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Wojska ludowe zd o b yły  suczou
^ i i l c i  C z s s i t f  -  K a i  -  S i e k l i  s o f a  s i ę  w  p a n i c e
^■orientacja w Waszyngtonie

Przed Kongresem Zjednoczeniowym

łł®lię i, IAPI) — Wczoraj wieczorem zostało zdobyte przez chińską 
^aafci Wą miasto Suczou, stanowiące kluczową pozycję na drodze 

Br-- imi-
Iotw <5°6azenia w amerykański sprzęt wojskowy i mimo użycia do 

I?Cofać s,v a; armie rządowe po zaciekłych walkach zmuszone były 
bift -Z twierdzy. Armia ludowa chociaż nie rozporządzała w tym 

^^iezny P^eeiwlotniczą i chociaż słabiej wyposażona jest w sprzęt 
y’ zwycięsko toruje sobie drogę do Nankinu.

plomatyczne w  Nankinie przygoto
wują się do ewakuacji na południe. 
Oczekuje się również wyjazdu rządu 
Czang-Kai-Szeka w  kierunku po
łudniowym.

Amerykański konsul w Szanghaju 
wezwał obywateli Stanów Zjednoczo
nych do opuszczeni^, miasta. Więk
szość cudzoziemców z Szanghaju u- 
daje się do Hongkongu.

Z Nankinu uciekli już urzędni
cy i bogaci kupcy chińscy. Obec
nie odbywa się akcja ewakuacyj
na również z Szanghaju i innych 
miast, do których zbliża się chiń
ska armia demokratyczna. Agen
cje podróżne donoszą z Hongkon
gu, że w ciągu tygodnia przybę
dzie tam 10 tys. ewakuowanych 
zwolenników Kuomintangu. Cu
dzoziemcy zaopatrywani są w 
specjalne zezwolenia ewakuacyjne 
przez urzędników emigracyjnych.

LONDYN (PAP). Armia ludowa 
zdobyła Suhsien w odległości 250 
km. na północ od stolicy Chin Kuo- 
mintangowskich. Nankińskie koła 
wojskowe oświadczają, że na ten 
odcinek skierowano 100 tysięcy żoł
nierzy rządowych i że rozegra się 
tam prawdopodobnie rozstrzygają
ca bitwa.
Po zajęciu przez armię ludową Su

czou, jedynym bastionem, oddzielają-

(PAP). Zdobycie Suczou 
°rzym.ip ‘,SKa lu<3°we będzie miało ol- 
cji v  = Raczenie dla rozwoju sytua

c ją  u?ack środkowych. 
V .? J Viając sytuację na froncie
'̂iaclcz i°r- Fadia armii ludowej °- tiijj y*» że w przeciągu roku re- 

Jj-mintangu zostanie ostate- 
fZojje ^widowany i że będą stwo- 

Gkĉ owe’ zjednoczone demo-
w su 2ne cwny.

H  WnS°U znajdowało się około 250 
Ĉ tvr.h  CzanS"Kai-Szeka. Tylko 
Arnbac; ,WO'isk została ewakuowana. 

ady i przedstawicielstwa dy-

*lti? układ
^ ^  USA i Argentyną

^  ^d,TNGTON- (SAp)- — Między 
Nrty ^fzonym i a Argentyną za
li ̂ 0sD(viU tajny układ wojskowy 

^rgpntrCZy‘ ^  ramach tego ukła- 
> ^ys 7yna ,rna ^trzymać pożyczkę 
P ĉz0J 0 milionów dolarów, prze- 

broniW Pierwszym rzędzie na za 
V/ USA°raZ ekwipunku wojskowe

1“ Pieciro ?un^-ów układu przewidu 
An?e'U n  ̂ °kres uprzemysłowie- 

USą, ^ -tyn y pod kierownictwem

cym tę armię od Nankinu, pozostaje 
obecnie Peng-Pu, oddalone od Nan
kinu o mniej niż 240 km.

Według ostatnich doniesień w kie
runku Peng-Pu Mąża 80 tysięcy żoł
nierzy armii ludowej.

Na północy armia ludowa w  Man
dżurii zdąża do Fuming na wybrzeżu 
w odległości 280 km. na wschód od 
Pekinu, by połączyć się z innymi 
wojskami ludowymi, które są skon
centrowane na tym odcinku.

Ludność wyzwolonych miast I o- 
kręgów entuzjastycznie wita armię 
wyzwoleńczą przynoszącą jej wol
ność po długotrwałym ucisku rzą
dów Czang-Kai-Szeka i obcych im 
perialistów.

Niepewny interes

‘ d z ia ły  g en . M a rk cs a

‘ 8ięły masyw górski Yitsi
ła 15 b. m. posterunek żandarmerii 
w dzielnicy Agiu Pavlu.

LONDYN. (PAP). — We wtorek So 
fulis i Tsaldaris doszli do porozumie 
nia w sprawie rekonstrukcji rządu.

Skład nowego gabinetu ma być bar 
dzo podobny do poprzedniej koalicji 
liberałów i populistów.

RZYM. (PAP).— 
Agencja Elefteri 
Ellada donosi o 
zaciekłych wal
kach jakie toczą 
się o masyw gór
ski Vitsi, który 
zajęty został i u- 
mocniony przez 
oddziały armii de 
mokratycznej.

W ciągu 10 dni
tw; którvjYl^?'. walłc« wojska ateń 
^ o t 0f l \ kle.ruJe osławiony gen.

raci*y Przeszło 2 tysią-
kIlT €rzy-

zbrojne armii demo- 
i iłr.zeszły w rejonie Yitsi 

3eh ^a ianZajęły twrierdzę Bukoyini, 
 ̂ *n»czną ilość sprzętu wo

. t

2?,%cInefUgiej dywi.z-ii armii de"
bi
X
galfk fas7«A ro7-gromiły batalion 

v  r  sł°wskich w okolicy Vul 
, id̂ ieg- SSalii biorąc do niewoli

Ł ieńcćw-
Sóii5.ięły , ały armii demokratycz- 
^ lC5ego R-a-Zystkie szczyty masywu 

dniaÛ nakczalan’ które przed 
faszS? 1 dostały ^  w ręce

% S X erskich'- ' cłl Srupa wolnych strzel 
demokratycznej zaatkowa

NANKIN (Obsł. wł.) W wyniku 
obrad najwyższych osobistości Kuo
mintangu pod przewodnictwem 
Czang-Kai-Szeka, zapadła podobno 
decyzja., utrzymania „status quo“ w 
stosunkach dyplomatycznych pomię
dzy Zw. Radzieckim a Chinami.

Według tej informacji, skrajnie 
prawicowe koła Kuomintangu żąda 
ły zerwania paktu radziecko-chińskie 
go w sprawie stosunków dobrosą
siedzkich, co spotkało się jednak z 
opozycją ze strony ministra spraw 
zagranicznych Wang-Shih-Chien, któ 
ry wyraził opinię, że zerwanie sto
sunków ze Zw, Radzieckim „może 
przynieść Kuominiaugowi jak naj
bardziej tragiczne następstwa".

NOWY JORK (obsł. wł.). Ambasa
dor chiński w Waszyngtonie — Wellin 
gten Koo wydał obszerny komuni
kat po konferencji z podsekr. Lovet- 
t.em, podkreślając gwałtowną potrze
bę zwiększenia pomocy amerykańskiej 
dla Kuomintangu.

Jak dotąd Truman nie zareagował 
na wspomniany apel, i według krążą
cych w Waszyngtonie pogłosek, wo
lałby przedstawić sprawę chińską no 
wemu Kongresowi, na początku stycz 
nia 1949 r.

Opinie polityków amerykańskich w 
sprawie sytuacji w Chinach i dalszej 
pomocy amerykańskiej są dość po
dzielone. Pewna grupa uważa upadek 
Czang Kai Szeka za przesądzony i 
udzielanie dalszej pomocy za wręcz 
szkodliwe, wobec tego, że przy zwycię

stwach armii ludowej broń amerykań 
ska dostaje się w ręce wojsk ludo
wych. Druga grupa, bez względu na 
ryzyko stracenia dostarczonego sprzę
tu, domaga się pomocy wojskowej na 
znacznie większą, niż dotychczas ska
lę..

Zmiana układu sił w ONZ
Prasa amerykańska po raz pierw

szy wyraziła swe obawy na temat 
zmian, jakie klęska Czang Kai Szeka 
może spowodować na terenie ONZ. 
Dzienniki przewidują w pierwszym 
rzędzie przesunięcie sił w Radzie Bez 
pieczeństwa, a co za tym idzie rów
nież w łonie Zgromadzenia General
nego ONZ.

Paryski korespondent „New York 
Post“ przewiduje, że zwycięstwo 
wojsk ludowych musiałoby w konse
kwencji wywrzeć wpływ na politykę 
Indii i Francji, która ze względu na 
Indochiny, musiałaby obrać linię po
średnią ,a również zmieniłoby sytua
cję w Indonezji i utrudniło położenie 
St. Zjednoczonych w  Korei.

Na terenie całego kraju 
odbywają się liczne ze
brania, kół partyjnych w 
związku iz mającym się 
odbyć 8 grudnia Kongre 
sem Zjednoczeniowym 

partii robotniczych.

Na terenie Warszawy, 
zebranie takie odbyło 
się w niedzielę w dziel
nicy W ar sza w a-Połud
nie, na którym wybrano 
delegatów P P R  na zjazd.

Jedynie zgodnie z m poczdamsko
można uregulować zagadnienie Berlina
Odpowiedź Wyszyńskiego na apel Evatta

PARYŻ. (PAP). — Zgodnie % poleceniem rządu radzieckiego wicemin. 
Wyszyński wręczył przewodniczącemu Zgromadzenia Gen. Evattowii sekr. 
gen, ONZ — Trygve Lie następującą odpowiedź na ich apel z 13 b. m.;

Rząd radziecki otrzymał list Panów 
z 13 b. m. 1 dziękuje Panom za ich 
wysiłki w dziele uregulowania istnie 
jących rozbieżności.

Już 3 października rząd radziecki 
przesłał rządom USA, W. Brytanii i 
Francji notę, w której proponował 
uznać dyrektywę dla dowódców na
czelnych w Berlinie uzgodnioną 30 
sierpnia, za porozumienie między rzą 
darni ZSRR, USA, W. Brytanii i 
Francji w sprawie uregulowania pro 
blemu Berlina.

Rząd radziecki zaproponował je
dnocześnie zwołanie Rady Mini
strów Spraw Zagr. w celu rozpa
trzenia sytuacji w Berlinie jako 
też całokształtu zagadnienia Nie-

Usprawnieniem działalności ZSCh
uczci wieś Zjednoczenie Partii
Dalsze meldunki o wykonaniu planów przed terminem

Apel górników Zabrze - Wschód w sprawie uczczenia wzmożoną pracą 
Kongresu Zjednoczeniowego partii robotniczych znajduje szeroki oddźwięk 
również wśród chłopów w całym kraju.

Do Zarządu Głównego ZSCh. napły Uczestnicy gminnych i gromadzkich
wają coraz liczniej rezolucje, uchwa 
lane spontanicznie przez uczestników 
gminnych i  gromadzkich zebrań wy
borczych ZSCh. W rezolucjach tych 
powtarzają się przede wszystkim po
stanowienia, dotyczące wzmożenia i 
uaktywnienia działalności • ZSCh, 
przez werbunek nowych członków i po 
większenie ilości Kól Gospodyń.

■rocznicę śmierci Szyszko-Dąbka
^ lanika o jedność ruchu robotniczego

f i? rzu wojskowym na Po- dziony, Szyszko byl czołowym działa-

3 C *  « rko,L !!\ ,Y??“ >'st°ść _?d- 'Sar.i T   ̂ uroczysiosc oa 
Cl. -ty <ir ' ̂ a^U Michała Szyszko 
^  ^oczrdc  ̂ -ie&o śrnier-

^U ^lew i)lS2y Pom aw ia ł premier 
j. ' * który m. in. powie-

Małorolnego chłopa,
J U t^ b0tn iych lat związał się z 
% 3 -  JUż Jt ?’ z Jej rewolucyjnym 

1 kar ed w ° in3 był Prześla- 
4Pr, any więzieniem za rea- 

hieonT? itego frontu. Podczas 
v ^  i ro?,"' nym instynktem kla- 

Mem politycznym wie-

Soti M i  kom unistycznych
^res ^jednoczenioujy

deleglcuZ telegramy, podające 
i* *** Km-,' Partii ko.muni$tyez-

^ 6 * ^ '  8168 ^Jednoczeni°wy*
Stb2 ^  Parti  ̂ Belgii repre 

sekretarz K C  b.
człnno T °^ unistyczn  ̂ Partię 

*. ek KC, I. Norłand, KP
Klllidnpn

b
C ti0Utyrlenrta Kuusinen, członek 

KC Partii, prze- 
będ?iirakcii Poselskiej, KP 

. reprezentowana przez 
%  ń Jv r;nnnar Oeehmamia 

^ l,Son^Ckstr^ ma 1 P °sła Gim

czem RPPS.
Po wyzwoleniu Polski Szyszko stał 

się jednym z czołowych działaczy po
litycznych odrodzonej Ludowej Pol
ski. Jako wicemin. rolnictwa był nie
strudzonym organizatorem reformy 
rolnej i odbudowy rolnictwa. Jako 
pepesowiec, był konsekwentnym bo
jownikiem jednolitego frontu.

W uznaniu zasług premier ude
korował w imieniu Prezydenta R.P. 
Michała Szyszko pośmiertnie Krzy
żem Polonia Restituta.
Z kolei członek KC PPR1 gen. Wi

told przypomniał życie i działalność 
przedwcześnie zmarłego bojownika 
o sprawę ludu polskiego, po czym se
kretarz CK W PPS Baranowski wspo
minał zmarłego jako towarzysza i 
przyjaciela.

zebrań ZSCh. zobowiązują się rów
nież wykonać do 10 grudnia r. b. pra 
ce przewidziane na r. b.

Załoga cukrowni im. Marcelego No 
wotki zobowiązała się skrócić kam
panię o 1/8 w stosunku do czasu pla
nowanego, obniżyć straty cukru o 0,3 
proc. oraz zużyć o 3 proc. węgla 
mniej w stosunku do r. ub.

Podobne meldunki nadesłały załogi 
cukrowni Nakło, Przeworsk, Chełm
ża oraz załoga Wytwórni Alkoholu 
Bezwodnego w Chełmży.

Zakłady Kuzienne w Ustroniu — 
do 15 b. m., a poza tym 20 proc. po
nad plan do końca r. b., Fabryka Ce 
mentu w Gołoszowie uchwaliła wyko 
nać 20 proc. ponad plan. W Skoczo
wie zakłady „Z“ — 50 tys. metrów 
materiałów ponad plan. Garbarnia 
postanowiła wj/konać plan roczny do 
15 b. m. a fabryka kapeluszy do 27 
b. m.

Tkalnia Nr. 18 w Mieroszowie, za
deklarowała wykonanie rocznego pla 
nu 16 b. m. Na dzień 8 grudnia tkal
nia wyprodukuje 86.000 m. tkanin po 
nad plan, o wartości 25.800.000 zł. Do 
końca roku tkalnia wykona plan w 
114 proc., co stanowi nadwyżkę o 
wartości 51 milionów złotych.

Wytwórnia Materiałów Kamien
nych w Liniewie pow. kościerski, zo
bowiązała się na 8.XII. przekroczyć 
plan. o 1 tys. ton.

Załogi 6 spośród 29 kombinatów 
przemysłu wełnianego wykonały już 
do 13 b. m. swe roczne plany pro
dukcyjne. Jako pierwsze, wykonały

W y ro k  w  p ro ce sie
kolaboracjoiistiw z  „Kuriera Częstochowsk ego“

( T e le fo n  własny)
Wczoraj w godzinach popołud

niowych zapadł w Częstochowie 
wyrok w procesie 8 kołaboracjcni- 
stów, członków redakcji „Kuriera 
Częstochowskiego", gadzinówki wyda 
wanej w czasie okupacji w języku 
polskim przez władze niemieckie.

Główny oskarżony, b, naczelny re

daktor „Kuriera" Stanisław Homan, 
skazany został na KARĘ ŚMIERCI, 
Józef Stanisz na DOŻYWOTNIE WIR 
ZIENIE, Zdzisław Stanisz na 15 lat 
więzienia, St, Mrós I Ryszard Jel!ń- 
ski po 10 łat. Tadeusz Starosteck? 8 
lat, Ił Jucha yel Snieżyński 4 lata i 
Janina Tomza na S lata więzienia*

plan roczny Państwowe Zakłady 
Przemysłu Wełnianego w Stabłowi-
cach pod Wrocławiem. Drugą z kolei 
załogą, meldującą o wykonaniu pla
nu rocznego była załoga PZPW Nr. 
26 w Łodzi, a trzecią — załoga Pań
stwowych Zakładów Przemysłu Weł
nianego w Bodlicaeh na Z. O. Przed
terminowo wykonały swe zobowiąza
nia: załoga Państwowych Zakładów 
Przemysłu Wełnianego Nr. 41 w Pa
bianicach oraz załoga PZPW Nr. 4 w 
Łodzi (czesalnia). Ostatni meldunek 
o wykonaniu rocznego planu produk 
cyjnego o dwa dni wcześniej złożyła 
załoga PZPW Nr. 32 w Ozorkowie 
koło Łodzi, która plan roczny wy
konała 13 b. m.

Inne zakłady branży wełnianej w 
całej Polsce kontynuują współzawod
nictwo przedkongresowe, wykonując 
dzienne plany produkcyjne ze znacz
nymi nadwyżkami.

13 b. m. odbyła się w Szczecinie 
narada zespołu robotników huty 
„Szczecin", na której podane zostały 
wyniki wykonania planu rocznego na 
jeden piec huty. Do 11 b. xn. huta 
„Szczecin" wyprodukowała w  jed
nym piecu ilość surówki, pokrywają
cą się ściśle z uchwałą, jaka zapadła 
na masówce z okazji Kongresu Zje
dnoczeniowego. Uchwała ta przewi
duje również, że w  tym samym pie
cu do dnia 8 grudnia r. b. będzie 
wykonanych dodatkowo 4.000 ton su
rówki.

mieć zgodnie z umową noczdam 
ską. RZĄD RADZIECKI POZOSTA 
JE NADAL NA TYM STANOWI
SKU.
Rząd radziecki podziela zdanie Pa 

nów, że rozwiązanie zagadnienia Ber 
lina będzie miało dodatnie znaczenie 
dla uregulowania innych kwestii, jak 
np, sprawy pokojowego uregulowa
nia stosunków z Niemcami, Austrią 
i Japonią.

Rząd radziecki podziela również, 
zdanie .-Panów o doniosłym znaczeniu 
kontaktu osobistego i wzajemnego' 
zaufania między kierownikami mo
carstw dla poprawy stosunków.

Oświadczenie Truntana
NOWY JORK. (PAP). — Prezydent 

Truman, oświadczył na konferencji 
prasowej, że sekretarz stanu Mar
shall przygotował komunikat w spra 
wie propozycji sekr. gen. ONZ Tryg 
we Lie i przewodniczącego Zgroma
dzenia Evatta.

PARYŻ. (PAP). — Ogłoszony tu ko 
munikat oficjalny donosi, że Schu
man, Marshall i Mc Neil spotkali się 
we wtorek o godz. 16-ej i osiągnęli 
porozumienie w sprawie kroków, ja
kie należy przedsięwziąć w związku 
z inicjatywą Evatta i Trygve Lie.

Rzecznik brytyjski oświadczył, że 
Mc Neil, Marshall i Schuman mają 
indywidualnie, w  imieniu swych kra 
jów, odpowiedzieć w  środę EvattowL

En powfołem
do polityki RoosoyoIH
wypowiadają się postępowi Am erykanin

NOWY JORK. (PAP). — W Chica
go toczą się obrady Narodowego Ko
mitetu amerykańskiej partii postępo 
wej.

Komitet domaga się m. in. rozpo
częcia rozmów między przedstawicie- 
lami. St„ ^jednoczonych i Zw, Ra
dzieckiego ' w  celu uregulowania 

• wszystkich- - problemów spornych, a 
przede wszystkim problemu Niemiec.

NOWY JORK.. (PAP). — W związ
ku z 15 rocznicą nawiązania stosun
ków dyplomatycznych między St. Zje 
dnoczonymi i Zw. Radzieckim — To
warzystwo Przyjaźni Amerykańsko- 
Radzieckiej opublikowało oświadcze
nie przedstawicieli świata kultural
nego, naukowego i duchowieństwa, 
domagające się wznowienia przyjaz-* 
nej współpracy między obydwu pań
stwami.

W oświadczeniu stwierdza sdę, że 
15 lat temu prezydent Roosevelt wy
raził pragnienie całego narodu ame
rykańskiego ustanowienia przyjaz
nych stosunków między St. Zjedno
czonymi i ZSRR.

Hielegalne i antydemokratyczne wybory
tu zachodnich sektorach Berlina
Protest radzieckiego komendanta wo skowego

BERLIN (PAP) Zastępca radziec
kiego komendanta Berlina płk. Je- 
lizarow wystosował do p. o. nadbur- 
mistrza Berlina Friedensburga list 
w sprawie projektowanych oddziel
nych wyborów w zachodnich sekto
rach Berlina.

Podkreślając, że Friedensburg od
rzucił propozycje władz radzieckich 
przeprowadzenia w całym Berlinie 
demokratycznych wyborów, pułk. 
Jelizarow stwierdza, że naznaczone 
na dzień 5 * grudnia wybory w za
chodnich sektorach będą nielegalne, 
ponieważ w wyborach tych w kon
sekwencji nie wćźmie udziału cała 
ludność miasta ani wszystkie partie, 
i prowadzą do rozczłonkowania Ber
lina.

Radzieckie władze wojskowe stwier 
dzają, że cała odpowiedzialność za 
antydemokratyczne posunięcia w za

chodnich sektorach Berlina spada 
na reakcyjną większość obecnego ma 
gistratu i na tych, którzy dają wska 
zówki tej reakcyjnej większości j

Broń amerykański
dla de Gaulle^a

BERLIN. (API). — Min. obrony St. 
Zjednoczonych Forrestal, wydał" po
lecenie gen. Clay‘owi przekazania do 
dyspozycji gen. de Gaulle‘a broni 1 
amunicji ze składów amerykańskich 
w Niemczech.

De Gaule złożył gen. CIay‘owi za
potrzebowanie na: 10 tys. karabinów 
ręcznych, 1 tys. karabinów maszy
nowych, 10 tys. rewolwerów, 60 tys. 
granatów ręcznych i 5 milionów na
boi. i

FACHOWIEC
W młaich Stołecznej 

Rady Narodowej otwar
ta została, wystawa prac 
malarskich samorodnych 
artystów, pracowników 
instytucji miejskich.

Uwaga widza zwiedza 
jącego wystawę przyku 
wa mtyinfcznie ujęta 
scena z wagonu pendzla 
J. Ambrwlewioza.

Dzieło jest dobre. Nic 
dziwnego. Jak głosi pod 
pis pan Ambrulewicz 
pracuje w... Miejskich 
Zakładach Komunika
cyjnych.

ODMOWA
W  jednym, z mini

sterstw naczelnicy jedne 
go z departamentów od
mówili podpisywania li
sty obecności.

Uważają, widać, ie obo 
wiązek punktualnego roz 
poczynania pracy ich nie 
dotyczy. Lub że złożenie 
podpisu na liście ubliża 
ich ąodnościt

ZYCIE WARSZAWY
Jakkiekolwiek by były 

motywy tej odmowy —■ 
stwierdźmy, że jest ona 
niezwykło.
POWIETRZA BRAK?
Z wczorajszego dużego 

„źycia“, z ,Jbistu do Re
dakcji“ —  „W wagonie 
szyby wybite. Zimno. Po 
wietrzą brak".

Przy wybitych szy
bachf Co wobec tego 
należałoby jeszcze w wa 
gonie uszkodzić?

