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Nowe złoża
węgla brunatnego

na Kujawach
Prowadzone od kilku lat prace 

poszukiwawcze węgla brunatnego 
na Kujawach doprowadziły, nie
zależnie od dawniej rozpozna
nych złóż w rejonie Konina, do 
odkrycia nowych w okolicy Tur
ka i Uniejowa nad Wartą.

W br. badania te mają być 
rozszerzone w celu bliższego o- 
kreślenia zasobów węgla brunat

nego na nowoodkrytych terenach.

Sz^b naftowy
g łę b o k o ś c i 3  081 m
oduiercono na Podkarpaciu

Przy wierceniach .poszukiwawczych 
nowych złóż ropy naftowej, górnicy , . , . ,
podkarpackiego zagłębia naftowego mz. Rojowski oświadczył:

Dalszy rozwój przemysłu energetycznego w br.

Budowa i rozbudowa dziesiątków elektrowni
Oddanie do użytku 7 turbozespołom

Zadamy zniszczenia zapasów t a i  atomowej
Sjiołeczeństwo polskie era apel SB?

Ze względu na doniosłe znaczenie, jakie dla dalszego rozwoju naszej 
gospodarki ma rozbudowa przemysłu energetycznego — powołana została 
specjalna jednostka organizacyjna, kt órej zadaniem będzie budowa nowych 
i rozbudowa istniejących elektrowni — Centralny Żarz. Budowy Elektro
wni.

Na czele tęgo centralnego zarządu 
stanął dyrektor generalny Min. Bu
downictwa Przemysłowego — inż. 
M. Rojowski, budowniczy Trasy 
W—Z, Huty im. Lenina i innych 
wielkich obiektów, laureat Zespoło
wej Nagrody Państwowej w dziedzi
nie postępu technicznego.

W rozmowie z przedstawicielem

odwiercili przy pomocy radzieckiego 
żurawia rotarowego typu UZ-TM — 
otwór głębokości 3.081 m. Jest to naj
większa głębokość, jaką dotychczas 
uzyskali polscy naftowcy na podkar
packich złożach roponośnych.

Celem próbnego wiercenia było 
zbadanie, czy starsze warstwy geolo
giczne posiadają zasoby ropy nafto
wej. Obecnie na różnych głęboko
ściach tego otworu poszukiwawczego 
przeprowadza się próby uzyskania 
ropy naftowej.

Początek obrad
podkomisji rozbrojeniowej ONZ

LONDYN (PAP). 23 bm. przybył 
do Londynu pierwszy zastępca mini
stra spraw zagranicznych ZSRR, A. 
A. Gromyko. Będzie on reprezento
wał rząd radziecki w Podkomisji 
Rozbrojeniowej ONZ, której obrady 
rozpoczynają się 25 bm.

W br. wznosić będziemy nowe 
obiekty energetyczne na kilkudzie
sięciu placach budowy. Przepro
wadzamy rozbudowę dziesiątków 
elektrowni. W planie inwestycyj
nym na r. 1955 przewiduje się od
danie do eksploatacji nowych tur
bozespołów w elektrowniach: Os
trołęka, Elbląg, Czechniea, Stalowa 
Wola, Jaworzno II, Żerań i „Vic- 
toria". Niezależnie od t go prowa
dzić będziemy budowę nowych zu
pełnie obiektów: w Koninie — 
pierwszej w Polsce elektrowni na 
węglu brunatnym, elektrowni Łódź 
II, elektrowni w Bielsku, Skawi
nie i Tarnowie.
W budownictwie energetycznym 

pragniemy również wprowadzić na 
szeroką skalę stosowanie betonów 
sprężonych oraz tzw. plastyfikato
rów do betonu.

Przy budowie nowych obiektów — 
stwierdza dalej dyr. Rojowski — z 
których kilka co najmniej dorówny-

Zakłady w Oświęcimiu

W ustawie o 6-letnlm planie rozwoju gospodarczego i budowy podstaw 
socjalizmu czytamy, że przemysł chemiczny ma się stać w 1955 r. drugim 
obok węglowego przemysłem narodowym Polski. Wśród zakładów przemy
słu chemicznego jednym z największych są Zakłady Chemiczne w Oświę
cimiu. Na zdjęciu: fragment urządzeń służących do produkcji benzyny synte 
tycznej. CAF fot. Pieńkowski

wać będzie rozmiarami największej 
naszej elektrowni — Jaworzno II, 
zastosujemy najnowsze zdobycze 
techniki. Np. przy budowie elektro
wni Łódź II przewiduje się zastoso
wanie montażu wielkich prefabryko
wanych elementów konstrukcyjnych 
o wadze do 90 ton. Największe do
tychczas stosowane elementy żelbe
towe w naszym budownictwie waży
ły zaledwie ok. 20 ton. Prefabryko
wane elementy pozwolą nam skró

cić czas budowy elektrowni o ok. 6 
miesięcy, co w konsekwencji zapew
ni oszczędność, na samych tylko ko
sztach administracyjnych, kilkunastu 
min zł.

Dużo poważniejsze zadania cze
kają nas w nowym pianie 5-letnim. 
Będziemy dążyć do tego, by po
dwoić w tym czasie mac produk
cyjną prz mysłu en rgr tycznego. 
Wstępne założenia planu 5-Ptniego 
przewidują w związku z tym bu
dowę szeregu nowych elektrowni 
(w tym kilku elektrowni wodnych), 
które dostarczać będą prąd do naj
odleglejszych nawet miejscowości, 
zabezpieczając warunki jak naj
szerszej elektryfikacji wsi.

W dalszym ciągu odbywają się w 
całym kraju wspólne posiedzenia ko
mitetów Frontu Narodowego i komi
tetów Obrońców Pokoju, których u- 
czestnicy — przedstawiciele wszyst
kich warstw społeczeństwa — wyra
żają swe gorące poparcie dla uchwał 
wiedeńskiej sesji Biura Światowej 
Rady Pokoju, domagając się zniszcze
nia zapasów broni atomowej i za
przestania jej produkcji. Zebrania ta
kie odbyły się ostatnio m. in. w Ło
dzi, Krakowie i Rzeszowie.

Uczestnicy plenarnego posiedzenia 
w Łodzi postanowili przeprowadzić 
zakrojoną na szeroką skalę kampa
nię, która będzie miała na celu 
wszechstronne omówienie przez spo
łeczeństwo łódzkie uchwał SRP, aby 
je najpełniej poprzeć walką i pracą. 
Przewiduje się m. in. organizowanie 
zebrań w obwodach, blokach, zakła
dach pracy i świetlicach na terenie 
Łodzi, wydawanie specjalnych okoli
cznościowych gazeteK, organizowanie 
w świetlicach i domach kultury tzw, 
wieczorów przyjaźni i konkursów re
cytatorskich utworów, których tema
tem jest walka o pokój.

Przedstawiciele społeczeństwa Kra
kowa postanowili wysłać do miesz
kańców Lipska list z apelem o roz
winięcie wspólnej walki przeciw 
przygotowaniom do nowej wojny, 
przeciw próbom wykorzystania 
energii atomowej dla ceiow zorooni- 
czych. W tym celu zebrani proponują 
nawiązanie ściślejszej więzi pomiędzy

Telefonem z Berlina od naszego specjalnego wysłannika

»Doniesienia z pola walki«
24 lutego 1955 r.

BOK gmachu Opery i stacji ko- 
lejki nadziemnej przy Friedrich- 

strasse, przebiegający nad ulicą 
świetlny napis z daleka przyciąga 
oczy przechodniów. To dziennik 
„Neues Deutschland“ przynosi, jak 
zazwyczaj, ostatnie wiadomości. Dziś 
są to wszakże wiadomości specjalne, 
wiadomości, które tenże dziennik w 
swym rannym wydaniu określił jako 
ostatnie „doniesienia z pola walki". 
Chodzi mianowicie o rozpoczętą dziś 
w Bundestagu debatę nad ratyfika
cją układów paryskich.

Brukowa prasa zachodnio-berlińska 
rozpisuje się szeroko o liczebności 
oddziałów policji, sprowadzonej spe
cjalnie do Bonn na czas debaty, o 
dodatkowej motopompie, mającej 
uniemożliwić demonstrantom dostęp 
do gmachu Bundestagu, o stale za
jętej linii telefonicznej, łączącej pa
łac Schaumburg (siedziba rządu), z 
rezydencją wysokiego komisarza USA 
w Niemczech, Conanta, itd. itd. Ale 
nawet i te dzienniki nie mogą Ukryć 
faktu, że w obliczu zbliżającej się 
debaty trzeszczy koalicja bońska i że 
ewentualne zwycięstwo Adenauera, 
jeśli tak będzie można nazwać raty
fikację, może stać się dla CDU gro
bem w następnych wyborach.

KROPLE GORYCZY
Miarą chaosu, jaki panuje za ku

lisami reżimu bońskiego, są np. do
niesienia dziennika „B. Z.“ , który 
ułożył nawet specjalny kalendarzyk 
wydarzeń ostatnich godzin przed roz
poczęciem debaty.

Tak więc np. o godz. 17 frakcja 
FDP — drugiej co do wielkości par
tii koalicji bońskiej, postanawia gło
sować przeciwko tej części układów, 
która dotyczy statutu Zagłębia Saary. 
Godz. 18: Specjalne posiedzenie rzą
du, na którym Adenauer stawia mi
nistrom z ramienia Freie Deutsche 
Partei, jak również Jacobowi Kaise-

Polski dzień konkursu
(Obsługa własna)

Danuta Dworakowska rozpoczęła wczoraj przedpołudniowe przesłu
chania trzeciego dnia Konkursu im. Fryderyka Chopina. Po niej gra
li: Zenon Fischbein (Argentyna), Peter Franki (Węgry), Oscar Gacitua 
(Chile), a po południu — Henri Gautier (Francja), Anna Marie Glo- 
benski (Kanada), Elisabeth Gmóhling (NRF) i Francoise le Gonidec 
(Francja).

Dzisiaj jest dzień Polski. Wśród 
7 kandydatów wystąpi 3 Polaków: 
Lidia Grychtołówna, Adam Harasie- 
wicz i Tadeusz Kerner. Przesłucha
nia poranne rozpoczynają się dziś wy
jątkowo o godz. 11.39.

A oto kolejność występów w dniu dzisiej
szym: przed południem — Jaremy S. Gott (An
glia), Manfred Grasse (NRF), Lidia Grychtołów
na (Polska) i Adam Harasiewicz (Poiska), zaś 
po południu o godz. 16 Tadeusz Kerner (Pol
ska) oraz Milan Klicnik (Czechosłowacja) i Sta- 
nisłav Knor (Czechosłowacja).

Wczorajszy dzień pobił chyba re
kordy frekwencji. I przed południem 
i po południu sala była pełna. Orga
nizatorzy sprzedali dużą ilość wej
ściówek, z którymi przyszło sporo 
młodzieży, nietyiko z warszawskich

Złoża trawertynu
odk uto iii uiof. łódzkim

(Obsługa własna)

Ł Ó D Ź (obsł. wł.). Martwica kamien
na, czyli inaczej trawertyn, to cenny 
materiał budowlany —  kamień, który 
po odpowiedniej obróbce nadaje się 
do wyłożenia wnętrz budynków. 
Pierwsze złoża trawertynu w Polsce 
odkryto ostatnio w woj. łódzkim, w 
Działoszynie pod W ieluniem. W  trze
cim kwartale br. przystąpi się do ich 
eksploatacji.

Należy zaznaczyć, że trawertyn 
sprowadzaliśmy dotąd z Czechąsło- 
wacji, Niemiec i Włoch4

lecz 1 z zamiejscowych szkół muzycz
nych. Stworzyła ona na sali atmo
sferę żarliwości i szczerego entuzja
zmu, walnie przyczyniając się do 
bardzo miłego nastroju. Publiczność 
niesłychanie żywo, chwilami entuzja
stycznie przyjmowała grę pianistów, 
długimi oklaskami dziękując za wy
konane utwory. Najgorętsze brawa 
zbierali: Peter Franki, Fracoise le 
Gonidec i Danuta Dworakowska.

Serdecznie przyjmowano również 
występy pozostałych kandydatów. 
Z pewnością żaden z występujących 
dzisiaj pianistów nie mógłby się 
skarżyć na brak sympatii i uznania.

Lista kandydatów do przesłuchań 
I etapu Konkursu stale się powięk
sza. Wczoraj przyjechał pierwszy 
kandydat włoski, 25-letni pianista 
Giuseppe Postigiione. Przyjazdu dal
szych Włochów oczekuje się w naj
bliższych dniach. Przyjeżdżają rów
nież obserwatorzy Konkursu z za
granicy. Patrząc na stoły sądu kon
kursowego widzi się na pierwszy rzut 
oka, że codzień więcej miejsc jest 
zajętych. W kuluarach panuje istna 
wieża Babel — wielojęzyczne rozmo 
wy krzyżują się z okrzykami zachwy
tu uczennic, którym udało się zdobyć 
szczególnie upragniony autograf.

W  kiosku Zarządu Przemysłu Muzycznego u- 
kazały się już pierwsze egzemplarze „gazety pły
towej” — - nagrań konkursowych poszczególnych 
kandydatów. Dziś będą już w sprzedaży nagra
nia kandydatów z dwóch pierwszych dni, a więc 
Tani Achot (Iron), Ritva Ariava (Finlandia), Wło- 
dimira Aszkenazi'ego (ZSRR), M i rei I le Auxietre 
(Francja), Gyorgy Banhalmi (Węgry), Aiaina 
Bernheima (Francja), Emi Behar (Bułgaria), 
Geoffrsy Buckley (Anglia), Evelyne Chaufour 
(Francja), Andrzsia Czajkowskiego (Polska) i 
Moniąue Duphil (Francja). Jutro będą w sprze*

dąży dalsze nagrania z następnego dnia Kon
kursu. Z nagrań pierwszego dnia najwięcej 
sprzedano płyt Włodimira AszkenazPego i Ritwa 
Ariava. (Ah),

rowi, członkowi własnej partii, ulti
matum: albo głosujecie za całością 
układów, albo oddajecie swe teki. 
Godz. 19: Adenauer dementuje jako
by stawiał ultimatum, ale jednocześ
nie zapowiada, że głosowanie FDP 
przeciwko układowi o Saarze ozna
cza otwarty kryzys rządowy. „Nie 
zamierzam pozwolić, aby FDP — 
oświadczył Adenauer według dzien
nika „Hannoverische Presse" — wy
jadał tylko rodzynki z ciasta. Musi 
ona być gotowa na połknięcie kilku 
kropel goryczy". Godz. 20‘: Nowe po
siedzenie, tym razem całej tzw. ko
misji spraw zagranicznych Bundesta
gu, na którym wysunięty zostaje pro
jekt kompromisowej rezolucji, stwier
dzającej, iż najważniejszym celem 
rządu jest nadal dążenie do zjedno
czenia Niemiec i że po ratyfikacji 
rząd winien wymóc na mocar
stwach zachodnich rozpoczęcie czte
rostronnych rozmów dla osiągnięcia 
tego celu.

Nie trudne się domyślić, że chodzi 
tu o stworzenie swego rodzaju alibi, 
którym partie koalicji rządowej mo
głyby się zasłonić przed opinią pu
bliczną. Faktem jest wszakże, że nie
mal wszystkie dzisiejsze dzienniki 
wyszły z sensacyjnymi tytułami, ro
kującymi kryzys rządowy w Bonn i 
wyrażającymi powątpiewanie, czy 
Adenauerowi uda się przeforsować 
za jednym zamachem drugie i trze
cie czytanie wszystkich 4 ustaw we
dle wspólnie ułbżonego z Conantem 
rozkładu jazdy, tj. do soboty wieczo
rem.

Jakkolwiek zakończy się debata w 
Bundestagu — jasne jest, że naród 
niemiecki nie ma ochoty wypijać 
trucizny uwarzonej przez Adenauera. 
Świadczą właśnie o tym wyświetla
ne przez „Neues Deutschland" do
niesienia z całego kraju, mówiące o 
walkach, które naród niemiecki to
czy przeciwko układom. We wszyst
kich okręgach wielkiego Berlina, 
Magdeburgu, . Erfurcie, Szwerinie, 
Lipsku odbywają się dzisiaj wielkie 
masowe manifestacje robotnicze. Jak 
donosi dzisiejsza prasa, robotnicy 
okręgu Ruhry przygotowują się do 
odbycia manifestacyjnego marszu do 
Bonn. Na ręce deputowanych do 
Bundestagu nadeszły tysiące listów,

protestujących przeciwko remilitary- 
zacji.

