYŹNIE
[
wiadczony żołnierz.
w roku 1904.
W końcu 1944 roku Marszałek Kon
mas ludowych całego świata.
wiek
bliski
Stalinowi.
Łatwo
wyobra
Z
uczuciem
głębokiej
radości
i
du
19 listopada wojska Frontu Dońskie
W 1910 roku umiera mu matka. Nie
zić sobie, jak przyjęli żołnierze polscy stanty Rokosowski obejmuje dowódz my w ita Wojsko Polskie w swoich sze
Jakby przeczuł, że Arm ia rewolucji,
spełna 14-letni chłopiec musi żegnać której oddał swe siły i zdolności, przy go pod dowództwem gen. Rokosowskie wiadomość, że to pod jego właśnie do two I I Frontu Białoruskiego i otrzy regach i na czołowym stanowisku jed
go
ruszyły
z
rejonu
na
północ
od
Sta
się z dzieciństwem, ze szkołą, z nauką, niesie kiedyś wyzwolenie Polsce, roz
wództwem będą forsować Bug i wyz muje zadanie współdziałania w ude nego z najlepszych synów narodu pol
której .tak gorąco łaknął. Trzeba było bijając siły faszystowskie, umożliwi lingradu ku południowi, pierwszego walać ziemię ojczystą.
rzeniu na Prusy Wschodnie.
skiego, żołnierza Rewolucji Radziec
dnia
natarcia
przełamały
obronę
nie
dzielić los robotniczego dziecka owych je j wkroczenie na drogę socjalizmu!
Marszałek Rokosowski rozpoczął na kiej, sławnego dowódcę stalinowskiej
czasów — wziąć się do pracy i zara Jakby przewidział, że to wszystko, co miecką, 'przebyły w ustawicznych wal
tarcie 14 stycznia 1945 roku. W pięć szkoły, pogromcę faszyzmu hitlerow
N A Z IE M I OJCZYSTEJ
kach około stu kilometrów i połączyły
biać na utrzymanie.
dni potem wyzwolon-» została Mława, skiego, wyzwoliciela ogromnych poła
zawdzięcza radzieckim szkołom woj się z jednostkami pancernymi, idący
Równo 30 la t minęło od chwili, gdy Działdowo i Płońsk, potem Olsztyn i ci ziemi polskiej.
skowym i nieprześcignionej radziec m i jednocześnie od południa. W ten
PIERWSZA W A LK A
Całym swoim życiem rewolucjonisty
kiej myśli wojskowej — swoją ogrom sposób zgrupowanie wojsk niemiec tę ziemię musiał opuścić. Ale czyż Malbork, a bardziej na zachód — To
Młodociany Kostek Rokosowski za ną, leninowsko - stalinowską wiedzę kich pod Stalingradem zostało zamk mógł marzyć kiedykolwiek, że dane ruń.
i żołnierza Marszalek Konstanty Roko
mu
będzie
wrócić
na
czele
wojsk
wyz
czyna pracować w fabryce trykotar- wojskową, swój wysoki kunszt bojowy, nięte stalową obręczą.
Jednocześnie lewe skrzydło wojsk sowski dobrze zasłużył się sprawie
woleńczych, że wysiłek i krew właśnie
skiej przy ul. Szerokiej, w tej samej, swoje znakomite umiejętności bicia i
Rokosowskiego
ruszyło wolności ludów, dobrze zasłużył się na
Następne zadan e — rozbicie i zni jego żołnierzy przyniesie pierwszemu Marszalka
gdzie pracowała matka. W poszukiwa pokonywania wroga -— będzie mógł szczenie otoczonych wojsk — powie
wzdłuż Bałtyku, wyzwalając Elbląg, rodowi polskiemu.
niu solidnej kw alifikacji przerzuca się oddać na usługi walczącej o wolność rz y ł Generalissimus Stalin generałowi skrawkowi jego ziemi ojczystej wol
jednak wkrótce na inną robotę. Pracu i powstającej do nowego, socjalistycz Rokosowskiemu. Zadanie to zostało ność i że dane mu będzie dowodzić
również polskimi żołnierzami, wieść
je w Warsztatach Kamieniarskich maj nego życia ojczyzny!
wykonane po mistrzowsku. 2 lutego ich do w alki o wolność i szczęście oj
Stra Wysockiego na Pradze. Silny, zrę
W 1925 roku kończy ze znakomity 1943 roku przedstawiciel Kwatery
czny i zdolny chłopak Szybko nabywa mi wynikami Wyższą Szkołę Wojsko Głównej, Marszałek Woronow, i do czyzny m iłej.
We wczorajszej „Trybunie Ludu“ nieść nasze wojsko na najwyższy po
umiejętności rzeźbiarza w granicie i wą, a w r. 1929 — Wyższe Akademie wódca operacji gen. Rokosowski mogli
Pomyślał ze wzruszeniem o człowie
organie KC. PZPR ukazał się a rty  ziom nowoczesnego wyszkolenia, wysz
marmurze. Kiedy warsztat Wysockie kie Kursy Sztabu Generalnego. Dowo zameldować Stalinowi o całkowitym ku, któremu zawdzięcza to wszystko i
ku ł p.t. Marszałek Konstanty Ro kolenia, w którym tak przoduje Arm ia
go uzyskuje roboty przy budowie mo dzi brygadą kawalerii, potem dywizją rozbiciu niemieckiego zgrupowania sta któremu ojczyzna zawdzięcza tak wie
kosowski. A rty k u ł ten zamieszcza Radziecka.
stu Poniatowskiego na Wiśle, Kostek kawaleryjską i wreszcie korpusem ka lingrsdzkiego w s-le 4 korpusów pie le: Stalin.
my z nieznacznymi skrótami.
Dumą napełnić musi każdego Pola
Rokosowski jest jednym z najzręcz waleryjskim.
Ale rozkaz Stalina brzmiał: — na
choty i 2 korpusów pancernych, oraz
Prezydent Rzeczyp*spolitej powo ka fa k t, że dowódca, k tó r y pod bezpoś
niejszych kamieniarzy, obciosywająprzód,
naprzód,
naród
polski
czeka!
ła ł Marszałka Konstantego Rokosow rednim kierownictwem Józefa Stalina
W chwili wybuchu wojny radziecko- o wzięciu około 90 tysięcy jeńców, W
cych granitowe części mostu.
tym 23 generałów i jednego feldmar
22 lipca gen. Rokosowski na czele skiego na M inistra Obrony Narodo gromił faszystów niemieckich pod Sta
niemiećkiej
Konstanty
Rokosowski
do
Jest rok 1912. Po krwawej masa
szałka.
wojsk I Frontu ‘Białoruskiego wyzwa wej Polski, oddał w jego ręce pieczę lingradem, pod Kurskiem, na" Biało
krze robotników rosyjskich nad Leną, wodzi korpusem pancernym w stopniu
la Chełm. Tego samego dnia na tym nad dalszym umacnianiem Wojska rusi, nad Bugiem i Wisłą, w Prusach
Tego
zimowego
poranka
mógł
po
w dalekiej Syberii, ogarnia całe impe generała - lejtnanta.
pierwszym skrawku wyzwolonej ziemi Polskiego, które jest strażnikiem po Wschodnich i nad Odrą — jest na
gromca
hitlerowców
spod
Stalingradu
rium carskie potężna fala strajków i
W OBRONIE MOSKWY
po-wiedzieć sobie: dziś zostały położo polskiej konstytuuje silę pierwsza wła koju, strażnikiem bezpieczeństwa i ca szym rodakiem, jest Polakiem. Syn
manifestacji. Strajkują robotnicy Mos
ne podwaliny pod wyzwolenie Warsza dza ludowego państwa — Polski Ko łości granic Polski. Powołanie Kon warszawskiego kolejarza, kamieniarz,
Wykorzystując czynnik zdradzieckie wy.
kw y i Piotrogradu, strajkuje również
m itet Wyzwolenia Narodowego. Zosta stantego Rokosowskiego, syna robot który budował Most Poniatowskiego,
proletariat Warszawy, ramię przy ra go zaskoczenia oraz początkowej prze
ją położone pierwsze fundamenty pod niczej Warszawy, okrytego chwalą do już w młodzieńczym wieku uczestnik
mieniu z robotnikami rosyjskimi prze wagi sprzętu technicznego potężne za BOHATER ROZSTRZYGAJĄCYCH
Polskę, o której śniły pokolenia robot wódcy A rm ii Radzieckiej, arm ii która robotniczej demonstracji i więź eń Pa
ciwko wspólnemu wrogowi — carato gony hitlerowskie zmierzały ku sercu
BOJÓW
ników polskich, o której śnił również rozgromiła faszyzm niemiecki, będzie Wiaka — takie są młode lata dzisiej
państwa socjalistycznego — Moskwie.
w i i kapitalistom.
szego Marszałka Polski.
Ciężka i trudna, ale pełna chwały, niegdyś młody kamieniarz warszaw
Ale w Moskwie był Stalin, a w A r  była droga Konstantego Rokosowskie ski — pod Polskę bez ucisku i wyzys przyjęte z entuzjazmem i głęboką ra 
Płomień walk ogarnia także robotni
Stając na służbę Rewolucji Paździer
dością
przez
cały
naród
polski.
ków kamieniarskich. Młodociany Ro m ii pod jego genialnym kierowni go do Warszawy. Od granic Polski ku człowieka przez człowieka.
nikowej. Konstanty Rokosowski służył
Mianowanie
M
inistrem
Obrony
Na
kosowski wraz z towarzyszami pracy ctwem znakomici dowódcy, wychowań dzieliły go spod Stalingradu jeszcze 2
Spełniła się wiara całego świadome rodowej Marszałka Konstantego Ro zarazem Polsce._ Proletariacka, socjali
bierze udział w potężnej manifestacji kowie stalinowskiej strategii i taktyki. tysiące kilometrów, wypełnionych h it go życia Konstantego Rokosowskiego. kosowskiego jest wydarzeniem, które styczna rewolucja złamała okowy nie
robotników warszawskich. Następuje Wśród nich również gen. Rokosowski. lerowskim i -wojskami, najeżonych bun Arm ia kraju socjalistycznego, armia
przynosi powiększenie siły obronnej woli narodu polskiego. Pracując nad
Jednym z najbardziej odpowiedzial krami, pasami obronnymi i fortam i.
szarża carskich żandarmów. Pod ich
w którą wierzył i której oddał trz y  Polski, umocnienie bezpieczeństwa kra umocnieniem A rm ii Czerwonej Kon
ciosami pada chorąży demonstracją. nych odcinków w tym planie, obronę
Rokosowski jest dowódcą i bohate dzieści la t swego życia, umożliwiła je  ju. Konstanty Rokosowski jest jednym stanty Rokosowski pracował zarazem
Sztandar, czerwony sztandar- robotni szosy prowadzącej z Wołokolamska do rem wielu ciężkich walk o rozstrzyga go ojczyźnie wyzwolenie nie tylko z
dla Polski, dla narodu polskiego. Siła
czy, symbol nieugiętej w alki o wolność Moskwy, powierzył Stalin 16 armii, jącym znaczeniu. Jego imię staje się jarzma obcego najazdu, ale i z ucisku z najwybitniejszych dowódców stali Związku Radzieckiego, potęga socjali
nowskiej szkoły, tej szkoły, której wy
dowodzonej
przez
gen.
Rokosowskiego.
jest zagrożony!
sławne, jako jednego z najbardziej u- rodzimego kapitalisty. Arm ia Wyzwo chowankowie pod kierownictwem Jó stycznego kraju była zabezpieczeniem
Jednym skokiem dopada Kostek Od połowy października do końca l i  talentow&nych dowódców szkoły stali lenia Nsrcdów — jakim szczęściem i
zefa Stalina zdruzgotali machinę wo niepodległości Polski. Okazało się to
sztandaru. N :e, nie wolno go przecież stopada armia Rokosowskiego boha nowskiej. Wódz Naczelny Józef Sta jakim zaszczytem było W tej arm ii siu
jenną
hitlerowskiego
imperializmu. najlepiej w czasie I I wojny światowej.
oddać w ręce -wroga. Chwyta za drzew tersko odpierała wściekłe ataki potęż lin posyła go też na najbardziej odpo żyć i walczyć o jej wolnościowe ideały!
Konstanty
Rokosowski
na
czele W oj Konstanty Rokosowski dowodząc pod
ce, energiczne pociągnięcie — i oder nie opancerzonej, tak zwanej „północ wiedzialne odcinki gigantycznego fron
23 lipca wyzwolony został Lublin, ska Polskiego, to gwarancja dalszego kierownictwem Stalina wojskami ra
wany od drzewca sztandar jest już w nej grupy uderzeniowej“ nieprzyjacie tu.
potem Dęblin i Puławy, potem Łuków, umocnienia tego wojska. On najlepiej dzieckim1, grom'ącymi hitlerowców pod
ręku Kostka, już znika pod bluzą na la. Na szosie Wołokołamskiej żołnie
Jako dowódca Frontu Centralnego Siedlce, Garwolin, Mińsk Mazowiecki. może przekazać naszemu młodemu woj Stalingradem i Kurskiem, przepędza
piersiach chłopca. W tej chwili ciężka rze i ich dowódca przejawili bezprzy bohatersko wytrzymuje wraz ze swy W zaciekłych walkach Z doborowymi
jąc Niemców z terenów ZSRR, przygo
łapa żandarma spada na jego ramię. kładne męstwo, ofiarność, pogardę mi żołnierzami w roku 1943 pod K ur- dywizjami SS, które stawiają rozpacz sku całe olbrzymie doświadczenie woj towywał zarazem wyzwolenie Polski
skowe,
nagromadzone
przez
Armię
Ra
Następują ponure miesiące w celi śmierci i umiejętną taktykę w alki z skiem potężną próbę rozpaczliwej ofen liw y opór, jednostki radzieckie, a obok
hitlerowskiego jarzma.
dziecką w toku czterech lat wojny z
więziennej na Pawiaku — rozjaśnione przeważającymi siłami natarcia.
sywy hitlerowskiej.
Konstanty Rokosowski na czele Woj"
nich i . dywizje polskie, posuwają się hitleryzmem, on najlepiej może pod. jedynie rozmowami ze starszymi towa,
ska Polskiego, to dalsze zapewnienie
rzyszami doli, którzy młodemu robot
pokoju i bezpieczeństwa Polski. Po
nikowi zaczynają objawiać prawdę T ) ZIEN 7 llstopf ^ f otworzył noS 7T A ¥ A M F
najbardziej podłymi i brudnymi drugiej stronie Łaby anglosascy impe
w alki klasowej o lepszą przyszłość lu
, wą 5 ę T tylk0 w dzie^ach
O Z Ł A M M I.
sposobami zahamować ten proces, rialiści usiłują rozpalić na nowo ża
du i ojczyzny.
narodow Związku Radzieckiego, ale
i i t t in t
-h j f ^ p
*r\
Ale i na tym polu kapitalizm nie giew antypolskiego rewizjonizmu nie
mieckiego, mobilizować pogrobowców
WOJNA
.zl^ £'c C11-e£0 świata. Dziś, w
W
A .fci A j
A A j C j C.A
notuje poważniejszych sukcesów, hitleryzmu pod hasłami ataku na Od
a a p0 ym. pamiętnym dniu,
n i
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Opierając się na doświadczeniu rę i Nysę. Dowódca spod Stalingradu,
Po wyjściu z więzienia Kostek prze
nosi się do Grójca pod Warszawę. Tu S L T r r r 3. a k f deg0’ Że
P A Ź D Z I E R N I K A
Związku Radzieckiego w walce z zdobywca Szczecina na czele Wojska
ta j w 1914 r. zostaje powołany, jak
. yM 1 . P
generalnej swiakontrrewolucją, szpiegostwem, sa Polskiego, to jeszcze jedno przypom
wszyscy jego rówieśnicy w wieku po lo w e j k lę s k i ustroju kapitalistycz- socjalistycznym setki milionów lu- atlantyckiego, widzą w wielkim botażem, kraje demokracji ludowej nienie rewizjonistom niemieckim i ich
anglosaskim protektorom, że granica
borowym, do wojska carskiego.
nego i zwycięstwa ustroju socjali- du chińskiego, widzimy wielki ob- kraju socjalizmu swego wiernego dają sobie radę z agenturami m i nad
Odrą i Nysą to granica pokoju,
Zaczyna coraz lepiej pojmo-wać, że
płd- przyjaciela, widzą w partiach ko- perialistycznymi bez względu na pokoju nie tylko Polski, lecz świata.
aby marzenia jego spełniły się, trzeba stycznego. Nic tez dziwnego, że szar Europy środkowej i
narodowe Związku Ra- wschodniej, który pod przewód- munistycznych tę siłę, która pro- postać, jaką
one przybierają,
obalić panowanie cara i panowanie ka święto
Wraca do Polski, staje na czele Woj
pitalistów, trzeba, by lud sam wziął dzieckiego obchodzone^ jest uroczy- nictwem partii komunistycznych wadzi ich po drodze idącej do Szybko została zdemaskowana zdra ska Polskiego w ielki syn polskiej kla
we własne ręce swoje losy.
Jście jako święto ludów na całym i robotniczych w ścisłym sojuszu trwałego pokoju, wolności i demo- dziecka rola titowców, a proces sy robotniczej, polski żołnierz wolnoś
Teraz dociera do świadomości Kon- I świecie.
i braterskiej przyjaźni z potężnym kracji.
oberszpicla Rajka i jego kompa- ci, kontynuator tradycji. Tadeusza Koś
stantego Rokosowskiego głos socjaliz
ciuszki, Henryka Dąbrowskiego, Józe
Ludy,
które
wkroczyły
na
drogę
Związkiem
Radzieckim
stał
się
teJakże
śmiesznie
wygląda
w
ponów zadał silny cios planom dy- fa Bema, Jarosława Dąbrowskiego i
mu, głos Lenina i Stalina.
imperiali- tych wszystkich, którzy na barykadach
Cóż dziwnego, że na pierwszy zew budownictwa socjalizmu, obchodzą renem nowych zwycięstw teorii równaniu z olbrzymimi zwycięstwa- wersyjno-szpiegowskim
rewolucji, Rokosowski staje w je j sze dzień 7 listopada jako dzień zwy- i
praktyki
socjalistycznej.
A mi światowego obozu demokracji stów anglosaskich i ich titowskich i polach bitew ruchów rewolucyjnych
regach? Rozumie przecież, że tu na cięstwa Rewolucji
całego świata walczyli „o wolność wa
socjalistycznej wszystkie te zwycięstwa wywodzą jedyny „sukces“ obozu imperiali- najemników.
polach walk rewolucyjnych o władzę w kraju, który stoi na czele całej się z wielkich dni listopadowych, stycznego — zdrada bandy titowPowstanie Niemieckiej Republiki szą i naszą“ . Wraca, aby oddać na
usługi narodu polskiego cały swój ta 
radziecką, rozstrzygają się również lo
sy Polski. To przecież rewolucja ra  postępowej ludzkości w jej w al- oparte są na doświadczeniu bu- skich renegatów. Renegaci titowsey, Demokratycznej — kosmopolitycz- lent dowódcy, całe swe doświadczenie
socjalizmu
ZSRR. pozostający na służbie wywiadów na burżuazja międzynarodowa wraz nagromadzone w tyloletnich walkach,
dziecka proklamowała głośno i bez za ce o pokój i demokrację. Ludy, ży- downiczych
strzeżeń niepodległość Polski. Rozu jące jeszcze ^ w ustroju kapitali- Gdziekolwiek toczy się jeszcze wal- imperialistycznych, nie są jednak z je j prawicowymi socjalistyczny- całą swą wiedzę, zdobytą w stalinow
mie więcej — że sprawa Rewolucji stycznym, także obchodzą dzień 7 ka klasy robotniczej o demokra- w stanie przekreślić w świadomości mi pomocnikami przyjęła z wy- skiej szkole dowódców. Warszawski ro
Październikowej jest sprawą ludzi pra hstcfpada jako swoje święto. _
cję i socjalizm, w Europie zachód- bohaterskiego narodu jugosłowiań- ciem wściekłości. Wytrącony został bociarz Konstanty Rokosowski wraca
cy na całym świecie, że wyzwolenie
do nas jako bohater wojny przeciwko
W
ciągu
32
lat
Związek
Radziecniej,
w azjatyckich krajach połko- skiego tego faktu, że tylko bra- z ręki imperialistycznej gruby kij, hitleryzmowi, dowódca wojskowy naj
ludu rosyjskiego z jarzma kapitalisty
cznego, zapowiada również — wcześ ki wykazał wyższość ustroju socja- lonialnych, koloniach afrykańskich, terski sojusz z pierwszym na świe- którvm wvwiiała nad światem Co- wyższej klasy.
pafctwam socjalistyczny» i z
C S T
niej lub później wyzwolenie ludu pol listycznego f d ka pitalisty«,;™ , w A f r y c e i Australii, waapMe
Zgoda rządu radzieckiego na przej
skiego. Rokosowski jest jednym z wie Generalna klęska, zadana faszyz- światła Wielkiego Października o- wszystkimi krajami demokracji lu- wi liczyć na niemieckie masy
ście Marszałka Rokosowskiego do dy
lulu tysięcy Polaków, którzy czynnie sta
mówi dzięki potędze, bohaterstwu świecają drogę bojownikom o wol- dowych zapewnia narodom wolność, dowe jako na landsknechtów w spozycji naszego rządu — to jeszcze
nęli w szeregach rewolucji, głosząc,
jeden dowód przyjaźni ZSRR dla Pol
_
_
niezależność i pomyślny rozwój walce z obozem socjalistycznym,
ski.
że „sprawa walk rewolucyjnych w Ro i olbrzymim ofiarom Związku Ra- ność.
Ludy kolonialne widzą, że wiel- gospodarczy.
ma obecnie już kraiu na
sji jest naszą sprawą“ i ślubując, „wal dzieckiego, dowodzi, ze najbardziej
W itają w Polsce Marszałka Roko
czyć w imię Republiki Rad za sprawę rozpaczliwe i barbarzyńskie wysiłki ki naród chiński wyzwolił się z jarz
Obóz imperialistyczny zdaje so- kontynencie europejskim, gdzieby sowskiego żołnierze i oficerowie Woj
socjalizmu i braterstwa ludów“ .
kapitalizmu nie potrafią uratować ma imperializmu dzięki temu, że bie sprawę z tego, że im szybszy hasła Października nie znajdywa- ska Polskiego, którym i odtąd będzie
go od bankructwa. Jak to powie- na jego czele stoi komunistyczna jest rozwój gospodarczy ZSRR i ły żywego oddźwięku w sercach dowodził.
POD SZTANDAREM
ita go polska klasa robotnicza, któ
dział Molotow — wszystkie drogi partia Chin, która wiernie realizu- krajów demokracji ludowych, im ludzi pracy. Stąd też dziś, w 32 rejWjest
REWOLUCJI
jednym z najlepszych synów.
prowadzą
obecnie
do
komunizmu.
je
naukę
wodzów
Rewolucji
Paźściślejsza
współpraca
między
tym
i
rocznicę
Wielkiej
Rewolucji,
możeW dniach W ielkiej Rew'olucji Paź
W ita go naród polski, którego imię
dziernikowej Konstanty Rokosowski: Coz widzimy teraz, w 32 lata po dziernikowej — Lenina i Stalina, krajami, tym słabsze się stają po- my z pełną świadomością powie- okrył nową chwałą i którego pokojo
wraz z innymi rewolucyjnymi żołnie- l ” wycię&T.T7is
wcmtcji socjalistycz- Narody europejskie, których koła zycje kapitalizmu w skali świato- dzieć — drogi Października biegną wej, twórczej pracy będzie broniło
rzami przekształca swój pułk w jedno jn e j w ZSRR? Widzimy w obozie rządzące ciągną w otchłań paktu towej. Stara się dlatego wszelkimi obecnie przez całą kulę ziemską ’ Wojsko Polskie, powierzone jego dowództwu.
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C zterd ziesta pieriusza lista o d p o w ie d zi u czestnikom K o n ku rsu -A n kietp
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Hildebrandt i Henze skazani
K im chciałbyś z o s ta ć p o u k o ń c z e n iu s z k o ły ? ”
na karę śmierci

