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POTĘŻNY GŁOS PROTESTU PRZECIW WOJNIE I AGRE
O b r a d y  M P o l s l d e g o  P o k o j u
Wielka manifestacja w auli Politechniki Warszawskiej
z udziałem delegatom krajomych i zagranicznych

1 września o godz. 10 m. 15 rozpoczął obrady w auli Politechni
ki Warszawskiej I Polski Kongres Pokoju

wicepremierami, członkiem Biura Po 
litycznego KC PZPR Chełchowskim i 
Korzyckim, członkowie Biura Poli-

W godzinach rannych sale zapełnia 
ją delegacje, przybyłe ze wszystkich 
stron Polski.

Na obrady przybywają członkowie 
Rady Państwa z marszałkiem Kowal 
skim na czele, członkowie Rządu z

Dziś o godz. 15
Wiec pokoju 

przed gmachem Politechniki
Mieszkańcy barbarzyńsko znisz

czonej przez faszyzm, a obecnie 
przodującej w dziele pokojowej 
odbudowy Stolicy, zamanifestują 
na wiecu niezłomną wolę walki 
o trwały pokój na całym świe- 
cie.

Udział w wiecu —  to odpo
wiedź na zbrodnicze knowania 
podżegaczy wojennych, to protest 
przeciw barbarzyńskim nalotom 
na miasta i wsie Korei.

Dziś o godz. 15 —  wszyscy na 
plac przed Pol techniką!

tycznego KC PZPR Berman, Jóźwiak, 
Ochab, Radkiewicz i Rapacki; przed 
stawiciele stronnictw politycznych, 
zw. zawodowych i organizacji spo
łecznych. Na sali obecni są również: 
ambasador ZSRR p. W. Lebiediew, 
ambasador Chin Ludowych p. Peng 
Ming - Chih, szef Misji Dyplomatycz 
nej NRD ambasador p. Wolf oraz 
członkowie ambasady ZSRR i przed
stawiciele placówek dyplomatycz
nych państw demokracji ludowej.

Stały Komitet Światowego Kongre 
su Obrońców Pokoju reprezentuje 
jego wiceprzewodniczący Gabriel 
d‘Arboussier. Zapełniający po brzegi 1 
salę delegaci i goście entuzjastycznie 
witają delegację radziecką literatów 
Aleksandra Korniejczuka i Wandę 
Wasilewską. Niemilknącymi okrzyka 
kami na cześć walczącego o swe wy 
Zwolenie narodu przyjmują zebrani 
delegacie ludu Korei, której przewód 
niczy ppłk. Kan-Buk. Serdecznie przy 
jęto delegację Czechosłowacji z min. 
Józefem Łukaczewiczem i delegację 
Niemieckiej Republiki Demokratycz
nej, której przewodniczy członek Biu 
ra Politycznego SED Fraoz Dahlem.

Nowa ofensywa armii ludowej
Przerwanie linii amerykańskich 
n a  o d c i n k u  3 0  k i  en

LONDYN (PAP). Korespondenci brytyjscy i amerykańscy donoszą z kwa 
tery głównej Mac Arthura, że w noc y 31 sierpnia na 1 września koreań
ska armia ludowa rozpoczęła natar cie na odcinku długości 50 km — od 
południowego wybrzeża Korei do mi ejscowości HYONGPUNG (w odległo 
ści 25 km na południowy zachód od Taegu). Pozycje amerykańskie zostały 
przerwane na prawie całym tym od cinku. Wojska północno koreańskie, 
po zaciętych walkach, zajęły miasto HAMAN (11 km na północny zachód 
od Masan). Nieco bardziej na północ, w luku rzeki Naktong, wojska pół 
nocno koreańskie przeprawiły się w 5-ciu punktach przez tę rzekę i posu 
n?ły się naprzód o 14 km.

Wojska amerykańskie — jak stwier 
dza oficjalny komunikat — cofnęły 
się na nową linię obronną Czangjong 
—* Jongsan, na zachód od Miryang. 
Niektóre oddziały północno koreań
skie przedostały się głęboko na zaple 
cze wojsk amerykańskch i znalazły 
się w pobliżu miasta Juczon — na 
linii komunikacynej łączącej Pusan z 
Taegu. Niektóre oddziały amerykań 
skie zostały otoczone lub odcięte od 
zaplecza. Otoczone zostały grupy 
wojsk amerykańskich w rejonie Ha
man oraz na północ od Czangjong 
i na południe od Czangjong. Odcięte 
oddziały amerykańskie zaopatrywane 
są przez samoloty.
Rozgromienie ńm batalionów

PEKIN (PAP). Dowództwo naczel
ne koreańskiej armii ludowej ogłosi
ło w Phenian dnia 1 września wieczo 
rem komunikat, stwierdzający, że na 
wszystkich frontach wojska ludowe, 
odpierając zaciekłe kontrataki nie
przyjaciela, kontynuują zacięte wal
ki.

Na wybrzeżu południowym woj
ska ludowe kontynuują marsz na 
południe, zadając potężne ciosy woj 
skom amerykańskim i lisynmanow- 
skim, które, przy wsparciu ze stro 
ny lotnictwa i artylerii okrętowej, 
podejmują zaciekłe kontrataki, u- 
siiując powstrzymać natarcie armii 
ludowej.

W walkach na wybrzeżu wschod
nim wojska ludowe rozgromiły po 
nad 2 bataliony nieprzyjaciela i wzięły 
znaczną zdobycz.

B Dalszy ciąg 
na str. 2

Wyrazem uczuć ożywiających całyJ 
Kongres, wyrazem zjednoczenia całe | 
go narodu polskiego w walce o po- j 
kój są raz po raz wybuchające mani 
festacje na cześć Prezydenta RP. Bo 
lesława Bieruta, na cześć władzy lu 
dowej, na cześć całego wielkiego obo 
zu pokoju i postępu.

Wciąż rozbrzmiewają okrzyki 
STALIN — BIERUT — POKOJ.

Przemówienie J. Dembowskiego
Obrady zagaja przewodniczący Pol 

skiego Komitetu Obrońców Pokoju 
prof. Jan Dembowski.

W imieniu polskich bojowników, o 
pokój — prof. Dembowski oświadcza, 
że nie ma siły, która by była zdolna 
osłabić łączność narodu polskiego z 
obrońcami pokoju na całym świecie. 
Słowa te przyjęte zostały przez zebra 
nych gorącymi oklaskami.

Serdeczne oklaski towarzyszyły 
również słowom prof. Dembowskiego, 
kiedy dziękował polskim masom pra 
cującym, które wysokimi zobowiążą 
niami produkcyjnymi uczciły Kon
gres, Czyn kongresowy — powiedział 
mówca — jest właśnie najwspanial 
szym wkładem naszego narodu w dzie 
ło utrwalenie pokoju, ponieważ 
wzmacnia Polskę — jeden z ważnych 
bastionów pokoju.

Mówca wyraził niezłomną wiarę w 
zwycięstwo ruchu pokoju podkreśla
jąc, iż wiara ta płynie z faktu, że na 
czele ruchu pokoju na całym świecie 
stoi niezwyciężony Zw. Radziecki i 
wielki Chorąży Pokoju — Józef Sta 
lin. Słowa te dały początek sponta
nicznej manifestacji na cześć ZSRR 
i Generalissimusa Stalina.

Prof. Dembowski wita -wśród burzy 
oklasków przybyłą na Kongres delega 
cję Obrońców Pokoju Zw. Radziec
kiego, delegację walczącego o wol
ność narodu koreańskiego oraz dele
gacje Czechosłowacji i Niemieckiej 
Republiki Demokratycznej. Mówca 
pozdrawia serdecznie walczące o swe 
wyzwolenie masy pracujące krajów 
kapitalistycznych.

Prof. Dembowski precyzując cele 
Kongresu stwierdza, że polski ruch 
pokoju skupiony dookoła władzy lu 
dowej i reprezentujący jednomyśl
ną wolę narodu polskiego, staje 
wobec nowych zadań. Nie ustając w 
naszej walce o realizację apelu poko
ju, będziemy mobilizowali najszersze 
masy do walki o wielkie cele, jakie 
nakreśliła praska Sesja Stałego Biu 
ra Światowego Kongresu Obroń

ców Pokoju. Wypowiadamy się za 
powszechnym ograniczeniem zbro
jeń i kontrolą nad wszelkiego rodza
ju zbrojeniami, których wzrost 
zwiększa niebezpieczeństwo wojny 
i nakłada na narody ciężkie brze
mię.
Polski Kongres Pokoju zbiera się 

w rocznicę najazdu hitlerowskiego na 
Polskę. Wierzymy, że nasze hasło 
„Wrzesień 1939 r. więcej się nie po
wtórzy", to nie czcze słowa. Prawda 
ta opiera się nie tylko na niewzruszo 
nym sojuszu ze Zw. Radzieckim, ale 
i na fakcie, że po drugiej stronie gra 
nicy Odry i Nysy powstała na gru
zach faszyzmu Niemiecka Republi
ka Demokratyczna, która granicę tę 
uznała za granicę pokoju, która wal 
czy o jedność Niemiec na podstawie 
demokratycznej, przeciwko próbom 
przekształcenia Niemiec Zachodnich 
w wojenne ognisko imperializmu ame 
rykańskiego i stanęła wraz z nami w 
szeregach bojowników pokoju.

Pierwszy Polski Kongres Pokoju 
podsumuje stwierdza dalej prof. Dem 
bowski — nasze osiągnięcia w walce 
o pokój wytyczy drogę, po której pój 
dzie nasz ruch w dalszej walce. Kon 
gres powiąże jeszcze ściślej walkę o 
pokój z naszym wysiłkiem dla wyko 
nania gigantycznego Planu 6-letnie- 
go.

Wybór prezydum
Uczestnicy Kongresu wśród hucz

nych oklasków wybierają następnie

W sali Politechniki Warszawskiej zebrało się ponad 1.300 delegatów całej 
Polski na I Kongres Pokoju. Przybyli również licznie goście zagraniczni. Na 
zdjęciu w pierwszym rzędzie przedstauńciel radzieckiego Komitetu Obroncow 
Pokoju: pisarz A. Korniejczuk, obok znana literatka Wanda Wasilewska.

skład weszli , oraz przedstawiciele wszystkich 
warstw społeczeństwa polskiego.

Przemówienie G. d’ Arboussier
W imieniu Światowego Komitetu 

Obrońców Pokoju, w imieniu setek

prezydium, w którego 
m. inn.:

G. d‘Arboussier.

przewodniczący Polskiego Komite
tu Obrońców Pokoju — prof. Dem
bowski, wiceorzewodniczący Stałego 
Komitetu Światowego Kongresu O- 
brońców Pokoju — G. cTArboussier, 
delegaci radzieckiego Komitetu O- 
Brońców Pokoju — A. Kornie jczuk i 
W. Wasilewska, ppłk. Ludowej Armii 
Koreańskiej — Kan-Buk, członek de 
legacji koreańskiej — Ko-Yen-mi, 
przedstawiciel Niemieckiego Komite
tu Bojowników o Pokój — Dahlem, 
delegat Czechosłowackiego Komitetu 
Obrońców Pokoju — Lukaczewicz, se 
kretarz KC PZPR — Ochab, przewód 
niczący Zw. Bojowników o Wolność 
i Demokrację — Jóźwiak-Witold, 
min. Szkół Wyższych i Nauki — Ra 
packi, Budowniczy Polski Ludowej— 
Apryas, przewodniczący CRZZ — 
Kłosiewicz, red. Dłuski, przewodni
czący „Caritas" — kś. Eemparty 
gen. Naszkowski, wiceprzewodniczą
cy CRZZ — Ćwik, przewodniczący 
Zw. Zaw. Górników — Czerwiński, 
poeta Broniewski, literat — Iwaszkie 
wicz, przewodniczący ZMP — Mat- 
win, działacz chłopski — Ignar, prze 
wodniczący Warszawskiej Rady 
Narodowej Albrecht, reżyser filmo
wy — Jakubowska, architekt — 
Pniewski, publicysta Kętrzyński, lite 
rat — Putrament, mistrzyni sportu— 
Rakoczy, ks. prób. Bartkowski z 
Kielc, muzyk — Panufnik — prof. 
Politechniki Gdańskiej — Celerto-- 
wicz, przodownica pracy Morawska, 
robotnik — racjonalizator Rawicz

Dalszy Ciąg 
na str. 2

1119.5 proc. normy
LUBLIN, 1.9. (Tel. wł.). Dziś na 

budowie Osiedla Robotniczego 
ZOR Nr 2 w Lublinie padł rekord 
polski w murowaniu systemem 
trójkowym.

Murarz E. Dragan wraz z po
mocnikami R. Rzepką i J. Młynar
skim ułożyli 32.325 sztuk cegieł, tj. 
89,56 m sześć, muru, osiągając
1119.5 proc. normy dziennej.

Próba została podjęta dla uczcze
nia I Polskiego Kongresu .Pokoju.

U S A  P O N O S Z Ą  C A Ł K O W I T A  O D P O W I E D Z I A L N O Ś Ć
za prowokacyjne naloty na terytorium Chin
stwierdza J. Malik w Kadzie Bezpieczeństwa 
Sknftfu Czou En-laia wniesiona na porządek obrad

dele-NOWY JORK (PAP). 31 sierpnia odbyło się pod przewodnictwem 
gata radzieckiego, J. Malika, posiedzenie Rady Bezpieczeństwa.

Przewodniczący odczytał następujący tymczasowy porządek obrad: 1) Za
twierdzenie porządku dziennego, 2) Sprawa Korei, 3) Skarga w związku ze 
zbrojną agresją wobec Tajwanu (Formozy), 4) Skarga Chińskiego Rządu Lu
dowego przeciwko wtargnięciu samolotów St. Zjednoczonych do Chin oraz 
ostrzelaniu przez te samoloty ludności chińskiej i budynków, 5) Terror i ma
sowe egzekucje w Grecji.

Rada Bezpieczeństwa nie może pomi
nąć i zignorować żadnego zagrożenia 
pokoju niezależnie od miejsca, gdzie ta
kie zagrożenie nastąpiło — oświadczył 
przewodniczący Malik. — Dwa dodat-

I Kongres Pokoju

kowe punkty porządku obrad zostały 
zgłoszone przez delegację radziecką, po
nieważ mają one znaczenie zasadnicze.

Rada Bezpieczeństwa otrzymała już 
dwie depesze od Chińskiego Rządu Lu
dowego w sprawie ataku samolotów 
amerykańskich na terytorium Chin. Ko- 
łom rządzącym USA i Mac Arthurowi 
za ezy na rozszerzeniu zasięgu wojny 
na, Dalekim Wschodzie — stwierdził mówca.

Malik zacytował następnie określe
nie agresji przyjęte w skali między
narodowej w maju 1933 r. i stwierdził, 
że atak samolotów amerykańskich na 
terytorium chińskie jest według tego 
określenia niewątpliwie AKTEM 
AGRESJI. Powtórny atak samolotów 
amerykańskich na terytorium chiń
skie dowodzi, że bombardowanie było 
przeprowadzone przez Amerykanów 
celowo w dążeniu do rozszerzenia za
sięgu wojny.
Rząd Chińskiej Republiki Ludowej 

stanowczo protestuje przeciwko mordo
waniu spokojnej ludności chińskiej i ni
szczeniu własności narodu chińskiego. 
Rada Bezpieczeństwa powinna rozpa
trzyć tę sprawę i powziąć odpowiednie 
środki w celu położenia kresu agresji.

Malik złożył w imieniu delegacji ra
dzieckiej projekt rezolucji potępiającej 

' akty agresji St. Zjednoczonych oraz

na terytorium Chin i za wszelkie dalsze 
konsekwencje.

Wniosek Z S R R  
w sprawie terroru w Grecji

Przechodząc do sprawy terroru, panu
jącego w Grecji, Malik stwierdził, że po
stępowa ludzkość i ONZ od dawna już 
zwracają uwagę na tę kwestię.

Niedawno Rada Bezpieczeństwa otrzy
mała list od matek 45 patriotów grec
kich, którym grozi kara śmierci za to 
tylko, że nie chcieli się wyrzec swych
przekonań demokratycznych.

Malik stwierdził, że Rada Bezpie
czeństwa nie może przejść do porząd
ku dziennego nad sprawą terroru mo- 
narcho-faszystowskiego reżimu w 
Grecji, i że musi czynnie zainterwe
niować. Delegat radziecki odczytał 
projekt rezolucji Rady Bezpieczeń
stwa wzywającej rząd grecki do wstrzy

mania wj konania wyroków śmierci 45 
członków ruchu oporu i do położenia 
kresu dalszym egzekucjom więźniów 
politycznych. Rezolucja wzywa także 
rząd grecki, by zaprzestał wysyłania 
więźniów chorych na gruźlicę na wy
spy o niezdrowym klimacie.

Bilsgat USA pstwierdza fakt 
nalotu na Chiny

Delegat brytyjski, Jebb, wystąpił z 
krytyką projektu rezolucji radzieckiej 
potępiającej akty agresji St. Zjednoczo
nych wobec Chin, lecz oświadczył, że 
nie będzie się sprzeciwiał rozpatrywaniu 
tej sprawy przez Radę.

Po delegacie brytyjskim zabrał głos 
delegat St. Zjednoczonych, Austin, któ
ry stwierdził, że „w każdej wojnie mo
gą przypadkowo nastąpić fakty przekro
czenia granicy" państwa sąsiedniego. 
Austin oświadczył, że siły zbrojne USA 
działają rzekomo pod egidą Narodów 
Zjednoczonych, i że lotnictwo amery
kańskie otrzymało ścisłe instrukcje uni
kania lotów nad innym terytorium niż 
terytorium Korei. '

(Dokończenie na str. 2-ej)

Depesza Prezydenta R P
d o  P r e z y d e n t a  H o  S z i - M i n a

Z okazji Święta Narodowego Vietna- 
mu, Prezydent R. P. Bolesłaio Bierutt 
przesłał następująca, depeszę:

„Jego Ekscelencja 
PAN HO SZI-MIN
Prezydent Republiki Vietnamu
W dniu Święta Narodowego przesy

łam bohaterskiemu, narodowi Vietnam- 
skiemu i Panu, Panie Prezydencie, naj 
serdeczniejsze życzenia dalszych nie
ustannych sukcesów w walce z impe
rialistycznymi ciemiężcami o realiza
cję narodoioych i społecznych dążeń 
wyzwoleńczych Vietnamu.

Naród polski wierzy głęboko w osta
teczne zwycięstwo bohaterskiego naro
du metnamskiego nad imperialistyczny 
mi cięmięzcami i ich pomocnikami.

Bohaterska walka narodu vietnam- 
skiego przeciwko imperialistycznym 
okupantom jest wspaniałym yjkładem 
w walkę o trwały pokój, którą prowa
dzi obóz demokracji i pokoju na całym 
świecie pod przewodnictwem Wielkiego 
Ziciązku Radzieckiego.

BOLESŁAW BIERUT“

Imponująca manifestacja
w o l i  w a l k i  o pokój 
» P r a w d a «  o K o n g r e s i e  W a r s z a w s k i m

MOSKWA (PA P). Dziennik „Praw 
da" zamieszcza korespondencję własną 
z Warszawy, poświęconą otwarciu O- 
gólnopolskiego Kongresu Pokoju.

Dziennik stwierdza, że przygotowa
nia do tego Kongresu przekształciły 
się w imponującą kampanię polityczną, 
w której masy pracujące raz jeszcze 
zademonstrowały swą niezłomną wolę 
walki o pokój.

Naród polski, — kontynuuje dzien
nik — przygotowując się do Kongresu 
Pokoju, wniósł nowy poważny wkład 
do walki o pomyślne wykonanie 6- 
letniego planu budownictwa fundamen 

■ »tów socjalizmu.

Wśród tysięcznej rzeszy delegatów na Kongres Pokoju zwracali uwagę przed | stwierdzając, że Stany Zjednoczone po- 
Stawiciele wiejskich Komitetów Obrońców Pokoju, z których wielu wystąpiło noszą za nie całkowitą odpowiedzial

ny pięknych strojach ludowych nosc, ]&s również za szkody wyrządzone L

G—ASTRONOMICZNA 
ZAGADKA

Przed kilku miesiąca- 
mi — rojno i gwarno, 
teraz — pustka iście 
cmentarna. Dawniej —; 
tłumy —  >, drzwiami i
oknami" j dzimaj — szu
kaj (naiwnych i zabłą~ 
kawych jednostek) choć
by ze świecą!...

Zgadnijcie, co tof
To wielki lokal gastro

nomiczny WSS przy ul. 
Marszałkowskiej Nr. 1- 
Pod n o w y m  k i e 
r o w n i c t w e m .  któ
re... wypłoszyło gości!

Niektórzy g—as tron o- 
mowie stawiają sobie 
takie jakieś dziwne, 
..wręcz odwrotne'1, ce
le...

g d y b y
RADA MIEJSKA...
Wodospad Niogcra —  

m  mało wodnisty. Biota

nazbyt 
-  wrę oz

P°n tyj.skie —
suche. Himalaje 
błahostka!...

Lepsze byście ujrzeli 
.*ouda'‘ . gdyby Rada 
Miejska zechciała zor
ganizować wycieczkę tu
rystyczną db »rezerwa
t u p r z y  ul. Szarotki na 
'Mokotowie !...

nie  w s z y s t k o

W e wczorajszym re
portażu „życia'‘ o od
budowie umieszczano 
zdjęcie opatrzone podpi
sem „U zbiegu Al. Je
rozolimskich i Brackiej 
prawie całkowicie w y
konano już hotel , O, bi
su". Tyra ' zasem na tym  
budynku wisi tabliczka

informująca, że powsta
nie lu btiaow.ee „Oib>- 
su". Nie wszystko, sza
nowny autor że podpisu, 
co ma związek z „Orbi
sem" musi łączyć się ze 
spaniem, choćby to były 
nawet biura.

SKRZYDLATY DAR
Amatorzy mocnych 

wrażeń, a jednocześn e 
miłośnicy Warszawy, bę
dą mogli w dniach 10, 
17 i wrześniu połą
czyć te wczucid w jedno, 
wzbiając się samolotem 
•A ero ki u bu W a rsz n>i os k ie 
go. który (Aeroklub — 
nie samolot) ofiarował 
na rzecz odbudowy sto
licy, jako dar wrześnio

wy, !f0 
skich.

lotów pasażer-

NA TROPIE
NIESPODZIEWANEJ

PREMII
Na notatkę p. t- Nie

spodziewana premia w 
jednym z nur. er ów ma
łego .życia" Dyr• Okrę
gowa Poczt zareagowała 
na yc li m ast. Z c p u i < > ła
telefonicznie Rednk ję, 
jaki urząd poczt w y do
starczył paczkę Ud.

Może więc wkrótce do 
wiemy w jaki spo
sób puczka w drodze 
pocztowej od ncdaw< y 
do adresata powiększy
ła się o 1 książkę, zat
kniętą za sznury opako
wania,

Na razie stwierdzamy 
z zadowoleniem, że Pocz 
ta żywo reaguje na nasz 
głosik opina publicznej.



m m  WARSZAWY

Nie ma siły, która by mogła osłabić
ŁĄCZNOSG narodu polskiego z obozem pokoju

Przyjaźń z Polską— orężem w walce o pokój
»Neues Deutschland« o rocznicy 1 irrześnia

A Dokończenie 
ze s t T . 1

milionów walczących o pokój ludzi 
wszystkich kontynentów, wszystkich 
narodowości i ras —  powitał Kongres 
wiceprzewodniczący Światowego K o
mitetu d ‘Arboussier.