O terrorze moralnym, jakim rząd 
Adenauera pragnie zmusić nawet 
członków swojej własnej partii do 
milczenia świadczy incydent w Stutt
garcie, kiedy to boński minister Er- 
hardt w czasie specjalnie zorganizo
wanego dla członków CDU zebrania 
wręcz nazwał głupcem jednego z 
uczestników, który ośmielił się kry
tykować układy paryskie. Rozprze
strzeniane są również w prasie po
głoski, jakoby rząd po ratyfikacji 
zamierzał wytoczyć procesy o zdradę 
stanu członkom SPD i zw. zawodo
wych, którzy ośmielali się występo
wać przeciwko układom. Wszystko 
to dobitnie świadczy o klimacie, ja: 
ki panuje w Niemczech zachodnich.

Powagę sytuacji wyraził też Wil
helm Fieck w swoim wczorajszym 
radiowym przemówieniu, które za
kończył słowami: „Paryskie układy 
wojenne muszą upaść, albowiem tyl
ko wtedy Niemcy mogą się zjedno
czyć w jedności, pokoju i demokra
cji".

HENRYK KASSYANOWICZ

mieszkańcami obu tych miast, szczy
cących się bogatym wielowiekowym 
dorobkiem kulturalnym.

Pierwsza w przem yśle węglowym
Kopiais »J< flisa*

ujjjkcnała pian bm.
24 bm. — na cztery dni przed 

terminem załoga kopalni „Jani
na" pierwsza w przemyśle wę
glowym wykonała miesięczn e za-, 
dania produkcyjne.

Kop. „Janina", która jeszcze 
pod koniec ub.r. należała, do naj- 
gOTei pry--snących fccpr*ń w Ja- 

worznicko-Mikułowskim Zjedno- 
ezoaiu Priem. ivęgio\vego, w mu. 
pracowała rytmicrr.ie i wydoby
wała codziennie dodatkowe tony 
węgla, co przyczyniło się do 
przedterminowego wykonania 
planu.

27 bm. wybory do rad
tu i l  republikach ZSRR

MOSKWA (PAP). 27 bm. odbędą 
się wybory do rad najwyższych i te
renowych w 11 republikach związko
wych ZSRR. W pozostałych 5 repu
blikach wybory odbędą się 6 marca.

Kampania wyborcza przebiega w 
Zw. Radzieckim w atmosferze jedno
myślności i zwartości całego narodu. 
Tak jak i w latach ubiegłych, nartia 
komunistyczna idzie do wyborów w 
jednym bloku z bezpartyjnymi robot
nikami, chłopami i inteligencją.

Obecnie we wszystkich republi
kach odbywają się spotkania wybor
ców z kandydatami na deputowanych 
do rad najwyższych i terenowych.

Strajk generalny
w  Z a g ł ę b i u  S a a r y

BERLIN (PAP) Od 21 bm. trwa 
w Zagłębiu Saary strajk 70 tys. me
talowców. Wybuchł on na tle żądań 
podwyżki płac.

Ponieważ władze Saary pośredni
cząc między pracodawcami a robot
nikami stanęły po stronie pracodaw
ców, metalowcy zorganizowali sze
reg manifestacyjnych pochodów, do
magając się uznania swych postula
tów. Policja w Saarbruecken zablo
kowała szereg ulic miasta i zaatako
wała manifestantów granatami z ga
zem łzawiącym i hydrantami. W wie
lu punktach Saarbruecken doszło do 
starć między policją a robotnikami.

W odpowiedzi na brutalne metody 
policji i stanowisko władz Saary w 
konflikcie, kierownictwo zrzeszenia 
zw. zaw. Saary proklamowało na 25 
bm. 24-godzinny strajk generalny w 
całym Zagłębiu Saary, który obejmie 
310 tys. robotników i urzędników.

»Żadna groźba ani szantaż nigdy nas nls zastraszą®

D ziś  w y s tą p ią
JEREMY S. G O TT (Anglia). Urodzony 29.VI. 

1929 roku w Hampton House. Studia muzyczne 
odbywał w Radley College koło Okfordu, W
1946 roku wstąpił do Królewskiej Akademii Mu
zycznej w Londynie, gdzie studiował do roku 
1949 pod kierunkiem prof, Victora Bootha I Nor
mana Demuth, korzystając ze stypendium Thal- 
berga. Po ukończeniu Akademii pracuje z prof. 
Louis Kentnerem. Dał liczne recitale w Anglii.

MANFRED GRASSE (Niemiecka Republika Fe
deralna). Urodzony 22.X.1933 r. w Wilhelmśha- 
ven. W roku 1942 rozpoczął naukę gry na for
tepianie, którą ukończył po przerwie wojennej 
w Seminarium Muzycznym w Kiionii w 1953 roku. 
Od kwietnia 1954 roku studiuje w Akademii Mu
zycznej w Hanowerze. Jest uczniem profesora 
M. Gynz-Rekowskięgo, Reimana Dahlgruna oraz 
Paul Baumgartnera.

LIDIA GRYCHTOŁOWNA (Polska). Urodzono 
18.V II.1928 r. w Rybniku. Regularną naukę gry 
na fortepianie rozpoczęła w siódmym roku życia 
u prof. W. Chmielowskiej, a w 1935 r. w Śląskim 
Konserwatorium Muzycznym w Katowicach. Przer
wane w czasie okupacji studia muzyczne konty
nuowała prywatnie u prof. Szafranka. W  latach 
1945 —  1951 studiowała na wydziale instrumen
talnym (klasa fortepianu prof. W. Chmielow
skiej) w PWSM w Katowicach, kończąc szkołę 
z najwyższym odznaczeniem, po cjym została 
przyjęta na studia aspiranckie pod kierunkiem 
prof, Z. Drzewieckiego w Krakowie, W 1953 r. 
brała udział w Międzynarodowym Konkursie Pia
nistycznym im. Margueritte Long w Paryżu, Na
stępnie odbyła dwumiesięczne tournee artystycz
ne po Chińskiei Republice Ludowej, W 1954 r, 
koncertowała w Anglii oraz brała udzieł w licz
nych koncertach symfonicznych, recitalach i 
audycjach przed mikrofonem Polskiego Radia.

ADAM HARASIEWICZ (Polska). Urodzony 
1.V II.1932 r. w Chodzieży. Naukę gry na forte
pianie rozpoczął w dziesiątym roku życia. W
1947 r. uzyskał nagrodę na konkursie „Młodych 
talentów” w Rzeszowie. W  1948 r. brał udział w 
konkursie eliminacyjnym przed IV Międzynarodo
wym Konkursem Chopinowskim. Studiował u prof. 
K. Mirskiego I Janiny StojałowskieJ a od 1950 r. 
jost uczniem prof. Z. Drzewieckiego w PWSM w 
Krakowie.

TADEUSZ KERNER (Polsko). Urodzony 18.IX 
1926 r. w Warszawie. Naukę gry na fortepianie 
rozpoczął w 6 roku życia pod kierunkiem swej 
matki pianistki. Podczas wojny przebywał w 
Związku Radzieckim, w miejscowości Czkałow, 
gdzie ukończył technikum muzyczne. W  1946 r. 
osiedlił się w Sopocie, gdzie w 1951 roku ukoń
czył z najwyższym odznaczeniem Państwową Wyż

szą Szkołę Muzyczną w klasie prof. Olgi Illwlc- 
kiej. Jest laureatem konkursów pianistycznych w 
Budapeszcie j w Berlinie. Brał również udział w 
IV Międzynarodowym Konkursie im. Fryderyka 
Chopina. Obecnie jest aspirantem III roku Pań 
stwowej Wyższej Szkoły Muzycznej w Warszawie, 
pracując pod kierunkiem prof. Stanisława Szpi- 
nalskiego,

MILAN KLICNIK (Czechosłowacja). Urodzony 
13.V.1932 r, w Bratysławie. Naukę gry na for
tepianie rozpoczął w 6 roku życia w Vsetinie. W 
roku 1950 wyjechał do Brna, by wyłącznie po 
święcić się studiom muzycznym. Początkowo pra
cował pod kierunkiem prof. Hendery, następnie 
zaś wstąpił do Akademii Muzycznej im. Janacka, 
gdzie studiuje dotychczas w k'osie profesora Lu
dwika Kundery, Koncertował w wielu miastach 
Czechosłowacji.

STANISLAV KNOR (Czechosłowacja). Urodzo
ny 14.11.1929 r. w Pradze, W  latach 1948 —  1952 
odbywał studia muzyczne w Akademii Muzycznej 
w Pradze, które ukończył z odznaczeniem pod 
kierunkiem prof. Frantiska Maxiana. W  1950 r. 
został laureatem konkursu dla planistów na Mię
dzynarodowym Zjeździe Studentów w Pradze. W 
1952 r. został przyjęty na aspiranturę do prof. 
Maxiana, Koncertował wielokrotnie w różnych 
miastach czechosłowackich, ostatnio zoś w stoli
cy Bułgarii.

P fzem ów ienie  Peng M - l w e / a  w  B a ire iie
w 37 rocznicę Armii Radzieckie!

PEKIN (PAP). W mieście Dairen 
(Dalnij) odbyła się uroczysta akade
mia z okazji 37 rocznicy utworzenia 
Armii Radzieckiej.

Na akademii obecni byli członko
wie delegacji rządowej Chińskiej Re
publiki Ludowej, żołnierze i oficero
wie wojsk radzieckich stacjonują
cych w rejonie Port Artura-Dairen, 
pracownicy instytucji radzieckich 
oraz dziennikarze chińscy i radziec
cy.

Przemówienie wygłosił przewodni
czący chińskiej delegacji rządo-wej, 
wicepremier Rady Państwowej i min. 
obrony ChRL Peng Teh-huei.

Przypominając o porozumieniu za
wartym przez Chiny i ZSRR w paź
dzierniku 1954 r. w sprawie wycofa
nia do 31 maja 1955 r. radzieckich sił 
zbrojnych z bazy marynarki wojen
nej w Port Arturze, Peng Teh-huei 
oświadczył:

Czy wycofanie radzieckich sił 
zbrojnych z Port Artura będzie ozna
czało, że ustępujemy wobec agreso
rów? Oczywiście, że nie. Przeciwnie, 
dowodzi to, że siły i jedność Chin 
i ZSRR ogromnie wzrosły. Jeśli kto
kolwiek ośmieli się rozpętać agre
sywną wojnę, kraje nasze natych
miast udzielą sobie nawzajem popar
cia. Ostrzegamy amerykańską klikę 
agresorów, że w razie rozpętania 
wojny oczekuje ich smutny i hanieb
ny koniec.

St. Zjednoczone grożąc wojną i, 
dokonując prowokacji wojennych, 
chcą zmusić naród chiński do wyrze
czenia się słusznej walki o wyzwole
nie Taiwanu. Widocznie St. Zjedno
czone przypuszczają, ze można nas 
zastraszyć przy pomocy gróźb i szan
tażu.

Ale agresorzy amerykańscy mylą 
się głęboko. Naród chiński i narody 
Zw. Radzieckiego, chińskie i radzie
ckie sny zbrojne mają doświadcze
nie w walce przeciwko agresji. Żad
na groźba, ani szantaż to gdy nas nie 
zastraszą. Narody naszych krajów 
potrafią się obronić i zadać druzgo
cący cios tym, którzy zagrażają ich 
wolności i niezawisłości.

Min. Peng Teh-huei zacytował sło
wa przewodniczącego Mao Tse-tunga, 
że dzięki ścisłej współpracy dwóch 
wielkich państw — Chin i Zw. Ra
dzieckiego, wszystkie agresywne pla
ny imperialistów zostaną udaremnio
ne.

Następnie min. Peng . Teh-huei
wręczył przedstawicielowi dowództwa 
radzieckich sił zbrojnych sztandar od 
przewodniczącego Mao Tse-tunga. Na 
sztandarze wyhaftowany jest napis: 
„Potężny Zw. Radziecki i Chińska 
Republika Ludowa są gwarancją 
przeciwko agresji imperialistycznej, 
są ostoją pokoju w Azji i na całym 
świecie".

10 spółdzielni »milioneiów«
lu lu o j. p o z n a ń s k im

Spośród spółdzielni produkcyjnych 
woj. poznańskiego, które dokonały 
podziału dochodu za r.ub. 10 osiąg
nęło dochody przekraczające 1 min- 
złotych.

Znajdują się wśród nich spółdziel
nie w Koninie, pow. Szamotuły, Go
rzycach i Ujezdzie, pow. Kościan, Sa
dowię, pow. Poznań i Orli, pow. Kro
toszyn.

KARMNIK 
DLA ZASKRONCA

W bardzo ładnie wydanym 
kalendarzyku Ligi Ochrony 
Przyrody widzimy na rysunku 
groźnie zwijającego się niegro
źnego zaskrońca i taki podpis: 
„Należy im wywiesi^ skrzy
neczki lęgowe, wystawić karm
niki i wysypywać codziennie 
karmę".

I dalej: „Kwitnie storczyk, 
tworzy zarodniki widłak wro- 
nieć", a na rysunku —  żaba 
zwinka.

Czasomi nawet —  panie 
Redaktorze —  i w przyrodzie 
coś się pokręci.

Sylwester Przyrodnik.

DOM — WIDMO
Pięknie lśnią wymyte szyby 

w nowiutkim bioku 23 na Osie
dlu Praga II. Lśnią tak sobie 
Już od dwóch miesięcy bo

dom ten został przejęty przez 
komisję na początku stycznia.

Komisja dom przyjęła bez 
wzdragania a sąsiedzi - loka
torzy codziennie oglądcjąc pu
sty dom zastanawiają się jak 
długo jeszcze będzie trwała 
tak niecodzienna sytuacja, (sk)

LEPIEJ PÓŹNO 
NIŻ WCALE

Wychodząc z tej chwalebnej 
zasady, podajemy do wiado 
mości Okręgowemu Przedsię
biorstwu Detalu i Barów Mle
cznych w W-wie, że Włochy już 
od stycznia 1952 r. wchodzą 
w skład Wielkiej Warszawy 
(dzielnica Ochota). Trafiła więc, 
jak kulą w płot, udzielona du
żemu „Życiu" odpowiedź przed

siębiorstwa, że apel o bar 
mleczny we Włochach nie do
tyczy miasta stołecznego War
szawy.

„NIE OTWORZĘ 
DRZWI"

—  Nie otworzę drzwi, bo mi 
się wepchnie 30 osób —  o- 
świadczyła kategorycznie kon
duktorka autobusu Nr 125 ja

cie przy Wareckiej. Konduk
torka nr 270 nie reagowała na 
interwencje pasażerów. I choć 
15 osób mogło śmiało weiść 
do środka wozu, była nieugię
ta —  drzwi nie otworzyła.

JUŻ BEZPIECZNIEJ
Poskutkowały notatki w du

żym „Życiu” na temat niebez
piecznego skrzyżowenia ruchu 
pieszego z Dworca Śródmieś
cie przy ul. E. Plater z ruchem 
kołowym wzdłuż al. Jerozolim
skich.

Ponieważ nie można jeszcze
dącego 23 bm, około godz. 22 ! uruchomić tom już zbudowa-
z Placu Teatralnego, w kieru 
ku PI. Unii Lubelskiej. Było 
mroźno, o godzina późno, 
więc nic dziwnego, że pasa 
żerowie czekający na przy
stankach chcieli się dostać do 
wnętrza. Na próżno jednak do
bijali się do zamkniętych drzwi 
na przystanku na Nowym Świe-

iych sygnałów świetlnych 
ruchem kieruje milicjant. Nie
którzy, niesforni szoferzy nie 
respektują tego pos*erimku. 
Sądzimy, że mały mendccik 
przyzwyczai tokich „pospiesz
nych” do przestrzegania prze
pisów i szanowania zdrowia 
przechodniów.
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Burzliwe obrady Bundestagu betskiege
nad ratyfikacją układów paryskich 
Protest narodu niemieckiego

BERLIN (PAP). W czwartek przed południem rozpoczęło się w Bunde
stagu drugie i trzecie czytanie układów paryskich w sprawie remilitary- 
zacji Niemiec zach.