ŻÓŁTE LATARNIE 
Niedawno na moście 

Poniatowskie-o wymie
niono latarnie z białych 
na żółte. Miały one do
skonale rozpraszać mgłę 

—  Złoto, nie latarnie, 
mówili kierowcy robót— 
w najciemniejszą noc 
będzie widno iak, w 
dzień.

W czasie ostatniej 
mgły okazało się jednak 
że nie icszystko złoto co 
się... żółto świeci. Na 
moście Poniatowskiego 
bijło bowiem tak samo 
mglisto, jak wszędzie.
MEDYCY ZAPOMNIELI

Koło lotnicze Szkoły 
Inżynierskiej Wawelber 
pa urządza jesienny aka
demicki bal lotniczy. 
Afisze zapowiadają „bu
fet bezalkoholowy".

Nie wątpimy, że przy
szli konstruktorzy samo
lotów będą się bawili 
'znakomicie nawet bez 
..ćwiartki na łebek", 
Znacznie lepiej od ucze
stników tradycyjnej ,.fuk 
nówki" koła medyków 
UW. na której wódka 
lala się strumieniami.

A przecież przyszli le
karze w ubiegłym roku 
wystąpili z hasłem .dła
wimy się bez wódki"!...

PROROK
Przepełniany autobus 

linii O.
— Będzie wojna! —  wo 

ła nagle jeden z pasaże
rów, poważny starszy pan 
Współpasażerowie patrzą 
na niego ze zdumieniem.

- -  Będzie wojna —  po 
rvtarza z uporem sta/rszy 
pan.

Teraz już wszyscy są 
poważnie zaniepokojeni.

— Będzie wojna w do 
mu. Tygodniówkę przepi 
łem...

KURTUAZJA
— Jak się ma pańska 

żonaf
— A co, to pana obc-ho 

dzif
■— Diabla mnie obcho

dzi pańska żona. ale * 
grzeczności się pytam,
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Strajki we Francji trwają
m i m o  . t e r r o r u  r s ą d o w e g ©
Plenum KC KPF

PARYŻ. (PAP). — W poniedziałek 
rozpoczęły się obrady KC Francu
skiej Partii Komunistycznej. Prze
wodniczącym wybrany został Pierre 
Y jIIor.

Na wstępie KC zwrócił się z bra
terskim pozdrowieniem do walczą
cych o swe prawa górników.

Pierwszy zabiera głos deputowany 
Omawiano sytuacjęAugust Leeceur. 

strajkową we Francji, mówca

Fro!@il Francji
nie będzie ro zp a trzo n y

LONDYN. (PAP). — Dyplomatycz
ne koła londyńskie utrzymują, że pro 
test rządu francuskiego przeciw de
cyzji Ameryki i Anglii przekazania 
przemysłu Zagłębia Ruhry Niemcom 
ni® będzie rozpatrywany na konfe
rencji w sprawie Ruhry, odbywają
cej się obecnie w  Londynie.

Te same koła twierdzą, że konfe
rencja londyńska w sprawie Zagłę
bia Ruhry nie zamierza ogłosić wy
ników swych obecnych prac.

stwierdza, że mimo faszystowskich 
metod rządu — strajk prowadzony 
jest z niesłabnącą siłą.

Przemawiający z kolei deputowa 
ny — PATINAUC wskazał, że tt- 
dział kapitalistów w dochodzie na
rodowym który w roku 1938 wy
nosił 29 proc., w roku 1348 wzrósł 
do 42,5 proc. ogólnego dochodu na
rodowego. W tym samym okresie 
udział mas pracujących zmniejszył 
się z 45 do 38 proc. w dochodzie na 
rodowym.
Całonek Biura Politycznego Ramot 

te napiętnował politykę rządu fran
cuskiego, który wyraził zgodę na od
danie przemysłu Zagłębia Ruhry — 
Niemcom.

Valdeck Rochet — członek Biura 
Politycznego stwierdził, wieś fran 
ćuska boryka się z trudnościami, na 
skutek nieustannej zwyżki cen arty
kułów przemysłowych.

Obrady trwają.

Rozejm na wszystkich frontach w Palestynie
i  p r z e p r o w a d z e n i e  r o k o w a l i  p o k o j o w y c h  
zaleciła Rada Bezpieczeństwa

7 isnśw ił.

Na wtorkowym posiedzeniu Rada Bezpieczeństwa dyskutowała w dal
szym ciągu problem zawieszenia broni w Palestynie.

PARYŻ (PAP). Na wtorkowym 
posiedzeniu Rada Bezpieczeństwa ®a

PARYŻ (PAP). Przedstawiciel rzą
du Izraela — Aubrey Eban, wyraził 
w  zasadzie zgodę na projekt rezolucji 
złożony przez delegacje Kanady, Bel
gii i Francji, przewidujący posta
nowienie Rady Bezpieczeństwa o za
warciu zawieszenia broni w  Palesty
nie i o wezwaniu obu stron do wszczę 
cia rokowań.

Delegat Syrii Faris el Khoury o- 
świadczył. że Arabowie nie mogą 
przyjąć projektu rezolucji, gdyż na
wiązanie rokowań z Żydami równa
łoby się uznaniu istnienia i suweren
ności państwa Izrael, czego Arabowie 
nigdy nie uczynią. Dodał on, że Ara
bowie zamierzają kontynuować wal
kę.

leciła Żydom I Arabom zawrzeć ro
zejm na wszystkich frontach w Pa
lestynie i rozpocząć rokowania w 
sprawie pokoju.

Rokowania te mają zostać wszczę 
te natychmiast bezpośrednio lub za 
pośrednictwem rozjemcy — jak gło
si przyjęta przez Radę Bezpieczeń
stwa rezolucja, wniesiona przez 
Kanadę, Belgię i Francję.

Oiirady Komisji Polifyem j
PARYŻ (PAP). We wtorek komisja 

polityczna Zgromadzenia ONZ kon
tynuowała dyskusję nad problemem 
Palestyny.

Literaci Ś lą s c y
przed Z ie d m m ie n i Partii

Członkowie oddziału śląskiego 
Z22LP świadomi doniosłości Zjedno
czenia Partii Robotniczych postano
wili:

Złączyć się w swojej twórczości z 
postępowymi dążeniami ludu pol
skiego i dążyć do stworzenia litera
tury, odpowiadającej wymaganiom 
nowych czasów.

Stać konsekwentnie na stanowisku 
wyrażanym w rezolucji Kongresu In
telektualistów we Wrocławiu.

Piórem swoim służyć sprawie Zjed
noczenia Polskiej Klasy Robotniczej 
i zobrazować wysiłek polskiego robot
nika w dziele odbudowy kraju.

Zdrajca narodu
skazany na karą śmierci

Sąd Okręgowy w Zamościu skazał 
na karę śmierci Jana Goraja „yolks- 
deutscha“, współpracującego z Niem
cami w prześladowaniu Polaków na 
terenie pow. zamojskiego.

W czasie rozprawy Gorajowi udo
wodniono zastrzelenie mieszkanki 
wsi Łabuni, Marii Lander, Edwarda 
Juszczaka z Jatutowa oraz partyzan
ta radzieckiego o nieznanym nazwi
sku. Skazany wydał Niemcom rów
nież partyzanta Czechorę, który zo
stał zamordowany.

19 b. m. wyrok w procesie W RN
Przemówienie obrońcy i ostatnie słowo oskarżonych
w 8 dniu rozprawy Pużaka i tow.

W dalszym ciągu procesu przywódców WRN, Sąd udzielił głosu obroń
com, przy czym ostatnie słowo wygłosili oskarżeni.

Obrońca prosi o możliwie łagodny 
wyrok dla swego klienta.

Pierwszy przemawia obrońca osk. 
Pużaka, adw. Niedzielski, który 
twierdzi, że Pużak od początku swej 
działalności aź do roku 1939 służył 
PPS. Błąd Pużaka polega na tym, iż 
zbyt późno wyszedł z podziemia. 
Obrońca przyznaje, że Pużak cało
kształtem swej działalności dokonał 
zamachu na jedność robotniczą i pro 
si sąd o wyrozumiały wyrok.

Broniący Misiorowskiego, adw 
Wagner twierdzi, iż rola klienta jego 
w  krajowym ośrodku WRN była ni
kła i podkreśla, iż Misiorowski w 
marcu 1945 r., tkwiąc w  robocie 
WRN, staje jednak do pracy i  pra
cuje na terenie Min. Skarbu. Obroń
ca prosi o łagodny wymiar kary.

Adw. Palatyński, który broni osk 
Krawczyka, prosi o taki wymiar ka
ry dla oskarżonego, aby pochłonięta 
była całkowicie przez dobrodziejstwo 
amnestii.

Obrońca osk. Dzięgielewskiego, 
adw. Rettinger sądzi, iż jego klient 
żadnej podstawowej roli .nie pełnił, 
a był tylko wykonawcą. Poza tym 
przyznał się on bez reszty do winy. 
Obrońca charakteryzuje oskarżonego 
jako płatnego funkcjonariusza partii 
i wnosi o łagodny wymiar kary.

Broniąc Tadeusza Szturm de Sztre 
ma, adw. Maślanko podkreśla, iż osk. 
nie należał do partii, nie był więc 
trzonem partii, który nadawał ton.

Broniąc osk. Cohna, adw. Maślan
ko wyjaśnia, iż ten wróciwszy z Of- 
flagu nie mógł się szybko zoriento
wać w sytuacji i nie obejrzał się, jak 
znalazł się konspiracji. Jeśli chodzi 
o sprawę otrzymywania dolarów, 
obrońcą stara się zbić zarzut w ten 
sposób, że w WRN było tyle pienię
dzy, iż nie wiadomo było co z nim: 
robić.

Po wywodach adwokatów Sąd u- 
dzielił ostatniego słowa oskarżonym.

Osk. Szturm de Sztrem powiedział: 
„Dla mnie osobiście przebieg procesu 
odpowiedział na pytanie, które nie

raz sobie zadawałem, czy była celo
wa moja działalność w latach 1945— 
1948, czy właściwe były drogi, po któ 
rych kroczyłem w tamtych latach. 
Na oba te pytania proces odpowie
dział negatywnie".

„Wiem, że za czyny moje muszę po
je ś ć  odpowiedzialność. Chciałbym 
wrócić do społeczeństwa, wszystkie 
moje siły i umiejętności oddać ojczyź 
nie“ — powiedział w swym ostatnim 
słowie następny oskarżony Misiorow 
ski.

Osk. Cohn oświadcza: „Przyznaję 
się do zarzucanych mi czynów w ra
mach zespołu WRN i wychodzę z za
łożenia, że w żadnym wypadku nie 
mogę uchylać się od odpowiedzialnoś
ci za pracę w nielegalnym ośrodku".

Przewodniczący Sądu oświadcza, iż 
wyrok w tej sprawie ogłoszny zosta
nie w dniu 19 listopada, tj. w piątek 
o godz. 12 w południe.

Przedstawiciel Wysokiego Komitetu 
Arabskiego, Aymoud Shukheri. oznaj 
mił, że Arabowie będą zwalczali po
dział Palestyny w jakiejkolwiek bądź 
formie.

Następnie przedstawiciel Arabów 
gwałtownie polemizował z min. 
spraw zagr. Izraela — Shertokiem 
który na poniedziałkowym posiedze
niu komisji odrzucił ostatnie propo
zycje hr. Bernadotte w sprawie zmia
ny pierwotnego planu podziału Pale
styny.

Mówca zapewnia! usilnie komisję, 
że tylko Arabów można uznać za 
„prawowitych właścicieli" Palestyny 
i że oni tylko mogą zapewnić tam 
pokój. Całe przemówienie przedsta
wiciela Arabów było nacechowane 
nienawiścią do samej idei powstania 
państwa Izrael. Oznajmił on m. in., 
że „obrona jest świętym obowiąz
kiem", że obowiązku tego Arabowie 
dotrzymają, że cieszą się oni popar
ciem milionów muzułmanów i że są 
zdecydowani „zwalczać groźbę sjo- 
nizmu".

Również delegat Syrii, Emir Adel 
Arslan, wystąpił w  podobnym duchu, 
atakując państwo Izrael. Takie same 
stanowisko zajął egipski min. spraw 
zagr. Ahmed Mohammed Khachaba, 
odrzucając kategorycznie ideę podzia
łu Palestyny i utworzenie samodziel
nego państwa żydowskiego.

na W s p ó ln y  D om  ^ar^ L 0.
Komitet Budowy Centralnego , d 

mu Zjednoczonej Partii Klasy b  ̂
niczej komunikuje, że do 1 ’
wpłaty na Fundusz Budowy^

, nego Domu osiągnęły sumę
I , js-nri?d

Dotychczasowa akcja zbiorki „ 
czy o wzrastającej świadomość 
skiej klasy robotniczej, która o 0i 
wie Wspólnego Domu widzi J(r 
jedności obu partii. Sumy 
wane przez wszystkie wojeWO 
wynoszą ponad 1,5 miliarda w.

Wspólny dziennik PPR i ^
lu G d ań sku  nr

Decyzją KC PPR I CKW (V 
stąpiło połączenie dwóch P1® „ ^ 
dziennych „Kuriera Morskie# gj0 
organ WK PPS w Gdańsku oras r 
su Wybrzeża" — organ KW * 
Gdańsku. _ q}c?

16 b.m. ukazał się w  Gdańsku »g0. 
Wybrzeża" jako wspólne pi®U'0-y5, 
mitetów Wojewódzkich PPR 1

N a r a d a
a k ty w u  o ś w ia t
krajowa narada aktywu

15 b.m. odbyła się w
.......... ...................... ....... _ at<*g;

PPS. Celem narady było przea11. 
wanie dotychczasowej dzi®ła me- 
PPS w tej dziedzinie, p 
nie błędnych koncepcji pracy ąLto' 
towo-wychowawczej oraz Pv%\  
wanie działaczy PPS do noW7CP 
dań w  zjednoczonej partii.

Nowy sukces przemysłu polskiego
Uruchomienie iabryki odczynnikom

NOWY RZĄD IRAŃSKI
TEHERAN. Moham

med Saed przedstawił 
szachowi nowy rząd i- 
rański.

10 STYCZNIA PROCES  
THOMASA.

N O W Y JORK. J. Tho
mas, przewodniczący ko
misji badania działalnoś
ci- an tyam c ry kańs k i e j ,
oskarżony o oszukańcze 
machinacje, stanie przed 
sądem 10 stycznia 19 i 9 
rokit.

ZDRAJCA PRZED
s a d e m

BUDAPESZT. Zapadł 
tutaj wyrok w procesie 
przeciwko rt osiowi Wę
gier w Kairze, Csornoki 
który skazany został na 
karę śmierci.

RAD IO  N IE M IE C K IE
W P R Y W A T N YC H  

REK ACH
HAMBURG. Przekazu 

na została niemieckim 
właścicielom największa

KRÓTKIE SPIĘCIA

w Niemazech organiza
cja- radiowa, tzw. Pół
nocno Zachodnia Nie
miecka Korporacja Ra
diowa.

N O W Y P R E M IE R  
K A N A D Y

OTTAWA. Nowy pre
mier kanadyjski, St.- 
Laurent, złożył przysięgę 
i objął urzędowanie. 
SESJA PA R LA M E N T U  

FR ANCJI
PARYŻ. We wtorek 

zebrały się obie Izby 
parlamentu francuskie
go. Rada Republiki od
była 25-mmutowe _ for
malne posiedzenie inau
guracyjne, po czym obra 
'dy odroczono do piątku.
STAN W YJĄTKOW Y  

W K O R E I 
POŁUDNIOW EJ.

MOSKWA. Marionet
kowy rząd Li-Syn-Ma.na 
ogłosił stan wojenny w 
prowincji Dendano, gdzie 
już od kilku tygodni 
trwają walki z powstań 
cami.

STRAJK W ST. ZJED
NOCZONYCH  

N O W Y JORK. Paul 
Hoffman —  zażądał od 
strajkujących robotni
ków przystąpienia clo za 
ładowania okrętów, wio
zących do Europy towa
ry w ramach planu Mar 
shalla. Robotnicy żąda
nie to odrzucili. 

POW STANIE  
W INDONEZJI 

BATAW IA. Trwa w 
dalszym ciągu powstanie 
przeciwko tzw. rządowi 
Republiki Indonezyjskiej 
Główny ośrodek walk 
powstańczych znajduje 
się w okolicy Madium. 
PRZECIW  PROCESOW I 

PRZYW ÓDCÓW  
K OM UNISTYCZNYCH  
N O W Y  JORK. Robot

nicza partia postępowa 
Kanady prowadzi akcję 
protestacyjną przeciw ko 
rnedii sądowej, która ma 
na celu skazanie 12 przy 
wódców partii komuni
stycznej w Ameryce.

CO ZA  C ZA S Y, CO ZA CZASY!

Uroczyście otwarto pierwszą _ w 
Polsce fabrykę odczynników chemicz
nych, wybudowaną w ramach pro
gramu inwestycyjnego, objętego pla
nem trzyletnim.

W chwili obecnej fabryka produ
ktu je ok. 200 asortymentów odczyn
ników chemicznych, pokrywając kra 
jowe zapotrzebowanie' przemysłu w 
80 proc. Fabryka została wybudowa 
aa kosztem ok. 90 milionów zł.

W uroczystości otwarcia fabryki 
wziął udział wicewojewoda śląsko- 
dąbrowski i dyrektor generalny Cen 
tralnego Zarządu, Przemyślu Chemicz 
nego oraz przedstawiciel KC PPR i 
KCZZ. Podczas uroczystości wice
wojewoda udekorował Złotym Krzy
żem Zasługi dyrektora fabryki inż.

P s u i r t  H e l e n y  W o l f f
buduje młodzież iłżecka

(Tel. wł.) Młodzież pow. iłżeckiego 
zrzeszona w kołach PCK wystąpiła o- 
statnio z inicjatywą budowy pomnika 
ku czci boiowniczki Polski Podziem
nej żołnierza Armii Ludowej mjr. He 
leny Wolff, znanej pod pseudonimem 
„dr Anki", szefa sanitarnego AL 
grupy świętokrzyskiej, poległej śmier 
cią żołnierza w Brodach. Odsłonięcie 
pomnika ma nastąpić 2 listopada 1949 
r„ czyli w piątą rocznicę jej śmierci.

Ulaka oraz srebrnymi Krzyżami Zą- 
slugi przewodniczącego rady zakła
dowej ob. Ciupkę i inż, Burkowskie- 
go.

© t w a r c i ®  s e s j i  H e m .  W y k .
Międzynar. Zw. Dziennikarzy

BUDAPESZT (PAP). 16 bjn. na
stąpiło w  Budapeszcie otwarcie sesji 
Komitetu, Wykonawczego Międzynar. 
Zw. Dziennikarzy.

Polskę reprezentuje wiceprezes Zw. 
Zaw. Dziennikarzy Józef Kowalczyk.

Obrady otworzył prezes Węgierskie 
go Zw. Dziennikarzy min. MihaKfy.

461 proc, narmy-
wykonał pracownik

Zakładów Starachowickich
(Tel. wł,). W Zakładach Stara

chowickich odbyło się wręczenie 
nagrody Wł. Chmielowi, praco
wnikowi Zakładów, który w 
mieś. październiku wykonał 461 
proc. normy.

*5
Wicemin. spraw zagr. po'

Boldizsar w serdecznych słowa 
witał delegacje zagraniczne.

Obradom przewodniczył 
Międzynar. Zwą Dziennikarzy 
W. Brytanii A. Kersyon.

Gen. sekretarz Związku  
wiciel Czechosłowacji Hronek V 
stawił porządek dzienny ° prr0/ i15' 
którym figuruje 5 punktów- 
polska rezolucja zgłoszona w 
wie przeciwko podżegaczom 
nym.

FnyialswaiSa de X -

z n w .  l i i i
zW'MOSKWA. (PAF). — W

bywają się przygotowania 
do X Zjazdu tej najliczniejsi J 
nizacji Zw. Radzieckiego. 

Zjazd wybierze nowe właCl

za*

Terminarz imprez
Sportowcy radzieccy
w roku przyszłym w Polsce

Kranik* noliiuezaa
Min. Modzelewski przyjął 16 bm. no 

womianowanego posła nadzwyczajne
go i min. pełnomocnego Republiki W ę
gierskiej w Warszawie p. Bela Szan
to.

PZLA opracował terminarz Imprez 
na rok przyszły. Kalendarz zawiera 
bogaty program imprez.

PZLA, jako jeden z pierwszych 
związków, wprowadza mistrzostwa na 
szczeblu powiatowym. W organizacji 
tych mistrzostw, które poprowadzone 
zostaną w 300 powiatach, PZLA bę
dzie korzystać z pomocy SP, ZMP 1 
Samopomocy Chłopskiej.

Program mistrzostw powiatowych 
obejmie:

dla mężczyzn: 2 biegi (100 i 3.000 
m. z przeszkodami) 2 skoki w dal i 
wzwyż), chód na 10 km oraz 3 rzuty 
(kulą, dyskiem i oszczepem);

dla kobiet: bieg 60 m„ skoki w dal 
i wzwyż oraz pchnięcie kulą.

Celem  spopularyzowania tych ża
ry od ów, mogą startować w nich za
wodnicy niezrzeszeni

W roku przyszłym PZLA projek
tuje przeprowadzenie zawodów

P

Jeden z najbardziej reakcyjnych — 
i pobożnych — tygodników brytyj
skich „Time and Tide" zmuszony jest 
w ostatnim numerze sprawić gorzki 
zawód swoim wiernym i systematy
cznie ogłupianym czytelnikom.

„W miarę jak jesień ustępuje przed 
zimą" — pisze melancholijnie „Time 
and Tide" — znika możliwość., wy
buchu konfliktu zbrojnego (!).

Pb czym, obłudnie westchnąwszy 
nad powszechną nadzieją pokoju i 
półgębkiem przyznawszy, że Zw. Ra
dziecki wojny nie chce — pobożny 
tygodnik zaiamrje ręce.

Nad Chinami.
Co za Czas i Pora! Chińska armia 

ludowa gwałcąc solidne zasady han
dlu i cywilizacji zachodniej, nie po- 
■ zwala się zabijać sciidną bronią im
portowaną z USA lecz tą właśnie nie 
zapłaconą przez siebie bronią nie

przyzwoicie garbuje skórę Czang- 
Kai-Szekowi oraz — pośrednio — 
tym, którzy go uzbroili.

To jest naprawdę shocking (skan
daliczne, gorszące widowisko)! I  b. 
niebezpieczne.

Nie tylko dla Azji.
„Time and Tide" wzywa do pre

wencyjnej rozprawy z „niebezpiecz
nymi elementami" operującymi w 
organizmie demokracji zachodnich w 
Europie.

Bo w przeciwnym wypadku —
... „USA nie będą zbroiły Europy 

(zach.), jeżeli nie będą pewne, że w y
syłana broń nie wpadnie w ręce,.."

Powiedzmy —- w ręce niepowołane.
Podżegacze wojenni nie mają jakoś 

nadmiernego zaufania do własnych 
narodów. I drżą ra myśl że miliar
derzy amerykańscy mogliby ulec... 
„zniechęceniu1'. SŁAW.

I W
p f  p

Stanisław KABACZY&SKI
BUDOWNICZY

WSPÓŁZAŁOŻYCIEL FIRMY TOWARZYSTWO BUDOWLANE INŻYNIE
ROWIE K. STRONCZYNSKI, R. CZARNOTA-BO JARSKI i S-ka S.A. 

zmarł dnia 14 listopada 1948 r„ przeżywszy lat S4.
Nabożeństwo żałobne odbędzie się dn. 18 bm. o godz. 11.40 rano w ko

ściele św. Karola Boromeusza na Powązkach, po czym nastąpi wyprowadze
nie zwłok na cmentarz miejscowy,

W Zmarłym tracimy niezastąpionego kierownika i fachowca, drogiego 
przyjaciela i  współtowarzysza pracy.

