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Oszczędna gospodarka
to wzrost dobrobytu
Uchwała Rady M inistrów wprowadzająca planowy sy
stem oszczędzania we w szystkich dziedzinach naszej goBPodarki narodowej, ujm u je w trw ałe ram y organi2 aeyjnieskoordynowane dotąd akcje poszczególnych zakła
dów, in s ty tu c ji i urzędów.
Przystępujem y do planowej, konsekwentnej w a lki z ws*elkńni przejawam i m arnotraw stw a czasu, pieniędzy, surow
s i m arnotrawstwa s ił i zdrowia ludzkiego.
Możemy z całym przekonaniem stwierdzić, że walkę tę
ig r a m y , przysparzając Państwu i naszej gospodarce na
rodowej za wiele m iliardów dodatkowych środków.
Naszą pewność opieram y na faktach, a fa k ty mówią,
masy robotnicze doceniają w pełni olbrzym ie znaczenie
°szczędnej gospodarki.
Idea oszczędzania bliska je st masom pracującym , nie
8tanowi ona dla nich zagadnienia „od święta“ , lecz je st
8Prąwą żmudnej pracy codziennej,
W walce o oszczędne gospodarowanie wziąć m usi udział
CaIy kierow niczy aparat przedsiębiorstw uspołecznionych
1 adm inistracji państwowej.
W ielką rolę w walce o oszczędność odegrać muszą
kierownicy zakładów i in s ty tu c ji i załogi pracownicze. Po
i°> by eliminować rutyniarstw o i biurokratyczne przeszko
dy, które m ogłyby utrudniać i hamować realizację uchwa
ły — muszą w te j walce wziąć udział masy.
I dlatego do w a lki o oszczędne realizowanie inw estycji,
P systematyczne obniżanie kosztów produkcji, o oszczędne
1 racjonalne w ykorzystyw anie surowca, maszyn i środków
finansowych, do w a lki z* bardzo licznym i jeszcze przero
stami adm inistracyjnym i — zmobilizować m usim y ja k najssersze rzesze robotników , inżynierów i pracowników um y-

Siowych.
Inicjatyw a robotnika, inżyniera i pracownika, rodząca
®ię przy pracy w fabryce, w in s ty tu c ji i urzędzie, planowo
Vealiz0waria, oparta o pomoc i radę podstawowej organiZa° ii p a rty jn e j i rady zakładowej pozwoli kierow nictw u
i in s ty tu c ji twórczo planować i skutecznie realZo^&ć zadania oszczędnościowe.
Jak w każdym w ielkim przedsięwzięciu, ta k i w m łif acJi tego zadania P a rtia wyznacza olbrzym ią rółę pod■^awotyej organizacji p a rty jn e j i obarcza ją odpowiedzial
nością za pomyślne w yn iki naszej w alki.
Jak w każdym w ielkim przedsięwzięciu, ta k i w re a li
zacji tego zadania przykładem świecić m usi towarzysz
Partyjny, m obilizujący bezpartyjnych, budzący ich w ysiek i inicjatyw ę w dziedzinie oszczędnej gospodarki.
We wszystkich zakładach pracy, urzędach i instytucjach
lQuszą się odbyć zebrania kom itetów partyjnych, organiZacń podstawowych i rad zakładowych oraz narady proultcyjne, które pomogą kierow nictw u ułożyć plan dzia
łania.
Wszędzie zatem inicjatyw ę musi przejawić podstawowa
° rganizacja naszej P a rtii i je j zadaniem będzie dopilnować,
3 walka nie sprowadziła się do jednorazowego ty lk o ary" u> lecz toczyła się planowo i systematycznie.
badaniem organizacji p a rty jn e j będzie takie upowszech
n i ę hasła oszczędności, by stało się ono przedmiotem
c°dziennej, uporczywej pracy na w szystkich szczeblach,
'rtzystkich odcinkach, we wszystkich dziedzinach, by stało
rtę żelaznym prawem naszej gospodarki narodowej.
Musimy przekonać i nauczyć masy, że system oszczęózania je st nierozerwalnie związany z pojęciem socjalirtyeziznego współzawodnictwa pracy..
Podstawowym zadaniem naszych towarzyszy partyjnych
postępować tak, by każdy robotnik, inżynier i urzęd^ zrozumiał, że od jego w ysiłku, pomysłów i rozwagi
u eży przedterminowe wykonanie naszych planów gospoóarczych.

. M oszczędne gospodarowanie i przedterminowe wykonywa110 naszych planów gospodarczych — to większy dochód
Poleczny, to szybsza rozbudowa gospodarki, to w zrost dor°bytu mas pracujących.
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Uchwtdn Rady Ministrów o wprowadzenia
planowego systemu oszczędzania
Oszczędzanie w
produkcji,
handlu, w adm inistracji musi
MILIONOWI RADIOABONENCI
się stać przedmiotem i celem
świadomego dążenia i świadomej
Rada M inistrów przyjęła w dn, 19 bm. doniosłą uchwałę codziennej w alki na wszystkich
o wprowadzeniu planowego systemu oszczędzania w gospodar odcinkach pracy — w fabrykach,
kopalniach, biurach, urzędach.
ce narodowej i o zadaniach oszczędnościowych na r. 1949,
Hasło takiego oszczędzania mo
W myśl tej uchwały wszystkie działy naszej uspołecznionej
że i powinno stać się podstawo
gospodarki narodowej muszą w tym roku zaoszczędzić co naj
wym elementem socjalistyczne
mniej 115.000.000.000 złotych. Suma tych oszczędności musi być
go współzawodnictwa, niemniej
osiągnięta w zakresie uspołecznionych przedsiębiorstw w kwo
ważnym ,aniżeli,inne formy i ce
cie co najm niej 77 m iliardów, w zakresie inwestycji w kwocie
le współzawodnictwa pracy. Ha
co najmniej 18 m iliardów oraz w zakresie administracji pu
sło oszczędzania musi znaleźć
blicznej i instytucji społecznych w kwocie co najmniej 20 m i
swój widomy kształt w konkret
liardów złotych.
nych pianach, doprowadzonych
Uchwała Rady M inistrów głosi:
do każdego zakładu pracy — do
Wypełnienie wielkiego zada domość klasy robotniczej, że
każdej fabryki, kopalni i biu
nia przedterminowego wykona pracuje . nie dla kapitalistów,
ra — doprowadzonych do świa
nia Planu Gospodarczego 1949 r. lecz dla siebie, planowy bezdomości każdego pracownika i
oraz wykonania Sześcioletniego kryzysowy charakter naszej go
określających ‘ konkretne zada
Planu Budowy Podstaw Socja spodarki narodowej — oto pod
nia dla każdego zakładu, dla
lizmu wymaga wprowadzenia stawowe elementy umożliwiają
jego kierownictwa i dla jego za
planowego systemu oszczędza ce wprowadzenie szerokiej i
łogi.
nia w całej gospodarce narodo systematycznej działalności zmie
Z ad an ie na 1949 rok —
rzającej do oparcia naszej go
wej.
115 m iliard ó w
W gospodarce naszej, ja k to spodarki narodowej na bez
W ramach realizacji takiego
stwierdziły uchwały Kongresu względnym, przemyślanym i
zorganizowanego planowego sy
Jedności Robotniczej, istnieją zorganizowanym systemie ostemu oszczędzania, Rada M in i
Wszelkie podstawy, niezbędne szczędzania.
Robotnik rolny z gminy Pelp lin, Kazimierz Szymański, jako
strów określa zadania oszczęd
T aki system stanie się źró
dla wprowadzenie takiego sy
radiodbonent i form iarz, przodownik pracy
nościowe w 1949 t . na sumę co ■milionowy
dłem dodatkowych, ogromnych
stemu oszczędzania.
najmniej 115 m iliardów złotych. s Żor, Hubert Mosz, jako m ilio n - pierwszy abonent otrzy
Państwo ludowe jest dziś środków materiałowych i finan
Powyższa kwota oszczędności mali nagrody Radia Polskiego. Na zdjęciu obaj nagrodzeni
Właścicielem podstawowych ga sowych, które użyte będą na powinna być osiągnięta:
gratulują sobie w studio Polskiego Radia
łęzi życia gospodarczego: fabryk, wykonanie zadań, postawionych
(Dokończenie na sir. 3-ej)
kopalń, zakładów, banków pań przez narodowy plan gospodar — -------------------------- ; —
—
stwowych, gospodarstw rolnych. czy 1949 r. oraz przez przyszły
; Każda Złotówka w gospodarce Sześcioletni Plan Budowy Pod
uspołecznionej —: to własność i staw Socjalizmu.
Oszczędzanie — to walka o
dobro szerokich mas ludowych,
dalszy
rozwój gospodarki naro
to część zasobów, ja k im i rozpo
dowej,
o dobrobyt mas, o roz
rządzają masy ludowe w swo
je j walce o budowę fundamen k w it kultury.
LONDYN. (PAP). Sekretarz
Oszczędzanie w gospodarce
tów socjalizmu, o dalsze podnie
generalny brytyjskiej p a rtii kouspołecznionej — to nieubłaga
strzega ludność W. B ryta nii
sienie swej stopy życiowej.
na walka przeciw elementom
przed paktem atlantyckim, pod
Nasza gospodarka narodowa
kreśląjąc w ogłoszonym a rty
spekulacyjnym i antyludowym.
zmobilizować musi środki, nie
kule, że pakt ten ma stać się
Znany publicysta amerykański, Johannes Steel, stwierdza, te
Oszczędzanie — to jedna z
narzędziem anglo - amerykań
zbędne dla wykonania tych wiel
pakt północno - atlantycki skazany jest na fiasko.
form w alki przeciw klasowo ob
skiej p olityki agresji i pano
kich zadań. Każda złotówka do
Zarówno w prasie amerykańskiej, ja k i b rytyjskie j mnożą się
wania nad światem, wymierzo
cym, biurokratycznym meto
datkowo
wygospodarowana,
nym przeciwko Zw. Radzieckie
dom w administracji publicznej. wypowiedzi ostro krytykujące agresywną politykę amerykańską
stanowi bezpośrednią zdobycz
mu i krajom demokracji ludo
i wzywające rząd Stanów Zjednoczonych do przyjęcia radziec
wej.
mas pracujących. Istota gospo
.W ykorzenić w szelkie
kich propozycji pokojowych.
Bevin — Attlee — Churchill
m arn o traw stw o
darki socjalistycznej przejawia
Antypokojowa polityka rządu USA została całkowicie zdema
— oświadcza P o lłitt — czynią
System oszczędzania powi skowana w oczach światowej opinii publicznej.
się w tym właśnie że wszystko,
desperackie w ysiłki w celu
wciągnięcia innych krajów do
co wygospodarujemy, wzboga nien zabezpieczyć maksymalne
N. JORK. (PAP). Ukazujący
Johannes Steel w biuletynie
ca nie kapitalistycznych wyzys wykorzystanie wszystkich re się w D etroit dziennik „Free „Report on W orld A ffairs“ pi swych przestępczych planów.
Jednakże Norwegia nie odwa
kiwaczy, lecz masy pracujące, zerw i zlikwidowanie wszelkie Press“ , wpływ ow y w stanach sze, że pakt północno-atlantyc żyła się jeszcze na to, by od
środkowo
zachodnich,
pisze
k
i
skazany
jest
na
fiasko.
go
marnotrawstwa.
Rezerwy
które zrzuciły jarzmo wyzysku.
dać swą ludność na pastwę so
Autor wyraża opinię, że „po juszów wojennych, a Szwecja,
zaś są w naszej gospodarce na na temat projektu paktu atlan
tyckiego, że „nie może zrozu rozumienia międzynarodowe nie mimo wywieranej presji, nie
M ożliw o ści gospodarki
rodowej wyjątkowo duże, a mieć jego lo g iki“ wobec mo- mają znaczenia gdy nie mogą
połknęła haczyka. Okazało się
uspołecznionej
marnotrawstwo spotyka się jesz żLwości porozumienia między zjednoczyć narodów, w imieniu nawet, że nie tak łatwo uzy
których występują ich sygna skać aprobatę paktu atlantyc
Mobilizacja dodatkowych śród cze bardzo często. W wielu o- narodowego.
Dziennik „Gazette and D aily" tariusze“ . Steel stwierdza dalej, kiego w Kongresie amerykań
ków na potrzeby rozwoju go gniwach naszej gospodarki i ad
wychodzący w Yorku (stan Pen że pakty same przez się nie u- skim, mimo jego nieprzyjazne
spodarki i k u ltu ry narodowej, m inistracji
widzimy objawy sylwania) stwierdza, że regulu suwają sprzeczności między pod go stanowiska wobec ZSRR.
to wykorzystanie ogromnych rozrzutności w gospodarce ma jąc swe stosunki ze Związkiem pisującymi je krajam i. Nie e- Rząd amerykański zdaje sobie
możliwości, tkwiących w go teriałowej, gromadzenie nad Radzieckim, Stany Zjednoczo lim inują one np. podstawowych dobrze sprawę z wzrastające
sprzeczności i ryw alizacji mię
spodarce uspołecznionej, możli miernych zapasów surowców i ne przyczyniłyby się bardziej dzy Anglią a St. Zjednoczony go oporu ludności przeciwko
do utrwalenia pokoju, niż za
plenom wojennym.
wości, jakich nie zna gospodar m ateriałów gotowych, nieodpo wierając pakty, które zmierza mi.
P o lłitt podkreśla, że hańbą
wiedniego
ich
przechowywania,
ją do pogłębienia rozdżwięków
ka kapitalistyczna.
Autor zbija następnie tw ier jest, iż Attlee i Bevin wiążą
Socjalistyczny stosunek do a wskutek tego niszczenia, nad Dziennik potępia próby Depar dzenia jakoby pakt północno b rytyjski ruch labourzystowtamentu Stanu osłonięcia tego atlantycki przypominał układy ski z imperializmem amerykaó
pracy, energia, inicjatyw a i w y miernego procentu odpadków i agresywnego
sojuszu
firm a między Zw. Radzieckim a jego Skini, któ ry dąży do zniszcze
nalazczość ludzi pracy, świa- braków, niekorzystnego stosun ONZ.
sąsiadami, które mają zupełnie nia socjalizmu i ruchu robotni
lany charakter, gdyż nie grożą czego. Hańbą jest również i to,
ku produkcji gatunków wyż
one bezpieczeństwu U.S.A. Nie że właśnie w takim momencie
szych do gatunków niższych,
Komunikat
zostały one zawarte z takim i Deakin i prawicowi przywódcy
nieporządku, a nawet chaosu w
krajam i, których sytuacja geo TUC dokonali rozłamu między
Ministerstwa
gospodarce magazynowej i f i 
graficzna umożliwia założenie Światową Federacją Związków
Obrony Narodowej
a
brytyjskim i
baz w pobliżu granic USA, Tym Zawodowych
nansowej, opóźnień w dosta
wach, nieusprawiedliwionych po
W związku ze zbliżającym się czasem presja, by wciągnąć Nor związkami zawodowymi.
Na zakończenie P o lłitt wzywa
wegię do paktu północno-atłan
Stanów Zjednoczonych tych to stój ów, przerostów administra ukończeniem 2-letniego okresu tyćkiego, wyraźnie świadczy o brytyjskie masy pracujące do
zasadniczej służby wojskowej
warów, jakie są im potrzebne. cyjnych, słabej dyscypliny pra przez szeregowych
starszych jego znaczeniu strategicznym i przeciwstawienia się anglo-ame
rykańskim planem m ilitarnym .
Amerykanie będą w ysyłali do cy oraz innych oczywistych roczników wcielenia kw ietnio celach m ilitarnych.
Europy przede wszystkim takie przejawów marnotrawstwa i nie wego 1947 r. — minister Obro
ny Narodowej wydał rozkaz,
produkty i surowce, które pośia gospodarności.
w którym poleca:
dają w nadmiarze.
Oszczędzanie, a więc dążenie
Zwolnić z wojska i przenieść
do rezerwy w czasie od 11 do
Równocześnie na skutek tego, do maksymalnego wykorzysta 15 kwietnia 1949 r. z jednostek
MOSKWA. (PAP). Związek rała Gaładżewa, zebrani uchwa
że w Stanach Zjednoczonych nia rezerw i likw idacji marno Wojsk Lądowych i Wojsk Lot Radziecki przygotowuje się do liii tekst listu powitalnego do
trawstwa,
musi
być
ujęte
w
ra
niczych
podoficerów
i
szeregów
ujaw niają się coraz ■wyraźniej
uczczenia 31 rocznicy utworze Generalissimusa
Stalina.
tendencje deflacyjne. Ameryka my s y s t e m u , otrzymać ców służby zasadniczej bez nia A rm ii Radzieckiej. W ca
Szczególnie
uroczyście
przygo
względu na rok urodzenia, któ
nie będą usiłowali nie dopuścić trwałe ram y i form y organiza rym okres 2-letniej zasadni łym kraju odbywają się uro towuje się do obchodu 31 rocz
czyste
akademie
i
zebrania.
na swój rynek wewnętrzny to cyjne tak, aby oszczędzanie sta czej służby wojskowej kończy
W dniu 18 bm. w Central nicy utworzenia A rm ii Radziec
warów importowanych zza gra ło się żelaznym prawem gospo się do dnia 30 kwietnia 1949 r nym Domu A rm ii Radzieckiej kiej ludność miasta N arvy (re
estońska). 23 lutego
darki narodowej. Oszczędzanie włącznie.
im. Frunze odbyło się zebranie publika
nicy.
Jednocześnie Rejonowe Ko pracowników sztabu głównego 1918 r. pod Narvą formacje mło
powinno bowiem być nie hasłem
„W tej sytuacji plan Marshal
mendy Uzupełnień zobowiązane wojsk lądowych, na które przy dej socjalistycznej republiki oprzejściowych kampanii, lecz są, w oparciu o ustawodaw b y li m. in. marszałek Koniew, siągnęły pierwsze zwycięstwo
la w swojej dotychczasowej for
wojskami
niemieckiego
wynikiem systematycznej, trw a  stwo, obowiązujące
zakłady generałowie M alinin, Zadów, nad
rnie upadnie już w ciągu naj
imperializmu. Dzień ten stał się
łej, codziennej, uporczywej pra pracy — ułatwić zwolnionym Galicki. Po referacie, wygłoszo dniem narodzin A rm ii Radziec
bliższego półrocza" — stwierdził
z wojska otrzymanie pracy za nym przez szefa zarządu poli
cy i wysiłku.
robkowej.
tycznego wojsk lądowych gene kiej,
w zakończeniu Williams.

Musimy w 1949 r. zaoszczędzić
co itajumiei 115 miliardów złotych

Anlypokojowa polityku USA

została zdemaskowana

Harry Poili« piętnuje
przywódców Partii Pracy

Doradco osobisty Attlee zapowiada
łiasco planu Marshalla
Kryzys gospodarczy obejmie
wszystkie kroje kapitalistyczne
Kryzys grożący w ch w ili obecnej St. Zjednoczonym, którego
Symptomy występują coraz wyraźniej, pociągnie za aobą oczy"iście kryzys w całym świecie kapitalistycznym, a przede
" SzJ’stkim w krajach Europy Zachodniej. W tej sytuacji nic
>,1a radnych widoków na zrównoważenie gospodarki zachodUa* ' euro®e^s^ ,el — stwierdził znany publicysta b rytyjski W ilnts’ osobisty doradca premiera Attlee.
W dalszym ciągu swego prze
^
’ Wojenna prosperity w Stas: . Zjednoczonych skończyła mówienia W illiam s zaznaczył,
“ 3UŻ. Ceny zboża, drzewa, %veł że grożący obecnie Ameryce kry
ka,
‘ Uczuku, mięsa i wielu in - żys będzie niewątpliwie znacz
towarów spadają w sposób nie poważniejszy, aniżeli k ry 
ą ^ W n y . Zapasy w magazy- zys w roku 1929.
Zdaniem Williamsa, kraje
każd * skłatiacl1 rosną. Kupcy z
ym dniem zmniejszają swe marshallowskie powinny liczyć

h ie n ia u przemysłowców"! się z tym , i i ais ateayinają od

ZSRR przygotowuje się
do Święta Armii Radzieckie)
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Ustalenie zakresu działania
Ministra Handlu Wewnętrznego
Rada M inistrów, rozporzą
dzeniem uchwalonym na posie
dzeniu w dniu 19 lutego br., ustalila zakres działania M in i
stra Handlu Wewnętrznego.
M inister Handlu Wewnętrzne
go rozpoczyna działalność w
dniu 19 lutego br.
Do zakresu działania M in i
stra Handlu Wewnętrznego na
leżą wszystkie sprawy handlu
wewnętrznego (usług handlo
wych) zarówno uspołecznionego
(państwowego, samorządowego,
spółdzielczego i organizacji spo
fecznych) jak i prywatnego.
Nowy minister kierować bę

dzie
działalnością
przedsię
biorstw handlowych (państwo
wych, państwowo - spółdziel
czych oraz pozostających pod
zarządem państwowym), spra
wować nadzór i ustalać kieru
nek działalności handlowej cen
trał spółdzielni, central spół
dzielczo - państwowych, spół
dzielni, samorządowych przed
siębiorstw
handlowych
oraz
handlowych przedsiębiorstw or
ganizacji społecznych, sprawu
jąc ponadto nadzór nad organi
zacjami i instytucjami, zrze
szającymi osoby, działające w
zakresie handlu wewnętrznego.

HaczaUnci Rada Spółdzielcza
zatwierdziła plan spółdzielczości
W dniu 19 bm. odbyło się w
Warszawie plenarne posiedzenie
Naczelnej Rady
spółdzielczej
(NRS), która zatwierdziła, plan
gospodarczy spółdzielczości na
roić bieżący, plan pracy na pierw
sze półrocze i budżet Centralne
go Zw. Spółdzielczego.
W prezydium Rady zasiedli:
prezes NRS, tow, min. H. Świąt
kowski, ob. min. Grubecki, ob.
A dam usowa oraz tow. Leon Mar
szałek — wiceprezes
CZS.
Wśród członków NRS obecni
b y li m. in.: tow. wicemarszałek
St. Szwalbe, tow. min. Adam Ra
packi, przewodniczący KCZZ
tow. Edward Ochab, sekretarz ge
neralny ZSCh, tow. M. Bodalski,
prezesi zarządów central spół
dzielczych, przeds^wiciele mini
sterstw m. in. wiceministrowie:
tow. K. Witaszewski i ob. dr
W idy-W irski oraz czołowi dzia
łacze spółdzielczy.
Obrady'zagaił tow. min. Św iąt
kowski, któ ry scharakteryzował
w pływ Kongresu PZPR na roz
wój gospodarki uspołecznionej.
Następnie mówca określił zada

nia, jakie stoją przed naszą spój
dzielczością na polu aktywizacji
mas chłopskich, w handlu uspo
łecznionym m iejskim oraz w
podniesieniu ku ltu ry
handlu.
Mówca podkreślił z naciskiem,
że rezultatem działalności CZS
jest szczegółowy pian pracy
wszystkich odcinków gospodar
czej działalności spółdzielczej na
rok 1949.
Jak wynika ze sprawozdania
Zarządu CZS, szczególne znaczę
nie ma opracowanie planu go
spodarczego spółdzielczości na
rok bieżący. Po raz pierwszy opracowano piany gospodarcze
we wszystkich jednostkach spól
dzielczyeh, jednak nie odgórnie,
ale na podstawie wniosków po
szczególnych placówek.
Naczelna Rada Spółdzielcza
zatwierdziła jednogłośnie plan
gospodarczy na rok 1949 oraz
plan pracy na I kw artał 1949 r.
po czym rozpatrzono budżet CZS
na rok 1949. Budżet został przy
jęty z poprawkami, zgłoszony
mi przez Komisję Budżetowo Rewizyjną.

Hiszpania ivankisiowska bastionem
systemu wojennego U S I
t

LONDYN, (PAP), t - Członek parlamentu brytyjskiego z ramienia Partii Pracy Zilliacus w yglosił przemówienie w ratuszu
Hampstead (Londyn), w który m zdemaskował amerykańskie
piany wykorzystania Hiszpanii
jako bazy mi
łitarnej.

Hiszpania frankistowska —
powiedział
—u jćst półudniowym bastionem amerykańskie
go: systemu wojennego, jest sym
boleni zagranicznej pomyk: Sta
nów Zjednoczonych. Mimo, że
Generalne Zgromadzenie potę
piło reżim frankistowski jako ty.
ranię faszystowską rządy ame
rykański i angielski starają się
o względy „bezwstydnego kar
ła “ — Franco.
D yktator frankistowski — kon
tynuował Zilliacus — otrzymu
je okrężnymi drogami pomoc go
spodarczą od Stanów Zjednoczę
nych. V,v Hiszpanii buduje się
amerykańskie bazy lotnicze. pia
ny amerykańskie przewidują

wzmocnienie faszystowskiej H i
szpanii i utworzenie zrem ibłaryzowanych nazistowskich Nie
miec“ .
"Zilliacus podkreślił, że p o li
tyka amerykańska zmierza rów
.nież do spowodowania wyścigu
zbrojeń w krajach zachodnio
europejskich po doprowadź» ;e
do bankructwa. Pakt atlantycki
— powiedział mówca — jest ko
lejnym krokiem tej awanturni
czej polityki
Zilliacus oświadczył, że naród
amerykański w czasw ostatnich
wyborów na prezydenta głoso
wał bez wątpienia za polityką
pokoju.