Po rozstrzygnięciu Ankiety piszemy
Ido "Ras dopiero po raz pierwszy. Ty
la z nią bowiem mieliśmy — i mamy
jeszcze — kłopotów, ze nie było czasu
ma zajęcie się Waszymi m iłym i lista
mi, które cierpliwie czekały na swoją
kolejkę. A są to przeważnie listy ucz
niów, bo w pierwszej kolejności — ze
względu na aktualne wówczas przyję
cia do wyższych uczelni — odpowiacs.liśmy studentom.
Ostatnio co dzień prawie na lamach
naszego dziennika
utcazywaly
się
wzmianki o Konkursie — w zwiar',ku
Ee stałym wzrostem funduszu stypendialnego, który rósł wtedy na sposób
szybkościowca* — dosłownie z dnia na
dzień.
Otóż na skutek tych częstych wsmia
nek niektórzy .uczniowie (z poza Kon
kursu)
mylnie wywnioskowali, że
można jeszcze przesyłać nowe zgłoszę
mia i dosłownie w przeddzień ju ry
nadsyłali nam swoje odpowiedzi na
pytanie:: „K im chciałbyś Zostać po
ukończeniu szkoły?“ Rzecz prosta, że
dekłaracyj tych nie mogliśmy już uwzgłędnić, choćby tylko ze względów
czysto technicznych, pomijając już to,
że termin nadsyłania odpowiedzi daw
no minął. Chętnie jednak zajmiemy
się w tym miejscu ich listami:
Pp. W itold Bieszczanin i Ryszard
Połomski we Wrocławiu. Mamy wraże
nie, że znacie się Panowie osobiście i
w porozumieniu ze sobą wzięliście
(spóźniony niestety) udział w Ankie
cie. L isty Wasze nadeszły bowiem
jednego dnia i posiadają identyczny
układ treści. Dlatego też odpowiada
my obu Wam razem.
Cieszymy się, że pierwszy z Panów
poszedł od razu po lin ii swoich zain
teresowań, ucząc się w szkole mecha
nicznej. Nie widzimy jednak w czym
moglibyśmy być Mu pomocni, bo o Je
go warunkach materialnych niczego
absolutnie nie wiemy. Drugiemu z
Panów natomiast postaramy się po
móc w realizacji Jego marzeń (ale do
piero po zakończeniu „gorączki poankietowej“ ) przez umożliwienie Mu za
prezentowania swych zdolności mu-