DYREKCJA I PRACOWNICY FIRMY 
TOWARZYSTWO BUDOWLANE INŻYNIEROWIE 
K. STRONCZYNSKI, R, CZIARNOTA-BO JARSKI 
i S-ka SjA- i INZ. M. NATOFFF MONTAŻ 

K 1T6S7-1 KONSTRUKCJI 2m.A3SNYCH.

i f P

Ludwik
Porowski
DYREKTOR DELEGATURY CENTRALI HANDLOWEJ ZEI.AZA I STALI 
B. MINISTER PRACY I OPIEKI SPOŁECZNEJ, B, WOJEWODA ŁÓDZKI 
I KRAKOWSKI, I-szy POSEŁ R. P. W MOSKWIE, B, PREZES WIELU 

INSTYTUCJI SPOŁECZNYCH
Odznaczony Krzyżem Komandorskim Orderu Polonia Restituta 

z Gwiazdą i Innymi 
zmarł dnia 15-go listopada 1948 roku.

Nabożeństwo żałobne odbędzie się w kościele Sw. Karola Boromeusza na Po
wązkach w Warszawie w piątek dn. 19 bm. o godz. 11.

Cześć Jego pomięci. \
37155-1 DYREKCJA, RADA ZAKŁADOWA i PRACOWNICY.

Zo fia  E lżb ie ta  J A S Z C Z U K
opatrzona Sw. Sakramentami po długich i ciężkich cierpieniach zmarli, 

dnia 35 listopada 1S48 roku, przeżywszy lat .34.
Nabożeństwo żałobne odbęctzie się w kościele św. Wincentego (na Bródnie: 
w Warszawie dnia 18 bm., t. j. w czwartek o godz. 9 rano, po którym nastąpi 
wyprowadzenie zwłok na cmentarz miejscowy do grobu rodzinnego, a cssym 
zawiadamiają pogrążeni w głębokim żsMi
K fm*-1 «A'fKA, poera r, i montmfA.

międzypaństwowych (w konkuren
cjach męskich i kobiecych) z Cze
chosłowacją, Rumunią oraz zawod
nikami radzieckimi (w grę wcho
dzą: repr. Republiki Rosyjskiej, 
Ukraińskiej lub repr. Moskwy). Na 
rozegranie tych spotkań PZLA za
rezerwował następujące terminy: 
18 i 19.VI, 14 i 15.VIJII, 24 ł 25.IX. 
W dniach 27 i 28.VIII projektowa
ne jest rozegranie spotkań między
narodowych z klubami szwedzki
mi i węgierskimi.
Mistrzostwa zimowe przeprowadzo 

ne będą “również l w województwach, 
gdyż 6 okręgów posiada już odpo
wiednie hale.

Szczegółowy terminarz PZLA na 
rok 1949;

5—6.II — Zimowe mistrzostwa o-
kręgów.

19—20.11 — Zimowe mistrzostwa
Polski w konkurencji męskiej i ko
biecej.

10.IV — Okręgowe biegi na przełaj. 
24.IV — Biegi narodowe na przełaj 

w powiatach.
2.V — Biegi narodowe na przełaj 

w  województwach.
8.V — Ogólnopolskie biegi na prze

łaj.
22.V — Mistrzostwa lekkoatletycz

ne powiatów.
21—22.V — Drużynowe mistrzostwa

_______

28—29 .V — Okręgowe
dla zawodników klasy B i 

4—5. VI — Okręgowe rnl5 g 
klasy A. .

11—12.VI — Okręgowe 
juniorów oraz 5-bój i 3~b°* ‘ 
o mistrzostwo okręgów, i^ l ™ 

25—28.V I — Mistrzostwa * 
niorów. „  ^  *

30—31.VI — Mistrzostwa r ”  ̂
biet i mężczyzn, oraz rnaraŁrv,i«)ti 

3—4 IX  — Mistrzostwa ^  cF 
5-boju mężczyzn i 3-boju 0 j 
50 km.

10-bój OM

tnl

10—11.IX  - 
5-bój kobiet.

10—11.IX  — Sztafety o j *> 
Polski; 3x1.000 m„ szwedzka
pijska. rniftr

9,X — Bieg na przełaj c 
stwo Polski.

*  ,,ł &
Kurs unifikacyjny, który ^ 

być się w dniach 24— 27 b 1 ^  p1’ -t 
szawie, został odwołany- 
szłym roku odbędzie się >e
3-miesięczny kurs dla tren 
koatletycznych.

Gdańsk
wyęiywc z Lffiiio

GDAŃSK. Pięściarze w 
Lazio rozegrał; w poniędz- ^er' 
czór spotkanie z Gdańskiem.

okręgów. wając 7:9 - |

D a l s z y  c i ą g  t u r n i e j u  W y ż s z y c h  U c z s t J J .ri*

W dalszym ciągu turnieju drużyn 
wyższych uczelni w grach sporto
wych, zorganizowanego w ramach

Lou s walczy
o mistrzostiuo

Pięściarski mistrz świata wagi 
ciężkiej .Jor Louis oświadczył, że 
spotka się w walce o mistrzostwo 
świata z Murzynem z Cłovoland Jim- 
my Bivins.

Spotkanie to odbyłoby się w No
wym Jorku w czerwcu 1949 r. Nowy 
konkurent Louisa walczył z nim w 
walce pokazowej przed 6 rund i wy
kazał świetną formę.

„Tygodnia Studenta w 
padły następujące wyniku

Wawelberg ^  /Siatkówka:
2:0 (15:3, 15:5), Uniwersyie^ j ę

"'\D)
1 _

Uniwersytet ^

SGGW 1:2 (5:15, 15:4, 7;l5V5:4). ,]& 
Politechnika II 2:0 (15:3^
welberg 
15:6), AWF 
15:?), SGH 
(15:5, 15:1).

SGGW 2:1 * '
- Politechnik

W koszykówce Akademi3 -tej  ̂
litycznych pokonała po & * T$r,A' 
ce Politechnikę 34:3.3 (23;l̂ cf ^ ecK
szymi graczami byh_ 
nicki (ANP) i Bartos) 
nika). W finaie ANP 
AWF-'cm.

,\cz ( f i 1 (W
sp ot.ua

Stanisław
BUDOWNICZY

zmarł dnia 14 listopada 1948 roku, przeżywszy lat 6** ^jtreiF , | 
Nabożeństwo żałobne odbędzie się w kościele św. Karola > cZyfli bo, \ 

na Powązkach dnia 18 bm., t.j. w czwartek o godz. 11.40 rano, P |
stąpi wyprowadzenie zwłok na cmentarz miejscowy do grobu !
o czym zawiadamiają pogrążeni w głębokim żalu: ,
X V7CM~l TDSA, BRAT. DZIECI, WNUKI’ I ' '

K S i



ŻYCIE WARSZAWY Str. S

Walczyli o pokój JACEK WOŁOWSKI

D Z IE L N A  H U T A  »RAKdW«
Nisko nad horyzontem unosi się i W miarę gdy stare maszyny za-

r’fkanli>̂ gf sytn c^sbe przed sądem w Stanach Zjednoczonych stamie It  Ame 
wfû erów Konw-mat-itcznej Partii St. Zjednoczonych, oskarżanych o 

P r J e s tont-y-a-merykańską". Przed, sądem staną Judzie, których jedynym 
ępstwem jest to że krytykowali rządy maąnatów finansowych i im- 

hTa >di • perialis tyczną politykę USA.
idrnin'}¥™n o&JttorżenL Stoją od lewej: Henry Winston, Euąene Dennżs, Ben- 

«/. Davis jr. Gus Hall, John Williams on, Carl Winter, Ir  uńny Potash, 
Joh/n Gates, Robert G. Thomson, i Jack StacheŁ

Setki tysięcy wagonów kolejowych
n «  u s ł u g a c h  p r z e m y s ł u  h u t n i c z e g o
C7v Cl̂ gu Û - roku przemysł hutni- 
ro Zaabsorbował do przewozu su- 
tys CPW bądź -swych wyrobów 429 
230* t??̂ gonbw normalnotorowych i 
L  ^ s- wagonów wąskotorowych.

!̂isko 2 miliardy zl.

n3 budową w y ż s z y c h  u c ze ln i
°b^eką otacza rząd młodzież 

roku!U'iącą na wyższych uczelniach. Z 
lane ^  ro^ wzrastają kredyty udzie 
kari na °^budowę uczelni i domów a- 

**nckioh. W roku 1947 wydatko- 
cel blisko 400 mil, zł., w 

Stan .lżącym 1 miliard 910 mil. zł. 
Stvr>°̂ '̂  *° °^ - ® Proc. planu inwe- 

yjriftgo Min. Odbudowy, (as)

Hutnictwo zużywa bowiem 'w trak
cie produkcji kilkakrotnie więcej su 
rowców, materiałów pomocniczych i 
paliwa, niż potem wynosi całkowita 
ilość otrzymanych produktów. Ponad 
to poza transportem znacznych iloś
ci wyrobów gotowych — liczyć się 
jeszcze trzeba z koniecznością prze- 
wiezenia półfabrykatów z jednego 
zakładu do drugiego, dl# dokończe
nia procesu produkcyjnego, co rów
nież wymaga znacznej ilości taboru 
kolejowego. Zagadnienie otrzymania 
do dyspozycji i należytego wykorzy
stania odpowiedniej ilości wagonów 
kolejowych odgrywa bardzo doniosłą 
rolę w pracy przemysłu hutniczego i 
nie pozostaje bez wpływu na jej 
wyniki.

czerwona łuna. Z przystanku kolejo
wego Raków widać jak rozszerza się, 
staje jaskrawo różowa, prawie bia
ła, by za chwilę ściemnieć, nabrać 
brunatnego, zadymionego koloru.

Gdy brnąc po ciemku wyboistą 
drogą idzie się w  kierunku tej łuny 
dostrzega się wyskakujące tu i tam 
słupy ognia, kłębiące się dymy i 
obłoki białej pary. Potem w mroku 
ciemnieją masywy budynków, pod 
nogami czuć plątaninę szyn, w  po
wietrzu unosi się zapach siarki. Ni 
stąd, ni zowąd tuż obok wyrastają 
zwały rudy, zwały żużlu, wielkie, 
kopiaste góry koksu.

Jesteśmy w hucie „Raków".
*

Na posiedzeniu Krajowej Rady Na 
rodowej we wrześniu 1946 r. mini
ster Minc uzasadniając konieczność 
inwestycji na odcinku przemysłu 
mówił: „Trzeba sobie uświadomić 
naszych górników, którzy pracują 
bez młotków odbudowy, bez lamp 
bezpieczeństwa, na rwących się taś
mach transporterów. Trzeba uświa
domić sobie nasze huty, gdzie stare 
nieodnawiane walce pracują na o- 
statnich obrotach.,."

Gdy w roku 1946 min. Minc mówił 
te słowa, nie było jeszcze wyścigu 
pracy. Wielkie zakłady produkcji 
dźwigały się dopiero ze zniszczeń, 
normy produkcji były niskie, a i te 
normy osiągano wyłącznie dzięki 
wielkiemu wysiłkowi ludzi, którzy 
stali przy zużytych maszynach, któ
rzy pracowali w źle podstęmplowa-

mieniano na nowe, gdy ulepszało się 
stan bezpieczeństwa w kopalniach, 
gdy inwestowało się coraz nowe mi
liony w hutnictwie, zwiększała się 
produkcja, podnosiły się normy, pod
nosiła się wydajność pracy. Potem 
górnicy rzucili hasło wyścigu pracy. 
Z początku była to iskierka, potem 
ogieniek, potem płomień, wreszcie 
pożar, który ogarnął nieomal wszyst 
kie zakłady produkcji, wszystkich 
nieomal ludzi w tych zakładach pra
cujących.

Bitwa o produkcję rozpoczęła się.
*

Huta „Raków" jak wszystkie huty 
w całym kraju bierze udział w tej 
wielkiej bitwie o produkcję.

Nie chcę na sprawę zużywać zbyt 
wielu słów, lecz w tym przekracza
niu przez Hutę „Raków" ustalonych 
norm produkcji, w tym zespołowym 
wyścigu pracy do jakiego załoga 
huty stanęła jest coś wzruszającego 
i jest coś co pachnie heroizmem.

Rzecz w tym, iż Huta ,,Raków" pod 
względem inwestycji nie jest dziś w 
lepszym stanie, niż rok czy dwa la
ta temu. Przypomina ona w tej chwi 
li stary, przeznaczony na złom krą
żownik, który na równi z nowocze
śnie uzbrojonymi pancernikami strze 
la działami całej burty i  idzie pełną 
szybkością, mimo iż ciśnienie w ko
tłach nieraz przekracza granice bez
pieczeństwa, mimo iż obroty walców 
przekraczają dopuszczalną normę.

W tej plątaninie ludzi i maszyn, 
jaką jest każda huta, trzy tysiące 
robotników Huty „Raków" daje z sie
l-\ i T ł r n  U  . .   .  IL   i  inych chpdnikach, którzy dozorowali , kie "Wszystko, by gnać przed sobą 

grożące każdej chwili rozwaleniem maszyny, by bić normy produkcji, by
wielkie piece.

pracownicy miejscy -  artyści
malarzy - amatorówDpnga wystawa

rb. - samoucy wystąpili po raz pierwszy na widownię w marcu
aniat r*anizując wystawę prac funkcjonariuszy miejskich. Koło artystów- 

w»row pr2y okrl Związku Samorządowców stolicy wykazało się swym 
dorobkiem — na drugiej wystawie w salach Stół. Rady Narodo-howyjn

Wej.

°o slaraimych przygotowaniach
t o r c i k  Prace 20 malarzy - arna- 
Pozioi

,“ *• W5,sława obecna ma wyższy 
śCj n51’ niż jej poprzedniczka, arty- 
lic2̂ w a l d  bowiem z myślą o pub- 
^ ia  k Pokazie i w  myśl zaleceń 
radził U Samorządowców, który do- 
da]^u arty®tom nie szukać natchnień 
* a *.ecz w gronie kolegów, przy 
°dbUfq cie. Pracy, obserwując pilnie 
jąc . owującą się Warszawę i notu- 
rZe  ̂ °®iągnięcia na płótnie i papie-

^otyw te<̂ y mocno zaakcentowany 
P;racy i odbudowy. Wystawa 

ni ] ®wia bezpośrednio do wyobraź- 
są j .  P°oobań widza, czego wyrazem 
Jtękaw'6 ”P,r°cesje“ zwiedzających, 
stą^io 'Wartośei artystycznej wy- 

hych obrazów jest fakt, że kwa

lifikowało je jury złożone z człon
ków Zw. Artystów Plastyków. Na wy 
stawie przodują ilościowo i jakościo
wo: Elektrownia, Gazownia i Miejskie 
Zakłady Komunikacyjne choć nie brak 
eksponatów i z innych instytucji miej 
©kich. Najmłodszym artystą jest 
11-letni Donat Putikowsfki (syn pra
cownika miejskiego), autor ładnych 
pejzażyków olejnych.

najhardziej utalentowani
Wystawiają samoucy i ci, co „liznę

li" nieco wiedzy malarskiej. Do ta
kich należy Karol Czampe (Gazow
nia) wybitny talent i St. Przybysze
wski, którego lekkość i świelistość 
akwarel („Obłok"), drobne pejzaże 
olejne w ciemnym pułapie nieba i o-ry 
ginalna martwa natura świadczą o 
rzetelnej pracy artystycznej.

Z  K R A J U
(Obsługa własna)

f il m y  d l a  Św ie t l ic  
n  Ro b o t n ic z y c h

bawiaz', świetlice robotnicze
^°lskiiUj\ ^ c.isłą współpracę z Filmem 
rio >, '?■ Świetlice będą otrzymywać 

SWletlania filmy o treści kul- 
°  oświatowej.

s?,ij ^ .ZaPoczątkowania tej akcji w 
cjainv na „Włókniarz" odbył się spe- 
stroto  P°ranek filmowcy. Zademon- 
^hbełn0 filrn- P- t. „Muzea Polski", 
ora2 f .,10̂ y prelekcją p Nadolskiego 
ekranie^ rnuzyczny P- t. ,,Koncert na

sowało się nim Archiwum Państwo 
we w  Gdańsku.

§o
Rytów.

CENNE ZABYTKI
so 2ria, , ^  gmachu Sądu Grodzkie- 

U,lą cenne archiwa. Zabez 
^ipotece Zos â ŷ księgi i dokumenty 

.Własności włościańskiej, 
bytow?^'1 * m êiskiej obwodu sądu 

i leg? oraz odcinków lęborskie 
drup^Skiego z P°i°wy X V III w. aż 

\ ^aizacw61 Wo’ny światowej, akta ko 
opiekujp ne> oddłużeniowe, spadkowe, 
n°ści n!Le:,k,Si<;gi depozytów, czyn- 
•̂ykazy ° aria n̂ych oraz repertoria i 
XIX ł (̂ ynn°ści ogólnych głównie 

* XX w
.Zachówa â się

*at I74g__,r^ czeń Sądu Cywilnego
m. in. także cenna

, ____ _ z
t>0 ł^J: . U.K3, prowadzona po polsku, 

e 1 P° niemiecku.

rnater â  ̂ stanowi poważną 
f̂ ości i a Wyiaśnienia ruchów lud- 
^Wskirrj an,U Posiadania w pow. by- 

1 i^ńorskim, toteż zaintere-

Zo oijjnicy pracy tu Zabrzu

m e s z k a i r a
? al° S 5 L ? f R. »  Zabrzu zainicjo- 
8zych miP5 i eaie robotników do lep

KURSY
DLA PACJENTÓW -ROLNIKÓW 

Jelenia Góra. Do sanatorium w Cie

Prace R. Gadeckiej (Ośrodek Zdro
wia), np. obrazek kredkowy nr 42, ka
żą się domyślać studiów malarskich. 
J. Girym (sekcja budowlana) i Cz. 
Ostachiewicz tworzą udatne pejzaże 
Warszawy i Ziem Odzyskanych. Ja
nusz Kaczkowski, popularny przyrod
nik szkół miejskich, wystąpił z nowy
mi pracami. Roman Cichacz (Elektor.) 
z doskonałością kreślarza utrwala 
szczegóły podhalańskich budowli.

Szereg prac wystawił H. Krzako- 
wski (Wydz. Zdrowia), sprawnie ope
rujący kredką. Powracamy raz jesz
cze do Karola Czampego, który daje: 
szeroko potraktowany pejzaż (most, 
drzewo) oraz interesujące koncepcje, 
jak np. „Przemysł Polski" i „Pomo
rze".

Portret reprezentuje Cz. Jędraszko 
(szkolnictwo), J. Amhrulewicz (MZK*) 
wykazuje zacięcie satyryczne w sce
nie z wagonu, Andrzej Piechota 
(Elektor.) śmiałą ręką kreśli szkice od
budowy Warszawy. Tylko dlaczego od 
budowują naszą stolicę... krasnolud
ki.'’ Nie bez talentu są: P. Dąbrowa 
(MZK) i T. Kłosowski (Elektor.), B. 
Szymański, W. Stachowicz (MZK); ten 
ostatni zdradza upodobanie do sym
boliki wojennej.

i isc na rowm zprzekraczać plan 
innymi.

*
Byłem na terenie huty od ósmej 

wieczór do czwartej rano. Rozma
wiałem z dyrektorem naczelnym i z 
dyrektorem technicznym i z dyrek
torem administracyjnym. Potem ła
ziłem po hali wielkich pieców, co 
chwila pociągany przez jakieś życzli
we ręce to w  tę, to w tamtą stronę, że 
niby tam to grozi, a gdzie indziej co 
innego. Przeszkadzałem ludziom na 
stalowni, ciągle nawoływany, bym 
nie lazł gdzie nie trzeba. Pętałem się 
po walcowni, po hali napędowej, ga
dałem z ludźmi.

Teraz w  Warszawie usiłuję zsu
mować to co mi mówili.

*
Więc ten, którego zaczepiłem, gdy 

stojąc trochę na uboczu od towarzy
szy ćmił na hali wielkich pieców o- 
garek papierosa.

Właśnie był spust. Rozprysk roz
palonego do białości żużlu, który 
miękko opadał na wilgotny piasek, 
czerniał tam, stawał się niewidoczny 
a przecież dostatecznie rozpalony, by 
przepalić obuwie i nogę. Potem gę

sty, biały potok stali toczący się le
niwie niewielkim rowkiem w stronę 
zwisającej kadzi. Wielkie wielora- 
mienne gwiazdy palącego się w po
wietrzu grafitu, duszący zapach siar 
ki, wywołujący kaszel i wyciskający 
łzy z oczu.

Robotnik wysoki, szczupły, o brązo
wej, pomarszczonej twarzy, w cięż
kim odstającym od piersi fartuchu, 
w drewniakach obitych szmatami, w 
na pół przepalonych rękawicach z ja
kichś gałganów.

Gdym do niego podszedł, zsunął o- 
chromne okulary na czoło i zdawał się 
nie rozumieć pytania. Pytałem go bo
wiem (o zmoro szablonowych, dzien
nikarskich pytań!) co myśli o wyście 
gu pracy.

— Proszę pana — rzekł po chwili 
namysłu — ciągnęlibyśmy dużo lepiej, 
gdyby kotłownia dawała lepszą parę. 
Już byśmy pokazali, jak to się na
prawdę pracuje.

Z kolei spytałem, z kim ten wyścig 
pracy tu się prowadzi. Zdaje się, iż 
miał bardzo dużo na ten temat do po
wiedzenia, choć skąpo odmierzał sło
wa. To, co mówił, wyglądało tak: hut
nicy to nie górnicy, którzy kilofami 
biją i między sobą się ścigają. Tu idzie 
wyścig zespołowy. W zespole nie"ma 
lepszych czy gorszych. Tu każdy, jak 
jest osiemdziesięciu czy stu ludzi, 
musi swoje jak najlepiej zrobić i o 
chwiilę się nie opóźnić, żeby cała zmia 
na ponad normę zrobiła i żeby jeden 
na drugiego nie czekał. Dlatego pre
mia -powinna iść na cały zespół, a nie 
na 3 czy 4 przodowników.

*
Stalownia. Koło rozżarzonych pie

ców uwijają się na wpół nadzy ludzie. 
Zlani potem, umazani pyłem, żonglu
jąc między Wyskakującymi nieocze
kiwanie ze wszystkich zdawałoby się 
kierunków blokami rozpalonej do bia 
łości stali wśród kół rozpędowych, 
wśród poświstu wielkich, sięgających 
stropów pasów transmisyjnych, wśród 
przesuwających się bezszelestnie a 
groźnie zwisających z suwaków d za
kończonych hakami łańcuchów, chwy
tają hakami rozżarzone bloki, prze
rzucają je na wodzidła, by natych
miast chwytać nowe, które już do nóg 
im się podsuwają.

Maszyny — wydaje się — pracują 
zawrotnie prędko, ludzie pracują w 
rytmie maszyn. Widzę, że nie ma ta
bliczek ostrzegawczych, nie wszystkie 
pasy transmisyjne są zabezpieczone.

we maszyny, żeby większe ciśnienia 
pary, to my by tę normę nie o tysiąc 
ton, ale o dwa tysiące ton przekra
czali.

Chcę zapytać, co myślą o wyści
gu pracy, lecz boję się popełnić błędu, 
jaki popełniłem w Wielkich Piecach. 
Pytam więc czy mogliby zwiększyć 
produkcję, czy byliby do tego zdolni. 
Jeden przez drugiego spluwają, u- 
śmiechają się zuchowato i mówią, ża 
gdyby tylko maszyny prędzej chodzi
ły, to oni by pokazali co umieją.

Potem się mówi o tym, że stołówkę 
w hucie zniesiono. Zabrakło pieniędzy 
i teraz stołówki nie ma. O opiece lekar 
skiej też się mówi. Ze jeden lekarz 
na trzy tysiące ludzi, to za mało, gdy 
ów lekarz jest jednocześnie lekarzem 

' Ubezpieczalni. Pytam o dyrekcję. 
Proszę, żeby byli szczerzy. Nie, tu nic 
specjalnego do zarzucenia nie mają. 
Jak który ma zmartwienie, to od razu 
do dyrektora naczelnego idzie, czy do 
dyrektora technicznego i żadna mu 
tam sekretarka wstrętów nie czyni. 
Jeśli natomiast o Radę Zakładową 
chodzi, to owszem. Nie bardzo ona do 
niedawna w życie robotników wcho
dziła.