W pizedsduiu 31 resznicy
powstania U m ili Radzieckiej
23 lutego upływa 31 lat od
dnia powstania Arm ii Radziec
kiej.
W Polsce, milionowe rzesze
pracujących w mieście i na wsi
rozpoczęły przygotowania do 31
rocznicy utworzenia Arm .i wyzwolicieli?! narodów. Sw'ett.
ce przygotowują wieczory arty
styczne. na których zespoły wy
Stąpią z Tec.ytacjami utworów
na lematy okolicznościowe.

Młodzież szkolna zajęła się
uporządkowaniem cmentarzy i
mogił bojowników radzieckich,
poległych w walce z zaborcami
hitlerowskimi.
Główny Zarząd Towarzystwa
Przyjaźni Polsko - Radzieckiej
(TPPR), chcąc pomóc organiza
cjom terenowym Towarzystwa
świetlicom, zakładom pracy
szkołom w urządzaniu obchodu
wydał specjalne materiały pro
pagandowe

Rozłam wśród zczlasnowsów
rusbsi zawasleweg®
LONDYN (PAP) — Kierow ni. ctwo A F L ogłosiło oficjalnie u l
tim atum do Rady Brytyjskich
Z w. Zaw. (TUC) i do Zw. Za w.
Zachodniej Europy, które ule
gają rozłamowcom. Ultimatum
to domaga się usunięcia Walte
ra Scheveneisa ze stanowiska
przedstawiciela
łącznikowego
przy komitecie doradczym zwią-

Tow. Tadeusz Dietrich
Ministrem
w ■.
\
Handlu Wewnętrznego
Prezydent RP Bolesław Bie
ru t na wniosek Prezesa Rady
M inistrów Józefa Cyrankiewi
cza mianował w dniu 19 lutego
br. M inistrem Handlu Wew
nętrznego tow. Tadeusza D ietri
cha, dotychczasowego Prezesa
CUP. Podsekretarzami Stanu w
tvmże ministerstwie mianowani
zostali: tow. Antoni M ierzw iń
ski, dotychczasowy Główny Pel
pomocnik Rządowy do Spraw
Podatku Gruntowego i tow,
Włodzimierz Zawadzki, dotych
czasowy dyrektor naczelny fir 
m y „Międzynarodowi Eksporte
rzy C. H artw ig“ (pod zarządem
państwowym).

zków zawodowych do spraw
marshallowskiej „organizacji od
budowy Europy“ . Wywołało tó
dużą konsternację w Londynie.
In tryg i i wzajemne zarzuty mię
dzy A F L a CIO i TUC w ynikły na
tle usiłowań tworzenia rozłamo
we* międzynarodowej organiza
cji ruchu związkowego.
Kością niezgody stała się no
minacja Waltera Scheveneisa.
AFL podejrzewa, że komitet do
radczy związków zawodowych
W Londynie będzie zalążkiem no
wej organizacji międzynarodo
wej. tworzonej przez TUC i CIO
poza plecami A F L .
Władze TUC usiłowały przez
czas dłuższy ukryć lub przynaj
mniej zatuszować fakt istnienia
tarć między amerykańskimi a
b rytyjskim i przywódcami zwią
zkowy®! ■ Ukrywano również,
noki to było możliwe, ultimatum
AFL.
Publikując obecnie treść u l
timatum AFL, prasa brytyjska
pisze, że „rozłam w łonie za
chodniego ruchu związkowego
jest pożałowania godny" i że
„tego rodzaju rozdźwięki bynaj
mniej nie rokują różowych na
dziei na utworzenie nowej mię
dzynarodówki związkowej“ .

Zwolnienie zbrodniarza faszystowskiego
wywołało burzę protestów we Włoszech
Rząd de Gasperi zląkł się
zwarte] postawy społeczeństwa
RZYM (PAP). Zwolnienie z więzienia zbrodniarza faszystow
skiego Borghese i krwawe zajścia w Isola L iri, wywołały falę
protestów we Włoszech. We wszystkich prowincjach północ
nych robotnicy przerwali wczoraj pracę.
W Turynie odbył się wielotysięczny wlec, na którym prze
mawia! senator komunistyczny NegarvUle. Podkreślił on, iż
lud wioski wszelkimi siłami winien przeciwstawić się próbom
odrodzenia faszyzmu.
RZYM (PAP). Na podstawie'
wyroku specjalnego trybunatu
w Rzymie, został zwolniony w
tych dniach z więzienia zbrod
niarz faszystowski Valerio Bor
ghese, skazany formalnie na 12
lat więzienia za. kolaborację z
Niemcami.
Zwolnienie z więzienia zbrod
niarza faszystowskiego
oraz
krwawe incydenty w Isola L i
ri, podczas których 35 robotni
ków zostało rannych, wywoła
ły oburzenie w całym kraju.
Sekretariat P a rtii Kom uni
stycznej wydał
odezwę
do
wszystkich demokratów w ło
skich, w której stwierdza m
in.:
„Sekretariat włoskiej p artii
komunistycznej wyraża n aj
głębszy protest z powodu w y
roku Najwyższego Trybunału w
Rzymie, na mocy którego je 
den z najbardziej cynicznych
zbrodniarzy faszystowskich, kolaboracjonisia i organizator raa
sakr, dokonywanych ■na ludno
ści cywilnej i bohaterskich
partyzantach, uzyskał wolność.
Wyrok ten nie jest faktem od
osobnionym. ZwcUniono rów -

nież wielu innych zbrodniarzy
faszystowskich“ .

D elegacja CG T u p rem iera
RZYM (PAP). Dnia 18 bm.
wieczorem udała się do m ini
sterstwa spraw wewnętrznych
delegacja Konfederacji Pracy
w celu zaprotestowania prze
ciwko incydentom w Isola L i
ry. W skład delegacji weszli:
generalny sekretarz Konfedera
c ji Pracy cli V ittorio jako przód
stawiciel grupy
komunistów»,
sekretarz z ramienia socjaii-

stów Santi, sekretarz z ramie
nia republikanów F arri, sekre
tarz z ramienia saragatowców
Canini oraz sekretarze niektó
rych związków zawodowych:
metalowców, pracowników w łó
kienniczych itp.
Delegację przyjęli premier i
minister Scelba, któ ry zmuszo
ny b ył odwołać oświadczenia z
dn. 17 bm., jakoby robotnicy
m ieli rzekomo pierwsi strzelać
do policji.

D em onstracje

ro b o tn ik ó w

W Genui robotnicy przemy
słowi i portowi udali się w po
chodzie pod prefekturę, prote
stując przeciwko zajściom w
Isola L iri.
W Rzymie przerwano pracę
we wszystkich fabrykach o
godz.- 16, a w Colosseum odbył
się w ielki wiec robotniczy z udziałem 20 tys. osób.
Dó akcji protestacyjnej przy
łączyły się wszystkie organiza
cje. demokratyczne: partyzanci,
związek
kobiet
Włoskich i
związki młodzieżowe.
W prow incji Frosinone, do

Dnia 18 bm. Premier Józef
Cyrankiewicz przyjął w Prezy*
dium Rady M inistrów delegacje
Centralnego Komitetu Żydów w
Polsce w osobach: dr Adolf »
Bermana, Juliana Łazebnika 1
której należy Isola L iri, prote Szymona Zachariasza.
stacyjny strajk generalny trw a ł
przez cały dzień.
Wielu dziennikarzy, reprezen
Iow y ambasador F.F
tujących różne poglądy poli
tyczne, zaprotestowało ostro w
w Fm ike
Uście otwartym przeciwko zwoi
nieniu Borghese. Protest pod
Ambasador Rzeczypospolitej
pisali m.- in.: redaktorzy „U n i w Pradze — Józef Olszewski zo
ta“ , „A v a n ti“ , „Paese” , „C or stał odwołany ze swego stano
riere della Sera“ (dziennik w y wiska, w związku z przejście®
chodzący
w
Mediolanie)
i do pracy politycznej w kraju.
„Stampa“ (Turyn), chrześcijań
Ambasadorem Rzeczypospolisko - demokratycznego „Popolo“ , tej w Pradze mianowany zestal
„Ita lia Socialista“ , „Um anita“ i dotychczasowy wojewoda szcze
„Quotidiano“ .
ciński — Leonard Bórkowicz
Podkreśla się, że prasa rzą
dowa, która w dniu 18 bm. ak
ceptowała wyrok, 19 bm. zmu Posil F. Bnrimewski
szona była zmienić stanowisko.
1 tak „Popolo“ stwierdza, iż podsekretarzem siana
j,zwolnienie człowieka odpowie
W dniu 12 lutego 1949 r. Pre
dziainego za śmierć wielu se
tek Włochów, jest jawną obra zydent Rzeczypospolitej miano
zą moralności i systemu poli wał na wniosek m inistra admi
nistracji publicznej podsekreta
tycznego“ .
Zwolnienie
Borghese
było rzem stanu w Ministerstwie
przedmiotem burzliwych debat Adm inistracji Publicznej ob.
w senacie, podczas których rząd Feliksa Baranowskiego posłe
usiłował przerzucić odpowie na Sejm Ustawodawczy.
dzialność na władze sądowe.

I i oś® misSsoSlswsIde snnszq
zrezygnować z odszkodowań niemieckich

wywołał niezadowolenie w Wiel
ltiej B rytanii i Francji, które
obawiają się, że koncern Thys
LONDYN (PAP), Prasa brytyjska donosi, że specjalny ko sena będzie stanowił niebez
mitet Kongresu USA do spraw planu Marshalla, wystąpił pieczną konkurencję dla ich
przemysłu stalowego.
z nowym pomysłem. Zaproponował óii mianowicie, że kraje
marshalldwskie należy postawić przed wy br rem: albo odszkdW aszyngton potwierdza
dbwania od Niemiec, albo dolar;: z Am eryki. Z propozycji tej
WASZYNGTON. (PAP). Wia
wynika, że w rasie wybrania odszkodowań, kraje n»;irSfealloW- domości prasy brytyjskiej o no
skie utraciłyby automatycznie odpowiednią część funduszów wej decyzji W sprawne repara
dolarowych z planu Marshalla. Należy zresztą podkreślić, że c ji Niemiec dla krajów marx
tytułu odszkodowań otrzymałyby one więcej, niż daje im shallówskich potwierdzają się
Ifędza w Japonii
w Waszyngtonie. Oświadczono
piso Marshalla.
tu oficjalnie, że połączona ko
w wyniku polityki USA Waszyngtoński korespondent wego Thyssena i związanych misja obu Izb Kongresu amery
MOSKWA. (PAP). Agencja „D aily Telegraph“ określa no z tym koncernem zakładów bu kańskiego dla spraw» „wspóipra
cy gospodarczej“ przedstawiła
TASS donosi z Tokio: W dniu wy pomysł amerykański jako dbwy maszyn. Produkcja kon Senackiej kom isji spraw zagra
„najbardziej
zdumiewającą
pro
cernu
już
w
pierwszym
roku
16 lutego br. odbyło się pierw
nicznych 5 sprawozdań, doty
ma być doprowadzona do 2,5 czących przebiegu realizacji pia
sze posiedzenie nowego rządu pozycję“ .
miliona
ton
stali.
Dziennik ten czyni niedwu
nu Marshalla. Jedno z tych
japońskiego. Członkowie rządu
Zgodnie z projektem, na cze Sprawozdań dotyczy reparacji i
znaczne aluzje na temat po
przyznali, że podstawowymi ce dejrzanych m acłiinacji kapitału le koncernu mają stanąć przed wskazuje, że kraje, otrzymują
lami nowego gabinetu jest w al- amerykańskiego w kwestii od- stawiciele przemysłowców ame ce „pomoc“ , w ramach planu
rykańskich, niemieckich, an Marshalla w inny być pozbawia
ka przeciwko komunizmowi i szkodowań należnych od Ni
gielskich i francuskich. De fac ile reparacji niemieckich.
realizacja amerykańskiego „pro mliv
to koncernem będą : kierować
Autorzy sprawozdania zapew
■gmam stabilizacji A-rgospodar- j
Amerykanie i Niemcy, dę któ nia ją, że ,Stany Źjedppczpne.nie
P ro je k t uruchom ienia
czej“ Japonii.
.r
:
rych należy przeszło 80 proc. śą zobowiązane db udzielania
koncernu Thyssena
kapitału
zakładowego.
N aj krajom marshailowskim ,,po
M inister finansów Ikeda zmu
LONDYN "(PAP). ' Komitet większy „pakiet akcji posiadają
mocy“ i dostarczania -im jed
szopy b ył przyznać, że ciężary Humphrey'ä' opracoWal projekt Amerykanie.
nocześnie odszkodowań z Nie
podatkowe osiągnęły już roz uruchomienia koncernu staloProjekt komitetu HumDhrev‘a miec.
m iary nie do zniesienia.
M inister
handlu
Inagąki
stwierdził, że będzie prowadził
politykę pod hasłem: „Handel
zagraniczny przede wszystkim“ .
Agencja Tass donosi za dzień
nikiem „Nippon Times“ , iż rząd
zapowiedział redukcję pracow
ników państwowych. Redukcja
obejmie około 30 proc. ogólnej
liczby pracowników i rozpocz
nie się w kw ietniu br.

Hiszpański działacz
skazany na śmierć
PARYŻ (PAP). W miejscowo
ści Ocana (prowincja
Toledo)
skazany został przez sąd fran
kistowski na
karę
śmierci
w ybitny działacz republikań
ski, Enrico Marco Nadul.
Nadul współpracował podczas
wojny z francuskim
Ruchem
Oporu. Przedstawiciele organi
zacji zawodowych oraz Intełek
tualistów
interweniowali
w
sprawie Nadula u
ministra
Schumana oraz u ambasadora
hiszpańskiego w Paryżu.

Znów reforma
walutowa w Bizonii
BERLIN (PAP). — Według
doniesień prasy berlińskiej, w
Niemczech Zachodnich krążą
pogłoski o drugiej reformie w a
lutowej, która ma być jakoby
przeprowadzona w najbliższym
czasie. Pogłoski wzmogły się
szczególnie od czasu, kiedy
dzienniki
przyniosły
wiado
mość, iż w Londynie drukuje
się obecnie nowe m arki zachod
nie.

Louis Suillant
w Pradze
PRAGA (PAP). Rada czecho
słowackich związków zawodo
wych wydała
przyjęcie na
cześć generalnego sekretarza
Światowej Federacji Związków
Zawodowych Louis Sailłanta.
Na przyjęciu obecni b y li m.
in.: wiceprzewodniczący Rady
Czechosłowackich Związków Za
wodowych Cipro, członkowie
korpusu
dyplomatycznego
z
ambasadorem francuskim Maurice Dejean na czele i bur
mistrz Pragi dr Vacek.
/

Zapowiedź nrachomienia keitsssrta Thyssena

Ruch zawodowy zwiąże się ściśle
z e spółdzielczością spożywców
Przewodniczący KC T i Jow. Oshab
do członków organizacji związkowych
Dnia 19 bm. przewodniczący Kom isji Centralnej Związków
Zawodowych, poseł tow, Edward Ctehab, w związku z rozpo
czętą w dniu 15 bm. akcją pod hasłem „Każdy członek związ
ku zawodowego — członkiem spółdzielni spożywców“ * wygłosił
przez radio przemówienie, kóre podajemy w obszernym skrócie,
Z polecenia i w imieniu pre
zydium KCZZ, zwracam się do
wszystkich
członków naszych
organizacji
związkowych _ w
sprawie udziału we współza
wodnictwie
pracy
pomiędzy
spółdzielczością
spożywców
Polski i Czechosłowacji, j
Ruch zawodowy jest żywo za
interesowany wę wszechstron
nym rozwoju spółdzielczości spo
żywców, będącej ważnym na
rzędziem w walce ze spekula

cją, w walce o podniesienie po
ziomu życiowego klasy robotni
czej, w walce o socjalizm.
Związki zawodowe są w szyb
kiej rozbudowie sieci sklepów
spółdzielczych oraz w szybkim
i sprawnym przejęciu przez
spółdzielnie stołówek fabrycz
nych i zakładowych szczególnie
zainteresowane.
Na wypełnienie tych zadań,
jak również na uruchomienie
setek nowych piekarni, masar-

Dziwne „polowania na wilki”
w Pó5n. Finlandii i Momegii
MOSKWA (PAP) — Jak do.
nosi agencja Tass z Helsinek,
dziennik fiński „Vapaa Sana“
zamieścił następującą
wiado
mość o mającej się odbyć, 10
marca „obławie na
w ilk i“ w
Enontekio (północna Finlandia).
„Wyznaczona w Enontekio
„obława na w ilk i“ , w której mia
ły być użyte urządzenia radio
we, samoloty i aparaty do zdjęć
lotniczych, wywołała wiele ko
mentarzy, wyjaśniających istot
ny cel tego polowania.
Koła amerykańskie zwróciły
się do ministra spraw zagrani-

cznych Finlandii z zapytaniem,
czy istnieje możliwość sfotogra
fowania tego „polowania“ . Poza
tym nawiązał również kontakt z
ministerstwem spraw zagranicz
nych w tej kwestii pewien A n 
glik, któ ry wykazał także nie
zwykle zainteresowanie „obła
wą“ .

Przeciętna wydajność pracy,
przypadająca na roboczodniówkę w styczniu br. wyniosła prze
ciętnie dla całego przemysłu
węglowego 1207 kg., w zagłębiu
zaś górnośląskim — 1259 kg.
W pierwszej dekadzie lutego
wydajność przeciętna wzrosła

ni, pralni i innych zakładów po
mocniczych oraz na rozszerze
nie asortymentu w sklepach
spożywczych i branżowych, po
trzebuje spółdzielczość wielkich
środków materialnych. Nie moż
na rzecz prosta, nadużywać po
mocy finansowej państwa.' W
związku z tym ogromne znacze
nie będzie miała
mobilizacja
własnych środków finansowych
spółdzielczości poprzez uzupeł
nienie udziałów członkowskich
do pełnej statutowej wysokości
KCZZ
wzywa
wszystkich
członków związków zawodo
wych, aby niezwłocznie zapisali
się do najbliższej
spółdzielni
spożywców, jeśli dotychczas nie
są jej członkami; aby uzupełni
li jak najszybciej udział człon
kowski do pełnej statutowej
wysokości; aby uczestniczyli w
życiu spółdzielni przez udział
w
zebraniach i komitetach
członkowskich, przez kontrolę
społeczną nad pracą spółdziel
ni i przez okazywanie wszech
stronnej pomocy spółdzielczo
ści.
Spółdzielczość
spożywców
obsługuje przede wszystkim kia
sę robotniczą, tę samą klasę,
która zorganizowana jest w
związkach zawodowych.
Ruch zawodowy
powinien
być jak najściślej związany. że
spółdzielczością spożywców,
a
aktywiści związkowi
powinni
stanowić większość składu rad
nadzorczych w tej gaięzi spół
dzielczości.

Wielkie zaciekawienie wywo
Im szybciej i sprawniej zrea
łała wiadomość, że w północnej lizujemy cele, wysunięte przez
Norwegii czynione są również polskie i czechosłowackie orga
przygotowania do analogicznej nizacje zawodowe i spółdziel
cze w ramach rozpoczynającej
„obławy“ , która rzekomo „nie się akcji międzypaństwowego
spełniłaby swych zadań, gdyby współzawodnictwa, tym pełniej
i łatw iej rozwiążemy również
sprawę organizacyjnego pokie
rowania spółdzielniami syożyw
ców w oparciu o odpowiednia
ogniwa związkowe.
Korzystam z okazji, aby w
imieniu KCZZ przekazać cze
o 11/2 proc. i wynosi ona obec chosłowackim i polskim robot
nie 1221 kg. na roboeźodńiów- nikom najlepsze życzenia no
kę.
wych sukcesów w pracy spół
dzielczej
i związkowej, w pra
Pierwsze miejsce pod wzglę
cy dla pokoju i socjalizmu, dla
dem wydajności zajmuje Cho szczęścia naszych bratnich na
rzowski« Zjednoczenie Przemy rodów i naszych bratnich Re
słu Węglowego.
publik.

Przemyśl węglowy sygnalizuje
dalszy wzrost wydajności pracy

Przyjęcia a Premiera

MominccJe
ses wojewodów
Prezydent RP, Bolesław Bie
rut, na wniosek m inistra admi
nistracji publicznej, mianował
wojewodą lubelskim tow. Pawła
Dąbka.
M inister administracji publi
cznej, Władysław Wolski, po
wierzył pełnienie obowiązków
wojewody białostockiego, Julia
nowi Horodeckiemu, pełnienie
obowiązków woj. kieleckiego-—
Wacławowi Rózdze, pełnienie 0 bowiązków woj. szczecińskiego—
Wł. Migonlowi i pełnienie obo
wiązków wojewody wrocław
skiego — J. Szłanczyńskiemu.

Macseln! dyrektorzy
siswyeh kasków
Raía M inistrów w dniu 1®
lutego br. na wniosek MinistK*
Skarbu powołała na stanowisko
naczelnego
dyrektora Banko
Rolnego ob. Henryka Wyrzy
kowskiego, na stanowisko na
czelnego dyrektora Powszech
nej Kasy Oszczędności ob. Wa
cława Konderskiego i na stano
wisko
naczelnego dyrektora
Banku, Rzemiosła,, i - Handlt*
tow. Daniela Kuszewskiego.

Trzecia rocznica
powołania ORMO
W dniu 21 lutego br.. m ija j*
trzy lata od ogłoszenia dekretu
Rządu o powstaniu Ochotniczej
Rezerwy M ilic ji ObywatelskiejW całym kraju, we w szyst
kich fabrykach i zakładach pi'a
cy odbywają się w trzecią rocz
nicę powstania ORMO akade
mie, /na których podsumowuj®
się Wielki wkład ORMO w dzi®
ło obrony zdobyczy demokraci*1*
i wytrzebienia bandytyzmu W
kraju.

Robotnicy Gdańska
w obronie Jedności
SPŻZ
W sali stoczni gdańskiej od'
było się zebranie robotnicze, u*
którym zastępca sekretarza iie.T
neralnego Światowej Federacji
Związków
Zawodowych towGebert złożył sprawozdanie 1
ostatniej sesji komitetu wyko
nawczego organizacji świato
wej.
Zebrani robotnicy uchwali'*
rezolucję
stwierdzając,
ż®
świat angielskich imperialistów
usiłuje rozbić międzynarodowy
ruch robotniczy, przyrzekaj* 0
walczyć o trw ały pokój.

Wkład Falski
do akcji 0KIREF
Główny Zarząd Międzynaro
dowego Funduszu fcoraźnej Po
mocy Dzieciom (UNICEF) w La
kę Success (St. Zjednoczone), ° '
głosił iż Polska złożyła na ce,e
Funduszu dalsze 15G.000.000 ?*>
co w przeliczeniu wynosi 390.0<w
dolarów.

Skazanie dyrektora*
teatrn oknpacyjna^9*
Sąd Okręgowy w Krakowi®«
pod przewodnictwem wicepre-5*^
sa Moszczyńskiego, rozpa‘rZ’,j
sprawę przeciwko Kazimierz0.'^
Fabisiakowi i Adamowi
chle, byłym kierownikom ,* 0 ‘
ganizatorom „Teatru P° wsz€C(,0
nego“ w Krakowie, powołane.^
do życia na specjalne polo0011*'
obupacyjnych władz niemiC“
kich w marcu 1944 r.
Sąd skazał osk. Fabisiaka
karę 3 lat więzienia. Osk.
3
chlo skazany został na i?a1^
lat więzienia.

\

TRYBUNA LVTW

Oszczędność iu gospodarce jest naszym oboiniązkiem
mómią przodoujnicy pracy i nowatorzy naszego przemysłu
PRZYRZĄD DO OSZCZĘDZANIA

rm !