W imieniu frakcji SPD poseł Carlo 
Schmid zaproponował odroczenie de
baty ratyfikacyjnej do czasu, aż czte
ry mocarstwa przeprowadzą rokowa
nia w sprawie Niemiec. Wniosek 
SPD został odrzucony przez więk
szość Bundestagu. Za odroczeniem 
debaty ratyfikacyjnej głosowało o- 
prócz posłów socjal-demokratycznych 
również kilku posłów reprezentują
cych stronnictwa bońskiej koalicji 
rządowej.

W imieniu komisji Bundestagu 
przemawiali kolejno trzej sprawoz
dawcy: Furler (CDU), Brandt (SPD) 
i  Pfieiderer (FDP).

Furler scharakteryzował układ w 
sprawie przyznania Niemcom zachod
nim tzw. ..suwerenności11. W istocie 
rzeczy chodzi tu o nową wersję tzw. 
„układu ogólnego11, który regulował 
i  utrwalał reżim okupacji i pozba
wiał Niemcy zach. najistotniejszych 
suwerennych praw, dając jedynie 
wolność działania militarystom.

Gdy Furler omawia! ta postano
wienia, wymknął się mu w pewnej 
chwili charakterystyczny łapsus 
językowy. Powiedział on mianowi
cie „Besatzungsrepublik" („republi
ka okupacyjna"), zamiast „Bundes- 
republik" (republika federalna). 
Sprawodawca wspomniał także o 

tym, że w związku z realizacją u- 
kładów paryskich okaże się koniecz
ne zwiększenie wydatków wojsko
wych.

Furler przyznał, że w tej sprawie 
i w innych kwestiach ujawniły się 
podczas dyskusji w komisji różnice 
zdań.

W. Brandt, przedstawiciel zachod- 
nio-berlińskiego odłamu SPD, który 
akceptuje politykę ameiykańską w 
sprawie Niemiec, zreferował układy 
dotyczące włączenia Niemiec zach. 
do „unii zachodnio-europejskiej11 i 
wejścia ich do paktu atlantyckiego. 
Jakkolwiek frakcja parlamentarna 
SPD jako całość domagała się odro
czenia debaty, Brandt zalecił przy

jęcie układów paryskich. Z wywo
dów Brandta wynikało m. in., źe 
członkowie komisji prawnej zakwe
stionowali zgodność układów pary
skich z konstytucją.

Układ o Zagłębiu Saary -
rzeczą „ryzykow ną"

Referentem sprawy układu o Za
głębiu Saary był przedstawiciel FDP, 
poseł Pfieiderer — oświadczył on. 
ze wyrażenie zgody na ten układ jest 
rzeczą „ryzykowną11. Mimo to Pfiei
derer w imieniu większości komisji 
spraw zagranicznych wniósł o za
twierdzenie omawianego układu.

Pierwszym mówcą z ramienia 
CDU (stronnictwo Adenauera) był 
pos. Kiesinger. Podczas jego przemó
wienia doszło do incydentu. Kilku 
posłów SPD ostro zareagowało 
przeciwko ubliżającym wywodom 
mówcy na temat stanowiska socjal
demokracji niemieckiej. Kiesinger 
domagał się oczywiście ratyfikacji 
i urzeczywistnienia układów pary
skich, usiłując „dowieść", że to 
właśnie jest droga do... zjednocze
nia Niemiec.
Mówca wypaczył treść propozycji 

ZSRR, zignorował przestrogę rządu 
radzieckiego, że po ratyfikacji ukła
dów paryskich rokowania w sprawie 
zjednoczenia Niemiec nie miałyby 
sensu, i gołosłownie twierdził, iż Zw. 
Radziecki zgodzi się na przeprowa
dzenie takich rokowań również po 
ratyfikacji. Przedstawiciel CDU za
deklarował poparcie amerykańskiej 
polityki „z pozycji siły".

Za rokowaniami 
czterech m ocarstw

Z kolei zabrał głos pos. SPD Weh
ner. Podkreślił on konieczność prze
prowadzenia rokowań między cztere
ma mocarstwami w sprawie Niemiec 
przed ratyfikacją układów paryskich.

Powinniśmy być realistami — o- 
świadczył m. in. pos. Wehner. — Mu-

AŃKARA — Rząd turecki skoncentro
wał dwie dywizje wojska w pobliżu gra
nicy turecko-syryjskiej w celu wywar
cia presji na rząd syryjski oraz na depu
towanych do parlamentu syryjskiego, 
którzy popierają rząd Assali. Rząd ten 
*— jak wiadófrio — występuje przeciwko 
uczestnictwu w paktach wojskowych, o 
zachowanie jedności państw arabskich, o 
wolność i niezależność.

TEHERAN. 24 bm. Medżlis irański ra
tyfikował układ irańsko-radziecki w 
sprawcach granicznych i finansowych. Za 
ratyfikacją glosowało 88 deputowanych, 
przeciwko — 4, a 1 deputowany wstrzy
mał sie od głosu.

Z e  sportu
KOWALSKI

ZWYCIĘŻA W OBERWIESENTHAL
W Oberwiesenthal jNRD) rozgry

wano 24 bm. dalsze konkurencje mię
dzynarodowych zawodów narciar
skich z udziałem Gwardii (Polska), 
UDA (CSR) i Dynamo (NRD).

W kombinacji klasycznej zwyciężył 
Kowalski (Gwardia) — 435,7 pkt. 
przed Larem (UDA) — 434,2 i Fer- 
delem (Dynamo) — 431,9 pkt. Dwa 
następne miejsca zajęli gwardziści — 
Fr. Roj i Kubica-Łuczak.

W slalomie mężczyzn startowało 45 
zawodników. Zwyciężył Sołtys — 
1:42,1 przed Knapem (obaj UDA) i 
Schmiedelem (Dynamo). Czwarte 
miejsce zajął Stanco (Gwardia) — 
1:50,8, a dwa następne również gwar
dziści — Schindler i Fabiasz.

POLSCY LEKKOATLECI 
STARTUJĄ W BERLINIE

Do Berlina wyjechała w czwartek 
I grupa polskich lekkoatletów, którzy' 
wystąpią w niedzielę w międzynaro
dowych zawodach w hali im. W. See- 
lenbindera. Prócz Polaków i gospo
darzy udział w zawodach wezmą lek
koatleci • CSR i Niemiec zach.

W skład ekipy polskiej weszli: 
Schmidt, Goździalski, Iwański, Ra
tajczak, Kropidłowski, Adamczyk, 
Prywer, Bugała, Janiszewski, Jesio- 
nowska, Ilwicka, Kusion, Konik, Kli- 
maj i Ciachówna.
MAJCHER ZWYCIĘŻA W ELBLĄGU

W Elblągu w drugim dniu druży
nowych mistrzostw Polski w jeździe 
szybkiej na lodzie rozegrano biegi 
kobiet. Na 1000 m Majcher uzyskała 
czas 1:54,1.

3000 m wygrała Majcher w 6:20,7.
W ogólnej punktacji indywidual

nej pierwsze miejsce zajęła Majcher 
(Stal) — 238,400 pkt., przed Potapo- 
wićz-Seroczyńską (Stal) — 242,264
pkt., Baudoin (CWKS) — 244,750 pkt 
i Skrzetuską (CWKS) — 245,730 pkt.

W punktacji drużynowej po zakoń
czeniu konkurencji kobiecych prowa
dzi CWKS — 991,450 pkt. przed Sta
lą — 998,900 pkt.
SZACHOWE MISTRZOSTWA ZSRR

W dalszym ciągu XXII Szacho
wych Mistrzostw ZSRR, pierwsze 
porażki ponieśli Spasski z Kotowem 
i Furman z Antoszinem. Borisenko 
zremisował z Korcznojęm i z Lisi- 
cynśm, ą Heller wygrał z Simagi- 
nerij. i

Po ośmiu rundach prowadzi Hel
ler — 6 pkt. przed Botwinnikiem i 
Smysłowem — po 5,5 pkt. oraz Pet- 
rosjanem i Spa-sskim — po 5 pkt,

M OSKW A — 24 bm. w wielkiej sali
Moskiewskiego Konserwatorium Pań
stwowego im. Czajkowskiego odbył się 
pierwszy koncert Haliny Czerny-Stefań- 
skiej. Występ pianistki polskiej był go
rąco oklaskiwany.

MOSKW A — Pracownicy stacji nauko
wo-badawczej „Biegun Północny — 4“ , 
po raz ostatni widzieli słońce 1 li
stopada r. ub. I oto 23 bm., prawie po 
4 miesiącach promienie słońca oświetliły 
obozowisko na krze lodowej. Największe 
trudności zostały przezwyciężone.

MOSKWA. — W Federacji Rosyjskiej 
wprowadzone zostanie w br, powszechne 
nauczanie średnie w 117 miastach, a we 
wszystkich wsiach — powszechne 7-letnie 
nauczanie. Nakład podręczników szkol
nych o 103 tytułach ■ wyniesie 143 milio
ny.

BERN . — Po bandyckim napadzie na 
poselstwo Rumuńskiej Republiki Ludo
wej faszystowskie organizacje emigra
cyjne, które znalazły przytułek w Szwaj
carii, wzmogły swą działalność.

Gdy postępowa prasa dała wyraz obu
rzeniu z powodu bezkarności, jaką cie
szą się organizacje faszystowskie w 
Szwajcarii, faszyści wystąpili z jawnymi 
pogróżkami. Przed kilku dniami redak
cja dziennika „Voix Ouvriere“ otrzymała 
anonim zawierający groźby pod jej adre
sem.

simy wziąć pod uwagę propozycje 
radzieckie. Nie wolno nam ignoro
wać oświadczenia ZSRR, że rokowa
nia czterech mocarstw w sprawie 
zjednoczenia Niemiec staną się bez
przedmiotowe po ratyfikacji układów 
paryskich. Nie wolno uzależniać tak 
żywotnej dla naszego narodu sprawy, 
jak kwestia zjednoczenia Niemiec, od 
sprawy utworzenia bloku militarnego 
przewidzianego w układach pary
skich.

Na zakończenie poseł Wehner w 
imieniu swej frakcji zaproponował, 
by w tekście ustawy ratyfikacyjnej 
stwierdzić, iż układ o przystąpieniu 
Niemiec zach. dc „unii zachodnio
europejskiej* i do paktu atlantyckie
go wejdzie w życie dopiero po u- 
plywie tygodnia od powzięcia przez 
Bundestag uchwały, która by 
stwierdzała, że ponowne rokowania 
czterech mocarstw w sprawie zjed
noczenia Niemiec nie dały wyniku. 
Następnie przemawiał pos. Euler 

(FDP). Poparł on absurdalną tezę, że 
dopiero ratyfikacja układów pary
skich stworzy „pozycję do skutecz
nych rokowań ze Zw. Radzieckim11, a 
dalej utrzymywał, że projektowana 
„unia zachodnio-europejska" i blok 
atlantycki mają charaktei „obronny11.

W dalszym ciągu przemawiali 
Lemmer (CDU) i Seiboth (tzw. „blok 
ogólnoniemiecki" — dawniej BHE. 
stronnic two przesiedleńców).

Debata trwa.
Drugie czytanie układów paryskich, 

połączone z dyskusją nad poszczegól
nymi artykułami, trwać będzie rów
nież w piątek, a w sobotę, 26 bm. 
nastąpić ma trzecie czytanie i po 
nim głosowanie. W wypadku pomyśl
nego dla Adenauera wyniku, układy 
paryskie uznane będą za ratyfikowa
ne.

Debata ratyfikacyjna odbywa się 
w niezwykle napiętej atmosferze 
wobec wrogiego stosunku ludności 
do planów remililaryzacji Niemiec 
zach.

Manifestacje w Bonn
BERLIN (PAP). Rozpoczęcie deba

ty ratyfikacyjnej w Bundestagu 
spotkało się w całych Niemczech ze 
zdecydowanym protestem narodu 
niemieckiego.

Jak donosi agencja ADN, od wczes
nych godzin rannych 24 bm. napły
wały do Bundestagu w Bonn dele
gacje ze wszystkich krańców Nie
miec zach. w celu złożenia uchwal 
i petycji domagających się odrzuce
nia układów paryskich. Policja ade- 
nauerowska utrudniała delegacjom 
wstęp do gmachu parlamentu. Przy
były m. Ln. delegacje załóg wielkich 
fabryk z Kolonii, kilka delegacji z 
Berlina zach., Solingen i innych 
miast zachodnio-niernieckich.

Ulice Bonn gęsto patrolowane są 
przez uzbrojone oddziały policji 
adenauerowskiej. Mimo pogotowia 
policyjnego ulicami Bonn przecią
gają liczne demonstracje, protestu
jące przeciwko próbom przeforso
wania w Bundestagu układów pa
ryskich.
Między dworcem głównym a 

Muensterplatz przeciągnął pochód 
patriotów niemieckich, rozdając ulot
ki i wznosząc okrzyki: „Układy pa
ryskie muszą być odrzucone", „Ade- 
nauer — na zieloną trawkę!" itp. 
Policja atakowała manifestantów, 
używając hydrantów i pałek gumo
wych.

Ulice prowadzące do gmachu Bun
destagu zostały całkowicie zamknięte 
dla ruchu kołowego i pieszego.

W Zagł. Ruhry odbyły się w ciągu 
24 bm. krótkie strajki protestacyjne 
i ostrzegawcze w wielu fabrykach. 
W strajkach wzięły udział tysiące 
robotników domagając się przerwa
nia debaty ratyfikacyjnej w Bundes
tagu i natychmiastowego podjęcia ro
kowań w sprawie pokojowego zjed
noczenia Niemiee.
Oświadczenie
Mm  Reimanna

BERLIN (PAP). Prasa ogłosiła o- 
świadczenie pierwszego sekretarza 
Kierownictwa Komunistycznej Partii 
Niemiec Maxa Reimanna w związku 
z rozpoczęciem 24 bm. w Bundesta
gu zachodnio-niemieckim drugiego 
czytania projektu ustawy o układach 
paryskich.

Nawiązując do oświadczenia Ade
nauera, że po ratyfikacji układów 
paryskich zamierza on zażądać zwo
łania konferencji czterech mocarstw 
w sprawie przywrócenia jedności 
Niemiec, Max Reimann stwierdził, 
że Adenauer usiłuje jedynie oszukać 
ludność Niemiec zach. i osłabić jej 
walkę przeciwko układom paryskim.

Rząd ZSRR — oświadczył Reimann 
— stwierdził wyraźnie, że w wypad
ku ratyfikacji układów paryskich ro
kowania w sprawie przywrócenia 
jedności Niemiec staną się bezprzed
miotowe. Nie ulega żadnej wątpliwo
ści, że po ratyfikacji układów pary
skich uzbrojone Niemcy zachodnie 
nie będą mogły być zjednoczone z 
miłującą pokój Niemiecką Republiką 
Demokratyczną. Dlatego też nie na
leży ratyfikować tych układów, lecz 
trzeba prowadzić rokowania.
izba Ludowa NRD 
nada! gotowa do rozmów 
z Bundestagiem

BERLIN (PAP). 24 bm. przewod
niczący Izby Ludowej NRD dr Dieck- 
marm zaprosił dziennikarzy niemiec
kich i zagranicznych na konferencję 
prasową.

Oświadczył on, że w chwili rozpo
częcia debaty ratyfikacyjnej przez 
Bundestag, Izba Ludowa NRD nadal 
podkreśla swoją gotowość omówienia 
z parlamentem zachodnio-memieckirn 
sprawy przeprowadzenia wolnych i 
demokratycznych wyborów ogólno - 
niemieckich jeszcze w 1955 r.

Nomy rząd, stara polityka
Prasa francuska o gabinecie Faureła

PARYŻ (PAP). W komentarzach 
na temat nowego rządu większość 
dzienników jest zdania, że polityka 
rządu Faure‘a — jeśli chodzi o za
sadnicze problemy — nie będzie się 
różniła od polityki poprzednich rzą
dów.

Dziennik „Figaro" uważa, że rząd
Faure‘a ma przed sobą „dwa nie
zwykle ciężkie problemy do rozwią
zania: ratyfikację układów pary
skich i zakończenie rokowań francu- 
sko-tuniskich".

Dziennik „Echcs" przewiduje, że 
nowy rząd „nie zdoła w praktyce re
alizować wielkiej polityki".

Dziennik „Liberation" pisze, że 
„dla tych, którzy dbają o narodowe 
interesy kraju, styl rządzenia i po
lityka nowego premiera... nie mogą 
nie przysparzać wielu trosk11. Dzien
nik podkreśla, że w jednej tylko 
sprawie zamiary Faure‘a są zupełnie 
jasne: pragnie on ratyfikacji ukła
dów paryskich przed rozpatrzeniem 
możliwości rokowań pokojowych.