Po omówieniu sukcesów zbierania 
podpisów pod Apelem Sztokholm
skim, zwracając się do delegatów 
d‘Arboussier oświadcza:

„Wzmacniając ze wszystkich sił 
wasz ustrój wnosicie tym sa
mym olbrzymi wkład w dzieło po 
koju, nierozłącznie związanego ze 
sprawą postępu i szczęścia naro
dów.

Pomimo wściekłego wrzasku 
podżegaczy wojennych mamy jak 
najgłębszą wiarę w siły obozu po
koju. Wszędzie bowiem nowi bo
jownicy wstępują dziś w nasze 
szeregi. W Ameryce jak i w 
Azji, czy w Europie setki milio
nów ludzi staje do walki o pokój, 
aby zagrodzić drogę wojnie".
D ‘Arboussier zakończył swe prze

mówienie wzniesieniem okrzyku na 
cześć polskiego ruchu obrońców po
koju, na część światowego frontu 
pokoju i na cześć Państwa Polskie^ 
go, którego ustrój gwarantuje po
kój i szczęście swemu narodowi.

Następnie referat programowy poi 
skiego ruchu obrońców pokoju w y
głasza wiceprzewodniczący Polskiego

Skargo chińska
iu Radz*e Bezpieczeństwa

(Dokończenie ze str. 1)
Austin stwierdził, że jak wynika z do

chodzeń, przeprowadzonych przez ame
rykańskie władze wojskowe, samolot 
amerykański typu F. 51, należący do 
eskadry bombowców i pościgowców, 
znalazł się 27 sierpnia prawdopodobnie 
omyłkowo nad terytorium Mandżurii i 
ostrzelał z broni pokładowej rejon mia
sta Antung w odległości 5 mil od gra- 
njcy koreańskiej.

Austin zaproponował, by ONZ wy
znaczyła komisję w celu rozpatrzenia 
sprawy ataku, o którym doniósł rząd 
chiński i w celu ustalenia wyrządzo
nych szkód. Delegat amerykański 
stwierdził, żc rząd St. Zjednoczonych 
nakaże przedsięwzięcie odpowiednich 
środków dyscyplinarnych przeciwko 
winnym naruszenia granicy.
Następnie Austin oznajmił, ż® delega

cja amerykańska wyrazi zgodę na'dany 
punkt porządku obrad, jeżeli Rada Bez
pieczeństwa zmieni sformułowanie w na 
stępujący sposób: „Skarga przeciwko 
zbombardowaniu terytorium chińskiego 
przez lotnictwo Narodów Zjednoczo
nych".

Przewodniczący Malik zaproponował 
sformułowanie: „Skarga w związku z 
bombardowaniem lotniczym terytorium 
Chińskiej Republiki Ludowej".

Austin odparł, że zgodzi się na sfor
mułowanie „Skarga w związku ze zbom
bardowaniem Chin".

Malik zaproponował sformułowanie: 
„SKARGA W ZWIĄZKU Z LOTNI
CZYM BOMBARDOWANIEM TERY
TORIUM CHIŃSKIEGO".

W tym ostatnim sformułowaniu pro
pozycja została przegłosowana, przy 
czym 8 delegatów wypowiedziało się 
za włączeniem jej na porządek dzien
ny, a trzech (Kuba, Egipt, Kuomin- 
tang) — przeciw.
Następnie Rada Bezpieczeństwa odrzu 

Ciła 9 głosami przeciwko 2 (ZSRR i 
Jugosławia) wniosek wciągnięcia na 
porządek obrad sprawy terroru mo- 
narcho-faszystowskiego w Grecji.

Po głosowaniu Malik oświadczył, że 
Rada Bezpieczeństwa mogła interwenio
wać w celu uratowania życia patriotów 
greckich, lecz liczni delegaci nie chcieli 
tego uczynić i głosowali przeciwko 
wciągnięciu sprawy na porządek obrad.

Komitetu Obrońców Pokoju — min. 
A. Rapacki. (Przemówienie min. Ra 
packiego podajemy na str. 3).

W chwili, gdy min. Rapacki mówi 
o niezwjmiężonej sile pokoju i jego 
potężnej ostoi Zw. Radzieckim, wszy 
scy powstają z miejsc wznosząc 
okrzyki, wyrażające pragnienie po
koju oraz wolę walki i pracy w ob
ronie wszechświatowego, trwałego 
pokoju.

Burzę oklasków przeplatają sło 
wa skandowane: „Pokój, pokój, po 
kój". Nasza władza ludowa prze
wodzi narodowi w jego walce o 
trwały pokój" — padają słowa, 
podchwycone przez rzesze zebra
nych. Ze wzmożoną siłą skandują 
obecni na sali: „Bierut, Bierut, 
Bierut".

Przemówienie A. Korniejczuka
Zjawienie się na trybunie Alek

sandra Korniejczuka wywołuje dłu
gotrwałą owację na cześć Zw. Ra
dzieckiego i chorążego pokoju — 
Józefa Stalina. We wspaniałych sło
wach, pełnych uniesienia i wiary w 
zwycięstwo sił światowego obozu 
pokoju, znakomity literat radziecki 
mówi o milionach ludzi zjednoczo
nych w walce o pokój na świecie, o 
przyjaźń między narodami przeciw 
ko handlarzom krwi.

Mówca z uznaniem podkreśla ol
brzymi wkład narodu polskiego w 
dzieło utrwalenia pokoju. Delegaci 
z napiętą uwagą słuchają słów prze 
wodniczącego delegacji radzieckiej o 
tym ,że naród polski pod kierow
nictwem Prezydenta Bieruta pokazał j 
całemu światu niesłychaną energię, ! 
wolę zwycięstwa i męstwo w walce | 
o pokój, o odbudowę kraju.

W dalszej części przemówienia A. ! 
Korniejczuk przestrzega przed i 
niedocenianiem wrogich p ok o jow i! 
sił obozu imperialistycznego.

Delegaci owacyjnie oklaskują prze

wia zadanie stałego wzmagania w y
siłków  wszystkich obrońców pokoju 
w aktywnym działaniu przeciwko 
podżegaczom wojennym.

Ostatnie słowa przewodniczącego 
delegacji radzieckiej o szlachetnej 
walce o pokój , o niezwyciężonym 
chorążym tej walki, wielkim Stalinie 
wywołują długo niekończący sio wy 
buch owacji i entuzjazmu.

Dzieci witają Kongres
Radosne dźwięki fanfary młodych 

harcerzy-trębaczy skupiają uwagę 
Kongresu.

Ze wszystkich stron idą ku prezydium 
dziesiątki, setki roześmianych, rado
snych dzieci. Niosą one olbrzymi biało- 
czerwony sztandar. Jest to delegacja 
uczniów i uczennic wszystkich klas war 
szawskich szkół podstawowych. Delega
ci witają przedstawicieli najmłodszego 
pokolenia niemilknącymi okrzykami na 
cześć młodzieży. Członkowie prezydium 
serdecznie ściskają najmłodszych człon
ków delegacji wręczających im kwiaty. 
Sala trzęsie się od oklasków, gdy na 
trybunę wchodzi 12-letnia uczennica 
szkoły TPD Nr 1, Grażyna Filipczak. 
Wzruszonym głosem pozdrawia ona de
legatów w imieniu dzieci.

BERLIN (PAP) — W artykule pt. 
„Na drodze pokoju" organ KC Nie
mieckiej Socjalistycznej Partii Jedności 
„Neues Deutschland" omawia rocznicę 
napaści .hitlerowskiej na Polskę.

Dzięki powstaniu Niemieckiej Repu
bliki Demokratycznej i skupieniu wszy 
stkich prawdziwych patriotów niemiec
kich w Narodowym Froncie Niemiec 
Demokratycznych — podkreśla „Neues 
Deutschland" — naród niemiecki wkro 
czył dzisiaj na drogę pokoju i porozu
mienia między narodami. Pierwszy wa 
runek tej polityki — to sojusz ze Zw.
I Radzieckim, bastionem pokoju i przy- 
j jaźni między narodajni oraz trwałe 
! przyjazne stosunki polsko-niemieckie.

i Przyjaźń polsko-niemiecka ma dzi-
Po przerwie toczyła się dyskusja nadjS!af , t^m w^ksze znaczenie, że impe- 

-  - - - — - 1 ri&hsci anglo-amerykańscy wiążą m.

żyna Filipczak wznosi okrzyk: „Niech 
żyje przyjaciel dzieci całego świata, Jó
zef Stalin", podchwycony i długo powta 
rżany przez zebranych.

Młodzież podejmuje melodię „Na
przód młodzieży świata". Pieśń, którą 
śpiewają dziesiątki milionów młodych 
bojowników o pokój i szczęście człowie
ka, podejmują wszyscy uczestnicy ob
rad.

Dzieci obrzucają delegatów kwiatami 
i przy dźwiękach fanfar opuszczają salę.

Przewodniczący ogłasza przerwę.

Wieczysta przyjaźń niemiecko- 
polska stanowi jeden z najważniej
szych oręży narodu niemieckiego w 
walce o zapewnienie pokoju, o jedno
lite, demokratyczne i miłujące pokój 
Niemcy.

Dyskusja

referatem wiceprzew. Polskiego Komi
tetu Obrońców Pokoju, min. 
kiego.

Pierwsza zabrała głos w dyskusji przo 
downica pracy, włókniarka śląska —
Bronisława — Cieślikowa. Następnie za- j  * . ..... j  ~.J’ , .—
bieraii głos: wiceprzewodniczący Zarżą- ° ^ iedzią narodu Niemieckiego pod- , , , . , 1 , . „  „  “ zegaezom woiennvm.

Rapac- !i,n* swe rachuby z dawnymi przeciwień 
1 stwami polsko-niemieckimi. Jednakże 

— pisze „Neues Deutschland" — droga 
pokoju i przyjaźni jest dzisiaj, w rocz 
nicę napaści hitlerowskiej, najlepszą

du oddziału warszawskiego Zw. Zaw. 
Dziennikarzy R. P. Zdzisław Sachnow- 
ski, przewodniczący delegacji koreań
skiej — ppłk. Kan-Buk, przodownik pra 
cy Wytwórni Sprzętu Komunikacyjnego 
Nr 2 w Rzeszowie — Władysław Szy
mański, przodownik pracy kop. im. „Wie 
czorka" górnik Filak, wybitny artysta 

„Zaczynamy dziś nowy rok szkol- sc.en P.olj kich -  Aleksander Zelwero- 
ny -  mówi. -  Chcemy uczyć się wicz, Jadwiga Falkowska, wybitny kom 

chcemy, ażeby wszystkie . P015̂  -  Andrzej Panufnik,
1 członkini spółdzielni produkcyjnej w 
Mizerce — Stanisława Pisarek, literat 
Jarosław Iwaszkiewicz, ks. Dąbrowski

spokojnie,
dzieci jak my mogły żyć szczęśliwie 
Wiemy, że I Polski Kongres Pokoju 
zebrał się, by walczyć o pokój dla 
wszystkich dzieci. Przyszliśmy podzię 
ktrwać Wam za to. Wiemy, że nasi ko
ledzy w Korei giną od bomb amery
kańskich. Wiemy, że cała młodzież 
musi tam walczyć o wolność. My nie 
chcemy wojny. Jesteśmy szczęśliwe i 
spokojne, bo naszego szczęścia bronią 
miliony ludzi Zw. Radzieckiego i kra
jów demokracji ludowej".
W odpowiedzi na rzucone w zakoń

czeniu przemówienia słowa „Niech ży
ją obrońcy pokoju", zebrani ‘ wstają z

mówienie Korniejczuka, który sta- J miejsc i skandują: „Pokój, pokój". Gra-

z Wrocławia, tkaczka łódzka — Maria 
Augustyniak, rektor Stanisław Kulczyń
ski, nauczyciel z Kielc — Marian Boj
ko, przodownik pracy z Zakładów im. 
Stalina w Poznaniu — Czesław Passon 
oraz inżynier architekt Skibniewski.

W czasie obrad popołudniowych literat 
Tadeusz Borowski odczytał projekt de
peszy protestacyjnej do Organizacji Na
rodów Zjednoczonych. Projekt depeszy 
został przyjęty przez aklamację.

Dalszy ciąg obrad I Polskiego Kon
gresu Pokoju nastąpi 2 bm. o godz. 9.30 
rano.

List matek greckich
d o  O N Z

NOWY JORK (PAP). Sekretarz 
ONZ podał do wiadomości, że prze
wodniczący Rady Bezpieczeństwa Ma
lik przekazał sekretarzowi generalne
mu ONZ Trygve Lie list matek gre
ckich, który stwierdza m. in.:

W chwili obecnej w celach — „izo
latkach" przebywają 4 kobiety spośród 
osób skazanych przez sądy doraźne na 
karę śmierci. Oznacza to, że kobiety te 
mogą być w każdej chwili stracone.

Prosimy ONZ o interwencję, aby po
kój znów zapanował w naszym kraju, 
o interwencję, aby położyć kres strasz 
liwym cierpieniom 3.500 osób skaza
nych na śmierć i aby 26.000 więźniów 
politycznych skorzystało z amnestii. 
Tylko w ten sposób ojczyzna nasza mo 
że znaleźć drogę do pokoju.

P r z e m ó w i e n i e  d e l e g a t a  p o l s k i e g o
na Kongresie F D G 6

BERLIN (PA P). W dalszym ciągu 
czwartkowych obrad III Kongresu Wol 
nych Niemieckich Związków Zawodo
wych (FDGB) przemawiał wicepre
mier NRD Walter Ulbriclit na temat: 
„Związki zawodowe w walce o wyko
nanie planu 5-letniego“ .

Na zakończenie drugiego dnia obrad 
zabrał głos przewodniczący CRZZ 
Wiktor Kłosiewicz, który przekazał 
Kongresowi. braterskie pozdrowienia w 
imieniu wszystkich związkowców pol
skich i całej polskiej klasy robotniczej. 
Mówca złożył Kongresowi życzenia 
sukcesów w walce o wykonanie planu 
5-letniego oraz w walce o pokój i o 
zjednoczone demokratyczne Niemcy.

Wśród oklasków Kongres uchwali! 
wysłanie telegramu z pozdrowieniami 
do prezydenta R.P. Bolesława Bieruta.

A R M I A
Porażka

L U D O W A  Ł A M I E  O P Ó R  N I E P R Z Y J A C I E L A
wojsk USA w pobliżu portu Kunsan

K rw a w a  m a s a k ra  ro b o tn ik ó w
9MJ

MOSKWA (PA P). Agencja TASS 
donosi, że 30 sierpnia rozpoczął się w 
Bombaju strajk generalny robotników 
i urzędników na znak solidarności ze 
strajkującymi już przeszło 2 tygodnie 
robotnikami przemysłu włókienniczego.

Policjanci strzelali do robotników, 
zabijając 3 osoby. Około 100 robotni
ków zostało rannych. Aresztowano 100 
osób.

B Dokończeni 
ze str. 1

31 sierpnia nieprzyjaciel bezsku- 
' tecznie usiłował dokonać desantu na 
wyspie Czindżo w pobliżu wybrzeża 
południowego, jednak wojska ludowe 
skoncentrowanym ogniem zniszczyły 
większość operujących tam wojsk 
nieprzyjacielskich. Nieprzyjaciel stra 
cił przy tym przeszło 150 żołnierzy i 
oficerów. Ponadto wzięto do niewoli 
50 żołnierzy nieprzyjacielskich. Jeden 
okręt nieprzyjacielski został zatopio
ny. Zdobyto wiele ciężkich i lekkich 
dział, karabinów, amunicji itd.

Wspierając działania armii ludowej, 
partyzanci w dniu 21 sierpnia zaata
kowali ddział policyjny w rejonie 
Tondżu i w toku walk zniszczyli ten 
oddział, składający się ze 150 żandar
mów i policjantów. W dniu 30 sierp
nia zestrzelono 3 samoloty nieprzyja 
cielskie w rejonie Phenjan oraz jeden 
samolot w rejonie Nampho.
Udaremniony desant

PEKIN (PAP). Ogłoszony w Phenja-

ską, usiłował wysadzić desant w pobli
żu portu Kunsan.

W rezultacie skoncentrowanego og
nia oddziałów armii ludowej próba ta 
została udaremniona. Przeciwnik stra 
cił przy tym przeszło 100 osób w za

istnieją wszystkie podstawy, by u- 
ważać, że BOMBARDOWANIE 
SZPITALA DOKONANE ZOSTAŁO 
Z PREMEDYTACJĄ.
W imieniu rządu Koreańskiej Repu

bliki Ludowo-Demokratycznej Pak
bitych oraz broń ciężką i lekką, wie- : Hen-en składa kategoryczny protest

'przeciwko tej nowej zbrodni interwen
tów amerykańskich.

List żołnierzy USA 
do Rady Bezpieczeństwa

NOWY JORK (PAP) — Liczna gru 
pa amerykańskich jeńców wojennych, 
znajdujących się w niewoli koreańskiej, 
przesłała do Rady Bezpieczeństwa pi
smo, w którym odsłania kłamliwość a- 
merykańskiej propagandy i demaskuje 
barbarzyństwo lotnictwa amerykańskie 
go. W piśmie tym czytamy m. inn.: 

„Propaganda, którą nas karmiono do 
chwili wyruszenia z Japonii, wytworzy

le karabinów i stacji nadawczych
Jedynie nieznacznym resztkom nie

przyjacielskich wojsk desantowych uda 
ło się wycofać. 31 sierpnia dwa samo
loty amerykańskie „B-29" dokonały 
bandyckiego nalotu na centralne ulice 
miasta Nampho. W rezultacie bombar 
dowania zniszczono szkoły, teatry, szpi
tale oraz inne gmachy, nie posiadające 
żadnego znaczenia wojskowego. Są licz
ne ofiary wśród ludności cywilnej, 
wśród dzieci chorych, kobiet i starców!

Mowa zbrodnia interwentów
PEKIN (PAP) — 29 sierpnia min. WI¥V111 * Ja.Fu,nn, wytworzy

spraw zagranicznych Koreańskiej R e-;ła  w nas wrażenie, że armia Li Syu- 
publiki Ludowo-Demokratycznej Pak mana z samozaparciem broni swego 
Hen-en wystosował telegram do prze- kraju, że front wewnętrzny ludności 
uodmczącego Rady Bezpieczeństwa Ma | jest zwarty i popiera walczące wojska.

nie 1 września rano komunikat dowódz-! którym stwierdza że 29 sierpnia 'kilba Plzybyc.iu d° Korei przekonaliśmy 
twa naczeinego sił zbrojnych Korean- ! amerykańskich samolotów zrzuciło bom'cieką z frontu °że cd°' którvcif uważa'

i f e J S  W mieŚCie powiatowym lliamy Za s o ju s z ó w  i przyjaciółnej stwierdza, że na wszystkich fron 
tach oddziały armii ludowej kontynuu
ją zacięte walki z wojskami amerykań
skimi i lisynmanowskimi.

Oddziały armii ludowej, odpierając 
kontrataki i pokonując opór przeciwni
ka, kontynuują zacięte walki.

W nocy 25 sierpnia przeciwnik, wspie
rany przez lotnictwo i artylerię mor-

Dmnhwa. . j nie są naszymi przyjaciółmi,” że żoł-
t rezu âcie bombardowania żabi- nierze połuduiowo-koreańsey nie chcą 
te zostały 3 osoby, zniszczony jeden walczyć.

Oficerowie i żołnierze amerykań-z gmachów szpitala. Telegram pod
kreśla, że na dachach gmachów szpi 
talnych oraz na placu, graniczącym 
ze szpitalem, znajdowały się wyraźne 
emblematy Czerwonego Krzyża. W 
ten sposób — stwierdza telegram —

scy stwierdzają następnie, że żadna 
siła obca nie potrafi przeciwstawić 
się zdecydowanej woli ludu koreań
skiego wywalczenia wolności* nie
podległości i zjednoczenia ojczyzny.

Zdaniem jeńców amerykańskich — 
chaotyczne bombardowanie miast i wsi 
koreańskich, burzenie szkół, szpitali i 
domów mieszkalnych, zabijanie cywil
nej ludności — nie jest w stanie zmie
nić sytuacji. Bombardowania te przy
czyniają się jedynie do spotęgowania 
oburzenia ludu koreańskiego przeciwko 
Amerykanom.

Obchodzenie się z jeńcami amery
kańskimi jest wysoce humanistyczne 
— stwierdzają żołnierze.

List kończy się apelem do Rady 
Bezpieczeństwa, aby spowodowała 
natychmiastowe zaprzestanie walk i 
wycofanie z Korei wojsk interwen
cyjnych.

R z ą d  I M R R

przeciw agresji w Korei
BERLIN (PA P). Premier rządu 

NRD Otto Grotewohl wystosował do 
przewodniczącego Rady Bezpieczeń
stwa Malika i sekretarza gen. ONZ 
Trygve Lie telegram, w którym w imię 
niu tymczasowego rządu NRD oraz ca 
łego miłującego wolność narodu niemie 
ckiego złożył protest przeciwko agresji 
USA w Korei i przeciwko nieludzkie
mu bombardowaniu przez lotnictwo a- 
merykańskie spokojnej ludności Korei.

N o w y  a m b a s a d o r B u łg a r ii
przybył do Warszawy

1 bm. w godzinach wieczornych przy 
był do Warszawy nowy ambasador Lu 
dowej Republiki Bułgarii w Polsce, p. 
dr Christo Janakijew Balijew.

Na lotnisku Okęcie w Warszawie ani 
basadora p. dra Christo Janakijewa 
Balijewa powitał Dyrektor Protokółu 
Dyplomatycznego MSZ Birecki.

Obecni byli również członkowie am
basady Ludowej Republiki Bułgarii w 
Polsce z I sekretarzem ambasady p. 
Donczo Diankowem na czele.

Decyzja o budowie elektrowni stalingradzkiej

wyrazem pokojowej polityki Rządu ZSRR
MOSKWA (PAP). Z olbrzymim en

tuzjazmem przyjęli ludzie radzieccy 
wiadomość o uchwale rządu w sprawie 
budowy największej na świecie elektro 
wni wodnej na Wołdze w pobliżu Kuj- 
byszewa — stwierdza w artykule 
wstępnym dziennik „Trud".— Upłynę
ło zaledwie kilka dni i oto prasa opu
blikowała nową uchwałę Rady Mini
strów ZSRR o budowie stalingradz
kiej elektrowni wodnej na Wołdze oraz 
w sprawie nawodnienia i osuszenia te
renów nadkaspijskich.

Naród radziecki i rząd ZSRR — 
stwierdza „ Trud"  — demonstrują

svją wolę pokoju, konsekwentną wal 
ką o pokój. Manifestują oni wolę po 
koju gigantycznym rozmachem poko 
jowego budownictwa w naszym kra
ju. •
W potężnych pracach nad elektryfi

kacją naszego państwa i nad przeobra 
żenieni przyrody widzą ludzie radziec
cy i narody całego świata wielką, hi
storyczną przewagę ustroju socjali
stycznego, obraz szczęśliwej przyszło
ści. Imię tej przyszłości —  komunizm.

Do niego prowadzi nasz kraj —  wiel 
ki Stalin.