A teraz kotłownia. Przy kotłach 
czerwona strzałka wskazująca do
puszczalne ciśnienie wciąż skacze po
wyżej normy bezpieczeństwa. Zlani 
potem, usmarowani ludzie sypią do 
palenisk szufle koksu czy miału. Ten 
i ów z palaczy owinął sobie głowę 
mokrymi szmatami, z których unoszą 
się teraz kłęby pary. Wąskie strugi pa 
ry wy trysku ją ze świstem stale z 
uszczelnionych przewodów.

Złapałem któregoś i usiłuję z nim 
gadać. Krzyczę mu raczej do ucha, bo 
hałas. Pytam go jak mieszka. Zdej
muje rozgrzaną, mokrą ścierkę z gło
wy i ociera nią spoconą twarz. Mówi, 
że dobrze mieszka. Ma w blokach ro
botniczych, co w tym roku zbudowa
no taki porządny pokój, a poza tym 
kuchnię, a obok kuchni wannę. Ma 
nawet w ścianie szafę, gdzie *możo 
wieszać robocze ubranie. Najwięcs: 
cieszy się z tego kobita, a on znów 
cieszy się, że się kobita cieszy. Tylko

tu robi pauzę — bardzo mało jesz
cze robotników w takich dobrych 
mieszkaniach mieszka. W tym roku 
zbudowano dwa bloki. Na " przyszły 
rok będzie jeszcze pięć. Ale cóż to

Nie mam czasu nad tym się zastana- ! znaczy na trzy tysiące ludzi 
wiać. Przy kranie z wodą stoi grupka __ Pan rtvrpMnr , , . 
robotników i niie woóp , an dyie^tor dodaji pije wodę. Podchodzę 
do nich, gawędzę. Jestem laikiem. 
Oszałamia mnie zawrotny rytm ma
szyn. Mówię o tym. Dziwię się, że 
oni potrafią nadążyć.

Żałuję swojego zdziwienia, bo czu
ję, że są dotknięci.

Co z tymi cholerami można zro
bić — mówi jeden. — Żeby tak no-

Rozwój rolniczych spółdzielni produkcyjnych
na Dolnym Śląsku

Oddzielny dział stanowi wystawa 
fotograficzna K. Ogrodowczyka (MiZK), 
chwytającego na obiektyw pejzaże 
podwarszawskie i zrujnowane zabyt
ki oraz model plastyczny mostu śred- 

.. , , , , . , nicowego J. Pawelca (wydz. pomia-
phcach przybyło w listopadzie br. 170! rów), (wr) 
małorolnych i bezrolnych chłopów, j 
chorych na reumatyzm. Pow. Zarząd 
Związku Samopomocy Chłopskiej, w 
Jeleniej Górze zorganizował dla nich 
kursy z zakresu rolnictwa i mecha
nicznej uprawy roli, na których będą 
wyświetlane specjalne filmy naukol 
we. «

Przewidziane są również wycieczki 
do wzorowych gospodarstw i wsi po
wiatu jeleniogórskiego. A

W październiku br. spółdzielni i 
grup parcelacyjnych na Dolnym 
Śląsku było 34, wśród których 31 
spółdzielni parcelacyjno-osadniczych, 
oraz 3 grupy parcelacyjne czekające 
na rejestrację. Dużym bodźcem wpły 
wającym na rozwój był fakt obniże
nia podatku gruntowego i zniesienie 
dla tego typu spółdzielni opłat na 
FOR. %

W październiku zarejestrowano 
na statucie spół. parć.-osadniczej no
wą spółdzielnię w Hałdrychowicach,

T o w a ry  baw ełniane
przede wszystkim dla małorolnych

Dopływ tkanin bawełnianych (b. 
poszukiwanych przez rolników) do 
spółdzielczych sklepów nie był rów
nomierny.

Wystawo sztuki ludowe!
w Łodzi

50-
w t^ eszkań-

h 'Osobowl'elu Komitet wydelegował 
v ZeProwa^ §ruPę robotników, która 
bî n i e S  k°ntrolę willi w naj 

Jt0ri+ 3 dzielnicy miasta.
Sl'J Willach AVykazała, że w kilkuna- 

łVtate . nneszkało po 2—3 osoby.
r̂ Zekazanv &Po*ecznej kontroli został 

J odpowiednim instytu-

pracy°^Zymafi^dw ~ Prz°d©wników 
■ ° Pl^kne mieszkania.
ijc-sko-  Ck którzy są chlubą woj. 
. rho7a, , /owskiego zajmowali do-
5 WszciL-r?ilC1?0 skromne; pozbawió- 

’ iC1 v* yŁ'ód mieszkania.

18 brn. zostanie otwarta w  Łodzi 
wystawa garncarstwa i wycinanek 
regionów woj. łódzkiego. Wystawę 
organizuje Spółdzielnia Sztuki i  Prze 
mysłu Ludowego przy współpracy 
woj. Wydziału Kultury i Sztuki, 
Izby Rzemieślniczej i dyr. Muzeum 
Etnograficznego w  Łodzi.

Zeszłoroczna wystawa urządzona 
przez Spółdzielnię cieszyła się dużym 
powodzeniem, mimo, że wycinanki 
pochodziły zaledwie od kilku arty
stek. W tegorocznej wystawie weź
mie udział 35 wycinankarek z tere
nu pow. łowickiego i opoczyńskiegb, 
wystawiających przeszło 300 ekspo
natów. • . . .

Garncarstwo ludowe reprezento
wane przez 42 ośrodki w wojewódz
twie pokaże na wystawie przeszło 
200 eksponatów od najprostszych 
garnków do efektownej dekoracyj
nej ceramiki

S p s G la lo e  z n a c z k i p o c zto w e
i okazji Zjodnoeziiia Partii

Na okres Kongresu Zjednoczenio
wego Poczta Polska ^wypuści specjal
ną serię znaczków pocztowych dla u- 
pamiętnienia tego -wydarzenia.

Poza tym na czas obrad Kongresu 
w sali „Roma" otwarty zostanie od
dział urzędu pocztowego Warszawa I. 
W oddziale tym stemplować będzie 
można listy specjalnym ckoliczno- 
ś c i o wyp^datownl k ie m.

^•tn Pi zemysłu i Handlu, zapowie' 
działo zwołanie specjalnej konferen
cji w  czasie wystawy, cęlem omówię 
nia ogólnej sytuacji sztuki garncar
skiej i zapewnienie jej zbytu 

Dla artystów wystawiających swe 
prace Spółdzielnia Sztuki i Przemy
słu Ludowego otrzymała szereg cen
nych nagród od różnych instytucji.

Na podstawie porozumienia z Cen
tralą Tekstylną gminne spółdzielnie, 
prowadzące sprzedaż detaliczną arty
kułów włókienniczych, mają obecnie 
prawo zaopatrywać się w  tkaniny ba
wełniane w terenowych hurtowniach 
włókienniczych w granicach 300—400 
tys. zł. miesięcznie.

Spółdzielnie poinstruowano,, by to
wary bawełniane sprzedawały przede 
wszystkim mało- i średniorolnym.

Porozumienie z Centralą Tekstylną 
przewiduje, że zakup towarów baweł 
nianych nie będzie związany z zaku
pem innych artykułów włókienni
czych, jak to miało miejsce dotych
czas.

w pow. sycowskim, oraz 1 przygo
towana do rejestracji grupę osadni
ków z Kanady w Wojszycach, w po
wiecie wrocławskim.

Aby jak najprędzej wyremontować 
budynki mieszkalne i inwentarzowe 
w spółdzielniach o charakterze trwa 
łyrn, oraz zorganizować w każdej 
wzorowy ośrodek maszynowy spo
rządzono zbiorowy wykaz zapotrze
bowań kredytowych na ogólną sumę 
55.850.000 złotych.

Na zakup inwentarza rozprowadzo 
no wśród tych spółdzielni kredyt 
wysokości 11.500.000 złotych. Skorzy
stało z niego tylko pięć spółdzielni. 
Dla zradiofonizowania spółdzielni 
trwałych, założenia czytelni i biblio
tek stworzono Fundusz Społeczny w 
wysokości 1 mil. złotych, która to 
suma została już pokryta drogą za
kupu cegiełek przez rozmaite insty
tucje.

. , „e — to ca
ły fiimby notes ma, w którym tych 
najgorzej mieszkających robotników 
zapisuje i stara się umieszczać tak, 
żeby im przynajmniej na głowy nie 
ciekło. Ale cóż on na całą tę biedę 
pomoże.

*
Mówiono mi w dyrekcji, że huta 

„Raków" ma być zmodernizowana. Że 
i kotły przyjdą nowe do kotłowni, że 
i nowe piece będzie się budowało. 
Wierzę, że nastąpi to już niedługo. 
Załoga tam pracująca swym wysił
kiem zasłużyła na to, by pracować na 
nowoczesnych maszynach.

Na razie o hucie „Raków" nie można 
powiedzieć, by była nowoczesna. Że 
jednak w złych warunkach dobrze 
spełnia swe zadanie, wolno i trzeba 
o niej powiedzieć, że jest to dzielna 
huła> J. Wołowski.

»Młoda £wardia«

D W IE  FALE
\\ YSTARCZY rzucić tylko okiem Wprawdzie prasa, radio i cały a- 

’ na pierwsze strony gazet. Na- ; parat propagandowy tych państw, 
szych gazet i gazet zagranicznych, j przytacza raź po raz milionowe cyfry
„Szereg kopalń i fabryk wykonało 
już plan roczny", „Dalsze zwiększe
nie produkcji", „Uruchomienie no
wych zakładów pracy", „Obroty han 
dlowe z zagranicą rosną" itd. itd. To 
są niemal codzienne meldunki z fron 
tu NASZEGO życia gospodarczego. 
To są dowody pełnego wykorzysta
nia dla odbudowy kraju wszystkich 
naszych sil materialnych.

Ale nie
trafiliśmy

tylko materialnych. Po

pomocy, jaka płynie z „rogu obfitoś
ci" planu Marshalla. Wprawdzie 
strajki traktuje się nie jako samo
obronę mas pracujących, lecz jako 
„robotę komunistyczną", ale wszyst
ko to w zetknięciu z rzeczywistością 
nabiera zupełnie innych barw i zna
czenia.

Świat pracy w tych państwach, 
nie tylko nie zyskuje na „pomocy" 
planu Marshalla, ale jest coraz bar-

również zmobilizować ! ^ziej upośledzony. Dwukrotna dewa-
wszystkie siły moralne, psychiczne, 
dla pokojowego dzieła odbudowy i 
rozwoju. Naszym planóm, naszym za
mierzeniom towarzyszy fala entu- 

I zjazmu pracy, ambicji uświadomie- 
| nia szerokich mas pracowniczych.
Stało się to możliwie tylko dzięki tym 

i przemianom, jakie dokonane zostały 
Ów naszym ustroju państwowym i so- 
j cjalnym. Stało się to możliwe dla 
| tego że przed człowiekiem pracy u 
| nas nie stoi już widmo bezrobocia.
; Że ma on pewność, iż wydajniejsza 
praca — to lepsze warunki jego bytu 

! osobistego, to zwiększenie majątku 
i narodowego.

Scena jedneyo niedalekim

rP  AK jest u nas i w innych pań- 
F siwaeh demokracji ludowej i so
cjalizmu. A gdzie indziej? Znowu 
rzućmy okiem na pisma: „Siódmy 
tydzień strajku górników francus
kich", „75 tysięcy robotników porto
wych strajkuje w USA", „Strajki 
pracownicze w Bizonii", „Fala bez
robocia we Włoszech wzrasta". Oto 
kilka wiadomości z rynku pracy i z 
rynku gospodarczego państw kapita- j mian, jakie niesie postęp, 
listycznych.

luacja franka pod naciskiem reali
zatorów planu Marshalla, spowodo
wała znaczny wzrost cen i spadek 
siły nabywczej zarobków — a więc 
dalsze zubożenie robotników.

Bezrobocie w USA bynajmniej się 
nie zmniejszyło na skutek planu Mar 
shalla. Tak np. w New Yorku więk
szość pracowmików portowych — to 
cudzoziemcy, których eksploatuje się 
jak niewolników, natomiast robotni
ków amerykańskich pozbawia się 
pracy. Ich żądania o pracę, o po
lepszenie warunków są kategorycz
nie odrzucane. Tak samo odrzucane 
są, i dławione siłą, żądania górników 
francuskich o zapewnienie im mini
mum egzystencji. Uciekają się więc 
oni do aktu protestu i samoobrony—  
jakim jest strajk.

L ALA tych aktów protestu i sa
moobrony przeciwko upośledzeniu 

materialnemu i politycznemu świata 
pracy przepływa coraz szerzej, «de- 
rza coraz mocniej w burty tych stat 
ków, które żeglują pod prąd prze-

T. D.
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P O S Z U K IW A C Z E  S K AR B Ó W
Dolny Śląsk, w listopadzie

Autobus — nie z tych aerodyna- 
r csnych i luksusowych, lecz z ro- 
f i oftych dostojnych i zabytkowych 
e: epcnatów rodzimej komunikacji, 
improwizowanej anno domini 1045—- 
c-iybotał się, podskakiwał na wybo- 
DCh i skrętach, nieomalże kładł się 
lekko „na burtę". Zamknięci w wyso 
kim pudle wnętrza, do którego w win 
c waliśrhy się po wąziutkiej, żelaz- 
rrj drabince, podskakiwaliśmy i chy i tych wartości 
botali się Wraz z nim, posłuszni pra- 1 
wofn ciążenia i siły odśrodkowej.

I podczas gdy w warunkach wy
gody i ba ryckiego lokowania się 
w miękkich fotelach — znajomości 
zawierane są raczej Opornie — tu 
w wehikule wstrząsanym raz po raz 
paroksyzmami samochodowej choro
by św. Wita już po kilkunastu kilo-

(Od naszego specjalnego wysłannika)
rzeczy. Cennych nie znaczy to by
najmniej, że chodzi jedynie o złoto 
i kosztowności. Maszyny, cenne su
rowce, półfabrykaty, zbiory naukowe 
itd. o dużej wartości zakopywane 
były lub zatapiane w niedostępnych 
miejscach. W wielu wypadkach 
ludność miejscowa miała takie lub 

i inne informacje dotyczące ukry- 
lecz wydobycie ich 

związane było z dużym nakładem 
kosztów i z odpowiednimi technicz
nymi możliwościami. I tak powstało 
Państwowe Przedsiębiorstwo Poszu
kiwań Terenowych. Przedsiębiorstwo 
to zatrudnia wielu inżynierów i tech 
ników, ekipy nurków i specjalistów 
górniczych — gdyż w najróżnorod-

, , , . niejsżych warunkach wypada pro
mesach cz.uusmy się małą rodzina. . wadzić poszukiwania. Czasem— dru- 

. 0 znacz^ przypadkowa zbie- i żyna poszukiwaczy zapuścić się mu-
lanjia pi zypad.-iowych pasażerów. i si w podziemne chodniki i krużgan- 

lak Więc romantyczną znajomość ; ki, gdzie w zamurowanych galeriach 
i ciekawą rozmowę tym  ̂razem za- ; ukryte zostały cenne, rzeczy. Czasem, 

„wstrząsającej" i jak to miało miejsce w jeziorze Bęś•" dzręczać miałem 
atmosferze dolnośląskiego autobusu.

Romantyczna znajomość. Określe
ni'? to skłonne jest wprowadzić w 
b:ąd. narzucać błędne w tym wypad 
ku mniemanie, że wspomniana zna
jomość mogła mieć charakter podróż 
rego romansu, intymnej przygody. 
A przecież nie o ten to romantyzm 
chodzi.

Ale do rzeczy.
Gdy wymieniłem już z sąsiadują

koło Szczecina, gdzie zatopiona jest 
kolumna aut niemieckich, trzeba się 
uciekać do pomocy nurków. Tam 
właśnie wydobyliśmy już kilka Sa
mochodów w najzupełniej dobrym 
stanie, a prace nad wydobyciem po
zostałych nadal są prowadzone.

Przedsiębiorstwo wypłaca premie 
, odkrywacze" informatorom prywat
nym w zależności od sumy, jaką

cym towarzyszem podróży wszystkie przedstawia wartość odnalezionych
dóbr. Toteż informacje od osób pry
watnych ąiapływają stale. Bywa, że 

ajobrazie, gdy stwierdziliśmy już prywatne osoby po porozumieniu się

rytualne w takich razach uwagi o 
tru jącej się. pogodzie i malowniczym 
]
/ odnie, że ten autobus „faktycznie 
rzuca jak jasna cholera i bebechy 
r :m wytrząchnie" — taksując okiem 
’ -mówcę zagadnąłem go niedy
skretnie nieco ó zawód. W odpowie- 
c - , lakonicznie, bez zmrużenia oka 
powiedział: „Ja jestem poszukiwa- 
cwm skarbów".

Zdziwienie i niedowierzanie moje 
f  otęgowało się jeszcze — gdy u- 
ś;ricchnąwszy się z mojego zdumie
wa dodał: „Cóż w tym dziwnego. 
Ja jestem państwowym poszukiwa
czem skarbów."

— Nie rób pan z człowieka waria- 
t~—mówię— i jak pan w Urzędzie 
Skarbowym pracuje albo w Skarbo
wej Ochronie, tó się pan me nazy- 
v aj państwowym poszukiwaczem 
skarbów — tylko powiedz pan po 
ludzku, urzędnik takiej, a takiej in
stytucji jestem, i dla skarbu pań
stwa pracuję.

Od słowa do słowa rzecz się wy- 
jr'miła. a gdy się już wyjaśniła, mu
skałem przyznać rację—przede mhą, 
w autobusie siedział autentyczny, 
najautentyczniejszy romantyczńy po
szukiwacz ukrytych skarbów.

Za szybką autobusu przesuwały się 
porośnięte iglastymi lasami, kopia- 
s o, ciągnące się łańcuchem szczyty 
g >f. Tu i ówdzie od drogi stromo 
’ ■ górę piął się i przepadał w gęśtwi- 
rke jar lub ciasna gardziel przełę
cz’;-. A w podskakującym autobusie— 
o swój pracy codziennej, codzienny
mi słowami mówił człowiek, nie zda
jąc sobie nawet sprawy z tego, ile w 
onowieśći jego kryje się niezwy
kłości. nęcącej tajemnicy, loftdonow- 
śklej Wielkiej Przygody.
TROPEM WIELKIEJ PRZYGODY 

Na terenie Ziem Zachodnich

z nami podejmują roboty odkrywcze 
na własny koszt 1 na własną rękę.

Ot, bardzo ciekawych odkryć do
konano w Głogowie, na terenie za
lanych wodą podzićmi i wieży ra
tuszowej. Wydobyto tam mianowicie 
szereg cennych eksponatów z mu
zeum archeologicznego, m.in. naczy
nia z okresu prehistorycznego, zbiór 
pieczęci z XV i XVI wieku. W tych to 
podziemiach ponoć mieścić się ma u- 
kryta część skarbu Rzeszy Niemiec
kiej. Bardzo, bardzo trudne, i mozol
ne są prowadzone tam prace od
krywcze, gdyż kilka pięter gruzu za
waliło wnętrze wieży, a podziemia 
całkowicie stoją pod wodą.

PRZEMYSŁOWE KLONDYKE

— Ale żeby sobie pąn czasem nie 
pomyślał, że nasza praca Ogranicza 
się tylko dó takiej kategorii poszu
kiwań — nasz rozmówca poprawił 
wielki plecak, który podrzucony 
wstrząsem samochodu niewygodnie 
przycisnął mu nogę.

— G nić! —kontynuował po chwi
li.—Odnajdujemy również „Skarby" ó 
wartości przemysłowej. W tym sa
mym Głogowie, o którym wspomi

nałem. odnaleźliśmy kompletne pra
wie urządzenie fabryki marmolady. 
W powiecie zgorzeleckim znaleźliś
my znów wiele cennych maszyn, 
m.iń. urządzenie do fabryki wyrobów 
z mas plastycznych

Na terenie powiatu wałbrzyskiego 
odkopujemy bardzo cenny kabel 
trzyżyłowy długości ok. 12 km. Ka
bel ten łączył Wałbrzych z podziem
nymi zakładami przemysłowymi bu
dowanymi przez Niemców w rejonie 
Głuszy. W Bolkowie znaleźliśmy 11 
nowiutkich pieców’ elektrycznych 
Stały jeszcze w opakowaniach fa
brycznych. Piece te zaopatrzone są 
w  diva elektryczne motory każdy.

— No i cóż—czy tak dalece minąłem 
się z prawdą, twierdzą':, gdy mnie 
pan pyta7 o zawód, że jestem poszu
kiwaczem skarbów7. A.ie pan zape
wne myślał o takim,; który nosi kra
ciastą koszulę, pistolet u pasa i nad 
górskirń strumieniem przy pomocy 
miski wypłukuje złoty piasek? Co — 
niech się pan przyzna?

— Niech pan sobie nie podkpi- 
wa — któż, bowiem u licha mógł 
przypuszczać, że istotnie jest pan po
szukiwaczem skarbów. Widzi pan, 
interesuje mnie to wszystko, co pan 
opowiadał, nie tylko jako ciekawskie
go, ale i dla tego, że jestem dzienni
karzem.

! jakimi wykazać się musi poszuki- 
i wacz, o cierpliwości i odwadze, o wie 
I dzy technicznej stającej na usługi 
I poszukiwań — gdy autobus zaskrzy- 
I piał i zahamował gwałtownie. Rzu- 
I ciło nas na siebie, przerywając ga
wędę w pół słbwa. Byliśmy u celu 
podróży. Gramoliłem się jeszcze z 
autobusu, a moja romantyczna zna
jomość maszerowała już zamaszy
stym krokiem, zarzuciwszy na ramię 
pasy plecaka. Drogi nasze się roz- 

- chodziły. Spojrzałem raz jeszcze na 
barczystą sylwetkę maszerującego 
szparko poszukiwacza skarbów i na 
wpół do siebie, ńa wpół do pętające
go się u nóg wiejskiego kundla-przy- 
błędy powiedziałem:

— No i niech mi kto jeszcze po
wiedzieć spróbuje, że wraz z wita
minami w pastylkach, samolotem 
odrzutowym, wieczną ondulacją, ra
darem i penicyliną — zaginął wszel
ki romantyzm naszych czasów.

Jerzy Roś

Pawilon Przemysłu wyróżniony
na W ysławię Ziem Odzyskanych

Komisja powołana przez Min. Prze
mysłu i Handlu, dokonała przeglądu 
i oceny pawilonów oraz kiosków.

Najwyższą ilość punktów (92,5) u- 
Zyskał Pawilon Przemysłu., znajdują
cy się na terenie A.

Z pawilonów, znajdujących się na 
terenie B, największą ilość punktów 
(85,7) otrzymał Pawilon Wsi Polski 
Ludowej, następne miejsca przypadły 
Centrali Handlowej Przemysłu Me
talowego. Centrali Handlowej Prze
myślu Materiałów Budowlanych, Za
kładowi Ubezpieczeń Społecznych,

Przedstawiciele Zuj. Zaiu.

w ko m igja ch spec a ln y c ii
W ceł u usprawnienia walki z lich

wą i spekulacją, KCZZ poleciła 
wszystkich Okręgowym Komisjom 
Zw. Zaw. wydelegowanie stałych 
przedstawicieli do utrzymywania ści 
slego kontaktu z poszczególnymi de
legaturami Komisji Specjalnej.

Pawilonowi Rybactwa. Państwo.  ̂
Centrali Handlowej, Centrali 23W / 
Porcelany, Dyrekcji Przemysłu N7 
scowego Centrali Handlowej 
siu Chemicznego i Pawilonowi 
nizacji Rolnictwa.

Spośród '23 kiosków wyróżn 
kiosk Centrali Zbytu Porcelany,

iofl®
n-

jansu i Wyrobów Szklanych 
kiosk Państwowej Centrali 
wej (PCH).

Poza normalną klasyfikacją wy*0® 
ni ono m. in.