Według „Humanite" rząd Faure‘a 
nie będzie mógł na dłuższą metę

Plany USA w rejonie Pacyfiku
Wystąpienie Diiifesa
w  B a n g k o k u

NOWY JORK (PAP) Po oficjalnej 
części otwarcia w Bangkoku konfe
rencji ministrów' spraw zagranicz
nych krajów uczestniczących w agre
sywnym pakcie Azji południowo - 
wschodniej (SEATO) i po wygłosze
niu uroczystych przemówień na te
mat „dążenia do pokoju" i „dobroby
tu zaprzyjaźnionych narodów", roz
poczęły się posiedzenia niejawne.

Według dziennika „New York He
rald Tribune11, Dulles wygłosił na po
siedzeniu niejawnym 23 bm. prze
mówienie, w którym podkreślił dąże
nie USA do utrzymywania w strefie 
Pacyfiku swych sił zbrojnych w cha
rakterze „centralnej siły ofensyw
nej". Amerykański sekretarz stanu 
wskazał także na „konieczność" u- 
trzymania Tajwanu oraz Korei po
łudniowej jako „bastionów antyko
munistycznych" w Azji południowo- 
wschodniej.

Dulles wezwał do stworzenia w 
strefie Pacyfiku „sił ruchomych, któ
re można byłoby szybko wykorzystać 
w każdym miejscu i w każdej chwi
li, skoro zajdzie potrzeba".

Sekretarz stanu USA — jak stwier
dza korespondent — wyraził zdanie, 
że Taiwan, Korea południowa i Ja
ponia „ powinny by być reprezentowa
ne na konferencji",

przeciwstawiać się woli mas ludo
wych, które domagają się stanowczo 
zmiany polityki.

W związku z oświadczeniem Fau
re^, iż będzie dążył do ratyfikacji 
układów paryskich „w najbliższym 
czasie11, zwraca się uwagę na arty
kuł angielskiego dziennika „Times" (ż 
23 bm.), który pisze, ze „rządy nie
których krajów11 postanowiły wyzna
czyć określony termin ratyfikacji 
układów paryskich". Dziennik ma na 
myśli przed® wszystkim rządy An* 
glii i USA. Z artykułu ,,Times‘a“ wy
nika, że terminem tym jest 15 mar
ca br.

Krótkie
E is e n h o w e r  I lu d zie  z  M a rs a

Prezydent Eisenhower jest poważ
nym człowiekiem. Agencja amerykań
ska „United Press" jest poważną 
agencją. A dziennik „New York He
rald Tribune" jest poważną gazetą.

Nie przeszkodziło to redaktorom 
„New York Herald Tribune" w wy
drukowaniu dnia 19 bm. nadesłanej 
przez ' „United Press" wypowiedzi 
Eisenhowera na temat... „ludzi z Mar
sa, którzy nas prawdopodobnie od
wiedzą w ciągu 300 lub 400 lat".

Ta „złota myśl" prezydenta zawar
ta jest w jego wystąpieniu przed na
czelnymi władzami Partii Republi
kańskiej, które debatowały nad spra

wą wyborów mających się odbyć w 
1956 roku.

Eisenhower, niestety, nie powie
dział, a w każdym razie „United 
Press" nie zanotowała, czy przybysze 
z Marsa będą komunistami i czy za
grożą bezpieczeństwu Stanów Zjed
noczonych...

„DalekowzrocznośĆ" Eisenhowera u- 
ważana jest widocznie przez jego 
zwolenników za atut w zbliżających 
się wyborach. W przeciwnym razie 
nie ogłosiliby chyba tego proroctwa 
o ludziach z .Marsa,

GAMMA

J a k  to n a z w a ć ?
W styczniowym numerze zachod- 

nio-niemieckiego pisma „Stahlhelm" 
(organ marszałka Kesselringa) został 
opublikowany list otwarty military- 
stów bońskich do Francuzów, w któ
rym znajdujemy m. in. takie stwier
dzenie:

„...Od 100 lat nie zajęliśmy żad
nego kraju (?!), ale Saara musi po
wrócić do Niemiec"...
Jak to nazwać?
Bezczelność? Tupet? Kłamstwo? A 

może po prostu — hitleryzm?
TAP

Śniegi i powodzie
uj Europie Zach.
U p ały  w  A ustra lii

WIEDEŃ (PAP) Wskutek obfitych 
opadów śnieżnych komunikacja tram
wajowa i autobusowa w stolicy Aus
trii była 24 bm. zupełnie sparaliżo
wana. Kijka tysięcy robotników u- 
suwało śnieg z ulic. Komunikacja 
kolejowa uległa poważnemu zakłóce
niu.

LONDYN (PAP). W Anglii w dal
szym ciągu pada śnieg. W Szkocji na_ 
dal jest prowadzona akcja zaopatry
wania z helikopterów odciętych od 
świata miejscowości. W pobliżu wy
brzeży Anglii szaleją sztormy.

RZYM (PAP) Wskutek wielkiej u- 
lewy, która przeszła nad Sycylią, 
miasteczko Naso (w pobliżu Messy- 
ny) zostało zagrożone zasypaniem 
lawiną kamieni. Elektrownia i kilka 
domów zostały uszkodzone przez o- 
suwające się skały. W prowincji 
Toskania trwają ulewy. Wody rzek 
Arno, Bisenzio i Muglione grożą wy
lewem.

SYDNEY (PAP) W Perth (Austra
lia zach.), panują straszliwe upały. 
Dotychczas zanotowano 21 śmiertel
nych wypadków porażenia słonecz
nego.

16 tfs. zespołów amatorskich
w o g ó ln o p o lsk im
konkursie artystycznym

Do Ogólnopolskiego Konkursu 
Amatorskich Zespołów Artystycz
nych udział zgłosiło ponad 16 tys. ze
społów.

Najwięcej zespołów — bo ponad 
2.200 w każdym, — zgłosiło się w 
woj. stalinogrodzkim i poznańskim, 
w bydgoskim — około 1.800 zespo
łów, w krakowskim i rzeszowskim 
— po przeszło 1.000 zespołów, w woj. 
koszalińskim tylko 130 zespołów, ,

Apel do młodzieży
szkól rolniczych
o udział w zaciągu pionierskim

W Szkole Rachunkowości Rolniczej 
w Wojniczu, pow. Brzesko, woj. kra
kowskie, odbyło się zebranie młodzie
ży, na którym 89 przyszłych absol
wentów tej szkoły postanowiło po u- 
kończeniu nauki stanąć w szeregach 
ochotniczego zaciągu pionierskiego.

Jednocześnie wezwali oni młodzież 
szkół rolniczych w całym kraju, aby 
za ich przykładem zgłaszała się jals 
najliczniej do zaciągu pionierskiego, '

KRONIKA POLITYCZNA
24 bm. charge d‘affaires ad interim Chińskie] 

Republiki Ludowej w Polsce Jang Czi-liang zfo- 
żyl wizytę pożegnalną min. Spraw Zagranicznych 
St. Skrzeszewskiemu.

Kulisy amerykańskiej »sprauiiedliu>ości«

Afera Matusowa
Młody, prawie trzydziestoletni kor

pulentny brunet... To Iiarvey Matu
sow, syn drobnego sklepikarza. 
W 1947 postanowił skończyć ze 
swym próżniaczym życiem i — jak 
to dziś sam przyznaje —• wstąpił z 
„bezczynności" do komunistycznej 
partii Stanów Zjednoczonych, skąd 
jednak szybko został wyrzucony. 
Wtedy zwrócił się do policji, która 
przyjęła go z otwartymi ramionami. 
Odtąd Matu.sow miał pieniądze i... 
zawód agenta amerykańskiego gesta
po — Federalnego Biura Śledczego 
(FBI).

Postanowił działać na wielką ska
lę. Zaczął od tego, że w 1952 roku 
stanął przed senacką komisją śled
czą i pewnym głosem oświadczył:

„Znałam z widzenia około 10 tys;ęcy człon
ków partii komunistycznej w Nowym Jorku.."
Debiut udał się. W niedługim cza

sie Matusow uzyskał miano „eksper
ta komunizmu" i awansował na rad
cę ministerstwa sprawiedliwości USA 
pobierając dziennie pensję w wyso
kości 34 dolarów. Sława jego rosła z 
dnia na dzień. Został gwiazdą telewi
zyjną, pisała o nim prasa, a młodzie
ży stawiano go za przykład „wzoro
wego obywatela".

Senator Joseph McCarthy (prze
łożony i przyjaciel Matusowa) miał 
wielkie zaufanie do prowokatorskie- 
go talentu Harveya. Kiedy W 1952 r. 
McCarthy chciał pozbyć się demo
kratycznego kandydata do Kongresu 
— Mąnsfielóa (ze stanu Montana), 
wysłał tam Matusowa, który szybko 
się uwinął i „dowiódł", że Mansfield 
jest stałym współpracownikiem ko
munistycznego pisma „New Masses"...

Matusow dwoił się i troił, wiedział 
wszystko o całym świecie.,. Na pod

stawie jego zeznań oskarżono prof. 
Lattimcre^, wybitnego burżuazyjne- 
go znawcę spraw dalekowschodnich
0 działalność komunistyczną; także
Clintonowi Jencksowi, działaczowi 
związku zawodowego górników i
hutników zarzucono „komunistyczne 
poglądy". W wyniku interwencji
władz sądowych, związek ten został 
usunięty z centrali związkowej CIO 
jako „opanowany przez komuni
stów"...

Powodzenie i szpiegowska kariera 
Matusowa rosły. Półtora roku temu 
poślubił bogatą wdowę Mrs. Bentley
1 w ten sposób wszedł do waszyng
tońskiego „high life‘u“ . Ale nie po
rzucił swego zawodu, o nie! Denun- 
cjował dziesiątki osób przed trybu
nałami, komisjami senackimi i inny
mi organizacjami do walki z „wy
wrotowcami". Był koronnym świad
kiem ministerstwa sprawiedliwoś
ci w wielu procesach przeciw dzia
łaczom postępowym 1 komunistycz
nym. Dzięki niemu procesy te zakoń
czyły się skazaniem ponad 180 osób 
i rozwiązaniem różnych organizacji 
społecznych 1 kulturalnych; w opar
ciu o jego zeznania skazano również 
13 przywódców komunistycznych, 
m. in. Elisabeth Gurley Flynn, Bea- 
trice Siskind i innych.

Prowękatorski zawód bardzo po
ciągał Matusowa. Rozpędzony oskar
żał niemal wszystko i wszystkich.

I tak larmcił dzienników! „New York Ti
mes", że wśród jego współpracowników jest 
126 komunistów, a ostatnio doniósł, iż w „Ti
me" p. Luce — męża głośnej Clary Luce, am
basadora USA w Rzymie — jest 100 komu
nistów...
W swojej szpiegowskiej karierze 

Matusow. piął się coraz wyżej, aż

nagle... sensacja. Rzutki agent FBI 
i pomocnik McCarthy‘ego doszedł do 
wniosku, że dopiero zarobi, gdy 
ujawni kulisy swojej „działalności" 
i oświadczył, iż występując w licz
nych procesach przeciwko osobom 
oskarżonym o działalność komuni
styczną składał... fałszywe zeznania. 
Aby jego sukces w roli „nawróconego 
kłamcy" był pełniejszy, spisał swoje 
przejścia w książce pt. „Fałszywy 
świadek" i zamierzał ją wydać. Jed
nak władzom amerykańskim nie było 
to na rękę, więc aresztowały Alberta 
Kahna, jednego z wydawców tego 
pamiętnika i współautora „Wielkie
go spisku przeciw ZSRR", ponieważ 
nie chciał on oddać manuskryptu 
książki.
Matusow ujawnił niektórym pismom 

amerykańskim swoje dzieje w roli 
„fałszywego świadka". Stewardt Alsop 
w „New Yonk Herald Tribune" w 
n-rze z 28 stycznia br. pisze, iż Ma
tusow w książce tej

„spokojni* wyjaśnia, w jaki sposób robił In
teresy na składaniu fałszywych zeznań".
Oto co pisze Matusow na temat 

procesu prof. Lattimore:
„M oje zeznania osiągnęły szczytowy moment 

kiedy złożyłem dramatyczne oświadczenie, że 
książki Lattimore‘a używane były przez partię 
komunistyczną jako oficjalny przewodnik w 
sprawach Azji. Jeszcze raz popełniłem zupeł
ne kłamstwo..."
A proces 13 przywódców komuni

stycznych? Matusow tak o nim 
wspomina:

„M oje zeznania były całkowici* zmyślone, 
żeby wywołać wrażenie, że Partia Komunistycz
na Stanów Zjednoczonych głosi i przygotowu
je obalenie rządu siłą..."
Ponadto w toku obecnych zeznań 

Matusow stwierdził, iż w procesie 
tym pomagali mu układać „oskarże
nia" wiceprokuratorzy Binder i Rea
gan, oraz dwaj agenci FBI Turner 
i Murphy.

„Nq wszystkich naszych zebraniach — mówił 
Matusow — omawialiśmy punkt po punkcie o- 
świadcienie, które miałem złożyć, stosując przy 
tym zasadę pytań i odpowiedzi".
Rewelacje „zawodowego oszusta11 

wywołały konsternację i popłoch

wśród władz amerykańskich. Powo
dy są aż nazbyt jasne. Paryski „Mon
de" z dnia 2 bm. pisał w związku z 
aferą Matusowa, że 

„zasada oczyszczania z komunistów admini
stracji, uniwers/tetów i związków zawodowych 
została mocno skompromitowana..."
ponieważ wyroki sądowe

„były motywowane nie dowodami rzeczowymi, 
ale niekontrolowanymi zeznaniami, których me
chanizm odkrył Matusow".
Po ogłoszeniu ostatnich zeznań Ma

tusowa departament sprawiedliwości 
USA po prostu wyparł się byłego 
„eksperta komunizmu" i usiłuje wmó
wić opinii publicznej, że jego zezna
nia... nie miały decydującego znacze
nia. Warto w tym miejscu przypom
nieć choćby taki drobny fakt. Po za
kończeniu sprawy Clintona Jencksa, 
który został skazany na 5 lat wię
zienia, Matusow otrzymał od proku
ratora stanu Texas — Herringa list 
pochwalny, w którym prokurator 
chwali „znakomitą współpracę" Ma
tusowa i stwierdza, iż jego zeznania

„miały jak najbardziej zasadnicze znaczenie 
dla skutecznego ścigania Jencksa..."

Przewodniczący senackiej komisji 
śledczej zagalopował się jeszcze dalej 
i oświadczył publicznie, że Matusow' 
nigdy nie przestał być... komuni
stycznym agentem. Konsternacja 
amerykańskiej reakcji ma swoje głę
bokie uzasadnienia. Nie ulega bowiem 
wątpliwości, że Matu.sow odsłonił nie 
tylko swoje brudne kombinacje, ale 
obnażył też metody pracy skorumpo
wanego aparatu sądowo-policyjnego 
i cały system amerykańskiego „wy
miaru sprawiedliwości".

Zawód „fałszywego świadka" opar
ty na krzywoprzysięstwie i oszustwie 
uprawiał w USA nie tylko Matusow. 
Niemal równgęzęśnie z jego ostatnimi 
rewelacjami pojawiło się oświadczenie 
dwóch świadków Lowella Watsona i 
Marii Natvig, którzy zeznawali w 
sprawie Edwai’da Lamba, wydawcy 
i właściciela stacji telewizyjnych. Na 
podstawie fałszywych zeznań Watsona

i Natvig władze amerykańskie odmó
wiły Lambowi przedłużenia licencji 
na prowadzenie stacji telewizyjnej. 
Ostatnio podobnie fak Matusow świad
kowie ci stwierdzili, że kłamali, kiedy 
zeznawali, iż La mb miewał kontakty 
z prokomunistycznymi organizacjami.

Szajki zawodowych prowokatorów 
stanowią nieodłączną część amery
kańskiego systemu sprawiedliwości. 
Prekursorami Matusowa w roli za
wodowego „świadka" byli m. in. tacy 
osobnicy, jak Budenz, Blandshard czy 
sprzedawczyk Greenglass, który przy
czynił się swoimi „zeznaniami" do 
zamordowania Rosenbergów. Co 
trzeźwiejsi publicyści amerykańscy 
(np. wspomniany Stewart Alsop) piszą, 
iż plaga fałszywych świadków jak 
rak przeżera organizm społeczny USA.