Jak E le ktro w n ia Warszawska
walczy o oszczędność paliw a

We współzawodnictwie między Elektrownią Warszawską a Łódz
ka. zwyciężyła Łódź. Nie o wiele, o parę punktów. I tych kilka
decydujących punktów przypadło na rzecz, która normalnemu
„zjadaczowi" energii
elektrycznej może się wydawać bardzo
drobna i mało znacząca. Łódź zdobyła więcej punktów na _
o"zrządzaniu paliwa.
I to jest bardzo ważne, bo jezeii chodzi o elektrownie, istnie
:ą trzy drogi przeprowadzania
oszczędności: w remontach, zu
życiu energii dla własnych po
grzeb oraz zużyciu węgla — pod
stawy całej produkcji.
Dlaczego Warszawa przegra
ła? Czy nie w tym kierunku
nie robiono? Tu trzeba zacząć
od serca elektrowni — od kot
łowni. Nie będzie przósadą, j
żeli tę kotłownię porównamy
do legendarnej kuźni Wulkana.
Nie dlatego, że jest tu gorąco
i że pełno tu ognia — ale dla
tego, że kotłownia ta jest pry
mitywna. Ta kotły...
— Ho, ho, co one pamiętają —
mówią robotnicy — są tu sta
ruszki z 1903 roku... O, tam, w
tamtym końcu.
r oie. Stanisław M atusiak —■ m onter z w arsztatów PM3
W Żyrardow ie przy m ontażu pieca wieżowego, który da
Państwu 15 m il. zł oszczędności rocznie

Krakowscy robotnicy
projektują racjonalizację pracy
W krakowskiej fabryce sygnałów kolejowych prace nad pla
nowym systemem oszczędzania posunęły się poważnie naprzód.
Na każdej oaM umieezesone aą skrzynki, w których robotnicy
składają odpadki brązu i mosiądz®. Zbiórka jest prowadzona

dość dokładnie.
Tow. Pasaniuk, przodownik
Pracy, który w ubiegłym roku
wprowadził w fabryce dwa aJepszenia, mówi na temat mo
żliwości dalszych oszczędności
N Jego zakresie pracy:
— Nasza bolączka — to kar
ty, robocze. Jest Ich ca dużo i
komplikują pracę; karta robo
cza, wydawana na każdą opera
cję z osobna, Jest w moim poję
ciu, niepotrzebną stratą czasu.
Uważam, że możnaby wydawać
karty, opiewające na kilka ope
racji i podająca globalny czas.
U nas stosuje się np. osobne kar
ty nawet dla nitowania dwoma
rodzajami nitów: oeobno wy
pełnia się kartę dla nltu 5-m ilimetrowego, a osobno dla altu
10-miUmetrowego.
Sprawą, która pochłania rów
nież dużo straconego czasu, to
dostarczanie nieodpowiednich
materiałów do produkcji. Czasem
®ie mając właściwego rodzaj«
**tabłd żelaznej, musimy brać
grubszą i zheblować. Powoduje
te nie tylko stratę czasu, ale 1
*tratę materiału. Dostawy ma
teriałów z hut są na ogół długo
terminowe, a my często nie mo
żerny czekać, dlatego przerabia
my materiał nieodpowiedni
Drugi mój rozmówca w „Sy
gnałach“ — tow. Pacuła po
wiada:
—■ Aby usprawnić produkcję,
żrzebaby przede wszystkim za
pewnić fabryce regularność do*tów. Nasi dostawcy są często
Przeciążeni zamówieniami i nie
mogą na czas wykonać naszych
zamówień, toteż musimy nie
które części wykonywać we wła
knym zakresie. Jako fabryka na
to nie nastawiona, tracimy zna
cznie więcej czasu, niż przezna
czone na ten cel zakłady.
W fabryce kabli 1 urządzeń te
^fonicznych rozmawiam z to
warzyszem Kuzajem. Nad jego
Daszyną czytam slogan „Dbaj
my o maszyny“.
*— U nas w fabryce — mówi
tow. Kuzaj — maszyny są prze
ważnie bardzo stare i zużyte,
*°też musimy o nie dbać jak naj
troskliwiej. Utworzyliśmy więc
®Pccjalną grupę pierwszorzęd
nych mechaników, zajmującą
tylko remontami maszyn.
ruPa ta systematycznie dpkonuie kontroli wszystkich ma*2yn> bez względu na to. czy
maszyna w tej chwil’ działa
*Prawnie, czy też nie. Dobry
2egląd maszyny co pewien
CZas gwarantuje, te nie stanie

ona nagle w czasie zmiany i bę
dzie mogła być wyzyskana w
stu procentch w pracy.
Odpadki materiałowe groma
dzimy skrzętnie, bo każdy ka
wałek metalu jest dla nas dro
gi, tym bardziej że większość
metaH kolorowych mus'my prze
deż sprowadzać * zagranicy. Na
wet kawałki drutu, które odpa
dają przy owijaniu Izolacją, oczyszczamy 1 odsyłamy z pow
rotem do przetopienia.
ADAM L1BEKAK

„W y ła p y w a n ie “ w ęgla
I teraz idąc od kotła do kot
ła zaczynam rozumień i pozna
wać tajemnicę „uciekania“ wę
gla, zaczynam oceniać bohater
ską walkę,
którą
robotnicy
Elektrowni Warszawskiej wy
powiedzieli i temu „uciekają
cemu“ ciepłu ł tym kapryśnym
„staruszkom“, słusznie dopo
minającym się już emerytury.
A walkę toczyó trzeba było na
wielu frontach na raz. Bo to...
— Ruszty przepuszczają wę
giel, niespalony, czysty węgiel
spada do popielnika L., prze
padł!
Jednym z ważniejszych potu
nlęć było „wyłapywanie“ tego
węgla.
— Wygarniamy go spod ru
sztu — mówi palacz tow. Orzołowski — zlewamy wodą 1 sy
piemy z powrotem do kotła.
Czy daje to duże oszczędno
ści? Tu już wymowniejsza od
słów będzie cyfra.
W ciągu

trzech i pół tygodni września
„wyłapano“ w ten sposób wę
gla na ogólną sumę EO.OOO zł.
— Jeżeli chodzi o odpowie
dnie spalanie się węgla, to bar
dzo dużo zależy od palacza —
mówi tow. Orzołowski. — Pa
lacz musi pilnować, żeby wę
giel się spalał w odpowiednim
miejscu, żel?y ciepło nie „ucie
kało“, musi'pilnować, żeby ru
szty nie przepaliły się, regulo
wać „podmuchy“ itd. Od chwi
li, kiedy zaczęliśmy współza
wodniczyć, ambicją każdego pa
leczą jest pilnowanie pieca jak
oka w głowie.
Ale tu na drodze do uzy
skania maksymalnej wydajno
ści węgla, piętrzyły się bardzo
poważne przeszkody. Oto, na
przykład taki, znowu zdawa
łoby się, drobiazg, Jak brak aparatów pomiarowych. Robot
nik musiał „na oko“ spraw
dzać czy węgiel spala się do
brze.
Obecnie na większości
kotłów zainstalowana są już
takie aparaty.

W a lka o „c ią g “
To już są rzeczy ściśle tech
niczne. Zwracamy się do kiero
wnictwa kotłowni, do Inżynie
rów. Okazuje się, że
bardzo
ważnym czynnikiem jest anali
za gazów spalinowych, która
wykazuje, czy węgiel spala się
w dostatecznej mierze.
Takie
„analizatory gazów“ zainstalo
wano na czterech kotłaeh, ale
kotłów sprawnych jest aż 19.
Czy to Już wszystko? Bynaj
mniej. W jaki sposób osiągnię
to to, śe w lipcu na jedną kflowatogodzinę
potrzeba
było
0,93 kg węgla, a obecnie 0,87 —
0,88 kg? Dlaczego w lipcu za
oszczędzono tylko 299 ton a w
grudniu już 847,5 ton? Każdy

W ZŁ O M IE JEST BOGACTWO

robotnik, każdy Inżynier i te
chnik odpowie na te pytania
inaczej i każdy będzie miał ra
cję.
Na przykład — wentylatory. Zę
by, węgiel spalał się dobrze, po
trzebny jest tzw. „ciąg“. Wen
tylatory były nieodpowiednie.
Trzeba je było
zmienić, za
instalować. Elektrownia zrobi
ła to we własnym zakresie. I
tu popisała się brygada dawne
go brygadzisty, obecnie mistrza
kotlarskiego, przodownika pra
cy tow. Dziubka.
Ale mimo tych wentylato
rów, mimo „wyłapywania“ wę
gla, założenia
aparatury po
miarowej, pozostała Jeszcze do
zwalczenia
bardzo
poważna
przeszkoda, a mianowicie miał.
Kotły są przystosowane do tzw.
„grysiku“, a często przychodzi
dużo miału. Cóż więc w takim
wypadku robić?
Reklamować
— to jest najprostsze.

Tow. tow. Kuczyński (z le w e j) i D ydyń sH pracownicy
PZP W Ł N r 1 w Żyrardow ie pracują nad wykorzystaniem,
szlachetnych m etali, znajdują cych się w złomie,

Zakłady Żyrardowskie chcą
uporządkować gospodarkę złomem

Każda niemal odbudowana fabryka ma ewdj „śmietnik“, na
którym poniewiera stą słom. Tow. Stefan Kuczyński — to k u i
* warsztatu mechanfazaego Państw. Zakl. Przemysłu Włókkt»nlozego N r 1 w Żyrardowie, mówi e wykorzystania tego złomu.
— N a podwórkach fabry Dydyński. — Człowiek stara
k i leżą m iliony. Ciągle się o się, szuka i zrobi coś wresz
K o tło w n ia da sobie radę
tym mówi 1 rzeczywiście ko cie. N a przykład tow. Kuczyń
Ale Jeżeli mimo
to będzie rzystam y z togo porozrzuca
ski wpadł na pomysł wytwa
przychodził miał, to elektrow nego na terenie fab ry ki bo
rzania noży tarczowych do
ni grozi, że znowu
„przegra" gactwa. W szmelcu są prze
mechanicznego krojenia tk a 
Ten wyprowadzony przeze cież cenne metale. Robimy z
nin. Takich noży nie produ
mnie wniosek, spotkał stą z bar nich nowe rzeczy, usprawnia
kujem y w kraju i w ogóle nie
dzo ostrym sprzeciwem ze stro my produkcję. A le chodzi o
można ich dostać. Dlaczego
ny kotłowni.
to, żeby to wykorzystanie
tow. Kuczyński nie dostał
— Nie, tak nie będzie. Damy szmelcu zorganizować, zrobić
prem ii za swoją Inicjatyw ę?
sobie radę...
porządek w zakamarkach, za
— Tu nie chodzi o mnie l
I
od razu „sypią“ się konkurzonych składach i kątach
o
jakieś wielkie premie —*
i
jakoś
z
myślą
prowadzić
tę
kretne projekty, w jaki sposób
robotę.
wtrąca
tow. Kuczyński. —kotłownia „da sobie radę“ i nie
— I jeszcze jedno — mó Chodzi o satysfakcję, o sym
pozwoli się wyprzedzić łódzkiej
elektrowni, mimo, że tamta ma w i m onter tow. Franciszek boliczną złotówkę.
znacznie lepsze 1 nowocześniej
sze urządzenia. A więc: anali
zatory gazów spalinowych na
wszystkich kotłach, a więc aparaty pomiarowe.

Jeden przyrząd zaoszczędzi
13 m iln. w PMS Żyrardow skim

— Bardzo dobrze *Ję »Mada, Ce rozmawiamy e
— Daliśmy się wyprzedzić
idach — mówi Kaafanlen Proch — spawaeoi w warsztatach
łodzianom,
ała się odegramy. jmkałdów PMS w Żyrardowie — bo właśnie Jestem przy irfch
Elektrownia Warszawska
na m ięty praktycznie. Robimy „przyrząd do oswKędzania".
wet na tym
najtrudniejszym
Ponieważ żelazna belka, przyrządzie, padają
dalsze
odcinku — węglowym, nie po
przy któ rej pracują ob. Proch wyjaśnienia:
zostanie w tyle.
i tow. Stanisław M atusiak
— Przystępujemy do kon
BOFIA KW IECIŃSKA mówi laikow i niewiele o tym strukcji pieca wieżowego
•
mówi M atusiak — któ ry za
m ieni odpadki w cenny pros
dukt.
— Zaraz.
Trzeba od po
czątku — przerywa Proch,
Przy produkcji spirytusu od
padkiem jest m. in. wywar
melasowy. Traciliśm y go do
ulepszania organizacji dostaw
racjonalizacji gospodarki sa tychczas w T5% , to znaczy
i transportu materiałów i urzą mochodowej,
jakieś 20 m il. zł. rocznie. Ten
dzeń, ulepszenia organizacji pra
uproszczenia i potanienia czyn piec zrobi i melasy węgiel
cy ora* zapewnienia warunków ności biurowych i kancelaryj
wywarowy 1
— cenny i poszu
wysokiej wydajności pracy,
nych ora* sprawozdawczości,
kiwany półfabrykat dla prze
rewizji dotychczasowych norm mysłu chemicznego. Po odli
oszczędności w zużyciu mate
wydatków budżetowych w celu czeniu kosztów inw estycji 1
riałów,
ich zniżenia ora* opracowania eksploatacji, piec da pań
wykorzystania odpadków,
ustalenia konkretnych zadań norm dla tych dziedzin, w któ stwu około 15 milonów zŁ
dla poszczególnych inwestozów 1 rych normy takie nie zostały do czystego dochodu ju ż w p ier
kwoty oszczędności, Jakie win tychczas ustalone.
wszym roku. Potem — w ię
• • •
cej.
n i uzyskać na wykonywanych tn
Przygotowanie i organizację
Westycj ach,
N a techniczny pomysł kon
wykonania zadań oszczędnościo strukcji — mówi tow. M atu
szczegółowego
opracowania
wych Rada Ministrów poleciła siak — wpadł inżynier, nasz
metod i środków zapewniają
Przewodniczącemu Państwowej towarzysz, dyrektor W in iar
cych uzyskanie maksymalnych
Komisji Planowania Gospodar ski. Ale my i nasi koledzy 1
Oszczędności przy sporządzaniu
czego i Ministrowi Skarbu, u- kowal Jankowski, mechanik
hib rew izji projektów, znalezie
dzielając im odpowiednich u- — Gałka, palacze: K rynicki,
nie najlepszego rozwiązania te
prawnień.
Tokarski, Sowiński,
K arachnicznego dla ich wykonania i
Badania oszczędnościowe po szewski i inni — wiedzieliś
Jak najekoncrniczniejssego wy
winny być wynikiem świado my o co chodzi — rozumie
konania robót,
mie przyjętych zobowiązań kie liśm y potrzebę oszczędności,
rew izji projektów dla oparcia rownictwa i załogi zakładu, uIch na właściwych normach i Jętych w konkretne terminy i wiedzieliśmy ja k je przepro
wadzić i dlatego zrobiliśm y
standardach,
cyfry i będących częścią składo najpierw ten eksperyment 1
szczegółowej kontroli koszto wą planów rzeczowych i finan
robim y ten piec. Uważam, ża
rysów, użycia tańszych materia sowych.
'
każdy robotnik powinien in
łów 1 zakupu tańszych orządzeń,
Ustalony zostanie system na teresować się, gdzie i na
gród dla osób wyróżniających czym w jego zakładzie pracy
W »»kresie a d m in istra cji
się wyjątkawo skuteczną pracą można oszczędzać. A na od
p u b liczn ej i in s ty tu c ji
w dziedzinie oszczędności.
padki trzeba szczególnie nspołecznych
Do dn. 26 bm. ustalone zosta ważać.
drogą redukcji zbędnych eta
ną wytyczne oszczędnościowe
Tow. dyr. W iniarski m ówi!
tów osobowych z jednoczesnym
dla poszczególnych gałęzi goa— Ja dałem pomysł, oni
podniesieniem wydajności pra
podarczych i resortów; te zaś praktyczną wiedzę. Piec robi
cy i jej racjonalizacji,
muszą do dn. 15 marca br. przed my razem. Myślę, że w każ
rew izji ilości obsad personal
stawić do zatwierdzenia plany dym podobnym wypadku niż
nych 1 kosztów instytucji pomoc
zadań oszczędnościowych dla można oddzielać czynności te
nicsych (instytutów, rad, komi
poszczególnych jednostek, opar oretycznych
od
praktycz
sji, instytucji subwencjonowa
te na materiałach zebranych nych. Każda czynność musi
nych, pełnomocników),
bezpośrednio od przedsiębiorstw być świadoma. Każdy musf
rew izji udzielanych subwencji i zakładów, omówionych na na
wiedzieć i co i dlaczego robi,
w ścisłym wykonaniu uchwały radach wytwórczych i konfe
I myślę, że my tak właśnięj
Rady Ministrów z dnia 29 wrze rencjach aktywu i skontrolowa
robimy ten piec.
śnia 1948 r ,
nych centralnie.

Uchwała Rady M inistrów o wprowadzeniu
planowego systemu oszczędzania
(Dokończenie ze sir. 1)
W zakresie przedsiębiorstw
uspołecznionych w sumie co
najmniej 77 miliardów złotych.
W zakresie łnweetyojl w su
mie co najmniej 18 miliardów
złotych.
W zakresie administracji pu
blicznej 1 instytucji społecznych
w sumie co najmniej 20 m iliar
dów złotyeh.
Oszczędności powinny być o~
siągrrięte przede wszystkim w
następujących kierunkach:

W zakresie gospodarki ma
teriałowej drogą «nerszego
niż dotychczas stosowania norm
zużycia i zapasów we wszyst
kich gałęziach wytwórczości oraz zmniejszenia ilości odpad
ków i braków w produkcji,
zmniejszenia rozchodu energii
elektrycznej, paliwa, środków
pędnych, oliwy i smarów na Jed
nostkę produkcji,
zaostrzenia kontroli przyjmo
wania 1 wydawani* materiałów
ora* zabezpieczenia ich przez
odpowiednie
przechowywanie
W przedsiębiorstw ach
przed niszczeni«» i psuciem,
uspołecznionych
rozpowszechnienia na Inne za
W zakresie stanu zatrudnie kłady doświadczenia zakładów
nia drogą osiągnięcia w za przodujących,
kładach pracy właściwego sto
usprawnienia i uproszczenia
sunku między ilością pracowni systemu zaopatrzenia materiało
ków produkcyjnych 1 niepro wego przedsiębiorstw pracz de
dukcyjnych, pracowników fizy centralizację zaopatrzenia,
cznych 1 umysłowych oraz li
zaostrzenia kontroli 1 warun
kwidacji przerostów zatrudnie ków odbioru goto-woj produkcji
nia, a to przez
dla podniesienia Jakości produk
ustalenie norm zatrudnienia cji 1 likwidacji braków,
w przedsiębiorstwach przemy
przyśpieszenia likwidacji zbę
słowych i handlowych,
dnych remanentów.
ustalenie etatów pracowni
W zakresie wydajności pra
ków umysłowych dla wszyst
cy drogą wszechstronnego
kich bez wyjątku jednostek or popierania inicjatywy 1 wynalaz
ganizacyjnych,
czości robotniczej, zabezpiecze
redukcję zbędnego personelu nia szybkiej realizacji wniosków
przy uwzględnianiu możliwości racjonalizacyjnych i usprawr
przeniesienia pracowników z nień produkcji,
grup nieprodukcyjnych do pro
podniesienia dyscypliny pracy
dukcyjnych, z produkcji do ro drogą walki ze spóźnieniami do
bót inwestycyjnych lub do In  pracy, nieusprawiedliwioną nie
obecnością ora* płynnością siły
nych gałęzi gospodarki,
zakaz przyjmowania pracow roboczej,
ników fizycznych ponad wyni
ścisłego przestrzegania zbioro
kające z zadań produkcyjnych wych układów pracy,
ograniczenia nadmiernej Ro
normy zatrudnienia oraz pra
cowników umysłowych ponad ści godzin nadliczbowych,
podniesienia wydajności pra
ustalone etaty.

2

1

3

cy praez jak najszersze wprowa
dzenie technicznie uzasadnio
nych norm wydajności, rozsze
rzenie i pogłębienie »ocjslistycz
nego współzawodnictwa pracy,
włączenie do współzawodnictwa
zobowiązań w kierunku podnie
sienia dyscypliny pracy, w za
kresie zmniejszenia Ilości bra
ków i odpadków ora* rwiększenia produkcji pierwszego gatun
ku, szerokie popularyzowanie
wśród klasy robotniczej dołwiad
caenia i metod przodowników
pracy.
4 przedsiębtoretw drogą « »prawalenia administracji prze*
opracowanie 1 wprowadzenie
schematów
organizacyjnych,
idzie określenie kompetencji
poszczególnych komórek organi
zacyjnych 1 podziała czynności,
uproszczenie procedury, uprosz
czenie 1 skomasowanie sprawo
zdawczości,
usprawnienia gospodarW fi
nansowej prze* należytą organi
zację rachunkowości, przestrze
ganie terminowości bilansów, Operatywne posługiwanie się pla
nami finansowo - gospodarczy
mi, budżetami 1 buchalteryjnobilansowym materiałem cyfro
wym przy wydawaniu dyspozy
cji gospodarczych,
, podniesienia maczam* rozra
chunku gospodarczego w dzia
łalności przedsiębiorstw, w kła
dów, « taźa poszczególnych od
działów.
W zakresie in w e sty cji
drogą mechanizacji 1 automa
tyzacji
robót,
prefabrykacjl
znormalizowanych elementów,
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Lawina kłamstwa

AM ER YKAŃ SKA BONA W BONN I JE J P U P ILE K

Kampania oszczerstw po procesie Mindszeniy^go

Utworzona przez Anglosasów „ Rada Parlamentarna" w Bonn choe włączyć część Ber
lin a ja k o dwunasty k ra j państwa zachodnio - niemieckiego.

„A b y sprostować jedno sło
wo kłam stwa, trzeba użyć stu
słów prawdy. I dlatego nie
zawsze starczy czasu i cier
pliw ości na prostowanie“ —
stw ierdził kiedyś, podczas jed
nej ze swych bojowych pole
m ik prasowych Boy-Żeleński.
Sprawa przedstawia się je 
szcze bardziej uciążliwie, gdy
zamiast jednego kłam stwa fa 
brykuje się ich setki, tysiące
i dziesiątki tysięcy. A to w ła
śnie ma miejsce w nieprzy
tom nej kam panii, zorganizo
wanej przez pewne koła an
glosaskie dokoła procesu k a r
dynała M indszenty‘ego.
W poszukiwaniu męczennika
Proces ten w istocie swej
sta ł się bolesnym ciosem dla
kó ł reakcyjnych i kle ryka lnych na Zachodzie. W łaśnie
przez to, że b y ł ta k jasny, że

Społeczeństwo szwedzkie chce pokoju
Sztokholm, w lutym
Miniony miesiąc był okresem
niezwykle ożywionej działal
ności skandynawskich dyplo
matów,
polityków i wojsko
wych.
Usiłowali oni udowo
dnić własnym narodom 1 opinii
międzynarodowej, ie „czarne“
jest „białe",
że
agresywny
blok atlantycki ma być
blo
kiem pokojowym, że wojskowy
pakt północny ma na celu —
nie poparcie imperialistycznej
polityki amerykańskiej, lecz —
zabezpieczenie™ pokoju świa
towego.
Kolejne pertraktacje w K arłitad 1 Kopenhadze w pewnym
stopniu zbliżyły poglądy Szwe
cji 1 Norwegii na temat Jak le
piej przeprowadzić ryzykowny
dowód,
że
„ezame"
jest
„białe".
Ale do ostatecznego
zbliżenia nie doszło na skutek
nagłej interwencji amerykań
skiej.