Pawilon Centr. Zbytu Mater|â €j 
Budowlanych i Centr. Hand.ctj: 
Przemysłu Metalowego za 
reklamowo - propagandową.
Contr. Handlowej Przem. Metało
go •— za celowość rozwiązania V- 
trza, pawilon Zjednoczonych K®/ 
niołemów Okręgu Świdnickiego i 
wiksn Leśnictwa, wyróżnione z°s‘ 
za zalety konstrukcyjne. Za estety , 
ną formę wyróżniono pawilon Oe . j 
Handlowej Przemysłu Metalowe| 
pawilon Zakładu Ubezpieczeń P® 
łecznych.

Tak nie
Z narady

p o w in n o  się
wytwórczej w P. Z. S. Nr. 2

Poszukiwacz skarbów 
z lekka.

speszył

— To może zamierza pan op;sać to 
wszystko co opowiadałem?

— Owszem, zamierzam.
— Niech pan nie opisuje, to po

wiem panu coś, co pana zainteresu
je, właśnie jako dziennikarza.

— Niestety — nie przekupi mnie 
pan już teraz żadną wiadomością, ale 
jeśli chce pan pójść na ugodę, żeby 
wilk był syty ,a owca cSła niech mi 
pan powie, co pan chciał powiedzieć 
a ja zobowiążę się nie ujawniać 
pańskiego nazwiska — no co, zgoda?

ROMANTYZM NIE ZAGINĄŁ

Uścisnęliśmy sobie dłonie, a ja za 
dyskrćcję dowiedziałem się jeszcze, 
że we Wrocławiu ódnaieziónó dwa 
linotypy w bardzo- dobrym stanie. 
Wprawdzie uważałem, że trochę Zbyt 
drogo opłaciłem tę informację, aie 
dane słowo pozostało słowem.

W Państwowych Zakładach Samo
chodowych nr 2 odbyła się narada 

się j techniczna, w której udział wzięli dy- 
j rektorzy i kierownicy działów fabry
ki, przedstawiciele Rady Zw. Zaw. i 
około 100 robotników.

Narady techniczne i narady wy
twórcze winny stać się bodźcem do 
zwiększenia produkcji przez cenne 
wnioski w dziedzinie organizacji pracy, 
zużyciu materiałów itp. Mogą one 
wpłj^ąć na polepszenie warunków 
higieny i bezpieczeństwa pracy. Mogą 
wreszcie podnieść zarobki robotników. 
Jest jednak jeden zasadniczy waru- 
nej. Narada techniczna, czy narada 
wytwórcza nie powinna być zebra
niem, które trzeba odbyć, bo jest 
takie zalecenie. Narady muszą być 
starannie przygotowane tak ze strony 
dyrekcji jak i Pady Zakładowej, ce
chować je musi rzeczowość, a dysku
sja winna być oparta na konkretnych 
faktach. W zebraniach takich powi
nien uczestniczyć zawsze przedstawi
ciel Zw. Zawodowego, aby wesprzeć 
robotników radą i wyciągnąć wnio
ski z toczących się obrad.

NIEDOCIĄGNIĘĆ JEST WIELE
Mój poszukiwacz skarbów — prze

praszam — państwowy poszukiwacz

Większość mówców zwróciła uwa
gę na brak kontroli wykonywanych 
prac oraz na niedostateczną . pracę 
biura zakupu materiałów. Nie od
bywają się w fabryce narady wydzia
łowe. Kierownicy nie otrzymują gra
fiku miesięcznego planu, jaki mają 
wykonać, przez co szwankuje wyko
nanie produkcji.

TRZEBA SIĘ PRZYGOTOWAĆ

Znaczna część uwag była słuszna. 
Jednak narada techniczna nie polega 
tylko na składaniu skarg i zażaleń. 
Na naradzie technicznej zbiera się ze
spół ludzi współodpowiedzialnych za 
losy fabryki. Należy więc, jak to ob
serwujemy w wielu innych fabrykach, 
wnosić również projekty usprawnień, 
nowe pomysły techniczne. Do tego 
jednak trzeba się przygotować poważ
nie i, gruntownie. Rada Zakładowa 
powinna omówić te szczegóły na na
radach wydziałowych. Rada Zakłado
wa powinna w związku z miesięczny
mi sprawozdaniami dyrekcji zwrócić 
uwagę, czy kierownicy dostali plany 
pracy swoich działów.

również związek metalowców, 
my, że do przyszłej narady tec 
nej. która odbędzie się za m;e.

tuty
S ^ '
po'cl'
si3c'

PZS nr 2 należycie się p r z y g o tu j^  
k ierow nicy działów będą mogli ■ ^ 
donieść o pewnych u s p ra w n ie n i 
w  swoich działach pracy, (mg)

1 5 5 0  a k t o r a #
żiut-ryfikuje komisja ZASP11

Głównej Komisji Weryfikacyjni ̂  
instancji ZASP pozostaje jeszcze ^  
zweryfikowania około 1 550 alU0’ ^  
Aktorzy ci zostali podzieleni na ^ 
grupy: pierwsza, obejmująca 
nazwisk, skupia aktorów, co do K 
rych wstępne badania wykaz^J^t 
ich działalność okupacyjna ni® 
bez plamy. Sprawy tej grupy z°s 
zakończone jeszcze w tym roku

Pozostałych 1.500 aktorów, co
dc

tafl*
«i3'których nie ma zastrzeżeń. 

załatwione w najbliższych 4 ni i®* 
cach przyszłego roku. dotychczas 
misja Weryfikacyjna rozpór * 
sprawy 650 osób.

Niestety, narada techniczna w PZS

6 »bim hrowni« mi okręgu warszawskim
Ochrona Skarbow a  sporządziła  900 protokołów

i , ” f .  * . , r . . . , * nr 2 odbiegała daleko od takiego WZ6- Isknrbow, opowiada! właśnie o trud- ; ru p^ede wss!ys,Wm wi„c nic brłn 
nosciach. z ,akim, zmazana jest jego , pr2edstawidcla ' Zw. Zaw. metal0. 
praca. o zaminowanych terenach wców < dobno 2 zasady na narady' 
ubezpieczających przed intruzami njc ‘ycho,dzi). Po7,a tym dyskusjfl 
miejsca schowków, mowit o cechach, przy£ e/ata z jednej strony zbyt c7_ę.

sto charakter wycieczek osobistych* i 
•rzucenia z siebie winy za niedociąg
nięcia, a z drugiej brak było rzeczo
wej krytyki, która wniosłaby również 
pomysły dla usprawnienia pracy. A 
niedociągnięć W PZS nr 2 jest wiele.

KĄOK PORAD PRAWNYCH

W ub. miesiącu w okręgu warszaw 
skim za przestępstwa akcyzowo-mo- 
nopolowe spisano ogółem 903 proto
koły karnń, w tym 70 Za potajemne 

Niemcy poukrywali wiele cennych ■■ górzelnictwó, 40 ża przekroczenie prze

m m m m m  a  s ą o o w a

Owa^r0tna kara śmissrei 

dla ojMsy
Erhafdi PótacZAft t Nowego BytoMio po 

p.vzyję.ćiłi ydlksilśiy potail fnrikcjo rtózorty 
w ollózie ptiśtf przymusowej W (l .ppórs- 
dori-Brande.

Potaesek brat nftzml w zabójstwie kilku 
Pętaków, m. iń. Mańela i Sza.jitłlOfa.

PJaśtępnie Polaczka przeniesiónń flo obozu 
S.ickenbćim pód Rcdiierzynem, gdzie był 
dowódcą straży obozowej. Znalazłszy u 17- 
lriniego Szaji Goldzweiga ehłeb wymierzył 
Ka 100 batów i zamknął go w karcerze.

Znajdując u innego więźnia pieniądze — 
Polaczćk poddał grt torturom, poczem wy
słał do Oswtęćtnrta, gdzie więzień ten zgi
nął.

Śafl Okręgowy w Bytomiu skazał Polacz
ka na dwukrotna karę śmierci.

N ta ie c , sztygar bil górników
Wilhelm Krcps niemiecki sztygar na ko

palni bił zatrudnionych tam przymusowo 
robotników polskich. Niemiec znęcał się 
nad młodocianymi górnikami, zmuszając ich 
do nadmiernej pracy.

Sąd Okręgowy w Warszawie skazał Krep- 
sa ńa 4 lata więzienia.

pisów monopolu spirytusowego, 206 
za przekroczenia prźy sprzedaży wy
robów tytoniowych.

Skonfiskowano m. in. u.r?-ą'dzenia 6 
tajnych gorzelni 380 1. zacieru, 37 
Itr. samogonu. 58 Itr. spirytusu, 4 mo 
torki elektryczne i 3 maszynki do 
krajania tytoniu i surowca nielegalne 
go pochodzenia, 2.200 szt. papierosów 
monopolowycn i niemonopolowycb. 
36 książeczek bibułki.

O d y  ż e n a  o p u s z c z a  c f t a r e p  mąU
Gd dłuższego czasu jest , akt ślubu. Ponieważ nie ma

32 tys, rspatr aiitśw
przybyło tu r. b. do kraju

Zofia S,
Pani związana z żonatym mężczyz
ną. ' ł ’  ‘ .......... o powrocie przyjaciela do żonjó o3'

Obstrukcja zatruwa organ

żadnych wiadomości. Przed wojną 
już małżeństwo to formalnie nie 
istniało na skutek złośliwego opusz
czenia Pani obecnego przyjaciela 

| przez ślubną żonę. Porzuciła go w

pierwszych siedmiu miesiącach) gto ̂ k i^^T n n ym ’' . choToby> 
bież roku powróciło do krain nnnr*P7 ł S kims mnym J mimo usilnych 

n,ml,tv p i P h f i l  PrTOb chOT« f  # »  chciała słyszeć o 
powrocie. Obecnie od dłuższego cza
su nie daje o sobie znaku życia.

chwili zakończenia wojny powróciło] '-zwlekająca się choioba wywoła-
do Polski z zachodu łącznie około i L o S t i T /  " T *  ‘ a '5- ' ?  P nl o 7ąn n-ńh S piółęgniarką swego przy jaciela. Oee-

• j niając Pani dobroć, chciałby Jej zabez
| pieeżyć przyszłość, więc pyta — czy

Dotąd ńię możecie przeprowa- | leżałoby rozpocząć kroki rozwod0",'. 
dzic formalność, legalizujących Wasz j Do końca b. roku można wnosić ^ 
związek, ponieważ przyjaciel jest żo- j Sadu Okręgowego, miejsca os ta

ftrte„ r̂ la, od żony i wspólnego zamieszkania (o ile ^

W

etapowe zachodnie punkty Państwo
wego Urzędu Repatriacyjnego 32.105 j 
repatriantów i reemigrantów. Od |

szka tam choćby jedna ze ^  
zgodny wniosek o rozwód. Jeśli 2°^ 
nie mieszka obecnie w WarszaW^^ 
przyjaciel Pani może wmieść 
do Sądu Okręgowego, miejsca s. r  
go Zamieszkania. Ponieważ uẐ )-al< 
nie zgody żony, ze względu na t 

nią, nastręcza Ę>°^nctdr
to

kontaktu
trudności, pozostałaby jedynie — 
powództwa przećiw niej o rpZ\rpfl 
na tej zasadzie, że już bardzo ^aLe.i 
opuściła wspólny dom bez ża ^
przyczyny i że nastąpił przez tf>

Niewydaione l rozkładające się w 
kiszkach zaległości trawienia powo
dują różne objawy chorobowe. 
Sprawność organów trawienia jest 
warunkiem zdrowia. Zioła magistra 
Wolskiego „Gastrosa“ regulują dzia

łanie żołądka kiszek i łagodnie
przeczyszczają Stosuje się je przy
zaburzeniach żolądkowo-kiszkowych, 
przy obstrukcji chronicznej i do ure
gulowania trawienia

przysługują Pani jakiekolwiek prawa 
do emerytury i do ewent. spadku. Ma 
.jąc bowiem w Pani najwierniejsze
go przyjaciela, zamierza uczynić ją 
jedyną spadkobierczynią swego nie
wielkiego majątku.

kowity rozkład pożycia małżeh- 
go. Oczywiście nie może żądać  ̂ j 
wodu ani osoba, z powodu 
następuje rozkład pożycia 
skiegó, ani też czyje zachowani® jgj 
uzasadnia żądania rozwodu. P° 
nie byłoby już żadnych f>rZps%t,9' 
aby w którymkolwiek Urzędzie v

* Nie posiada Pani żadnych praw e- nu Cywilnego przedłożyć swoje ^  
| merytalnych, ani spadkowych, nie | tryki urodzenia i wyrok rozw ody

K 16809-0 bowiem sporządzony formalny I po czym zalegalizować malżen®

Ataki na dr. jpopfa sy pią się ze wszystkich stron. W czasie itie- 
dzifeinego kazania jakie zostało wygiósżone w kościółku w Bakbuku 
kaznodzieja i&ttiitli irtłodef.rii ifekarzoń'i źe stara ślę ón zmieńić wy
roki heskie stosując „Eliksir Eereńiki“, który wpływa na przy- 
śpiesze-fite wzrostu u zwierząt i ludzi..

Również i żona aptekarza Bamboli padła na kolana, modląc się żar- 
iwie i pragnąc dowiedzieć się, czy istotnie eliksir jest dziełem szatana 
jak ma wobec tego postąpić jej mąż. Dla nich bowiem, dla jej męża 
dla niej była to ostatnia nadarzająca się w życiu możliwość dorobie- 

tia się pieniędzy, zabezpieczenia sobie starości i zapewnienia czterem 
irwisom jakiegoś wykształcenia.

Również właściciele sklepów z mięsem, mlekiem i jarzynami padli 
,a kolana, dziękując Opatrzności, że zesłała na ich miasto tak wierne
go sługę Bożego, który w porę ocalił tych wszystkich przed niewątpliwą 
•uiną. Również i Syndyrak Cwardeia, uklęknął, uprzednio podciąg- 
ląwsży w7 górę spodnie, poszedł za przykładem innych i myślał o tym, 
e na razie wsźystko idzie jak z nut, i że jeżeli wypadki będą rozwijały 
;je dalej w ten sposób, on osobiście nie będzie miał powodów do żad- 
.'.ych obaw.

Później wszyscy podnieśli się i skierowali do wejścia. Również i Syn- 
jyrak Cwardeia, strzepnął chustką do nosa kurz ze swych spodhi i skie- 
■ował się do wyjścia, gdzie wdcrótce spotkał się z złotoustym kaznodzieją.

Gorąco ściskał mu rękę i zapewniał spoconego duszpasterza, że nig- 
iy jeszcze żadne kazanie nie dało mu tak wielkiego moralnego zado
wolenia, Kaznodzieja z właściwą my skromnością zapewniał, że w mia

rę swych skromnych możliwości 'wypełniał swój obowiązek wobec 
swych owieczek.

Po wymianie dalszych uprzejmości dwaj światli mężowie rozstali 
Się, gdyż kaznodzieja śpieszył się na obiad, po którym miał udać się do 
radio, skąd jego mowa miała być nadana na wszystkie stacje Arżantei.

Syndyrak Cwardeia natomiast udał się do Frygiusza Beroime, hur
towego handlarza mięsem, gdzie w urządzonych bez smaku aparta
mentach oczekiwał go znakomity obiad i liczne towarzystwo.

Po obiedzie panie zostały w salonie, zaś mężczyźni udali się do ga
binetu gospodarza, by wypalić cygara i porozmawiać o pewnych 
sprawach.

ROZDZIAŁ SIÓDMY
w którym jest mowa o tym, jak doktór Fopf spędził czas od rana 

do godziny czwartej po południu.

Gdy wdowa Gargo, uginając się pod ciężarem straszliwych wątpli
wości, jakie ją ogarnęły, przyszła pomimo wszystko do doktora Popfa, 
by mu przygotować posiłek, ten wiedział już o porannym kazaniu. Prze
czytał również gazetę i podobnie jak wielu mieszkańców Bakbuk od 
godziny dziewiątej z rana do pół do trzeciej pozostawał pod wpływem 
wydrukowanej rozmowy z tym starym lisem, doktoreną Loyse.

Doktór od razu zrozumiał na jaki efekt została obliczona ta roz
mowa. Co za niegodziwość! Za cztery dni miały się zacząć masowe 
zastrzyki i oto doktór Loyse usiłuje przeszkodzić temu!

Doktór Pópf zatelefonował do mieszkania redaktora, lecz nie zastał 
go w domu. Wtedy usiadł prży biurku by dać należną odpowiedź swe
mu koledze ignorantowi. Na wydrukowaną w tym samym numerze 
opowieść o Zargarumie, doktór Popf nie zwrócił uwagi, składając jesz
cze jeden dowód, jak dalece obce mu były te sprawy. Nawet prosto
duszny aptekarz Bamboli po przeczytaniu gazety od razu powiedział 
swojej żonie, że „to mu się nie podoba" i że najwidoczniej ktoś rozpo
czął kampanię przeciwko doktorowi Popf, i gra „na zniżkę", wyrażając 
się giełdowym językiem,

A  tymczasem doktór Popf pisał o swoim wynalazku i nawet nie 
pamiętał o jakimś doktorze Loyse. Był pewien, że gdy zostanie ogło

szony jego artykuł, wszyscy zrozumieją, że żadne niebezpiecz 
1 nie grozi zwierzętom, którym zostanie zastrzyknięty eliksir. 

Natarczywy dzwonek telefonu przeszkodził mu w pisaniu.
Do telefonu proszono doktora Popfa>
—  Słucham, — powiedział.
—  Chciałbym panu Zadać jedno 

nie. —• Głos mówiącego był nieznany d° 
rowi.

—  Kto mówi? —  zapytał doktór/
—  Czy Szatan płaci panu od sztuki 

miesięcznie?
— Co? —  zapytał Popf. —  Proszę P* . 

wyraźniej. Kto mówi?
— Gdzie pan poznał się z Szatanem- ^
— Kto mówi? O co panu chodzi? 

gniewał się doktór. O jakim Szatanie pan mówi?
—  O jakim Szatanie? O pańskim rozkazodawcy. _
—  Jakim trrn znowuż rozkazodawcy? Nic nie rozumiem. Kto nl° j 
Odpowiedzi nie było. Odłożono słuchawkę, lecz zaledwie %

\r

orf

m\<rPopf wróć'*- do biurka, gdy znów rozległ się dzwonek telefonu.
—  Czy to doktór Popf? — Tym razem doktór usłyszał czyj' 

dzieńczy głos. — Tak.
- Więc pan jeszcze nie uciekł?

Doktór Popf z gniewem odłożył słuchawkę i wrócił do stołu, P^,V'0 
nawiając nie odbywać się więcej na żadne dzwonki.- Ale telefon 
nił bez przerwy. Wreszcie doktór nie wytrzymał i podszedł do tel®

— To pan, panie doktorze? usłyszał lękliwy głos aptekarza.
—  pan Bamboli?
— Tak, to ja doktorze. Nie można się do pana dodzwonić.
—  Nie podchodziłem do telefonu, ,
—  Telefonuję do pana, drogi doktorze, aby panu powiedzieć’ ^

ani ja, ani żona nie wierzymy w to ■wszystko, że uważamy to z9 
sens... Jako kulturalni ludzie... (D. C- ń■)
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b' M is te r  Pracy i Opieki Spoi., pierwszy Poseł R. P. w Moskwie, 

ojewoda łódzki i krakowski, b. Prezes Instytucji społecznych, Dyrektor
0- Centrali Żelaza 1 Stali w Warszawie
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* zam ł opatrzony Sw. Sakramentami po krótkich, lecz ciężkich eierpie- 
, niach dnia 15 listopada 1548 roku, przeżywszy lat 67.

'»—■ efLWwo żałobne odbędzie się w  kościele Sw. Karola Boromausza na Po-jakach 
?rowad2 w Warszawie w piątek dn. 19 bm, o godz. 11, po którym nastąpi wy- 
^aati"re’'łlli'e z%’lołc na cmentarz miejscowy do grobu rodzinnego, o czym aawia- 

 ̂ ltrewnych, przyjaciół, kolegów i znajomych pogrążeni w głęb. smutku■<
ZONA i B il AT.

m w k
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* Olszewskich Eekuss iommerowu
Sj opatrzeń * w d o w a  po  s. p . k a r o ł u
| 4011,1 ®w* Sakramentami, po krótkich cierpieniach zmarła w« Wrzeszczu
| Jfabo*,vń dnia 12 listopada 1518 r., przeżywszy lat 67.
i  gw atw o żałobne odbędzie się w  górnym kościoła św. Karola BoromeusnaS ta [pou zaioone oonędzie się w  górnym kości cl a sw. Karola aoromeusza w
g tym w Warszawie dn. 19 bm., t. J. w piątek o godz. 9 rano, po któ- ||
| iigg0 n®s<t̂ P-i wyprowadzenie zwłok na cmentarz miejscowy do grobu rodzin- |

57156-1C
?. Regó ^  '
$ K %n* ? . z a w ia d a m ia ją  krewnych i znajomych, pogrążeni w głęb. smutku

CÓRKA i RODZINA,

18-Xl 1948 r , w  czwartą bolesną rocznicę męczeńskiej śmierci w obozie 
Flosenburg najukochańszego nigdy niezapomnianego brata 

i f p

, , , £ r i u i c l s z k a  A u g u s t y n i a k a
U ^atkf duszy odbędzie się Msza Sw. o godz. 7 m. 90 rano w kaplicy
'* 3 °®*iej w kościele Zbawiciela w Warszawie, o czym zawiadamiają

SiOiS.mA, BRAT i RODZINA.

I

eSr iw e® f.

R om an  P O P L E W SK I
Kierownik Zakładu Anatomii Prawidłowej Uniwersytetu Warszawskiego, Pro
fesor zwyczajny Uniwersytetu Warszawskiego, Kierownik Zakładu Anatomii 
i Biomechanikl AWF w Warszawie, Prosektor i Kierownik Pracowni Neurome- 
trycznej Instytutu Higieny Psychicznej w Warszawie, Prezes Oddziału War
szawskiego Polskiego Towarzystwa Anatomicznego, członek Polskiej Partii

Robotniczej
wielki Przyjaciel młodzieży, Luminarz Polskiej Nauki, niestrudzony bojownik 
postępu naukowego — zniszczony przejściami okupacji zwalony przewlekłą 

chorobą zmarł dnia 14 listopada 1548 r., przeżywszy 54 lata.
Pogrążył całą młodzież studencką w głębokim żalu i żałobie.

ZWIĄZEK AKADEMICKIEJ MŁODZIEŻY POLSKIEJ 
II 17721-1 ZARZĄD OKRĘGOWY W WARSZAWIE.

£ - p .  F r a n c i s z e k  F a l e k
KUPIEC

zginął śmiercią tragiczną. Opatrzony św. Sakramentami, po krótkich, lecz 
ciężkich cierpieniach zmarł dnia 14.XI. 48 i. przeżywszy lat 43. 

Nabożeństwo żałobne odbędzie się w kościele św. Wincentego (na Bródnie) dnia 
18 bm. t. j. czwartek o godz. 1 1 , po którym nastąpi wyprowadzenie zwtłok na 
cmentarz miejscowy do grobu rodzinnego, o czym zawiadamiają krewnych, 
przyjaciół, kolegów i znajomych pogrążeni w głębokim smutku 
39598-1 MATKA, ZONA, CÓRKA, BRAT i RODZINA.

i f
Stanisław Chomicki

mistrz zegarom, opatrzony Sw. Sakramentami zmarł dn. 15 listopada 1948 r.
przeżywszy lat 67,

Nabożeństwo żałobne odbędzie się w  .kaplicy szpitala Dzieciątka Jezus od ul. 
Chałubińskiego w Warszawie dni? 1® bm. t. j. w czwartek o godz. 10 rano, po 
którym nastąpi wyprowadzenie zwłok na cmentarz Bródzieński, o czym zawia
damiają krewnych, przyjaciół, kolegów i znajomych pogrążeni w  głęb. smutku 
34136-1 Żona, córka, synowie, synowe, zięćy wnuki i rodzina.