zycznych przez gremium specjalistów
tu w Warszawie.
P. Jan Bonarek w Widzewie. Pański
l'st oznaczony jest datą 27.X., a nad
szedł w parę dni po ju ry (z dn. 29.X.),
bo był źle zaadresowany. Cieszymy się,
że Pan, wbrew ogólnemu ciążeniu mło
dzieży wiejskiej do miasta, pragnie
po ukończeniu studiów wrócić na wieś
w charakterze nauczyciela. Prosimy
do nas pisywać, choć w tej chwili nie
bardzo orientujemy się czym mogli
byśmy być Panu użyteczn1
'.
AŁ teraz z kolei przechodzimy do zai le^rlycH listów naszych starych przy
1jaciół’.
P. Kazimierz Obara w Skarżysku
Kamiennej. Pisze Pan: „nie wiem czy
warunki pozwolą mi uczyć się dalej!“
Prawdopodobnie pozwolą, bo uzyska1 śmy właśnie dla Niego stypendium
Związku Samopomocy Chłopskiej. Pro
simy tylko nadesłać możliwie jak naj
prędzej żądane przez Fundatora doku
menty, tj. podanie do Zarządu Głów
nego Z.S.Ch. (zaznaczając w nim, że
stupendium jest już przyznane w ra
mach Ankiety-Konkursu „Rzeczypo
spolitej“ ). Do podania powinien być
dołączony życiorys, zaświadczenie z
urzędu gminnego o stanie majątko
wym wraz z dochodowością gospodar
stwa, zaświadczenie Zw. Samopomocy
Chłopskiej o pochodzeniu społecznym,
zaświadczenie ZMP — o ile Pan jest
jego członkiem, zaświadczenie o niepobieraniu stypendium (albo o wyso
kości pobieranego). Wszystkie te do
kumenty należy przesłać bezpośrednio
do Zarządu Głównego Zw. Samopomo
cy Chłopskiej (Warszawa, PI. Starynkiewicza 7 — Dział Kulturalno-Oświa
towy).
P. Lecz Piłatowie« w Wieluniu. Tak
nam Pan w ostatnim liście zarzucał,
że Go rzekomo nie rozumiemy i nie
dbamy o Niego. A właśnie, że jest
inaczej, czego najlepszym dowodem
jest wyjednanie dla Pana stypendium
terenowego w Tow. Bur3 i Stypendiów.
Dziękujemy za nadesłane dokumenty.
W najbliższych dniach prześlemy je
do Zarządu Głównego TBS.

Zakłady Chemiczne w Oświęcimiu
poszukują

techników - chemików
do prac laboratoryjnych.
Wynagrodzenie według umowy zbiorowej.
Zgłoszenia wraz z odpisami dokumentów przyjmuje dział personal
ny Zakładów Chemicznych w Oświęcimiu (woj, krakowskie) lub sekcja
personalna Zakładów Chemicznych Oświęcim
K r 1843-0

P. Zygmunt Lawrenc z Wrześni i
p. Feliks Przybyło z Suchodola. Dzię
kujemy za listy. Stypendia otrzymali
Panowie w ramach naszej Ankiety z
ramienia Związku Samopomocy Chłop
sinej. Prosimy przeczytać naszą od
powiedź p. Kazimierzowi Obarze, bo
w równym stopniu odnosi się ona i
do Was.
P. Bogusława Sieehówna w Morągu.
Jak Pani widzi w świetle protokółu ju 
ry, stypendia były przyznane nie ty l
ko maturzystom, ale i uczniom szkół
średnich (i to w stosunku 58/22 na
korzyść uczniów). Stypendium Pani
należało się słusznie ze względu żarów
no na dobre postępy w nauce, jak i na
Jej sytuację materialną. Przekazania
gotówki za ub. miesiące (wrzesień i
październik) dokonamy prawdopodob
nie w najbliższych dniach — zaraz po
otrzymaniu przelewu z „Czytelnika“ .
Nadsyłanie jakichkolwiek dokumentów
nie jest konieczne, gdyż „Czytelnik“
nie wymaga od swych stypendystów
absolutnie żadnych formalności wstęp
nych.
Przy okazji przesyłamy wyrazy uznania za pewien szczegół Pani listu.
Chodzi o to, że Pani jedna tylko za
troszczyła się o los spóźnionych u-

czestników Ankiety, gorąco prosząc o
uwzględnienie ich podań, chociaż po
zornie pomniejszało to Jej własne
szanse na stypendium.
P. Tadeusz Piech z Wieliczki. No
cóż, w świetle pańskich ocen było do
przewidzenia, że zostanie Pan na dru*
gi rok. Musi się Pan na przyszłość
podciągnąć, bo o uzyskaniu stypen
dium w tych warunkach nie ma co na
wet marzyć. Rozumiemy doskonale,
że codzienne podróże do szkoły i z po
wrotem po 5 km. muszą fatalnie od
bijać się na Pańskich postępach, a
ciężkie warunki w domu też nie
sprzyjają nauce. Ale trudno byłoby
przekonać Fundatorów, by łożyli pie
niądze tam, gdzie nie widać realnych
osiągnięć ucznia. Tym bardziej, że
ilość stypendiów mieliśmy przecie, mi
mo wszystko, ograniczoną.
Jest to przedostatnia lista naszych
odpowiedzi w ramach Ankiety-Konkur
sil „Kim chciałbyś zostać po ukończe
niu szkoły?“ Na dalsze Wasze listy
‘będziemy odpowiadali już w dziale:
„Rozmowy z Czytelnikami“ .
Ostatnia (czterdziesta druga) lista
odpowiedzi ukaże się za parę dni.
BOHDAN GĘBARSKI