(KORESPONDENCJA W ŁASN A „T R Y B U N Y LU D U “ )

wo mało zwolenników
— są
silnie lansowane
przez prasę
duńską. Choć są one dzisiaj je 
szcze tylko pobożnym życze
niem zamaskowanych zwolen
ników pro-blokcrwej
polityki
całej Skandynawii — projektów
tych nie można uważać za po
rzucone ostatecznie.
Nie
darmo komunistyczny
„Ny Dag" pisze, że niebezpie
czeństwo bezpośredniego lub
pośredniego przyłączenia
się
Szwecji do bloku agresorów —
po zerwaniu rokowań w Oslo
— oddaliło się, lecz nie prze
stało istnieć.
Są siły w Waszyngtonie, są
i w Sztokholmie, które będą u
parcie
usiłowały
wciągnąć
Szwecję na niebezpieczną drogę
paktu atlantyckiego.
Lecz są również siły,
które
będą
temu
przeciwdziałać.
Prócz komunistów jest w Szwe
cji wielu nie komunistów,
w
tej liczbie są nawet socjalde
mokraci i członkowie partii mie
szczańskich, którzy sprzeciwią
się wciąganiu kraju w awantu
rę, montowaną
przez
W all
Street.
A kcja na rzecz pokoju, któ rą prowadzi
Komunistyczna
Partia Szwecji — znajduje sze
ro ki oddźwięk w szczerze poko
jowej
części
społeczeństwa
szwedzkiego. Nawet reakcyjna
prasa akcji tej nie zaatakowa
ła. Albowiem wyraźna walka
przeciw pokojowi byłaby
w
Szwecji zbyt niepopularna.
ANTO NI KOS

nię. Przedstawieciele Norwegii ffiiast wyraźnie następna nota
przyjmowali „niezależność“ pół ZSRR — w której postawiona
nocną — chcieli jednak dla niej była propozycja zawarcia pak
„gwarancji“ ze »trony Amery tu o nieargesji między Zw. Ra
dzieckim a Norwegią.
ki.
Nie wiadomo jakby te prze
Tak przedstawia się sytuacja
targi zakończyły się ostatecznie, w chwili pisania
niniejszego
skoro sprzeczności
zaczynały artykułu.
przybierać charakter już raczej
Trudno oczywiście, jeśli się
stylistyczny, aniżeli
meryto nie chce odbierać chleba zawo
ryczny, gdyby nie nagłe tup dowym prorokom — przewi
nięcie nogą zniecierpliwionego dzieć co nastąpi jutro. Jednak
Wuja Sama, który oświadczył, że Wszystkie znaki na niebie i
ustami Mc. Dermbtta, że mowy ziemi wskazują na to, że Ame
nie ma o żadnych dostawach rykanie zrozumiawszy po niebroni, jeśli państwa, które się o wczasie, że popełnili głupstwo,
nią ubiegają — wręcz nie przy spróbują zastosować
bardziej
stąpią do porozumienia zacho elastyczną“ politykę
wobec
dnio-europejskiego, czy też pół Skandynawii, a wobec Szwecji
nocno-atlantyckiego.
— najbardziej opornej — w
Tupnięcie było tak silne, że szczególności.
Wniosek taki nasuwa obser
w Oslo nie miano Już o czym
na razie dyskutować. Wszystko wacja działalności ambasado
się rozleciała
„Niezależność" rów Szwecji i Danii w Waszyn
bloku skandynawskiego nabra gtonie, którzy niezależnie od
Norwegia, której społeczeństwo ła wyraźnego charakteru, któ min. Langego natychmiast po
wydawało się norweskiemu rzą ry chciano zamaskować“
— zerwaniu rozmów w Oslo, roz
dowi wystarczająco zameryka charakteru pełnej zależności od poczęli pertraktacje z sekre
nizowane—zgadzała stą na blok Departamentu Stanu.
tarzem Stanu, Achesonem. Do
północny pod warunkiem bez
M inister spraw zagranicznych wniosku takiego prowadzi ró
pośredniego przyłączenia się do Szwecji — Unden, znając sytua wnież ton prasy
szwedzkiej,
paktu atlantyckiego, lub co naj cję w swym kraju, czytając je która zaczyna zastanawiać się
mniej — pośredniego — przez go prasę, coraz wyraźniej ata czy oświadczenie Mc. Dermotta
przyłączenie się do niego sa kującą pakt atlantycki — nie było ostateczne, czy pod wpły
mej tylko Norwegii. Minister mógł zdecydować się na wypo wem opozycji, Norwegia
nie
spraw zagranicznych tego kra wiedzenie walki opinii publicz złagodzi swego kursu i nie za
ju, Lange — głosił, że w niczym nej, która dałaby się może do proponuje ponownych pertrak
nie naruszy to,
ani
statutu szukać ideą „ściśle neutralne tacji na temat bloku nordyckie
ONZ, ani bezpieczeństwa mię go, niezależnego“ bloku
nor go?
dzynarodowego, ani też przy dyckiego, lecz nie godziła się
Te koncepcje, które w Szwe
jaznego stosunku Norwegii i pod żadnym pozorem — na for cji znajdują do dziś stosunko
Skandynawii do jej sąsiadów w malne i nieodwracalne związa
ogóle, a do ZSRR w szczegól nie się z USA. (Jak mówią wta
ności
jemniczeni, Unden nie bardzo
Szwecja, które] obywatele w się z tego powodu
zmartwił,
1S bm.
zakończony został
wyborach jesiennych zdecydo gdyż sam nie wierzy w celo
wanie wypowiedzieli
się za wość polityki bloków, a prowa pierwszy turnus miesięcznego
szkolenia sekretarzy komitetów
neutralnością — godziła się na dził ją w zwolnionym
tempie gminnych. Jest to duże osią
pakt nordycki tylko pod wa tylko pod presją swych kole gnięcie naszych szkól wojewódz
runkiem, że wojskowy blok pół gów z rządu i towarzyszy
z kich. 1.200 sekretarzy i kandy
nocny nie przyłączy się (przy egzekutywy partii socjaldemo datów na sekretarzy gminnych
wróci w teren, wzbogaconych
najmniej oficjalnie) do żadne kratycznej).
znajomością zasad organizacyj
go innej^) międzynarodowego
M in. Lange przeceniwszy, jak nych i ideologicznych marksizporozumienia militarnego, a co się okazało,
proamerykańskie mu-leninfemu, h istorii ruchu ro 
najwyżej będzie korzystał z... a- nastawienie Norwegów — nie botniczego, znajomością aktual
nych zadań politycznych i go
merykańskich dostaw broni
chciał zrezygnować z obietnic spodarczych, nakreślonych przez
Dania w tych
rozmowach Departamentu Stanu, udziela Partią i Rząd.
przyjęła rolę mediatora pomię nych wszystkim posłusznym je
Kierow nicy szkół i asystenci
dzy „skłóconymi" sąsiadami, u- go woli — i konsekwentnie kro wiele pracy i poświęcenia wło
siłując tak jakoś pokierować czy do pełnego uzależnienia nor ż yli w ten kurs. Zdobyte do
wszystkim, aby i w ilk był syty weskićj „niezależności“ od Wa świadczenia będą niewątpliwie
wyzyskane w czasie drugiego
i owca cala.
szyngtonu.
turnusu, któ ry rozpoczął się 16
Jego odpowiedź na notę ra lutego dla sekretarzy gminnych.
Ostatecznie
w
Karestad
przedstawiciele Szwecji
przy dziecką, w której ZSRR prosi o Kurs ten stanowi duży krok na
przód w dotychczasowym syste
założeniu „niezależności“
pół wyjaśnienie, ja ki Jest stosunek mie szkolenia partyjnego. Po
nocnej zgodzili się na warunek Norwegii do paktu atlantyckie raz pierwszy bowiem szkolimy
zaakceptowania bloku nordyc go — jest tego dowodem naj nieomal w całości jedno z istot
kiego przez USA i W. Bryta- lepszym. Jest jednakże również nych ogniw aparatu partyjnego.
Kom itety powiatowe wyzna
dowodem, że min. Lange zro
czyły na ogół najlepszych akty
zumiał wymowę. narastających
wistów wiejskich. Są jednak ko
Ciekawe praca
protestów przeciwko jego poll' m itety powiatowe, które szły po
ii najmniejszego oporu. Ta
radzieckich uczonych tyce zagranicznej. W odpowie lin
dzi więc rząd norweski oznaj kim jest np. powiat Sępolno,
W
Instytucie
Wschodnim
gdzie kom itet wytypował towa
Akademii Nauk ZSRR odbyło m ił, iż nie zapoznał się jeszcze rzyszy nie związanych ze wsią.
się posiedzenie, poświęcone pra z projektem paktu atlantyckie
Poważnym brakiem jest mała
com uczonych radzieckich
w go, a skoro go nie zna, nie mo
ilość
kobiet,
wysyłanych na
dziedzinie
indologii.
Uczeni że się wypowiedzieć czy doń
kurs. W niektórych szkołach na
ZSRR przejawiają duże zainte
przystąpi. Oświadczył dalej, iż 100 mężczyzn jest tyiko jedna
resowanie narodami Indii, ich
lub dwie kobiety. Wojewódzkie
historią, społecznymi i gospo nie przystąpi do żadnego bloku
darczymi warunkami ich życia, agresywnego i nie udzieli w cza i powiatowe wydziały kobiece
powinny na przyszłość więcej
Instytut Wschodni wydał sze sie pokoju baz wojskowych żad interesować się tą sprawą.
reg prac teoretycznych z dzie nemu obcemu państwu — chyba,
Za stołami szkolnymi widzimy
dziny indologii, a więc mono
grafię „Współczesne języki lite - że będzie się czuł zagrożony. O chłopów od 20 do 45 lat. Wszy
iackie In d ii“ , „Języki Ind ii śre tym kto zagraża suwerenności scy od „pługa” . Wszyscy oni z
dniowiecznych“, „Terminologia norweskiej — nota milczy. O zapałem uczyli się bez wytchnie
społeczno-polityczna w nowo tym kto zagraża niepodległości nia, ślęcząc nad książkami i ga
zetami. W ciągu jednego m ie
żytnych językach
Indyjskich“
norweskiej — świadczy nflto- siąca pragnęli wszystko pojąć,

dowody w iny b y ły bezsporne,
że dano oskarżonym wszyst
kie, prawem przepisane m ożli
wości obrony, no, a przede
wszystkim przez fa k t, że Mind
szenty przyznał się do w iny.
M indszenty zawiódł oczeki
wania swych popleczników i
przyjaciół. Oczekiwano od nie
go, że w ygłosi płomienne oskarżenie dem okracji ludowej
i dytyram b na cześć zachod
nie j „w olności“ , że wręcz nie
uzna kom petencji sądzącego
go Trybunału. Oczekiwano,
że będzie próbował pozować
na męczennika w iary, prześla
dowanego za swe przekonania
re ligijne. Ba! robiono z niego
męczennika na w yrost. Można
garściam i całym i cytować gło
sy prasy i protesty, sporzą
dzane jeszcze przed ogłosze
niem w yroku, w których się
ju ż mówi o karze śm ierci.
Propagandzie nienawiści po
trzebny b y ł męczennik.
A tymczasem... Podczas ca
łego przewodu sądowego, ja k
na złość, nic nie mówiono o
re lig ii, o wierze, o Kościele.
Mówiono o spisku przeciw
Republice, o żądaniu obcej in 
terw encji, o tajnych rapor
tach, o działalności szpiegow
skiej i o handlu w alutam i.
M indszenty przyznał się do
w iny, uznał swe błędy, zasła
niając się jedynie swym i „do
brym i intencjam i“ .
Propaganda obozu dolaro
wego znalazła się w kropce.
Co robić?
Co robić? Ależ to jasne.
Przejść do porządku dzienne
go nad samym procesem, nad
dowodami, nad oświadczenia
m i samego kardynała i mó
wić swoje, ja kb y nigdy nic.
Bez pigułek — ani rusz
O tw arło się wdzięczne pole
do popisu dla zdolnych pro
pagandzistów i amatorów no
welek krym inalnych, puszczo
no wodze fa n ta z ji: że oskar
żenie je s t wyssane z palca,
że dowody i dokum enty nie
istnieją, że w iz i k a rt wstępu
udzielono ty lk o dziennikarzom
kom unistycznym , że na ła 
wach prasowych posadzono
tłum aczy, k tó rz y fałszują prze
kład i przebieg rozprawy, że
sprawozdania z procesu pod
legają ścisłej cenzurze itd .,
itd .
N ie zawsze to wszystko trz y
mało się kupy, bo np. po ja 
kie licho cenzurować wiado
mości skoro się dopuściło ty l
ko zaufanych, komunistycz-

nych dziennikarzy, albo po co
robić ty le kłopotów z wizami
i kartam i wstępu, skoro tłu 
macze i ta k sfałszują przebieg
rozpraw y — ale kto by się tam
ta kim i drobiazgami przejm o
wał. „N ew Y ork Times“ nie
wie w ogóle ja k wygląda sa
la Trybunału i pod fotografią
ław y obrońców zamieszcza
podpis: „T rybunał sądzący
M indszenty‘ego“ . „G łos Ame
ry k i“ nie zna nawet dokład
nie nazwisk pozostałych oskarżonych i
prokuratora,
ale, w końcu, co to ma za
znaczenie ?
N ajw iększy kłopot b y ł z
zeznaniami samego kardyna
ła. Trudno było powiedzieć,
że wygląda na storturowanego, skoro ju ż pierwsze depe
sze własnych korespondentów
przyniosły wiadomości, że mó
wi, zachowuje się, rozmawia
najnorm alniej w świecie. W y
lęgła się więc bajeczka o ta 
jemniczych i bliżej nieokreślo
nych „pigułkach narkotycz
nych“ , które m iały tę prze
dziwną właściwość, że nie
zmniejszając poczytalności oskarżonego, nie um niejszając
jego przytom ności, ba! nie
zmieniając nawet jego włas
nego, zawiłego s ty lu mówie
nia, spraw iały, że przyznawał
się do tego wszystkiego, co
mu zarzucali jego oskarży
ciele.
Ta przedziwna trucizna by
ła pomysłem bardzo wygod
nym, ale skończyła się szyb
ko. N ie podtrzym ało je j żad
ne poważniejsze pismo, w aty
kański „O sserratore Romano“
pierwszy wyczuł gaffę i w y
cofał się. Żaden specjalista
nie um iał nawet w przybliże
niu określić, ja k i to środek
chemiczny dawał takie cudow
ne rezultaty. No, a przypusz
czenie, że medycyna i chemia
na Węgrzech aż ta k dalece
w yprzedziły naukę zachodnią
było ju ż nawet na amerykań
ski gust zbyt nieprawdopo
dobne.

Szkolenie sekretarzy gminnych PZPR

itp.

S . M a r tn ś im S d i
wszystko przyswoić. Program
byl nieco przeładowany, ale to
ich nie zrażało. W czasie kursu
zorganizowano
wycieczki do
większych fabryk, jak np. do za
kładów Cegielskiego w Pozna
n iu / fa bryki traktorów w Ursu
sie, do głównych warsztatów ko
lejowych v/ Bydgoszczy. Dzięki
zetknięciu się z robotnikam i ,
przyjrzeniu się procesowi pro
dukcji, słuchacze zapoznali się z
wieloma sprawami, z którym i
dotąd bezpośrednio nie stykał;
gię. Umocniło to w nich przeko
nani e,o doniosłym znaczeniu so
juszu robotniczo - chłopskiego.
Szkolenie zostało zakończone
repetytorium, a nie egzaminem
ja k dawniej. Była to bardzo tra f
na myśl. Niestety nie wszystkie
szkoły jednakowo umiejętnie po
sługiwały się tą metodą. Zada
wano nieraz zbyt abstrakcyjne
lub nawet źle sformułowane py
tania. Stosowano także i inne
metody egzamanowania.Poleeano
np. słuchaczowi wygłosić przed
audytorium referat na temat ak
c ji ,,H” . I w ten sposób pozna
wano wszechstronnie słuchacza,
a więc Jak przyswoi! sobie w ia
domości, jaka jest jego zdolność
wysławiania się, zdolność fo r
mułowania myśli i jakie ma po
dejście- do audytorium.

pewne wnioski, które przyczynią
się do usprawnienia pracy na
stępnych turnusów. Samodzielne
przerabianie materiałów przez
słuchaczy niezależnie od w ykła
dów i seminariów, przyniesie
korzyść, że słuchacz nie będzie,
jak się to czasem zdarza, w yku 
w ał na pamięć form uły, których
potem nie umie wyjaśnić. W cza
sie wykładów słuchacze sporzą
dzają notatki. Przeglądałem je
Słuchacz często nie nadążając
za wykładowcą przekręca, opusz
cza, m y li się, nie dosłyszy i w
rezultacie ma notatki błędne,
Być może lepiej oyioby przygo
tować z góry konspekt w ykła
dów i dostarczyć je Słuchaczowi,
Przyda się niewątpliwie po po
wrocie dp domu.
Mając na uwadze, iż na k u r
sach sekretarzy gminnych szłco
lim y praktycznych działaczy, du
żą uwagę należy przywiązać do
nauczenia ich sporządzania pro
tokółu, napisania rezolucji, prze
wodzenia zebraniu, napisania
korespondencji. Sa to dla nich
rzeczy ważne i niezbędne. Trze
ba raz jeszcze podkreślić ,że
pierwszy kurs wykazał, iż słu
chacze z całym zapałem i ser
cem w zięli się do pracy. Świa
domi są bowiem, ie w komite
tach gminnych czeka ich wielka
praca
organizacyjna i po
lityczna.

Drugi kurs również wyszkoli
znaczne kadry kierowniczego ak
tywu gminnego. W pracy tego
kursu należy wykorzystać do
tychczasowe doświadczenia. Wy
działy komitetów
wojewódz
kich, a w szczególności organi
zacyjne i rolne, kurs ten otoczą
jeszcze większą opieką.
Szkolenie sekretarzy gmin
Dotychczasowe doświadczenia nych wzmocni pracę naszych Or
kursów pozwalają wyciągnąć ganizaejl wiejskich. _ - ~

W większości szkół wykłady
trw ały po 4 godziny dziennie (do
południa), pozosta’y czas nauki
wypełniały pogadanki lub semi
naria, ha których za pomocą py
tań i odpowiedzi asystent starał
się utrwalić zagadnienie oświe
tlone podczas wykładów.

wszystkie kłam stwa, jakich
namnożono w związku z procesem, m usieliby wydawać
„Ż ółte Księgi“ periodycznie,
co parę dni.
Sprawa
M indszenty‘ego
przestała być sprawą M indszenty‘ego.
Posłużyła
ona
ty lk o za odskocznię do niesły
chanej a kcji, m ającej na celu
zohydzenie R epubliki W ęgier
skiej, dem okracji ludowej, że
została bez skrupułów wyko
rzystana jako jeden z epizo
dów zim nej w ojny.

„G los A m eryki“ wie lepiej
N iektóre z tych kłam stw
były prostowane. Obecni na
sali dziennikarze zagraniczni
podpisali protest, w którym
zaprzeczali bajdom o cenzu
rze, ograniczeniu k a rt wstępu
o fałszywych tłumaczeniach.
Podpisaliśm y
ten
protest
wszyscy: z kolegów z Zacho
du m. in. Reuter, Associated
Press,
IN S, korespondent
„Tim es‘a“ , „D a ily Espress’u“ ,
„D a ily Telegrapldu", Agence
France Presse.
Sprostowania tego nie uda
ło m i się w powodzi kłam stw
i kalum nii na ławach prasy
anglosaskiej w yłow ić. Pomi
nięto też milczeniem fa k t, że
żadnego z tych fantastycz
nych zmyśleń nie podtrzym ał
ani jeden z obecnych na sali
korespondentów. W ylęgły się
gdzieś w redakcjach, w biu
rach „G łosu A m eryki“ , k tó ry
tym razem b ił wszystkie re
kordy zajadłości i h iste rii.

KAROL M AŁCUZYNSKI

R A T U N K U , W IL K I!

Dzienniki fińskie donoszą, ie
w dniu 10 marca odbędzie się
w tundrach północnej Finlandii
wielka „obława na w ilk i“ . Oso
bliwością tej w yprawy jest jej
skład i wyposażenie techniczne:
samoloty, ekipy fotografów i ra
diooperatorów. Ręcz jasna, że
tak interesująca „obława" po
budziła żyłkę sportową Amery
kanów i Anglików, którzy zwró
d li się do fińskiego M SZ z proś
bą o dopuszczenie ich włas
nych „fotografów “ do udziału
w ekspedycji.
Dziwnym zbiegiem okolicz
ności widownią podobnej w y
prawy ma być północna N or
wegia. Zaproszono do udziału
w tym polowaniu fińskich „po
gromców w ilków “ .
W idać z tego, że Skandyna
wia Jest zagrożona towarją
krwiożerczych
czworonogów
i kto wie, czy lada dzień Ame
rykanie ni« zaproponują zwej
„pomocy“ . W tedy mielibyśmy
może pierw**« w ielkie polowa
nie a« w itk i z bombą atomową,
(*»)
N IE C H ŻY JE PO STĘP!
C H R Z E Ś C IJ A Ń S K I«
P O K O JE N O C LE G O W E

Napis powyższy, umieszczony
na odrapanej kamieniczce, rzu
ca się w oczy każdemu, kto
pragnie się dostać w Lublinie z
dworca kolejowego do miasta,
lub odwrotnie. Jak na stosunki
lubelskie napis Jest niew ątpli
wym sukcesem postępu, w prze
ciwieństwie bowiem do wyłącz
nie k a t o l i c k i e g o uniwer
sytetu daje równe prawa wszyst
kim chrześcijanom rzymskiego
i wschodniego obrządku.
(ks)

Oczywistego
wyjaśnienia
„tajem niczego zachowania się“
kardynała nie chciano przyjąć
do wiadomości. Jakże ten czło
w iek m ógł nie przyznać się
do w iny, gdy mu przewodni
czący Trybunału czytał jego
własne lis ty , jego własne ra 
p o rty i sprawozdania z roz
mów zagranicznych, jakże
m ógł oskarżeniu zaprzeczyć,
kiedy przed sędziami leżał ów
nieszczęsny fu te ra ł m etalowy,
w któ rym zakopane było je 
go tajne, najtajniejsze archi
wum, odnalezione w piw ni
cach pałacu arcybiskupiego ?
Przed rozpoczęciem proce
su rząd węgierski opubliko
wał „Ż ółtą Księgę“ zaw ierają
cą dokum enty, na których opierało się oskarżenie. Gdyby
Węgrzy chcieli dziś prostować

„L O T " i K O ŚC IU SZK O

W poczekalni lotniska kra
kowskiego w isi jeden tylko sa
motny portret: Tadeusza Koś
ciuszki. Zastanawiamy się «-«
dlaczego?
Pewnie dlatego, że „patrz
Kościuszko na nas z nieba".
(ra)
C U D A T E C H N IK I

Wzruszająca uroczystość od
była się w tych dniach w za"
chodnich strefach Berlina. Z okazji milionowej tony ładunku,
przywiezionej przez samoloty
amerykańskie po tzw. mości*
powietrznym do Berlina, jedefl
z wyższych urzędników niemte2
kich ■
— jak donosi BBC —
żył hołd temu cudowi techniki
oraz młodym lotnikom i
tom, którzy narażają życie, n10*
sąc pomoc ludności niem i*^
kiej."
Byłoby bardzo na m iej^11'
gdyby mieszkańcy Londyn*
Coventry i paru innych ®*aS
angielskich złożyli teraz rów ®8
wzruszający hołd pilotom i W
nifcom Luftw affe, którzy z n*
rażeniem życia zaopatryw alilC
przez szereg miesięcy w ®*k
ny ton ładunku, przew ożony
po moście powietrzny® n
Kanałem La Manche w cZ&f M
bitw y o Anglię. W prawdzie ^
dunek był nieco inny, ale za
V-1 i V -2 było nie
cudem techniki.
(**'-

TRYBUŁA LUDÜ

Ludowość
JjQ^.UrtU'jĄce europejską społeczXvt"
rewolucyjne końca
1 Początku X IX stulecia,
budowane Rewolucją Fran* deklaracją Praw Czło0ie "a * Obywatela, wprzągnię^ Walki wyzwoleńcze, np. w
stanie
kościuszkowskie,
^kich mas chłopskich, zbli-

szczęście miał okazję częściej
się stykać. Nie mówię już o Że
lazowej Woli, w której się uro
dził i to, jak tradycja głosi,
przy dźwiękach kapeli w ie j
skiej, ale przede wszystkim w
Sochaczewskiem, w różnych mu
jątkach swych przyjaciół, ucz
ni prof. Mikołaja Chopina, w

Ręka Chopina — odlew w brązie.
bte tylko polityków i w oj"'ych, lecz również i a rty- twórców do własnego ich
bu. Szło z tym w parze pojtv a n ie życia ludu, chociaż
Ważnie powierzchowne i
zewnętrzne: „odkryw aI , P^kna strojów, tańców i
- Wów
ludowych.
Wielu
fców pociągała wówczas po
,
»egzotyka“ wiejska i nłc
, t°» jako jeden z nowych efihtów ich twórczości,
sdnym z najwybitniejszych
*®wicieli zamiłowania do poe^ i muzyki ludowej b ył Karol
ózlński, na którego w ykłaUczęszczał w Liceum W ar^W sklm 16-Ietni Chopin