P

Mieczysław Jewasiński
opatrzony Sw.

tr.

MISTRZ CECHU RZEZNlICSSlGO 
Sakramentami po ciężkich cierpieniach zmarł dnia 14 listopada 

. . . . . . . M48 r„, przeżywszy lat 72.
Nabożeństwo żałobne odbędzie się w kościele św. Wincentego na Bródnie w War
szawie dnia 19 bm. t. j. w czwartek o godz. 19.39 rano, po irtórym £asta£i 
wyprowadzenie zwłok na cmentarz miejscowy do grobu rodzinnego, o czym za^
muitku13 ą krewnych' Pw^if.cl6i’ 2naJomych i kolegów pogrążeni w głębokim ..mUTIłCU 34419-1 KONA. n z r m  i WKrrrurt

ś f  p

Przemysław Warmiński
ppor. re*. 30 pp odznaczony Krzyżem Walecznych poległ w obronie Wairoawy 

M . . , . , ina barykadzie grochowskiej dn. 26 września 1933 r, *
9 yt  żałobne odbyło się w Warszawie w kościele Sw. Krzyża dn
8.XI. 43 r. o godz. 8-ej rano. Pogrzeb z kościoła Sw. Józelata (Powązki Wotóto- 
we> tego samego dnia o 15.39, o czym zawiadamiają ą
K 16814-1 MATKA, RODZEŃSTWO i RODZINA.

i rena
ś f

«pat
Nab

URZĘDNICZKA MINI3 TER.STWA SKARBU 
Marzona św. Sakramentami, zmarła dnia 14 listopada 1948 t 

„  . Nabożeństwo żałobne odbędzie się w kościele na Marymonćie dn 
17 bm. o godz. 9 rano, po którym nastąpi Wyprowadzenie zwłok na Cmentarz 
Powązkowski do grobu rodzinnego, o czym zawiadamiają kolegów S  !  
mych pogrążeni w głębokim smutku: H S A z,naJ°
34413-1 SIOSTRA, SJOSTRZENlEjC I RODZINA.

M in .
O R G A N I Z U J E
W I E C Z O R O W Y
IBCIIY KURS 

CER1MIKI BUDOWLANE!
z *aiv r/ m wykładane będą oprócz przedmiotów ściśle związanych 
u « °aem i pomocniczych następujące przedmioty zawodowe tech- 
trWat e: cegiarstwa, klinkieru i kamionki oraz wyrobów ognio- 
°ika r  Po ukończeniu Kursu absolwenci otrzymają tytuł teeh- 
\v ^ M a i k i  Budowlanej. Kurs trwać będzie jeden rok (12 mieś.) 
klaflrtj którego przewidziana jest dwumiesięczna praktyka w Za- 
2aj,j,Sy 1 Ceramicznych. Kurs rozpocznie się w dn. 15.1.1949 roku. 
s£kói k?atłyóatów na Kurs, posiadających świadectwa dojrzałości 
koju ^Solnokształcących przyjmowane bęclą od 1.12.1948 r. w po- 
go, ' Klerownika Państwowego Liceum Chemiczno - Ceramiczne- 
i tjr . a/s?awa, ul. Hoża 88 w godz. od 11-ej do 13-ej, oprócz ferii 
Szenia “^^ecznych. Zamiejscowi kandydaci winni nadsyłać zgło- 

** hstownie. Ił 17702-0

Willę odbudowaną wolną, central
ne sprzedam Cegłowska 5—3, Bie
lany. 34424-0
Wille J Pyry, Konstancin. Jedno
rodzinne Zalesie, Chylice, sprzeda 
okazyjnie Biuro Techniczno - Han
dlowe, Sikorskiego_33-~28. 39387-0
Zamienię 2—3 pokoje centrum na 
willę wypaloną. Oferty „Czytel
nik", Poznańska 38 „Blisko".

39383-1

HANDLOWE
AAAAAAA) Maszyny biurowe kasy 
rejestracyjne — remonty. Numeia- 
tory — kasy — kasetki — taśmy— 
filce — pokrowce. Jan Jaworski, 
Warszawa, Chmielna 28. K 16865-0

Sprzedam okazyjnie piłkę (laubze
gę) nadającą się dó Fabryki Zaba
wek. Łódź, Kilińskiego 55. Plus- 

.kowski._________________K 17383-0
Trykotareką maszynę „Llnks —
Grosser" nr. 13 nową okrętlcę no
woczesną „iPifaff" sprzedam. Cyfer, 
Nowy Tomyśl, Poznańska 4.

K 17700-1
259 — 350 kg. BMW łub NSU nowy 
łub w dobrym stanie kupimy „W g- 
tar" Poznańska S. 39492-1

P R A C A
z a o f ia r o w a n a

R o z w l e r f a k l
IV ń s k i I S -k a

m

nastawne od 11 do 38 mm pierwszo
rzędnej jakości ze stali stopowej

D O S T A R C Z A
M aszyny. N arzędzia  

Artykuły techniczne
POZNA N, W ALKI MŁODYCH 8.

AAAAA) • Meble biurowe — miesz
kaniowe — drewniane — metalowe 
kuchenne. Połówki metalowe—tap
czany higieniczne. Łóżka — łóżecz- 

| ka. Wózki dziecięce. Materace. U- 
‘ rządzenia lekarskie — szpitalne. 
Apteczki sanitarne. Kasy — kaset
ki. Szafy stalowe. „Centralny 
Punkt Sprzedaży", Zgoda 1. 31873-0
A AA) „Blok-Brun“  Przedstawiciel
stwo Marszałkowska 68 teł. 857-51. 
Maszyny, artykuły biurowe. Po
wielanie. Remonty maszyn biuro
wych. Kupno — Sprzedaż. Kursy 
pisania na maśzypach. K 16868-0
AAA) Maszyny biurowe, powiela
cze, kasy „National", kasetki do 
pieniędzy. Kupno — sprzedaż — fa
chowe naprawy. S. Credo, Marszał
kowska 59, wejście od Koszykowej.

33081-0

Angielka poszukuje studenta (ki) 
i do języka rosyjskiego, z angiel
skim. Białobrzeska 33—5. 39397-1
Chłopca na praktykę przyjmę, re
ferencje potrzebne. Zakład brązo
wniczy. Piusa X I 20. 35989-1

AAA) Niwelatory, sprzęt mierniczy 
siprzedaż, kupno nawet uszkodzo
nych, itnż. Czerski, Widok 26, tele
fon 8-33-70. 6936-0
A) Magazyn Mebli!!! Piękna sypial
nia złocista — Gabinet nowoczesny 

i orzechowy — szafy, kredensy, sto- 
! ły, tapczany, Amerykanki, najta- 
i niej, Strzałkowski, Marszałkowska 
1 108. K 1S374-0

Gosposia do prowadzenia samo
dzielnie gospodarstwa domowego 
potrzebna. Zgłaszać się Puławska 
3-3 m. S, godz. 16—18. 34422-1
Kowala pomocnik potrzebny za
raz, Zakłady Mechaniczne, Chło
dna nr. 5.   34027-1
Krawiec na damskie i podręczne 
potrzebni. Szpitalna 4—9.
____________________________ K_17650: l
Pomoc domowa od zaraz potrze
bna, Em. Plater 8 m. 38. 39399-1
Potrzebna młoda pomocnica domo 
wa do wszystkiego. Marszałkow
s k a ^  m. 3.__________________34414-1
Potrzebna dziewczyna, czysta, 
uczciwa. Jasna 17—3 do godz. 13.

K 17*716-1
Potrzebna dziewczyna do pomocy 
na drutach. Żelazna 31 m. 7.

__ 34444-1
Potrzebna gosposia. Wiadomość ul. 
Grochowska 228/230 m. 6.

K 17675-1

Kierownik buchalterii poważnej 
instytucji przyjmie dodatkową 
pracę w godzinach popołudnio
wych. Oferty pod „10—20“ , Daszyń 
skiego 18 Biuro ogłoszeń.

85979-1
Młoda miła poszukuj® pracy w 
charakterze pokojowej łub do 
wszystkiego do 3 osób lub osoby 
pojedynczej na stałe. Wiadomość:
Widok 18, dozorca.______  34407-1
Młoda i uczciwa poszukuje pracy 
na stałe lub na przychodnie. Mo
kotowska 50/9. 85985-1
Młoda panienka poszukuje pracy 
do wszystkiego. Wiadomość Litew
ska 12_m. 20. ________  34420-1
Pielęgniarka wychowawczyni z 
długoletnią praktyką poszukuje 
pracy przy noworodku Twarda 52 
mała kawiarenka, godz. 11 do 15.
Kłosiew icz.__  34421-0
Pielęgniarka wy k walifik o w a n a p  o- 
szukuje posady. Specjalność no
worodki — niemowlęta. Al. Niepo
dległości 120—15. _________  34439-1
Poszukuję pracy domowej do osób 
dorosłych bez prania. Grochów, 
Osiecka 59 m. 1. 35975-1
Przedstawiciel podróżujący przyj
mie różne artykuły na wojewódz
twa Olsztyńskie i Pomorskie. Ol
sztyn, Ratuszowa 7—4. K  17667-0

Lokal sklepowy odstąpię lub wy
dzierżawię Marszałkowska 64. Wia
domość: sklep elektrotechniczny.

34434-0
L®kale: trzy-dwu-jednopokojowe
spółdzielcze za remont. Marszał
kowska 66 — 30. 34913-0
Mieszkanie dwupokojowe kuchnia 
wszelkie wygody, spółdzielcze — 
sprzedam.- Saska Kępa, Walecz- 
nych 45—1._______ ___________ 34415-1
Mieszkanie dwupokojowe do wy
najęcia — zwrot kosztów remontu.
Marszałkowska 17.________ K 17648-1
Mieszkanie spółdzielcze 2-pUtojo^ 
we z kuchnią i wygodami poszu
kuje. Oferty pod „BBB" Impet Si 
korskiego 42. K 17578-0

Samodzielna tkaczka zmieni pra
cę. Tylko w Warszawie. Oferty 
„Tkaczka", Czytelnik, Poznańska 
38.___________________________  39395-1
Stroiciel fortepianów poszukuje pra 
cy — strojenia i naprawy. Chmiel
na 92—21. K 17040-0
Średni wiek poszukuje pracy, do
bre gotowanie. Referencje. Dynasy 
10—11. 34417-1

ŁĘJWW
Po le c a

N a

^,'7  « M  ©  D
NNhZeri., V reklamówka, stan 
NE** nii l '  nowc ogumienie
S N flz ie iiN ' z ?'0S5=enia 10—12
\  Pip. "Jugosłowiańskiej 6 
- 8ckiego) w podwó-

34433-0

HELOWE
k u  r  i  Ę
d o uj a 55 m 6 
20. 35953-0

Motory
Cbevrołet Opel BJits O- 
limpia Super Kadet Ka
pitan Blitz 3,5 litra dolno- 
zaworowy Mercedes 170 
Slercedes Disel 4-cylin- 
drowy Fiat 508 Fiat 1100 
wyremontowane

Auto Wola, Sowińskiego 12 
K 17685-0

S T A Ł Y

zarobek
znajdą dobrzy pracownicy Inka
senci przy wymianie książek. Wa
runek: zamieszkanie na Pradze, 
Targówku, Bródnie. Zgłaszać się 
pod adres Saska Kępa, Zwycięz
ców 37 m. 3 do godz. 10-ej rano.

A) Meble!!! Komplety — sztuki po- 
jedyńcze — Tapczany solidne. Cięż- 
kowski, Okólnik lla róg Ordyna- 
ckiej^______________________ K 16831-0
Antyczne: komoda duża, mała, sza
fa mahoniowa, foteliki, stół, ser- 
wantka, fotel wygodny miękki. 
Filharmonia na Jasnej. Winiarnia 
Kaukaska. Dziesiąta — trzecia.

K  17628-0
Baloniki reklamowe, karnawałowe 
poleca wytwórnia „Delmina", War 
szawa, Leszno 6. K 16524-0
Brylanty — Biżuteria — złoto — 
srebro — zegarki. Kupno — Sprze
daż, Nowy Świat 48. Nowak.

K 16862-0

W s  Specjalny
s. ! f  ZA S A O N iE Ń  FIN A H S O W O -R A C H U H K O W Y C H

'w Finansowo - Administracyjnych, Szefów, Kierc-rn. I  4- iuaiiauwu Iłu iuium iiau j  j  mi) O LIW II, v»
UTO KsiUStruktl>1(tw, Inspektorów' Finansowych oraz Samodziel- 

2-p0;L’^Wycl1 i Rzeczoznawców Księgowości. Początek wykła- 
**»aev 3948 r. Informacje i zapisy: Pow. Spółdziel-

* »K  S lĘGOiWY ‘ Mokotowska 61, tel. 8-64:84. 35973-1

Celofan gruby bezbarwny i kolo
rowy. Sprzeda Wytwórnia Zaba
wek „Jur" Warszawa — Grochów 
Osiecka 22.__________________ 39373-0
Chłodnice do samochodów, ciągni
ków, nowe, reperacja,#wymiana — 
Senatorska 33. 6937-0
Chłodnice do samochodów ciągni
ków naprawa, budowa nowych Lud 
na 8.____________*__________ I< 15843-0
Futer przeróbki, reperacje, farbo
wanie wszelkich futer. Śliska 50— 
1 4 .________________________K 17718-1
Klej „AGO" w najlepszym gatunku 
do skór, pasów transmisyjnych, 
kapców, filców itp. poleca: Prze
twórnia Chemiczna „Arol" Kraków, 
Augustiańska 11 tel. 583-22.

I-C 17068-0
Kożuch, biurko, szafa, maszyna 
do pisania, wózek dziecięcy wyjąt
kowa okazja. Śniadeckich £0 m. 4.

34925-1

Potrzebna do dzieci. Elsterska 5/2,
11—13. _  _________________ K 17677-1
Potrzebna do wszystkiego uczciwa 
czysta. Zgłaszać się Widok 25, 
sklep papierniczy. K  17684-1
Potrzebna od zaraz do chorej i 
zajęcia się gospodarstwem. Filtro
wa 62 m. 128, środa — czwartek
9—11.__________________________34923-4
Potrzebna pomocnica domowa, są 
dzieci. Skaryszewska s m. 2.
___ _______________ ____________ 3581)3-1
Potrzebna młoda pomocnica do
mowa. Środkowa 6 m. 13. 35799-1
Potrzebna jest panienka do poda
wania ul. Grochowska 285. Paszte- 
ciarnia. 35797-1
Potrzebni od zaraz samodzielni bu
chalterzy - bilansiści oraz rutynowa 
na siła biurowa. Zgłoszenia — Wy
dział Personalny „Prasa Wojsko
wa", Al. Jerozolimskie 55.

K 17703-1

Uczeń krawiecki po rocznej prak
tyce poszukuje pracy. Wiadomość 
kierować Nowogrodzka 6a—22.

35977-1

~ A ~  O K A " "

A) TAŃCÓW — Studio B-ci Sobi- 
szewskich — Chmielna 20. — Balet 
— Lekcje zbiorowe — Indywidual
ne. — Nowy taniec „Samba"!!!

S9554-0
Angielskiego udziela student Uni
wersytetu Londyńskiego. Informa- 

|cje,od godz. 15. Narbutta 27a—58. 
i Dąbrowski._________ ____  34381-1
Angielskiego udziela rutynowana 
nauczycielka, Cambridge. Oferty 
„Bracka" Impet, Sikorskiego 42.

K  17558-0

Potrzebny zdolny podręczny do 
krawca, ul. Tucholska 31—4, I pię
tro (Żoliborzy. 34921-1
Potrzebny zdolny podręczny do 
krawca. Al. iPrzyjaciół 1/25.

34427-1
Potrzebny szewc na damskie, sa
modzielny, Nowe Górce nr. 14, 
dojazd tramwajem 22. 34435-0
Pracownica domowa z gotowaniem 
potrzebna na stałe Twarda 44 m. 4

34928-1

alcie SPOfiT i WCZASY
s ze n itt a ro n n e

^HOMOSCI_________

K • ‘ Gulińskiego 3—10.
17653-0

duorodzin-
N  k£ąłość*Ur, Łazienka -  O- 

,^olna — wyjączo- 
^  ’ < Zab, ^ o  tanio: N i -  

**aikowska 85—3.
K 17217-0

A) Józefów, 3 morgi lasu, wille 
letnie ogrodzone siatką, tuż sta
cja, prawie darmo, sprzeda „Po- 
wierniii , Jerozolimskie 11—5.

______________  ________ K  ŁT659-1
Dem w odbudowie 3 piętra, stan 
surowy bliski Mokotów poszukuje 
udziałowca. Wiadomość: Kazimie
rzowska 31—6, telefon 431-89.

34429-0

f'h,
N t N '  BuNCżesny- stan Pierw- 
‘̂ V ^ f ! 2e'vani^a nkaPitalna. Cen- 

pu®”le- Czterdzieści izb. 
k S  ̂  N ł a N  śródmieścia. Kil-

tan*PNdaNyCh Spod kwate‘4N?ła)i?10 Włai3 .poważnym wyjąt- 
N N ^ s k a ^ -^ ie l -  Zgłoszenia:

K 17215-0

tojąca’ P ^ tr0Hftl Murva’ wypaloua — di
1 N c s2eśU j tr°Py , zachowi 

■— metrów pięk
? N i ,Bâ żoSl;°du- ^ ^ 0  opar- 

''yłaiol U1110 sprzeda bez- 
łgcic lel. Zgłoszenia -  

. ' ars2ałkowska 85—3.
-------------- .343SU°

n i ,0 sPtzedaży Domy 
> V ^ h  jUfce Warszawie i na 

podmiejskich, 
^ K is ie l  Karkowska 16 róg

<1 — 43. 35025-0
^ ade morgowy 

^ *’W. Marszałkow-

'Łem trzypiętrowy stropy klatka 
sprzedam, wydzierżawię lub odbu
duje szybko instytucji, Siewierska 
13 (Grójeckiej). 34423-0
Każdą nieruełjmość sprzedasz — 
kupisz tylko za pośrednictwem 
Biura Handlowego Małkiewicz, 
Bracka 11. Polecamy wielki wy
bór domów, willi, placów miesz
kań. Obsługa fachowa — dyskre
cja zapewniona. K  17660-0
Kupię dom do rozbiórki. Moko
towska 55—19, godzina 16—18.

34918-0
Kupno — sprzedaż nieruchomości 
przeprowadza odpowiedzialne Biu
ro „Spójnia", Wilcza 60, telefon
8-52-39. ________________/K 17267-0
Plac Wawrze i wille Aninie, powód 
wyjazd, sprzedam. Wiadomość: 
Wawer, Widoczna 31, „Dziekanka"

35802-1
WWa cała lub pół, kolonia Staszi
ca, ora % 3 pokoje spółdzielca®, pil
ne, tel. 8-80-08, Filtrowa 34,

Kupimy natychmiast maszynę do 
pisania i liczenia — Płacimy naj
wyższe ceny. Wzorowe remonty 
maszyn. T. Ziajowski, Chmielna 1.
____________     _ K 16981-0
Motor gaz ssany 80 P. Ś. prawie 
nowy, podstawy walcowe 700 x 300, 
500 x 350, łuszczarkę szmerglową- 
szczotkową, wyrówniarkę, tarar, 
śrutówniki kamienne i  walcowe 
okazyjnie sprzeda. Igliński, Byd- 
goszcz, Bocianowo 29. K 17649-1 
Niklowanie, miedziowanie, polerek 
wanie metali — terminowo, Newy

; Świat 34, podwórze._______K  17873-0
i Odkurzacze, froterki elektryczne. 
! Kupno — Sprzedaż J. Józefowskl,
j Mokotowska 24.__ _______K 17329-0
| Okazyjnie szafa trzydrzwiowa z Im- 
{ strem, kredens, stół, radio, tanio 
! sprzedam. Stalowa 28—2. 35792-0
; Okazyjnie sprzedam piękną willę 
w Józefowie 3 morgi lasu. Wiado-

! mość Plusa 29/9.__________ K 17602-1
; Opel - Blitz, wraz z częściami za- 
j pasowymi 1 i  pół tony do sprzeda- 
j nia. Jarosz Kazimierz, Krosino, 
i pow. Szczecinek. K 17705-0

Pianina, fortepiany i  fisharmonie 
krajowe, zagraniczne poleca Min- 

| kiewicz, Nowogrodzka 26. K 17704-0 
Pianino zagraniczne, fortepian Be- 

i sendorfera krótki, sprzedam oka-
| zyjnie. Zgoda 6—3.______ K 17441-0
| Samochód pół tony, stan dobry,
’ wyposażony — sprzedam -zaraz. —
■ Bielany — Wawrzyszew Stary,
l Wertel.  34443-1

Samochód BMW 6 cylindrów, kare
ta bardzo dobrym stanie sprzedam 
OtwoiJit ^Rmcewicza 5, tel. 52-88.
______ ________   39394-1
Samochód osobowy Opel idealny 
stan nowy motor, Krucza 6.

______K  17309-1
SMep~z sutereną-  do wydzierżawie
nia niedrogo (może Zyć na praco
wnię), Marszałkowska 137, godzina 
13—14, K 17680-1
Sprzedam radio wiad. PRawska 20
m. 2 od godz. 1 9 . ____ T-. 1-7074-1
Sprzedam 2 łóżka, materace, kwf- 
kl, toaleta orzech jasny. r;: . o v;i

; -1

Rutynowana maszynistka potrze
bna natychmiast. Zgłoszenia: se
kretariat „Życia Warszawy", ul. 
Marszałkowska 3/5 w godz. 16—15.

________ _______ K 17701-1
Sekretarka redakcji czasopisma 
technicznego • poszukiwana, inteli
gentna, duża matura, samodzielna 
praca biurowa, odcyfrowywanie 
malowyraźnych charaikterów pis
ma, biegła maszynistka. Pożądana 
praktyka w redakcji. Oferty z ży
ciorysem pod „Elektron", Daszyń
skiego 18, Biuro Ogłoszeń.
_________      35970-1
Stolarz potrzebny od zaraz samo
dzielny. Zajączkowski, Piusa 27,
s k le p .___ __      35987-1
Szofera solidnego fachowca na 
taksówkę, kaucją natychmiast po
szukuję. Wiadomość: Waszyngtona

| 67/2 ,_17—1 9 . _________________85301-1
j Zdolna biuralistka mająca tylko 
, praktykę w biurze budowlanym 
potrzebna Widok 16/7, 16—13.

34437-1

Kursy stenografii, pisania na ma
szynach. Nauka szybka, gruntovfaa. 
Żurawia 8._______________  34887-0
Kursy buchalteryjne, zatwierdzone 
przez Kuratorium, uruchamiają 
nowy komplet półroczny od 1 gru
dnia. Amerykanka, przebitka, ra
mowy plan kont. Sikorskiego 29. 
Zapisy,_ godz._10—13.________  39390-0
Rosyjski niemiecki angielski. Nowe 
grupy kursy zatwierdzone przez 
Kuratorium. Wileńska 3 1 35006-0
Udzielam lekcji wszystkie przed
mioty Student IV roku, Żurawia 
8—10.________________K 17679-1
3-miesięczna korespondencyjna nau 
ka angielskiego. Nowoczesna meto
da. Prospekty, 4 znaczki. Łódź, 
Skrytka 163. K 17240-0

L O K A L E

Zdolny rysownik i dekorator po
trzebni. Próby prac, wyczerpują
ce oferty składać „333“ Biuro Pie
traszek, wspólna 50. K 17719-0
Zespół recytatorski „Żywe Siłowo" 

j przy Spółdz. Wydawn. Ośw. „Gzy- 
| telnik" w Warszawie poszukuje 
recytatora i  recytatorki. Zgłaszać 

j się w godzinach 12—15, Inspekto- 
i rat Kult. Ośw. „Czytelnik", Wiej
ska 16. K 17714-1

I PRACA POSZUKIWANA

i Dwie panienki poszukują pracy 
j do wszystkiego. Grzybowska 47a 
; m. 12._____________ _ _____ _  39495-1
Fryzjer męski poszukuje pracy 
stałej w śródmieściu. Oferty pod 
„Męski" Czytelnik,, Poznańska 38.