Buty...
Byłem na meczu pilkar * im!
Nie na takim zwyczajnym meczu
ligowym, czy „towarzyskim“ , który
reklamuje się w wielkim .mieście
barwnymi plakatami, lecz na meczu
piłkarskim, rozgrywanym na wsi, na
boisku stanowiącym po prostu pola
nę w lesia. Boisku, które nie widzia
ło zawodów sportowych jeszcze nig
dy. Z miasta powiatowego przyjecha
ła drużyna piłkarska „Kolejarz“ i
spotkała się z miejscowym Ludowym
Zespołem Sportowym.
Do przerwy wynik meczu brzmiał
1:1. Po przerwie Kolejarze strzelili
wiejskim spoi’towcor.1 jeszcze 6 bra
mek, wygrywając spotkanie 7:1. Praw
dę mówiąc, gdyby im specjalnie za
leżało, to mogliby strzelić nie 7, a
co nsjm niej 15. Chłopcy mało nie pła
kali po takim laniu!
Ale nie m ogło być inaczej. PR.
karze LZS b egali z zapałem, dopóki
im

s ił

sta rczyło ,

n a d ra b ia li

am bicją

Sportoułcy
Z u iiązko u jca — G a rb a rn i
do sportouicóuj Spartaka

braki techniczne, ale cóż, musieli
przegrać. W każdym pojedynku o p ił
kę, w każdym spotkaniu piłka zostawała przy Kolejarzach, a po meczu prawie wszyscy gospodarze schodzili z boiska, kulejąc i opatrując so
b ie 'starte aż do krw i nogi. Trzeba
jednak podkreślić, że drużyna Kole
jarzy grała bardzo fa ir, nie było na
boisku żadnego zajścia, żadnej poważ
niejszej kontuzji i n ik t nie kłócił się
z sędzią. Mimo to, z boiska zszedł
dług! rząd okulaw cnych chłopców.
Bo LZS grał w „pepegach“ , lub po
prostu boso, a drużyna przyjezdna
była wyekwipowana w przepisowe bu
ty i ochraniacze. W takich warunkach
spotkanie nie mogło się zakończyć
inaczej, jak tylko -klęską.
Zapytałem zawodników, dlaczego
grali na bosaka ?
— Żeby kupić własne buty, to na
wet nie ma co i myśleć. Grać w zwy
czajnych, to po meczu też będą do
niczego. A nic stać nas na to. A po
mocy nie mamy...
We wsi jest duża spółdzielnia.
Gmina jest bogata"' i dobrze zagospo
darowana, ale -dla sportu, niestety,
bjakijijayret tych 6g tys. zł, żeby ką
pie .12 par butów. Nawet krzywiono
się na budowę boiska, bo przecież
przedtem tu się krowy pasły. Ba,
nawet publiczność, która przyszła na
mecz, bardzo niechętnie płaciła Za bi
lety i trzeba było prosić przyjezdnych
o zajęcie się inkasem, gdyż miejsco
wym n ik t by nie dal ani grosza.
A bilet wstępu kosztował, aż... 25 zł.
Sport na wsi ma wielu zwolenni
ków wśród młodzieży' wiejskiej. Roz
wój LZS-u pchnie sport na drogę ma
sowości, a wówczas znajdą się i ta
lenty i przyjdą wyniki. Ale jeszcze
dzisiaj trzeba zwalczyć potężną prze
szkodę w postaci bierności i niechęci
starszego pokolenia, a młodzieży po
móc, dostarczając je j jak najbardziej
sprzętu, któ ry jest za drogi jeszcze
na kieszenie wiejskich chłopaków.
Niech przynajmniej nie grają na
bosaka.

Oddział Inżynieryjno-Bud owiany Nr 2
Z UL. FRANCUSKIEJ N r 4

Huta Stalowa Woła Przedsiębiorstwo Wyodrębnione w Stalowej W oli
pow. Nisko ogłasza na dzień 30.XI.1949 przetarg nieograniczony na sprzedaż
niżej wymienionych samochodów osobowych nadetatowych (na chodzie):
1) samochód 4-ro osobowy m arki „T a tra “
2)
„
„
„
„ „F o rd “ V 8
3)
„
„
„
» .,Opeł“
4)
„
„
„
„ „Mercedes“ 170
Samochody powyższe oglądać można w dni robocze od 15-go do 24-go
listopada 1949, w godz. 9-ta do 12-tej przed bramą główną H uty Stalowa
Wola.
O ferty w zalakowanych kopertach z napisem: „O ferta do przetargu na
samochód“ należy składać do dnia 30.X I. 1949, do godziny 8-mej pod adre
sem Huta Stalowa Wola — Kom isja przetargowa Stalowa Wola, pow. Nisko.
Do oferty składający ofertę w inien dołączyć k w it na wpłacone w Kasie D y
re k c ji H u ty lub w N. B. P. Oddział w Sandomierzu wadium w wysokości
1 proc. oferowanej kwoty.
Huta Stalowa Wola zastrzega sobie prawo dowolnego w yboru oferenta
i jako też prawo unieważnienia przetargu w całości lub części bez podania
powodów.
Otwarcie ofert nastąpi w dn. 30.XI. 1949, o godz. 11-tej w lokalu Huty.
K r. 1650-1

W Białymstoku, odbyła się uroczy
sta ekshumacja prochów żołnierzy
radzieckich, poległych w walkach o
wyzwolenie miasta.
Prochy
przeniesione zostały z
przedmieścia
Wysoki Stoczek na
cmentarz wojskowy w Zwierzyńcu.
W uroczystościach udział w zięły
poczty sztandarowe wojska, organi
G im nastycy radzieccy
zacji politycznych i
społecznych,
p rze ja zd e m iu W arszaiuie przedstawiciele p a rtii politycznych i
organizacji społecznych, robotnicy
u; drodze do P rag i
białostockich zakładów przemysło
W poniedziałek 7 7b. m. przejeż wych oraz młodzież szkolna.
dżała przez Warszawę ekipa gimna
styków radzieckich, udająca się do
J im e c y
Pragi na międzypaństwowe zawody
z Czechosłowacją. Podczas postoju 51 brygady w ę g lo w e j SP
pociągu na dworcu Gdańskim ekipę
o trz y m a li sztandar
radziecką pow itali przedstawiciele
GUKF z p ili. Szcimbergiem i ppłk.
w da rze od g ó rn ik ó w
Czarnikiem na czele oraz prezes Pol
Na
placu Wolności w M ichałkow i
skiego Zw. Gimnastycznego pik. Nos
cach odbyła się dnia 6 bm. uroczy
kiewicz.
W skład drużyny wchodzi 5 zawód stość wręczenia 51 węglowej bryga
ufundowanego
niezek ł 5 zawodników. K ie ro w ni dzie SP sztandaru
kiem ekspedycji jest znany radziec przez załogi kopalń „M ichał“ i „Sie
ki teoretyk wych. fiz. prof. Kriaczko. mianowice“ .
W wygłoszonych przemówieniach
podkreślono fa k t zacieśniającej się
K ra jo u; a n ara d a
współpracy junaków brygad węglo
aktjjiuu sportoujego
wych SP z górnikam i w walce o
podniesienie
wydobycia
węgla.
Z S Spójnia
Zwiększając stale wydajność swej
W sobotę 12 bm. odbędzie się w pracy, junacy 51 brygady ^ zdobyli
Warszawie Krajow a Narada A k ty  przodujące miejsce wśród wszystkich
wu Sportowego Zrzeszenia Sportowe brygad węglowych SP na Śląsku,
go „Spójnia“ . W obradach wezmą u- przyczyniając się poważnie do pod
dział przewodniczący, sekretarz i in niesienia wydobycia węgla.
spektorzy zarządów okręgowych, tre
A k tu wręczenia sztandaru doko
nerzy, instruktorzy i zawodnicy.
nał w imieniu' załóg kopalń „ M i
chał“ i „Siemianowice“ górnik A lek
N oiua sekcja ho kejo u ia sy Drenda.
W czasie uroczystości junak K azi
ui stoHcjj
mierz Stawicki zameldował obecne
Stołeczny klub związkowy „S pój mu na uroczystości wojewodzie o
nia - M arym cnt“ organizuje sekcję przekazaniu przez junaków 51 b ry 
hokeja na lodzie. Przydział sprzętu gady SP w dniu 32 rocznicy Rewolu
dla sekcji został zapewniony przez c ji Październikowej sumy 410 tys. zł
Zarząd Główny ZS „Spójnia“ . .
na Śląski Fundusz Odbudowy Szkół.
Uroczystość zakończyła akademia
Sensacje lig i koszyko w ej ku czci W ielkiej F.ewolucji Paździer
nikowej.

Porażka Kolejarza Poznań

Pierwsze spotkania lig i koszyko
wej przyniosły sensacją wielkiego
kalibru w postaci zwycięstwa m ło
dych koszykarzy W arty nad swym
lokalnym rywalem, zeszłorocznym
mistrzem Polski, drużyną Kolejarza
w stosunku 46:44.
Inne spotkania
przyniosły. _ następujące
w y n ik i:
W Warszawie AZS pokonał wvsoko
Ostrovię 46:14, w Łodzi ŁK S W łók
niarz w ygrał z łódzką Spójnią 69:68,
w Krakow ie Gwardia w ygrała z AZS
K raków 34:19, w Gdańsku miejscowa
Spójnia pokonała Pomorzanina 36:19
i w Katowicach Cracovia wygrała z
katowicką Spójnią 42:41.

A w a n s e ro !io ? irc z e
u; p rz e m y ś le te c h n ic z n y m
W przemyśle artykułów i tkanin
technicznych wysunięto do ch w ili
obecnej na stanowiska kierownicze
112 b. robotników. Na dyrektorów
zakładów awansowało 7 esób, na in 
ne stanowiska kierownicze 53, zaś
na m ajstrów 48 robotników.

Przez snort do zdrowia

nauLBarbaryll(barak)
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Przedsiębiorstwo P a ń s t w o w e
W WAÜSZAWIE

zaangażuje m dobrych warunkach

sam odzielnych K S IĘ G O W Y C H
K S IĘ G O W Y C H B IL A N S IS T O W
Pożądana znajomość księgowości rolnej. Oferty do Działu
kowska 3/5 pod „Przeds. Państw, w Warszawie“.

OGŁOSZENIA DROBNE
U N IEW AŻNIENIA I ZGUBY

telefony: 360-40, 360-06, 364-07.

o g ł ^ seense a p r z e t a r g u -

E k s h u m a c ja z w ło k
ż o łn ie r z y ra d z ie c k ic h
z p o b o jo w is k a
b ia ło s to c k ie g o

W KATOWICACH
zawiadamia wszystkich petentów,
że z dniem 1 listopada 1949 r. przeniósł swoje biura główne

OGŁOSZENiE O PUZEY&RSW
Centrala Rybna C.S.P. Oddział w Łodzi, ul. Naftowa nr 1, ogłasza prze
targ na sprzedaż samochodu osobowego m arki „A u d i“ .
Samochód można oglądać codziennie od godz. 9 — 13 w garażu przy ul.
Północnej 15. O ferty należy składać w sekretariacie C. R. w Łodzi, ul. N afto
w a n r 1, do dnia 21 listopada godz. 12-tej, w którym to dniu nastąpi otw ar
cie ofert.
Do ofert należy dołączyć k w it wpłacenia do kasy C. R. wadium w w y 
sokości 10 procent oferowanej sumy.
C. R. zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania
powodu.___________________ _________________
K r. 1654-1

latach 1939—1943 oddziały podległej
mu policji niemieckiej wymordow-ały
w lasach tucholskich ną Pomorzu i na
terenie Gdańska oddziały partyzantów
polskich. Słynny polakożerca Alvensle
ben podwładny Hildebrandta, zasłynął
na Pomorzu z okrucieństw stosowa
nych na Polakach.
Odnośnie Henzego przewodniczący
stwierdził, iż oskarżony nie zdołał oczyścić się z zarzutów zawartych w ak
cie oskarżenia. Henzemu udowodniono
m. in., że wygłaszał publiczne przemó
wienia podburzające Niemców przeciw
ludności polskiej, że w przemówie
niach tych nazywał siebie „politycz
nym żołnierzem Fuehrera“ . Henze utw orzył w Bydgoszczy 115 grup poli
cji ochronnej, która miała na celu po
móc przy „sprawnym“ wysiedlaniu.
Oddziały Selbstschutzu podległe Hen
zemu mordowały i grabiły Polaków.