^ tc h n ie n ie z w ie js k ie j
m uzyki
j^yderyk Chopin uczęszczał,
® 0 dziecko i młodzieniec, na
^pystkie niemal przedstawie^ Warszawskief opery, konsymfoniczne I recitale
°mitych wirtuozów, w doCajnrobziców, wyjątkowo k u ltu yin t w gronie swych koleLiceum, przyszłych w y
ścieli P ^tó w , literatów, m y^ ' 11 i muzyków dyskutował
® { długo o ro li poezji i
' ludowej, o artystycznej
^ Wdzie wyrazu, smaku estek Wiyjn łtd. Zapadało to głęboa° W serce młodego Fryderyka,
4<te>°6 PlSał P° czf!tkowo ..Pol° i mazury“ na owych rozjij ^ Zeckni°nych kompozycjach
Wń*^- ^ zyman°wBkiej, K. K u r
ty. s‘' le£o, Franc. Lessela, ka.
’rtemberskiej,"hr. Potockiej i
6» f Cb
wzorując, co współsP«r^ ° cen' ali bardzo dodatnio,
Ich Ja*n*e z punktu widzenia
Przydatności użytkowej,
Pb prostu do tańca ich u * * * —
jednak ciągle go
it4.. es° Wała oryginalna, „czyPieśń ludowa, z którą na

w

'W i i w r

Szafami na Kujawach, w Służe
wie czy Kikole, specjalnie zaś
na Mazowszu w Warszawskiem.
„W iejska muzyka!... — opi
suje poetycko jeden z fragmen
tów życia Chopina
Tadeusz
Mayzner. Ileż natchnień dawa
ła mu ona przez całe życie. Ko
łysanki matczyne i mazury w y
grywano przez matkę przybyły
przecież ze wsi mazowieckiej.
A raz, wędrając przez wieś.pod
warszawską z gromadą chłop
ców, staje jak urzeczony. Chłop
cy Idą dalej. Fryderyk stoi na
drodze, zasłuchany w piskanie
skrzypiec, jazgot klarnetu i bu
czenie basetłi. A oto wyrwana
przyśpiewka: „Za stodołą,
za
Maćkową, siedzi. Bartek, tłucze
głową...“ Piosenka
rubaszna,
kanciasta, ale coś w je j melodii
jest utajonego, czego żaden z
jogo przyjaciół starszych nie
dosłyszał, a on słyszy.
Stoi I słucha. Zapóżnieni scho
dzą się jeszcze na tańcowame.
D rzw i od chałupy otwierają,
mocniej bucha muzyka. Wszedł
ktoś, zamknął za sobą — mu
zyka cichnie... I znów kapela,
aż wrzesżćżjr -»- otw arli. Nowy
tańeownik wchodzi i znowu
ledwo słychać granie, bo drzwi
zatrzasnął. I tak
dokolutka...
Napisze tak samo w swoim M a
zurku (D-dur). Raz cichutko,
pianissimo zaznaczy w nutach,
a potem huknąć każe fortissi
mo, a melodia i huczący akom
paniament wciąż ten sam. . Ile
razy powtarzają... To samo cią
gle, a wydaje się wciąż ina
czej... Takie to prościuteńkie, a
jakie bogate!... Koledzy wołają.
Ciągną wreszcie Fryderyka si
łą do domu, bo inaczej nie odejdzie spod okien chałupy. Nie
może... Urzekła go muzyka Ma
zowsza!" Interesujące jest też,
jak chłopi przyjm owali muzykę

Lissa

Chopin ZS R R
are i zakorzenione są w spo
U}. enstwie rosyjskim tradycje
^nPmowskie. Wyrażały się one
Jj lie3 w różnych formach:
p°zytorzy rosyjscy instruty
fortepianowe kompo
, e c hopina (Glazunow), i bra
V mSty c'hopinowskie za podswych form w ariacyj
n i ® ach»nanlnow), poświę(tłj 8woje utw ory Chopinowi
* Korsaków — operę
Wojewoda“ , Liapunow —
^y*hat symfoniczny „Żelazowa
’ • Przede wszystkim jedty Pianiści rosyjscy grali, i
t)iaerałl doskonale, całe forte,<J^ s<izic^w0 Chopina,
: tym, ja k bliską by**y, ich " słowiańskiej
Ł‘
psychice
ta cZość polskiego kompozytokultura

muzyczna

'hilt '^ t0 nie
*e6°
’ ale na odwrót — dała mu
^ leiszy j bardziej wszech«tSr Uy wyraz, stworzyła dlań
b 6 i silniejsze ramy.
ko« ' ys!°wc.ść radzieckich w y- n*Wcó-vy muzycznych pociąga
Co ^ *Zyce Chopina to wszystko,
stępę
iest najbardziej po1 najistotniejsze: jej
Joj
związek z ludowością,
ła ź n ie patriotyczny cha-

J e rz y Jasień ski
Chopina — swoją własną mu
zykę, przetworzoną przez ge
niusz Fryderyka. Chłop K ry siak z Żelazowej Woli opowia
da: „Jo byłem wtedy ehłopokiem kiikanaścieleinim, tu do
bydła byłem przy drugiej wsi,
ale przjdatałem co wieczór do
Żelazowej Woli i dopiero z
ludźmi słuchałem! Bywało na
rodu się zbiera, ot, pod bramą
z dziedzińca, a tu na kamie
niach pod świerkiem, albo tam
pod lipami — i dopiero ci słu
chają, a pan Fryderyk gra 1
gra, że he! Śliczne to było gra
nie, oj śliczne!...“

m uzyce
(choć o tym nie wiedział, tyljto
przypuszczał) ofiarow ali na ro
gatkach WoH puchar z ziemią
ojczystą i zaśpiewali jakże nie
udolną, lecz równocześnie głę
boką piosenkę:

„Zrodzony w polskiej krainie
Niech ticój talent wszędzie
słynie,
A gdy będziesz nad Dunajem,
Sprewą, Tybrem lub Sekwaną
Niechaj polskim obyczajem
Ogłossonemi zostaną
Przez tice zajmujące tony,
Co umila nasze strony
Mazur i ErakmrAak luby,
Stąd szukaj zaszczytów, chlu by,
Nagrody talentu trudów,
Ze głosząc pieśni naszych lu
dów
M u zy k a lu d o w a — trzonem
Jako ich współziomek prawy ,
tw órczości C hopina
Przez 20 łat pobytu swego w Przydasz wieniec do ich sła w y“ .
Polsce wchłonął Fryderyk Cho
pin moc melodii ludowych, co
zaś najważniejsze znalazł klucz
do ich źródła, zgłębił ich du
cha, poznał dogłębnie nie tylko
melodię, lecz również ry tm i
harmonię ludową — te elemen
ty muzyczne, które są najistot
niejsze, które stanowią o isto
cie folkloru, o istocie narodo
wej muzyki i o je j duszy! M u
zyka ludowa stała się trzonem
twórczości
Chopina, przepoił
nią cały swój styl twórczy, kom
pozytorski — przez to właśnie
jego twórczość jest tak specy
ficznie narodowa, polska,
że
pozwala wykrzyknąć Francu
zowi: „Gdyby ktoś z polskiej
k rw i wyciągnął ekstrakt i chciał
mu dać formę wyrazu najmniej
materialną w świecie uczucia,
a zatem w muzyce — nie mógł
by wymarzyć szlachetniejszej
nad muzykę Chopina. Nie było
na święcie drugiego kompozy
tora, który by wycisnął na swo
ich utworach więcej piętna na
rodowego — niż On!...“
M ieli więc rację przyjaciele
Chopina z prof. Elsnerem, Mau
rycym Mochnackim, Sewery
nem Goszczyńskim, Stefanem
W itwickim , K. Brodzińskim na
czele, gdy odjeżdżającemu na
zawsze z Polski Fryderykowl

Chopin pozostał w iem y do
końca życia prośbie przyjaciół!
swemu własnemu, głębokiemu
przekonaniu, że tylko taką a
nie inną, tylko polską muzykę
ma pisać.

„S z tu k a ja k pow o ju
w ie n ie c“
Obecnie przykłada się dużo
wagi do badań naukowych nad
stosunkiem twórczości Chopina
do polskiej muzyki ludowej. Osiągnięcia
muzykologów, nie
tylko zresztą polskich (np. Wieczysława Paschałowa) w tej dzie
dżinie są poważne. Nie miejsce
tu na rozważania teoretyczne.
Przytoczę tylko to co ptsze H.
Wlndakiewiczowa w swej zna
komitej pracy „Wzory ludowej
muzyki polskiej w Mazurkach
Fryderyka Chopina": „Zależ
ność Chopina od twórczości lu
dowej nie ogranicza się na na
śladowaniu rytm ów tanecznych.
Zależność ta... leży w użyciu 0 ryginalnej budowy taktów, zdań
i okresów, w użyciu wżerów !u
dowych rytmiczno - melodyj
nych i wydobyciu
na
jaw
nowych praw rytmicznych, to
nalnych I harmonicznych, które
w melodiach ludowych znajdu
ją się w stanie biernym“

Fotokopia pleśni Chopina „Życzenien
wartość dzieł Chopina? Stanów
czo, tak. Pianiści radzieccy — i
to łączy ich w wspólną grupę,
mimo indywidualnych różnic w
ich grze — starają się przede
wszystkim
poprzez
powłokę
dźwiękową kompozycji chopi
nowskich dotrzeć do tego, co eta
nowi ich najgłębszą treść wew
nętrzną. Dla nich, wychowanków
radzieckiego środowiska i m ark
sistowskiej estetyki, w której
podstawowym założeniem jest
nierozdziełnośó form y od treści
w sztuce — zależność form y od
treści, doskonałość muzyki Cho
pina jest wyrazem wielkości du
cha polskiego kompozytora, si
ły jego emocyj i głębi przeżyć
wyrażonych w jego kompozy
cjach. Nastawienie na treść, na
uczuciowy wyraz tych utworów
jest podstawą stosunku radziec
kich wykonawców do muzyki
polskiego kompozytora. A 4e w
muzyce Chopina mogli oni zna
leźć przeżycia istotnie głębokie
i silne, wyrażone w nieskazi
telnie artystycznej form ie —
nic dziwnego, że kunszt w y 
konawczy chopiniertów radziec
kich osiągnął takie wyżyny, że
pozwalał im wielokrotnie zdo
bywać laury i ne międzynaro
dowej arenie.

rakter, -jej silny wyraz uczucio
wy. jej prostota środków artys
tycznego wyrazu — przy n a j
wyższym kunszcie rzemiosła
kompozytorskiego, Jej pówszech
na dostępność — obok najbar
dziej własnego, Indywidualnego
obliczą.
Radziecka pianlstyka znajdo
wała i znajduje w muzyce Cho
pina takie problemy do rozwią
zania, które stawiały przed w y
konawcą nie tylko zagadnienia
techniki
fortepianowej,
ale
przede wszystkim — interpreta
cyjnej. Toteż pianiści radzieccy
studiowali i w ykonyw ali z zapa
łem wszystkie dzieła polskiego
kompozytora. Zaś publiczność
polska i polski sąd konkursowy
jeszcze w okresie międzywojen
nym wysoko oceniali ich grę,
dając im pierwsze miejsca na
warszawskich
międzynarodo
wych konkursach chopinow
skich, i z entuzjazmem p rzyj
mując młodych pianistów w
czasie ich podróży koncertowych
po Polsce.
Czy jest coś -w stylu gry ra
dzieckich pianistów specyficzne
A w czasie wojny k u lt Chopi
go, co pozwała, im — niezależnie
od ich technicznej nieskazitel na w ZSRR znalazł nową i nie
ności — tak głęboko jak mało zmiernie ciekawą formę: wyko
komu wniknąć w duchową za nanie w s z y s t k i c h utworów

Chopina be* w yjątku w zam
kniętym cyklu koncertów, od
pierwszego do ostatniego, po
śmiertnie już wydanego dzieła
włącznie; od pierwszych, prawie
dziecięcych utworów genialne
go podrostka, do ostatnich, kre
ślonych w Paryżu drżącą ręką
konającego mistrza.
W wykonaniu tego „żywego
wydania dzieł Chopinowskich“
w Moskwie, jeszcze w r. 1346,
wzięli udział najlepsi pianiści
młodszego pokolenia. Brluszkow, Richter, Jemelianowa, Tatjana Goldfarb, Nina Otto, N ikołajewa, Tatulian, Jochelea i
inn i podzielili między siebie ca
ły dorobek mistrza i w 8 kon
certach
abonamentowych po
dwóch wykonawców w jednym
koncercie, rozwinęli przed słu
chaczami cały wachlarz utwo
rów
polskiego kompozytora.
Cykl cieszył się takim powodze
niem, że po 2 pierwszych kon
certach przeniesiono go do więk
szej sali, by dać możność wysłu
chania go napływającym tłu 
mom słuchaczy.
Niezależnie od takich cyklów
w ciągu każdego sezonu w każ
dym z większych miast radziec
kich odbywa się szereg recitali
w całości poświęconych tw ór
czości Chopina. Tak było w la 
tach przedwojennych, tak było
w czasie wojny i jest teraz.
Niezależnie od recitali, w cy

W pieśni ¿udowej odkrył Cho
pin takie oryginalne pokłady
rytmiczne, melodyjne i harmo
niczne, których słabsze talenty
jego poprzedników lub rówieś
ników dostrzec nie potrafiły.
Odkrycie to pozwoliło Chopi
nowi — jego genialnej fantazji
twórczej -r- sięgnąć po najwyż
sze wzloty melodyki i harmoni
ki, subtelnej ry tm ik i i agogiki,
stworzyć „nowe światy“ mu
zycznego piękna i stylu — sty
lu zarówno narodowo - polskie
go, jak i jego własnego —
„chopinowskiego", w którym
każda fio rytu rka ma swój głę
boki sens i porządek, w którym
pulsuje wewnętrzny ty tm nie
zależny od podziału taktowego,
w którym linia melodyjna żyje
własnym życiem, splatając się'
w całość konstrukcyjną utwo
ru, wyrażającego różne stany
duchowe człowieka w prze
dziwny, misterny sposób. Tym
odkryciem wskazał Chopin dro-,
gę wszsytkim swym następcom
Z pewnością wieie jest jeszcze
do odkrycia nowych, pięknych,
nieznanych wartości w pieśni i
muzyce naszego ludu. Jest więc
rzeczą nie ulegającą kwestii, że
droga, wskazana przez Chopina,
jest jedynie słuszna i prawdzi
wa. Wstąpił na nią Stanisław
Moniuszko, lecz jako m niej uzdolniony, nie potrafił wznieść
się do tak wysokiego lotu, jak
Chopin. Po dłuższej przerwie
wszedł na tę właściwą drogę,
trzeci nasz genialny twórca mu
zyczny
Karol Szymanowski,
któ ry odkrył inne właściwości
w muzyce ludu polskiego i tym
zyskał sobie nieśmiertelność. Je
śliby więc ktoś współcześnie
chciał
odwrócić
się
od
Chopina, od dróg przez nie
go wytkniętych, wystawiłby so
bie tylko smutne świadectwo
niezrozumienia prawdy i mu
siałby odejść w zapomnienie,
ja k i te okresy naszej historii,
które błądziły, będąc w przeko
naniu, że tworzą nowe warto
ści!
'
1

I
tr

F ryderyk Chopin —• rysunek Delacroix.

Rozpoczyna
„Rok Chopinowski"
We wtorek, dnia 22 bm. roz
poczną się w całym kraju u ro 
czystości, związane ze
139-ą
rocznicą urodzin największego
kompozytora polskiego, Fryde
ryka Chopina, które zapocząt
kują Rok Chopinowski, w Stu
lecie śmierci arstysty.

Chopina w miastach polskich I
zagranicznych, w dniach odpo
wiadających historycznym da
tom, możliwie w tych samych
salach i z tym samym progra
mem.
Pierwszy koncert z tego cy
klu odbędzie się w dniu
24
Inauguracją w Warszawie bę bm. I odtworzy pierwszy w y 
dzie uroczyste posiedzenie „Ko stęp 8-letniego Chopina w War
m itetu Honorowego Roku Cho szawie.
Koncerty historyczne
będą
pinowskiego", które odbędzie
się odbywały prawie w każdym
się wieczorem 21 bm.
miesiącu przez cały Rok Cho
Uroczystość rozpocznie
się
pinowski.
polonezem As-dur w wykona
Techniczną organizacją im 
niu H. Sztompki. Punktem k u l
minacyjnym inauguracji będzie prez muzycznych, planowanych
przemówienie Prezydenta Bie w ramach Roku Chopinowskie
„W Polsce — kończę słowami ruta, honorowego
protektora go w Warszawie 1 na prowin
Cypriana Norwida z „Prom eti- Roku Chopinowskiego. Następ cji, zajmuje się „A rtos“ . Kon
diona“ — od grobu Chopina nie laureat Państwowej Nagro certy te będą m iały charakter
odbythać
rozwinie się sztuka, ja k powoju dy
Artystycznej,
Bolesław upowszechniający,
1
we
wieniec, przez pojęcie nieco su Woytowicz odegra kilka utwo się będą w szkołach
wszystkich
zakładach
pracy.
mienniejsze o formie życia, to rów genialnego kompozytora.
Imprezy w terenie organizo
jest, o kierunku piękna i o tre 
Uroczystość będzie nagrana wane są w porozumieniu z Ko
ści życia, to jest, o kierunku do na stilo i transmitowana
22
bra i prawdy. Wtedy artyzm się bm. o godz. 11-ej w południe. mitetami Wojewódzkimi Roku
Chopinowskiego.
złoży w całość narodowej sztu
W domu, gdzie urodził
się
W ramach Roku Chopinow
k i“ . I dalej: „Podnoszenie ludo Fryderyk Chopin — w Żelazo
skiego
organizowana jest w iel
wych natchnień do potęgi prze wej Woli w ramach uroczysto
ka
wystawa,
na którą ekspo
nikającej i ogarniającej Ludz ści w dniu 22 bm., po części okość całą — podnoszenie ludo ficjalnej k ilk a utworów forte natów dostarczyła zarówno Pol
ska ja k i Francja. Wystawa owego do Ludzkości nie przez pianowych
odegra
Henryk Iw arta zostanie najpierw w Pa
stosowanie zewnętrzne i konce Sitompka.
ryżu, potem w Londynie, a na
sje formalne, ale przez we
Tegoż dnia w sali „Roma“ w wrzesień bieżącego roku prze
wnętrzny rozwój dojrzałości... Warszawie odbędzie się kon
wieziona zostanie do Warsza
oto jest co wysłuchać daje się
cert, w którym wezmą udział wy.
z Muzy Fryderyka, jako zaśpiew
orkiestra filharm onii stołecznej
Obszerny plan Wydawnictw
na sztukę narodową“ .
i soliści Zbigniew Drzewiecki i Chopinowskich,
nakreślony
Jan Ekier.
przez
Kom itet Wykonawczy
klach powszechnych wykładów
Następnego dnia nastąpi o- Roku Chopinowskiego, został
uniwersyteckich o muzyce, co twarcie cyklu pod nazwą „Ż y  zrealizowany z stu procentach.
roku jeden z nich jest poświę we wydanie dzieł Fryderyka Obejmuje on pierwszy zeszyt
cony Chopinowi.
Chopina“ . Cykl obejmie 14 kon wydania zbiorowego dzieł Cho
Chopin rozbrzmiewa stale w certów, na których wykonane pina, Kalendarz Roku Chopi
0
Wszechzwiązkowym Radio Ra zostaną wszystkie dzieła Cho nowskiego, nową książkę
Chopinie,
której
autorem
Jest
dzieckim i to zarówno w koncer pina, napisane na fortepian z
tach specjalnych, jak w normal towarzyszeniem orkiestry,
a Jarosław Iwaszkiewicz i wiele
nych, mieszanych recitalach pia także utwory wokalne, kameral broszur, popularyzujących mu
nistyćznych.
ne, na dwa fortepiany 1 mło zykę Chopina.
Bardzo udanym wydawni
Chopin na koniec nagrany dzieńcze, niedawno odnalezio
ctwem
jest broszurka pt. „F ry
ne.
W
tym
wielkim
cyklu
kon
jest przez
najwybitniejszych
pianistów radzieckich na płyty certowym wezmą udział n aj c e rjk Chopin 1 Żelazowa Wo‘a • Broszurka zawiera 16 do
lepsi polscy chopiniści.
gramofonowe.
skonale
wykonanych Ilustracji
W Związku Radzieckim z za
Innym cyklem będzie
seria
1
Przystępnie
opracowane damiłowaniem grają też transkryp koncertów „historycznych“ , któ [ ne
biograficzne o Fryderyku
eje chopinowskich
utworów re odtworzą
własne występy | Chopinie.
J. K.
skrzypkowie i wiolonczeliści.
Chopinowi na koniec poświę
cono w ZSRR cały szereg żarów
no monograficznych, jak i in 
‘ PECJALNE WYDAWNICTWO
nych prac naukowych, którym
dia wykonane węglem, akwareOLA KIEROWNIKÓW'
le 1 obrazy olejne, związane te
— podobnie ja k i imprezom,
ŚWIETLIC
z pejzażem wałbrzy
W najbliższym czasie nakła- matycznie
przygotowywanym w związku z
skim 1
praca
,
wałbrzyskich
dem
Spółdz.
Wydawn.
„Książ„Rokiem Chopinowskim“ — poukaże sie
WArcJn\,vnjctvi’o górników 1 robotników. Obrazy
sa
dziełami
artystów
święcimy już oddzielny artykuł, przeznaczone dla kierowników
malarzy:
■'i Modiibowskiego.
Bieleckiego,
Jest to najlepszym dowodem, świetłic,
jak głęboko sięgnął Chopin w j stytut B a ™ n e r , 0ckTch2 - - ° rabiÉa * W i^ - o r k a
redakcją Jana K o tta ....... P° d
SZTUKA
kręgi masowego, ludowego słu
, Wydawnictwo,
obejmujące ANNY SWTRSZCZYNSKIEJ
chacza w ZSRR. Jak daleko wy ok. 500 stron druku, służyć
W TEATRACH CZESKICH
szedł poza ramy wytrawnych dzie prowadzącym zajęcia świe
w
Teatrze M iejskim w Sia
tacowe,
jako
materiał
pomocni
muzyków - fachowców, jak sze czy.
nym w Czechach odbyła
się
rokie zatoczył koła wśród wszy
premiera sztuki
Anny Ś w irPRACA GÓRNIKÓW NA
stkich narodów zamieszkują
szczyńskiei .Strzały przv ulicy
OBRAZACH PLASTYKÓW
Długiej" Sztuka polskiej ni«ar
cych Związek Radziecki.
Śl ą s k i c h
ki wystawiona zertanie w cią
Można śmiało powiedzieć, że
Powiatowy Kom itet PZPR w gu bm. na scenach
dalszych
Chopin — jak Czajkowski — Wałbrzychu zakupił niedawno sześciu teatrów czeskich, a w okilka
obrazów
—
dzieła
a
rty
kresie tygodnia Przyjaźni Poistał się dziś w ZSRR kompozy
stów malarzy dolnośląskich
z ko-Czechosłowackiej
odegratorem ogólnoludowym,
grupy „Śląski c iy a “ . Są to stu j na zostanie 30 razy.

Kronika kulturalna

N r Hf

TRYBUNA LUDU

Z k r a ju
m ie s z a l n ia

pasz

W GDAŃSKU
Centrala Rolnicza Spółdzielni
* Czyni przygotowania do urucho
mienia w Gdańsku mieszalniwytwórni wysokowartościowych
pasz treściwych. Zdolność w y
tw órni, której uruchomienie na
stąpi w najbliższym czasie, bę
dzie sięgała 2.0(M) ton miesięcz
nie.
Z usług tej w ytw órni będą
mogli korzystać również ro ln i
cy innych województw.

R A C JO N A LIZA TO R

Mn froncie w alki z nielegalnym ubojem
Ink handlarki ukrywały
cielęcinę w mleku i śmietanie
W całym kraju toczy się Obecnie walka ze szkodnictwem gos
podarczym. 18 lutego br. akcja kontrolna objęła m, łn. powiat
radzymiński, W akcji, oprócz przedstawicieli Ochrony Skar
bowej i Centrali Mięsnej wzięli udział funkcjonariusze MO
i ORMO — łącznie ok. 200 osób. Specjalny nacisk położono na
wykryde uboju nielegalnego.

Rzeźnik Panek był wyraźnie mięsa? — kupił wczoraj wieczo
POWRÓT REPATRIANTÓW
zaskoczony.
rem. — Dlaczego nie stemplo
Z LUBEKI
■
—Karta rejestracyjna? — zda wane?.,.
Do Szczecina przybył trans na 1 lutego. — Skąd ma 100 kg
Nie spodziewał się rzeźnik Paport repatriantów z Lubeki w
liczbie 280 osób. Znajdują się
wśród nich robotnicy wywiezie
n i w czasie wojny do Rzeszy
oraz.grupa rolników.