Notatki sprawozdawcy

Na Kongresouiej sali
Jedenaście lat temu — 1 września 

.939 o świcie — na Warszawę posy
łały się gradem pierwsze hitlerowskie 
vomby lotnicze. Stąd ze stolicy Polski 
•dgłos detonacji poniósł się po świe- 
ie, b y ‘przerodzić się w potężny po
mnik drugiej wojny światowej!

Symbolem tych krwawych lat walki, 
ymbolem okupacyjnej nocy — dla 
tolicy były rozsadzone wybuchami, 
^skręcane na kształt czarnych lilii 
elazne rury lamp ulicznych i słupów 
ieci komunikacyjnej. Wyrastające ze 
wałów gruzu, te rozchylone i postrzę 
lione fantastycznie czarne kielichy — 
yskały sobie nazwę kwiatów Warsza
wy — kwiatów wojny.

Dziś na sali obrad Pierwszego Pol- 
kiego Kongresu Obrońców Pokoju, 
tory ze*brał się w Warszawie w rocz- 
icę najazdu hitlerowskiego na nasz 
raj, wśród żywiołowych wybuchów 
ntuzjazum, raiz po raz wykwitają no
rę, barwne kwiaty Warszawy — kwia 
y Pokoju.
Sala zakwita
Niespodzianką dla delegatek i dele- 

atów była sprzedaż pięknych pamiąt- 
owych wielobarwnych apaszek z symj 
olami walki o pokój 1 twórczej pracy

wielojęzycznymi nadrukami pokojo
wych haseł.

I oto gdy z trybuny lub z sali pada 
krzyk na cześć obozu pokoju lub któ- 
egoś z jego wielkie;', przywódców i

gdy delegaci wśród gromu oklasków 
podnoszą się z miejsc — sala zakwita 
setkami powiewających barwnych
chust, na których widnieją wielojęzy
czne i wielomówne symbole.

Tak dzieje się i w chwili, kiedy na 
kongresowej trybunie staje wiceprze
wodniczący Światowego Kongresu
Obrońców Pokoju p. G. d‘Arboussier i 
gdy mówi:

„ Zdaję sobie sprawę, że zicracam 
się w tej sali do ludzi, których nie 
trzeba przekonywać../1 
Tak dzieje się, gdy na salę wkracza 

delegacja bitnego narodu koreańskie
go, zwycięsko zmagającego się z ame
rykańskim imperializmem. Tak dzieje 
si?>. gdy na trybunie staje przedsta
wiciel Związku Radzieckiego, znany 
pisarz i dramaturg Aleksander Kor- 
niejczuk, by przekazać polskim obroń
com pokoju pozdrowienia od radzie
ckich towarzyszy.

Tak też dzieje się — i długo, długo 
powiewają barwne „kwiaty pokoju", 
gdy wsrod niezmiernego entuzjazmu 
sala reprezentująca wszystkie dzielni
ce i środowiska kraju, sala stanowiąca 
jego miniaturowy przekrój geografi
czny i społeczny, skanduje imiona 
Stalina, Mao Tse-tunga, Kim Ir-sena, 
Piecka i Prezydenta Bieruta.
Od Wybrzeża pn Tatry

Górnicy i hutnicy, rolnicy i rzemieśl 
nicy, artyści i działacze, żołnierze i

i nauczyciele, zakonnicy i księża, g'ospo- 
■ dynie wiejskie i rybacy, pisarze i u- 
j rzędnicy. Od Szczecina po Rzeszów, od 
j Olsztyna po Wałbrzych, od Wybrzeża 
1 po Tatry.

„Nigdy jeszcze nie było w Polsce 
'ruchu, który by porwał za sobą tylu 
udzi — stwierdził w pierwszych sio 

wadi swego referatu wiceprzewod
niczący Polskiego Komitetu Obroń
ców Pokoju min. Rapacki.
Sala Kongresowa, widziana z góry, 

z loży prasowej sprawia wrażenie wiel 
klej, wciąż gorejącej niesłabnącym en
tuzjazmem, żywej i plastycznej mapy 
Polski. Wrażenie to potęgują tabliczki 
z nazwami województw, ustawione sze 
regiem, za którymi rzędami zgromadzi 

j ły się terenowe^delegacje obrońców p0- 
! koju. Wrażenie to potęgują barwne, 
regionalne stroje ludowe, w grupie kra 
kowskiej —  pawie pióra, powiewające 
na czerwonych krakuskach, w śląskiej 
— czarne pióropusze górników, lub ko 
ronkowe czepce kobiet z Cieszyńskiego.

I gdy rozbrzmiewa okrzyk: Niech 
żyje Armia Czerwona, stojąca na stra
ży pokoju — niech żyje chorąży poko
ju, przyjaciel ludzkości, Stalin, gdy 
zgromadzeni powstają i podchwytują 
ten okrzyk, lub gdy długo i gromko
skandują jedno słowo — IJo-kój __wy
daje się że w osobach obecnych na tej 
sali powstała tu w obronie pokoju ca
ła Polska, by zamanifestować swą wo
lę wywalczenia pokoju i okiełznania 
garstki handlarzy krwią ludzką.

Bliska chwila
W  przemówieniu przedstawiciela 

Związku Radzieckiego Aleksandra Kor

niejczuka raz po raz, w bliskim często 
sąsiedztwie, rozbrzmiewają dwa słowa 
o tej samej wymowie, tej samej piso
wni, lecz w języku rosyjskim, oznacza 
jące dwa różne rzeczowniki. Słowa te 
to „mir" — oznaczające zarówno 
„świat" jak i „pokój".

Kończąc mówca wznosi okrzyk: „Da 
zdrastwujet borba za mir wo wsiem 
mirie" — „Niech żyje walka o pokój 
na całym świecie". Okrzyk ten z mocą 
podchwytuje kongresowa sala i nawet 
najchłodniejszego, najsceptyczniejszego 
obserwatora ogarnąć musi przekona
nie, że raz rozbudzony światowy żywioł 
sił ludowych, zjednoczonych w c>bozie 
pokoju, nie spocznie dopóki dwa te sło
wa, będące synonimami w języku ro~ 
syjskini i na całym świecie, we wszy- 
stkich językach nie staną się równo
znaczne.

I  że niedaleka jest orva chwila, w 
której ,,świat1 ‘ równać się będzie „po 
kojoiyi" ■— a „pokój“ jednoznaczny 
bęazie ze słowem „świat".

Młodzież ufa
. .Realny i żywy cel tej walki o szczę- 

i beztroskie jutro młodego pokole
nia całej ludzkości —  przy srebrnym 
dźwięku fanfar wkroczył na kongre
sową salę. To delegacje młodzieży szkol 
neL zrzeszonej w harcerstwie i Zwią
zku Młodzieży Polskiej z wiązankami 
kwiatów i sztandarami.

Pierwszy września, rocznica krwa
wego najazdu na nasz kraj — dla 
nich, dla młodego pokolenia jest pier
wszym dniem nowego roku szkolnego.

Barwnym, dziecięcym korowodem prze 
ciął łańcuch młodzieży całą salę, u sto 
łu prezydialnego składając wiązanki 
kwiatów. Gdy zaś kilkunastoletnia 
przedstawicielka młodzieży śmiało z 
trybuny zwróciła się do delegatów:

„Witamy Kongres w imieniu wszy 
stkich dzieci polskich. Wiemy, że na
szego szczęścia broni wielki Związek 
Radziecki i kraje demokratyczne. 
Wierzymy, że obronicie pokój...

...w oczach poważnych delegatów, lu 
dzi, którzy nie raz z życiem brali się 
za bary, błyszczą łzy wzruszenia. I gdy 
ta sama dziewczynka kończąc wznosi 
okrzyk: „Niech żyje młodzież całego 
świata, która pragnie się uczyć i pra
cować! Niech żyje!... — oczy zebra
nych kierują się tam, gdzie w prezy
dium zasiada studencka, młodzieżowa 
delegacja koreańska.

Delegacja narodu, którego dzieci gi
ną pod gradem bomb, rzucanych przez 
amerykańskie samoloty korsarskie, roz 
strzeliwanych ogniem amerykańskiej 
broni pokładowej.

Delegacja, narodu, którego mło
dzież przywdziać musiała mundur i 
pióra zamienić na karabin, po to, by 
wygnać najeźdźcę z ojczystego kra
ju.

Ręce precz od Korei!
I spojrzenia obrońców pokoju twar

dnieją, a ręce zaciskają się w pięści. 
Gdy zaś na trybunę wejdzie kierownik 
delegacji koreańskiej, młody pułkow
nik, Kan-Buk, by śpiewną mową prze- i

kazać Kongresowi pozdrowienia od wal 
czącej Korei, przez salę wichrem prze
toczy się burza oklasków i zagrzmi o- 
krzyk:

„Ręce precz od Korei!"
Bo Polacy pamiętają gorzki smak chle 

ba niewoli i potrafią ocenić męstwo nie 
wielkiego narodu, walczącego zwycię
sko o wolność przeciw potężnemu na
jeźdźcy. Bo Polacy znają dobrze i pa
miętają klęskę wojny, bombardowań, 
obozów koncentracyjnych, rozstrzeli
wań i kaźni, które niósł ze sobą zbrod 
niczy hitleryzm, a które oto koreańskie 
mu narodowi pod flagą ONZ, niesie 
imperializm amerykański.

Bo sala kongresowa, jak i cała Pol
ska, dawno już pojęły prawdę o „nie
podzielności pokoju" i wie, że sprawa 
dalekiego półwyspu koreańskiego, na 
którym maiły naród ściera w proch i 
pył butę i pychę bankierską, jest 
sprawą bliską każdemu miłującemu 
pokój człowiekowi.

■A- gdy pułkownik Kan-Buk przyto
czy słowa polskiego robotnika z fabry
ki traktorów „Ursus" —  Jana Mar
kiewicza, który, gdy delegacja koreań
ska zwiedzała zakłady, powiedział im:

„W ASZE ZWYCIĘSTWO JEST 
NASZYM ZWYCIĘSTWEM, A NA  
SZE ZWYCIĘSTWA SĄ WASZYM. 
KLAS.' ROBOTNICZA JEST Z 
W AM I!" — grom oklasków oznaj
mi Koreańczykowi, że wszyscy zebra 
ni podpisują się pod tym celnym o- 
świadczeniem ro^Anika polskiego.

JERZY ROS



ŻYCIE WARSZAWY

W poczuciu własnej silu—w imię słusznej sprawy—z wiarą w przyszłość

Pokój można i trzeba wywalczyć
Przemówienie min. Rapackiego na Kongresie Warszawskim

W czasie obrad I Polskiego Kongresu Pokoju minister Adam Rapacki, wi
ceprzewodniczący PKOP, wygłosił przemówienie, które podajemy w obszernym 
streszczeniu.

wsi, na którą wielką falą wtargnął ruch 
pokoju. Za Wami stoi 18 milionów Po
laków, którzy podpisali się pod Apelem 
Sztokholmskim, zobowiązali się do wal
ki o pokój. Za Wami stoi z górą 4 mi
liony ludzi, którzy na pierwsze wezwa
nie Komitetu i „trójek pokoju11 przy
byli na zebrania wyborcze na Kongres.

Stwierdzając, że nie było jeszcze 
w Polsce ruchu, który by porwał za 
sobą tylu ludzi wszelkich warstw, prze
konań, wierzeń i poglądów, min. Ra- 
packi wskazuje, że tak jest nie tylko 
w Polsce. W przodującym na świecie 
Zw. Radzieckim 115 milionów podpi
sów wyraża dobitnie wolę tej pierwszej 
siły pokoju.

Nie było na świecie ruchu, który by 
potrafił zebrać w ciągu 4 miesięcy bii 
sko 400 milionów podpisów ludzi, de
klarujących walkę w jego szeregach, 
który zjednoczyłby w walce o jeden 
cel tylu ludzi różniących się pocho
dzeniem i poglądem na świat.
Nigdy jeszcze walka o pokój nie była 

tak masowa, tak powszechna, tak zor
ganizowana — w granicach państw i 
ponad ich granicami.

„Przybyliście tu z całej Polski, z miast, 
% fabryk, które tętnią dziś wzmożoną 
pracą na cześć naszego Kongresu, ze

„Nie powtórzy s ą”
Delegaci na Kongres zgromadzili się 

dlatego, że stary wróg ludzkości — im
perializm znów zagraża pokojowi.

Mówca przypomina, że zaledwie 11 lat 
temu hitlerowskie bomby zbudziły mi
liony Polaków długo usypianych przez 
faszystowsko-sanacyjną politykę i pro
pagandę. Dziś jak co rok, ludzie myślę 
o przyczynach napaści, klęski i nie 
szczęść. Czy można przypuścić, że na 
ród nasz mógłby lekceważyć niebezpie
czeństwo wojny. Na -pewno nie. Głębo
kim, bliskim echem odbiły się w ser
cach polskich wybuchy bomb wśród 
miast i wsi w Korei, gdzie znów  ̂ taki 
sam imperialistyczny napastnik, dziś bli
ski przyjaciel tamtego sprzed 11 lat, wy
ruszył na podbój.

Polacy patrzą na politykę imperiali
stów amerykańskich w Niemczech 
Zach., na hitlerowskiego zbrodniarza 
Guderiana — dziś na usługach amery
kańskiego sztabu, na esesowców z 
Oświęcimia, Majdanka i Treblinki, któ
rzy opuszczają więzienia Zach. Niemiec, 
aby służyć swym amerykańskim panom. 
Polacy słuchają wieści zapowiadają
cych tworzenie przez imperialistów w 
Niemczech Zach. armii pod dowódz
twem faszystowskich generałów. Słucha 
ją tego Polacy z zaciśniętymi pięściami, 
z nieugiętą wolą walki o pokój, z twar
dym postanowieniem „NIE POWTÓRZY
SIĘ“.

Nie może nikt zapominać o niebezpie
czeństwie dziś, kiedy furiaci imperiali
styczni wrzeszczą o wojnie przez wszyst 
kie mikrofony amerykańskiej propa
gandy.

Wo;ny można un knąć
Ale polscy obrońcy pokoju i cały na

ród Polski wiedzą, że wojna n:e jest 
nieunikniona, nie są przejęci obawą 
przed wojną. W Warszawie 1 września 
1950 r. piętrzą się i podnoszą wyżej z 
każdą godziną mury domów, szkół, pra
cowni naukowych. Nie tylko w Warsza
wie, w całym kraju szybkim, równym 
rytmem pracują ludzie i maszyny, bo

6 tygodni temu Sejm uchwalił Plan 
6-letni, bo trzeba budować, produko
wać, tworzyć. Z okazji Kongresu wyko
nują swój Czyn Pokoju załogi robotni
cze, gminy i gromady.

Tak pracują ludzie, którzy wierzą w 
przyszłość, którzy są pewni przyszłości, 
ctórzy stają się panami swej przyszło- 
ci, biorą ją w garść i sami wskazują 
-j drogę.

Tak postępują ludzie, którzy wiedzą, 
że wojny można uniknąć, że POKÓJ 
m o ż n a  i TRZEBA WYWALCZYĆ i 
którzy o pokój walczą. Niepewność 
przyszłości, strach przed jutrem i po
czucie słabości są u imperialistów — 
w obozie wojny. Ale nie ma ich wśród 
obrońców pokoju.
Wiemy jak pracują, tworzą, planują 

na pokolenia naprzód, jak przekształca
ją przyrodę ludzie w Zw. Radzieckim— 
stwierdza mówca — właśnie w tym Zw. 
Radzieckim, na którym przede wszyst
kim skupia się tyle pełnych wściekło
ści pogróżek imperialistów i ich faga
sów. Tak jak w Polsce pracują i wal
czą narody krajów demokracji ludowej. 
W bohaterskiej Korei wbrew bombom 
imperialistów już rośnie nowe życie. Na 
Zachodzie, w krajach kapitalistycznych 
lud nie ma władzy. Ale czy wierzą w \ 
nieuchronność wojny ci, którzy podpi
sują wbrew szpiclom i policjantom, 
Apel Sztokholmski? Widzą jej niebez
pieczeństwo, ale wiedzą, że można jej 
uniknąć, i dlatego walczą.

Obrońcy pokoju walczą we wszel
kich warunkach bez strachu — z nie
nawiścią do wojny i jej siewców7, w 
poczuciu własnej siły, z wiarą w 
przyszłość. Obok nieznanej w histo
rii masowości i powszechności — ten 
bojowy duch ofensywy jest drugą 
nową cechą walki o pokój.
Wielki ruch pokoju nie ma nic wspól

nego z tzw. pacyfizmem. Widzi jasno 
przyczyny wojny i ich sprawców. Nie 
boi się wojny, ale jej nienawidzi. Za
miast indywidualnego biernego oporu 
— toczy masową zażartą, ofensywną 
walkę.

Źródła ruchu obrońców pokoju
Zastanawiając się nad przyczynami 

tego przełomu, nad źródłami wielkiego 
ruchu obrońców pokoju, min. Rapacki 
wskazuje kilka podstawowych prawd, 
które decydują o wojnie i pokoju w na
szych czasach.

PIERWSZA PRAWDA: Jest świat 
imperializmu. Na jego czele stoi impe
rializm amerykański. Imperialiści ame
rykańscy chcą wojny. W świecie giną
cego kapitalizmu, w świecie imperia

lny z tej pracy żyją i tylko w niej wi
dzą swą przyszłość.

W samym sednie ustroju socjali
stycznego i ustroju budowy socjaliz
mu tkwią przyczyny trwałego poko
ju. Nie mogą nas skłaniać do napa
stniczych wojen ani rynki zbytu, ani 
cudza ziemia, bogactwa, niewolnicze 
ręce robocze. Nie jest to nam po
trzebne.
W kraju zwycięskiego socjalizmu __

lizmu panują prawa, które pchają do w Zw. Radzieckim — co kilka lat, z 
wojny. Coraz częstsze i głębsze kry- każdym nowym pląnem, podwaja się 
zysy skłaniają wielki kapitał do szu- produkcja. Naród jest pewien swej 
kania ratunku w zbrojeniach, w woj- przyszłości, postanawia i wie, co będzie 
nie i podbojach. jza rok, za dwa, za pięć lat. Człowiek

Dziś imperialiści amerykańscy sta- staje się potężnym panem przyrody, 
rają się sk i*»vać wszystkie dążenia Jeden wybuch energii atomowej użyź- 
wojenne kapitalistycznego świata prze- niu pustynię i oddaje we władanie 
cny Zlv. Radzieckiemu, przeciw całej kraj równy obszarem Francji. Nauka i 
wyzwolonej z kapitalistycznego jarzma socjalistyczna organizacja podwajają 
części świata. Niezależnie od tego Pl°ny.
sobie nawzajem rzuciliby się do gardła, | Tak „podbija się" tu ziemię. Nic tu 
aby wydzierać sobie rynki i kolonie. W nikomu z wojny — każdemu wszystko 
samym Sednie ich ustroju, w wyzysku w pokojowej pracy. Tak jest w Zw. Ra 
— tkwią przyczyny wojny. jdzieckim, tak staje się w Polsce i w

Pokojowe współżycie z krajami ka- całej wyzwolonej części świata.
pitalistycznymi jest możliwe, jeśli 
zmusi się je do szanowania pokoju. 
Trzeba im narzucić pokój. Dokonać 
tego można przeciwstawiając im ta
ką siłę, której nie odważą się zacze
pić. Można im też uniemożliwić na
pad.
Nie będzie przecież prowadzić woj-

Dlatego Zw. Radziecki i kraje de
mokracji ludowej są główną siłą p0_ 
koju. Dlatego Zw. Radziecki jest stra 
żą przednią obozu walki o pokój. Dla 
tego nazwisko Stalina jest naszym 
sztandarem i drogowskazem.
Pismacy imperialistyczni wymyślili

ny p. Trumam na czele kilkudziesięciu bajeczkę o „wojnie ideologicznej ‘, w 
tysięcy bankierów i kapitalistów. Bez myśł której marksiści chcą rzekomo za 
mas nie poprowadzą wojny. A masy prowadzić socjalizm na całym świecie.
nie mają żadnego interesu w w ojn ie__ Lecz socjalizmu nie można przynieść
chcą pokoju. * I z zewnątrz na bagnetach. Marksizm

Żeby uniemożliwić imperializmowi stwierdza, że kapitalizm i imperializm 
napaść i wojnę, trzeba obronić masy ust3Pią z powierzchni świata, ale nie 
przed oszustwem, nie dać imperializ- znaczy to wcale, że upadając, muszą 
mówi piechoty, której tak szuka doko- koniecznie pociągnąć za sobą milionowe 
ła.

DRUGA PRAWDA: Jest świat zwy
cięskiego i budującego się socjalizmu, 
który-potrzebuje i chce pokoju. Zw; Ra 
dziecki i kraje demokracji ludowej są 
światem wyzwolonym spod panowania 
imperializmu i jego praw. W tym świe ka. 
cie" wyzysk zniszczono, albo go się do- Jeszcze w ogniu drugiej wojny ludz 
bija. Tym światem rządzą ludzie, któ- kość usłyszała pierwsze wezwanie do 
rzy chcą pokoju — ludzie pracy, któ- ! powojennej walki o trwały pokój;

ofiary w katastrofie wojennej. TEMU 
WŁAŚNIE CHCEMY ZAPOBIEC.

TRZECIA PRAWDA: Powstanie, 
istnienie i rozwój świata socjalizmu 
pokazują masom ludzkim, że wojna 
nie jest nieuchronnym losem człowie

„Teraz najważniejszym zadaniem jest 
zapewnić narodom pokój14 — mówił 
Stalin 6 listopada 1944 r.

Po wojnie miliony ludzi zobaczy 
ly jak dokoła Zw. Radzieckiego 
rozwijają się niepowstrzymanie no 
we kraje rządzone przez lud, któ 
ry nie chce i nie potrzebuje wojny. 
Miliony widzą rosnącą potęgę tego 
świata, widzą nieugiętą walkę o po 
kój, pokojową politykę Zw. Radziec 
kiego i krajów demokracji ludo
wej.
Poznają przyczyny tej polityki i wi 

dzą w nich wielką szansę pokoju: 
jest świat, który nie chce i nie może 
chcieć wojny. Jest wielka i rosnąca 
siła, która może przeciwstawić się 
wojnie. A więc wojna nie jest nie
uniknionym zrządzeniem losu. A 
więc można, trzeba walczyć o po
kój.

Oto co napełniło miliony ludzi wia 
rą w przyszłość, co dało im poczucie 
siły. Oto co porywa do walki o po
kój — za przykładem klasy robotni 
cżej — setki milionów ludzi, bez 
względu na różnicę w poglądach na 
różne sprawy. Pokój przestał być ma 
rżeniem szlachetnych ale bezsilnych 
jednostek, stał się osiągalnym, kon
kretnym celem walki mas ludzkich.

To jest tajemnica powstania maso 
wości, wiary w zwycięstwo i ofensyw 

! nego rozmachu ruchu obrońców poko 
ju.'

CZWARTA PRAWDA: Siły obozu
pokoju rosną muszą rosnąć i będą ros
nąć niepowstrzymanie. Będą niepow
strzymanie rosły siły Zw. Radzieckie 
go i krajów demokracji ludowej. Dość 
spojrzeć na drogę przebytą i na cyfry 
planów Zacieśnia się stale więź współ 
pracy między tymi krajami, ponie
waż ta współpraca oparta jest na za 
sadach wzajemnej pomocy.