FIZYCZNE

21 okazji -32 fdtżhicjr -Wlfelkid) R e
PS5ZETA9ł© PISEMNY
! “5*
w olucji Październikowej sportowcy
na sprzedaż samochodów osobowych m arki „W anderer“ ł „T a tra “ .
O ferty należy składać do dnia 15 listopada br. na adres: Krakowskie Związkowca - Garbarni przesłali lis t
Zakłady W yrobów Papierowych — K raków A l. Słowackiego 64, w którym do klubu sportowego Spartak w Mo
skwie, w którym czytamy m. in.:
to dniu nastąpi otwarcie ofert o godz. 13-tej.
Wychowanie fizyczne i sport Zwią
Samochody oglądać można codziennie od godz. 10 do 13-tej pod w y 
zku Radzieckiego stały się dla nas
m ienionym adresem.
K r. 1651-1
najdoskonalszym wzorem., z którego
czerpiemy naukę i doświadczenie.
ZJEDNOCZENIE ENERGETYCZNE OKRĘGU ŁÓDZKIEGO
W rocznicę W ielkiej Rewolucji,
w Łodzi
która sportowi polskiemu przyniosła
ogłasza
tyle nauk i doświadczeń łączą się
sportowcy polscy z całym społeczeń
PRZETARG N A SPRZEDAŻ SAMOCHODÓW:
stwem by oddać hołd w ielkiem u wo
OSOBOWE: Tatra 4 cyl., Ford Eifel, Adler Trium phf;
dzowi i nieugiętemu obrońcy pokoju,
CIĘŻAROWE Tempo 3 kołowy.
Generalissimusowi Stalinów'1.
Wymienione obiekty można oglądać w godzinach 10 — 12 na terenie
Przesyłamy braterskie pozdrowie
szosa Kokocińska n r 106. O ferty w zalakowanych kopertach należy składać nia wszystkim sportowcom radziec
w Oddziale Transportowym Z. E. O. Ł. w Łodzi ul. Kilińskiego n r 72 do kim, a w szczególności bratniemu
dnia 11.XI.49 r. w któ rym to dniu o godz. ,10-ej odbędzie się komisyjne klubow i „Spartak“ w Moskwie, za
otwarcie ofert.
pewniając, że w walce o pokój i po
W adium w wysokości 10 proc. od sumy oferowanej należy wpłacać do stęp znajdą nas zawsze u swojego
kasy Z. E. O. Ł., Łódź ul. Piotrkowska 58, dowód w płaty załączyć do oferty. boku.
|
Z. E. O. Ł . zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania
powodu, a także prawo uznania, że przetarg nie dał w yniku.
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UWAGA!
UWAGA!
PAŃSTWOWE PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANE
Z A K Ł A D OCZYSZCZANIA M IA S TA W WARSZAW IE
ogłasza
PRZETARG NIEOGRANICZONY
i
dostawę 6.000 półkopowych pęczków rózeg na m iotły.
. O ferty w zalakowanych kopertach z napisem: „Przetarg na rózgi", na
leży składać w Dziale Adm inistracyjno-Gospodarczym ul. Asfaltowa n r 6
do dnia 20.XI.1949 r. godzina 11-ta.
Kom isyjne otwarcie ofert nastąpi tegoż dnia o godzinie 11,30.
1
Przystępujący do przetargu w inien wpłacić do kasy Z.O.M. ul. A sfalto
wa n r 6 m inim um 2 proc. oferowanej sumy lub w P. K. O. konto 1-4605
i k w it załączyć do oferty.
W yjaśnienia techniczne udziela piśmiennie lub ustnie Dział A d m in i
stracyjno-Gospodarczy ul. Asfaltowa n r 6.
Z. O. M. zastrzega sobie prawo dowolnego wyboru oferenta i unieważ
nienie przetargu bez podania przyczyny.
K r. 1655-1

Sąd Apelacyjny w Bydgoszczy ogłosił w dniu 7 bm. wyrok w procesie
Hildebrandta i Henzego.
Sąd skazał obu zbrodniarzy wojen
nych na karę śmierci. Oskarżeni uzna
ni zostali winnymi przeprowadzania
masowych wysiedlań Polaków na Po
morzu i terenie Prus Wschodnich. Za
ich aprobatą dokonano dziesiątek ty 
sięcy mordterstw, tak na ludności pol
skiej jak i na żydowskiej.
W uzasadnieniu wyroku stwierdzo
no, że tak Hildebrandt jak i Henze
działali świadomie na niekorzyść Po
laków, mordując ich i wysyłając do
karnych obozów pracy w celu komplet
nego ich wyniszczenia.
O zbrodniach Hildebrandta świadczy
m. in. lis t Hildebrandta do Himmlera,
w którym proponuje on rozszerzenie
akcji wysiedleńczej, która według je
go zdania na terenach mu podległych
„postępuje naprzód bardzo opieszale“ .
Przeciwko Hildebrandtowi świadczą
również wymownie pisma Himmlera,
polecające Hildebrandtowi szkolić od
działy policji do „specjalnych“ celów
przeciwko Polakom. W toku postępo
wania dowodowego udowodniono H il
debrandtowi, że na jego polecenie w

Ogłoszeń, MarszałK r 1647-0

Zgubiono legitymację Zw. Zaw. Prac.
Spożywców Nr. 128844 Rosolak A licji.
W dniu 4. X I 1949 r. godz. 18 skra
29296-1
dziono z kontuaru bloczek kasowy z
Nr. 878904 — 878950. Apteki Głuchów Zgubiono zaświadczenie Rejestracyjne
skiej.
2361-1 RKU Włochy na nazwisko Młynarczyk
Lech Leopold ur. 15. X I. 1924 W ar
Zgubiono kartę rejestracyjną RKU szawa.
29297-1
W-wa i inne dokumenty na nazwisko
Walery Wiesław Mosakowski. 2362-1 Zgubiono legitymacje: Wodociągów i
Kanalizacji, Związkową, partyjną WSS
Zgubiono legitymacje PKP, związko dowód osobisty na nazwisko Potulski
wą, bilet okresowy na nazwisko Ko- Władysław.
1369-1
czyk Edward.
2363-1
RZECZPOSPOLITA
Zgubiono książkę wojskową na nazwis
CENNIK OGŁOSZEŃ
’“ ¡TU I '
ko Lewandowski Józef.
2364-1
Zgubiono kartę RKU W-wa na nazwis
ko Kłak Władysław.
2366-1
Zgubiono kartę pracy oraz metrykę
na nazwisko Piotrowski Jan. 2367-1
Zagubiono kartę rejestracyjną RKU
W-wa wydaną na nazwisko Durka Ma
rian.
2365-1
Zgubiono dowód osobisty, kartę reje
stracyjną RKU Pablikowski Adam.
_________________
2368-1

w DZIEDZINIE

GEOGRAFII i GEOLOGII
Wszystkie placówki „Czytelnika" w całym kraju oraz „Centrala“ „Czytel
nik“ Warszawa (Prenumerata Zagraniczna) Wiejska 12 konto PKO 1—8501—przyj
mują prenumeratę dzienników ł czasopism radzieckich*
K 5338-0

Drobne: 45 zi. za wyraz. Doszukiwa
nie pracy 25 zł. za wyraz, minimum

10 słów, maximum 25. Ogłosz. wymia
rowe: (za 1 min. szer. 1 szpalty; za
tekstem do 70 mm. zł. 100: 71 — 120
mm. zl. 130: 121 — 200 mm zł. 180; 201
— 300 mm. zl. 230: ponad 300 mm, at
-SO: tekstowe do 70 mm. zl. 170; 71 —
120 mm. zl. 220: 121 — 200 mm. zł. 270:
201 — 300 mm. zł. 340: ponad 300 mm.
zł. 420: n e k ro lc d do 70 mm. zł. 85:
n — 120 mm. zł. 100: 121 — 200 mmzi. 150; 201 — 300 mm. zł: 240: ponad
300 mm. zł. 300. Bilanse o 100% dro
żej. W numerach niedzielnych i świą
tecznych 50% dopłaty. Za terminowy
druk ogłoszeń administracja nie odpo
wiada. Należność za ogłoszenia należy
kierować przez P K O na konto Nr.
1-717 — Dział Ogłoszeń.

Zgubiono legitymację Politechniki War
szawskiej, Kotliński Jakub, zwrot —
OGŁOSZENIA p r z y jm u ją *
Wiśniowa 61—2.
2369-1 Biuro Ogłoszeń „Czytelnik" Centrala
w Warszawie, Poznańska 38 parter, teł.
i 857-93. Oddziały miejskie:
Zgubiono kartę rejestracyjną RKU 887-08
Marszałkowska 3/5, Daszyńskiego 14.
Grodzisk Mazowiecki na nazwisko Sa Praga, ul. Targowa 67 (księgarnia Je
dowski Jan.
31948-1 żewskiego), „Im pet" Krucza 48, księ
garnia „Czytelnik" ul. Puławska 49.
„Wolność" ul. Marszałkow
Zgubiono kartę rejestracyjną RKU księgarnia
ska 95. W kraju wszystkie oddziały
Garwolin Górski Stanisław, Palenica,
„Czytelnika" i Biuro Ogłoszeń.
Jasna 1.
32081-1
Redaktor naczelny Henryk Korotyńskl

Zagubiono kartę rejestracyjna RKU
Grójec na nazwisko Feliks' Szybilski z Sp. WyćL-Osw. „Czytelnik" Druk. N r 3
Warki.
30907-1
B-91371

RZECZPOSPOLITA

N r 308. Str. 6

Gaza będzie pod dostatkiem
w mieście i na peryferiach
: Inwestycje gazowe w 6-letnim Pla
nie Odbudowy Warszawy obejmują
szereg urządzeń, które zaspokoją na
w et z nadwyżką wzrastające zapo
trzebowanie.