Mówiąc o „świadkach" typu Matu
sowa, Watsona i Natvig „New York 
Post" pisze, co następuje: „Zagadnie
nie zawodowego świadka — nazywam 
nego zazwyczaj przez ministerstwo 
sprawiedliwości „doradcą" — jest pro
ste. Musi on opowiadać coraz to no
we historie. Musi ustawicznie „odświe
żać" swoją pamięć. Jego przydatność 
i jego środki utrzymania kończą się 
z chwilą, kiedy wyczerpał to co wie. 
W ten sposób pokusa przypominania 
sobie więcej, aniżeli się naprawdę pa
mięta, rośnie stale..."

Faszystowskie prześladowania oby
wateli za postępowe przekonania ma
ją na celu zastraszenie opinii pu
blicznej. Działalność osławionej ko
misji do badania działalności anty- 
amerykańskiej i inscenizowane pro
cesy działaczy komunistycznych ma
ją zdusić opór narodu amerykańskie
go przeciw polityce wojny. Afera Ma
tusowa pokazuje jakich metod chwy
tają się światóburcy z "Waszyngtonu 
dla wykazania rzekomego „niebezpie
czeństwa komunistycznego" i dla 
usprawiedliwienia swoich wojennych 
przygotowań i planów.

TADEUSZ PASIERBIŃSKI
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Ludiuika Wawrzyńska
Ma Polska pięciuset poetów 
O wielkich talentu zaletach.
Szukają wierszom bohaterów 
V/ swoich i obcych gazetach.

Aż w Warszawie przy ulicy Włościańskiej 
Pożar! Drewniane baraki górą!
Nauczycielka Ludwika Wawrzyńska 
Uratowała z ognia dzieci czworo.

Poparzona przypłaciła to życiem,
Z honorami pochowano jej ciało.
Różni ludzie płakali wzruszeni,
Pięciuset poetów milczało.

21.11.55 r.

Oddajemy glos projekt

Prof.ioż.arch. Jan Bogusławski o „ścianie wschodniej”
We wczorajszym numerze zamieściliśmy wy

powiedź ińż. arch. Zygmunta Stępińskiego — 
współautora jednego z projektów ,,wschodniej 
ściany" pl. Stalina. Dziś drukujemy wypowiedź 
prof. inź. arch. Jana Bogusławskiego, który po 
zapoznaniu się z listami Czytelników „Życia" 
pisze:
W związku z dyskusją, która nie

dawno toczyła się na łamach „Życia 
Warszawy" zostałem zaproszony przez 
Redakcję do wypowiedzenia się, jako 
autor jednego z dwóch istniejących 
projektów zabudowy „wschodniej 
ściany" pl. Stalina.

Zacznę od wyjaśnienia.
Projekt architektoniczny składa się 

z szeregu czynników, które muszą 
być uwzględniane równorzędnie. Są 
to:

1. Zagadnienia planu użytkowego,
2. Dobranie w związku z nim i w

związku z zagadnieniami ekonomicz
nymi odpowiedniej konstrukcji,

3. Ukształtowanie bryły — związa
nej z wielkością i kształtem działki, 
oraz

4. Nadanie odpowiedniego wyrazu 
plastycznego dla tego tematu 1 jego 
roli w mieście.

Wszystkie te czynniki muszą jed
nocześnie „współgrać", bo przecież 
powstające gmachy są zorganizowa
niem części życia mieszkańców sto
licy.

Do oceny Czytelników „Życia" po
dany został właściwie tylko jeden 
fragment projektu architektonicznego 
— elewacja. Podany został zresztą w 
formie mało czytelnej fotografii ma
kiety. Zdjęcie wykonane zostało w

Minimum asortymentu —  czy minimalny asortyment

Klienta uj zaświadczenia nie ubierzesz
L. Wygląda to na nieporozumienie. 
'Eamiast minimum asortymentowego 
fjjest w wielu sklepach minimalny 

sortyment, Najminimalniejszy zaś w 
ziewiarskich sklepach MHD. Te 
ranżowe sklepy konfekcyjne otrzy- 
ały w styczniu i w lutym br. około 

0 proc. zamówionych i przewidziu- 
ych w planach artykułów dziewiar- 
ich. A teraz bądź tu mądry i przy 
go rodzaju dostawach utrzymuj mi- 
mum asortymentowe. Minimum, 
ire zgodnie z zarządzeniem MHW 

r 180 powinno w sklepach dziewiar
skich przedstawiać się z grubsza tak:
\ ; 80 halek, 192 damskie komplety dziane, 256 par 

■Wtorm, 72 koszule dzienne, 72 goiły j pulowe
ry męskie, 36 pulowerów bez rękawów, 270 gol
fów i pulowerów damskich, 36 bluzek, 6 par 
pończoch bawełnianych, 9 par stylonowych, 12 
par jedwabnych, 12 par skarpet bawełnianych, 
6 par stylonowych oraz odpowiedni wybór ar
tykułów chłopięcych i dziewczęcych.

i  Te 6 par bawełnianych pończoch, 
» lb o  12 par wełnianych skarpet to je- 
|»7.cze by sklepy wytrzasnęły, ale skąd 
i*tu wziąć 270 golfów i pulowerów, 
■ftlbo 256 par reform. I jak tu stale uzu 
,'pełniąc, kiedy hurt nie dostarcza ani 
bieżących ani zaległych wyrobów 
-dziewiarskich? Jak tu wyjść obronną 
‘ręką, jak wytłumaczyć się przed 
klientem, dlaczego nie ma, przed ban
kiem — dlaczego plam finansowy na
p a lił; wreszcie przed państwową in
spekcją handlową, która nie wdaje

się w dociekania, dlaczego nie ma, 
a stwierdza jedynie sam fakt.

WYLEGITYMOWAĆ HURT
Wytłumaczyć się można. Zarządze

nie nr 180 przewiduje taką możli
wość. Sklep musi mieć stempelki — 
zaświadczenia hurtowni, że się po to
war zgłaszał, ale go nie dostał. For
malnie w porządku. Ale klienta w 
zaświadczenie nie ubierze. I sam 
sklep „leży" — planu obrotów w ten 
sposób nie wykona. Zarządzenie o 
minimum asortymentowym nie zabez
piecza zatem sklepów w ciągłość do
staw. Żąda się ich od detalu, lecz 
równocześnie nie żąda od hurtu — 
nie wymaga się, by i hurt legitymo
wał się ze swoich braków.

Co pozostaje więc sklepom dzie
wiarskim? Zwinąć kramik, albo... jak 
w piosence — dla chleba panie, 
dla chleba — pożegnać się z 
branżowością. Sprzedawać co podleci. 
Sklepy zmieniają więc branże. Sklepy 
z konfekcją lekką, jak zwrócił na to 
uwagę 16 bm. na ostatniej naradzie 
handlu warszawskiego ob. Woźniak, 
przedstawiciel Komitetu Warszaw
skiego PZPR — handlują konfekcją 
ciężką, pelisami itp., albo odwrotnie.

Wielki sukces organizacyjny handlu 
uspołecznionego, długo montowana 
sieć branżowa specjalistyczna — za
czyna mieć rysy. W tej dziedzinie 
handlu wraca się do punktu wyjścio-

Dziś pierwsze starcie— jutra gra Polska

21 raz o tytuł mistrza świata
•i Hokejowe mistrzostwa świata wzbu
dziły olbrzymie zainteresowanie. W 
pfcwiązku Radzieckim, Kanadzie, USA, 
®zwecji i Czechosłowacji zwolennicy 
fhokeja śnią o tytule mistrza, który 
;paogą zdobyć ich ulubieńcy; marze
niem  gospodarzy — prócz sukcesów 
Aportowych — jest osiągnięcie jak 
Największych wpływów kasowych. W 
Szwajcarii chcą usłyszeć o odrodzeniu 
Ich hokeja (w zeszłym roku Szwajca
rzy  podzielili ostatnie miejsce z Nor
wegią), Finlandia ma też poważne am
bicje — zachowania zeszłorocznego, 
trzeciego miejsca od końca...

LNasze życzenia pod adresem repre- 
ntantów Polski są niewątpliwie 
Znacznie skromniejsze, niż we wszy

stkich państwach, uczestniczących w 
uWalce o tytuł mistrza świata. Ale za
interesowanie turniejem wcale nie jest 
fchyba mniejsze u nas, niż w* wielu 
^krajach. Może nawet większe, do 
iczego w znacznym stopniu przyczy
n ił się konkurs olimpijski — gene
ralna próba totalizatora sportowego, 
i Na końcowy wynik mistrzostw cze
p k i  musimy parę ładnych dni, na ew. 
fjkonkursowe zdobycze jeszcze dłużej. 
■Dyskutować o mistrzostwach jest 
jwięc jeszcze czas, można natomiast 

tej chwili wspomnieć dotychczaso
we mistrzostwa Europy i świata, 

f Pierwsze mistrzostwa Europy ro- 
Kegra.no w roku 1910. Pierwsze mi
strzostwa świata odbywały się w ra
mach zimowych igrzysk olimpijskich. 
W 1930 roki. połączono mistrzostwa 
świata i Europy w jedną imprezę (w 
latach olimpijskich walka odbywa się 
o  trzy tytuły jednocześnie).

Polacy byli dwa razy wicemistrza
mi Europy. Ale to było bardzo dawa
no, więcej niż 20 lat temu. Teraz 
zajmujemy miejsce... bliżej nie okre
ślone. Dopiero po mistrzostwach świa
ta da się nasz hokej umiejscowić w 
światowej i europejskiej hierarchii.

MISTRZOSTWA EUROPY

1921 — Szwecja, 1922 — Czechosłowa
cja, 1923 — Szwecia, 1524 — Francja, 1925 — 
Czechosłowacja, 1926 — Szwajcaria, 1927 — 
Austrie, 1928 — Szwecja, 1929 — Czechosłowa
cja, 1930 — Niemcy, 1931 — Austria, 1532 —

USA, 1934 — Kanada, 1933 — Kanada, 1936 — 
Anglia, 1937 — Kanada, 1938 — Kanada, 1939 
— Kanada.

Rok 1 miejsce 11 miejsc* 111 miejsc*
1947 CSR Szwecja Austria
1948 Kanada CSR Szwajc.
1949 CSR Kanada USA
1950 Kanada USA Szwajc.
1951 Kanada Szwecja Szwajc.
1952 Kanada USA Szwecja
1953 Szwecja Niemcy Szwajc.
1954 ZSRR Kanada Szwecja

DZIŚ GRAJĄ

ZSRR — Finlandia (7:1)
Kanada — USA (3:3) x 
CSR — Szwajcaria (7:1)
Szwecja — Niemcy (4:0)

W grupie B:
Jugosławia — Austria 
Holandia —• Węgry 
Włochy — Niemcy B

W nawiasach wyniki z zeszłorocznych mi
strzostw świata 

x — wynik olimpijski
s.

i Iransm sje radiowe
j 2 Hsktjtwyck Mistrzostw Świata
| Polskie Radio organizuje specjalną obsługę in- 
j formacyjną tegorocznych Hokejowych Mistrzostw 

Świata. Siatę sprawozdania z zawodów nada
wane będą w progrqmie I z Dortmundu, Kre- 
feld, Kolonii i Dusseldorfu. W dn. 23.11 o godz. 
22.20 transmitowany będzie przebieg spotkania 
Kanada — USA, 26.11 w sobotę o godz. 22 
Niemcy Zachodnie — Polska, 27.11 w niedzielę 
o godz. 22 ZSRR — Czechosłowacja, 28.11 w 
pon.edziałek o godz. 22 ZSRR — Polska, l.f ll  
we wtorek o godz. 22 Szwajcaria — Polska, 
2.III w środę o godz. 22.20 ZSRR — USA, 3.III 
w czwartek o godz. 18.20 Finland:a — Polska,
4.1 II w piątek o godz. 22 20 USA — Polska,
5.1 ii w sobotę o godz. 22 Czechosłowacja — 
Polska, 6.III w niedzielę o godz. 16.35 ZSRR — 
Kanada.

ey, 1935 — Szwajcariai, 1936 — Anglia, 1937 —
Anglia, 1938 — Ang! «i, 1939 — Szwajcaria.

Rok 1 miejsce 1 f miejsc* III miejsce
1947 cr.R Szwecja Austria
1948 CSR Szwajc. Szwecja
1949 CSR Szwecja Szwajcaria
1950 Szwajc. Angl.a Szwecja
1951 Szwecja Szwajc. Norwegia
1952 Szwecja CSR Szwajcaria
1953 Szwecja N emcy Szwajcaria
1954 ZSRR Szwecja CSR

MISTRZOSTWA ŚWIATA
1924 --  Kanada, 1928 — Kanada. 1930 — Kc-

pada, 1931 — Kanada, 1932 — Kanada, 1933 —

Polska — Francja
ui gimna tyce

Pierwszym międzypaństwowym 
spotkaniem polskich gimnastyków w 
roku bież. będzie mecz w konkuren
cji kobiet i mężczyzn z reprezentacją 
Francji 2 — 3 kwietnia br. w War
szawie.

Międzynarodowe

s p tk in .a  staikarzy
10 — 20 marca będziemy gościć w 

Polsce żeńską i męską reprezentację 
siatkarzy stolicy Jugosławii — Bel
gradu. Sportowcy jugosłowiańscy ro
zegrają w naszym krąju kilka spot
kań.

W pierwszych dniach kwietnia br.
przyjedzie do Polski męska reprezen
tacja Francji. Siatkarze francuscy 
spotkają się w Polsce dwa razy z na
szą reprezentacją,

wego, do wielobranżowych kramów 
—  w jakie ostatnio przerodziły się
np. specjalistyczne Galluxy na MDM, 
sklepy, które mają teraz zamiast
ustalonego minimum — melanż asor
tymentowy.

Melanż — który uwiecz
niło niedawno Polskie
Radio historyjką o klien
cie, który chciał kupić ta
lerze... a skierowali go 
do stoiska z kapelusza-

— Przecież ja chcę ta
lerze — krzyknął, a nie 
kapelusze.

— Nic nie szkodzi — 
“  *  odpowiedzieli — i to | to

— nakrycia.
Sklepy dziewiarskie chciałyby han

dlować artykułami dziewiarskimi, ale 
muszą wykraczać poza swoją branżę, 
żeby wykonywać plan obrotów i u- 
trzymać się na powierzchni handlo
wej. Inne np. z sukniami damskimi 
mogłyby mieć minimum asortymentu, 
ale uciekają od niego.

Jak tu np. rozeznać się w masie 1620 su
kienek, przewidzianych jako minimum dla tych 
sklepów. Jak np. uchronić się przed powtarza
niem się modeli lub wzorów. Sukienki nie 
haiki, nieomal każda musi być inna. Wystar
czy 100 sztuk jednakowych w dzielnicy a klient
ki masowo uciekają od nich, choćby były naj
lepiej zrobione i najtańsze.

EXTRA SPECJAŁ DLA KONTROLI
Taka już jest specyfika sklepów z 

damskimi sukniami, że muszą mieć 
krótkie, stale zmieniające się serie. 
Czego znów im minimum z zarządze
nia nr 180 nie gwarantuje. Zarządze
nie nr 180 pomyślane w interesie od
biorcy wydaje się rdbione na kolanie 
— zbyt wiele jest dysproporcji w 
układzie samych asortymentów. Przy
kład: 6 par pończoch i 256 par reform 
jako minimum dla sklepu dziewiar
skiego. Minimum to budzi dużo wąt
pliwości. Gdzie tu logika — powie 
każdy — co się szybciej drze, pończo
chy czy reformy, czego trzeba więcej 
w sklepie?

Państwowa Inspekcja Handlowa rajrzała 
niedawno do szczotkarskiego sklepu MHD. I 
co się okozało, sklep posiadał pełne minimum 
asortymentowe — ale... w dużym worku. Mi
nimum asortymentu w specjalnym worku prze
widujący sklep przygotował na wypadek kon
troli — dla niej leżały stale dziesiątki pędzel
ków różnych rozmiarów, grubości, szerokości, i 
różnej jakości włosia, dla niej szczotki różnej 
maści. Na półkach natomiast był taki wybór, 
jaki wydawał się odpowiedni kierownictwu 
sklepu. Oni kupowali, sprzedawali i uzupeł
niali tym co uważali za stosowne, a w worku 
leżała żelazna rezerwa — minimum wg Dzien
nika Urzędowego MHW nr 180.
Albo sklepy z artykułami gospodar

stwa domowego. Zadowoliły się one 
tym co minimum obejmuje — kil

kudziesięciu podstawowymi artykuła
mi. Skoro towaru nie przewiduje za
rządzenie nr 180, więc nie bądźmy 
„plus catholiąue que le papę" — jak 
powiadają Francuzi — bardziej kato
liccy, niż papież. Jakkolwiek są mo
żliwości rozszerzenia tego minimum, 
dostarczenia sklepom setek nowych 
potrzebnych ludziom artykułów, wie
le sklepów zasłaniając się zarządze
niem o minimum — nie chce o nich 
wiedzieć.