39338-1

AAA) L°kal użytkowy parterowy 
oraz takiż pokój z kuchnią i osiem 
sutSren, do wynajęcia razem lub 
osobno. Wyłączone, stała zabudo
wa, zwrot remontu. Marszałkow
ska 61, dozorca.______  34442-0
AAA) Mieszkania 1, 2, 3 "polcojowe 
(spółdzielcze). Okolica Filtrowej. 
Zwrot remontu. Zulińskiego 3—10.
___________________________K 17654-0

i A) Hala magazynowa, fabryczna 
i 430 m. kw. śródmieście, pilnie cd- 
S stąpię z powodu rozwiązania spół- 
j ki, „Powiernik", Jerozolimskie ll

m .5._______________________K 17661-1
A) Kawalerski pokój kuchnia dwa 
kuchnia. Zwrot remontu. Admini
stracja domu Nowogrodzka 20.

._________________________ 3S4C3-1
A) Mieszkanie pojedyncze, wyłą
czone, zwrot remontu. Wilcza 35
m. 17.________________________ 34441-0
A) Mieszkanie trzypokojowe spół
dzielcze Żoliborz wynajmę, roczne 
komorne 400 „Lokata", Zulińskie-
go 5—10 . ________  34388-1
A.) Poszukuje pitolę mieszkań spół 
dzielezych, willi wypalonych, ca
łych „Lokata", Zulińskiego 5—10.

34S88-1

Pokoik skromny poszukiwany dla 
solidnego - wypłacalnego. Oferty 
pod „Zaufanie", Impet, Sikorskie
go 42.___________ __________K 17658-1
Pokój kuchnią łazienką Sadyba 
odnajmę, zwrot remontu. Wiado
mość: Opaczewska 32c m. 10.
__________________________  K 17676-1
Pokój kuchnia wygody wyłączone 
zwrot remontu Mokotów, Buko
wińska 28—13, godz. 9—11, 15—17,
tel. 439-14. _____  34428-1
Pokój ni ekrępujący ̂ 7 zy ~ r  odfrni e 
(śródmieście) — wygody — odnaj
mę za roczne komorne % góry. — 
Wiadomość „Stena", Nowy Świat
21.______ __________________ K 17693-1
Pokój z kuchnią wyłączony za ko
morne poszukiwany Żyrardów, Mi
lanówek. Oferty „©pokój", Impet
Sikorskiego 42. ________ K  17683-1
Pokój lub wspólny poszukuje sa
motny na stanowisku, komorne 
z góiy. Sklep Rybny, Marszałkow-
Ska 1. ____________________  34408-1
Sklep czynny na Marszałkowskiej 
odstąpię za zwrotem kosztów re
montu i urządzenia. Oferty sub 
„PI. Unii", Marszałkowska 3/5.
________ _____    34409-0
Sklep śródmieście wydzierżawię 
spółka. Oferty „Intratny", Mar
szałkowska 95 „Wolność".
______________     S4425-1
Student niezależny materialnie po 
szukuje pokoju sublokatorskiego 
w kulturalnym domu. Zgłoszenia 
„Wolność" Marszałkowska 95 pod
„,Poliglota‘k __________________ 34026-1
Studentom zamiejscowym solidnym 
pomieszczenie. Oferty „Pr£%a“ — 
Biuro Ogłoszeń, Targowa 67.
________________ '  35796-i
Garażowa składowe inne cele po
mieszczenie za komorne z góry 
wynajmie Administracja, Śniadec
kich 19, czw arta j- piąta. 34439-1 
Trzypokojowy frontowy nowoczes
ny śródmieście za remont. Oferty 
„Centralne", Marszałkowska 95 — 
„Wolność/k 34428-0
Zamienię 3 pokoje centrum wyłą
czone na dwa centrum. Oferty 
Czytelnik, Poznańska 38 „Właści
c ie l"^  39308-1
Żoliborz 2 pokoje kuchnia odre
montowane tanio Mickiewicza 32a
m. 12. _______________ __ 35984-1
3 pokoje pół domu wydzierżawię 
Radość przy stacji, albo zamienię 
na Warszawę, telefon 82-567, dzie
siąta — czternasta. 34920-1

Boty 1 kalosze wulkanizujemy 
„W otar", Poznańska 6. 39491-1
Oryginalny dywan “ kaukaski L6Ó 
na 2.80 sprzedam. Wilcza 22 m. 2,
godz. 1—3.________ ________  26321-0
Psa owczarka alzackiego rasowe
go zamienię na złego, niewielkie
go, czujnego kundla na łańcuch. 
Barska 29.______    &m -i

Rasowego Airdel-Terrier jednoro
cznego sprzedam. Grażyny 7 m. 16.

35993-1

LEKARSKIE

AAAA) Doktór Rathaus. Kobiece, 
akuszeria. Chmielna 35. 34206-0
AAA) Choroby weneryczne, skórne 
płciowe, specjalista doktór Jan 
Hauswix't, Puławska 41. K 17336-6
AAA) Doktór Schbenman. Specja
lista płciowe (zaburzenia) wenery
czne od 12—15. Jerozolimskie 3. 
Wieczorem Francuska 3 (Kępa).
_       22333-0
AA) Dr. med. Marczewski, specja
listą wenerycznych, skórnych. Mar 
szałkowska 60—5. Przyjmuje 9—12. 
3—6. 34903-0
A) Doktór K. Ellaszewicz. Kobitce 
— Akuszeria. Marszałkowska 62—26.

K 16676-6
Choroby phic 1 serca, Rentgen prze
świetlenia, zdjęcia. Dr. med. Piotr 
Załęski (dawniej Przychodnia -  
Senatorska 28/80), obecnie Puław
ska _5.____ ______________ K 18932-0
Dr. Jan Kilar. Specjalista gineko
log - akuszer. Nowy Świat 28.

S3147-0
Dr. Ciszewski specjalista wenery
czne, skórne. Targowa 64, goaz. 
3—6.____________ ________ K 17673-0
Dr Orzechowska skórne, wenery- 

; czne, Jerozolimskie 21 (przy Emi
lii Plater) — czwarta, szósta.

|________________  K 17625-0
Dr. med. Julia Swłtalska, 2urawją 
32. Choroby skórne, weneryczne 
(wyłącznie dla kobiet). Kosmetyka 
lekarska. Gabinet lekarstko-kosrne- 
tyczny od 10 — 18. ________K 17270 0

i Dr,. Zurakowski, specjalista wene- 
, rycznych, skórnych, moczopłcic- 
wycb. Krucza 47a, przy Jerozolim - 

j skich, 10—1, 3—7. Kobiety przyj-
' muje lekarka Dr. Rataj - Zurakow- 
ska._______________________________ K 17554-0
Gabinet Kosmetyczno - Lekarski 
przyjmuje od godz. 10—18. Porań, 
bezpłatne. Nowy świat 64. Saica 
Fryzjerski. K  17626-1

VKtckMi ł JND*FEL< /KUKU i!
AA) Akuszerka Traczyk, długolet
nia praktyka, porody, zastrzyki. 
Wilcza 2Sa—3. 34360-0

UNIEWAŻNIENIA 
\ ZGUBY

Handlowiec - elektryk pierwszo
rzędny organizator poszukuje kie
rowniczego stanowiska państwo- 

! wego. Oferty pod „Organizator", 
1 Impet, Sikorskiego 42.____K 17682-0
Instalator kanalizacji i wodocią- 

| gów wykonuje: sprawdzanie i ze- 
i stawianie rachunków, pomiary ko
sztorysy itp. Oferty „Doświadczo
ny" Impet, Al. Sikorskiego 42.

| ___________________________K 17670-0
j Inżynier kilkuletnia praktyka ru- 
i chowo-energetyczna, zdolny organ! 
i zator poszukuje odpowiedniej pra
cy. Oferty „Mechanik", Daszyń-
■ ,.k:go li, Biuro Ogłoszeń.

{5978-1

Administracja domu Złota 65a po
siada lokale odbudowane, 1—2-po- 
kojowe, łazienki, zwrot kosztów 
remontu. 39404-0
Dwa pokoje z kuchnią, wyłączone, 
za remont. Praga, Inżynierska 10.

34357-0
Dwie studentki poszukują miesz
kania. Oferty pod „Studentki" — 
Biuro Ogłoszeń, Wiejska 16.

35995-1
Dwu, trzypokojowe mieszkania, io 
kale biurowe, sklepy, poleca, po
szukuje „Informator", Szpitalna 5.

39383-8
Garaż osobowy do wynajęcia. Wia
domość Saska Kępa, ul. Czeska 
15a m. 3. 26625-1
Kawalerka, łazienka, zwrot remon 
tu Górskiego 3/27 (wejście Chmiel
n ą ^ ).________________  39391-1
Komorów — % pokoje, kuchnia — 
wygody, ogródek owocowy, wyłą
czone, czynsz trzyletni 369; Żoli
borz — willę wypaloną trzypoko
jową 800 sprzedamy Biuro, Nowro- 
grodzka czterdzieści trzy. 39400-1
LOfcal parterowy 3-izbowy na pra
cownię, zwrot remontu tanio. Wia
domość tel. 428-70. 34418-1

Unieważniam zgubioną legitymację 
tramwajową wydaną przez Akade
mię Stomatologiczną na nazwisko 
Dunin, Karwicka Halina.
___________________   K  17678-1
Unieważnia się zagubiony dowód 
osobisty PKP na nazwisko M. 
Błażejewska. __ K 17372-1
Zagubiono legitymację Biblioteki 
U. W. Plata Antoni, Warszawa.
___________________________  K 17545-1
Zgubiono legitymację tramwajową 
miejską. Janina Szram. 34406-1 
Zgubiono przepustkę stałą, wojsko 
wą na nazwisko ppor. Pawłowicz
Roman.____________________  34416-1
Zgubiono legitymację nauczyciel
ską Nr. 4511 na nazwisko Brodo
wa Leokadia:___  _____  34432-1
Zgubiono kartę rejestracyjną RKU 
na nazwisko Engler Stanisław.
____________   35800-1
Zgubiono legitymację Nr. 9959 Źw. 
Zawodowego Pracowników Prze
mysłu Spożywczego w Polsce na 
nazwisko Nowosielska Maria.

35799-1

A) Akuszerka Wiemanowa przyj 
jnuje cały dzień. Hoża 61—14. 39290-1-
Akuszerka Kowalczykowa. Długo
letnia praktyka, porady, zastrzyki 
Nowogrodzka dziewiętnaście — 8- 

W 17110-6

CENNIK OGŁOSZEŃ 
WYDANIA STOŁECZNEGO 

Drobne; 30 zł. za słowo, poszuki 
wanie pracy 15 zł., minimum u 
słów, maximum 40. Tłusty druk 
100% drożej. Ogłoszenia wymiarówr 
(za 1 mm szer. 1 łama); za teKsterr 
do 70 mm zł. 69, od 71 -- 120 ram zi 
80; od 121 — 260 mm zł. 109; od 281- 
S0U mm zł. 130, ponad 300 mm zl, lfst. 
tekstowe: do 70 mm zl 100; 7l~l2t 
mm zł. 140, 121—200 mm zł. 175; 201- 
300 mm zl. 225. ponad 300 mm zł. MM 
miejsce zastrzeżone 50% drożej 
ogłosz. wymiarowe wśród drobnych 
do 50 mm prze-z i łam 50% drożej 
ponad 50 mm i dwułamowe 100% 
drożej, nekrologi, do 70 mm zł. 6C 
71—120 mm zł. 75, 121—200 mm zł
120 , 201—300 mm zł. 150; ponad SOŁ 

■ mm zł. 200. Bilanse 1 układ tabela- 
•; ryczny o 100% drożej. W numerach 
i niedzielnych i świątecznych 30% 
j dopłaty. Za terminowy druk og*o- 
! szeń administracja nie odpowiao&.
, Należność za ogłoszenia należy kie- 
' rować przez P.K.O. na konto Ns, 

1-717 — Dział Ogłoszeń.

Zgubiono prawo jazdy nr. 16410 
dowód własności na motocykl 
Gielet - Herkules Nr. lli2C09 Anto
ni Fiedler, Warszawa, Brzeska 5.

35795-1
Zgubiono legitymację tramwajową 
na nazwisko Szuik Jadwiga.

35986-1
Zgubiono kartę rozpoznawczą Ma
linowska Katarzyna - Kazimiera,
Polna_ 40—15.___________  35381-1
Zgubiono dowód osobisty Bieżuń- 
ski Franciszek, Nowy Dwór, Mic
kiewicza _2.____ 35990-1
Zgubiono kartę RKU wydaną w 
Szczecinie na nazwisko Tadeusz 
Gajda - Gajdecki. Warszawa, Tar
gowa 15. 35S79-1
Została zgubiona legitymacja 
szkolna Państw. Gimn. Cukierni
czego na nazwisko Cywińskiej Ka
zimiery. K  17631-1
12.XI 1948 r. skradziono w tram
waju linii 4 książkę zakupów z ra
chunkami na rok 1948 na nazwis
ko Karpiński Aleksander, zamiesz
kały Warszawa, Konopacka 14, 
proszę odesłać. K  17S71-1

R O Ż N I !

A) Cerowanie sztuczne, farbowanie, 
pranie garderoby, futer, pelis, kap- 
CÓW. Odświeżanie kapeluszy, kra
watów. O dna wialni a garderoby — 
„Łopusk", Hoża 41, 34364-0

OGŁOSZENIA PRZYJMUJĄ 
B7u.ro Ogłoszeń „Czytelnik" — Cen
trala ul. Daszyńskiego 16, I p. t$L 
85-793 1 88-768 oddziały miejskie.
Marszałkowska 3/5, Poznańska 88, 
Praga, ul. Targowa 67 (księgarnia 
Jeżewskiego) K^.ęgarnie „Czytel
nik", ul. Nowy świat 47, ul. Mar
szałkowska 62, ul. Puławska M 
księgarnia Wutnośt uh Mar

szałkowska 95.

WARUN 1 PRENUMERATY 
Miesięcznie zł. 135 wra* z prze
syłką pocztową, zł I2u -  z odbio
rem na miejscu zł. 170 -  z odno
szeniem do domu Warszawa) Pre
numeratę należy zgłaszać do Działu 
Prenumeraty ..Czytelnik' Warsza
wa Daszyńskiego )4 Wpłacać na 
konto PKO l-46y. Życia War
szawy zaznaizajac , >a odwrocie 
blankietu dokładny adres Wysyłkę 
rozpoczyna się z dniem l-go lub 
16-go każdego miesiąca. Egzempla
rze wsteczne wysyła się po ee&ach 
nominalnych 1 po upi idnim p ł a 
ceniu należności. Prenumerata za
graniczna za l egz. wynosi mles. 
zł. 225 — kwart. 675.— Biuro przy 
ul. Daszyńskiego 14 przyjmuje pre
numeratę w soboty do godz, *5, co

dziennie do godz. 18-ej.

Wycfawca: Spółdzielnia Wydawni
cza „Czytelnik".

Odpowiedzialne :a pismo: Kole
gium redakcyjne.

Rękopisów nadesłanych nie zwra
ca się.

Odbito w drukarni Nr 2 Spółd*. 
„Czytelnik". W-wa ul Msrś^mh 
kowska 8/5,
......................................... „„ . wei/WuiMumy

B-64915



Sfr. » ZYCIE WARSZAWY

B PRZESIEDLONYCH W A B S ZU W M  V  B U R Z E
mieszkań zadowoleni, ale brak węgla

— Zaaklimatyzowali się...
Oto odpowiedź, jakiej udzielił nam 

sołtys Świdra, kiedyśmy spytali go, 
jak żyją przesiedleni warszawiacy.

— Z większości tych ludzi jestem 
zadowolony. To spokojni ludzie pra
cy. Ale część...

I tu sołtys wspomniał o wypadkach 
kradzieży, które w ciągu ostatnich 
kilku tygodni wzmogły się bardzo. 
Kilku z przesiedlonych warszawia
ków już aresztowano. Trzeba było 
wzmocnić posterunki Milicji i polecić 
milicjantom zwrócenie specjalnej u- 
wagi na podejrzanych.

— Do Świdra — kończy sołtys — 
przekwaterowano dotychczas 400 
mieszkańców zagrożonych domów 
warszawskich. Przyjęliśmy ich. i o- 
piekujemy się nimi. Przyjmiemy ich 
jeszcze więcej, bo jest przecież spo
ro wolnych mieszkań. Ale uważam — 
dodaje sołtys — że warszawskie wła
dze kwaterunkowe winny selekcjono
wać tych ludzi. I nie troszczyć się o 
mieszkania dla podejrzanych typów.

A  CO BĘDZIE ZIMĄ?
Przeszliśmy potem do najbardziej 

aktualnego tematu: zimy i opału.
Mieszkania w  Świdrze przystosowa

ne są*wybitnie do warunków letnich: 
pojedyńcze okna, drewniane zabudo
wania, a w wielu lokalach brak pie
ców. W ub. tygodniu Resort przysłał 
wprawdzie kilkanaście piecyków — 
ale to kropla w  morzu potrzeb.

Przesiedleni warszawiacy już mar
zną w swych „wiatrem podszytych" 
mieszkaniach. A co będzie zimą?

(<Od naszego specjalnego wysłannika)
A  co będzie zimą? •— oto pytanie, 

które absorbuje nie tylko przekwate
rowanych, nie tylko starych mieszkań
ców Świdra, ale niemal wszystkich 
mieszkańców linii otwockiej.

Chodzi o węgiel. W Świdrze nie ma 
składu węgla. Najbliższy znajduje się 
w Otwocku, Ale, by dostać parę me
trów węgla, trzeba czekać w kolejce 
i trzy i cztery godziny.

A potem transport. Nikt nie zgodzi 
się przewieźć węgiel z Otwocka do 
Świdra taniej jak za 1.000 zł. A  to 
przecież dość znaczny uszczerbek w  
budżecie przesiedlonych warszawia
ków, zważywszy, że w  zimowe miesią

ce nie jedną tonę węgla przyjdzie im 
spalić.

Czy nie można by na trasie Warsza
wa — Otwock uruchomić samochody, 
rozwożące węgiel w  detalicznej sprze 
dąży?

Z artykułami żywnościowymi nie 
ma kłopotu. Można je  nabyć bez ogra 
czeń, choć po cenach nieco wyższych 
niż w Warszawie. Gorzej natomiast z 
pomocą lekarską.

W całym Świdrze nie ma ani jed
nego lekarza Ub. Społecznej. Prywat
ni są, ale nie każdego stać na pry
watnego lekarza. W żadnym wypad
ku zaś — przesiedlonych warszawia
ków.

Nie będzie martwego sezonu w zim ie
W D0 organizuje prace rozbiórkowe w zimie

W ubiegłym roku Warszawska Dy- ‘ bnej akcji, w  której, zależnie od na-
rekcja Odbudowy zorganizowała z 
funduszów Min. Pracy i Opieki Spo
łecznej roboty rozbiórkowe, przy 
których zatrudniła niewykwalifiko
wanych robotników budowlanych, 
zwolnionych z pracy na okres zimy.

Akcja ta, jak również prowadzenie 
robót w  budowlach zamkniętych, 
przyczyniły się do całkowitego nie
mal zlikwidowania t.zw. martwego 
sezonu budowlanego.

Również i na obecny sezon zimo
wy WDO zapowiada podjęcie podo-

silenia mrozów, a co za tym idzie od 
przebiegu robót budowlanych — ma 
być zatrudnionych od 300 do 1500 
pracowników.

Miasto remontuje szpitale
N a G ro ch o u iie  b rak  k lin ik i p o ło żn icze j

Miejskie Przedsiębiorstwo Robót 
Budowlanych, po oddaniu w  sierp
niu br. do użytku pawilonu nr 10 w 
szpitalu św. Ducha na Karolkowej, 
przystąpiło do odbudowy pawilonu 
nr 7. Oprócz remontu dwu pięter, 
będą tam odbudowane również par
terowe skrzydła. Do mrozów projek
towane jest wykończenie tego budyn
ku w stanie surowym. Jeżeli MPRB 
zdąży założyć centralne ogrzewanie, 
to w ciągu zimy będzie można wy
kończyć wnętrza.

Również na Woli to samo przedsię
biorstwo oddało do użytku cały kom-« 
pleks zabudowań szpitala św. Stani-, 
sława, gdzie przeniosły się oddziały, 
które do tej pory gnieździły się „ką
tem" w kamienicach czynszowych.

W szpitalu św. Łazarza MPRIB roz
poczęło trzecią serię robót, przystę
pując do remontu trzypiętrowego, wy 
palonego skrzydła. Jednakże z braku 
dostatecznych kredytów w r. bież., od
budowa nie zostanie zakończona,

W związku z przeniesieniem się 
dwu szpitali z Grochowa do własnych 
pomieszczeń, dzielnica ta została o-

Pierwsze posiedzenie
komitetu radiofonizacji stolicy

Wczoraj odbyło się w  prezydium 
Stołecznej Rady Narodowej pierwsze 
zebranie stołecznego komitetu radio
fonizacji Warszawy. Komitet podej
muje współpracę z Polskim Radio w 
dziedzinie upowszechnienia radia, 
zwłaszcza głośników’ radiowych na te 
renie stolicy. Na podstawie opinii ko 
mitetu głośniki będą instalowane po 
cenie zniżkowej, (i)

becnie pozbawiona ambulatorium chi
rurgicznego. Przypuszczać należy, że 
miasto znajdzie odpowiednie kredy
ty, aby wybudować pomieszczenie ńa 
ambulatorium i wyposażyć je w  od
powiedni sprzęt. Również trzeba po-, 
myśleć o otworzeniu w tej dzielnicy 
kliniki położniczej. Ze względu na to, 
że Grochów jest zamieszkały przez 
ludność pracującą, uruchomienie am
bulatorium i kliniki jest 6prawą nie 
cierpiącą zwłoki.

Kio korzystać będzie
z  Funduszu im. M. Grodzickiego

Komisja stypendialna* Stół. Rady 
Narodowej ustaliła na wczorajszym 
posiedzeniu ilość i  wysokość stypen
diów z Funduszu im. Wiktora Gro
dzickiego dla studiujących pracowni
ków i dzieci pracowników Zarządu 
Miejskiego. Fundusz dysponuje w  bie 
żącym kwartale sumą 800 tysięcy zł. 
(powstał z dotacji Zarządu Miejskie
go, KKO, Zw. Zaw. prac. Samorządu 
Terytorialnego itd.). Stypendia w  wy 
sokośd od 3—5 tys. zł. miesięcznie o- 
trzymają pobierający naukę na wyż
szych uczelniach oraz w  szkołach śre-

Rozbiórki będą prowadzone na te
renie, gdzie staną w  przyszłości ho- 
tele-wieżowce, między ulicami: So
snową, Chmielną, Wielką i  Złotą 
oraz dalej w kierunku ul. Żelaznej. 
Oprócz tego będzie usuwany rów
nież gruz z kwartału zamkniętego 
ulicami: Królewską, Zielną, Chmiel
ną i  Wielką.

Ponieważ, w  związku z budową 
wykopu pod Dworzec Centralny, zo
stanie rozebrana bocznica kolejowa, 
którą wywożono gruz w  ciągu bie
żącego sezonu budowlanego, trzeba 
będzie ułożyć nowy tor -wzdłuż ul. 
Złotej, aż do ul. Żelaznej. Budowa 
tego toru wiąże się ściśle z zamie
rzoną akcją zimową rozbiórek i  mo
że być wykonana tylko za pieniądze 
przeznaczone na tę akcję. Nie wie
my, czy WDO otrzymała już pie
niądze od Min. Pracy i Opieki Spo
łecznej, ale wydaje się, że owa bocz
nica powinna być zbudowana jak 
najrychlej, jeszcze przed rozpoczę
ciem samej akcji rozbiórkowej.

A  wskutek braku węgla i  piecyków, 
wypadki zachorowań •— przeziębień 
zwłaszcza — są dość częste. Ubezpie- 
czalnia powinna przyjść z pomocą 
mieszkańcom Świdra.