Rosną siły pokoju w krajach ko
lonialnych i półkolonialnych, zaostrza 
się i potężnieje walka wyzwoleńcza 
ujarzomionych i wyzyskiwanych na

rodów. Wzmaga się rewolucyjna wal 
ka klasy robotniczej.

Szerzy się i potężnieje ruch poko
ju.

PIĄTA PRAWDA: Siły obozu im
perialistycznego nie mogą wzrastać 
poważnie i na daleką metę. Świat 
imperializmu dotknięty jest nieunik
nionym rozkładem.

Słuszna droga walki o pokój
Mówca wskazuje wnioski płynące 

z tych oczywistych prawd:
Słusznie obrońcy pokoju widzą 

niebezpieczeństwo wojny, szłusznie 
widzą jego sprawców w amery 
kańskich imperialistach. Słusznie 
obrońcy pokoju nie zgadzają się z 
nieuchronnością wojny — ponieważ 
SĄ SIŁY, KTÓRE MOGĄ ZMUSIĆ 
IMPERIALISTÓW DO COFNIĘ-J 
CIA SIĘ.

Słusznie obrońcy pokoju wierzą 
w przyszłość, ponieważ nic nie zdo 
ła odwrócić ostatecznego zwycię 
stwa sił socjalizmu i pokoju nad 
siłami imperializmu i wojny.

Słusznie obrońcy pokoju, jak 
świat długi i szeroki, zrywają się 
do walki i walczą o pokój z całą 
zażartością i zapałem.

Wzrost sił pokoju nie odbywa się 
bowiem sam., bez udziału ludzi. I nie 
chodzi o zwycięstwo sił pokoju „kie 
dyś“ i „w ogóle11, ale chodzi o zwy
cięstwo teraz. Nie chodzi o zwycię
stwo sił pokoju i socjalizmu w wy
niku nowej Wojny — które nie ulega 
łoby wątpliwości — ale chodzi o to 
zwycięstwo o wiele wcześniej — właś 
nie w walce O ZAPOBIEŻENIE NO 
WEJ WOJNIE.

Obrońcy pokoju na całym świecie 
wybrali słuszną drogę walki o pokój, 
oddając swę siły i zapał w przyśpie
szaniu wzrostu sił świata socjalizmu 
i obozu pokoju, a z drugiej strony — 
paraliżowaniu napastniczych przygo
towań imperializmu i demaskowaniu 
podłej imperialistycznej kampanii 
oszustwa. ■ /

Nie wystarcza osiągnąć przewagi
Min. Rapacki stwierdza następnie, 

że byłoby szkodliwym upraszczaniem 
przypuszczenie, iż wystarczy osiągnąć 
jakąkolwiek przewagę sił pokoju nad 
siłami imperializmu, aby imperialiści 
zrezygnowali ze swych planów. Cho
ciaż można przyjąć za pewnik, że 
obóz pokoju już posiada przewagę 
sił — większą niż kiedykolwiek i sta 
le wzrastającą -— nie wystarcza to 
jednak.

Mówca charakteryzuje zachowanie 
się obozu imperialistycznego w obli
czu stałego niepowstrzymanego wzro 
stu sił pokoju, przytaczając szereg 
najważniejszych faktów i zjawisk.

ca. W obliczu awanturniczej polity
ki i wzrostu napastniczych zbrojeń 
amerykańskich — Światowy Kom i
tet Obrońców Pokoju powziął uchwa 
łę domagającą się powszechnej re
dukcji zbrojeń.

Polscy obrońcy pokoju przyłą
czają się do tej uchwały. Polscy 
obrońcy pokoju są dumni, że Rząd 
Polski popierał już dawno taką 
właśnie propozycję Zw. Radziec
kiego".
Min. Rapacki cytuje następnie dru 

gi doniosły fakt — wejście imperia
lizmu amerykańskiego na drogę

o zbrojeniu Niemiec Zach. Wypo
wiedziało się za nim tzw. Zgroma
dzenie Doradcze Rady Europejskiej, 
na wniosek Churchilla, tego samego 
Churchilla, który jest odpowiedzial
ny za to, że z całą premedytacją, 
odwlekając utworzenie drugiego 
frontu — pozwolił hitlerowcom wy
mordować setki tysięcy, jeśli nie 
miliony ludzi.

Podobno są już gotowe spisy ob
sady oficerskiej, szuka się juz wśród 
hitlerowskich generałów kierownika 
przyszłego „Oberkommando der 
** eurmacnt".

menuecki militaryzm, nacjona
lizm, rewizjonizm „Drang nach 
Osten" — są naturalnymi i naj
serdeczniejszymi sprzymierzeńca
mi amery Kańskich pianow wojen
nych. Amerykańscy naśladowcy 
Hitlera spodziewają się znalezc 
tutaj piechotę najlepszą ala swych 
ceiow.
Dlatego izolują Niemcy Zach. od 

Niemieckiej Republiki Demokraty
cznej, gdzie odwrotnie ■— ukarano 
zbrodniarzy wojennych, rozgromio
no junkrow, rozpoczęto wielkie 
dzieło odrodzenia narodu niemiec
kiego, wielką walkę o Niemcy po
kojowe i demokratyczne, gdzie kla
sa robotnicza i jej partia zdobyła 
młodzież, prowadzi ją do walki o 
pokój, wychowuje w duchu głębo
kiej przyjaźni z narodami sąsiadują
cymi, a z narodem polskim w szcze 
gólności, gdzie podjęto bezwzględną 
walkę z nacjonalizmem i uznano na 
zawsze granicę na Odrze i Nysie, ja 
ko granicę pokoju.

Amerykańscy okupanci fobią co 
mogą, aby przeszkodzić takiemu sa

pokoju oraz na faszyzmie. Te trzy 
atuty imperializmu i zarazem trzy 
kierunki jego działania spotykają 
się z jedną i tą samą naczelną 
troską —  z poczuciem słabości wo 
bec mas.
Imperialiści idą we wszystkich 

trzech kierunkach. Zmontowali ol
brzymi aparat propagandy kłamstwa 
i oszustwa. Głównym celem ich kam 
panii jest próba przekonania mas, 
że to Z w. Radziecki i kraje demo
kracji ludowej chcą podoić świat. 
Każdy logicznie rozumujący czło
wiek musi postawić pytanie: dlacze 
go wobec tego Zw. Radziecki nie 
rozpoczyna wojny?

Odpowiedź jest tylko jedna — BO 
NIE CHCE WOJNY, BO CHCE PO
KOJU.
P3t$p:an?y Bsroń atomową

Apel Sztokholmski ma dlatego 
właśnie tak wielkie znaczenie, że 
przyparł do muru imperialistów i 
zmusił ich do odpowiedzi — za czy 
przeciw bombie atomowej? Odpowie 
dzią imperialistów amerykańskich i 
podkomendnych ' im rządów była 
wściekła kampania i terror przeciw 
Apelowi.

Setki milionów ludzi, którzy pod
pisali Apel Sztokholmski potępiło 
broń atomową.

„Nasz Kongres raz jeszcze potę
pi — zgodnie z wolą narodu —- na 
pastnika atomowego i wszelkiego 
napastnika — jako zbrodniarza 
wojennego. Potępi wszelkie środ
ki masowego zniszczenia —  
stwierdza mówca.
Polscy obrońcy pokoju są dumni, 

że Rząd Polski, u boku Rządu Ra-
memu biegowi rzeczy w Niemczech j dzieckiego od dawna domagał się 
Zach. Podjudzają i wzmagają terror j bezwzględnego zakazu brom atomo- 
policyjny przeciw klasie robotni-j }vei i międzynarodowej kontroli nad 
czej i obrońcom pokoju — popierają j wykonaniem, ze Rząd Polski 
i wzmacniają faszyzm wypuszczony- i Ludowej popierał zawsze wszystkie
mi z więzień bandytami. A  teraz bę
dą ich zbroić. O podsycanych w ten 
sposób nadziejach świadczy m. in. 
przemówienie Schumachera, który 
widzi linię obrony zachodu nad W i
słą i Niemnem.

Ale Polska Ludowa, to nie Pol
ska sanacyjna i jej sprzymierzeń
cy — inni niż dawniej. Naszym 
sprzymierzeńcem jest cały potęż
ny światowy obóz pokoju. Na 
straży pokoju i granicy pokoju 
stoi miliard ludzi, nie tylko po tej, 
ale i po tamtej stronie granicy —  
i w Niemczech Zach. także.
Polscy obrońcy pokoju z zaufa- 

Ą niem i gorącą sympatią patrzą na 
odważną i nieugiętą walkę klasy ro
botniczej, młodzieży i wszystkich sił 
pokoju postępu i odrodzenia naro
dowego w Niemieckiej Republice 
Demokratycznej. Polscy obrońcy 
pokoju z radością powitali układ 
podpisany w Zgorzelcu z pokojo
wym i demokratycznym rządem 
NRD.

Polscy obrońcy pokoju podziwiają 
bohaterską walkę klasy robotniczej, 
jej rewolucyjnej Partii, młodzieży 
i obrońców pokoju w Niemczech 
Zach., przeciwko hitlerowskim żąn- 
darmom imperializmu.

Sprzeczności w c t a ie  
im perialistycznym

Czwartym charakterystycznym
zjawiskiem są narastające wahania 
w samym obozie kapitalistycznym, 
wśród wasali imperializmu amery
kańskiego. Sprzeczności interesów, 
opór mas i lęk przed ryzykiem woj 
ny wywołują coraz więcej zastrzeżeń 
w samym obozie imperialistycz
nym. W całej kapitalistyczniej pra
sie europejskiej odzywają się glosy 
przestrogi pod adresem amerykań
skich sterników nawy imperialisty
cznej.

Piąte zjawisko w rozwoju sytuacji 
światowej: awanturniczą politykę

I Polski Kongres Pokoju owacyjnie przywitał delegację koreańską. Na zdję
ciu delegacja koreańska na sali Politechniki. Drugi od lewej: ppłk. Kan Buk, 

który wygłosił podczas sesji kongresowej piękne przemówienie.
FAKT PIERWSZY: Wzrost zbrojeń zbrojnej agresji, na drogę zbrojnej 

i awanturniczych nastrojów wojen-'■'interwencji w wewnętrzne sprawy 
nych imperializmu amerykańskiego.

Kapitaliści amerykańscy mają „ko 
niunkturę11. Nic dziwnego, że na sa
mo słowo „pokój11 ogarnia ich zim
ny strach, taki, jaki ogarnął —  w e
dług własnych jego słów — pewnego 
amerykańskiego korespondenta na 
widok pokojowej manifestacji m ło
dzieży w Berlinie.

Imperializmowi amerykańskie
mu chodzi nie tylko o zyski, nie 
rezygnuje on jeszcze z nadziei pa 
nowania nad światem. Wie, że 
czas jest przeciwko niemu., więc 
się śpieszy: tu jest źródło jego 
awanturniczych nastrojów. W pa
rze z nimi postępuje zezwierzęce
nie, żądza mordu.
Nie można dziwić się, że Am ery

kanie wypuszczają z więzień i obo 
zów bandytów^ hitlerowskich, jeżeli 
p. Acheson oświadcza, że „nie w i
dzi nic specjalnie zbrodniczego w 
wojnie atomowej  ̂ i bakteriologicz
nej11. Jeśli tak mówi minister od dy 
plomacji — to cóż się dziwić temu 
bandycie-pismakowi, który nawoły
wał do „zabijania dzieci w  kołys
kach11, albo nie lepszemu generałowi 
amerykańskiemu, którego zdaniem 
„jak się ma siłę, to można sobie po
zwolić na obalenie prawa międzyna
rodowego11, albo uczonemu bandycie 
z uniwersytetu w Hartford, który 
radzi, nie gubić się w subtelnościach,
jeśli idzie o zastosowanie broni bak
teriologicznej.
Stanowisko Polski

„Ludzkość musi przeciwstawić s ię 1 szystowskie i odwetowe siły Nie 
tej fali zdziczenia — stwierdza mów mieć Zach. Otwarcie mówi się już

narodów w Korei, na Formozie, w 
Vietnamie.

Zbrojna interwencja amerykańska 
w wewnętrzne sprawy Korei jest 
zwyczajnym napadem na naród ko
reański i właśnie naród koreański 
bohatersko i zwycięsko walczy 
przeciw napastnikowi, armia, ochot 
micy, partyzanci, kobiety, młodzież.

Najserdeczniejsze uczucia całej po 
stępowej ludzkości towarzyszą naro
dowi koreańskiemu i jego armii. 
Korea walczy za sprawę pokoju: im 
perialistyczny napastnik musi cof
nąć się z drogi zbrojnej agresji, mu
si nauczyć się jak beznadziejne są 
jego widoki w walce przeciw w ol
nym narodom, broniącym swej nie
podległości i przyszłości.

W Polsce obrońcy pokoju z całą 
stanowczością przyłączają się do 
uchwały praskiej Światowego Ko 
mitetu Obrońców Pokoju, która 
domaga się wycofania obcych 
wojsk z Korei.
Polscy obrońcy pokoju uznają za 

swoją uchwałę praskiej sesji Biura 
światowego Komitetu Obrońców Po 
koju przeciwko zbrojnej interwen
cji w sprawy wewnętrzne narodów, 
interwencji, która jest zwykłą ban
dycką napaścią na narody.

Odbudowa odwetowych sił 
Hiemlec Zach.

Trzeci ważny fakt: w  planach w o
jennych imperializmu amerykańskie 
go coraz większą rolę odgrywają fa

wysiłki Rządu Radzieckiego, zmie
rzające do uniemożliwienia przygo
towań napastniczych i napaści wo
jennej.

Imperializm ma niejednego agen
ta i dobrą starą szkołę dywersji, 
szpiegostwa i sabotażu. Dlatego ko
nieczna jest czujność. Znaczenie 
Apelu Sztokholmskiego polega i na 
tym, że przyparł do muru również 
wszystkie jawnie działające polity
czne agentury imperialistów. Wszy
stkie one na pytanie, czy są za, czy 
przeciw bombie atomowej, odpowie
działy gwałtowną propagandą prze 
ciw Apelowi.
Konszachty Watykanu 
z  Waszyngtonom

Przeciw Apelowi wypowiedziały 
się poza tym koła watykańskie. 
Nie słyszeliśmy też z Rzymu po
tępienia rozpasanej, krwiożerczej 
propagandy mordu i wojny, pro
wadzonej przez prasę imperialisty 
czną. Nie słychać słów potępienia 
wobec bestialskich bombardowań 
amerykańskich w Korei. Przeciw
nie —  ma nastąpić, o ile już nie 
nastąpiło, utrwalenie stosunków 
dyplomatycznych między Waty
kanem i Waszyngtonem. Właśnie 
teraz.
Watykan nie zawsze i nie wobec 

wszystkich bywa równie pobłażliwy. 
Rok zaledwie minął od sławnej wte 
dy — dziś przez masy ludowe za
pomnianej groźby — ekskomuniki.

Ekskomunika miała być narzędziem 
rozbicia ruchu pokoju. Nie stała się 
tym narzędziem dlatego, że masy wie
rzących uważają za pierwszy moralny 
obowiązek człowieka — obronę czło
wieka, człowieczeństwa i kultury przed 
bestialstwem wojny. Masy wierzących 
uważają, że wielkim moralnym obo
wiązkiem człowieka jest przeciwsta
wiać się zbrodni.

Masy wierzących walczą o pokój w 
szeregach naszego ruchu, i na świecie 
i w Polsce. W szeregach naszego ruchu

imperializmu amerykańskiego cha- j walczą liczni duchowni. W Polsce o- 
rakteryzuje poczucie słabości wobec gromna większość duchowieństwa pod- 
mas, lęk przed narodami i przed , pisała Apel Sztokholmski, a setki księ- 
własnym narodem, lęk przed otwar j  ży z oddaniem pełnią organizacyjne 
tą walką ideologiczną. funkcje w naszym ruchu. ŁĄCZY NAS

Bezczelność imperializmu amery , WSPÓLNA SPRAWA PRZYSZŁOŚCI
kańskiego opiera się na bombie 
atomowej, na oszustwie —  pró
bach rozbicia i osłabienia obozu

OJCZYZNY I WIELKA WALKA O 
POKOJOWĄ PRZYSZŁOŚĆ LUDZKO
ŚCI.

Decyduje ustrój, człowiek, słuszność sprawy
leźć coraz silniejsze ujście w prze
ciwstawieniu się państw kapitali
stycznych.

Ą Aby zapobiec wojnie, nie wystar- 
■ czy „jakakolwiek" przewaga sił 

pokoju. Potrzebna jest DECYDUJĄCA

Z wydarzeń i_ ataków, charakteryzują 
cych zachowanie się obozu imperiali
stycznego w obecnej fazie walki o po
kój, wypływają następujące wnioski: 
« \y obliczu niepowstrzymanego 
I wzrostu sił obozu pokoju najbar-

• • P7 o m o 1/ } n —____  Anie "Kf-cł-A-dziej zaciekła grupa imperialistów |PRZEWAGA, wobec której nie ośmieli 
przyśpiesza przygotowania wojenne, się napaść nawet awanturnik.
Ich polityka nosi coraz wyraźniej cha
rakter polityki bankrutów i awantur
ników.
*J W obliczu rosnących sił pokoju i 

w obawie przed rosnącym ryzykiem

Obok siły zwycięskiego i budują- 
v  cego się socjalizmu, potężną siłą 
obozu pokoju jest opór mas w świecie 
kapitalistycznym przeciw wojnie.

Konkretnym bojowym zadaniem
klęski, mnożą się objawy otrzeźwienia O ruchu obrońców pokoju — w obec-
■\\T M C\ C /I A -.1. O L  1 y~ A  1 fl A  11 I  i. A  W * 4- fl 1 1 lA 4  A  ł ł .  A _ _
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w dość szerokich kołach kapitalistów7, 
zwłaszcza europejskich. Mnożą się za
strzeżenia i opory w7obec awanturni
czej polityki imperialistów amerykań
skich.

Obóz imperializmu w obliczu prze
wagi i wzrostu sił pokoju różnicz

kuje się: z jednej strony wTyłania się 
topniejąca, ale coraz bardziej zażarta 
grupa awanturników, z drugiej —  prze 
ciwstawiać się jej będzie coraz szersza 
grupa kapitalistów, przede wszystkim 
w krajach opanowanych przez imperia 
lizm amerykański.

Tam ż kapitaliści dotkliwie odczuwa
ją skutki „opieki4 amerykańskich pa- | 
nów i konkurentów.

Stały i szybki wzrost przew7agi sił

nym okresie zaostrzonej walki o pokój 
— jest: jeszcze szybciej zmobilizować 
wszystkie siły mas do walki o siłę 
świata socjalizmu i demokracji ludo
wej — do walki o zadania produkcyjne. 
Jeszcze szybciej zmobilizować wszyst
kie siły mas świata kapitalistycznego 
do oporu przeciw imperialistycznym 
przygotowaniom do napaści wojennej. 
Jeszcze energiczniej demaskować i o- 
bracać w niwecz imperialistyczną kam 
panię oszustwa. Szerzyć i pogłębiać 
prawdę o istotnych przyczynach wojny 
i agresji. 1Vzmacniać jedność obozu po 
koju na całym świecie. Zdwoić czujność 
wobec prób rozbicia, dywersji i osła
bienia obozu pokoju.

W walce o pokój DECYDUJE U -
pokoju może stw orzyć warunki-, w STRÓJ, GZŁC W1EK, SŁUSZNOŚĆ 
których wszystkie sprzeczności in- i SPRAYE Y. Ro naszej stronie z wy*
teresów kapitalistycznych mogą zna | (Dokończenie na »tr. 4-e.j



ŻYCIE WARSZAWY

W lepszych maniakach — tu piękniejszych gmachach
——™  11 ..... ..

Uroczysta inauguracja nowego roku szkolnego
Przemówienie rafiowe min. Oświaty W. Jarosińskiego

1 września fc.r. we wszystkich szkołach ogólnokształcących, podstawo
wych i średnich oraz szkołach zawodowych, rolniczych j artystycznych na 
terenie całego kraju odbyła sig uroczysta inauguracja nowego roku szkolne
go 1950-51.

Inauguracja stała się radosnym świę 
tern setek tysięcy młodzieży szkolnej 
Polski Ludowej, rozpoczynającej nau
kę w b.r. szkolnym pod szczytnymi 
hasłami walki o podniesienie poziomu 
i wyników nauczania, hasłami walki o 
pokój i ofiarnej pracy dla realizacją 
■wielkiego Planu 6-letniego. Młodzież 
szkolna miast i wsi manifestowała 
swą wdzięczność i bezgraniczne odda
nie dla Polski Ludowej zapewniającej 
jjej naukę, szczęście i dobrobyt — swe 
oddanie sprawie socjalizmu, sprawie 
walki o pokój i szczęśliwą przyszłość 
młodego pokolenia.

Szczególnie radośnie i uroczyście 
obchodziła inaugurację nowego roku 
szkolnego młodzież z licznych nowo- 
©twartych w bieżącym roku szkół 
Tow. Przyjaciół Dzieci oraz młodzież 
szkół we wsiach, gdzie znajdują się 
spółdzielnie produkcyjne i PGR-y, 
przyrzekając osiągnięciami w nauce 
wyrazić swą wdzięczność władzy lu
dowej za jej troskę w zapewnieniu wie 
dzy jak najszerszym rzeszom młodzie
ży polskiej.

Młodzież tłumnie zebrana w szko
łach ogólnokształcących w skupieniu 
wysłuchała transmitowanego przez 
radio przemówienia min. Oświaty — 
W. Jarosińskiego, który powiedział 
m. in.:

Droga młodzieży szkolna!
Już po raz siódmy rozpoczynamy 

naukę i zajęcia szkolne w Polsce Lu
dowej. W każdym roku zaczynamy na
szą pracę w lepszych warunkach, w 
piękniejszych szkołach, zaopatrzeni w 
coraz lepsze książki i pomoce nauko
we. Zawdzięczamy to wszystko wytę
żonej i ofiarnej pracy robotników, 
chłopów i inteligencji pracującej, wa
szych nauczycieli i wychowawców oraz 
trosce naszego Państwa Ludowego o 
rozwój szkół i oświaty. Polska Ludo
wa umożliwia wam dostęp do wszyst
kich szkół i zapewnia młodzieży ro
botniczej i chłopskiej wszechstronną 
opiekę. Otwiera przed wami drogę do 
najbardziej odpowiedzialnych i za
szczytnych prac.

Kochajcie i szanujcie tych wszyst
kich, którzy swoje siły, rozum i serce

Trzeba bić się o produkcję
Rozmowy z delegatami na Kongres

Dwie duże gwiazdy na granatowym , Ksiądz proboszcz z Mochowa w pow. 
mundurze kolejarskim, srebrno - czer- jsierpeckim ma przypięty do sutanny 
wona i złoto - czerwona — są przedmio- | okrągły znak delegata na Kongres 
tern największej dumy odznaczonego j Pokoju. Nie wszyscy parafianie przy- 
przodownika i racjonalizatora, Tadeusza ; szli pożegnać proboszcza, kiedy dwa 
Rewicza, delegata z Tarnowa na I Polski ' dni temu wyjeżdżał do Warszawy.
Kongres Pokoju. Tadeusz Rewicz godnie 
reprezentuje kilkutysięczną załogę war
sztatów kolejowych i zasiada w Prezy
dium Kongresu.