Ostatnio hurtownie „Arged" próbują przeła
mać ten mur niechęci. Sporządziły listy ze spi
sem towarów, których minimum asortymento
we nie obejmuje, ale które są potrzebne lu
dziom i które hurt — „Arged" — zobowią
zuje się dostarczyć. Spisy te zostałyby wywie
szone w sklepach i miałyby odpowiedniki na 
półkach. Byłyby zatem dwa spisy i dwa asor
tymenty, jeden obowiązujący drugi nie mniej 
ważny, ale nieobowiązkowy.

„NAPOLEONKI"
Śl e d z ie m  p a c h n ą c e

Wydaje się też, że warto po roku 
doświadczeń urealnić tę część zarzą
dzenia z lutego ub. roku, które odno
si się do minimum asortymentowego 
w gastronomice, zwłaszcza minimum 
w kawiarniach. Zarządzenie nakłada 
na kawiarnie obowiązek utrzymania 
wyboru kilkunastu zakąsek rybnych, 
kilkunastu mięsnych oraz dań zasad
niczych (flaki, bigos itp.). Obowiązek 
trudny, jeśli się zważy, że większość 
kawiarni nie ma gablot chłodniczych, 
i często musiałyby one trzymać owe 
przekąski w sąsiedztwie ciastek. Ka
napki ze śledziami nie przechodzą 
zapachem napoleonek, ale odwrotnie. 
Bywa, że klienci to konfrontują, stąd 
częste scysje i niezadowolenie z mi
nimum tam, gdzie próbują je wpro
wadzić. Kierownicy kawiarni, którzy 
na domiar złego są materialnie odpo
wiedzialni za straty, rzecz jasna, uni
kają sałatek i bigosów. Nawet PIH 
nie sili się ich przekonać, bo sama 
nie jest przekonana.

Sprawę minimum asortymentowego 
w sklepach raz już poruszyliśmy je- 
sienią ub. roku. Min. Handlu We
wnętrznego (pismo z 10.12.1954 r. nr 
G-XIII-l/2222/54) odpowiedziało m. in. 
że w początkowym okresie mogą 
zajść omyłki albo inne niedomaga
nia, wymagające korekty, jedna
kowoż — czytamy w wyjaśnieniu — 
nie powinno to wpłynąć „na realiza
cję w zasadzie słusznego zarządzenia".

Racja — i my jesteśmy tego same
go zdania — odnośnie do w zasadzie 
słusznego zarządzenia.

IGN. GAWRYLUK

dodatku nie z wysokości przechodnia, 
lecz z dachu „Polonii". Stąd w szere
gu wypowiedzi powstały nieporozu
mienia co do wysokości gmachów.

Wysokość ta — wynosząca ok. 31 
metrów — czyli mniej więcej taka 
sama, jak wysokość budynków przy 
pl. Konstytucji — ustalona została na 
podstawie wyników dyskusji po 1 i 2 
konkursie na rozwiązanie „wschod- 
niej ściany". W pierwszym z tych 
konkursów brało udział ponad 200 ar
chitektów z całego kraju — w dru
gim uczestniczyło 11 wybranych ze
społów.

Za tą wysokością przemawia ko
nieczność takiego rozwiązania, aby 
„ściana wschodnia" swoją masą me 
odrywała się od całej dzielnicy. Za 
„ścianą" istnieje przecież juz zreali
zowane zaplecze — duża dzielnica 
wokół ulicy Jasnej i przyszłej, posze
rzonej ul. Kniewskiego, gdzie prze
ciętna wysokość domów wynosi 23— 
25 metrów.

Drugą grupą problemów czysto pla
stycznych jest sprawa zachowania 
jedności kompozycji całej „wschod
niej ściany", przy równoczesnym pod
kreśleniu środkowego gmachu Sto
łecznej Rady Narodowej — jako naj
ważniejszego treścią.

W tej sprawie przekonany zosta
łem przez część dyskutantów, którzy 
zabierali głos na łamach „Życia War
szawy", oraz przez uczestników dy
skusji organizowanych przez Stowa
rzyszenie Architektów Polskich, że 
bardziej należy zróżnicować wyraz 
tych trzech gmachów. Trzeba tego 
dokonać nie przez zwiększenie „deko
racyjności" gmachu środkowego, a ra
czej przez osłabienie napięcia archi
tektonicznego w bocznych budynkach. 
Aby uniknąć grożącego w tych wa
runkach niebezpieczeństwa monotonii 
należy jednak zachować bogatą rzeź
bę gmachów.

Nieporozumienia związane z małą 
czytelnością fotografii dotyczyły w 
licznych wypowiedziach dyskutantów 
ilości i wysokości pięter,

We wszystkich trzech budynkach 
przeze mnie projektowanych układem 
kondygnacji są piętra o wysokości 
2.80—3.40 m między stropami — a 
więc „normalne", Jest ich 6 — po
nad sklepami.

Programy poszczególnych gmachów 
— stanowiące wytyczne dla projek
tantów — przewidywały pewną ilość 
większych sal. W budynku hotelu 
turystycznego (przy skrzyżowaniu ul. 
Marszałkowskiej i al. Jerozolimskich) 
będą to świetlice, sale wypoczynko
we itp., w budynku Stołecznej Rady 
Narodowej — sale reprezentacyjne, 
sale obrad itd.

Są to — jak wynika z programu — 
sale wyższe, dwukondygnacjowe. Ze 
względu na ich charakter i przezna
czenie wydawało mi się najsłusz
niejsze umieścić je od strony pl. 
Stalina tak, aby wnętrze budynków 
powiązać z placem. Taka jedna, wy
soka kondygnacja w naturze bardzo 
powiększy skalę budynku — na foto
grafii natomiast mogła dawać wra
żenie kondygnacji o zwykłej wysoko
ści i budzić zastrzeżenia co do całej 
wielkości gmachu.

Zagadnienie podcieni.
Podcienia w tym miejscu miasta są 

konieczne, ze względów użytkowych. 
Z własnego doświadczenia wiemy 
dziś, że przy najmniejszym nawet 
wietrze przejście przez pl. Stalina jest 
łatwe tylko dla ludzi... zahartowanych 
w wycieczkach turystycznych. W le- 
cie. zaskoczeni przez przelotny deszcz, 
nie mielibyśmy gdzie się schronić...

Zarzuty przeciwko podcieniom spo* 
wodowane były niewątpliwie złym 
przykładerr MDM. gdzie w antreso
lach mieszc/a się pracownie, warszta
ty rzemieślnicze itp. W moim projek
cie, na całej dhigości „ściany", od 
strony podcieni znajdą się korytarze 
— bądź biurowe, bądź hotelowe któ
re przecież me wymagają intensyw-* 
niejszego oświetlenia.

Podcienia pozwolą ponadto zastoso* 
wać wielkie szyby w oknach skle
powych, bez stwarzania przykrego 
wrażenia, że gmach „stoi" na szkle.
'  Kończąc swoją wypowiedź dziękuję 
wszystkim biorącym udział w dysku
sji „Życia Warszawy". Otrzymałem 
200 wypowiedzi na przeszło 300 stro
nach maszynopisu. Dało mi t o  na-* 
prawdę wiele do przemyślenia. Żałuję 
tylko, że materiał przedstawiony Czy
telnikom dotyczył wyłącznie e le w a c jii

Tajemnica służbowa^»

Ileż to się mówi, że „ostrożnie 1
ogniem!" Dotyczy to przeważnie dzie
ci. Ileż to się pisze, że „ostrożnie z 
tajemnicą służbową!". Dotyczy to po
niektórych ludzi lekkomyślnych, aca 
na stanowiskach dyrektorskich.

Nie wypada więc posługiwać się 
paragrafem o tajemnicy służbowej np, 
w osobistych rozgrywkach. I w żad
nym razie me wolno tym paragra
fem karać pracownika za to, że na
pisał do „Fali 49“ albo do prasy o 
tym, co mu się w miejscu pracy me 
podoba.

W jakimże bowiem celu ukazał się 
dekret o ochronie tajemnicy państwo
wej i służbowej? Otóż w Dł  U. R. P, 
z dnia 2.XI. 1949 r, nr 55, poz, 437 
napisano, że:

„W  celu zapobieżenie)
rozpowszechnianiu wiadomości, które te 

względu na dobre Polski Ludowej należy ta* 
chować w tajemnicy.

przenikaniu tych wladomośd da ©środków 
wrogich Polsce Ludowej.

wykorzystywaniu tych wiadomości na szkodę 
Polski Ludowej",

Przestępstwa z tego zakresu oce
niać może tylko sąd wojskowy albo 
sąd wojewódzki. Kary wynoszą od 
6 miesięcy do 10 lat więzienia 1 ewen
tualnie pozbawienie praw publicz
nych i honorowych praw obywatel
skich.

Po owe to paragrafy sięgnął dyrek
tor pewnego warszawskiego przedsię
biorstwa i do akt osobistych pracow
nika. gdy ten pretensje swoje opisaw
szy wysłał do „Fali 49“ — taką oto 
paskudną kazał wpisać opinie:

„W  związku I popełnionym przekroczeniom 
dotyczącym niezachowanie tajemnicy służbo* 
wej, udzielam obywatelowi nagony służbowe] 
z wpisaniem do akt fłużbowych".

Owa „tajemnica służbowa" dotyczy
ła... przeniesienia pewnej niewiasty 
do innej instytucji. (r. ł .)

4,5 min. egzemplarzy
dzieł Mickiewicza
w ciągu 10 lat Polski Ludowej

W okresie 10 lat istnienia Polski 
Ludowej utwory Adama Mickiewicza 
wydane zostały w łącznym nakładzie 
ponad 4.500 tys. egzemplarzy.

„Pan Tadeusz", który uzyskał w 
ciągu 10-lecia 23 wydania o łącznym 
nakładzie 1.800 tys. egzemplarzy — po
bił wszystkie rekordy co do wielkości 
nakładu .książkowego.

Przypomnienie na czasie
Gen. baron Anders — to jak wiadomo je 

den z emigracyjnych „wodzów" i oczywiście 
wiemy sługa tych „przyjaciół" Polski, którzy 
szczerzą sobie zęby na nasz kraj. Nie dziw, 
że łączy go x owymi „przyjaciółmi" z Wa
szyngtonu zgodność myśli, słów i celów. Oni 
by Polskę chętnie przehandlowali, płacąc mili- 
ta rys tom i odwetowcom niemieckim naszymi 
ziemiami zachodnimi — i gen. Anders też. Oni 
przez różne „Wolne Europy" i „Głosy Amery
ki", a ostatnio także z pomocą baloników usi
łują mącić i jątrzyć — i nasz niezłomny patrio
ta im pomaga. Daje mianowicie amerykańsko- 
niemieckiej spółce dywersyjnej materiał w po
staci swoich przemówień, wystąpień, wywia
dów.

Najcenniejszą pozycją w tym andersowskim 
dorobku jest jego wywiad sprzed blisko 9 laty, 
udzielony szwajcarskiemu dziennikowi „Die 
Tat". Dlaczego o tym wspominamy? Dlatego, 
że tym wywiadem posługują się po dziś dzień 
w antypolskiej akcji niemieccy odwetowcy, ce
niąc sobie bardzo pomoc, okazaną im w ten 
sposób przez pana generała. Po drugie, dla
tego, że w naszej publicystyce wspominano 
tylko o tym zdradzieckim wywiadzie, nie u- 
kazując jego treści w całej krasie. Uczynił to 
teraz Stefan Arski w niezwykłe ciekawej książce 
pt. „Pasażerowie martwej wizy", opisującej 
emigracyjne towarzystwo spod ciemnej gwiaz
dy i „Wolnej Europy". Z książki tej drukujemy 
poniżej fragment wraz z fotokopią wywiadu 
Andersa w „Die Tat". (red.).

Jeden z najbardziej polakożerczych 
tygodników zachodnio - niemieckich 
„Der Schlesier", znajduje wiele cie
płych słów dla genęrała Andersa, 
którego dążenia polityczne tak oto 
określa:

„Grupa generała Andersa pragnie 
rckowań % czynnikami niemieckimi, 
aby dojść z nimi do porozumienia 
w sprawie granicy na Odrze i Ny
sie..."
W  jakim kierunku to „porozumie

nie" ma zmierzać, wynika jasno z 
wielokrotnych oświadczeń generała 
Andersa. Prasa i publikacje zachod- 
nio-niemieckie ustawicznie się na nie

powołują. Jak niegdyś prasa i dyplo
macja hitlerowska powoływała się na 
wypowiedzi pana Cata-Mackiewicza. 
Przede wszystkim chodzi o słynny 
wywiad generała Andersa, udzielony 
szwajcarskiemu dziennikowi „Die Tat" 
i opublikowany w tym- piśmie w nu
merze z dnia 14 grudnia 1946 roku. 

Tytuł brzmi:
„Generał Anders o Niemczech",
W treści czytamy:

„Pytamy: „Czy pochwala Pan, 
Panie generale, obecne granice 
Polski?" Bez wahania odpowiada 
on w poprawrfej franeuszczyźnie: 
„Nie, nie uważam dzisiejszego sta
nu rzeczy za żadne rozwiązanie. 
Albowiem to, co nam Rosjanie 
wmusili jako odszkodowanie za 
oderwane na wschodzie rdzennie 
polskie obszary, jest darem Dana- 
ów. Polska nie jest w stanie ani 
pod względem ludnościowym, ani 
gospodarczym strawić b. niemiec
kich obszarów aż po Odrę. Ani nie 
wierzymy w asymilację pozostałych 
tam Niemców', ani nie uważamy, 
by Polska była gospodarczo dość 
silna, by podjąć się mogła organi
zacji terenów, które obfitują wpra
wdzie w bogactwa przemysłowe i 
rolnicze, ale są bardzo zniszczone."

„Jakie rozwiązanie uważa więc 
Pan za celowe" — brzmi następne 
pytanie. General odpowiada: „I my 
jesteśmy za korckturą granicy pol
sko-niemieckiej z roku 1939. Doma
gamy się więc np. przyłączenia 
Górnego Śląska i oczywiście Gdań
ska, który jest Polsce niezbędny. 
Ale jest rzeczą bezrozumną granice 
wysuwać na zachód aż tam, gdzie 
się obecnie znajdują. Dlatego uwa
żamy obecne rozwiązanie za tym
czasowe i jesteśmy w tym punkcie 
zgodni z poglądami angio-amery- 
kańskiml."
Tak to generał Anders zarzekał się 

polskich granic na Odrze i Nysie. Nie 
dziw, że nie ma ani jednego wydaw

nictwa odwetowego w Niemczech za
chodnich, które by się nie powoływa
ło na to oświadczenie. Nb. obok po
dobnego oświadczenia „wodza" WRN- 
owskiego, Arciszewskiego.

Weźmy np. antypolski pamflet 
Wolfganga Wagnera pt. „Die Enste- 
hung der Oder-Neisse-Linie", wydany 
przez Brentano-Verlag, Stuttgart 1953. 
gdzie na str. 29 czytamy:
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„Premier Arciszewski, w swym 
oświadczeniu, złożonym jeszcze w 
grudniu 1944 roku, stwierdził: 
„...Nie chcemy wysuwać naszej gra
nicy tak daleko na zachód, aby 
obejmowała 8 czy 10 milionów 
Niemców. To znaczy nie chcemy 
Wrocławia ani Szczecina". W po* 
dobny sposób wypowiedział się Je* 
szcze w roku 1946 generał Anders‘%

Oficjalny boński 
zbiór „Auslaendische 
Dokumente zur Oder* 
Neisse-Linie" (Doku
menty zagraniczne do 
tyczące linii Odra-Ny- 
sa) również cytuje 
wywiad z generałem 
Andersem itd., itd.