Co trzeb a w ied zieć
o pracowniczych mieszkaniach?
Zagęszczenie tuedług
dokładnych zarządzeń

Rozbudowana zostanie odpowied
LISTO PAD A inspektorzy K om isji do Rozdziału Mieszkań Pracow
nio zarówno sieć przewodów gazo
1 5 niczych przy Prezydium Rady Ministrów rozpoczną kontrolę za
wych, ja k instalacje samej fa b ryki
gęszczenia domów, użytkowanych przez pracowników instytucji i urzę
gazu, która zdolna będzie podwoić
dów państwowych. W rnijyśl okólnika Komisji, z dnia 19 września, do te
swą dotychczasową produkcję (pisa
go czasu wszystkie instytucje państwowe są obowiązane we własnym
liśm y o tym szczegółowo w jednym
zakresie przeprowadzić zagęszczenie zgodne z obowiązującymi normami
z ostatnich numerów „Rzeczypospo
a izby nadmiarowe wykorzystać.
lite j“ ).
Komisja do Rozdziału Mieszkań przygotowała w związku z tym kilka
Sieć przewodów z 420 km długo
wyjaśnień, ułatwiających realizowanie zagęszczenia.
I
ści w obecnej c h w ili powiększona bę
Kontrolę
zagęszczenia
mieszkań
dzie do 600 km. Szereg nowych apa
pracowniczych przeprowadza urząd
R ozlegle zie le ń c e
ratów i urządzeń zwiększy zdolność
lub instytucja państwowa, która ad
wytwórczą i przepustową gazowni.
p
o
w
stan
ą
w
stolicy
m inistruje
odnośnym
budynkiem.
Zbudowane zostaną 2 nowe zbiorni
Przepis ten jest prosty w realizacji,
ki, unowocześnione środki transpor
Warszawa należy do. miast bardzo jeżeli w budynku mieszkają pracow
towe do przewozu węgla i koksu, roz ubogich w tereny zielone i wśród
budowane — warsztaty mechanicz większych miast Polski znajduje się nicy instytucji która zajmuje- się je
go administracją.
ne.
pod tym względem na szarym koń
Rość gazu oddana w ciągu roku z cu.
KOMPETENCJE
54.000.000 m 3 powiększy się w końcu
Obszar zagospodarowanej zieleni
Zdarzały się jednak wypadki, że
Planu 6-letniego do 132.000.000 m3, ną 1-go mieszkańca Poznania wyno
a spożycie gazu na głowę mieszkańca si 99,7 m kw., Łodzi — 27,5 m kw., np. w domu administrowanym przez
z 77 m sześć, dojdzie do 165 m sześć, Krakowa — 18,7 m kw., Wrocławia jedno ministerstwo mieszkają pra
przy zaludnieniu miasta 800.000 mie — 33 m k w „ tymczasem w Warsza cownicy innego ministerstwa. Która
sżkańców.
w ie na głowę ludności przypada obec z dwu instytucji przeprowadza w
tym wypadku kontrolę zagęszczenia?
D la oświetlenia u lic na peryferiach nie zaledwie 11 m kw.
Plany przyszłej Warszawy poświę Wyjaśnia to ostatnie pismo Kom isji:
zainstalowanych zostanie 2.500 no
Kontrolę mieszkań w domach zaj
ciły zieleni wiele uwagi, plan 6-letni
wych latarń.
uczynił w ie lk i krok naprzód w tej mowanych przez pracowników w ię 
dziedzinie, przeprowadzając na sze cej, niż jednej instytucji państwowej,
roką
skalę uzupełnienie wojennych przeprowadza urząd administrujący
60 kobiet na kursie
zniszczeń drzewostanu i zakładanie budynkiem, IW wypadku stwierdze
nia odchyleń od obowiązujących
nowych zieleńców.
konfekcji dziecięcej
norm zagęszczenia, instytucja, admi
W granicach Warszawskiego Ze
Trzymiesięczny kurs konfekcji dzie społu Miejskiego akcją dolesienia nisirująca budynkiem wzywa urząd,
w którym zatrudnieni są mieszkań
cięcej w spółdzielni „Osiedlanka“ objętych będzie około 20.000 ha, w
cy domu, do odpowiedniego zużytko
organizuje w bm. Liga Kobiet.
obrębie zaś samego miasta zadrze wania lokali.
wionych
zostanie
1.100
ha
terenu,
nie
K urs rozpocznie się w dn. 7 listo
O ile w określonym terminie wez
pada i, ze względu na duży procent licząc urządzeń parków, zieleńców wana instytucja ¡nie zużytkuje za
bezrobotnych kobiet na Targówku, oraz ogródków działkowych i dziecię
kwestionowanego lokalu, urząd admi
obejmie ty lk o tę dzielnicę. Przeszko cych, które obejmą 400 ha.
nistrujący budynkiem zawiadamia o
Plan
6-letni
postawił
sobie
za
za
lonych zostanie 60 kobiet. Wszystkie
tym Kclmlisję do Rozdziału Mieszkań.
kursantki po ukończeniu nauki, otrzy danie doprowadzić obszary zielone
m ają pracę w spółdzielni „Osiedlan stolicy do, wielkości co najm niej 40
i
5 CZY 6 OSOB
m kw. na’ głowę mieszkańca.
ka“ .'

C ^D x/J
AKTUALNOŚCI Nr. 1 ((Marszałkowska
112); pocz. codziennie godz. 11. zmiana
orr graniu w każdy piątek.
SYRENIA (Inżynierska 2): „Przeczucie“
O godz 17 w Domu Tedhndtoa ul. Crcacktego 3-5 odczyt iinż. TJstynowicza R aj godz. 17, 21. Zw. Zaw. 19, niedz. 15.
TĘCZA
(Suzina 4): „Koipciuszek“ godz.
munda pt. „Zastosowanie promienników
17, 21. Zw. Zaw. 19, niedz. 15.
podczerwieni w przemyśle".
1 MAUA (Fodskanbińsfca 4)i: „Spotkanie
nad. Łabą“ , godz. 17, 21, Zw. 19, niedz. 13.
W ystaniu
K INO W—Z (Leszno 185/137}: „Cyrk"
godz. 17, 21. Zw. Zaw. 19, niedz. 15.
MUZEUM NARODOWE. Wystawa Chopi
STOLICA (Nairbutta): „Dni 1 noce“ godz.
nowska. Zbiory stale - Malarstwo Polskie 17, 21. Zw. Zerw. 19, Miedz. 13.
Sztuka Zdobnicza. Sztuka Starożytna —
„OCHOTA“ (Grójecka 65): „Świat się
otwarte codziennie w godz. 10 — 15-30; w śmieje“ godz. 17 21. Zw. Zaiw. 19, niedz. 13
loboty, niedziele 1 święta 10
19.
W poniedziałki muzeum zamknięte.
M UZEUM W W ILANO W IE otwarte co
dziennie oprócz poniedziałków godz. 10—10.
M UZEUM W M ŁOCINACH.
Wystawa
„Strój Ludowy". Otwarta codziennie od
godz. 10 — 18. Wstęp bezpłatny.
W d n iu 9 bm. (środa) usłyszym y mARCHIW UM GŁÓWNE (Pałac Pod Bla- rn. następujące audycje:
thą — PI. Zamkowy 2) wystawa „FrzeF a la 1339,3 m.
izłość Warszawy w dokumencie" otwarta
codziennie w godz. 11 — 18 prócz ponie
W m donw&ci: 12.01, 16.00 20.00 23.00.
działków i dni poświatecznych.
Wmseclmica 9.15•
,

O d c zy ty

*
OGROD ZOOLOGICZNY jest otwarty co
dziennie od godz. 9 do 16,

T e a try
P O I.S ltl godz. 10 „Wesołe kumoszikl z
Windsoru“.
.__ „
K A M ERALNY godz. 10 „Mąż 1 żoma .
WSIPOŁCZIESNY dziś nieczynny.
TEATR NOWY g o d z . 19 „Oszust O SZUM AŁY o g o d z. 19 „Głupi Jakub".
ROZMAITOŚCI godz. 15 „Zemsta" godz.
19.15 „Am fitrion 3«".
TEATR SYRENA godz. 19.15 „Pan Z nUr
' l U O TW Y TEATR M U ZYCZNY godz. 19.15
„Dorożka po Warszawie“.
TEATR D ZIEC I WARSZAWY W niedzie
lę godz. 12 „Doktór Dolittle 1 jego zwie
rzęta".

K ina
A T LA N T IC (Chmielna 33i): „Gdzieś w
Europie", godz. 17, 21. Zw. Zaw. 18, ni-edz.
P A LLA D IU M (Złota 7/9): „Sąd honorom
wy" godz. 19, 01. Zw. Zaw. 17, niedz. 18.
POLONIA (Marszałkowska 96); Składany
program kolorowy godz. 4, 16, 18.
Zw.
Zaw. 20.
STYLOWY (Marszałkowska 112);: „Od
dział 2—8“, godz. 17, 21. Zw. 19, niedz. 18.

8.40 M uzyka. 8.55 D la kla s !VI—XX.
9.35 M uzyka. 10.00 F.C-K. 1010 10.55 M u
zyka. 11.15 Aud. lite ra c k a 11.35 M uzy
ka. 12-30 K o n c e rt d la szlkół. 13.30 P rzer
wa. 16.20 K o m p o zyto r T ygod nia — Ce
zar F ranek. 17.00 S krzyn ka techniczna
17.15 M uzyka. 18.10 R a dio w y kuna dla
nauczycieli społecznych. 18-20 „Dziec
ko tilic y — .Koszykowskiego ode. 9.
1840 M elodie operetkowe i film ow e.
19.15 „W październikow y dzień“ mon
taż lite ra c k i. 19.45 M uzyka—Schumann
i Brahmis. 20-40 M uzyka. 21.00 K on cert
C hopinowski. 21.30 Ulubione melodie.
22.00 „S z p ilk i“ . 22.15 M uzyka. 22.30 Z
życia Z w ią zku Radzieckiego. 23.10 M u
zyka. 24.00 K on ie c audycji.
FaHa 895J8 <m.
W iadom ości: 5.15 6.00 6.1,5 16.00 20.00
23-00. Wszechnica. 8.15 18.1,0.
5.20 K o n c e rt d la ś w ia ta “pracy. 6.05
G im nastyka. 6.15 M uzyka. 7.10 M uzyka
8.00 M uzyka. 8-35 Przerw a. 13.35 D la
klas X —IX .
14.00 Pogadanka. 14.15
14.55 M uzyka. 15.25 D la ś w ie tlic dzie
cięcych.
15.45 Pogadanka sportowa.
16.35 17.00 M uzyka. 17.45 D la św ie tlic
młodzieżowych. 18.00 „Z k ra ju i ze
św iata“ . 18.15 Z a g a d ki muzyczne. 19.00
D la wsi. 19.15 M uzyka. 20.40 Śpiewamy
piąśni robotnicze. 21.00 K o n c e rt Cho
pinow ski. 21.30 Aud. lite ra cka .
22.00
22.15 M uzyka. 23.15 M uzyka poważna
.24.00 K on ie c audycji.
P olskie
Rodno zmtraetga
m iiam y
w program ie.