- -  Nie przyjechałem na Kongres z pu
stymi rękami — mówi. — Przywożę go
rące pozdrowienia towarzyszy z warszta 
tów Ale to byłoby mało. Przynoszę 
jeszcze rekordy naszych przodowników. 
I na tym nie poprzestajemy. Nasz naj
ważniejszy Czyn Kongresowy, to Warty 
Pokoju, które zaciągnęliśmy do końca 
roku. War ty Pokoju oznaczają codzienną 
walkę całej załogi o przedterminowe wy 
konanie planów.

— Co przekażecie towarzyszom pra
cy?

— Wszystko. Ale najdokładniej — do
daje po chwili zastanowienia Tadeusz 
Rewicz — chciałbym zapamiętać i wier
nie powtórzyć to, co mówił minister Ra
packi o Planie 6-letnim i związku Pla
nu z walką o pokój. Mało — wykonywać 
Plan.

Trzeba go wykonywać zażarcie, każ
de zadanie traktować bojowo, bić się
o produkcję, żebyśmy już nigdy nie
potrzebowali bić się bagnetami.
Helena Zielińska przybyła na Kongres 

w stroju mazurskim, z Zadrężka, z ol
sztyńskiego.

— Autochtonka? — pytam.
— Nie, ja pochodzę z olsztyńskiego, 

ale dawniej to mieszkałam pod Miń
skiem Mazowieckim. De Zadrężka wszy- 
scy, w 14 rodzin, przyjechaliśmy z war
szawskiego. Na pamiątkę nazwaliśmy 
nawet naszą spółdzielnię produkcyjną 
„Mazowieczanką“.

— Jak dawno istnieje spółdzielnia?
— O, dawno. Prawie rok. Zagospoda

rowała się.
— Jak przyjęła „Mazowieczanka“ za

powiedź Kongresu Pokoju?
— Jak najlepiej. Ale żeby nie być go

łosłownymi, postanowiliśmy skrócić ter 
min jesiennych siewów o 10 dni. Dali
śmy też na Koreę. Trudno im teraz go
spodarować, trzeba pomóc.

Helena Zielińska urywa. Spieszy się. 
Podczas przerwy w obradach Kongresu 
grupa olsztyńska idzie zwiedzać War
szawę.

— Mam dwie parafie — mówi pro
boszcz. — W jednej przeważają mało
rolni, w drugiej ciągle jeszcze kułacy. 
Łatwo mi porozumieć się z małorol
nymi, całym sercem są z większością 
narodu za Polską Ludową i zą poko
jem ,nie wahali się składać podpisy 
pod Apelem Sztokholmskim.

Ale ci drudzy, cl kułacy, którzy 
wierzą — mówię to jako ksiądz — 
bardziej w swoją ziemię, bardziej w 
swoje konie i krowy, niż w Boga, są 
naszym sprawom obcy, a nawet wro
dzy, Jestem w zarządzie gminy Mo
chowo. Dobrze poznałem ich złe, za
wzięte wystąpienia, kiedy organizo
waliśmy gminny Komitet Obrońców 
Pokoju.

Na szczęście jedno jest pewne: wro
gów pokoju jest znikomo mało w po
równaniu z obrońcami pokoju i dlate
go zwyciężymy, (bo)

wkładają w budowę tego wspaniałego 
domu, jakim dla nas wszystkich jest 
Polska Ludowa.

OBÓZ POKOJU
Musicie jednakże pamiętać, że są 

jeszcze dzisiaj w Polsce ludzie, którzy 
przeszkadzają w budowie lepszego ży
cia waszym rodzicom, robotnikom i 
chłopom. Są to ci, którym Polska Lu
dowa nie pozwala wyzyskiwać innych.

Są jeszcze w świecie ludzie, którzy 
żyją z ucisku i niewoli całych ludów i 
narodów, i którzy z zawiścią patrzą jak 
wspaniale rozbudowuje się nasz kraj. 
Chcieliby oni wywołać nową wojnę i u- 
topie świat w potokach krwi. Tych wro 
gów Polski Ludowej i całej ludzkości 
musicie nienawidzące i nauczyć się zwal 
czać z całej siły. Ale plany podżega
czy wojennych napotykają we wszyst
kich krajach na opór ludzi miłujących 
pokój. Miliony ludzi na całym świecie 
protestują przeciwko okrutnej napa
ści imperialistów amerykańskich na 
dzielny naród koreański, który boha
tersko i zwycięsko broni swej niepod
ległości.

Jesteśmy pełni podziwu dla bohater 
stwa i poświęcenia młodzieży koreań
skiej, która nie może uczyć silę dziś 
spokojnie ,a musi walczyć z barba
rzyńskim najazdem amerykańskim o 
wolność swej ojczyzny. Walcząc z im
perializmem amerykańskim, młodzi 
Kooreańczycy walczą również o pokój 
dla wszystkich ludów, a więc i dla nas.

Obóz pokoju jest n/iezwałczoną 
potęgą, gdyż przewodzi mu Z w. Ra
dziecki, kierowany wolą i genialnym 
umysłem Wielkiego Stalina. Dlate
go też drogą jest wszystkim lu
dziom pracy pomoc i przyjaźń Zw. 
Radzieckiego.
Pracę naszą zaczynamy w bieżącym 

roku w dniu, w którym obraduje w 
Warszawie I Polski Kongres Pokoju. Set

ki delegatów z całego kraju zebrały się 
w stolicy, aby wyrazić naszą wolę utrwa 
lenia pokoju.

Naszym wkładem w walkę o pokój 
jest przede wszystkim wykonanie ol
brzymiego Planu 6-letniego.

Od przygotowania, jakie otrzymujecie 
w szkole, Wy, przyszyli budowniczowie 
Polski Socjalistycznej, przyszli górnicy, 
metalowcy, mechanicy, robotnicy rolni, 
chłopi, inżynierowie, nauczyciele, leka
rze, artyści — zależy zwycięstwo w wal 
ce o wykonanie Planu 6-letniego.

Bierzcie przykład z przodowników 
pracy, z ich wytrwałości, ofiarności i 
osiągnięć. Bądźcie sami przodownika
mi w nauce. Musicie wzmocnić świa
domą karność i dyscyplinę. Musicie 
codzienną pracą dać dowód swojej mi
łości Polski Ludowej.
A teraz do Was się zwracam ZMP- 

owcy i Harcerze.
Wasza rola — to rola pierwszego po

mocnika nauczyciela w wielkiej bitwie
0 rzetelną wiedzę i socjalistyczne wy
chowanie. Wasz udział w ochotniczych 
brygadach ZMP, w pięknych i pożytecz
nych pracach społecznych, w organizo
waniu życia szkolnego — to poważny 
dorobek i cenny wkład w walkę o po
kój i socjalizm.

Waszą ambicją winno być zajęcie 
pierwszego miejsca w nauce szkolnej i 
w pracy społecznej. Pomoże Wam po
czucie jedności z całą postępową mło
dzieżą świata i przykład Komsomolców
1 Pionierów Zw. Radzieckiego.

Życzę Wam wszystkim, droga mło
dzieży, owocnych wyników w pracy w 
nowym roku szkolnym.

Niech żyje Polska Młodzież, nadzieja 
i przyszłość Polski Ludowej!

Niech żyje Polska Ludowa i Jej Pre
zydent Bolesław Bierut!

Z okazji inauguracji nowego roku 
szkolnego przemawiali również przez ra
dio: Min. Rolnictwa Dąb-Kocioł — do 
młodzieży szkół rolniczych i prezes 
CUSZ J. Zarzycki — do młodzieży szkół 
zawodowych.

Wolka o wykonanie Planu 6-IeEniego
pierwszym obowiązkiem M e t a  pokoje

(Dokończenie nrzemówienia min, Raoackiego)
kani, najbardziej zacofani, bierni* 
przekupieni i zgnili.

Po naszej stronie — setki milio* 
nów — coraz więcej ludzi, którzy 
nie chcą wojny.

Ale człowiek, który tylko ni® 
chce wojny, to mało. Siła — 
człowiek, który chce i umie wal; 
czyć o pokój. Zrobić żołnierzanń 
pokoju \yszystkich, którzy nie 
chcą wojny — a nie znajdzie si? 
nikt, kto by ośmielił się podnieść 
rękę na pokój. TAKIE JEST NA
CZELNE ZADANIE OBROŃCÓW 
POKOJU NA CAŁYM ŚWIECIE.

cięski prosnący socjalizm. Po ich stro
nie — rozpadający się, zgniły imperia
lizm. Po naszej stronie — słuszna i 
wielka sprawa pokojowej przyszłości 
człowieka. Po ich stronie — brudna kal 
kulać ja zysków na krwi, zbrodni i nie
szczęściu.

Po naszej stronie — STALIN. Pc\
ich stronie — Truman.

Po naszej stronie — klasa robotni 
cza. Po ich stronie — magnaci kapi
talistyczni.

Po naszej stronie — najbardziej 
świadome i wypróbowane w nie
jednej walce o postęp, najbardziej 
bojowe masy. Po ich stronie — oszu-

Polska ogniwem obozu pokoju

Bogaty asortym ent towarów polskich
na XIV Targach w Plovdivie

SOFIA (PAP). W Plovdiv rozpoczy
nają się 3 września br. XIV Międzyna
rodowe Targi. W Targach bierze udział 
Związek Radziecki, kraje demokracji 
ludowej oraz liczne firmy i przedsiębior 
stwa państw kapitalistycznych.

Pawilon polski jest jednym z najob
szerniejszych na terenie wystawy. Bo
gato reprezentowany jest dział maszyn 
i sprzętu technicznego. Bogaty asorty
ment towarów wystawiły polskie cen
trale handlu zagranicznego.

Na Targach są polskie wyroby ze sta
li, żelaza, wyroby przemysłu papierni
czego, chemicznego, skórzanego i włó
kienniczego. Bogato reprezentowany jest 
również dział maszyn rolniczych.

Część pawilonu polskiego zawiera bo
gaty dział problemowy, obrazujący o- 
siągnięcia gospodarcze, kulturalne i spo
łeczne Polski Ludowej.

Polska podobnie jak i inne państwa 
weźmie udział w śpTż&dąż^rkriermaszo- 
wej.

Opifssisle „dodatki”
W Urzędzie Telefonów Miejscowych cowników kontraktowych, 

w  ̂Warszawie jest wielu pracowników, 
którzy w dn. 1 Maja br. zostali przenie
sieni z kategorii pracowników dniówko
wych na kontraktowych. Ponieważ by
liśmy już dobrze znani dyrekcji z do
tychczasowej pracy — jako dniówkowi 
pracowaliśmy w Urzędzie od 2 do 4 lat 
— otrzymaliśmy wyższe grupy uposażeń 
i powierzono nam pracę, jaką normal- 

wykonują technicy,
Pragmatyka pocztowa przewiduje dla 

techników specjalne dodatki techniczne.
Po podpisaniu w dn. 24.V. umowy o 

pracę i zaliczeniu nas od tej daty do pra

nabyliśmy
jednocześnie prawo do dodatku tech
nicznego, który nam zresztą Dyrekcja 
przyznała. Minęło jednak już przeszło 
trzy miesiące, a otrzymaliśmy dodatek 
tylko za lipiec. Mimo interwencji, do 
chwili obecnej nie otrzymaliśmy wyrów 
nania za resztę czasu.

Czekamy niecierpliwie 
nie tej zaległości.

na wyrowna-

J. Jezierski
asystent Urzędu Telefonów Miejscowych 

w Warszawie

Fatalno „13” c*y buk dozom?
Przy ul. Wilczej 27a mieści się sklep 

nr 13 wzorcowy CZP Mięsnego. Centr. 
Żarz. Przem. Mięsnego stara się wszelki 
mi siłami zaopatrzyć swoich odbior
ców w towar jak najlepszy i w dowol

nej ilości. Tymczasem w wymienionym 
sklepie „wzorcowym" ciągle się psują 
wędliny i mięso. W ciągu kilku tygodni 
zepsuło się kiełbasy zwyczajnej i krako
wskiej 120 kg, 60 kg, 40 kg.

Kierownik sklepu tłumaczy to albo 
zbyt późną dostawą, a to tym, że chłod
nia nie była czynna, lub tym wreszcie, 
że rębacz wyszedł na 15 minut i nie by 
ło go całą godzinę, ekspedientki zaś nie 
umieją rąbać, albo nawet złą produkcją 
CZPMs. Kierownik sklepu jest jednak 
fachowcem doświadczonym i wypró
bowanym. Wydaje się, że powinien on 
więcej myśleć o tym, jak usprawnić 
działalność sklepu, podnieść dyscyplinę 
pracy w nim, a wtedy i obecne niedo
ciągnięcia znikną.

Sklep wzorcowy musi spełniać swe za 
dania — wychowywać, uczyć, pociągać 
przykładem. W gusła już przecież nie 
wierzymy, więc „fatalna 13“ nie gra tu 
roli. Wierzymy natomiast, że ta mała 
krytyka poskutkuje i ob. kierownik skle 
pu potrafi postawić swój sklep na wła
ściwym poziomie.

I. Kruczkowski
kontroler Centr. Żarz. Przem, Mięsnego 

w Warszawie.

Min. Rapacki podkreśla następnie, 
że wyzwolony z faszystowskiej oku 
pacji i z imperialistycznego jarzma 
naród polski idzie szybko do lep
szej, socjalistycznej Polski i jest 
ogniwem obozu pokoju i jedną z wy 
suniętych jego pozycji. Tak jak 
wszystkich Wyzwolonych krajów — 
imperialistyczny wróg nienawidzi 
Polski Ludowej. Nadzieją na polską 
ziemię kupuje sobie amerykański 

j imperializm hitlerowskich pachoł- 
| ków. Nasyła na Polskę Ludową swych 
[ szpiegów, agentów, dywersantów.

Ale też jesteśmy jak nigdy silni; 
jako państwo należące do obozu po
koju i postępu, jako państwo, w któ 
rym lud ma w ręku władzę. Polscy 
obrońcy pokoju są w położeniu o 
wiele szczęśliwszym, niż obrońcy po 
koju w krajach kapitalistycznych: 

Jesteśmy również silni naszą go
spodarką narodową, rozwijającą się, 
według planu.

Zadania polskich ohrońcćwpokoju
Pierwszym obowiązkiem obroń

ców pokoju jest wykonywać i wal 
czyć o wykonanie Planu 6-letnie
go. Nie znaczy to tylko pracować 
według planu — wykonywać nor
my. Walką o pokój jest praca za
żarta, wykonywana z zapałem, z 
nieustanną myślą o jej znaczeniu 
dla Ojczyzny i dla milionów lu
dzi na świecie — praca wykony
wana ze zrozumieniem wagi każ
dej godziny w wyścigu między si 
łam i pokoju i awanturnictwem 
wojennym imperializmu.
Zakładowe Komitety Pokoju po

winny się czuć odpowiedzialne za 
wszystkich obrońców pokoju i całą 
załogę na swoim terenie, powinny 
interesować się walką o plan, poma

gać w tej walce, wzmacniając pra
cę agitatorów pokoju tam, gdzie lu
dzie nie rozumieją jeszcze odpowie
dzialności, jaka na nich ciąży.

Byłoby błędem sprowadzać walkę ° 
pokój tylko do zadań produkcyjnych. 
Również w domu, w dzielnicy wielkiego 
miasta, we wsi, miasteczku, osiedlu — 
toczy się walka polityczna o pokój. I tam 
dociera łatwiej niż gdzie indziej wróg 
pokoju i Polski Ludowej. A jednocze
śnie tam kryją się wielkie, niewyzyska- 
ne rezerwy ruchu pokoju.

Polski ruch obrońców pokoju sięga już 
szeroko: potrafił zebrać 18 milionów 
podpisów pod Apelem Sztokholmskim* 
skupiając w tej akcji 700.000 aktywi
stów, w większości bezpartyjnych, W 
bardzo dużej części kobiet. Ponad 4 mi
liony obywateli wzięło udział w zebra
niach wyborczych. Szeroką falą wtar
gnął ruch pokoju na wieś. Ruch pokoju 
ogarnął nowe warstwy, sięgnął do no
wych środowisk, ale ogromne rezerwy 
jeszcze nie są wprowadzone do walki.

Upowszechnić ruch pokoju, wydo
być i wychować nowych ludzi trze; 
ba w walce. Odczuwaliśmy przecież 
bezskuteczną zresztą robotę we
wnętrznego wroga pokoju i w czas:® 
akcji zbierania podpisów, i w akcji 
wyborczej. Działa on chytrze i atakuj® 
podstępnie.
Trzeba prowadzić zażarcie, na każdym 

kroku walkę przeciw imperialistyczne
mu oszustwu, szerzyć świadomość przy
czyn wojny, pokazać jej siewców i ich 
agentury, otoczyć ich nienawiścią. Trze
ba pogłębiać uczucie braferskiej soli
darności z bojownikami pokoju na ca
łym świecie, pogłębiać miłość i szacu
nek dla Zw. Radzieckiego — głównej 
siły w walce o pokój — dla bohaterskiej 
klasy robotniczej, zmagającej się z im
perializmem i— dla Stalina, Wodz^ oeo- 
zu pokoju.

Powstaje egóEmaroiiowy, Siejowy front pokoju
Trzeba także skupiać uwagę na bli

skich i konkretnych przejawach walki 
o pokój w terenie.

Cała Polska żyć musi wielką bitwą 
o jej pokojową przyszłość, bitwą, któ
ra toczy się w naszym kraju — musi 
żyć Planem 6-letnim. Trzeba bronić 
praktycznie Planu 6-letniego: zwal
czać i uczyć zwalczać sabotaż gospo
darczy, wyzyskiwać wszystkie okazje 
dla szerzenia poczucia odpowiedzial
ności każdego w walce o pokój. 
Trzeba szerzyć zrozumienie znaczenia 

obronności kraju dla obrony pokoju, 
pogłębiać szacunek i miłość dla Odro
dzonego Wojska Polskiego. Trzeba wyo
strzyć wzrok na wszystko, co może zde
maskować szpiega wojskowego czy go
spodarczego.

Każdy musi żyć wolą pokoju, ale rów
nocześnie wiedzieć, że wiara w przy
szłość nie może być lekceważeniem nie
bezpieczeństwa, bo to mogłoby tylko za
chęcać napastnika.

Walczyć o siłę Polski, to także wyja
śniać -wielkie znaczenie władzy ludo
wej, jako kierownictwa narodu w wal
ce o pokój. Nie wolno przechodzić obo
jętnie koło niczego, co może być barie
rą między masami ludzkimi i ich wła
dzą. Trzeba spajać i wzmacniać jedność 
narodu w walce o pokój — dokoła wła
dzy ludowej, dokoła klasy robotniczej, 
dokoła jej przywódcy — naszego Pre
zydenta.

Mamy za sobą Apel Sztokholmski. 
Apel Sztokholmski był stwierdzeniem 

jedności narodu polskiego w woli poko
ju. Powinniśmy każdego, kto chce po

koju, przekształcić w żołnierza — bo
jownika pokoju.

POWINNIŚMY JEDNOŚĆ NARODU 
W WOLI POKOJU PRZEKSZTAŁCIĆ 
W OGÓLNONARODOWY, BOJOWY 
FRONT POKOJU.

Mamy przed sobą Światowy Kongres 
Pokoju. Niech będą gotowe Komitety 
Obrońców Pokoju do wykonaniu jego 
uchwał. Niech będą gotowi do ich 
wykonania polscy obrońcy pokoju. 
Kończąc, mówca stwierdza:
„Na całym świecie i w każdym jego 

zakątku wola setek milionów ludzi sta
nęła do walki przeciwko imperialistycz
nym prawom wojny, ucisku i grabieży.

Wszystko co ludzkość ma w tych 
wielkich czasach najlepszego — wszyst
kie siły socjalizmu i postępu, siły kla
sy robotniczej i mas pracujących, siły 
wszystkich uczciwych i dzielnych ludzi 
wzmagają się w tej walce.

Być obecnym w walce — spełnić 
swój obowiązek — a przede wszystkim 
zwyciężyć — to punkt honoru osobiste
go i narodowego, to słuszny przedmiot 
najszlachetniejszej dumy narodowej 
polskich obrońców pokoju.

JESTEŚMY ODDZIAŁEM ŚWIATO
WEJ ARMII POKOJU.

Z NAML SŁUSZNA, WIELKA I 
PIĘKNA SPRAWA.

Ż NAMI NIEZWYCIĘŻONA POTĘ
GA CAŁEJ POSTĘPOWEJ LUDZKO
ŚCI.

ZA POKÓJ, ZA OJCZYZNĘ — NA
PRZÓD!

i o w  P O L E W O I

Rano cała gromadka ruszyła w drogę, kierując się na wschód. Aby ulżyć 
kulejącej Musi — Mikołaj niósł jej plecak. Ale z Tcikiem poczęły dziać się 
różne dziwne rzeczy. Najpierw skarżył się, że odbił sobie piętę, potem szedł 
jakimiś śmiesznymi skokami, Co opóźniało marsz. Również i Musi dokuczała 
coraz bardziej noga. Trzeba było ziębić przystanek.

Odpocząwszy z dziesięć minut, Tolelc wstał i pokusztykał dalej po
woli, utykając startą nogą. Lecz kiedy Mikołaj chciał mu ulżyć i wziąć 
na swe barki i jego worek, chłopiec zaperzył się niemal do łez, odebrał 
swój bagaż i niósł dalej sam. W ten sposób, robiąc, ze względu na 
Tolka, częste przystanki, wędrowcy szli do samego obiadu. Druga część 
drogi wydała się już Musi łatwiejsza, jednakże, kiedy Mikołaj zarzą
dził nocleg, osunęła się bez sił na spaloną ziemię, myśląc tylko o tym 
aby nie zdradzić się przed towarzyszami podróży swym zmęczeniem i bó
lem.

Nocować postanowili pod otwartym niebem, przy wielkiej, powalo
nej przez burzę, osmalonej sośnie. Obłożyli ją SUSZlem a, zlekka okopaw
szy ziemię, podpalili. Przy tym, leniwie i z sykiem tlejącym ognisku 
mieli spędzić noc.

Rozniecając ogień, Mikołaj raz po raz spoglądał na Tolka. Chłopiec 
krzątał się, jak zawsze żwawo, zupełnie przy tym nie kulejąc. Wzrok 
Mikołaja pochmurniał coraz bardziej. Kiedy sosna rozpaliła się wreszcie, 
szerząc dookoła błogosławiony żar, podszedł do małego partyzanta, za
jętego przygotowywani era kolacji, chwycił £*> za ramię i z gniewem roz
kazał;

— Rozzuj się!
Tolek zaczerwienił się i podkulił pod siebie' nogi.
— Rozzuj się! — powtórzył Mikołaj już ze złością. — Starłeś sobie 

nogi, to je przewietrz, pozwól niech odpoczną, nie wiesz o tym, czy co! 
Cóż to, mamy znów z twego powodu wlec się jak ślimaki?

Tolek nie odzywał się. Mikołaj stracił ponowanie nad sobą. Usiło
wał chwycić chłopaka za nogę, lecz ten zerwał się, zacisnął pięści i wy
szeptał zbielałymi drżącymi wargami:

— Spróbój! Poważ się tylko, tylko sprobój, tylko się poważ!
Musia rzuciła się ku nim.
Z minutę Mikołaj rozgniewany patrzył na małego uparciucha, potem 

uśmiechnął się i w milczeniu położył się koło kloca zwolna rozpalającego 
się. Partyzant nie mógł zrozumieć, co się stało z chłopakiem; „Czyżby 
udawał? Na co, poco?“

Później, kiedy Mikołaj usnął przy ognisku, Musia cichutko wstała, 
podeszła do Tolka. Oszczędzając miłość własną Tolka, łagodnie nama
wiała go, aby posłuchał doświadczonego towarzysza i zdjął buty. Tolek 
uparcie uchylał się od rozmowy, dziecinnie zaperzył się jak kogut.