Ale Anders nie ©- 
graniczył się do sa
mych tylko oświad
czeń. Jak doniósł 
dziennik włoski „Gior 
nale dTtalia" z dnia 
21 maja 1954 roku, 
generał Anders zapro
sił na uroczystość ob
chodu dziesiątej rocz
nicy bitwy pod Monte 
Cassino przedstawi
cieli zachodnio-nie- 
mieckich kół wojsko
wych. Obecność neo- 
hitlerowców na uro
czystości poświęconej 
pamięci żołnierzy poi 
skich poległych w bo
jach z hitlerowcami 
graniczy wręcz z ma
kabrą. handlarze 

ri:.;,:v. śmierci" wystawiają
na sprzedaż nie tylko 
żywych, ale i pole- 
głychy.
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Wielkie zgromadzenie
społeczeństwa stolicp

w sprawie obrony pokoju
Stołeczny Komitet Frontu Na

rodowego i Stołeczny Komitet 
Obrońców Pokoju organizują dziś 
25 bm. o gedz. 18 w hali ZS 
„Gwardia" wielkie zgromadzenie 
społeczeństwa Warszawy w spra
wie obrony pokoju.

W części artystycznej wystąpi 
Państwowy Zespół Pieśni i Tań
ca „Mazowsze".

Zaproszenia wydają Dzielnico
we Komitety Frontu Narodowego.

W 105 salach Muzeum Narodowego

Żywa księga naszej kultury

7 7  fiBns& 
w  marcu

W marcu wchodzą na ekrany kin warszaw
skich ncstępujące filmy: „Kariera" — pro
dukcja polska; „Świadectwo dojrzałości", 
„Aleko", „Wesołe gwiazdy", „Tajemnica gór
skiego jeziora", „Skrzydlaci obrońcy" —  pro
dukcja radziecka; „2 ha ziemi" — prod. hin
duska; „Alarm w cyrku" — produkcja NRD; 
„Ciemna rzeka" — produkcja argentyńska; 
„W  matni" — produkcja czechosłowacka; 
„Upiór na sprzedaż" — prod. angielska.

Poza tym wznowiony będzie film pt. „G oał" 
prod. radź.

H c f z n o c z e i i r c r

pracowników „Ruchu”
Na wniosek ministra Poczt i Te

legrafów oraz Generalnego dyrektora 
PPK „Ruch" wielu pracowników 
Oddziału Stołecznego „Ruchu" zostało 
odznaczonych medalem 10-lecia Pol
ski Ludowej.

Na uroczystości dekoracji Stołecz
ny Komitet Frontu Narodowego wrę
czył 40 dyplomów honorowych Ogól
nopolskiego Komitetu Frontu Naro
dowego dla pracowników Oddziału, 
za ofiarną pracę społeczną i aktywny 
udział w kampanii wyborczej do rad 
narodowych.

'koresp. J. Paczyński

YA7 YDAJE się, że to tak dawno 
było... Jeszcze huczały działa, 

jeszcze cofająca się armia hitlerow
ska walczyła na ziemi niemieckiej, 
gdy w Polsce uwolnionej od okupa
cyjnej zmory wszyscy porwali się do 
pracy. W szeregach tych, którzy 
przystąpili do dzieła odbudowy nie 
zabrakło historyków sztuki. Jedni 
szli za armią — odnajdywali rabo
wane obrazy w zameczkach tyrol
skich, wywiezione warszawskie zbio
ry numizmatyczne w śląskim pałacu, 
bezcenne dzieła sztuki, pogubione, w 
pogruchotanych skrzyniach, porzucone 
na dworcach kolejowych, w wozow
niach, w polu... .po prostu na szlaku 
wojny. Jednocześnie inni opiekowali 
się tym co pozostało, a nie było to 
łatwe zadanie. Woda płynęła przez 
dziurawe dachy, wiatr hulał wpada
jąc przez wybite okna, gdzieniegdzie 
waliły się nadwątlone ściany. Trzeba 
było w najcięższych warunkach, nie 
oszczędzając siebie ratować to, co 
ocalało z pogromu — zabezpieczyć 
przed kradzieżą i przed zniszczeniem.

Okupacja, to był czas stracony dla 
rozwoju życia kulturalnego i stratę 
tę także trzeba było odrobić, przeto 
niezależnie od prac wspomnianych 
trzeba było. przystąpić do normalne
go życia.

Była to wielka niezapomniana chwi
la, gdy jeszcze przed ostateczną kapi
tulacją wroga, w zniszczonej, pełnej 
gruzów i mogił stolicy, 3 maja 1945 
roku Muzeum Narodowe rozpoczęło 
swoje codzienne życie.

Przypominały się słowa starej pio
senki:

„Mówili nie ma Warszawy 
a tu jest Warszawa".

r\  ZIESIĘC lat już mija, lecz niki 
nie zapomni tego wzruszenia, gdy 

słowa więzły w gardle, a ludzie wi-

Do 5 marca

Wystawa -  sprzedaż mebli popularnych
Kiermasz „Wszystko dla mieszkań" 

w Domu Meblowym na MDM wzbu
dził duże zainteresowanie wśród mie
szkańców stolicy: 200 tys. zwiedzają
cych w ciągu tygodnia, przeszło 1200

Całkiem serio
15 m nut

czyli
jak zldiśeić obywateli
W  czw a rtek  24 lu tego  b y łem  p rzy p a d 

k o w o  św iad k iem  tego , ja k  pow ażna  
in s ty tu c ja  państw ow a p otra fiła  w  c.ą^u  
15 m inut rożzló& cić 50 o b yw a teli. żPóme- 
waż w y d a je  m i się, że  n ie  je s t  zada
n iem  u rzęd ów  p a ń stw ow ych  z łościć  o b y 
w a te li, op iszę p o n iże j ten  fa k t  —  ku 
p rz es tr o d ze  te j  in s ty tu c ji oraz in n ych .

M iałem  p ew ną  sp raw ę do załatw ien ia  
w  P K O . Okazało się, że p ow in ien em  p ó jść  
c o  cen tra li P K O  p rzy  M arsza łkow sk iej 
124 do p o k o ju  101, k tó ry  zaczyn a  u rzęd o 
w a n ie  o  godz. 9.30 rano.

G d y p rzy sz ed łem  na M arszałkow ską  o  
t e j  p orze , zau w a żyłem  ju ż  z daleka  gru
p ę  o b y w a te li, ż y w o  ,,d y sk u tu ją cy ch  

,D ysk u sja  d o ty czy ła  p r z y k r eg o  fa k tu , że  
ch o ć  ju ż  m inęła  oznaczona  na drzw iach  
godzina  otw arcia , drzw i pozosta w a ły  
za m k n ięte . Jedni przyp u szcza li, ż e  o d b y 
w a  się  „ k o n fe r en c ja “  u rzęd n ik ów  P K O . 
Inni m ów ili o „o d p ra w ie " . J eszcze  inni 
p op rostu ... k lęli.

I m ieli ra c ję . D rzw i b ow iem  zosta ły  
o tw a r te  d op iero  o godz. 9.45. 50 osób
stra ciło  p o  15 m inut, c z y li  razem  —  750 
m inut.

S zkoda, ż e  żaden  z liczn ych  d y r ek to ró w  
"PKO n ie w idział te j  s c en y . I szkoda, że  
żad en  z n ich  d o tych cza s n ie  za in tere 
sow a ł się p o k o je m  nr 101, m a ją cym  takie  
„p o w o d z en ie " . G d y b y  to  zrob ili, m oże  
zn a leź lib y  sp osób  na u n ik n ięc ie  tłok u  
w  ty m  p o k o ju . A w  każdym  bądź razie  
—  sposób  na p u n k tu a m e o tw iera n ie  
d rzw i. G A M M A

transakcji, 90 wagonów sprzedanych 
mebli.

Wielu jednak spośród oglądających 
wyrażało głośno swój żal, że na kier
maszu były przeważnie drogie, luksu
sowe meble orzechowe, zbyt duże jak 
na maleńkie mieszkanka warszaw
skie, że nie było sprzedaży ratalnej...

Biuro Wojewódzkie CHPD speł
niając życzenia klientów urządza w 
dniach 24.11—5.III wielką wystawę- 
sprzedaz mebli popularnych w trzy
piętrowym nowocześnie urządzonym 
j»igaiynię' grży' ' ul. ŻiWólfiiiczej' 6 
od godz. 10 do 19 (dojazd tramwa
jami do uk Towarowej).
Na ̂ jednym*, z pięter "^pókciki1 — 

„żywcem" wyjęte z ZOR-owskich 
mieszkań — a w nich przeróżne ze
stawy mebli: pokój dla pani, pana, 
ucznia, lekarza, gabinet, przedpokój 
itd. Ponadto pojedyncze sztuki. Jest 
w czym wybierać — na 3 piętrach.' 
A wszystko — na raty. (RYS)

tali się jak powracający z innego 
świata.

Muzeum Narodowe w Warszawie 
przystąpiło do pracy... Nigdy te proste 
słowa nie potrafią odzwierciedlić po
tężnej treści, która w nich jest za
warta.

Pracujący dwoili tlę i troili. Muzeum Naro
dowe było pierwszą instytucją kulturalną sto
licy, która na lewym brzegu Wisły roipocię.a 
swoją działalność, w.ęc też nie ograniczyło 
się do zwykłych prac muzealnych. Rewindyka
cja zabytków i organizacja wystaw to były no
we zadania. W ciągu 10 lat Muzeum Narodo
we zorganizowało fc‘8 wystaw czasowych, a 
przecież urządzenie każdej wymagało nie byle 
jakiego wysiłku, Stąd szły po Polsce wystawy 
objazdowe, stąd szedł strumień zasilający no
wopowstające muzea na ziemiach zachodnich, 
tu powstawała inicjatywa objęcia dawnych pa
łaców jako obiektów muzealnych, aby wśród 
idących zmicłn zachować je jako dokumenty 
dawnej kultury. Praca ta znalazła szeroki ©a- 
dżwięk w społeczeństwie. S.632.491 osób zwie
dzających przeszło przez sale Muzeum Naro
dowego.

rP  EN WSPANIAŁY patetyczny okres 
-*• dziś należy do przeszłości. Odbu
dowa stolicy Polski poczyniła takie 
postępy, że nie ma potrzeby łączenia 
prac muzealnych z periodycznym, ak
tualnym wystawiennictwem. Sale, 
które dotąd bvły trzymane w rezer
wie, aby zastępować istniejące braki, 
zostały oddane dla zb.orów muzeal
nych, które rozprzestrzeniły się — 
i pełniej, lepiej mogą ukazać swoje 
bogactwo.

Obecnie Muzeum Narodowe w Warszawie 
posiada 105 sal wystawowych, w tym Galeria 
Narodowa Sztuki Polsk'ej obejmuje 51 sal, Ga
leria Malarstwa Obcego 34 sale, Galeria Sztu
ki Starożytnej 20 sal.
Nawet przy błyskawicznym z ko

nieczności przeglądzie musimy dłu
żej zatrzymać się w salach sztuki 
gotyckiej. Ich urzekający realizm, 
piękno zawrarte w surowej formie są 
porywające — a dodajmy, że jest to 
sztuka rzadko reprezentowana tak 
bogato w najbardziej nawet zasob-

prace Norbtina. Orłowskiego, Piwarakiege (te 
przełom XVIII i XIX wieku), poza tym w ©kro
sie późniejszym napotykamy znane świetne 
nazwiska Kostrzewsklege, Gersona, Kotsisa, 
Kossaka, Matejki, Grottgera i in.
Dział zagraniczny w granicach po

dyktowanych szczupłością miejsca po
wziął ambitny zamiar ukazania gra
fiki w jej historycznym rozwoju w 
najbardziej typowych przejawach 
Dział chlubi się posiadaniem orygi
nałów takich mistrzów jak Niemców 
Diirera i Cranacha, Włochów A. Car- 
racciego, C. Maratta, Guido Reniego, 
Francuzów Claude Lorraina, nider
landzkiego P. Breughela, Rembrand- 
ta, Van Dycke‘a, z angielskich Ho- 
gartha, z hiszpańskich Goyę itd.

Przejście przez sale Muzeum Na
rodowego nieodparcie wiąże się z 
wnioskiem, że musimy do nich wró
cić. Musimy zbudować sobie jakiś 
program i w ciągu wielu godzin oglą
dać jedną salę po drugiej, a każdy 
przedmiot długo i uważnie.

Zwiedzanie sal muzealnych można 
porównać do czytania książki. Ileż 
wrażeń wspaniałych, ileż myśli no
wych nasuwają nam te arcydzieła! 
Rozumiemy, że można stać się mania
kiem wędrującym stale po muzeal
nych salach, ale nie posuwając się 
tak daleko — stańmy się przyjaciół
mi dzieła, które ukazując rum pię
kno wzbogaca nasz umysł,

.... Ml - !, T. G.

P o  ra z  drugi

P o d  ad re se m  m a rn o tra w c ó w
Niewiele sobie robi * krytyki prasowej Dy

rekcja Warszewskiej Fabryki Motocykli. Mimo iż 
11.1 br. w notatce pt. „Pod adresem marno
trawców" pisaliśmy o niszczejących częściach mo-

nych muzeach Świata. Sztuka zdób- ,0.e7k.li ukladonyeh na świeżym powietrzu za-
nicza, która stąd zaczyna biec obok 
innych obiektów wystawowych, uka
zuje nam wyroby polskie i obce wy
odrębnione podpisami. W ekspozycjj 
tej sztuki szczęśliwie zrezygnowano z 
pokazania wielu klejnotów posiada
nych przez Muzeum, unikając w ten 
sposób nieznośnego dawniej przełado
wania; zasadnicze akcenty obrano na 
ogół słusznie.

Wspaniale przedstawia się Galeria 
Malarstwa Obcego. Między innymi 
malarstwo włoskie jest reprezentowa
ne przez zespół arcydzieł, któremu 
trudno by było znaleźć równy w Eu
ropie środkowej. Pomijając znaną Ce
cylię Galierani Leonarda da Vinci, 
galeria zawiera niejeden klejnot 
pierwszej jakości.
IĄ / YMIENIONE dotychczas działy 
* v były nam uprzednio znane, roz

przestrzeniły się jeno szerzej i są 
podane w sposób bardziej przejrzy
sty —  nowością natomiast jest wy
stawa grafiki.

Zbiory Graficzne Muzeum Narodowego obej
mują kilkadziesiąt tys ęcy obiektów. Wystawa, 
która co pewien okres czasu będzie się zmie
niać, odegra rolę informatora — powie nam 
o tym, jakiś skarby kryją się w zamkniętych 
tekach. Gabinet rycin dzieli się na dwa dzia- 

polski i obcy. W dziale polskim oglądamy

Rekordowe powodzenie konkursu olimpijskiego

1 0  tysięcy kuponów nadesłali
A m atorzy sportow ego „totka"

Jeszcze przed dwoma dniami, gdy 
rozmawialiśmy z działaczami Pol
skiego Komitetu Olimpijskiego pada
ły przypuszczenią, że ogółem nadej
dzie na Konkurs „Kto wygra w Kre- 
feld" około 50 tys. kuponów.

Ale rzeczywistość przeszła wszelkie oczefci 
wania. We czwartek wieczorem było już prze-

T B ł T  R V
Pocz. g. 19. Ateneum (Jaracza 20) Chatter- 

ton. Polski (Karasia 2) Mąż | żona. Kameralny 
(Foksal 16) Juliusz i Ethel. Ludowy (Szwedzka 2/4) 
Moralność pani Dulskiej. Narodowy (PI. Teatral
ny) —  Wesele Figara. Opera (Nowogrodzka) —  
Halka. Powszechny (Zamojskiego 20) Świerszcz 
za kominem. Syrena (Litewska 3) Żołnierz królo
wej Madagaskaru. Współczesny (Mokotowska 13) 
Pensja pani Latter. Domu Wojska Polskiego 
(Królewska 13) Podróżni. Estrada (Sierpecka 7) 
nieczynny. Satyryków (Konopnickiej 6) Psychiczna 
zedrą —  g, 19.30. Baj (Jagiellońska 28) Krawiec 
Niteczka. Guliwer (Różano 16) w terenie.