I W A M TUtóGWEN

YNINtBAIîVRlH

KS

Dom Odzieżowy WSS w gmachu hotelu Bristol zyskał sobie wielu
klientów.
W dziale odzieży gotowej są już garnitury męskie jedno i dwurzędo
we w ciemnych kolorach, z 30 proc. i 60 proc. wełny w cenie od 7 do
15 tys. zł. Można także kupić oddzielnie spodnie od 2.300 do 8.450 zł.
W ciągu bm. oddany zostanie do
i marynarki po 4853 zł, męskie jesionki od 10 do 16 tys. zł., ciepłe kurt
użytku w ie lk i budynek przy ul. Sień ki po 8,5 — 9 tys. zł. Damskie płaszcze kosztują 9 — 12 tys. zł., nieprze
nej 32, o kubaturze 23 tys. m sześć. makalne płaszcze igielitowe 4.100 zł.

596 proc. normy murarskiej
przy budowie 9 piętr. budynku

Budynek mieści na dolnych piętrach
biura Polskiego Towarzystwa Han
dlu Zagranicznego, 3 górne piętra
przeznaczone są na mieszkania dla
pracowników.
Dolna część budynku została już w
październiku przekazana do użytko
wania.
Budynek liczy 9 kondygnacji kon
s tru k c ji częściowo żelbetowej.

70 proc. załogi bierze udział we
współzawodnictwie pracy. Szczegól
nie wyróżniają się robotnicy: Stani
sław Jerzak cieśla, w yrabiający 596
proc. normy i murarz Józef Gołasiewicz.
Ostatnie pomieszczenia w ilości 25
izb, przekazane zostaną zleceniodaw
cy w dniu dzisiejszym.

Noułjgi ośrodek le c zn ic tw a

na O c h o c ie
W styczniu 1950 r. oddany zostanie
do użytku w ie lk i nowoczesny budy
nek dla Ubezpieczalni Społecznej
przy ul. Barskiej, przeznaczony na
Ośrodek Lecznictwa dla dzielnicy
Ochota.
Budowę rozpoczął 6 Oddział PPB
26 października br. Czas budowy
skrócony został z 80 do 58 dni robo
czych. D zięki temu, wykonanie jed
nej kondygnacji trw a 9 dni', przy
czym zastosowano potokowy system
budowy, polegający na kolejnym w y
konywaniu czynnośsi przez poszcze
gólne brygady.
Cała budowa podzielona jest na 3
części. Każda brygada kolejno prze
chodzi przez wszystkie partie, w ra 
cając znowu na pierwszą, dla rozpo
częcia tej samej pracy przy budowie
następnej kondygnacji. Sposób ten
zapewnia poważne oszczędności, dzię
k i całkowitemu zlikw idow aniu prze
stojów poszczególnych brygad..
Dotychczas wykonano % murów
wysokiego parteru oraz Y, stropów.
Załoga, licząca 112 osób bierze w
100 proc. udział we współzawodn'ttwie, co w połączeniu z zastosowa
niem szeregu usprawnień i zmoderni
zowaniu budowy, przyczyniło się do
wysokiej przeciętnej wydajności pra
cy, sięgającej 160 proc. normy.
Budowa jest całkowicie zelektryfi
kowana i zradiofonizowana. Nowy
ośrodek lecznictwa,,,wyposażony, bę
dzie w nowoczesne urządzenia, obej
mując obok przychodni f poradni —
szpital.

Brak jest damskich palt na wato
linie, o które zapytuje wiele klien
tek. Płaszczyki dziecięce kosztują 9
tys. zł., ubranka 4.324 — 4.700 zł.
Spodziewane jest nadejście jesionek
i garniturów ze stuprocentowej weł
ny.
Większość odzieży pochodzi z war
szawskiej fabryki przy ulicy Terespolskiej, której produkcja odznacza
się bardzo starannym wykończeniem.
Dostatecznie zaopatrzony jest dział
obuwia. Duży jest wybór czeskich ka
maszy i półbucików dziecięcych w
cenie od 2,7 do 6 tys. zł., sprzedawa
nych na talony Rady Zw. Zaw. Obu
wie damskie kosztuje ód 3.850 do 11
tys. zł.
Szczególnie atrakcyjnym towarem
są buty narciarskie po 16.925 zł. Nie
bawem ma nadejść męskie obuwie
zamszowe i juchtowe.
W Domu Odzieżowym można tak
że dostać krótkie kożuszki po 24 tys.
zł., serdaczki po 5.600 zł., błamy ba
ranie w cenie 14.260 zł., skórki kró
licze w cenie od 650 do 900 zł.
W dziale tekstylnym duży jest asor
tyment samodziałów na kostiumy po
3.835 zł. metr. Duży jest także w y
bór podszewek, (oz)

A kc ja z w a lc z a n ia
prostytucji

Z a k ła d tu H e n ry k o w ie
spełnia w a żn e zad an ia
7 akład „Domu Dziewcząt“ w Hen
■Erykowie obliczony jest na 60
miejsc. W tej ch w ili przebywają tu
tylko 33 dziewczęta.
Każda z dziewcząt przybyłych do
zakładu, przechodzi, k ró tk i okres kwa
rantanny, po której dopiero otrzymu
je miejsce w sypialni i może brać
udział w zajęciach szkolnych.
Dziewczęta obok nauki w zakresie
szkoły podstawowej przechodzą tak
że praktyczne przygotowanie do za
wodu. Jedne pracują w ogrodzie, bę
dącym chlubą internatu, inne uczą
się krawiectwa i bieliźniarstwa. Pro
jektuje się także, po otrzymaniu w ar
sztatów, naukę tkactwa.
Kierownictwo, pragnąc zachęcić
jednostki oporne wyznacza nagrody
za najlepszą pracę np. w ogrodzie,
urządza konkursy na najlepsze utrzy
manie — podczas dyżuru — podwó
rza zakładowego itp.
Wiele czasu poświęca się także pra
com świetlicowym. W nagrodę dobre
go zachowania urządzane są zabawy.
W skromnie ale czysto urządzonej
świetlicy, zwraca uwagę duża, oszklo
na szafa. To biblioteka. Przez szkło
widać ty tu ły książek. Przeważnie są
to nowości wydawnicze. Kierownicz
ka zakładu wyjaśnia nam, że jest to
dar Spółdzielni Wydawniczo Oświato
wej „C zytelnik“ .
Zasadniczym celem tego zakładu
prowadzonego przez Zarząd M iejski
jest przygotowanie pensjonariuszek
do nowego zawodu, w yrwanie ze
środowiska, w którym się dotychczas
obracały.
Dziewczęta pozostają w zakładzie
od roku do la t trzech. Okres ten jest
skracany w zależności od zachowywa
nia się.
Ministerstwo Opieki Społecznej, ro
zumiejąc ja k ważną jest tego rodzą
ju placówka i jakich w arunków po
trzebuje ażeby spełniałanależyćie swe
zadanie, 1 stycznia 1950 przejm ie ją
od Zarządu Miejskiego. Magistratowi
pozostaw; się jednak bezpośredni do
zór i opiekę.
Poważnym utrudnieniem w pracy
wychowawczej jest różny w iek pen
sjonariuszek. W zakładzie są bowiem
dziewczęta w w ieku od 14 do 20 lat.
W p ły w środow iska, w którym s ę do
tychczas o bracały, jest ró w n ie ż m o
mentem wyjątkowego znaczenia.
W swej ciężkiej społeczno-wycho
wawczej pracy zakład może poszczy
cić się poważnymi osiągnięciami.
(wus)

W ykroje

Em
i Baburin; poszedłem bowiem do_ nich jeszcze tego sa
mego dnia. ‘ Muszę się przyznać, że niektóre zdania
Parchowa głęboko w ry ły się w moją pamięć... dzwoniy m i w uszach... No, rzeczywiście, czyżby w końcu
.en Baburin doprawdy nie rozumiał, że to nie jest dla
niego para?
Jak to być może: Baburin, odważny Baburin jest
szlachetnym głupcem!

nwcrwaJpm
Punin
podczas
swojej w izyty, że
...... *powiedział
.
— . mu
„i ¿ich
. . w domu
_ Już to choćby
choćby należy
naiezy szanować! — przerwałem spodziewanó
si£
mnie
poprzedniego
mu,
Ale po zwoi, ze Q py 1 • £
^
dnia. To możliwe; ale obecnie n ik t absolutnie mnie
go dobrze poznać? Przecie, go nie zna z.
p.- ^
oczekiwał-> Zastałem wszystkich w domu, lecz kiesujesa go... według s ow
^ sie ziawiłem, wszyscy b y li zdziwieni. Baburin i PuI T m uzT S
ro m a w i.Il. & . ' « d n i.
« ¿ U : P » l n . b o ta * < * > « , le i. !
u 7
S " , L I ™ 7niecierDliwienia —
słucha" na tapczanie zw inięty w kłębek, z głową owiązaną ko2 3 B a b irfn rzeczywiście ma tak szlachetną i uczciwą lorową chustką i. z
połową ogórka na każdej skroni,
n ltu re
takie może nie widzieć,że Muza. nie jest dla Baburin cierpiał na rozlew zołci cały b y ł zołty, men ie ^ ó d P o S n iT p^rą? Jedno z dwojga: albo rozumie, m ai brunatny, nieogolony, w o to ł oczu im ał ciemne
że dokonuie wobec niej czegoś w rodzaju przemocy, kręgi, czoło zmarszczone
nie bardzo b y ł pod b y
nibv to w im ię wdzięczności, czy jak tam., a wtedy w tym stanie do szczęśliwego narzeczonego. Chciałem
gdzież ieEo uczciwość? — albo też tego nie rozumie — odejść... Jednakże me puszczono mnie i nawet poczęf „ * J , r i P N a z w a ć eo głupcem?
stawano herbatą. Nbwesoło
spędziłem wieczór. Muza
Chciałem się sprzeciwić, — ale Tarchow znów schwy- coprawda była zupełnie zdrowa, nawet stroniła ode
cił mnie za dłonie i znów rzekł pospiesznie:
mnie mniej mz zazwyczaj, ale widać było, ze się dąsa,
— Zresztą oczywiście... przyznaję, że masz słuszność, że jest czegoś zła... Wreszcie me w ytrzym ała - i po
ro tysiąc razy masz słuszność... Jesteś m oim prawdziwym dając m i filiżankę herbaty wyszeptała pospiesznie,
wiem
przyjacielem... ale teraz zostaw mnie, proszę!“
_ Choćby pan tam nie wiem co m ów ił i_nie w
i
ja k się starał — i tak to nic nié pomoże... Tak, tak!
— Jesteś tak podniecony... — .zacząłem.
— Podniecony? Jak? — Tarchow roześmiał się, ale
Spojrzałem na nią zdumiony i znalazłszy stosowną
natychmiast spoważniał znowu. — Tak, oczywiście. Jakże chwilkę zapytałem również półgłosem: —
by mogło być inaczej? Sam przecie mówisz, że to nie
— Co mają znaczyć właściwie pani słowa?
żarty. Tak, trzeba to dobrze przemyśleć... w samotności. —
_ A to — odparła, a czarne je j oczy, złowrogo
Nie przestawał ściskać moich dłoni. — Dowidzenia, moj
błysnąwszy spod nasuniętych brw i, przez ułamek
drogi, dowidzenia!
czym spojrzenie
spojrzenie
D o w id z e n ia ' - p o w tó rz y łe m - D o w id ze n ia , przy- ch w ili wpatrywały się we m ne, po czym
. T D;
r , n c iłc m X t a i e S z e n i e na Tarchowa. Muzy skierowało się w inną stronę. - A to, ze wszystsrie zadowolony Z czego’ Czy z tego, że jako ko słyszałam, co pan tam dziś .mówił. Nawet me mam
w ie m y I r u b f
T l a ł e m mu^ niebezpieczeństwo panu za co dziękować, zresztą i tak mc się me ułoży
tej d ro g i, na którą w stąpił — czy też z tego, ze od- według pańskich planów.
. .
.
chodziłem? N a jp rz e ró ż n ie js z e m yśli krążyły m i w gło— Pani tam była? — w yrw ało nu się mimowoli...
wie przez cały dzień aż do wieczora — do chw ili, kie- Ale w tej ch w ili wyraz tw arzy Baburma stał się czujdy przestąpiłem "próg domu, gdzie mieszkał Punin ny, a jego w zrok spoczął na nas — Muza odeszła.
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D o m od zieżo w y w „B ris to lu " gotów p rze d zim ą