— A co mu do tego? Czego się wtrąca?... Ja się go nie czepiam, 
niech i on da pokój... Niech spróbuje, niech tylko dotknie!

Zresztą, urządzając na noc z płacht namiotowych dwa pochyłe ekra
ny od strony odwietrznej, które odbijały ciepło żarzącego się kloca na 
śpiących, Tolek troskliwie „ocieplił“ Mikołaja.

Kloc tlił się całą noc. Wędrowcy wyspali się świetnie i obudzili 
rześcy. Nieporozumienie wczorajsze zdawało się być zapomniane. Lecz 
jak tylko ruszono w drogę, Tolek począł znów mitrężyć ze swą startą 
nogą, opóźniał marsz, domagał się częstych odpoczynków. Mikołaj tylko 
kiwał głową rozgniewany, lecz się nie odzywał. Musia zaś cieszyła się 
pokryjomu, ponieważ nadążyć za innymi było jej wciąż jeszcze trudno.

Pod .wieczór wyszli ze spalonego lasu, który przygnębił ich swą 
ciszą. Przed nimi, za pokrytym trawą bagnem, widać było las nie 
dotknięty pożarem — różnobarwny i jaskrawy.

Spostrzegłszy z oddali niebieskawy skraj lasu, Mikołaj podciągnął 
na ramionach ciężki ładunek i rzucił się ku lasowi. Za nim, jak zawsze 
żwawo, zupełnie nie utykając, puścił się Tolek.

Dotarła do skraju i Musia. Mikołaj tymczesem b iił Tolka za 
udawanie. Mały partyzant nic nie odpowiadał, tylko zmieszany spoglą
dał na przybliżającą się dziewczynę.

Las dźwięcznie szumiał, cudownie pachniało chłodną wilgocią 
jesienną, grzybami, mchem. Głęboko wdychając czyste powietrze, 
Musia rozprostowała ramiona i uśmiechnęła się, oglądając bujną zio* 
leń, nie zwarzonych jesienią drzew iglastych:

— Towarzysze, ,a jednak życie jest morowe! Co?
— Kiedy przejdziemy przez front, poczujemy od razu to samo, co 

wydostawszy się z tego wielkiego pogorzeliska — odrzekł Mikołaj. — 
Wydaje mi się, że i powietrze mńsi być tam jakieś inne, i ziemia ii las 
odmienne.

— Otóż to, i ja dla czegoś tak samo myślę! — zawołała Musia.
— Racja! Oj, rety Julek, tak mi się wydaję, że i słońce jakoś 

gorzej świeci, od czasu jak faszyści tu przyszli.
Po jednostajnych krajobrazach spalonego lasu było tu tak pięknie, 

oddychało się tak lekko, że jakoś sama przez się zabrzmiała piosenka, 
którą Musia i Mikołaj śpiewali pocichutiku nocą na wyspie. Tolek żar
tami zaczął komenderować: „lewa, prawa!“ . Wszyscy troje pochwycili 
melodię i żwawo maszerując, dośpiewali piosenkę do końca.

— Czy to nie ładne, towarzyszu liryku? — spytała Musia.
Las, słońce, zielone igliwie, śpiew, świeże powietrze, wspomnienia 

ostatniej nocy, spędzonej na wyspie, wszystko to przepełniało dziew' 
czynę radosną rześkośeią.

— A czyż to nie ładne: „Zrywa się, patrzy, a po chwili deszcz 
ustał, — ona zwyciężyła!".

— O czym gadacie? — zapytał podejrzliwie Tolek.
Musia i Mikołaj spojrzeli po sobie lekko zakłopotani i nie odpo« 

wiedzieli na pytanie
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(Od naszego smcjalnego wysłannika)
Borówek, w sierpniu.

. w  Borówka jedzie się z Łowicza 
? a,kt&m przez Chróściele i Bielawy. 
Łach i kurz nie pozwala oczom cie- 
,zyć się widokiem gęsto posadzonych 
goleni. Pryzmy kamieni kończą się 
P0 16 km. Przez 7 km. nawet kamieni

nadziei na lepszą drogę — nie wi-

, Wolelibyśmy, byście przyjechali, 
będzie dobra droga —  mówił z 

Pewnym zażenowaniem sołtys Borów- 
,a> Stanisław Czarnecki. — Brukarz 

ludzie do pomocy są chętni, tylko 
^niienia nie ma.

Bobrze by zrobił powiat łowicki, 
£yy’oy tą sprawą zajął się jak najszyb 
!leJ i połączył Borówek szerokim go- 
£Łńcem ze światem, tak jak połączyli 
&° w jeden dzień robotnicy SPB.

Właśnie 31 sierpnia 17 młodych ro
botników Oddziału Elektrycznego SPB 
’v Warszawie przybyło do Borówka, 
oy ustanowić jedyny swego rodzaju 
*®kord — by rozpocząć nową erę w 
2yciu Borówka.

—  Zelektryfikujemy dzisiaj wieś, 
albo nfie jestem KACZOROWSKI —- 
zaperzał się kierownik brygady.

Jeszcze dziś bątlzie światło!
Na łące pośrodku wsi leżało wszy

tko, co potrzebne było, by tę zabitą

mieli oczy wilgotne, gdy 
Zdzisława Kaczorowskiego, który 
przyrzekł, że jego brygada uczci Kon
gres Pokoju w ten sposób ,iż wieś bę
dzie miała światło jeszcze dziś wie
czorem.

Przedstawiciele Zarządu Głównego 
Zw. Pracowników Energetyki, delegat 
Samopomocy Chłopskiej, ludzie ze 
Zjednoczenia Płocko-Włocławskiego i 
inżynierowie z SPB z Warszawy mó
wili, że rząd ludowy nie chce by były 
wsie zabite deskami, że chce, by do 
każdej, najdalszej i tak zapadłej jak 
Borówek ,wsi znalazł drogę postęp, 
oświata i kultura.

A to, co chłopi sami tu widzieli na 
swe oczy, tak nieprzywykłe nigdy

chałup, aż do Zeliń$kiego. Ale to nie 
cały Borówek. Szachownica pól dalej 

słuchali na Północ to dalszy ciąg Borówka.
Tam brygadziści dzisiaj nie dojdą. To 
będzie etap późniejszy.

Jest dlatego trochę żal sołtysa Czar 
neckiego, który tak ambitnie patrzy w 
przyszłość swej wsi, tak zabiega o ka
mień na drogę, interesuje się szarwar- 
kiem. Bo Czarnecki mieszka właśnie 
w tej drugiej kolonii, należącej do Bo
rówka.

Wiącej takich wieź
W tej chwili poruszyło się na dro

dze. Mężczyźni, kobiety i dzieci sku
pili się na skraju łąki w podnieconym 
oczekiwaniu. Długie, kilkunastometro
we rusztowanie stacji transformatoro~ ~ ~ njniD HigU.y . . . _ . w ----- v

przed wojną do oglądania „dobro- wej drgnęło na ziemi. Winda ciągnie 
dziejstw" i stąd nieufne — wystar- k.nę umocowaną rzy rusztowaniu, na-

Było — cztery klasfl, będzie — jedenaście

Uroczyste otwarcie roku szkolnego
w spółdzielni produkcyjnej w Kamieńcu

Szczególnie uroczyście witali wczoraj nowy rok szkolny uczniowie 
szkoły podstawowej w spółdzielni p rodukcyjnej im. Stalina w miejscowo
ści Kamieniec, pow. Gostynin. Do s zkoły tej bowiem na uroezystość roz
poczęcia nauki przybył minister Oś wiaty Jarosiński i wicemin. Klima
szewski. Przybyli również przedstaw iciele wojewódzkiego i powiatowego 
komitetu PZPR, Wojewódzkiej Rad y Narodowej i inni goście.

Szkoła w Kamieńcu —• to przy
kład szybkiego rozwoju szkoły

czyło za przemówienia.
— Co tu dużo gadać — mówił 

Piotr Kostusiak, nie ukrywając i tak 
swego wzruszenia. —- Mam już 71 
lat i myślałem sobie, że już przyj
dzie mi zemrzeć przy nafcie, że nie 
doczekam już „prawdziwego świa- 
tła“ we wad...

glądały z podziwem i szacunkiem jed
nocześnie.

Na tej samej łące odbyła się wielka 
Uroczystość

pma ją mocno. Z ziemi, jakby z ocią
ganiem się, wstaje powoli olbrzymia, 
drewniaka wieża. Jeszcze kilkanaście 
obrotów korbą windy, a wieża stanie 
prosto w przygotowanych pod nią wy
kopach.

Taka wieża transformatorowa to 
nie byle co. Wiemy, ża tych wież w 
kraju powinno być jak najwięcej, że l 
już plan 6-letni pokryje nimi gęsto 
nasze wsie i osady. Nie zadowala nas 
już radość z cyfr, które mówią, że np. 
w r. 1947 nasi robotnicy od elektryfi
kacji założyli światło w większej ilo
ści wsi, niż w ciągu całego 20-lecia

dwo różnego Jmontują rusztowania pod transforma- mi^ z y  wojennego. Dziś chcemy szyb- 
chłopów spo- tor. |szych osiągnięć, bo marsz jest szyb-

Soltys musi poczekać
Nad tym , prawdziwym światłem" 

poczęli już krzątać się brygadziści z
• * • w~v;r. 7  7  V  “—?“'* ,SPB. Jedni kopią głębokie doły pod

CeAami wies zblizyc do świata: siu-[słupy, inni układają przewody, część
Py oświetleniowe, przewody, prowizo- mozoli się przy podstawowej robocie: 
ryczny warsztat i mnóstwo -*•*•—
Sprzętu, na który oczy

Nowy świat zacznie się w Borówku j 
od Kostusiaka. Jego chałupa jest i

szy.

N o w y  6 - t y  n u m e r
czasopisma » Pokój zwycięża«

- pierwsza na linii ciągnącej się przez [ 19,1 4
btarzy chłopi Borówka ’ wieś. Trzynaście głu|>ęw i trzynaście

Tego dnia gdyśmy byli w Borów
ku, Zdzisław Kaczorowski i jego 
brygada wykonała blisko 700 proc. 
normy: pracę 1,007 godzin wykonali 
w niecałych 160. Oto styl pracy lu
dzi Wielkiego Planu!
Młody Kaczorowski wezwał do 

współzawodnictwa wszystkie brygady

. . S M ? 7 naszą Szczęśliwą Przy 1 Wiersze Anny Kamieńsikiej i Ada- całym^kraju, \  sam^dał^^dobry ^rzyT 
■złosc i dlatego pragniemy trwałego ma Kotkowskiego, artykuły W. Wa- kład roboty.

l̂we^ °  P°ko-JU Plsze pr°f. gnera („Warszawa socjalistyczna"), O godz. 19.14 zapaliły się pierwsze
n w ero  b7 S  6 WStępnym i^atiysława Szczerbica („Agresorzy ; żarówki w Borówku. Już przy tym
, Pokfi ’ zwvcieża“ -ma izd^ « k o w a n i“ ), Przegląd prasy oraz „prawdziwym" świetle chłopi Borówka
PokoiJ nrzecrlarl ni i ^ omentf  wa,kl1 ° rubryki: Podżegacze wojenni przy ro- przeczytają w gazetach o odbywa ją-

^  b0de’ P° lska WalCZy 9 P0'k®i» Listy, i cym się w Warszawie Kongresie Po-
dalszych artykułach RubTvkf J iSfleT SWf tt- WaIczy ° pokoj' 1 Ksiąikl ~  za'  i koju 1 może j^ n ie j uświadomią sobie,j - y - * ut>iy ka „Reflek nykają ten zwięzłe i dobrze graficz-;o  co walczy nasz kraj i cała postępo-

nie opracowany numer niezmiernie ! wa ludzkość.

jak wielkie zmiany na lepsze zacho
dzą w ich życiu.

Przewodniczący Komitetu Rodzi
cielskiego Józefczyk mówi o tym, że 
mając 11 lat musiał przerwać nau
kę, bo chłopska nędza zmusiła go do 
pracy. Działo się tak nie tylko z 
nim, lecz i z jego sąsiadami na wsi. 
Dziś dzieci na wsi są w innych wa
runkach — mogą się uczyć. A uczen
nica Teresa Filipiak składa w imie
niu wszystkich uczniów przyrzecze
nie, że będą się uczyć jak najlepiej.

W JASNYCH POKOJACH
Dzieci w spółdzielni produkcyjnej 

w Kamieńcu mają dobre' warunki do 
nauki nie tylko w szkole. W domu

polskiej w okresie powojennym. A 
wzorowa spółdzielnia produkcyjna w 
Kamieńcu — to przykład rozwoju 
nowych, wyższych form gospodarki 
rolnej. Nic dziwnego więc, że w  Ka
mieńcu odbyły się centralne uroczy
stości rozpoczęcia roku szkolnego.

W dawnym dworze powstała 4-kla 
sowa szkoła. Z kolei rozwinęła się ona 
w szkołę 6-letnią. A od wczoraj li
czy pełnych 7 klas. Szkoła święci 
więc i święto rozpoczęcia roku 
szkolnego, i swój awans.

Budynek szkolny tonie we flagach.
Wśród nich — wielki portret Prezy
denta R. P. Bolesława Bieruta.

MATKI SPOKOJNE
Wokół podium zgromadziła się licz 

nie młodzież — nie tylko z Kamień
ca, lecz także z innych pobliskich 
wsi. Są również starsi mieszkańcy, 
w większej części kobiety ze spół
dzielni produkcyjnej. Mogły przyjść 
spokojne na uroczystość, nie troszcząc 
Się o swoje drobne dzieci Pozostają 
one pod dobrą opieką w żłobku, 
mieszczącym się tuż przy szkole.

Zebrani słuchają uważnie min. Ja- 
i-osińskiego (Przemówienie nadane j wyższych uczakiiach; 
przez radio podajenyy na str. 4).

Członkowie spółdzielni produkcyj
nej i ich dzieci dobrze rozumieją 
słowa ipin. Jarosińskiego, rozumieją,

odrabiają lekcje nie w ciemnych, 
brudnych kątach, lecz w jasnych, 
wygodnych pokojach. W pobliżu 
szkoły ciągną się szeregi nowych do
mów. Każdy z 33 członków spółdziel
ni posiada własną zagrodę. Domy są 
przestrzenne, liczą po 5 izb. W każ
dym domu jest światło elektryczne, 
łazienka, radio. W takich domach 
mogą rosnąć wesołe, zdrowe dzieci.

Po części oficjalnej nastąpiła część 
artystyczna. Orkiestra Domu Kul
tury w Gostyninie grała „od ucha", a 
młodzież w barnych strojach kra
kowskich tańczyła i śpiewała na 
przemian.

Szkoła w Kamieńcu jest przykła
dem rozwoju szkoły w Polsae 
Odrodzonej. I dlatego nie spocz
nie na Laurach po dotychczaso
wych sukcesach. Opracowuje się już 
plany budowy nowej szkoły w Ka
mieńcu i myśli się o przekształceniu 
jej w 11-Jatkę. (Ewas).

Rozbudowa wyższych uczelni
Powstają nowe katedry i wydziały

Dziennik Ustaw Nr. 35 zawiera roz 
porządzenia ministra Szkół Wyż
szych i Nauki w sprawie utworzenia 
nowych wydziałów, katedr wraz z po
łączonymi z nimi zakładami naukowy
mi oraz samodzielnych zakładów na

torem po świecie" naświetla charakter 
i metody działania amerykańskiego 
imperializmu, nie uznającego żadnych 
skrupułów w swych grabieżczych ape
tytach i nie cofającego się nawet 
przed jawnymi mordami na dzieciach 
l kobietach koreańskich.

Ponadto z ważniejszych pozycji wy- 
iwienić należy: „Dokumenty pokoju", 
zawierające tekst uchwały Biura Śta- 
łego Komitetu Światowego Kongresu. 
Pokoju i tekst Deklaracji w sprawie 
wydarzeń w Korei, artykuł Kazimie
rza Goldego „Narody głosują za po
kojem , Stanisława Macha „Szkoła i 
walka o pokój" oraz ciekawą korespon- 

encję W. Korniłowa z Phenianu p.t. 
„Dokument, o którym świat powinien 
się dowiedzieć" «

R a c jo n a liza to r s k ie  p o m y s ły
pracoujnikóuj PZU W

Komisja projektów usprawnienia 
administracji przy Powszechnym Za
kładzie Ubezpieczeń Wzajemnych o- 
tizymała w okresie II kwartału b.r 94 
projekty racjonalizatorskie z których 
24 zakwalifikowała do realizacji i 
premiowania.
. ^ a uwa£§ spośród przysłanych pro
jektów zasługuje pomysł E. Lenarta z 
Leska (woj. rzeszowskie), który zwró
cił uwagę na to, że dowody ubezpie
czeniowe pisane nawet na dotychcza
sowych drukach, mogą być — dzięki 
odpowiedniemu ich złożeniu — rozsy
łane bez kopert i dodatkowego adre
sowania. Przyniesie w efekcie około 
1.500.000 zł. oszczędności.

L. Kamińska zgłosiła dwa projekty,; 
pierwszy polega na opracowaniu pod
ręcznych tablic, które ułatwiają prace 
agentom ubezpieczeniowym. Drugi po 
mysł ob. L. Kamińskiej polega na 
przygotowaniu ulepszonych tablic po
mocniczych służących do wyznaczania 
sum ubezpieczenia i składek w dziale 
przymusowych ubezpieczeń od ognia.

Suma oszczędności, która w  stosun 
ku rocznym powinna przynieść reali
zacja wszystkich projektów oceniona 
j”est na 12.096.000 zł. Łączna suma 
premii przyznana projektodawcom wy 
niosła 176.000 zł.

u r o d z i ł y  się w  P G R
LUBAŃ (Obsł. wł.). Pracownica 

PGR Olszyna Lubańaka, Antonina Ko- 
ronkiewicz, żona robotnika tegoż PGR 
urodziła czworaczki (dwie dziewczyn
ki i dwóch chłopców). Kcronkiewiczo- 
■wie mają już 7 dzieci. Matka i nowo
narodzona czwórka czują się dobrze.

W szóstę rocznicę śmierci 
nego syna

Ś f  p

Jerzego
Poiifatewskisgo

aktualnego wydawnictwa. (f>b) Feliks iBąbol.

S/S "Generał Walter*
wyremontowany przed terminem

Stoczniowcy pracujący przy remon
cie is/s Generał Walter dotrzymują 
swoich zobowiązań. Mimo że w czasie 
robót remontowych zaszła potrzeba 
prac dodatkowych statek zostanie od
dany do eksploatacji przed planowa
nym terminem. Jest to tym bardziej 
godne podkreślenia, że na całość za
planowanych robót wyznaczono czas 
bardzo krótki.

>A  POLITECHNICE GDAŃSKIEJ — two 
rzy się wydział Agrotechniczny Wraz z 
katedralni; Chemii Ogólnej, Gleboznawst
wa, Uprawy Roślin, Elektryfi - cji Go
spodarki Rolnej, Maszyn Rolniczych, Bu
dowy Maszyn do Prifćróbki Płodów Rol
nych, Technologii Produktów Spożyw
czych Rolniczych, Technologii Produktów 
Spożywczych Zwierzęcych. Na Wydziale 
Chemicznym tejże Politechniki tworzy się 
haJeórę 'Technologii Tłuszczów, a na 
Wydz. Mechanicznym przemianowuje się 
katedrę Budowy Parowozów i Maszyn 
Parowych na katedrę Budowy Maszyn Pa
rowych.

W AKADEMII GÓRNICZO-HUTNICZEJ 
W KRAKOWIE — tworzy się Wydział Mi
neralny wraz z katedrami: Surowców Mi
neralnych, Chemii Mineralnej, Budowla
ny en Marerialów Wiążących, Maszyn Prze 
mysi i Mineralnego, Eksploatacji Złóż 
Skalnych, Ceramiki (I) Coramilci (II), Tech 
nologii Szklą. Na Wydziale Hutniczym 
tejże uczelni — katedry: Mechaniki Tech
nicznej (II) oraz Gazownictwa i Koksow- 
nietwa. W Akademii tworzy się też Za
kład Analizy Technicznej Metali,

NA POLITECHNICE ŚLĄSKIEJ W GL1
WICACH — tworzy się Wydz. Górniczy 
wraz z katedrami- Matematyki, Fizyki, 
Chemii Górniczej, Mineralogii i Petro-
gralii, Geologii ZK- Węgla, Górnictwo O- 
góioego. Górnictwa (U. Górnictwa UJ), 
Gotri;<ua <III), v1 v .  rlctws Górniczego, 
Maszyn Górirczych, Mechanizacji Kopalń, 
E'Critryfikacji Kop Uri. Przeróbki Mecha
nicznej W'ęgla.

W SZKOLE INŻYNIERSKIEJ W CZĘ
STOCHOWIE — Wydziały: Wlójcienaiczy 
i Metalurgiczny.

NA POI ITECHNICE ŁÓDZKIEJ na Wy
dziale Włókienniczym — katedrę Tkactwa.

NA POLITECHNICE WROCLA WSK. EJ 
n i Wydz. Lotniczym — katedrę Sprzętu 
Lotniczego, na Wydz. Elektrycznym —• 
katedrę Przenoszenia Przewodowego, na 
Wydz. Mechanicznym — katedrę Silników 
Wodnych i Pomp.

NA UNIWERSYTECIE WROCŁAWSKIM 
na Wydz., Nauk Przyrodniczych tworzy 
się — Ogród Botaniczny, jako zakład 
uauhęwy.

leszcze jedna nieudana ucieczka Wójcika
WBH— IHIlMIirr ilflWUH U l —

Wrzesiński wygrywa IV etap
Przodownik wyścigu — Wilczewski wycofał się

W dniu, w którym rozpoczął obrady I Polski Kongres Pokoju 
wystartowali z Katowic kolarze do IV etapu wyścigu Jelenia Góra — Warsza
wa. Do zawodników i tłumów mieszkańców stolicy Śląska przemówił prze w. 
Wojewódzkiego Komitetu Obrońców Pokoju — Kisieliński, przekazując uczestni 
kom wyścigu pozdrowienia na Kongres od czołowego górnika — Pawła Filaka.

8 km za Będzinem formuje się czo
łówka, w której widzimy Wandora. 
Wrzesińskiego i Wójcika. Tempo słabe, 
wynoszące zaledwie 32 km/godz., zmniej 
sza się jeszcze bardziej na fatalnym od
cinku drogi między Olkuszem a Wolbro
miem. W tumanach kurzu widać sylwet
ki zawodników, którzy raz po raz zmie
niają gumy. Szczególnie często czyni to 
Wandor.

WÓJCIK UCIEKA
Za Wolbromiem do przodu wyskaku

je Wójcik, ciągnąc za sobą Kłąbińskiego. 
Pozostali zawodnicy rozbijają się na kil 
ka grup, z których pierwsza liczy 12 ko
larzy. Są wśród nich: Wrzesiński, No- 
woczek, Rzeźnicki i Sałyga.