Mojlepsi wrocławscy traktorzyści
przedstawieni do odznaczeń

nek, że o godzinie 4 rano w Ja
dach złoży mu wizytę Ochrona
Skarbowa w asyście m ilicji i
ORMO, Ciekawe, czy też tylko
on miał takiego pecha?...
Nie tylko.
Właściciel piekarni w Stra
chówce, Franciszek Śliwa, za
b ił ogromnego cielaka. Pół zdą
żył sprzedać Pankowi, a pół...
zabrała milicja. Zabrała również
kilka litró w samogonu i jego sa
mego na przesłuchanie do komi
sariatu.
Na stacji w Tłuszczu wsiadała
do pociągu, idącego do Warsza
wy, Czesława Gawlik z Rybienka. Nie dostała się jednak do
wagonu, bo wiozła na sprzedaż
2 połówki cielęciny. Do w iny się
jednak nie przyznaje, mówi: co
się panowie czepiacie? Potrzeb
ne mi pieniądze na wesele, cie
lak jest mój, więc go zabiłam i
sprzedaję, co komu do tego. A
zresztą, czy to ja jedna?
. Telefon posterunku MO w
Tłuszczu dzwonił bez przerwy.
— Tu gmina Małopole. Grupa
X wiezie na punkt zborny 200 kg
mięsa i 50 litró w samogonu.
— Mówi Klembów. Zajęliśmy
120 kg wieprzowiny, 20 litró w
bimbru, prowadzimy 7 zatrzy
manych.
— Tu grupa IV. Koło Woło
mina samochody nasze ugrzęzły
w błocie. Do celu musieliśmy
dotrzeć pieszo, bo nawet fu r
manką nie można było przeje
chać. Złapaliśmy kilka handla
rek. Cielęcinę ukryw ały w mle
ku i śmietanie.
Gdy wszystkie grupy opera
cyjne spotkały się znowu w Ra
dzyminie, było już ciemno. A k
cja trwała 15 godzin. Spisano
GD protokółów. Skonfiskowano
ók. 800 kg mięsa cielęcego i
wieprzowego. Kilkanaście osób
wzięto na przesłuchanie.
Franciszek Śliwa nie przy
znaje się do winy. Cielaka zabił,
owszem ale na własny użytek.
To chyba wolno. Pół zatrzymał
dla siebie, a pół oddał kuzynce.
— Nie wie, że „wsypał“, go już
rzeźnik Panek.
We wszystkich niemal zezna
niach powtarza się jedno: nie
wiedziałem, a zresztą czy to ja
tylko?
O to właśnie chodzi, *e nie

SPRZĘT SPORTOWY
DLA WCZASOWICZÓW
W PNZ okręgu wrocławskiego
Traktorzysta, Franciszek Je
Fundusz Wczasów Pracowni- k ilk u mechaników i traktorzy
dynak, przodownik pracy, w y
:ych w Zakopanem otrzymał
a użytku wczasowiczów pierw stów odznaczyło się szczególną kazał się sumiennością w -wyko
•sy przydział sprzętu . sporto sumiennością w obsłudze i re nywaniu swych obowiązków i
wego w postaci 100 par nart i moncie traktorów, w akcjach dbałością o powierzony
mu
łyżew.
sprzęt.
Za minimalną opłatą, prze siewnych, żniwnych i likw idacji
inaczoną na: cele konserwacyj ugorów.
Władysław HIadzik, traktorzy
ne, wczasowicze mogą korzy
sta wykonał w r. ub. 180 proc.
Mieczysław
Jurczyk,
wielokro
stać ze sprzętu sportowego.
tny przodownik pracy, mechanik normy bez remontu traktoru. Za
3.000 GOSPODARSTW
i instruktor terenowy we wro oszczędził w tym czasie 2.800 kg
ROLNYCH
cławskich
PNZ, rozpoczął pracę paliwa.
NA PERYFERIACH ŁODZI
w
okręgu
w
1948 r. jako mecha
Władysław' Horła, mechanikW granicach Wielkiej Lo
dzi znajduje się około 24 tys. ha nik zespołowy i w ciągu tego ro ślusarz, we własnym zakresie, w
użytków rolnych z 3 tysiącami ku wyremontował 14 traktorów godzinach wolnych od zajęć, w y
drobnych gospodarstw. Mając
na względzie dobro samych ro l pomimo trudności, spowodowa remontował lokomebile praż k il
ników, Woj. Wydział Rolnic nych. brakiem odpowiednich na ka młocarni., Wykonane prace
twa i Ref. Rolnych w Łodzi bę<- rzędzi.
mają. wartość kilkuset tysięcy
Ą '
dzie się starał jeszcze wiosną br.
złotych.
W uznaniu tych zasłiig j .posła
przekształcić produkcję rolną
tych wszystkich gospodarstw na danych uzdolnień Inspektorat
Mechanik-ślusarz Edward Kowytwórczość
warzywniczą i Mechanizacji PNZ skierował go ruba, w akcji żniwnej ub. r. wy
sadowniczą. W ten sposób 3 tys.
drobnych gospodar stw podmiej - na specjalny kurs, gdzie otrzy remontował we własnym zakre
skich stanie się bazą warzyw- mał równolegle dyplom mecha sie, w godzinach nadliczbowych,
niczo - owocową w skali ogól nika zespołowego < instruktora kilkś kosiarek, żniwiarek i snonokrajowej.
terenowego.
powązałek. Dzięki niemu ze
REMONT MIESZKAŃ
spół
'Lipa w pow. Ząbkowice,
W ciągu swej pracy w -D yrek
ROBOTNICZYCH
mógł
ukończyć przedterminowo
cji PNZ okręgu wrocławskiego.
W GRUDZIĄDZU
żniwa.
Jurczyk
wyremontował
28
tra
k

W Grudziądzu wyremontowa
no w roku ub. z kredytów, torów różnych typów, nie licząc
Zasłużeni przodownicy pracy
przyznanych przez Radę Pań tych, które miał pod stałym przedstawieni zostali do odzna
stwa, 1,222 mieszkania robotni nadzorem technicznym.
czenia.
cze, które były kompletnie zde
wastowane na skutek działań
wojennych. Ogólny koszt re
montów wynisół 113 miln. zł.
Powiatowa Rada Związków
Zawodowych we Włocławku od
dała do dyspozycji robotników
2 tys. izb mieszkalnych. W roku
bież. Powiatowe Rady Związ
dowę gimnazjum rolniczego.
Powiał olkuski i tarnowski
ków Zawodowych rozszerzą bu
Kontynuowano prace przy bu
downictwo' nowych mieszkań 1
dynkach szpitala i 1sanatorium
wykonały jplan inwestycyjny
Wyremontują większą ilość mie
W Krynicy Wsi, Obiekty te zo
szkań robotniczych.
staną oddane do użytku w br.
We wszystkich powiatach woj. krakowskiego przeprowadzono
W Zakopanem rozpoczęto bu
S0-LETNI JUBILEUSZ PRACY w roku ub. wiele inwestycji w dziedzinie prac budowlanych.
dowę 11-kłasowej szkoły pow
W elektrowni łódzkiej odbyła
szechnej na Bystrem, bud iwę
W pow. miechowskim z więk
słę uroczystość jubileuszowa z szych budynków wykonano w Mostek, Mniszów i Więcławice. nowego mostu żelbetonowego
W
100
proc.
wykonano
w
ro
okazji 30-lecia nieprzerwanej surowym stanie gmach przezna
ku ub. plan inwestycyjny vr .oraz przebudowę Muzeum Ta
pracy dyrektora administracyj czony na państwową lecznicę pow. olkuskim. Przeprowadzo trzańskiego. Poza tym m. in.
nego, ob. Edwarda Andrzejaka. zwierząt w Miechowie, kosztem no remonty w budynkach uży odbudowano schronisko Pol
Jubilat w ciągu 30-letniego ponad 11.6 miln. zł. Rozpoczęto teczności publicznej, uporządko skiego Tow. Tatrzańskiego na
okresu swej działalności prze budowę ośrodka zdrowia. Po wano ulice Olkusza oraz odbu H all Kondratowej. Na remont
szedł wszystkie stopnie hierar nadto kontynuowano budowę dowano szkoły powszechne w sanatorium wydano ponad 10
chii pracowniczej, od robotnika szkół powszechnych w gmi Wolbromiu, Bęble,
Wielkiej miln. zł.
W Nowym Targu wybudowa
do dyrektora.
nach: Brzuchań, Nowa Wieś, Wsi, Bydlinie i Głamowie.
no szkołę podstawową. W Rab
Ponadto x kredytów Minister ce wykończono budynek sana
rtwa Zdrowia przeprowadzono toryjny, ponadto wyremontowa
remont sanatorium dziecięcego no kilka budynków szkolnych.
w Rab3ztynie oraz remont szpi
W pow. wadowickim najpo
tala powszechnego w Olkuszu. ważniejsze roboty wykonano w
Również pow. tarnowski wy dziedzinie budowy 1 odbudowy
W woj. rzeszowskim odby- uczy idę 76 małorolnych go konał w roku ub. roboty, z&kre szkół. Remont przeprowadzono
wają się kursy fachowe dla ko spodyń. Równocześnie stara ślone planem inwestycyjnym w w 30 budynkach szkolnych. Na
biet wiejskich.
W powiecie niem Woj. Zarządu Zw. Sam. 100 proc. Wybudowano tam m ukończeniu jest budowa Domu
Łańcut
6-tygodniówe kursy Chłopskiej, wspólnie z Okręgo In. Dom Ludowy w Wierzcho Ludowego w Nowych Dworach.
budowę nowych
kroju i szycia, prowadzone w 4 wym Zarządem PCK, zorgani sławicach, ko6zte$p 12 miłn. zł Rozpoczęto
gromadach, obejmują 144 człon zowano w Rzeszowie kurs dla i szkołę zawodową w Tuchowie. szkół powszechnych w Gierał
kinie kół gospodyń wiejskich. 60 wiejskich przodownic zdro Ponadto przeprowadzono re towicach, Brzeźnicy, Zawadce,
monty budynków szkolnych 1 Zatorze, Spytkowicach, Budzo
Dla mało- i średniorolnych wia z całego województwa.
wie i Strzyżowie. Ponadto wy
W celu przygotowania kobiet innych.
kobiet we wsi samopomocowej
W Nowym Sączu odbudowa konano szereg innych robót bu
Kosina w tym samym powiecie, do czynnego udziału w życiu
zorganizowano kursy racjonal społecznym i politycznym w no z ruin, w etanie surowym, dowlanych.
W pow. dąbrowsko - tarnow
nego żywienia. W 8 gromadach rzeszowskim ośrodku szkole Państwowy Dom Dziecka i M iej
kobiety skorzystały z kursów niowym odbywa się kurs spo siki Dom Dziecka, o ogólnej ku skim wykończono budowę 4
racjonalnej organizacji gospo łeczno-polityczny dla instruk baturze 10 tys. m. sześć. Zakoń szkół powszechnych, rozpoczę
torek powiatowych i kobiece czono remonty w obiektach u- to budowę szkoły w Szczucinie
darstwa domowego.
W powiecie Jasło, gdzie w ra go aktywu terenowego. Absol żyteceności publicznej oraz raz i Domu Ludowego w Ragoszmach Czynu Kongresowego ko wentki tego kursu zorganizują poczęto w Marcinkowicach bu czy.
biety zorganizowały 12 kół go podobne szkolenie w szkole po
spodyń wiejskich, kursy facho wiatowej, które obejmie łącz
we odbywają się w 5 groma nie 500 kobiet wiejskich z po
szczególnych gmin tego woje
dach.
W pow. Nisko szycia i kroju wództwa.

E

Nowe szkoty, szpitale i domy ludowe
w województwie krakowskim

Kobiety wiejskie szkolił się
no kursach fachowych

Dzięki ofiarne) pracy robotników
papiernia dqhrowlcka znów pracuje

Starszy strzelec jfiZEF KARCZEWSKI
lat 22, żołnierz Korpusu Bezpieczeństwa Wewnętrznego,
kawaler Krzyża Walecznych, zginął w dniu 11 lutego
1949 r. śmiercią bohaterską od kuli zbrodniarza faszystów
skiego przy likwidacji resztek bandy NSZ.
Cześć Jego pamięci
Dowództwo KBW

Ppor. Stanisław Mackiewicz
lat, 25, oficer polityczno - wychowawczy Korpusu Bez
p ie c z e ń s tw a Wewnętrznego, kawaler Krzyża Walecaiych
zginął w dniu 11 lutego 1949 r. śmiercią bohaterską od
kuli zbrodniarza faszystowskiego przy likwidacji resztek
bandy NSZ.
»•
Cześć Jego pamięci
Dowództwo KBW

JELENIA GÓRA (koresp. wŁ).
Jeszcze ubiegłego roku nastą
piła awaria maszyny papierni
czej w dąbrowickiej fabryce
papieru koło Jeleniej Góry.
Pękł drąg tłokowy, który siłą
rozmachu rozsadził dużych roz
miarów cylinder.

Eksperci orzekli, że okres na
prawy trwać będzie bardzo
długo. Nowy cylinder może być
wykonany najwcześniej na 1
maja. Robotnicy jednak posta
nowili naprawić szkody syste
mem gospodarczym 1 nie cze
kać tak długo.

Wyrzucony już na szmelc cy
linder maszyny, mistrz tokar
Gestapowiec skazany ski Paluszczak, po kilkunastu
dniach oddał gotowy do ob
na karą śmierci
róbki
ślusarzom: Ochęduszko 1
Sąd Okręgowy w Krakowie
Julianowi Krupie, którzy wy
rozpatrywał sprawę Jana -Bu
konali dalsze operacje. Inni ro
jaka, konfidenta gestapo w Ja
botnicy wraz z dyrektorem fa
worznie.
bryki, byłym robotnikiem, uJak wykazał przewód sądo silnie pracowali nad naprawą
wy, Budak wydał w ręce oku innych uszkodzeń i w wyniku
panta wielu członków Polskie wspólnego wysiłku przed kilko
go Ruchu Opora, ponadto za ma dniami znów puszczono w
strzelił sam członka AL — M ie ruch maszyny papierni dąbroczysława Smirdka.
wickiej.
Budak skazany został na ka
J. D.
rę śmierci.

tylko Panek, Śliwa i Gawlik owa
trudnią się ubojem nielegalnym.
Zajmuje się tym co drugi miesz
kaniec Ry-bienka i Jadowa, a co
czwarty całego powiatu radżymińskiego. „Czarny rynek“ w ar
szawski jest bardzo chłonny,
spekulanci chcą zarabiać.
Rzeżnicy i handlarze prowin
cjonalni, których „działalność“
została zahamowana przez zor
ganizowaną akcję skupu żywca,
usiłują robić interesy na nie
wiedzy, a czasem lenistwie chło
pa: „przy biciu legalnym w rzeź
ni trzeba podatek płacić, jeszcze
powiedzą, że cielak chory albo
za młody, a zresztą kto tam wie.
dział, że w listopadzie (ub. r.)
wydano zakaz bicia cieląt“ .
To się jednak musi zmienić i
zmieni się. Chłopa trzeba uświa
damiać a spekulantów karać.
M. SOBIESKA

Flota i party
PLAN MORSKI W STYCZNIU
PRZEKROCZONY
Ogólny przeładunek towarów
w portach polskiego wybrzeża
wyniósł w styczniu br. 1.437 tys.
ton, co stanowi 124 proc. planu,
przewidzianego
ria ten okres
Warto podkreślić, że cyfra prze
ładunków portowych ze stycz
nia br. jest wyższa o 39 proc
od odpowiedniej cyfry z tego
samego miesiąca ub. roku.
Przewozy
morskie towarów
pod polską banderą osiągnęły w
styczniu br. przeszło 116 tys.
ton, tj. 128 proc. przewozów plis
nowanych i 147 proc. przewo
zów ze stycznia ub. r.
W żegludze pasażerskiej prze
wieziono w wymienioym okre
sie 1.931 osób, co stanowi 143
proc. planu i 151 proc. liczby pa
sażerów,
przewiezionych
w
styczniu ub. r.
TRANZYT
CZECHOSŁOWACKI
W ROKU 1948
Całkowity tranzyt czechosło
wacki, przechodzący przez por
ty polskie wpniósł w ub. r. 1.192
tys. ton. Z powyższej ilości to
warów blisko 80 proc. przeła
dowano w Gdyni i Gdańsku,
zaś około 20 proc. w Szczecinie,
REKORD SZYBKOŚCI
ZAŁADUNKU
Dzięki usprawnieniu technicz
nemu, w ielki elewator szczeciń
ski na nabrzeżu „Ewa“ ustalił
ńc-wy rekord, w szybkości obsłu
'gi ' statku. Do nabrzeża' elewato
ra przycumował statek „Samland“ po ładunek towarów ma
sowych w Ilości 750 ton. Na za
ładowanie i załatwienie spraw,
związanych x odprawą, przeżtta
czono 48 godzin, tymczasem ca
łość prac wykonano w 11 godz,
35 min.
ROZWOJ t o r t u
SZCZECIŃSKIEGO
W 1948 r. port szczeciński wy
konał państwowy plan przeła
dunkowy a 17 proc. nadwyżką,
osiągając 3.138.877 ton, co sta
nowi w stosunku do 1947 roku
czterokrotny wzrost obrotów
towarowych.

Ukcrtml za kradzlei
w spółdzielni
Rzeszowski Sąd Okręgowy
rozpatrywał w trybie doraź
nym sprawę Jana Pelkara *
Niechobrza i Mariana Gleronła * Błędowej Zgłobieńskiej,
oskarżonych o kradzież towa
rów, wartości lOCh^tys. zł ze
Spółdzielni „Samopomoc Chłop
ska" w Wołiczce (pow. Rze
szów). Pelkar akazany został
ha 6 lat, Gieroń na 4 lata wię
zienia.

Sprostowania
W korespondencji p.t „Włók
niarze łódzcy zarabiają córa* le,fplej’‘, zairtlesECBonej w nume
rze * dn. 18 bm., dane dotyczące
lieżby przepracowanych godzin
i wysokości zarobków odnoszą
się do okresów dwutygodnio
wych, nie zaś dekadowych, jak
mylnie podano.

T. i t f h l
ś w . M lu m h m r c t ft»

Czy nie za dużo?

Władysław Skotak, ślusarz w fabryce Marciniaka, wyko'
nał przyrząd do frezowania, dzięki któremu znacznie emniej'
szył się czas frezowania śrub

Wielkopolskie oiiodki maszynowo
służą drobnym rolnikom
Spółdzielcze Ośrodki Maszyno
we (£OM) w Wielkopolsce pro
wadzą intensywne prace związa
ne z nadchodzącym sezonem
wiosennych robót w rolnictwie.
W , ubiegłych dwu miesiącach
uruchomiono 45 dalszych SOM
Dzięki temu liczba ich wzrosła
do 270.
Ośrodki zaopatrzone są w ok.
280 traktorów oraz w komplety
maszyn jak: kultywatory, brony
itp. Ośrodkom maszynowym ału
żą -pomocą techniczną zalog-i fa
bryk \vieiko polskich.
Patronaty fabryczne przyczy
niają się do pogłębienia sojuszu

robotniczo-chłopskiego, nawią&O
ją bowiem bezpośredni koniakz chłopem. Przy wszystkich SOM
wyłoniono spośród użytkowo!'
ków mało- i średniorolnych k0"
mitety członkowskie, które będi
czuwać nad sprawnym przepro
wadzeniem prac w okresie wi®*
sennym.
Komitety te dają gwarancję
że Spółdzielcze Ośrodki Masę?'
nowe będą służyć przede wszy*'
kim małorolnym. SOM obsłuż*
wiosną br. przeszło 90 tysięC-f
gospodarstw mało- ł średnior«*'
nych,

Sport

Finały mistrzostw Polski
w siatkówce drużyn żeńskich
W sobotę, 29 bm. w sali Pol
skiej YMCA w Łodzi rozpoczę
ły się finałowe spotkania w
piłce siatkowej o mistrzostwo
Polski drużyn żeńskich.
W spotkaniach finałowych
startują następujące drużyny:
AZS (Warszawa), SKS (Warsza
wa), „Chemia“ (Łódź) i „Grom“
(Gdynia).
Rewelacją mistrzostw jest ze
spół „Gromu" z Gdyni, który w
spotkaniach półfinałowych zdo
był pierwsze miejsce w swojej
grupie, zwyciężając zeszłorocz

nego mistrza — AZS - sraras*^
ski.
.
Dobrą formę wykazują « • * "
nicskl ł¿dzikiej „Chemii“ (da**
ny HKS — wielokrotny
mistrz Polaki), natomiast zeep1*
jedenastokrotnego mistrza
ski—AZS (Warszawa) praeclK^
dzl wyraźny „spadek formy“- ^
Wyniki sobotnich spotkań ”
ły następujące:
„Chemia“ rT
AZS (W-wa) 8:1 (15:7, l»;9'
12:15, 15:10), „Grom" (Gdy«»'
— SKS (W-wa) 3:0 (15:8, l#'-'’
15:7).

Vrzunova (CSR) mistrzynią świat*
w leistete figurowe! nu lodzie
Ostatni dzień m istrzostw świata
w Jejjdzie fig u ro w e j na lodzie, roz
gryw anych w P aryżu w Pałacu
Sportowym , zgrom adził przeszło 20
tysięcy widzów.
M istrzostwa zakończyły się w ie l
k im sukcesem reprezen tan tki Cze
chosłowacji, 20-letniej A len y V rzanoyej, któ ra w zbudziła ogólny zach
w y t publjcznoscl swym wspanta tym repertuarem Jazdy. Yrzanoya

zdobyła mistrzostwo świata
A m e ry kan ką
Sherm an,
A n i* *
A ltw egg 1 swą rodaczką Kekolo»*Tegoroczna
m istrzyn i
E or° J (
P aw likow a (A ustria) wycofała
i powodu złam ania łyżw y.
Po mistrzostwach ły tw la r k l ł j - j j
— Vrzanova, Nekoloya 1 Ł er * * * ji(
(która była S-ma) otrzym ały * 1 '
zaproszeń na starty za granicą* &

Hokei w Zakopanem
V f ramach m iędzynarodowych za
wodów narciarskich 35. 8. „G w a r
dia“, rozgryw anych w Zakopanem ,
na m iejscowym lodowisku odbył się
mecz hokeja lodowego m iędzy k r a 
kowską „W isłą" 1 bydgoską „G w a r
dią". Stan lodu byl nieszczególny,
Jednak gra stała na dobrym pozio
mie. D rużyna „ G w a rd jl“ osłabiona
była brakiem bram karza M uszyń
skiego, k tó ry przebyw a obecnie w
Warszawie, szykując się na w yjazd
do M oskwy z polska ekipą repre
zentacyjną.
Mecz zakończy! się

zwycięstwem „W is ły " w stos**"’#
2:9 (1:0, 1:0, 0:0). B ra m k i * doD:J
Sokołowski 1 Kow alski.

. «r

Do Zakopanego przyb yła J°*t f ńr»
glerska ekipa narciarska,
weźmie udział ' w
M ię d zy*^ *
n
wych
Zawodach
N arciarskie"
„Puchar T a tr" .
E kip a sk'?d,a, r(.Kz 28 zawodników i 5 z a w o d n i* ] .
D rużyna m a w swym składzie w
lepszych narciarzy W ęgier.

Ze sportu w ZSHR
Tegoroczna m istrzyn i świata w
Jeździe szybkiej na lodzie — M aria
Isakow a, ma la t 20. Po raz pierw szy startow ała
w
zawodach
w
15-ym roku życia, a Już w \rok póź
niej zdobyła nagrodę w Zawodach
o mistrzostwo ZSR R . W 1945 r. po
raz pierw szy
zdobyła ty tu ł m i strzowski Ż w ją zk u Radzieckiego.
W swej dotychczasowej karierze
sportowej Isakow a zdobyła 4 razy
nagrodę Im . K iro w a, cztery razy
bvla m istrzynią rep u b lik i l pięó ra 
zy
absolutną m istrzyn ią ZSRR.
Zawodniczka ta
posiada rekord
ZS R R na dystansie 1.000 m (1:41,2).
Isakow a jest członkinią „D ynam o“ .
Trenerem je j jest jeden z najlep szych łyżw iarzy radzieckich — Iwan A nlkanow .

...We Wrocławiu na ul. Jarzębnicnoej mieści się miejski
iłobek rejonowy (dzienny) o
przeciętnej frekwencji 10 dzie
ci, obsługiwany przez 9-osobowy personel.
10-ty istniejący etat nie jest
*
na szczęście obsadzony, bo Na k ry te j p ły w a ln i w Lenlngra dzie doskonały w y n ik uzyska!
na
chyba całe towarzystwo zanu 100 m stylem dowolnym A rtem 1.1bel, k tó ry przepłyną! ten dystans
dziłoby się na śmierć z braku W czasie 58,4 sek.
B ra t
jego, Ig or,
poprawiający
macy,
twe w y n ik i * każdym startem ,

WS"

m lal czas 1:01,9. Bardzo dobry UI)»
n ik uzyskała również
KaPll, , a0»
W asiljew a, przepływ ając
cz»1
209 m stylem dowolnym
2:42,6.

Mistrzostwu świot®
w hokeiu
W Sobotę w dalszyrn
mistrzostw hokejowych ^ L jc ,
rozgrywanych w Sztokhoi i
mecz CSR — USA zaKo1^Utsię nieoczekiwanym
wem amerykanów W stosu
2:0 (0:0, 1:0, 1:0).
. CieObecnie, po przegranejI ^
chosłowacji, o tytule mis* ^¡ja
skim zadecyduje wynik sp
nia CSR—Szwecja. Kto z' Lriaży — ten będzie mistrzem
ta.

Nr 50
zL n o ta tn ik a W a m i mim

t*

G wódce
i kelnerach
, Mimo że od chw ili podnie
cenia ceny wódki dal się za
uważyć pewien spadek w
konsumc.ji alkoholu, tym nie
«'niej bardzo dalecy jesteśmy
° " chwili, kiedy będzie można. uznać, że Warszawa n.*e
P>Je za dużo.
Smutna to prawda, ale stohea obok Olsztyna jest m ia
stem najbardziej rozpitym.
Zwalczając konsekwentnie
Wszystkie przyczyny alkohouzinu, musimy bezwzględnie
Napiętnować także wielu kel
nerów w wielu w warsząw*Wch lokalach, którzy wciąż
Jeszcze nakłaniają klientów
Picia. Ileż to razy kelner,
Podając zamówioną potrawę
Pyta:
„a wódeczka jaka,
Niniejsza czy głębsza?“
ftiada klientowi, któ ry nie
chce ani głębszej, ani m niej
szej.