W Ośrodku Szkoleniowym Pracow
ników Społecznych M in. Pracy i Opieki Społ. w Warszawie został ukoń
czony 5-cio tygodniowy kurs dla pra
cowników akcji zwalczania prostytu
cji.
Z listów czytelników orientujemy
W kursie w zięły udział pracownice
się, że najwięcej kłopotów w inter
Urzędów wojewódzkich, kierownicz
pretacji rozporządzenia sprawia ¡za
k i wydziałów opieki wojewódzkich
gadnienie norm zagęszczenia miesz
zarządów L ig i Kobiet oraz kandydat
kań. Otrzymaliśmy list, w którym
k i skierowane przez Partię. Część uczytelnik zapytuje, czy rodzina skła
czestniczek kursu została po jego za
dająca się z '5 osób może zajmować
kończeniu zatrudniona w wojewódz
omieszkanie 3-izbowe, o ile żadna z
kich wydziałach opieki społecznej na
nich nie posiada -prawa do pokoju
stanowiskach referentów do akcji
ponadnormowego?
zwalczania prostytucji, inne zostały
W myśl uchwały Rady Ministrów
wytypowane do współpracy z akcją
z 26 marca b. r. nie ulega najmniej
na terenie fabryk i organizacji L ig i
Kobiet.
szej wątpliwości, że rodzina taka po
siada prawo do trzy izbowego loka
Program kursu — obok szeregu
lu. Również bezdzietne małżeństwo
przedmiotów fachowych, ja k zagad
ma prawo do pokoju z Ikuchnią.
nienie p o lity k i opiekuńczej, plan i
Duto pytań zadają też czytelnicy
metody zwalczania prostytucji, zasa
w sprawie izby ponadnormowej. Wy
dy prowadzenia zakładów wycho
jaśniamy raz jeszcze,, że izba ponad
w aw czych ,— położył specjalny na
normowa musi być uzasadniona fak
cisk, ze Względu na wymagane od te
tyczną potrzebą mp. chorobą, albo
go rodzaju pracowników wysokie
służbowo zleconymi pracami, (ki)
kw alifikacje, na szkolenie politycz
ne.
Po zakończeniu kursu odbyła się
8'M
w Min. Pracy i Opieki Społecznej
P a p iern icy p ra c u ją
nierwsza odprawa nowych referen
tów wojewódzkich, na której udzie
dla W a rs zaw y
lono im wskazówek i in stru kcji
Pracownicy papierni należą do naj
przed przystąpieniem do ogólnokra
jowej akcji likwidowania prostytucji. bardziej aktywnej grupy świata pra
cy w akcji S. F. O. S. i stale podej
m ują różne in icja tyw y i zbiórki w ce
lu zasilenia funduszu odbudowy sto
Prognoza pogody
licy.
Rankiem mglisto. W ciągu dnia
Na wezwanie fa b ry k i papierni w
po przejściowych
przejaśnieniach Jeziornie, która zainicjowała współ
wzrost zachmurzenia z przelotnymi zawodnictwo wśród papierników na
opadami. Temperatura maksymalna rzecz Warszawy, odpowiedziała ostat
około 10 stopni. Słabe lub um iarko nio papiernia w Bodzechowie. Zało
wane w ia try z kierunków południo ga tej papierni zebrała dodatkowo na
wych.
S. F. O. S. sumę 71.838 zł, stanowiącą
równowartość jednodniowego
za
robku.
Również pracownicy papierni w
Nowej Bystrzycy, niezależnie od sta
łych świadczeń, zobowiązali się od
=
pifcunki, nocnej koszulki dla dzie----- : cka, śpioszka dla niemowlęcia, mo
dać na rzecz Warszawy zarobioną ca
dnej kimonowej sukni
łą dniówkę, a załoga fa b ry k i papieru
==S
oraz wzory
■, ■— 3-c»u ozdobnych abażurów i okrąw Oławie na Dolnym Śląsku posta
giej szydełkowej serwetki
now iła pracować 2 godziny nadliczbo
Budowanie systemmn potokowym, przynosi poważne oszczędności i znacz
znajdą Czytelniczki w
wo przy uprzątaniu m akulatury z te
nie przyśpiesza wykonanie budynków. Na zdjęciu teren budowy 'Ośrod
^
„
W
y
k
ro
ja c h i W zorach" renu fabryki, przysparzając w ten
ka Lecznictwa na Ochocie przy ul. Barskiej 16-18-20, gdzie praca odby
nr 24.
K 1597-0
sposób 50 ton surowca
wa się ftym systemem.
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Ciepłe kurtki po 9 tys.
garnitury i jesionki

Po dziesięciu minutach znowu udało się je j do
mnie zb liżyć." Zdawałoby się, że rozmowa ze mną na
tematy śmiałe i niebezpieczne, w dodatku rozmowa
prowadzona tuż pod okiem je j opiekuna, w^jego obec
ności, sprawiała jej szczególną przyjemność. Nie k r y 
ła się z tym bardziej niż było to potrzebne, by nie
wzbudzić podejrzeń Baburina. Wiadomo — chodzenie
po samym skraju przepaści, to ulubione zajęcie ko
biet...
— Tak, byłam tam — szeptała Muza, nie zmienia
jąc wyrazu twarzy, tylko nozdrza je j z lekka drgały
i widać było lekkie skrzywienie warg. — Tak, a jeżeli
Paramon Siemionycz zapyta mnie, o czym teraz z pa
nem tutaj szepczę, to od razu mu powiem. A co mi
tam!
— Niechże pani będzie ostrożniej sza_ — przekony
wałem ją — doprawdy, zdaje m i się, że oni już coś
spostrzegli...
— Mówię panu przecie, że jestem^ gotowa powie
dzieć wszystko. Zresztą któż z nich może coś zauważyć?
Jeden leży na tapczanie i wyciąga szyję niby chore
kaczątko — i nic nie słyszy, a drugi rozmyśla o filo 
zofii. Niech się pan nie boi!
Głos Muzy stał się bardziej doniosły, a je j policz
k i o kryły się jakim ś chorobliwym, ciemnym rum ień
cem. Wyglądała prześlicznie, nigdy jeszcze nie była tak
ładna. Chodziła szybkim krokiem po pokoju sprząta
jąc ze stołu, ustawiając filiż a n k i i spodki na swoim
miejscu. W je j niedbałym lekkim kroku było coś w y 
zywającego. „Myślcie tam sobie o mnie co chcecie,
a ja będę postępowała 'według, własnej w o li i wcale
się was nie boję“ . Nie mogę ukryć, że tego właśnie
wieczora Muza wydała m i się zachwycająca. Tak, m y
ślałem, ta złośnica — to nowy typ... Cóż za urok! Te
ręce mogą nawet uderzyć... No cóż! Trudno!
— Paramonie Siemionyczu — w ykrzyknęła nagle
Muza — republika to takie państwo, gdzie każdy robi
to, co mu się podoba, prawda?
— Republika nie jest państwem — odparł Babu
rin , podnosząc głowę i marszcząc b rw i — jest to taki...
ustrój, w któ rym wszystko jest oparte na prawie i na
sprawiedliwość

— To znaczy — ciągnęła Muza — że w republice
n ik t nikogo nie może do niczego zmuszać!
— N ik t!
.
i
_ I każdy może swobodnie sobą rozporządzać. I
_ Każdy.
— Ach tak, to właśnie chciałam wiedzieć.
_ A pocóż ci to wiedzieć?
_ A ta k — potrzebne. Chciałam, żeby m i pan to
powiedział.
_ Nasza panna jest żądna wiedzy — zauważył le 
żący na tapczanie Punin.
Kiedy wyszedłem do przedpokoju, Muza odpro
wadziła mnie oczywiście nie dlatego, by m i okazać
uprzejmość, lecz po to, by nadal wywierać na mnie
swoją złość.
Na pożegnanie zapytałem:
— Czy pani naprawdę go tak bardzo kocha?
— Kocham, czy nie kocham, to moja sprawa —
odparła — co się ma stać, to się nie odstanie.
— Niechże pani nie igra z ogniem... spłonie pani.
— Lepiej spłonąć niż zmarznąć. A pan... z pański
m i radami! Skąd pan wreszcie wie, że on się ze |mną
nie ożeni? Skąd pan wie, że ja koniecznie chcę wyjść
za mąż? D ajm y na to, że zginę... dobrze... ale cóż 'to
pana obchodzi?
Zatrzasnęła za mną drzwi.
Pamiętam, że w powrotnej drodze sprawiła m i
przyjemność myśl, że mojemu przyjacielow i może^ się
słono — oj, oj, oj i to ja k jeszcze słono! — dostać od
„nowego typ u “ ... Ale przecie musi czymś Tarchow za
płacić za swoje szczęście!
O tym , że będzie szczęśliwy, niestety, nie mogłem
wątpić.
M inęły trzy dni. Siedziałem w swoim pokoju przed
biurkiem i nie tyle pracowałem, co właśnie żabierałem
się do śniadania... gdy nagle usłyszałem szelest, pod
niosłem głowę i osłupiałem. Przede mną — stało nie
ruchome, straszne, białe ja k kreda widziadło,» stał
Punin. Spod miarowo wznoszących się i opadających
powiek spoglądały na mnie jego maleńkie oczka, w y 
rażające bezmyślny, zajęczy strach, a ręce zwisały jak
dwie ło d y g i
(D. c. n.)