Punkt odżywczy za Miechowem mija
ją: Wójcik i Kłąbiński z przewagą 4 mi
nut nad pozostałymi. Wycofuje się tu do 
tychczasewy przodownik wyścigu Wil
czewski. Przed Jędrzejowem dwójka u- 
ciekinierów wyrabia już sobie 10 min. 
przewagi, gdy z drugiej grupy wyrywa 
się Wrzesiński. Pozostali szybko jednak 
likwidują tę ucieczkę.

ROZPOCZYNA SIĘ POŚCIG
Decydująca zmiana następuje dopiero 

w Chęcinach, gdzie druga grupa rozbi

ja się na trzy zespoły. Pierwszy z nich, 
składający się z Sałygi i Wrzesińskiego 
rusza w pogoń za czołówką i wkrótce 
zbliża się do niej na 800 m. Nieco da
lej jadą: Liszkiewicz, Pietraszewski i 
Siemiński.

Przy szalonym dopingu publiczności, 
a zwłaszcza, liczttie zebranej, młodzieży

szkolnej, na ulice Kielc wpadają kola
rze w podanej kolejności. Przed samym 
stadionem Wrzesiński dopędza zmęczo
nego Wójcika, mija go na okrążeniu, 
zwyciężając w czasie 6:06,19. (Pik).

WRZESIŃSKI WYGRYWA IV ETAP
Wyniki IV etapu: 1. Wrzesiński 6:06,19; 

2. Wójcik 6:06,20; 3. Sałyga 6:06,24; 4.
Kłąbiński 6:06,27; 5. Rzeźnicki 6:08,54; 6.
Nowoczek 6:08,56; 7. Liszkiewicz 6:08.56;
8. Pietraszewski 6:08,57; 9. Siemiński
6:08,58; 10. Cuch 6:13,02.

Drużynowo etap wygrała Gwardia. Przo 
downikiem indywidualnym po wycofa
niu się Wilczewskiego został Kłąbiński.

Margines dnia
1’ilkarska reprezentacja Warszawy roze

gra w niedzielę w Milanówku mecz z re
prezentacja powiatu błońskiego. Dochód z 
imprezy przekazany będzie na odbudowę 
Warszawy.

Do reprezentacji Warszawy wyznaczeni 
zostali: Mierzwiński (Spójnia), Tokarski, 
Kaniuga (Kol. Otwock),, Pólkoszek (Stal), 
Jechorek (Ogn.), Czempiński (Kol. Ot
wock), Demczuk (Kol. Otwock), Wierz- 
chucki (Sp.), Szaflarski (Ogn.), Hauton 
(Ogn.), Chirakowski (Kol. Otwock). Rezer
wowymi są: Kuźma (Ogn.), ' Spruch (Kol. 
Wołomin), Jędrzejczak (Ogn.) i Dąbrowski 
(Sp.).

Ping-pongiści stołeczni rozegrają w nie
dzielę dwa propagandowe mecze w Pia
stowa z Unią—Piast i na Okęciu ze Stalą. 
W  drużynach Warszawy grać będą czoło
wi zawodnicy okręgu.

Konferencję przedstawicieli klubów orga
nizuje w sobotę o 17 w sali PZPN (Al, 
Stalina 22) WOZPN. Zebranie ma na celu 
omówienia mistrzostw piłkarskich okręgu, 
które rozpocząć się mają już w przyszłą 
meuzieię. uu om.).

MOGŁY BYĆ WIĘKSZE SUKCESY NA KONGRESIE
gdyby było lepsze przygotowanie

BRUKSELA 1.9. (obsł. wł.). Przed od
lotem do kraju delegat GKKF płk. Mal
czewski i prezes PZLA Foryś, podzielili 
się swymi wrażeniami i wnioskami z 22 
Kongresu Międzynarodowej Federacji 
Lekkoatletycznej.

— Nie byliśmy należycie przygotowa
ni do tego kongresu — stwierdzają sa- 
mokrytycznie płk. Malczewski i prezes 
Foryś. — Nie braliśmy również udziału 
w pracach komisji, co wykluczało do
konanie jakichkolwiek poważniejszych 
zmian.

Mistrzostwa Związków Zawodowych

zgru-kpr.podch. „Miedzianego'* ze 
powania „Chrobry 11“

odprawione będzie nabożeństwo ża
łobne w niedzielę dn. 3 września 
1950 r. o godz. 8-ej rano, w kościele 
Zbawiciela (przed Wielkim Ołta
rzem), na które zapraszają krewnych 
i przyjaciół
K 2401-1 Stroskani rodzice

W piątek na stadionie WP nastąpiło 
uroczyste otw-arcie międzyzrzeszenio- 
wych zawodów lekkoatletycznych, zor
ganizowanych przez CRZZ z okazji I 
Polskiego Kongresu Pokoju.

Otwierając zawody, przedstawiciel 
CRZZ, Burski, powiedział m. in., że w 
tym samym dniu, w którym 11 lat te
mu, na zdradzoną przez sanacyjny rząd 
Polskę napadli hitlerowcy, obraduje w 
Warszawie I Polski Kongres Pokoju, a 
cały naród Polski, a z nim również 
sportowcy i ucząca się młodzież mobi
lizują wszystkie swe siły do walki o 
pokój, do realizacji wielkiego Planu 
6-letniego, do rozbudowy naszego prze
mysłu i siły obronnej naszego państwa.

— Organizując tę imprezę sportową, 
mieliśmy na celu ściślejsze zespolenie 
młodzieży szkolnej z masami sportowy
mi związków zawodowych.

Kierownik uczestniczącej w zawodach 
ekipy sportowców francuskich Zw. 
Zaw., Gulmier, stwierdził, że udziałem

swym w zawodach sportowcy francuscy 
dają wyraz swej wcili walki o pokój, 
którego pragnie cała młodzież i masy 
pracujące Francji.

Po barwnej defiladzie odbyły się zawo
dy, w których brało uteiał 600 zawodni
ków i zawodniczek.

W pierwszym dniu zawodów zwycię
żyli: skok w dal: Kiszka (Unia) — 
7,32 m. (Wynik ten wystarczył w Brukseli 
do tytułu mistrza Europy); dysk: Dornow
ski (Bud.) — 43,59 m.; sztafeta olimpijska: 
Spójnia — 3:23,8; oszczep kobiet: Szen- 
dzielorz Unia — 37,02 m.

Juniorzy: kula: Dobraczyński (Kol.) — 
15,435 m. (rek. Pol.); 100 m.: Timbault 
(FSGT) — n ,i. 2) Kaczmarek (Kol.) — 
11,4; 1500 m.: Kupczyk (Zw.) — 4:07,6 (rek. 
Pol.).

Juniorki — skok wzwyż: Borowiec 
(Kol.) — 1,35 m.; 60 m.: Kowalska (Kol.) 
—  8,2.

W meczu piłki nożnej reprezentacja 
Spójni pokonała polską drużynę z Fran
cji — Victoria (Berlin) — 5:2 (3:2). Bram
ki dla zwycięzców zdobyli: Bo rowiecki, 

Maj — po 2 i Wierzchucki; dla gości — 
obie Hylta.

Po pierwszym dniu zawodów w punkta
cji ogólnej prowadzi Kolejarz — 230,5 pkt. 
2) Spójnia — 200 pkt., 3) Górnik — 185 pkt.

— Czy nie udało się jednakże uzyskać 
pewnych sukcesów? Mam tu na myśli 
zmianę przepisów o amatorstwie.

— Oczywiście, przyjęcie naszego wnio 
sku, a raczej rozszerzonego przez nas ra
dzieckiego wniosku, trzeba uważać za 
poważny sukces. Związek Radziecki i 
Kraje Demokracji Ludowej wywalczyły 
słuszną, pożyteczną linię interpretacji po 
jęcia amatorstwa. Wychowawca fizycz
ny, .instruktor czy trener będą mogli 
startować w zawodach. Wniosek nie po
zostawia wątpliwości. Instruktor wycho 
wania fizycznego, pracujący w swym 
fachu 8 godzin i prócz tego zajmujący 
się trenerstwem jest amatorem i może 
wobec tego brać udział w zawodach — 
wyjaśnia prezes Foryś.

— Jak przeszło wciągnięcie Niemiec 
Zachodnich, Japonii i Triestu do Fede
racji?

— Niestety, nie byliśmy tego dnia na 
obradach, No, oczywiście, na ciche ski
nie Amerykanina Amery Brudage‘a me
chaniczną większością głosów. W tej 
sprawie wystosowany jest energiczny 
protest Zw. Radzieckiego i krajów De
mokracji Ludowej, łącznie z wezwaniem 
delegatów poszczególnych federacji do 
złożenia podpisu pod Apelem Sztokholm 
skim. Jak wiem, wniosek w sprawie pod 
pisania przez uczestników kongresu A - 
pelu, wbrew statutowi nie wszedł na 
porządek dzienny obrad. Była to oczy
wiście amerykańska robota, wykonana 
rękami prezydenta Federacji Lorda 
Burghleya.

— Czy Kongres uchwalił jakieś zmia
ny z dziedziny technicznej?

— Wniosek radziecki o używanie 
sprzętu własnego przez zawodników skie 
rowany został do Komisji. Zgodzono się,

że w spotkaniach międzypaństwowych 
zawodnik może używać własnego sprzę
tu. Wpłynęły również ciekawe propo
zycje radzieckie, dotyczące tabeli wyni
ków (reforma -tzw. „fińskiej tabeli") i 
eliminacji w biegach krótkich w oparciu 
o uzyskany czas, a nie, jak dotąd, miej
sce.

Wnioski te będą badane przez komisje, 
a poszczególne Związki zapoznają się z 
z ich wartością użytkową.

Jakie zadania stoją przed nami, gdy

Prawie 4.000
nowych studentów w Poznaniu

Na pierwszy rok studiów wyższych 
uczelni Poznania zapisało się 3.786 
młodzieży. Największy napływ mło
dzieży zaobserwowano na wydziałach: 
lekarsko-dentystycznym, farmaceuty
cznym, rolniczo-leśnym, na studium 
wychowania fizycznego oraz na wy
dziale budowlanym Szkoły Inżynier
skiej.

Młodzież robotniczo-chłopska stano
wi obecnie blisko połowę kandydatów 
na wszystkich uczelniach, kobiety zaś 
stanowią 2/3 zapisanych na wydział 
humanistyczny i mają zdecydowaną 
przewagę na wydziale lekarsko-denty- 
stycznym [ farmaceutycznym. Nie 
brak też kobiet na wydziałach, na któ
rych dawniej studiowali wyłącznie 
mężczyźni, jak np. rolniczo-leśnym 
UP oraz mechanicznym i budowlanym 
Szkoły Inżynierskiej.

P ie rw s z a  lin ia  to w a ro w a
PKS na Dolnym Śląsku

Dyrekcja PKS uruchomiła pierw
szą linię towarową na Śląsku z 
Wałbrzycha przez Świebodzice — 
Świdnicę — Lutomię — Dzierżoniów 
i Bielawę. Samochód towarowy PKS 
zatrzymywać się będzie we wszyst
kich spółdzielniach produkcyjnych 1 
miejscowościach leżących na trasie. 
Samochód podjeżdżać będzie do użyt 
kowników w promieniu do 2 kilome
trów od punktu postoju.

Z czasem PKS wybuduje na tra
sie kilkanaście stacji, a obok nich 
składy.

Samochód towarowy kursować bę- 
d7:-. dwa razy na tydzień.

M. L.

K & m  j E *  G ®  

otwiera bufely
Kolejowe Zakłady Gastronomiczne 

w okresie ostatnich kilku dni urucho
miły nowe bufety. M, in. w Szamotu
łach, Gnieźnie, Wrześni, Czempinie,

mamy już doświadczenia ostatniego Kon j Grodzisku Wielkopolskim oraz w Tcze- 
gresu? j wie, Chojnicach, Kościerzynie. Ogółem

— Na następny kongres nie będziemy j KZG kierują już przeszło 40 bufetami 
już czekać. Będziemy przygotowywać ! kolejowymi .(i)
już zawczasu konkretne wnioski. Zaj- | _____ ____ ___ ______
mierny się opracowywaniem nowego sta- j ~
tutu, który po przedyskutowaniu roze
słany zostanie poszczególnym Federa
cjom.

Rozmowę przeprowadził 
E. Trojanowski

i Y >UOt KON Nb.

i » & k s u
Propagandowy mecz bokserski organi

zuje w Żyrardowie 3 września WOŻB, 
Dochód przeznaczony jest na odbudowę 
Warszawy. Na ringu żyrardowskim zoba
czymy następujących zawodników: Budo
wlani — Makowski, Możdżyński; Kolejarz 
— Rydzewicz, Baśkłewicz, Borkowski, Ja
worski, Karpiński, Skoczyński, Lipka, 
Browarczyk; Związkowiec — Rosiak, Ka
tana; CWKS — Żygliński, Kubowicz, 
Kwiecień, Stachowicz, Kwaśniewski, Mą- 
siarek, Paliński, Łaski, Ryś.

Lublin — Warszawa. mecz bokserski 
juniorów, odbędzie się w Lublinie 17 
września. Stolicę reprezentować będą w 
kolejności wag od papierowej do pół- 
ciężkiej: Waśkiewicz (CWKS), Maćkowiak 
(Sp), Katana (Zw.), Rosiak (Zw.) lub Zy- 
jgliński (CWKS), Borkowski (Kol.), Kur
piński (Kol.), Grześkiewicz (Sp) i Kozioł 
(Radomiak).

Słabe zapisy
Sobotnie gonitwy nie zapowiadają sią 

zbyt atrakcyjnie. Do gonitw zapisano tyl
ko 38 koni, z których część zapisana jest 
również na niedzielę,

NASZE TYPY:
Szczecin
Lanca — Gruzinka 
Cezar — Poświst 
Lustrator — Riposto 
Bortana — Bijatj^ka 
Łańcut — Taras 
Soplica — Amilcar 
Majojika — Adagio

Z pomodu dużej ilości ma
teriału oolo-zuń dziś nie va- 

mieszczą my.



Str 8 ŻYCIE WARSZAWY

Sprawy warszawskie

E c z p y ln e  p rze s to je
Najbardziej higieniczną metodą o- 

‘ czyszczania miasta jest bezwarunkowo 
tzw. bezpylny wywóz śmieci.

Niestety, jednak, jak wykazuje do
tychczasowa praktyka, nawet tam, 
gdzie są specjalne wozy i kosze, pow-

szczerego zapału ożywił gruzy
Warszawa rozpoczęła swój miesiąc odbudowy

Pierwszy dzień Miesiąca Odbudowy Warszawy minął w stolicy pod
* ------- ' znakiem wielkiego entuzjazmu i zapału do pracy jej mieszkańców. Central-

stają opóźnienia i długie przestoje na uroczystość, inaugurująca Miesiąc Odbudowy, odbyła się na pl Mirow- 
nielicznych jeszcze wozów bezpylnych. sbim. Ochotnicze brygady robocze w liczbie ok. 2.000 osób pracowały wczo- 
Bo oto, jak wygląda w praktyce „bez- raj przy odgruzowywaniu terenu pod budowę trasy N-S. Dziś przystąpią 
pylny“ wywóz śmieci. Pierwszą czyn- brygady do pracy na zwałce gruzu i w Ogrodzie Zoologicznym. **
nością robotników jest wyrzucenie

Godz. 16-ta na placu Mirowskim, wysokimi zwałami gruzu zapomina sięodpadków z metalowych koszów do 
zwykłych koszów wiklinowych lub na
wet wprost na ziemię. Robią to, w ce
lu wybrania odpadków użytkowych, 
które z kolei sprzedają nowopowstałej 
spółdzielni pracy „Zbieracz1*. Przed 
składnicą tej spółdzielni gromadzi się 
niejednokrotnie po kilka bezpylnych 
wozów, które stoją tam czasami na
wet po kilka godzin.

Segregowanie odpadków i wybiera
nie UŻYTECZNYCH jest rzeczą nie
wątpliwie POŻYTECZNĄ, dającą w 
efekcie milionowe sumy oszczędności. 
Do tego celu jednak została powołana 
spółdzielnia pracy „Zbieracz**, która 
czynności te winna wykonywać na 
wysypiskach .Tymczasem z 6-ciu ist
niejących wysypisk zaledwie jedno po
siada zorganizowaną komórkę spół
dzielni. Kierownictwo spółdzielni po
szło po linii najmniejszego oporu, ku
pując odpadki użytkowe wprost od 
robotników ZOM-u. co jednak dezor
ganizuje i tak uciążliwą pracę tej in
stytucji.

Dyrekcja ZOM-u ze swej strony 
winna opracować wreszcie normy 
współzawodnictwa pracy dla robotni
ków, zatrudnionych w Dziale Wywo
żenia Śmieci. Opracowanie norm, a co 
za tym idzie możliwość uzyskania pre
mii za wydajną pracę, skłoniłoby na 
pcwao robotników do zwiększenia wy
siłków. Bardziej zresztą opłaciłoby się 
wówcz.s przekroczenie norm, niż wy
bieranie odpadków, w celu ich sprze
daży. Ponadto, rozpoczęcie współza
wodnictwa pracy na tym odcinku dzia
łalności ZOM-u przyczyni się wydaj
nie do dokładniejszego i częstszego o- 
czyszczania ulic i posesji, (ip)

Przewodniczący Prezydium Stołecz
nej Rady Narodowej ob. ALBRECHT 
przemawia do zebranych tłumnie 
warszawiaków. Padają krótkie zda-

o chmurach. Tutaj panuje niepodziel
nie żywy, młodzieńczy entuzjazm. Nie 
ma bumelantów i łazików. Wszyscy 
bez wyjątku łopatami, kilofami, oskar

nia o Warszawie, o odbudowie, ży- darni rozbijają brunatne usypiska.
wy oddźwięk znajdują u mieszkań
ców Woli, bo właśnie im przypadł w 
udziale zaszczyt pracy w pierwszym 
dniu Miesiąca Odbudowy.

60 WAGONÓW W PÓŁ GODZINY
Niebo jest chmurne, pada drobny 

deszcz. W głębokiej uliczce pomiędzy

Warszawiacy dają jeszcze jeden do 
wód, jak gorąco ukochali swe miasto. 
60 wagonów załadowano już w prze
ciągu pół godziny. Oto pracownicy 
Gazowni, kolejarze, tramwajarze i 
wielu innych — zgłasza się do kie
rownictwa robót, prosząc o dostarcze
nie na przyszły raz więcej wagonów.

Dwie nowe szkoły muzyczne
p o w s t a ł t j  w  W a r s z a w i e

Warszawa wzbogaciła się o dwie dalsze placówki kształcenia młodych 
talentów muzycznych. W dniu wczorajszym w auli Państw. Śr. Szkoły Muzycz
nej nastąpiło bowiem uroczyste otwarcie pierwszego w Warszawie Liceum 
Muzycznego oraz Muzycznej Szkoły Podstawowej. Na uroczystość tę przybyli- 
wiceminister Kultury i Sztuki WŁODZIMIERZ SOKORSKI, oraz liczni przed
stawiciele świata muzycznego stolicy z założycielem średniej Szkoły Muzycz
nej rektorem STANISŁAWEM KAZURO na czele.

W części artystycznej uroczystego ot
warcia wystąpili uczniowie Państwowej 
Średniej Szkoły Muzycznej, którzy wy
konali bogaty program złożony z utwo
rów: Bacha, Moniuszki, Czajkowskiego, 
Karłowicza i in. Z wykonawców wyróż
nił się zwłaszcza absolwent klasy śpie
wu. Odśpiewał on m. inn. z dużym tem
peramentem pieśń Moniuszki „Sołtys", 
prezentując ciepły, dźwięczny baryton 
o dużej rozpiętości i dobrze opanowa
nym oddechu.

M PM  w cyfrach

25 tysięcy osób obsłużę jednocześnie
restauracje, cukiernie, bary

Marszałkowska Dzielnica Miesz
kaniowa — popularna już MDM — 
posiadać będzie 22 przedszkola, 11 
szkół, bursy i domy akademickie, 10 
żłobków, 10 ośrodków zdrowia, 8 
wielkich aptek, nową krytą pływal
nię, boiska sportowe, 5 teatrów (w 
tym cztery istniejące, odpowiednio 
przebudowane, i jeden nowy gmach), 
6 kin (w tym istniejąca „Polonia" i 
„Moskwa").

W dzielnicy tej powstanie 200 skle
pów wzorcowych ogólnomiejskich 
wszelkich branży, sieć lokali żywie
nia zbiorowego, sklepy do obsługi

Murarze w S PB - 2
p a t o s z ą  wydajnsść pracy

W czasie wart pokoju, zaciągniętych 
przez robotników SPB-2 dla uczczenia 
Ogólnopolskiego Kongresu Pokoju, bry
gada Józefa Kwiatkowskiego podniosła 
swoją wydajność pracy. Zespół ten w cią 
gu 28, 29 i 30 sierpnia wykonał 476 proc. 
normy.

Ustawili oni 70 m sześć, murów gru
bych oraz 257 m kw. ścian działowych.

Nowa administracja
Bazaru Chłopskiego

Bazar Chłopski przy ul. Korsaka 2/4 
na Pradze przejął w  administrację 
z dniem 1 września b.r. przedsiębior
stwo Targowiska i Hale. Skup wa
rzyw i owoców na tym targowisku pro 
wadzony będzie w dalszym ciągu 
przez Centralę Ogrodniczą.

codziennych potrzeb mieszkańców 
dzielnicy i liczne kioski. Hala na Ko
szykach będzie rozbudowana.

Z urządzeń usługowych MDM na 
uwagę zasługują sklepy i punkty 
żywienia zbiorowego, które będą tu 
po raz pierwszy budowane jako 
wielkie ośrodki handlu socjalistycz
nego. Wielkie sklepy i lokale żywie
nia zbiorowego zajmować będą 
wszystkie partery a nawet częścio
wo pierwsze piętra domów mieszkal
nych wzdłuż głównych ulic i pla
ców. Będą tu sklepy odbiegające od 
dotychczasowego pojęcia sklepu za
równo swą wielkością, bogactwem 
wykończenia i wyposażeniem tech
nicznym. Zaprojektowana sieć re
stauracji, cukierni, barów wszelkiego 
rodzaju o ogólnej pojemności 6.000 
miejsc zapewni sprawną obsługę 
25.000 osób.

Stworzenie Liceum Muzycznego oraz 
Muzycznej Szkoły Podstawowej pozwoli 
młodemu narybkowi muzycznemu na 
zdobycie także wykształcenia ogólnego. 
W istniejących dotychczas szkołach mu
zycznych Niższej i Średniej wykładano 
wyłącznie przedmioty teoretyczne i prak 
tyczne związane ściśle z muzyką. W ce
lu uzupełnienia wykształcenia ucznio
wie  ̂musieli uczęszczać do normalnych 
szkół podstawowych i średnich, co nie 
zawsze dawało się pogodzić z godzinami 
wykładów w uczelni muzycznej.

W bieżącym roku szkolnym urucho
miono z przyczyn technicznych jedynie 
pierwszą klasę licealną oraz wszystkie 
klasy szkoły podstawowej. Uruchomie
nie pozostałych klas licealnych nastąpi 
w roku przyszłym.

Wśród nowo przyjętych uczniów i u- 
czennic duży procent stanowi młodzież 
wiejska, dla której urządzono internat 
i stołówkę. W chwili obecnej w samej 
tylko Średniej Szkole Muzycznej uczy 
się 75 córek i synów chłopskich, w tym 
kilka nieprzeciętnych talentów. (Wys.)