T

TRYBUNA LUDU

f

Naraża się na obrazę kelNera i jest od tej ch w ili tra k 
towany po macoszemu, obsłu
giwany byle ja k (przykłady:
restauracja „W ar“ FI. N aru
towicza, „Dziedzilia“ ul. m ar
szałkowska. „Nowy Cristal“
Ni- Bracka itp.).
Powie ktoś: tyle się już na
ten temat pisało. Słusznie. P i
sało się wiele, aie widocznie
Wciąż jeszcze za mało, skoro
takty namawiania do wódki,
zmuszania do picia pod „presi*t moralną“ ciągle się mito
za.
Cóż na to Związek Zawo**GWy Pracowników Gastro
nomicznych?
(w. b.)

Kcłn
sum okszti* łseniowe
przy świetlicach
W rb. przy 72
świetlicach
¿w. Zaw. Prac. Instytucji Spo
łecznych
organizowane będą
kola samokształceniowe.
Pro
jektowane jest organizowanie
takich kół w zakresie historii,
okonomii politycznej, przyrodo
znawstwa, historii ruchu robot
niczego, historii literatury
i
geografii.
Członkowie
Związku będą
mogli wybierać przynależność
do kół samokształcenia stoso
wnie do swych zainteresowań.
Noła liczyć będą od 10 do 15
Pionków. . „..........

ftniolagia wierszy
0 Fryderyka Chopinie
, 2 inicjatyw y Instytutu F ry
deryką Chopina Księgarnia Wy
dawnieza ,,Ex L ib ris“ w Waiv
■szawie przystąpiła do druku an
tologii wierszy o największym
kompozytorze polskim pt. „F ry
der.yk Chopin — natchnieniem
Poetów“ .
Antologię opracowała
K ry 
styna Kobylańska, członek Ko
m isji Naukowej Instytutu F ry
deryka Chopina. Słowo wstępNe Stanisława Ryszarda Dobro
Wolskiego.

Dar Iastytata
Chopinowskiego
dla młodzieży szkolnej
kila uczczenia Roku ChopiNowskiego In stytu t Fryderyka
Chopina przekazuje dla
m ło
dzieży szkolnej cztery tysiące
eSzemplarzy informatora
pt.
■Fryderyk Chopin i Żelazowa
wola“ , ilustrowEinego
16-ma
rotograwiurami i zawierającego
krótki zarys biograficzny Fr.
Chopina, Inform ator przezna
czony jest specjalnie dla mło'Izieży, świata pracy i najszer
szych mas społeczeństwa.
Egzemplarze te Instytut Fryd.
Eh opina przekazał do dyspo
z y c ji Ministerstwa Oświaty w
ce!u rozdania ich wśród mło
dzieży w dniu inauguracji Ro
ku Chopinowskiego 22 lutego
1943 r.

L
PONIEDZIAŁEK * — 21 WtBRO
S.S0 K o n c e rt dla ś w ia ta
pra c y ,
w'*® G im n a s ty k a . 6.CO M u z y k a . 7.20
¿ « e g lą d prasy. 7.25 L e k c ja ję z y * * ro s y js k ie g o .
7.40 M u z y k a . 8.»3
¿•Uczennice v n - b — s łu c h o w is k o .
In fo rm a c je .*9.20 P C K . 0.50 Prze
11.40 „U c z y m y się ś piew a ć“ ,.
■■-0 K o n c e rt s o lis tó w : M u z y k a ra
r.ecka — Ła da (sopran). W o yta r w Wska (fo rte p ia n ). 12.45 D la w s i:
W jp o w ie d zi na lis ty ,
O rg anizacja
» r°tu -inv m a szyn o w ych . 13.10 Prze
T,7,a- 15.25 K ro n ik ą W arsza w y. 15.30
Ul
, , - d zie ci; H a lló , m ło d z i fiz y c y .
’ ?■> M u zyka p o p u la rn a . 1S.30 „ A r lu d z i o d z y s k a n y c h “ — po
• „ ' * w N e v a rv ( V III) . 1(5.50 M u zyka
P opularną. 17.40 R os y js k a m uzyka
„¡N yatna.
17.59 „C z ło w ie k , k tó r y
w id z ie ć przeszłość 1 przyszf.."e — po gadanka. 18.00 M u zyka
ia n ciw ka ; s n 1eclcovrslcl (o b ó j). Ros
, r k n w o e e ). 18.35 „S ta re i no R u d n ic k ie g o (X V I). 18.55 K o n
r ó * P o p u la rn y ,
d y r y g u je R ezler,
ni.,°-W,r ?N (sopran). 21.00 „O d M o . ' 7 t i do S ia tk o w s k ie g o ' — K w w
* ,• ,H-naoH N oskow skie go. 21.30 „O : ®
bal A le k s a n d ra P u s z k in a “ —
O M - * lite ra c k i. 22.00 „O d m e lo -.
y
do m e lo dii*, d y r y g u je R achoń,
ja k to ro w s k a (sopran). 22.45 M u z y w io z ry w k o w a . 23.10 M u z y k a po« n a . 24.00 K o n ie c a u d y c ji.

Fotizelm íes! matktg oszczędnościN

Komisja popierania
twórczości artystycznej

U „M arciniaka“ nie marnuje się
ani odpadków, ani czasj
Potrzeba też była matką oszczędzania w f-ce „M arcinia
ka“ na Okęciu. Ona to nauczyła całą załogę „sztuki
oszczędzania“ .
— Zaczęło się to — mówi kie
row nik ruchu tow. Bronisław
Czubek — już w 1945 roku.
Obsadki do lamp robiliśm y „na
starą modę“ z odłamków mo
siężnych. Stale ich brakło —
prawie wszystkie odlewnie w
Warszawie były zrujnowane.
Brak odlewów groził niewy
konaniem planu. Zacząłem więc
kombinować. Próbowałem od
powiednio do gwintu wygnieść
blachę na obrabiarce. Udało
się.
Pomysł
przyjął
się
i do dnia dzisiejszego stosu
jemy go w fabryce. Otrzymałem
premię. Wszystkie obsadki w y
rabiamy obecnie z krążków
blachy mosiężnej, które zostają
po wykrojeniu ramek do reflek
torów. Przed tym wyrzucało się

te krążki — dziś są użyteczne i
zaoszczędzają nam tak cenny
surowiec, jakim jest mosiądz.
Rozmowie naszej przysłuchu
je się ślusarz tow. Marcin Grocholewicz.
— I ja niam swój „kapitał4' w
oszczędności — wtrąca. W 1945
roku zostało tu wiele starego,
pogiętego drutu, któ ry trzeba
było prostować ręcznie. Traciło
się przy tym wiele cząsu. M etr
drutu prostowałem 20 minut.
Sprzykrzyła mi się ta ręczna
praca. Pó? roku pracowałem
nad tym, żeby to jakoś zmie
nić. Wykombinowałem aparat,
który prostuje 27 metrów dru
tu w 20 minut. Ani kawałeczek
drutu się nie marnuje. Potem
ulepszyłem swój
wynalazek.

Można teraz też kroić drut, jak oszczędności. Poważna
w budżecie.
w „sieczkami“ .
S k rzyn ka pom ysłów —zawsze pełna
— U nas — mówią robotnicy
„Marciniaka“ cała załoga od po
czątku myślała o celowym w y
korzystywaniu odpadków. Przy
pominała nam o tym organiza
cja partyjna na każdym zebra
niu. A że partyjniaków, i to
dobrych, mieliśmy wielu
i
Wśród załogi i W dyrekcji, więc
pomysły oszczędnościowe pra
cowników nigdy się nie marno
wały. Nasza skrzynka pomy
słów ' nie jest pusta. Przynosi
nam coraz to ¡ńne wykorzysta
nie odpadków.
Dyr. techniczny, tow. Jaku
bowski, sypie nazwiskami „ja k
z rękawa“ : Tow. Jaworski usprawnił produkcję bębnów do
reflektorów kolejowych. Przed

Co każdy mieszkaniec miasta
powinien wiedzieć o grypie
Wobec szerzącej się epidemii
grypy, Ministerstwo Zdrowia
zwołało konferencję z udziałem
przedstawicieli
Ministerstwa,
świata nauki, Ub. Społ., wojska,
SP, oraz Państw. Przedsiębiorą
stwa „Centrosan“ .
Celem konferencji było przed
sięwzięcie kroków dla zapewnie
nią chorym pomocy lekarskiej,
dostarczenia leków oraz przygo
towania miejsc w szpitalach dla
cięższych przypadków choroby
z powikłaniami.

tem zwijało się blachę na w al
cach, które hie zaokrąglały bo
ków. T o w . Jaworski wynalaz!
przyrząd, który automatycznie
Grypa jest chorobą zakaźną,
zwija całą blachę i w dodatku
przenoszącą się bardzo łatwo na taką średnicę, jaką jest po
przy kaszlu, kichaniu itp. Zaraz trzebna.
kami grypy są niedawno w y
„Spółka“ : robotnicy — Józef
kryte virusy i nad dalszym ich
M ruk i Łękowski oraz pracow
badaniem pracuje Państwowy
nik umysłowy Tadeusz Chmie
Zakład Higieny w Warszawie.
lewski, wspólnymi siłami przy
Nie ma dziś jeszcze dostątecz śpieszyli produkcję uchwytów
nych środków zapobiegawczych do kul szklanych.
przeciw grypie. Jedynym racjo
Były i inne usprawnienia, któ
nalnym środkiem jest uniknię
re w sumie w ub. roku przynio
cie zakażenia.
sły fabryce ponad 2 m iliony zł

Ilość mieszkańców stolicy
zwiększa się z' każdym miesiącem
Warszawa fest ciągle miastem
o zdecydowane) większości kobiet
Zwykłe, szare cyfry, ujęte w statystyczne ru b ry k i wykre
sów i sprawozdań. Suchy n ^te ria ł, który odstrasza od siebie
pozorną nudą. Wystarczy prze m yśle ć'te cyfry, zastanowić się
przez chwilę, aby dojść do ciekawych i nieraz rewelacyjnych
wyników.
Z takich właśnie ciekawych cyfr składają się miesięczne
i roczne zestawienia, w których odzwierciedla się ruch lud 
ności w Warszawie.
W roku 1947 ilość mieszkań
ców stolicy wzrosła o 36.948
osób i wynosiła już 578.441
osób. W r. 1948 przybyło znów
28.337 nowych mieszkańców, a
w styczniu bieżącego roku po
nad 2 tys. Osób.

mieszkańca stolicy dopiero ża
12 lat, jednak wzrastające tem
po odbudowy, coraz: więksńa
ilość mieszkań; a przede wszysf
kim prawie trzykrotna przewa
ga urodzin nad zgonami, wszyst
ko to niewątpliwie przyśpieszy
Stan więc ludności całej sto dzień w którym Warszawa zo
stanie m ilionowym miastem.
licy w końcu stycznia wynosił
*
już 608.S41 osób.
Na podstawie tych k ilk u cyfr
można obliczyć, że przeciętnie
przybywa rocznie Warszawie
32.375 osób. Jeśli przyjmiemy,
że zostanie utrzymane dotych
czasowe
tempo, należało by
się spodziewać
milionowego

Otuchą
napawa
poważny
przyrost naturalny. Bo proszę:
W r. 1947 urodziło się 10.960 —
zmarło 4.847 osób. Przewaga —
6.113 osób. W r. 1948 urodziło
się 11.555 osób, zmarło 4.687
osób.
Przewaga — 6.871
osób.
A
w
samym tylko

styczniu bieżącego roku m ieli
śmy o 712 więcej urodzeń niż
zgonów. Cip.gie,, ^y-zpa&nj ąsyĄ.
przyrostem naturalnym bijemy
na głowę,inne państwa. ....
♦
Stolica jest typowym mia
stem o przeważającej ilości ko
biet. Stan ten utrzymuje się na
dal i ma nawet tendencje do
wzmożenia
supremacji „płci
pięknej“ .
W końcu r. 1947 na 252.168
mężczyzn było 325.273 kobiet, a
więc O 73.105 więcej.
Obecnie na 265.457 mężczyzn
jest 343.487 kobiet, przewaga
więc wzrosła do 78.033 osób.
Jeśli ktoś chcę sprawdzić, ile
kobiet wypada na jednego męz
czyznę, łatwo, można obliczyć.
W ynik potwierdziłby raczej sło
wa « wspomnianej przewadze.
Bo w r. 1947 na 1 mężczyznę
wypadało 1,28 kobiety (oblicze
nie matematyczne, a więc teo
ria nic wspólnego z- praktyką
nie mająca), obecnie zaś pro
cent tan wzrósł do 1,29. (ar)

Gaiach szkoły przy ul. Skaryszewskiej
zostanie w tym roku zwolniony
Budowa domu dla DOKP
posuwa się szybko naprzód
Oddział Warszawski Państwowego Przedsiębiorstwa Robót
Komunikacyjnych, korzystając ze stosunkowo lekkiej zimy,
nie przerwał rozpoczętych jeszcze w roku ubiegłym prac
budowlanych i prowadzi je dalej w szybkim tempie.
W tych dniach zakończono ich zajmuje mniej czasu. Próbetonowanie
stropów
dol ' by techniczne wykazały, że stro
py te są wytrzymałe i w n i
nych kondygnacji hotelu M in i czym nie ustępują stropom in 
sterstwa
Komunikacji, przy nych systemów.
zbiegu ulicy Hożej i E m ilii . Budowa hotelu Ministerstwa
Plater. Wykonano tutaj stropy Kom unikacji w stanię suro
tzw. prefabrykowane, z miesza wym zakończona będzre jeszcze
niny gruzu i cementu.
we wrześniu br. \ ,
W ten sposób uzyskano po
Przedsiębiorstwo
prowadzi
ważne^oszczędności pie tylko w budowę gmachu przy ul. W i
materiale, lecz i w czasie, gdyż
pustaki stropów, tego systemu leńskiej 12, dla D yrekcji Okrę
są znacznie większe i układanie gowej Kolei Państwowych w

Poszwkui emy

CHEM IKA
specjalisty w zakresie produkcji kosmetyków do
dużej fąbryki na prowincję, na stanowisko kie
rownicze.
Zgłoszenia nadsyłać: C.S.S. „SPOŁEM" Wydział Produkcji,
WARSZAAYA, Kazimierzowska 47, teł. 4-36-24.

pozycja

„C zas to p ie n ią d z“
Załoga „M arciniaka" nie spo
częła na Iaurach, dalej rozwija
inicjatywę w akcji oszczędza
nia.
Komisarz
oszczędnościowy
tow. Federowicz powołany zo
stał na to stanowisko, by czu
wać nad całością akcji. Pod je
go bezpośrednim nadzorem znaj
dują się wszystkie odpadki pro
dukcyjne. Wiele jest takich,
które nie dadzą się w ykorzy
stać u „M arciniaka" — segre
guje się je wówczas i przez biu
ro fabrykacji, zgłasza do tych
zakładów przemysłowych, gdzie
mogą być zużyte.
U „M arciniaka“ oszczędza się
nie tylko surowiec, oszczędza
się też czas.
Kom itet Fabryczny PZPR na
naradzie technicznej całej za
łogi, wysunął projekt utworze
nia rozdzielni. Załoga zaakcep
towała i już 4 rozdzielnie pra
cują w fabryce.
Na czym_ polega praca roz
dzielni?
Na to pytanie odpowiada przo
dóWnik pracy, obecny kierow 
n ik rozdzielni, ob.
Ryszard
Grab.
— Dawriiej każdy majster
„Sżjfkowai“ sobie materiał. Cho
dzi} sam do magazynu, czekał
na wypisywanie kw itu, wołał
transportera itd. Często cho
dzili i robotnicy. Żeby nie było
tego „latania“ , które powoduje
stratę czasu, utworzyliśm y roz
dzielnie. Żądaniem ich jest niedopuścić do postojów maszyn.
Każdy robotnik w odpowiednim
czasie otrzymuje odpowiedni
materiał i ma wyznaczoną od
powiednią pracę. Jak dotych
czas, rozdzielnie zdają egza-

sji dla Spraw Odbudowy Nau*
k i Polskiej %v zakresie wyżej określonych zadań.
Komisja działać będzie
w
dwóch samodzielnych sekcjach:
naukowej i artystycznej.
W
skład Kom isji wchodzą przed
stawiciele Ministerstwa Oświa
ty, Ministerstwa
K u ltu ry
i
Sztuki, Centralnego
Komitetu
Koordynacyjnego Demokr. Pro
fesury i Rady Związków A rty 
stycznych.

P r z ^ Komitecie M inistrów do
Spraw K u ltu ry została powo
łana do życia Komisja Popie
rania Twórczości Naukowej i
Artystycznej.
Zadaniem Kom isji jest udzie
lanie pomocy naukowcom i ar
tystom dla realizacji określo
nych zamierzeń twórczych. Ko
misja przejmie funkcje Kom i
sji Pomocy Pracownikom Nau
k i i Sztuki oraz Pracownikom
Społecznym, jak również Kom i

Organki lepsze
K w iaty stały na szafie.
dia nie było.

Codziennie, punktualnió o
8-ej wieczorem, przychodził
do mnie Kazio. Początkowo
pytał czy można, a potem już
sam pstrykał gałką aparatu
radiowego. Co miałem robić ?
Biedny chłopak przepada za
muzyką, efirem i tzw. kontak
tern ee światem. Niech słu
cha, może ł jemu się w końcu
znudzi.
\

— Byłeś u radiowców t —
pytam.
— Byłem.
— Dostałeśf
— Dostałem. Kupę form u

larzy. Ale to nic, można wy
trzymać. Tylko widzisz...
.../ opowiedział m i loszystko. Więc potem musiał iść na
pocztę i zarejestrować apa
rat. Którego jeszcze nie miał,
bo bez kw itku rejestracji nie
chcieli mu wydać. Na poczcie
znów dostał kupę form ularzy
i musiał lecieć z tym do ad
m inistratora. Żeby ten pośtciadczyl, że Kazio ma apa
rat, którego nie ma. Bo jesz
cze te sklepie. Adm inistrator
nie poświadczył. Nie mógł na
pisać, że Kazio ma. Bo skądt
Więc na poczcie z kolei nie
zarejestrowali, a radiowcy
nie wydali. Kazio znów pole
ciał na pocztę. I tak przez ca
ły tydzień.

Ale Kaziowi nie nudziło
się. Ciężko wzdychając, żalił
mi się, nieraz na to, ja k moc
no skrzywdził go los. Dooko
ła m iał pełno sąsiadów i każ
dy eradiofonizowany. Jeden
Kazio nie.
Więc przychodził do mnie.
Aż raz wpadliśmy na genial
ny pomysł: Można przecież
kupić radio. Na dogodne ra
ty, dla świata pracy.
fa k t
przyjemny mebelek.
Kioiaty
można, postawić, wodę Kotoń
ską..^.
m

Kiedy po tygodniu złoży
łem Kaziowi wizytę, zastałem
A teraz się uspokoił. Ma
go siedzącego w kucki na łóż organki i gra. Po co mu ra
ku. Grał smętnie na organ dio !
kach „Góralu czy ci nie żal“ .
(K Y B )

IN T E R E S U J Ą C A
RÓŻNORODNA
D O S T Ę P N A DLA KAŻDEGO

j « 8t

ąSPW** a l i t *
tłw* ♦ » ■*
— Czy to wszystko?
— O niąbfe# odpowiadała «obotnicy -y przecież jest nasza
skrzynka pomysłów. A w tej
skrzynce wiele jeszcze znajdzie
się projektów, co można za
oszczędzić i jak to osiągnąć.
S. KAZANOWSKA

K LU B M IĘD ZYN A R O D O W EJ P R A S Y

t y g o d n i k *

#ąrszawie. Budowa zakończo
na będzie jeszcze w roku bieżą
cym. Obecnie trw ają tutaj pra
ce murarskie.
Murarze pracują systemem
trójkowym , dzięki czemu praca
idzie sprawniej i szybciej. Jed
ną z najlepszych jest trójka
tow. Józefa Hesa.
Nowobudowany gmach Dy
rekcji przeznaczony jest na
biura) mieszczące się obecnie w
gmachu .szkoły przy ulicy Ska
ryszewskiej, Tak że jeszcze
tym roku gmach szkoły powi
nien być zwolniony. W przy
szłości też, gdy Ministerstwo
Skarbu przeniesie, się z zajmo
wanego gmachu Dyrekcji przy
ul. Wileńskiej do nowego gma-chu na Nowym Święcie, budy
nek ten przeznaczony będzie
na mieszkania d!ą pracowni
ków kolejowych.
Państwowe Przedsiębiorstwo
Robot Komunikacyjnych prawa
dzi prócz tego w Warszawie
szereg Innych . robót, związa
nych z rozbudową Warszaw
skiego Węzła Kolejowego.

W y d z ia ł I C y w iln y Sądu O k rę 
gowego w W arsza w ie ogłasza, że
w p ły n ą ł
do
tegoż
Sądu pozew
C H Y L IŃ S K lfc j W A C Ł A W Y — M I 
C H A L IN Y
p rz e c iw k o ,
C H Y L IŃ 
S K IE M U P A W Ł O W I o ro zw ó d óraz ża d la nieznanego z m iejsca
p o b y tu . C H Y L IŃ S K IE G O P aw ła zo
sta ł w yzn a czo n y k u r a to r w osobie
ad w o ka ta B o lesław a B ro d o w skie g o
żarn. w W a rsza w ie p rz y u l. K o szy
k o w e j 35, m . C. N r a k t. I.C . 1580-48.
38 - K

Ponieważ plan robót na rok
bieżący jest znacznie rozszerzo
ny, przedsiębiorstwo utworzyło
dwa nowe oddziały terenowe, co
znacznie usprawni prowadzenie
robót, (iwa)

,.B M IN „ ł£ p o szu ku je : ko re sp o n d e n 
te k, m ö szyr.A te k z Językiem : an S ie lskim , fra n c u s k im , n ie m ie c k i» ,
praż szefa księgo w ości. Zgłoszenia
do B iu ra P ersonalnego, u l. K re d y 
tow a 4.
35 - K

„KOBIETA'
zawiera interesujące ar
tykuły ł felietony, po iyteesaie

Inform acje,

przepisy kuUnarne, ilu 
stracje, modele.

czasopisma polityczne
B o ls z e w ik

dzienniki

I

Mołodoj Bolszewik
N o w o ) « Wr em i a

Tru d

młodzieżowe
W o k ru g Ś w i ę t a
W o ż a t y j

Czasopisma ilustrowane

!

O j o n l o k
S m ie n n a
Sowietskaja ŻeńszCzyha
S. S. S. R. na strojkie

i 9

W EMSi BM g e m

Drużnyje rebiata
Tiechnika Mołodzioży
Nauka i 2 i z ń

y

wykwalifikowane maszynistki
Zgłaszać się do Wydziału
ulica Bagatela 14.

Personalnego U8W

„PRASA“
i
37B

Spóldzielaia Wydawaicza
„KSIĄŻKA-WIEDZA“
CENTRALA KSIĘGARSKA
WARSZAWA, tJLIC A LWOWSKA N r 5
Komunikujemy, że sprzedaż hurtową prowadzi z* po
średnictwem następujących Oddziałów:
WARSZAWA — ul. Smolna 13, ŁÓDŹ — ul. Kościuszki 39,
KATOWICE — ul. 3-go Maja 3, WROCŁAW. — »1. Rynek 45,
KRAKÓW — ul. Sw. Japa 11, GDYNIA — ul. Skwer Kośdusski 16, FOZNAN — ul. Sw. Marcina 21, BYDGOSZCZ —
ul. 1-go Maja 68.
Zamówienia — celem uniknięcia zwłoki w ekspedycji
— należy kierować do
najbliższego
Oddziału, który
sprzedaż hurtow ą ' prowadzi na warunkach Centrali.

„ T R Y B U N A

OGŁOSZENIA DROBNE

I K S I Ą 2 K I

R. S. W. „PRASA“ , Warszawa, u l. Bagatela 14, teL 883 - 78
przyjm uje p r e n u m e r a t ę , ł sprzedaje na miejscu m. tn.