Budowę bocznicy należy przyśpie
szyć również i ze względu na to, że 
będzie ją można użytkować jedynie 
do marca lub kwietnia 1949 roku, tj. 
do czasu, gdy rozpocznie się odbu
dowa linii średnicowej na odcinku 
od Żelaznej w  kierunku Dw. Głów
nego, gdzie bocznica przecina wykop 
w  poprzek.

SKĄD WZIĄĆ GAŁGANY?
Przeszliśmy potem do mieszkań. W 

drewnianym domku przy ul. Majowej 
2 zastaliśmy p. Cz., przesiedloną z do
mu przy ul. Felińskiego 16.

Dwuizbowe mieszkanie urządziła 
sobie p. Cz. dość przyzwoicie. Ma tyl
ko kłopot z podłogą, która ugina się 
pod nogami i z tego powodu p. Cz. 
ma pretensję do Resortu Mieszkanio
wego.

Do Resortu Mieszkaniowego ma ona 
również pretensje z wielu innych po
wodów: a to w pokoju światło nie 
chce się palić, a to w przedpokoju szy 
ba wybita, a to wreszcie w drzwiach 

wejściowych jest szpara.
P. Cz. mówi o tym takim głosem, 

jakby istotnie do obowiązków Resortu 
należało opatrzenie drzwi, wstawienie 
szybki, czy naprawa przepalonych 
korków elektrycznych.

Kiedy zwracamy jej uwagę, że szpa 
ry w  drzwiach dało by się zatkać ka
wałkiem gałgana — wzrusza ramio
nami.

— Ba, ale skąd go wziąć?
TEN SENTYMENT!

Sąsiadka p. Cz. ma dwupokojowe 
mieszkanie, ale na razie zajmuje tyl
ko kuchnię, bo w  nieopalonym poko
ju wytrzymać nie można. Piecyk do
stała wprawdzie, ale rur jeszcze nie 
nabyła.

Czy jest zadowolona?
— I tak i nie — odpowiada.
Tak, bo nareszcie „wyrwała się" z 

tego domu, gdzie mieszkaj wciąż w 
niepewności — nie — no bo ten sen
tyment, to przywiązanie...

Z tym zdaniem spotykaliśmy się kil 
kakrotnie. To samo mówi przedstawi
cielka ośmioosobowej rodziny, która 
zamiast jednej zniszczonej izby w 
Warszawie — otrzymała 3 przyzwoite 
w Świdrze, to samo szereg innych 
przesiedlonych osób.

Ano cóż — sentyment! (k)

Wzorowi fachowcy

mm

PrzcdMauńamy trzech spośród kilku 
set robotników, którzy pracują na 
tunelu dojazdowym trasy W  —  Z. 
Czy są oni najlepsi. Zapewne nie, 
są natomiast wzorowymi fachowcami 
TADEUSZ SKRZYPCZAK, cieśla, 
zna, się doskonale na budowie sza
lowali w wykopach. Dobrą szkołę 
pszeszedł, praeując w Wodociągach | 
t Kanalizacji. TADEUSZ SK R ZYP - jj 
CZAK jest członkiem PPR . Dumny > 
jest z tego, że wraz ze swoimi kole- | 
gami wykonali przed terminem bu- i 
dowę stropów tunelu. Przyrzeczenie i 

kongresowe zostało dotrzymane. f 
JOZEF REJZDOF jest specem przyj j 
organizowaniu robót ziemnych. Zna i 
się również na robotach betonounjch. [ 
Na. budowlach pracuje już przeszło | 
2!> lata. Ostatnio pracował przy wkła- I 
daniu betonu na stropach. Dzięki ta- | 
kim, jak on, ani na moment nie 

słabło tempo robót.

h*Ą

Trzeci, JÓZEF ŁUKASIAK  jest „fi
larem" grupy zbrojarzy. Cieszy się 
dużym zaufaniem \kierownictwa, chęt 
nie przyjmuje trudne roboty, z któ
rych wywiązuje się zawsze solidnie.

(as)

PracowniDy SPB usprawniają roboli
przed Kongresem Zjednoczeniowym-  -  -  . j p f

Pracownicy i robotnicy SPB nr. 5 | dniu 15 bm. zamiast w  dniu
zatrudnieni na Dolnym Ujazdowie,1 dnia. Przy przekazaniu ^alpUbiP .
zgodnie z apelem Zabrze-Wschód 
przyśpieszyli budowę baraku dla 
Państwowego Przedsięborstwa Robót 
Energetycznych i  Elektrycznych. Od
dali oni ten budynek do użytku w

Na Woli, Grochówie i Targówku
kończą porządkowanie ulic

Brukarze warszawscy zdwoili tern- i . bruk na ul. Olgierda, na Woli
po prac przy porządkowaniu ulic w  
dzielnicach robotniczych. Kończą oni 
już naprawę jezdni i chodników na 
Grochówie. Na Targówku kładą no-

Mgła wisi nad stolicq
Lotnisko nieczynne

Gęsta, biało-szara mgła zaległa 
Warszawę i środkową część Polski.

. . , . , , ,, Mgła wystąpiła po niedzielnym
dnich zawodowych i ogolnokształcą- śniegu i wczoraj była tak intensyw- 
cych. (i) i na, j;e nie było widać na odległość

Nawet „Czaraś“  nie chce jeść pasztetowej

Fałszowane wędliny sprzedają masarnie

Poranek autorski
St. Ryszarda Dobrowolskiego

Od wielu tygodni obserwuje się 
znaczne obniżenie jakości wędlin i 
innych przetworów mięsnych produ
kowanych w  masarniach warszaw
skich. Wzrosj; popytu na te artyku
ły zachęcił widocznie niektóre nie
uczciwe warsztaty do fałszowania 
swoich wyrobów. Szczególnie fałszuje 
się ostatnio t.zw. kiełbasę serdelową

Miejski Wyda. Kultury i  Sztuki organi
zuje w dniu dzisiejszym — 17 km. o godz.
13-ej w gmachu szkolnym przy ul. Kowel- 
skiej Nr 1 poranek autorski St. Byszarda X pasztetową.
Dobrowolskiego, przy współudziale Karo- W jednym ze sklepów przy ul. Nar- 
liny Lubieńskiej, artystki Teatru Polskiego, i butta — pisze do nas Ob. ŻZ. (adres 

Wstęp wolny. znany Redakcji).

Kupiłam kiszkę pasztetową z sa
mych niemal gotowanych ziemniaków. 
Zresztą, sprzedawczyni (uczciwa) zwró 
ciła moją uwagę, że towar jest sfał
szowany. Innym razem kiszka paszte
towa nabyta przy ul. Foksal była spre
parowana nie wiadomo z jakiego 
klaistru (nawet mój piesek „Czarus" 
nie mógł sobie z nią poradzić tak mu 
się przylepiła do podniebienia)".

7  E  A  T  BŁ V
„Pan Jo-

19

19

19

POLSKI (Karasia 2): godz. 19 
wialski“ .

PLACÓWKA (Królewska 13): godz 
„Synowie11 A. Millera.

MAŁY (Marszałkowska 81): godz. 19 
„Faryzeusze i Grzesznik czyli Dama z 
Winogronem11.

ROZMAITOŚCI (Marszałkowska 8): o 
godz. 19 „Szelmostwa Scapina11.

POWSZECHNY (Zamojskiego 20): o 
„Podróż Pana Per: ichon11 Labicha.

COMOEDIA szwedzka 2): godz. 
„Szczęście Frania11 Perzyńskiego.

NOWY (Puławska 39): godz. 13 „Dom 
otwarty11 Bałuckiego w niedzielę godz.
15 1 w- , nKLASYCZNY (Mokotowska 13): godz. 19 
„Kobieta we mgle11 w niedzielę 15.30 i 19.

TEATR DZIECI WARSZAWY (YMCA 
Konopnickiej 6): „Budowali Most11 przed
stawienie zamknięte.

TEATR „GULIWER1* (ul. Królewska 13) 
w przygotowaniu „Korsarze11.

WRÓBELEK WARSZAWSKI (Zygmun- 
towska 8): „Konferencja O.N.Z.11 godz. 
17.15 i 19.15, w niedziele godz. 15, 17.13 
l 19.15,

NASZ TEATR (w sali teatru „Małego11 
Marszałkowska 81) — Romantyczność balia 
dy i rbmanse A. Mickiewicza inauguracja.

I K  i  U l  /i
PALLADIUM (Złota 7/9): „Dzieci ulicy11 

(Sciuscia), pocz. 13, 15, 19, 21 i  Zw. Zaw. 
o 17.

ATLANTIC (Chmielna 33): „Wielkie 
nadzieje11, godz. 14, 16,30, 21,30. Zw. Zaw. 
19.POLONIA (Marszałkowska 56): „Zakaza- 
ne piosenki11, godz. 12.30, 14.15, 1*15, 21.30. 
Zw. Zaw. o 17.

STYLOWY (Marszałkowska 112): „Młodzi 
ldą“ , pocz. seansów o godz. 13, 15, 17, 21. 
Zw. Zaw. o 19.

AKTUALNOŚCI (Marszałkowska 112}: 
Nowy program nr 47, początek o godz. 11. 

AKTUALNOŚCI Nr. % (Inżynierska S):
Nieczynne w okresie letnim.

SYRENIA (Inżynierska 2): „Decyzja prof. 
Milasa11, godz. 15, 17, 21 i Zw. Zaw. 19. 
W niedziele i święta od godz. 13-ej.

TĘCZA (Suzina 4): „Belita tańczy11, pocz. 
seans, o godz. 15, 17, 21. Zw. Zaw. o 19. 
W niedziele i święta od godz. 13-ej.

O E f C Z Y T Y
FTK i Polska YMCA urządza 17 bm. od

czyt pt. „Warszawa Królewska do 1784 r.“ 
który wygłosi dr. Kazimierz Zawanowski 
Oidczyt wygłoszony będzie w  sali YMCA 
przy ul. Konopnickiej 6 o godz. 19-ej. 
Wstęp członkowie PTK, YMCA, PTT oraz 
studenci zł. 25 goście 50 zł.

W Y S T A W Y
Muzeum Narodowe — Wystawa Książki 

Radzieckiej i pokaz malarstwa rosyjskie
go. Zbiory stałe: malarstwo polskie, obce 
i sztuka gotycka. Otwarte codziennie w 
godz. 10—15, w sobotę, niedzielę i święta 
w godz. 10—19. W poniedziałek zamknięte.

m a  &* s u
17 listopada (środa) 

5.10 Sygn.; 5.15 Wiad. por.j 5.20
Konc. por.; 6.10 Dz. nor.; 6.25 Muz. 
por.; 7.00 Wiad. por.; 7.20 Muz. po- 
pul ; 8.55 Szkolna gazetka radiowa; 
9 30 Wszechnica Radiowa; 11.40 „Je
szcze Polska nie zginęła" aud. szkol
na- 12.04 Wiad. połudn.; 12.10 Kro
nika polityczno-gospodarcza Czecho
słowacji: 12.30 Konc. dla szkół; 15.30 
Aud dla dzieci; 16.00 Dz. popoł.; 16.30 
Skra. Techn.; 17.00 Konc. Małei Ork. 
P R  - 17.45 Pog. naukowa; 17.50 „Pa
triotyzm i internacjonalizm proleta
riatu" pog.; 18.00 Pieśni St. Wiecho- 
wieża; 18.15 Pieśni włoskie; 18.35 
„Uliczka Klasztorna" powieść; 18.45 
„Film w służbie pokoju felieton; 
19.00 Aud. dla wojska; 19.25 Kwa
drans piosenek; 19.40 Wszechnica. Ra 
diowa; 20.00 Dz. wiecz.; 21.00 Aud. 
Chopinowska ;21.30 Przemówienie z 
okazji „Tygodnia Studenta: 21.40 
Recytacje konkursowe: 22.00 Ork, 
Taneczna P.R.; 23.00 Ost. wiad.: 23,10 
Muz. taneczna; 23,30 Hymn,

Używana w  zastępstwie masła (do 
smarowania) t.zw. metka poznańska 
(nabyta w  sklepie znanej spółdzielni 
masarskiej) jest twarda i zalatuje o- 
dorem baraniego łoju. Salcesony są 
również w złym gatunku. Bez tłusz
czu, same żyły i chrząstki, twarde 
jak podeszwa skórzana.

Dziwne, że dotychczas nie zain
teresowały się wspomnianymi fał
szerstwami produktów masowego 
spożycia czynniki kontrolne, wresz
cie sam Cech Rzeźników i Wędlinia- 
rzy, któremu przecież powinno 
szczególnie zależeć na dobrej sławie 
warszawskiego rzemiosła wędliniar
skiego. (i)

kilkudziesięciu metrów zapalonych 
świateł samochodów i tramwajów.

Napływ mgły został spowodowany 
przez ciepłe powietrze zwrotnikowo- 
morskie. W ciągu ostatnich dwóch 
dni z lotniska na Okęciu nie odleciał 
ani jeden samolot pasażerski. Dzisiaj 
mgła prawdopodobnie ustąpi. Utrzy 
ma się jednak pogoda mglista przy 
możliwościach drobnych opadów a 
temperatura sięgać będzie 10 stopni.

dobiegają końca prace przy układa
niu chodnika na ul. Bema i ul. Gór- 
czewskiej.

W końcu b. tygodnia dodatkowa 
brygada robotników przystąpi do pra 
cy na Mokotowie, gdzie jeszcze kil
ka ulic wymaga uporządkowania.

Specjalna grupa brukarzy pracuje 
także w  al. Sikorskiego, gdzie ukła
dany jest chodnik przed przystan
kiem autobusów linii praskich. No
wy trotuar będzie nieco dłuższy od 
wysepki przystanku tramwajowego. 
Wczoraj zakończono wreszcie budo
wę wysepki na rozdrożu ul. Brackiej, 
Chmielnej, Szpitalnej i Zgoda. Z wy 
sepki tej korzystać będą przede 
wszystkim przechodnie, (as)

rektor oddz. gł. SPB, inz- c0w»- 
podziękował robotnikom i 
kom za wydajną pracę, z prffP®'’ 
się jednocześnie z apelem 0 t)U  ̂
gowanie tej akcji na innycn 
wach SPB. „

Pracownicy oddziału nr-

Robotnicy wchód#
do Rad Dzielnicowy0 pra

Dzielnicowa Rada Narodo^t,jnyW ■ ro

botnicy) obradować będzie * ^  
pierwszy 22 b. m. o godz. 1 u 
Małej 2. , I'

Nowi radni zostaną Poin;V g-ty® 
i przeszkoleni na specjalny 
dniowym kursie, (i)

Płaszcze i baty
dla pracoiunikÓLi) ZOM-u

ZOM zakupił dla swoich pracowni
ków 400 par butów gumowych z cho
lewami oraz 460 płaszczy nieprzema
kalnych.

Płaszcze i buty otrzymają przede 
wszystkim zamiatacze ulic. (as)

Na osiedla Mariensztackim

przybędzie sześć nowych domów
Na osiedlu Mariensztadzkim prowa

dzone są obecnie intensywne prace 
wykończeniowe przy trzeciej szóstce 
zabytkowych kamienic. Piece, kuch
nie, światło instalowane są w  domach 
nr: 3, 5 i 7, 16-cie przy Rynku Marien 
sztadzkim oraz w budynku przy ul. Do

■ M M M M I
Elżunia dla Elżuni

Wypadki autobusowa
na Srebrnej i Marszałkowskiej

Na rogu Chmielnej i Marszałkowskiej 
zderzył się autobus linii 102 ze stojącym 
na jezdni samochodem osobowym. Latarnia 
autobusu oraz chłodnica zostały uszkodzone. 
Ofiar w ludziach nie było.

Za wzruszeniem przeczytałam apel Rana 
Redaktora w „Życiu Warszawy11, w któ
rym Ran zwraca się do społeczeństwa z 
prośbą o przyjście z pomocą biednej El
żuni z Riastowa. Nazywam się również 
Elżunia, mam lat 12 i obchodzę imieniny 
19 listopada.

Jestem uczennicą klasy 7-ej szkoły Nr 
171. Mając możność przyjścia z pomocą 
biednej imienniczce, oddaję do dyspozycji 

| redakcji „życia Warszawy11 palto, kapce, 
sweterek oraz 1.000 zł na kupno książek 
szkolnych.

Rzeczy te są do odebrania Nowogrodzka 
42 m. 1 1 , względnie proszę o podanie mi 
bliższego adresu Elżuni z Riastowa, abym 
jej mogła osobiście wręczyć potrzebne jej 
rzeczy.

Mam nadzieję, że za moim przykładem 
pójdą również inne Elżunie, aby ulżyć doli 
tym biednym sierotom.

Elżunia z Nowogrodzkiej

Na Srebrnej zderzył się autobus linii O 
z samochodem osobowym. Uszkodzone wo
zy ściągnięto do zajezdni.

Dziękujemy Elżuni z Nowogrodzkiej za 
dobre serduszko. Wierzymy, że apel jei
t r o  f i  A  r\  I n w t r n L  ~  A  ,* „  '  — •  Jtrafi do innych rówieśniczek.

U c z ą  siQ i baw ią
pod kierunkiem w y c h o w a w c y

Przy ul. Kleczewskiej (Żoliborz), 
Czerniakowskiej 128 i Hożej 41 w 
trzech punktach opiekuńczych dla

Ofiary
Zamiast kwiatów dla Dr. Żery sł 5,000. 

na sieroty Warszawy.

Na Instytut Fryderyka Chopina (Dom 
w żelazowej Woli) — 

zamiast kwiatów na trumnę śp. Wandy 
z Wolffinów Ulrichowej, ukochanej Przy
jaciółki 1 zacnej Opiekunki, zł. 5.006 — 
składają wdzięczne Maria Kamieńska i Mar 
gerita Trombini-Kazuro.

Ew, Z&w, Pracowników Fwsjerskich 
wpłaca na odbudowę Warssawy a* Ś6.2S9.— 
ad członków Swdązku — którzy wpłacają 
ttedę atesięcKa* ikłftdM pieeeatewe.

dzieci zaniedbanych znajduje pomie
szczenie 150 dzieci.

W punkcie dziecko otrzymuje trzy 
razy dziennie gorący posiłek, którego 
niejednokrotnie ze względu na cało
dzienną pracę rodziców nie może o- 
trzymywać w domu.

Specjalni wychowawcy-nauczyciele 
pilnują odrabiania lekcji i dopomaga 
ją dzieciom w nauce, ponadto świe- 
tiiczanki prowadzą gry świetlicowe i 
uczą dzieci zespołowej zabawy.

Wydział Opieki Społecznej zorga
nizował ponadto raz na miesiąc poga

A oprócz Elżuni z Piastowa wiemy jeszcze 
o wielu nieszczęśliwych dzieciach, którym 
bardzo była potrzebna odzież, książki itp.

(Red.)

Elźunię z Piastowa prosimy o zgłosze
nie się do Redakcji 19.XI. w dniu Jej 
imienin — w godz. 13—15.

brej 87. Kamienice te zosta  ̂ gf 
ne do użytku jeszcze przea 
nia br. rien^ W

Dotychczas na osiedlu Aô c'
kim przekazano lokatoron^
t. j. dwie serie. R ozpoczęto ,^  gt .̂ 
wę czwartej serii domów,, *  .iod strony ulic Bednarskiej
Jeszcze przed zimą domy te 
pokryte dachem, (as) iClIW

U r z ę d o w y  s am o ch ó d  g , ,
z miny kierouicH

Wczoraj w godzinach
wyjeżdżający nieprawidłowo * 
slsiej z nadmierna szybko** g Ww«(T( 
samochód „Citroen11 Nr Ą  V l ł / f
samochód Nr H 80429 ja ^ f^ ocb 0"' J 
wzdłuż ul. Dobrej. Obydwa s 
niosły poważne uszkodzenia- e'5' %

Odpowiednie władze 9<ł> f
irowe konsekwencje w Sl" n IW.5S pj

szczycieli dobra państwowe»^ . . . . .  j --------- - . .  . .  s.\1
którego należy samochód $r,oieT 
winien poinstruować swoich . 

należy prawidłowo jeździć.

%

ZROZPACZONA WDOWA. Sieroty po 
uczestnikach walki zbrojnej o niepodleg
łość i demokrację mogą otrzymać sty
pendium. Radzimy więc zwrócić się w 
tej sprawie do Zw. Uczestników Walki 
Zbrojnej o Niepodległość i Demokrację, 
Warszawa, ul. Jasna 17.

RENATA WORONIECKA. Nikt ni« ma 
prawa Pani stamtąd usunąć, gdyż pra
cuje Pani i mieszka w tym lokalu od 
1945 r. Nakaz kwaterunkowy jest w tym 
wypadku niepotrzebny. Jeśli orzeczenie 
komisji lokalowej będzie inne, prosimy 
nas o tym zawiadomić i jednocześnie od
wołać się od powyższej decyzji do dru
giej instancji tj. powiatowej komisy! lo
kalowej.

STAŁA CZYTELNICZKA. Nie Wiemy, 
o jakiego rodzaju zniżki Pani chodzi, 
nie możemy więc konkretnie odpowie
dzieć. W sprawie szkjf pracy społecznej 
należy się zwrócić do Związku Młodzieży 
Polskiej, Warszawa, ul. Mokotowska 3.

O LE S K I płatnikom podatku obrotowe- 
r< j.s przysługuje żadna zniżka i muszą 
opłacać wg. podwyższonych stawek.

NAUCZYCIEL. Należy zawiadomić o 
tym Kuratorium Okręgu Szkolnego War
szawskiego, które przeprowadzi w tej 
sprawie dochodzenie. Winni poniosą, za
służoną karę.

STEFAN SZTABIN S KI. Kursy języków

Jeślj

daRki z rodzicami lub opiekunami, na •

de

STAŁY CZYTELNIK — Gj0Kal‘ 
wa pobierania czynszów zpie n itt
wych nie jest icszcze ostał

MIKOŁAJ KRAJEWSKI- 
Pan bliższe dane w tej sPra „m 
o przesłanie ich pod adreS' gFj,
dakcji. • __ f

"  •— ll
i „ r a  v, .ft'1 b

tlona. Właściciel domu ina 
wpłat na FGM pobierać jesẐ  z» (yjw 
sumę. Gdyby kwoU ,.fCr»tu rtii’ 
należy się odwołać do rl 
wego w danym starostwie. dra

STAŃCZYK. Wierszy u‘ rZesl»c w  
Stwór swój może Pan P 
dakcji „Szpilek11.

MRÓZ HENRYK.

może Pan

żek Narodowego W ydania  sJ,e) r 
cza roznocznie się w Picr
grudnia br. . ęnt***MARIA TCHÓRZNICKA. ®{ p»
ruszymy w najbliższym 
naszego

czasie

których omawiane są metody wycho 
wywania dzieci.

dsis się Pan mógł dowiedzieć o warunkach 
przyjęcia.

iszego pisma. T-a<rC? ^ W ' ^ZROZPACZENI MIESZKA* ie » .
KA. Linia tramwajowa na -par# 
będzie dochodziła do ul- Igl}y 
stronę Targówka będą kurs . vV JrA
Ponieważ ilość autobusów' *
miesiącu coraz większą. si’ 
munikacja na tej trasie ^
uciążliwa.

♦  „łrzyrna 0 'W dniu wczorajszym 0 ^  wa
stępuj?ce ljsty, podpisane.

Kinomaniak z Pragi, ó k . . wjc2' 
fania RRO, Czytelnik, ■ ^ y *1
dzeń, Maria Wulkner, A 
•Jotka.

Y

ar,

mieciezatrudnieni przy budowie - 
ni owego osiedla WSM na
postanowili zakończyć budoW^
domów tego osiedla i ^  ^
użytku 20 grudnia br., ^  ̂  p}[ 
przed terminem wyznaczeń.  ̂
nem robót. Również PraCĈ pj3 pf- (/ 
stalatorscy i elektryczni 
zobowiązali się skrócić ter , 
konania robót w  trzech óu 
tego osiedla o 40 dni.

Północ w  nowym zmienioj^^ci 
dzie (zasiądą w niej w  po ruj.