Ani słyszeć nie chcą o tym, że swój 
obowiązek obywatelski już wypełnili. 
Powiew szczerego zapału ożywił mar
twe pola gruzów.

Przykładem ofiarności w pracy by
li wczoraj członkowie Komitetu War
szawskiego PZPR ,którzy w komplecie 
stawili się na odgruzowywany teren.

ABY UNIKNĄĆ ZAMIESZANIA
Prace na przyszłej Trasie N-S 

prowadzone są na odcipku od ulicy 
Grzybowskiej do Leszna. Wczoraj 
stanęli tutaj do roboty pracownicy 
z 15 instytucji w liczbie ok. 2.000 
osób. Najliczniejszą grupę, liczącą 
ponad 300 osób stanowili kolejarze. 
Dalej szła Gazownia, MZK itd. 
Nadzór techniczny nad całokształ

tem prac objął Beton-Stal. 30 instruk
torów, zwerbowanych spośród przcdow 
ników pracy, opiekowało się poszcze
gólnymi grupami roboczymi. Począt
kowo na terenie robót wytworzył się 
niepotrzebny chaos spowodowany 
przez przybyłych, którzy, nie czekając 
na przydział narzędzi i miejsca, roz
poczynali pracę.

Aby uniknąć niepotrzebnego chao
su organizacyjnego, dobrze byłoby 
w poszczególnych instytucjach wy
brać kierowników grup, którzy __
po przybyciu na teren budowy — 
powinni zgłosić się po przydział na
rzędzi i miejsca pracy. Uniknie się 
w ten sposób niepotrzebnych kło
potów. (ip)

W nowej
szkole

W  pierwszym dniu Miesiąca Odbud& 
wy młodzi obywatele stolicy otrzyma^ 
nową szkołę. Oddanie do użytku n°“ 
woczesnego gmachu szkoły podstawo
wej przy ul. Kopernika odbyło s$ 

1 września.

Na zdjęciu: u dołu — uczeń M. Gęb" 
czak dziękuje przewodniczącemu Pi'e‘ 
zydium Rady Narodowe) ob. Albrech
towi i przodownikom pracy za umoż
liwienie im nauki w nowych, jasnych 
salach. U góry — pierwsi uczniowie 

nowej szkoły.

Jaka piękna, czysta, jasna

900 dzieci za c zyn a nauką
w pierwszej nowej szkole w stolicy

W/ Acf #> aL ..!     1 .W ostatnich dniach niemal bez przerwy pracowano na budowie nowej szko
dy , Kopernika, aby w dniu 1 września przekazać wykończony już
gmach dziatwie warszawskiej. Zobowiążą nia dotrzymano — 900 dzieci rozpoczęło
w dniu wczorajszym nowy rok szkolny 
budynku.

Sala rekreacyjna, udekorowana czer
wienią i kwiatami, rozbrzmiewa gwarem 
radosnych głosów. Przybywają wciąż 
nowi goście — przewodniczący Stołecz
nej Rady Narodowej Jerzy Albrecht, 
pos. Kłuszyńska, przedstawiciele Min. 
Oświaty i PZPR, przodownicy pracy, 
rodzice.

Z M P -o w c y  przodują
M ło d zie ż stołeczna w ydajniejszą praca w alczy o pokój

Cała młodzież stołeczna w dalszym 
ciągu podejmuje zobowiązania dla ucz
czenia Kongresu Pokoju. Przodują 
ZMP-owcy, pociągając swym przykła
dem młodzież niezorganizowaną.

22 członków koła ZMP przy Mennicy 
Państwowej zobowiązało się wysoko 
przekraczać obowiązujące normy. Przo
downicy pracy postanowili pobić własne 
rekordy. Tak np. Janusz Chrzanowski,

Nie potrzeba jeździć na Mokotćw
Siekierki mają swoją szkołę

Wśród 5 nowych szkół, które otrzy
mują dziś _ do użytku warszawskie 
dzieci, znajduje się budynek szkolny 
przy ul. Gościniec na Siekierkach. Ma
li mieszkańcy tej dzielnicy, którzy mu 
sieli jeździć do szkoły na Czerniakow
ską lub na Mokotów, doczekali się wre
szcie swojej „siekierkowskiej" szkoły.

A warto było trochę poczekać, bo 
szkoła jest rzeczywiście przestronna, 
jasna i wygodna. Osiem klas z duży-

r e  / i  v ts r
POLSKI godz. 19 „Sprawa Pawła Eszte- 

raga“ .
NARODOWY (Pl. Teatralny) godz. 19 

„Jegor Bułyczow i inni“ .
P A Ń S T W O W A  OPERA I FILHARMONIA 

godz. 19 „Eugeniusz Oniegin*'.
WSPÓŁCZESNY (Mokotowska 13): godz. 

19 „Wieczór trzech Króli".
KAMERALNY godz, 19 „Mąż i żona". 
n o w y  godz. 19 „Moralność Pani Dul

ski aj".
SYRENA godz. 19.15 „Wodewil war

szawski".
POWSZECHNY godz, 19 „Przyjaciele".
LETNI (Polna 26): godz. 19.15 „Nowe 

przygody dzielnego wojaka Szwejka".

n a  w  / 1
ATLANTIC (Rutkowskiego 33 d. Chmiel

na): „O świcie" prod. fran. godz. 16 30, 
18,30 20.30 niedz. 14.30 od 14 1.

PALLADIUM (Kniewskiego 7/9 d. Złota) 
„Dwie Brygady" godz. 15, 17, 19. 21 niedz. 
13 od 7 1.

POLONIA (Marszałkowska 58) „Miasto 
młodzieży" godz. 15, 17,30, 20 niedz. 12-30 
od 12 1. seans o 15, 17,30 w dniu
zarezerwowany.

STYLO W Y (Marszałkowska 112): „Nasz 
chleb powszedni" godz. 17, 19, 21, niedz 13 
od 14 lat.

SYRENA (Inżynierska 2): „Saławat wódz 
Baszkirów", godz. 17. 19. 21, niedz. 15, od 
12 lat.

STOLICA (Narbutta): „Płomienie" prod. 
węg. godz. 17, 19, 21 niedz. 15 od 14 1.

TĘCZA (Suzina 4): „K łopoty  reieienta 
T rziszki". godz. 17. 19, 21, niedz. 15, 0d
12 lat.

1 57A .ja (Podskarbińska 8) ‘ >>S- F- orzeł
19. •a, niedz 15. od 121

{.: -> ■ - -7  ..One mają ojczyznę' godz.
17, 19, 21 niedz. 15 od 10 1.

OCHOTA „Stiepan Razin" prod 
godz. 16, 18,30 niedz. 13.30.

MOSKWA (Puławska 19/21): „Dwie bry
gady" godz. 16.30, 18.30, 20.30, niedz. 12.30, 
14.30. Dnia 2 bm. seans o godz. 20.30 zare
zerwowany.

CYRK NR 8 — Od 2 VIII na ul. Gro
chowskiej róg Wiatracznej — Zjednoczo
ne Przedsiębiorstwa Rozrywkowe urucho
miły Cyrk nr 8

Początek przedstawień g. 19.15 Dojazd 
tramwajami: 24, 3, 6, 26, oraz autobusami 
115 i 102.

n  > »  f *  i  o

na dzień 2 września 1950 r. (sobota).
Na fali 1321,6 m.
11.15 Fragm. pow. Putramenta „Święta 

kuła" 11.35 Utwory J. S. Bacha 12.45 Me
lodie ludowe 16.30 Kompozytor Tygodnia
— Józef Haydn 17.00 Nowe książki 17.15
Z naszych pieśni 17.35 Uwertura do ope
ry „Halka" 17.45 Sprawozdanie z Kongre
su Pokoju 18.15 Polskie pieśni masowe 
18.25 Koncert 19.00 Słuchowisko 21.00 li
twory Chopina 21.30 „Pieśń o nowej War
szawie" — Prószyńskiego 21.50 Rep. z 
wyścigu kolarskiego 21.55 Przegląd prasy 
literackiej 22.15 Gra Ork. taneczna 23.35 
Muzyka polska. *

1 bm. i Na fali 366,7 m.
I 13.30 Koncert Mandolinistów 14.00 Prze

gląd kulturalny 14.15 Koncert fortepiano
wy 14.55 Koncert solistów 15.30 Koncert 

i warsę?.,,, ej 16.40 Muzyka rozrywkowa 
dla świetlic dziecięcych 16.30 Dziennik
17.00 „Przy sobocie po robocie" — „Z pio
senka u murarzy" 18.00 „Janek Krasicki"
— Aud. sp 18.15 Koncert Kapeli Ludo
wej 18.40 „Jedyna odpowiedź" — aud. 
poetycka 19.15 Koncert 21.00 Utwory Cho
pina 21.45 Muzyka 22.00 Rezerwa 22.20 
Czeska muzyka filmowa 23.35 Muzyka ta
neczna.

Moskwa 1935 m. 1734 m. 433,6 m. 48,94 m. 
31,38 m.

5.00 Wiad- 6.45 Wiad. 1 program dnia.
9.00 Przegh Komsom. Prawdy. 17.00 Wiad.

mi, weneckimi oknami, sala rekreacyj 
na, gabinet lekarski, natryski, a wszy
stko lśni od czystości i świeżości. Wy- 
froterowane podłogi, nowe ławki i ta
blice — to obraz szkoły przy ul. Go
ściniec.

Niemało trudu kosztowało robotni
ków SPB Warszawa 1 dotrzymanie 
terminu i oddanie w tak krótkim czasie 

szkoły do użytku. Powinny pamiętać o 
tym dzieci i utrzymywać klasy w po
rządku, aby nie trzeba było w cza
sie przyszłych wakacji malować ścian.

(bas)

Niedzielne
wtgcieczh. i

3 bm. PBP-Orbis organizuje 8 wycie
czek turystycznych. Z Łodzi pociągi tu
rystyczne wyjadą do Kruszwicy, Gdyni, 
Włocławka i Warszawy. Z Poznania do 
Gdyni, z  Wrocławia do Gdyni i do Ko
war, z Krakowa do Ojcowa, z Katowic 
do W arstwy i Wisły, ze Szczecina — do 
Kani.

Dla warszawskich zakładów pracy prze
znaczono pociąg turystyczny, który za
wiezie 600 osób do Gdyni. Ponadto 400- 
osobowa wycieczka wyjedzie do Spały 
na grzybobranie.

polskie Towarzystwo Krajoznawcze u- 
rządza 3 września wycieczkę w Lasy 
Bolimowskie. Zbiórka na Dworcu Głów
nym o godz. 8 min. 30 pod zegarem. 
Koszt wycieczkiok. 400 złotych.

Witold Jeżewski i Zbigniew Piasecki,
którzy dotychczas osiągali przeciętnie 
200 proc. normy, będą wyrabiać 250 
proc. Inni członkowie brygad młodzieżo
wych — Tadeusz Krakowski, Zbigniew 
Ślepowroński i R. Wyrzykowski pod
niosą swą przeciętną wydajność ze 180 
proc. na 200 proc.

Wszyscy młodzieżowi pracownicy dru 
karni nr 5 „Czytelnika" postanowili 
podwyższyć swe normy o 10 proc. Człon 
kowie koła ZMP przy fabryce „Schieh- 
ta“ odnowią świetlicę.

Na uwagę zasługuje zobowiązanie mło 
dzieży, zatrudnionej w spółdzielni pra- 
cy „Trykot". Zobowiązali się oni wy
korzystać bezużyteczne dotychczas 
odpadki, z których na dzień 1 września 
br. wykonają ponad plan 50 par ręka
wiczek. Ponadto specjalną uwagę zwró
cą oni na jakość produkcji.

W najbliższym czasie „Technikum" 
praskie otrzyma nowy kocioł do central 
nego ogrzewania, który wydobędą z gru 
zów i wyremontują ZMP-owcy z fabryki 
Maszyn Tytoniowych.

Zamieszczony przed kilku dniami! 
apel naszego pisma do młodzieży śród 
mieścia o pomoc przy budowie boiska 
szkolnego dla nowej szkoły przy ul. 
Kopernika, odniósł skutek. ZMP-owcy 
z koła przy Biurze Sprzedaży Sprzętu 
Sanitarnego „Centrosan" zadeklarowa 
li stałą pomoc aż do całkowitego ukoń 
czenia budowy boiska. Jednocześnie 
wzywają oni młodzież innych kół ZMP 
do podjęcia podobnych zobowiązań.

(H g)

w pięknym, jasnym, nowoczesnym

Na mównicę wchodzi kierowniczka ob. 
Nieszynowa, która otwierając rok szkol
ny, powiedziała:

„Zgromadziliście się w tej pięknej, 
nowej szkole, żeby uczyć się pięknych, 
nowych rzeczy, żeby wyrosnąć na bu
downiczych Polski Ludowej".
Z głośnika radiowego brzmią teraz sło 

wa Ministra Oświaty Jarosińskiego. Z 
uwagą przysłuchuje się im 8-letnia Ha
nia Wysocka. A najmłodszy . „uczeń" 
pierwszoklasista, błękitnooki blondynek, 
kładzie paluszek na ustach sąsiadki...

MELDUNEK BUDOWNICZYCH
Gorące przyjęcie zgotowała młodzież 

przewodniczącemu St. R. N. ob. Albrech 
towi, który od Preżydium Rady Narodo
wej i ludności Stolicy przekazał dzie
ciom i wychowawcom najserdeczniejsze 
życzenia.

Burzą oklasków powitano trzech przo
downików pracy: Raczkowskiego, Trosz
czyńskiego i Patynowskiego, zasłużo
nych przy budowie i składających wła
śnie meldunek o ukończeniu gmachu.

W imieniu uczniów zabrał głos M. 
Gębczak, dziękując robotnikom, za wspa 
niałą, nową szkołę.

„Jaka ona piękna... — mówił mały | 
Gębczak — jaka czysta i jasna. Nasi j 
rodzice będą budować nowe huty, no 
we fabryki, a my wytrwałą pracą w , 
szkole pomożemy im w walce o po
kój. Wierzymy mocno, mocno, że po
kój zwycięży".
Jednocześnie uczeń Gębczak zameldo

wał o zainicjowaniu przez szkołę zbiórki 
na rzecz walczącej Korei, wzywając jed 
nocześnie wszystkie szkoły w całym kra 
ju do podjęcia podobnych akcji.

WSZĘDZIE PRZESTRONNIE I WIDNO
Zwiedzamy duże jasne izby lekcyj

ne. Jest ich aż 22. Na parapetach stoją 
już doniczki z kwiatami. Rzędy ławek 
błyszczą nowością. W ścianach — szafki. 
W jednej z klas już ktoś próbował pi
sać na tablicy...

Dalej sale - pracownie, świetlica, pięk 
na stołówka, biblioteka. Wszędzie wid
no, bo okna są duże, i świeżo, aż pachnie 
farbą i drzewem.

...Z sali reakreacyjnej wychodzą dzie' 
ci. Najmłodsze obdarowane słodyczami 
Starsze zaglądają ciekawie za każde 
drzwi. Dzielą się uwagami, uśmiechajć 
się, próbują siadać na ławkach.

Jutro znów tu powrócą, ale już z ze
szytami i ołówkami. By uczyć się i ro
snąć w tym pięknym gmachu, będącyrr 
żywym pomnikiem odbudowującej się 
Warszawy Pokoju. (BOR)

8 m iliard ó w  4 0 2  m ilio n y  z ł .
no SfOS

31 sierpnia 1950 r., w przed
dzień V Miesiąca Odbudowy War
szawy fundusze zebrane na SFOS 
w tym roku osiągnęły 1.786.492.889 
złotych.

Łącznie z poprzednimi latami 
ogólne wpływy SFOS wynoszą na 
ten dzień ponad 8 miliardów 402 
miliony złotych.

1

W kolejce po zęby

radź.
i program dnia. 21.00 Ostatnie wiad.

Wydział Kultury Prezydium SRN 
organizuje w sonotę 2 bm. dwa kon
certy umuzykalniające.

W Parku SKARYSZEWSKIM wystą
pi orkiestra Warszawskiego Tow. Mu
zycznego oraz M. FOŁTYNOWNA i 
ST. ROY (śpiew). W Programie pol
ska muzyka ludowa w opracowaniu 
kompozytorów polskich.

W  Parku SO W IŃ SK IE G O  usłyszymy 
orkiestrę m . Z. K. oraz A, Da n k o w -
SKĄ i M. SĄD ECK IEG O  (śpiew). pro_ 
gram obejmuje utwory kompozyto
rów słowiańskich.

Poza koncertami umuzykalniający
mi odbędą się występy artystyczne w
parkach: U JA ZD O W SK IM , PRASKIM 
i D R E SZER A . Początek w szystk ich  im 
prez sobotn ich  o godz. 17.

~ Drukarnia ~ Nr 2 „Czytelnik" 
B-125058

W związku z unieruchomieniem od 
marca r. b. protezowni dentystycznych 

j  Ubezpieczalni Społecznej, ukazało się pod 
datą io,8. r.b. wyjaśnienie tej instytucji 
o otwarciu nowej protezowni przy ul. 
Jotejki i zapowiedź uruchomienia dwu 
dalszych.

Zdawałoby się, że brakowi całkowicie 
zaradzono i bezzębni ubezpieczeni mogą 
mieć błogą nadzieję otrzymania nowych 
protez, w  praktyce jednak nie jest tak 
różowo... Mieszkam na Saskiej Kępie i 
przez cały sierpień co parę dni niepo
koiłem rejonową Iekarkę-dentystkę, otrzy 
mując od niej wciąż tę samą odpowiedź: 
nie ma dotąd okólnika o skierowaniu 
pacjentów na komisję.

Pojechałem więc na Czerniakowską, 
gdzie ustaliłem, że jedyna komisja den
tystyczna, urzędująca na pl. Dąbrowskie- 
6° _nr 1, załatwia na razie tylko miesz
kańców śródmieścia, po czym ma przyjść 
„kolejka" na Mokotów, Muranów, Żoli
borz itd. Saska Kępa jest na samym koń
cu' ! Komisja działa tylko dwa razy w 
tygodniu, przyjmując po 50 osób dzien
nie; jest to kropla w morzu, zważywszy 
na wielkie zaległości i ciągle przybywa
jących pacjentów.

Jedyna uruchomiona protezownia przy 
ul. Jotejki, obsługiwana jest podobno 
tylko przez 4-ch techników, a ci rzecz 
prosta, nie mogą podołać nawałowi za- j 
ległej i narastającej pracy. Wprost bez
nadziejna wydaje się sytuacja emerytów, 
którzy z reguły iść muszą w drugiej ko-

„zębylejności po pracujących, chociaż 
zjedli" przy pracy.

„Jeden z wielu"
(Nazwisko i adres znane Redakcji) 

■i*
Ubezpieczalnio! Gdzież twe obietni

ce? Zamiast trzech, pracuje tylko jed 
na protezownia i to w nielicznym 
składzie ly-ch techników■ Kiedy do
czekają się swej kolejki bezzębni?

(Red.)

„WYSTAWIANIE"
„Poszukiwane przeze mnie tanie poi 

czochy (od 300 zł za parę) znalazłam e 
wystawie sklepu MHD, przy ul. Now 
Świat 20 (leżało tam ok. 15 par) — pisa 
do redakcji ob. W. L. W sklepie di 
wiedziałam się, że z wystawy nie sprzi 
daje się, to tylko dekoracja, a poz 
tym innych pończoch sklep nie ma n 
sprzedaż.

Taki system wystawiania na pokaz to 
waru, którego sklep nie ma w sprzeda 
ży, jest moim zdaniem, najzwyklejszyi 
wystawianiem klientów do wiatru".

SYSTEM CIASTKOWY
W  drogerii MHD (róg Francuskiej 

Obrońców) przymierzyłam przed kupnei 
jedną z pary gumowych rękawiczek (d 
gospodarstwa domowego). Rozsypała si< 
jak mówią, w drobny mak — pisze d 
Redakcji ob. E. D. — Inne rękawiczl 
z tego samego pudła były dobre. Za 
strzeżono się jednak, że w wypadki 
gdybym kupiła inną parę, obsługa będzi 
musiała pokryć ze swych poborów wai 
tośó przymierzonej wybrakowanej par; 
gdyż MHD reklamacji w takim wypadk 
nie uwzględnia. Mimo to reklamację w] 
sałam od księgi zażaleń, nadto zostaw 
łam 190 zł — wartość pary — tytule: 
kaucji (nie kupna) i czekam spokojni 
na wynik. Sądzę bowiem, że artykuł 
drogeryjne to nie ciastka, które raz wzi 
te do ręki, trzeba kupić.

AWANS SPOŁECZNY
Bazar Ludowy na Koszykach przeć dłt 

gi czas nie otrzymywał dostatecznej il< 
ści warzyw i owoców. Zazwyczaj okol
poiuimia .„iż b>iy wy ur«<*uahe ziemniak 
a po południu często brakowało owocó\ 
at i.aui to tak untj-.o, <ak ulugo Haz; 
byi zaopatrywany wyłącznie przez jedneg 
burto wiuka — uen-ra.ę Ugioaniczą. Ob 
cnie, gdy Bazar otrzymuje dodatkowo w: 
rzywa i owoce z bezpośrednich dostai 
zakontraktowanych w terenie przez WSS- 
jest już lepiej — towaru nie brakuje.

W związku z tym w kołach handlowy! 
twierdzą, że w dziedzinie warzyw i o w 
ców WSS awansowała z detalisty ńa hu 
to wnika.

fis!
■rflM

^-ODPOWIEDZI REDAKCJI *
Częste zwroty listów — wysyłanych 

przez Dział Korespondentów i Listów 
do Redakcji do naszych Cyztelników 
—r z adnotacją ,,adresat pod wskaza
nym adresem nie znany“ . nasuwa ją 
przypuszczenie, iż Czytelnicy podają 
wadliwe adresy. Na przyszłość prosi
my o dokładne i czytelne adresy lub 
adnotację, że odpowiedź oczekiwana 
jest tylko w dziale ,,Odpowiedzi Re- 
dakcji“.

J. W. Rosyjski wyraz „poskoń" ozna
cza w jęz. polskim: męski gatunek ko
nopi o cienkiej łodydze, z którego wy
rabia się cienkie włókna. Drugi wyraz, 
o który Pan pyta, jest wulgarnym wy
zwiskiem.

NUKIELEWSKI JANUSZ — MILANÓ
WEK. Uwagi Pana i kolegów w sprawie 
zniżek kolejowych dla studentów po 36 
roku życia przekazaliśmy Ministerstwu

Komunikacji do rozpatrzenia i ewe 
zrealizowania zawartych w nim postu 
tów.

BYKIW WŁ. Publ. Średnia Szkoła S 
mochodoiva mieści się przy ul. Chmi 
nej 88.

LOKATORZY DOMÓW GRÓJECKA 
58 I RADOMSKA 4/6. Prosimy o podai 
nazwisk (do wiadomości Redakcji) oi 
zawiadomienie nas, pod czyim zarząd* 
znajdują się domy, abyśmy mogli inti 
weniować.

PAWELEC JOZEFA. W internatai 
prowadzonych przez warszawskie szke 
zawodowe, wszystkie miejsca są w cbv 
li obecnej zajęte. Mogą być jeszcze mii 
sca w iniernacie Gimnazjum i Szkc 
Budowlanej, prowadzonych przez P.K. 
Informacji o tych szkołach udzieli Pa 
Komenda Dzielnicowa P. O. „SP ", i 
Górnośląska 41,