2 nowe linie
uruchamia PKS

Siódmy numer

•

FRASA RADZIECKA
P r a w d a
a w e s t i «

Od d n ia 22 bm . P aństw ow a K o 
m u n ik a c ja Sam ochodow a u ru c h a 
m ia d w ie n o w e lin ie au tobu sow e:
Wąrs2av.-3 ~~ Tom aszów — P io tr 
k ó w ( h o k m )' i W arszawa — B ja ia
R aw ska (77 k p i).
A u to b u s y
bod i)
o d c h o d z iły
z
d w o rca P K S p rz y A l. J e ro z o lim 
s k ic h o n a stę p u ją cych go dzinach :
do P io trk o w a o godz, 7, 11.10, 14 i
17. do B i a le j o godz. 18.
Od dziś zo sta ły także zm ie n io n e
g o d z in y k u rs o w a n ia au to b u só w na
tra sie W arszawa — Łódź. D o Ł o 
d zi sam ochod y odchodzą o godż.
7, 10. 12, 14, 15,30, 17 i 19. Z Ł o d z i
do W a rsza w y o godz.
6, 9, n , 13,
15, 16.30, 17.30 i 19:30.
( a ij
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Z am erykanizow any p la g ia t
hitlerow skiej propagandy

Dar
Czy znasz ten kra j,
Holendrów k ra j uroczy,
co z bogiem mórz
odwieczną walkę toczyT..i

Mes m arg in esie k o m p ro m ita c ji W ik to ra IC ra w e łe n k i

M at w 3 posunięciach
WARSZAWSKI PÓŁFINAŁ
MISTRZOSTW POLSKI
Dziś o £odz. 15 w sali Polskiej
YMCA (ul. Konopnicka 6) nastą
pi otwarcie jednego z czterech
turniejów eliminacyjnych do mi
atrzostw Polski, grupy Północ
no - Wschodniej (Warszawa,
Łódź, Białystok, Olsztyn). Zgod
nie z planem PZSz miała to być
najsilniejsza grupa z której
trzech zwycięzców miało wejść
do finału.
Plan ten niestety niezupełnie
się udał, gdyż według wszelkie
go prawdopodobieństwa nie zo
baczymy w tym turnieju Pytlakowskiego, b. mistrza Warsza
wy, dr Szapiry i Dobrzańskiego,
a udział Matkowskiego jest
również b, niepewny. Skład
będzie więc bardzo osłabiony.
Grać będą: Granowaki i K ru lisch * Warszawy, Piechota,
Kwapisz i Wróblewski z Łodzi,
Kołomecki z Olsztyna, Radzi
szewski i jeszcze jeden nieznany
dotychczas reprezentant Bia
łegostoku. Turniej potrwa 7 — 8
dni, bliższych inform acji o go
dzinach gry może udzielić se
kretariat YMCA, gdzie będą od
bywały się rundy i dogrywki.

„Wybrałem wolność“ — pa
tetycznie czerwienił się tytu ł
na wystawach nowojorskich księ
garń. Dzienniki krzyczały o „ta
jemnićach“ radzieckiego reżi
mu, ujawnionych w książce Wi
która Krawczenki — uciekinie
ra z ZSRR. W iktor Krawczenko — niższy urzędnik radziec
kiej m isji handlowej w Waszyn
glonie, który odmówił powrotu
do kraju i wydał oszczerczy pa
szkwil na własną ojczyznę —
Stał się . nagie w Stanach Zjed
noczonych osobistością niezwy
kle popularną.
„Pijak, któ ry zdradził Swój
kraj, aby w ten sposób wyże
brać pokrycie długów karcia
nych“ . — określił Krawczenkę
lewicowy tygodnik francuski
„Lettres Françaises“ .
,(Książka Krawczenki — to
plagiat — wzorowany na wy
dawnictwach hitlerowskich“ —
napisał w „Ca Soir“ publicysta
francuski Andre Wurmser, Ma
szpaltach dziennika, ukazała s;ę
fotografia okładki „Wybrałem
wolność“ obok fotografii odpo
wiedniego wydawnictwa m in i
sterstwa propagandy I I I Rżeszy.

K a m ie ń obrazy
A rty k u ły w postępowych p i
smach francuskich stały się gło
sem opinii, żądającej zdemasko wania fałszu, któ ry rozprzesirze
niał się z ka rt ohydnej książki
„Wybrałem wolność“ . Ci, któ
rym na rękę było ukazanie ?;ę
tej książki #t.. którzy wydatnie
przyczynili się do jej wydania
— amerykańscy'mocodawcy Wi

która Krawczenki — przestra
szyli się zainteresowania opinii
publicznej kulisami „Wybrałem
wolność“ i zdemaskowania za
wartych w niej łgarstw.
Krawczenko wytoczył więc
redaktorowi tygodnika „Lettres
Francaises“ i autorowi artyku
łu w „Ce Soir“ Wurmserowj
sprawę sądową o zniesławienie.
Sprawa, którą rozdmuchano do
rozmiarów' w ielkiej afery poli
tycznej, stała się równocześnie
sensacją i pośmiewiskiem Pary
ża.

„ A u to r 1! się nie w yspał
Sala sądowa jest pełna. Z ła
w y raz po raz zrywa się oskar
życiel — obrażony w swej go
dności autor — W iktor K ra w 
czenko. Przerywa świadkom uv,’agami, które dalekie są cd
najskromniejszych
wymagań
przyzwoitości.
Jest wyraźnie
zdenerwowany.
Bo oto w rękach obrońcy znaj
duje się jego książka, wydana
we Francji nakładem wydawcy,
który pomagał ujrzeć światłe
dzienne w ielu faszystowskim
publikacjom.
Obrońca wertuje ' książkę. W
jednym z rozdziałów jest cytat
— w yjątek z dramatu Ibsena
pt. „Nora“ . Pada pytanie:
— Czy pan Krawczenko mo
że powiedzieć, ja k kończy Się
sztuka, której fragment cytuje
w swojej książce?
Pan Krawczerfko milczy. Ni?
może odpowiedzieć. N‘> potraf;,
— Czy pan Krawczenko może
powiedzieć, w jakich to sztu-

kach Dostojewskiego znalazł na
rodowe podejście do sprawy re
wolucji, na które powołuje się
W swej książce?
Pan Krawczenko milczy. N ;e
może odpowiedzieć.
Tych, którzy by i to za nie
go zrobili tak, jak napisali za
niego książkę, — n ;e ma na saii
Sądowej. Więc autor z bolesną
miną stwierdza, że położył się
spać o siódmej rano, kręci mu
się w głowie i na dodatek boli
go żołądek...
Sala
reaguje
żywiołowym
wybuchem śmiechu.

Prawda o ZSRR
Prawdę o ZSRR wnoszą na sa
lę świadkowie obrony. Dema
skują bezpodstawne, oszczer
cze zarzuty zawarte w książce
Krawczenki. Demaskują rzeko
mego autora, jego przedziwną
skłonność do mieszania nazw,
dat i faktów nawet z własnego
życia.
Krawczenko — bohater swo
jej autobiografii — uczęszczał
na jedną z wyższych uczelni, na
której w ykładał wówczas pro
fesor o znanym nazwisku. Tak
napisano w książce.
Świadkowie
i
dokumenty
stwierdzają, że w roku, w któ
rym Krawczenko uczęszczał rze
komo na uczelnię — profesora
o tym nazwisku już dawno na
niej nie było.
Podczas w ojny — w 1341 ro
ku W iktor Krawczenko studio
wał na instytucie inżynierii w
Moskwie. Tak napisano w ksią
żce.
Ale świadkowie i dokumenty
stwierdzają, że w tymże właś
nie roku instytut ten funkcjono
wał ale ewakuowany był o 1.200
km w głąb kraju.
„Do gabinetu mojego przycho
dz'li na każde wezwanie' m ini
strowie" — pisze W iktor ■K raw 
czenko — upajając śię swa. wda! dzą.
A świadkowie i dokumenty
stwierdzają, że W iktor K raw 
czenko. podrzędny urzędnik mi.
sii handlowej, zajmował w okres'e swej „świetności“ jedy
nie techniczne stanowiska w fa
brykach.

H * * i* tM

brykę: „Karany, rok przymuso
wej pracy za defraudację“ . Dro
bna suma. Sześćdziesiąt tysięcy
rubli.
Biedny, prześladowany, lo ja l
ny obywatel ZSRR,.,

K ra ik — istna malowanka,
i ruchliwy, i kupiecki...
Ma moc guldenów po bankach.
Na tronie sadza dzieweczki.

R ów norzędni i nadrzędni
Świadkowie oskarżenia, po
pierający Krawczenkę, to tacy
jak on lojalni obywatele, którzy
schronili się pod opiekuńcze
skrzydła zachodu. Zeznają róż
nie i zeznania te są pełne sprze
czności. Natomiast rzuca się w
oczy jedna przedziwna zbież
ność; większość ich opuściła
Związek Radziecki wraz z w y
cofującą się armią hitlerowską,
s obawy przed karą za... kola
borację.
A W iktor Krawczenko? Oka
zało się, że przybył do Francji
posługując się fałszywym naz
wiskiem, Zalegalizowanym pie
częciami potrójnych instancji
władz amerykańskich.
O tych „nadrzędnych“ sprzy
mierzeńcach Krawczenko mówi
mało. Nie odpowiada na pyta
nia, kto. go popierał w Stanach,
kto utorował mu drogę na szpal
ty dzienników, kto sfinansował
.jego“ książkę, kto...
Zresztą — to jest powszechnie
wiadome.
>.

Pełne tu kwiecia ogródki,
domki, młyny, ja k w obrazku
Na zielonych łąkach krówki,
a dróżki z żółtego piasku.
Tu naród morze ujarzmiaj
by mu nizin nie zalało.
Ongi dal światu Erazma,
dziś — sery, śledzie, kakao..,
Siedzi na tronie paniusia
w płaszczu, z berłem, ja k należy.
Świat stcoini urokiem wzrusza...
Za tronem stoją — bankierzy.
Bankierom surowców trzeba,
a więc poczciwa Juliana
posyła prośby do Nieba,
a bankierzy — do Trumana.
Choć Bóg z pomocą nie bieży,
lecz USA wnet gotóweczką
przyrzeka do Indonezji
poprzeć wyprawę zbójecką.
Królowa, pewna że modły
je j wysiusiane zostały,
zoidzi w wyprawie czyn, godny,
aby go poparł śioiat cały.
Choć ceni Haagę świat stary,
ludu zacnego ambicje —
wie, że śle W all - Street dolary
holenderskiemu... bandycie.

K oniec m itu
Dzienniki amerykańskie nie
zwykle powściągliwie traktują
wiadomości z paryskiego proce
su. Niezależnie od w yników pro
cesu, kapitał ulokowany w afe
rach Krawczenki przez amery
Bardzo ciekawe zjawisko. żyło nędznie“ ...„m iliony ko
kańską propagandę jest n a jw i Z chwilą zespolenia się dziel biet przekonało się“ ... (za
doczniej stracony. W Paryżu w nic Polski po pierwszej w o j m iast: wzięły, żyły, przeko

Perełki
gwary dziennikarskiej

nie Światowej, nie znikły na
leciałości, powstałe z obcych
KONKURS „B"
wpływów językowych,
lecz
Zadanie Nr V IL
przeciwnie— znaczna ich część,
~
••. zeów. Film ten nic raz już oNowy program aktualności j stro skrytykowany nie powi
i to właśnie najszpetniej
jest słabszy od poprzednich j nien być wznowiony ic pro
szych, przekroczyła dawne
i
zestawiony bez troski o do- \ gramie aktualności.
kordony. Galicja, mająca go
bro publiczności. Składa się ! Jedynie trzeci film „Rzeź
tową armię wyszkolonych uon z trzech film ów oświato- j biarstwo w kości“ produkcji
ü
rzędników, obdarzyła wskrze
wy eh. których treści w żaden j Leningrad.zkj.cgo Studia F il
ii
szoną Rzplitę personelem biu
sposób
nie
można
podciąg!
Popularno - Naukowych
i ü
w nąć pod określenie „akiaal- mów
rowym, wraz z rozmaitymi au
reżyserii Majmana, ze zdję
striackim i „urgensami“ , „re 
#
nośó“ . Na wstępie wyświetla ciami Klimowa, stanowi zwa
strykcjam i“ , „fasunkam i“ . Po
ny jest film In stytu tu Film o rtą całość kompozycyjną i
wego zestawiony z mat er ia- zaznajamia nas prawidłowo
znańskie wprowadziło „tow a
ffi
łów zagranicznych p. t. „Ł ą  x ciekawym, . nieznanym le
rzystwa dla popierania prze
k i w lecie“ . Nie mówiąc już o matem.
Ś w ietlana przeszłość
mysłu, które żeśmy założy
W powyższej, żywo przypomi tym, że sam ty tu ł film u w y
Interesująca jest szczegól
m ęcze nn ika
li...“ (zamiast: towarzystwo
nającej zadanie (końcówkę) po świetlanego w lutym przeczy nie ostatnia część film u, któ
Z przeszłością bohatera .Wy
popierania przemysłu, które
zycji, wziętej z p artii Daniu- zadaniom programu, — ma ra obrazuje notce osiągnięcia brałem wolność“ — nie jest do
śmy
założyli) i in. tego ro 
szewski — Pawłowicki (Łódź, teriał wybrany został nieu rzeźby z kości w Związku Ra brze. Co do cech „kryształowego"
Krawczenko plącze się w dzaju kw iatki. Wreszcie b.
1905), pozornie zupełnie w yrów  miejętnie x rozmaitych dzie dzieckim. Największe zainte- d i arak te -u. •rzekomego komso
Królestwo dało... Wiecha.
zeznaniach.
nanej, tkw i pewna tajemnica. dzin przyrody. W wyniku nie resowanie budzą prymitywne molca (którym nigdy nie byl) —
Białe, które mają teraz posunię jest to ani film naukowyy ani i realistyczne rzeźby Jaku lo wszelkie złudzenia rozwiewa kpinach t oburzeniu publicznoś
Najdziwniejsze jest wszak-,
ci, w kompromitujących spra że to, że b. dzielnice jakby
cie wygrały, w sposób nawet atrakcyjny film popularno - tów i mieszkańców dalekich ją zeznania jego byłej żony
dość prosty i jednocześnie pou naukowy.
Dużo światła rzuca tu skrom wozdaniach z procesu kończy pozamieniały się ty m i kalecokręgów Syberii. Piękne zdję
czający. Prosimy wskazać tę
„Muzea polskie lDjS“ — cia podkreślają artystyczne na rubryka amerykańskiego for się m it zdrajcy Wiktora K ra w  twami. Nie tyle w warszaw
drogę (tym razem, wyjątkowo, to słaby bez żadnego porząd walory rzeźb dokonywanych mularza wizowego: „Czy był ka czenki — bohatera i „autora“ skich, ile w krakowskich pis
warianty należy doprowadzić ku, anonimowo zestawiony przeważnie w kiach, morsów. rany. gdzie, kiedy i za co?“ Kra paszkwilu „Wybrałem wolność". mach spotyka się rozm aite;
do mata.').
m ateriał reportażowy z mu
wezenko lojalnie w ypełnił ru 
ZOFIA ARTYMOWSKA „ty m niemniej", „ja k b y nie
L. BUK.
było“ , „pod rząd“ , „za w yją t
_ i___________________ _______
kiem“ itp. A gdy czytam w
ezące się kółeczko na mapie sztabowej, jest ich
nie widzą jej ani Józef, ani kapitan Minajew, ani
jednym z popularnych dzien
tysiące — i w stepie i poniżej, pośród piasków,
pułkownik Ignatow. Wydaje się, że trzeba by
i wyżej, koło miasta, tuż przy fabrykach. Wszystko ników stołecznych, że Mozart
unieść się do stratosfery, albo przenieść się w inae
„ja k ie j dziedziny
kompozy
razem — to bitwa; jest ona przemyślana jak za
stulecie, żeby ukazała się przed ¡oczami tych ludzi.
danie szachowe, skomplikowana jak mechanizm torskiej by nie dotknął — w y
Toczy się ju i nie pierwszy dzień, to cichnąc na
kazywał mistrzostwo“ , przy
zegara; gigantyczna to gospodarka •— jeśli N a li
kilka godzin, to znów się rozpalając, doprowadza
siągłbym,
że to napisał ktoś
wajko nie będzie m iał paliwa, jeśli saperzy Ser
jąc ludzi do otępienia, do utra ty pamięci, do osłu
JvAzn.
-?y< fóf& cuK < Ą
giusza nie przywrócą przeprawy, jeśli jeden ka spoza b. kordonu.
pienia, jednakże wciąż przy czujności i oczu i rąk,
Za to dziennikarz pocho
rabin maszynowy przedwcześnie zamilknie, to re
w obecności tej siły woli, która już wydaje się
Zrobiło się ciemno. Przy tej kopcącej lampo*
coraz
sor może trzasnąć, to ściana z ludzi może się roz dzenia miejscowego
cudzą, ale dzięki której strzelec przeciwpancerny
nawet czytać jest trudno... K eller poczuł się smęt
paść; w bitw ie wszystko jest logiczne i wszystko częściej woli coś oglądnąć,
Szapowałow podpuszcza czołg na sto kroków, ertynie. Dobrze byłoby znaleźć się teraz na rzęsiście
trudne do przewidzenia, jak w życiu. Ale dla Jó niż obejrzeć i pracy nie w y
lerzysta Czaduszkin wznieca zamieszanie w drugiej
oświetlonej ulicy przedwojennego Heidelbergu,
zefa, dla Minajewa, dla Zarubina , istnieją tylko konywa, lecz ją wykonywa je.
fa li nieprzyjacielskiej Naliwajko na czas dostar
zajrzeć do kawiarni — orkiestra, serweteezki
ten kurhan, głębokie szczeliny, poza nim i parów,
cza zaopatrzenie bojowe, a malutka Lin a Gocelik,
,/e s t godzina za £0 siód
w kratkę, ‘kelnerki w koronkowych fartuszkach...
albo — jak mówią tutaj — „bałka“ , bateria Czaotrząsnąwszy się po kolejnym bombardowaniu,
ma“ . Jeśli się porzuca dawne
Cóż to za draństwo! U Rosjan zawsze coś tam
duszkina, przewód łączący pagórek ze schronem
opatruje rozłupane nogi, rozprute tułowia. Jest to
„dwadzieścia do siódmej“ , to
przeszkadza spec — albo pluskwy, albo niemowlę,
pułkownika Ignatowa —- nitka stalowa, krucha,
więcej, niż wytrzymałość albo upór, jest to obecne
albo koty się pieklą... Parszywy szczeniak! Przy
„siódma za dwadzieścia“ nie
■już-już mogąca się zerwać, jak życie każdego
w człowieku nawet wtedy, kiedy o niczym nie
zwoity pies leży spokojnie. Cicho! Keller uśmiech
jest,
ale będzie.
z
nich.
Śmiertelne
zmęczenie,
znieruchomienie;
pę
myśli, niczego nie pamięta ,— i to właśnie zmusza

Mowy program aktualności
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nął się nagle:

W dzień jest nieznośne gorąco; wypalany step,
kurz żółty i gryzący jak siarka; w gardle drapie,
pragnienie męczy. A noce już są świeże. Nie przy
chodzi dó głowy, że to wszystko zależy od pogody,
że. w ogóle, istnieje pogoda, jesień. Pogoda wyraża
tlę tylko w jednym — w bezobłocznym niebie;
a-w ięc zaraz nadlecą.,. Trudno rzec, że nogi już
riie idą, albo że oczy się lepią; nogi idą same przez
się, oczy — to ju t nie zależy od człowieka, to jak
bochenki chleba, ja k bańka z paliwem, o które za
biega Naliwajko. jak taśmy do karabinu maszy
nowego, jak potargana mapa o czerwonych i nie
bieskich kółkach, owalach, zygzakach.
Jedno

wroga, widzącego już swój cel i w gorączce rw ą 
cego się ku Wołdze, jak ku mecie, do deptania
w miejscu, podciągania rezerw, rzucania w bój
nowych czołgów, do zaludniania nieba „juńkersam i“ , „messerami“ , „fockewulfam i“ .
Znowu zahuczało. Pikują... Grzmot, taki, jak
gdyby wszystkie międzynarodowe ekspresy, wziąw
szy rozpęd, runęlyi na pagórek dawno już rozwalo
ny, wypaproszony. gdzie dwie setki łudzi usiłują
zatrzymać świeżą lub przetrzebioną dywizję, trzy
sta siedemdziesiątą szóstą albo niewiadomą, wstrzy
mać czołgi, na których są wymalowane wściekły
słoń o zadarte] ku niebu trąbie, lub zagadkowy no
sorożec, albo czaszka, A czaszek tu aż za dużo
w hełmach, w czapkach, w furażerkach, szczerzą
zęby, uśmiechają Się, wygrażają. Onegdaj M inajew
dostrzegł same nogi — bez tułowia, bez głowy,
nogi w niemieckich butach, w owijaczach. Czyje
Są i po co tu przyszły?

•tylko istniej» —» bitwa; wiedzą o alej wszyssy, ala

Pagórek ten —, to ziarnko piasku, ledwia Ena=

~~ WiHy, zdaje się, że masz szpagat?... Weźmy
i powieśmy tego szczeniaka, spać nam nie daje...
Zasypiając Keller pomyślał: burzliw y dzień uro
dzin... A jaki będzie cały ten rok?,..

kają w uszach bębenki, oczy wyłażą na wierzch,
człowiek już nic nie kombinuje, a pomimo wszyst
ko trzyma się; jest to już coś organicznego, pozamyślowego: wytrzymać. Nic nie wiadomo prócz
tego, najbardziej prostego: przyleciała z pierwszą
wizytą „rama“ , a więc zahuczą „stukasy” , na
stępnie zacznie bić artyleria, wyruszą czołgi; Sza
powałow z Czyżykiem przylgną do karabinu przecrwczolgowego. oblewający się potem Czaduszkin
będzie bić w ciężkie; no i jeśli czołgi zostaną za
trzymane, to będzie wytchnienie — można wtedy
otworzyć puszkę konserw, zapytać co w komuni
kacie, napisać list, skręcić papierosa, zaciągnąć
się, a pierwszy ły k dymu po odpartym szturmie
to powrót do życia.
Zadziwiająca jest szybkość tego powrotu. Na
razie ,— chwila pustki; oczy patrzą i nic nie w i
dzą; ludzie wycierają mokre twarze, milczą. Człek
jakoś nie wierzy, że żyje.,,

(c,

d.

n.)

Doradczyni w sprawach
kalotechnicznych pisze: ,,Uiyw ala pani t. zw. zielony
proszek“ . Używać czego, a nie
używać co. Więc nie zielony
proszek, ale zielonego prosz
ku. Wadliwe przypadkowanie rzeczowników i zaimków
jest w naszych pismach rze
czą normalną. Recenzent l i 
teracki donosi, że „przeczy
ta ł tą (zam iast : tę) książkę*.,.
Inny k ry ty k powiada, iż Mo
lie r „m ia ł wówczas SS la t“
(zamiast 33 lata). Najgorszy
kłopot sprawiają zdania, w
których podmiotem jest l i 
czebnik. „Setki tysięcy paryźan wzięło wczoraj udział“
„jjjJJziesiątki tysięcy chłopów?

nały się).
Stylista rozpisujący się o
Mozarcie, jest nadzwyczaj ści
sły. Pisze, że genialny tefl
muzyk
„rozpoczął karierę
kompozytora w 6-tym roku
swego (aby kto nie pomy
ślał, że cudzego) życia. Z niemniejszą dokładnością in fo r
muje nas Pol. Radio, iż w de
cyzji Trumana „p olityka amerykańska znalazła
swó]
wyraz“ .
„Zadanie to tym większe?
gdyż... „ — mówi inny prele
gent. Zamiast „gdyż“ powi
nien był powiedzieć: „że“ .
„Ja k deszcz idzie, to źle
dach naprawiać“ — tw ierdzi
pewien dowcipniś. Ale po pol
sku deszcz nie biega, nie cho
dzi, ty lk o pada, sieczp, leje?
mży.
W a rty k u lik u politycznym
czytam : „D okum enty z a w i e 
ra ły szczegóły odnośnie spo
ru w sprawie...“ itd . Powinno
być „dotyczące sporu“ .
Są
właściwości
języka>
po prostu związane z jego du
chem. Po francusku narzędnik
nie może się obejść bez przyirnka „z“ (avec). Ale gdy P °i'
ski tygodnik satyryczny p i
sze : „Walczymy z humorem
i satyrą“ , co ma znaczyć: >,z<t
pomocą humoru i satyry“ , i-0
czyni sobie bardzo w ą tp liw i
reklamę. W ystarczałoby P° *
wiedzieć, że „humorem i sa^~'l
rą walczy z wstecznictwem
itd ...
Gdy Rosjanin mówi, że „ sl4
żeni na panience“ — w po
rządku. Ale gdyby ta k powie
dział Polak, w yleciałby 29
drzw i. Podobnie też po polsko
„wypadek stał się w n a s z y c h
o c z a c h “ , a1*nie „n a noszyeh
oczach“ . I gdy tygodnik spor
tow y donosi, że bokser ,,V0'
szedł na deski n a o c z a c h
jO.OOO widzów“ ' to tak, jakby
oczy tych licznych widzów ^
żyły mu za sandały do wędro
wania na deski.
Felietonista popularnego W
gednika opowiada, że „w A irld
ryce popełnia się zbrodnji
mordowania kociąt, ty m n 1®
m n i e j istnieje ich nadu'Fj
ka“ , zam iast: „mimo to“ , »n^
mniej przecież“ , „jednak“ - ^
samo pismo inform uje, że.
pPrezydenta Meksyku »m°z’
wysłać każdego dnia telegra
za w y j ą t k i e m
n ie ^ e
(zam iast; „z wyjątkiem “ )OSTRO