K 1 H

Pocz. g. 14, 16, 18. 20. Moskwa (Puławska 19) 
Miłość kobiety. Śląsk (Żurawia 3/5/7) Sierpniowo 
niedziela. Atlantic (Rutkowskiego 33) Szwedzka 
zapałka. Polonia (Marszałkowska 56) —  W  
dni pokoju. 1 Maja (Podskarbtńska 4) —  
Pokolenie. W—Z (Leszno 19) Przygoda w taj
dze. Ochota (Grójecko 65) Córko pułku Syrena 
(Inżynierska 4) Skarby sułtana. Tęczo (Suzina 4) 
Królowa balu. Pocz. g. 17, 19. Lotnik (Powstań
ców 1) Express z Norymbergi. Olsztyn (Włochy) 
Kłopoty ref. Trziszki. Radość (Radość) Preludium 
sławy. Praha (Jagiellońska 24/26) 15-letni ka
pitan —  g. 14 —  Cena strachu ser. 1 i [] —  
g. 16.30, 19.30. Palladium (Kniewskiego 7) Krzy
sztof Kolumb —  g. 12, 14, 16, 18, 20. Stolica 
(Na/butta 50a) Cena strachu ser. I 1 II  —  g. 
11, 14, 17, 20.

R A D I O

na dzień 23.11,1955 r. (piątek)
Na fali 1322 m.

Program dnia 6.55 15.25 Wiad. 5.05 6.00 7.00 
7.40 12.04 16.00 20 00 23.00

5.10 Muz. 5.45 Poranne rozmaitości rolnicze 
6.15 Gimn. 6.30 Kai. rad. 6.40 Dla nauczycieli

7.15 Muz. rozrywk. 7.50 „Błękitni sztafeta" 8.05 
Konc. 8.45 Arie operowe 9.00 Dla kl. XI „Kor
dian | cham" L. Kruczkowskiego 9.40 Zabawy 
rytmiczne 10.05 Muz. symf. 10.30 Konc. solistów
11.00 Baśń ludowa H. Zdzitowieckiej 11.25 Przegl. 
prasy stół. 11.30 Muz. I aktualn. 12.10 „Milio
nerzy" rep. J. Janickiego 12.30 „Na swojską nu
tę" 13,00 Przerwa 15.30 „Przygody Li Ta-hai" ode. 
pow. M. Majewskiej 16.05 Radziecka muzyka ope
rowa 17.00 Słuchacze piszą 17.05 Muz. rozrywk.
17.20 Aud. dia kobiet 17.30 Śpiewamy pleśni I 
piosenki 17.50 Melodie Dunajewskiego 18.20 Na 
młodzieżowej antenie 18,45 Gadki ludowe 19.00 
Odtworzenie fragmentów V Międzynarodowego 
Konkursu im. Fr. Chopina 20.30 „Zbiegowie" 
sztuka H. Auderskiej 22.00 Radiowy kurs języka 
rosyjskiego —  lekcja 35 22.20 Reportaż dźwięko
wy z hokejowych mistrzostw świata —  Kanada —  
USA w Dortmundzie.

Na fali 387 m.

Program dnia 5.28 13,05 Wlad. 6.00 7,00 7 40
14.00 18.15 21.30 23,55

5.35 Muz. Od 5.58 do 7.45 transmisja z pr. I 
7.45 Przerwa 13.10 „Królestwo bez ziemi" fragm. 
pow. T. Holują 13.30 „Chemik liczy" aud. szkol
na 14.10 „Dzieciństwo Chopina" aud. szkolna 
14.30 Muz. popul, 15.00 Pieśni w wyk. T. Łuczaja
15.20 Konc. 15.50 Aud. aktualna 16.00 Czeskie 
pieśni miłosne 16.15 Konc. symf. 17.00 Z życia 
Związku Radzieckiego 17.30 Na warszawskiej fali
18.00 Tańce ludowe 18.20 Wirtuozi muzyki rozryw
kowej 18.40 Konc. Chóru PR 19.00 Muz, | aktualn. 
19.25 „Paszo z lasu" pogad. przyrodnicza 19.35 
Kompozytor tygodnio —  Dymitr Szostakowicz
20.20 Reportaż literacki 20.40 Z melodią I pio
senką przez świat 21.50 Kronika sportowa 22.00 
Odtworzenie fragm. V Międzynarodowego Kon
kursu im. Fr, Chopina 23.00 Felieton 23.10 Muz. 
dla wszystkich.

Szczegółowy program audycji zamieszcza ty
godnik „Radio I Świat".

Polskie Radio zastrzega sobie możliwość imion 
w programie.

liczonych i opieczętowanych przeszło 70 tys. a 
pozostało jeszcze 7 opasłych worów pełnych 
listów. Organizatorzy obliczają więc, że razem 
będzie przeszło 100 tys. kuponów — a więc 
swoisty rekord pierwszego, próbnego totaliza
tora sportowego.
A teraz kilka ciekawostek. Rekord „indywi

dualny" zapisał na swoje konto zagorzały ki
bic z Łowicza, który sam przysłał aż "285 kupo
nów. W  kilkudziesięciu listach zamiast znacz
ków PKOI były pieniądze, które kibice przysłali 
gdyż zabrakło znaczków. Organizatorzy konkur
su zobowiązali się więc wykupić sami znaczki i 
nalepić na kupony. Około 2 tys listów przesła
no jako pilne przesyłki polecone o zdarzyły się 
nawet przesyłki wartościowe. 15 osób musiał za
trudnić Komitet Olimpijski do segregowania I 
liczenia kuponów.

Jak się  ̂ okazuje najwięcej sporów I najwięcej 
niepewności budzi typowanie dwóch spotkań —  
Kanada —  ZSRR i CSR —  Szwecja. I jeszcze 
jedno —  ncjwięcei listów Dochodzi z Warszawy, 
Stalinogrodu I Łodzi. (Cen)

miast w magazynie, ston ten tnwa nadal. Nie 
tylko, że nie uprzątnięto poprzednio leżących 
części, tj. błotników, ale magazynuje się nowe.

0  tym, że doprowadzenie do porządku błot
ników rdzewiejących przez długi czas na powie
trzu wymaga dużego dodatkowego nakładu pra
cy, nie trzeba chyba nikogo przekonywać.

1 dobry gospodarz powinien o tym pamiętać. 
Nie wydaje nam się, aby w fabryce nie zna
lazło się miejsce pod dachem, gdzie można by 
było urządzić magazyn. Jest to raczej rezuita 
tem niedbalstwa i kompletnego braku troski o 
dobro społeczne.

Już jutro dyskutujemy
o pro jektach  Zam ku

Czy byłeś Już na wystanie kon
kursowych projektów odbudowy 
Zamku Warszawskiego i jego 
otoczenia?

Jeśli nie -— to radzimy wybrać 
się do Sal Kameralnych Teatru 
Narodowego jeszcze dzisiaj. Po
kaz otwarty jest od godziny 12 
do 20, wstęp bezpłatny.

Jutro, to jest w sobotę, o godz. 
17 w Salach Kameralnych odbę
dzie się dyskusyjne spotkanie 
Czytelników „Życia Warszawy" z 
autorami prac konkursowych.

Pokaz projektów czynny będzie 
jutro — po raz ostatni — od go
dziny 12. (dr)

— A jednak odwilż, która według zapowiedzi 
meteorologów zbliżała się od zachodu do nos, 
nie przyjdzie. Powędruje wprawdzie no wschód 
ale nad Nizinę Węgierską czyli na południe ad 
Polski. W Warszawie będzie więc pogodo 
mniej więcej podobna do wczorajszej —  rozpo^ 
godzenia.. "przejściowy - wzrost zachmurzenia i 
nawet przelotne opady śniegu. Nocą | nod ra
nem mróz do 10 stopni o dniem, zwłaszcza gdy 
przygrzfej# słońce, około 0 stopni. W  górach i na 
południu kraju zaczął padać śnieg j mróz nieco 
zelżał. Na szczytach. jesi około minus 8 st., w do
linach minus 3— 5 st. (CEŃ),

Przedwiośnie w warszawskiej stoczni

Inżynier Tropszo ogląda przygotowaną . “ "zez Pawia Gnata windę kotwiczą
„Żerań".

dla pogrędiarkl

Blachy na dnie „Traugutta" wymagają wymłany. Stare I zużyte mogłyby przecież przepuszczać'
wodę. , , i i,.

Kanał łączący się z Wisłą pokryty 
jest jeszcze grubą skorupą kry lodo
wej, jeszcze nic nie zwiastuje wiosny, 
a już w Warszawskiej Stoczni Rzecz
nej przygotowania do sezonu — w 
pełni. Z remontami ponawigacyjnymi, 
z naprawami taboru do nowego okre
su nawigacyjnego roboty przecież nie
mało. Kiedy spłyną lody, wszystkie 
jednostki muszą być gotowe. Więc 
choć pozornie do prawdziwej wiosny 
jeszcze daleko, to w rzeczywistości 
czasu już niewiele.

A robotnicy stoczni, mimo że har
monogramy są „napięte", postanowili 
na jednym z zebrań produkcyjnych 
jeszcze skrócić niektóre terminy. Po- 
głębiarka „Żerań" np. miała być go
towa dopiero na 30 maja. „Zrobimy 
ją wcześniej" — zdecydowała załoga 
stoczni i „Żerań" ruszy do pracy 
dwa tygodnie przed ustalonym uprze
dnio terminem. Również i pogłębiar- 
ki „Smok 1“ , „Jaszczur" i „Prypeć" 
wyjdą na wody Wisły w początkach 
maja. a więc znacznie wcześniej, niż 
się tego spodziewali armatorzy.

Na pochylni czeka na swój przyszły rejs pa
sażerski statek „Traugutt". I choć ma on wy
płynąć na szerokie, wiślane wody dopiero 31 
sierpnia, a więc prawie przy końcu sezonu —  
to panuje na nim ożywiony ruch. Wprawdzie 
z powodu braku odpowiedniego drzewa (o 
długości 8 m) nie można jeszcze robić pokła
du, ale i pod pokładem roboty nie brek. Ro
botnicy wymieniają przeżarte przez korozję 
płyty x dna i burt, uszczelniają szpary, które 
powstały w czasie długoletniej służby wodnej. 
Ale większa część prac o tej porze roku od

bywa się pod dachem. W  hali mechanicznej wy
konuje się tuleje do „Smoka I" , kończy już win
dę kotwiczą brygadzista ślusarski Paweł Gnat. 
Winda już wkrótce będzie wmontowana w po- 
głębiarkę „Żerań” .

Przygotowuje tryby Jan Nowaczyk, pracują Stani
sław Drzazga, brygadzista ślusarski i majste 
Kazimierz Wlaźnik przy przygotowywaniu statków 
do sezonu.

Na środku hali kadłubowej stoją gotowe już 
kubły do czerpania piasku przeznaczone dla po- 
głębiarki „Jaszczur” , szykuje się blachę na po
kład „Kujaw". Kiedy wszystko będzie gotowe, 
rozpocznie się montaż na miejscu, na pochyl
niach.

Dzięki pracy łudzi stoczni warszaw
skiej, takich jak budowniczowie ze- 
tempowcy Andrzej Czapski i Mieczy* 
sław Bobrowski, jak Marian Kaczyń
ski, Franciszek Cieśliński i wielu in
nych — wyjdą ze stoczni 24 wyre
montowane „odmłodzone" jednostki 
nawigacvine. (B. B.)

--------— — —  ~ ~  i

Starzenie s>ę
i przedłużanie żucia

Zarząd Oddziału Warszawskiego Polskiego To
warzystwa Przyrodników im. Kopernika zawiada
mia, że 26 bpi. o godzinie 18 w sałi wykłado
wej Muzeum Narodowego, Al. Jerozolimskie 3, 
odbędzie się odczyt prof. dr Stanisława Eilewi- 
cza pt. „Zagadnienia procesu starzenia się I 
przedłużania życia".

Ś.p. HENRYK DOLEGA
inż. mechanik, długol. pracownik Fabryki 
Samochodów Osobowych, po długiej I 
ciężkiej chorobie zmarł dnia 23.11.1955 r. 
przeżywszy lat 43. Eksportacja zwłok odbę
dzie się dnia 25.11 o godz. 15 z domu 
przy ul. Cyryla i Metodego 1. Wyprowa
dzenie zwłok z kaplicy cmentarza bród
nowskiego w dniu 2ć.11.55 r. o godz. 
10.30. W  Zmarłym tracimy oddanego 
współpracownika i dobrego kolegę. Cześć 
Jego pamięci. Pracownicy Działu Główne
go Konstruktora FSO. 25440-1

Glos korespondenta
O WŁAŚCIWE OBLICZANIE

Pracownicy Działu Nanędziowni Zakładów Ra
diowych im. Kasprzaka, zatrudnieni jako szli
fierze w ostrzalni narzędzi bardzo często natra
fiają na niewłaściwą wycenę powierzonych im 
prac. Jest to powodem stałych zatargów z Se- 
keją Kalkulacji przy Dziale Gospodarki Narzę
dziowej. W takiej sytuacji szlifierza w każdej 
nowej robocie dopatrują się zaniżania czasów 
kalkulacyjnych, co w efekcie ujemnie wpływa na 
wykonanie pracy.

Prawda, że w większości wykonywane roboty 
mają charakter niepowtarzalny, mimo to jednak

S.p. JANINA z Bydlińskieh STEFAŃSKA
wdowa po ś.p, Xawerym, namaszczona 
świętymi olejami, zmarła dnia 22.11.1955 r. 
Nabożeństwo żałobne za spokój Jej duszy 
odbędzie się 26 bm. (w sobotę) o godz. 9 
w kościele św. Karola Borom, na Powąz
kach, po którym nastąpi wyprowadzenie 
zwłok do grobu rodzinnego, o czym zawia
damiają córka, nieobecny syn z synową i 
wnuczkiem oraz rodzina. 25420-1

REDAKCJA — Warszawa, ul. Mar
szałkowska 3/5 Centrala -41 2. 3 
tel Red naczelny 41B 57 Sekre
tariat 418 73 Dział miejski 1 red. 
nocna 892 42. Wydanie prowin
cjonalne i dz sportowy 418 71, 
koresp. 80 525 Dział Ogłoszeń 
418-00 Sekret Red. przyjmuje w 
dni powszednie w godz. od 10—12 B-ć-2930

ADMINISTRACJA — ul. Wiejska 
12, tel 82411 Zamówienia t wpła
ty na ' prenumeratę przyjmują 
urzędy pocztowe oraz listonosze. 
Prenumerata miesięczna wynosi: 
5 zł, kwartalnie 15 zł. Wydaje 
Instytut Prasy „Czytelnik". Druk 
RSW „Prasa", Marszałkowska 3/5

Ś.p. z Fabierkiewiczów Maria HERODOWA
wdowa po ś.p. mgr. form. Franciszku He
rodzie, redaktorze Wiadomości Farmaceu
tycznych, opatrz, św. sakr. po krótkich cier
pieniach zmarła dnia 22.11.1955 r. Nabo
żeństwo żałobne odbędzie się dnia 26.11. 
1955 r. o godz. 11.40 w kościele św, Ko
rola Borom, na Powązkach, po którym na
stąpi wyprowadzenie zwłok do grobu ro
dzinnego, o czym zawiadamiają pogrążeni 
w głębokim smutku córka, syn i rodzina.

______________________________________25434-1

ś.p. MAŁGORZATA i  WOCIKOW LOTH
po długich i ciężkich cierpieniach zmarła 
dn. 23,11.1955 r, przeżywszy lot 69. Nabo
żeństwo żałobne odbędzie się dn. 26.11 
o godz. 10 w kaplicy przy ul. Oczki 1, skąd 
nastąpi wyprowadzenie zwłok no cm. bród
nowski do grobu rodzinnego, o czym za
wiadamiają pogrążeni w głębokim żalu 
mąż, córko, syn, synowa I rodzina. 25450-1

ś.p. KAZIMIERZ PRYLIŃŚK!
mgr farmacji, op. św. sakr., po krótkich 
lecz ciężkich cierpieniach zmarł dn. 23.11. 
1955 r. przeż. lat 84. Nab. żał. odbędzie 
się w kość. paraf. św. Teresy we Włochach 
26.11 (sobota) o godz. 9 rano po którym 
nastąpi przewiezienie zwłok na cment. Po
wązkowski do grobu rodź., o czym zawia
damiają pogrążeni w głębokim smutku 

syn i synowa.

Ś. p. ANTONI RIESENKAMPF
ur. w Serweey ziemi Nowogrodzkiej w ro
ku 1886, opatrz, św. sakr., zmarł w Zabrzu 
dnia 21.11.1955 r. Nabożeństwo żałobne 
odbędzie się w kościele św. Karola Borom, 
na Powązkach dnia 26 bm. (sobota) o 
godz. 11, po którym nastąpi wyprowadze
nie zwłok na cmentarz miejsc, do grobu 
rodź., o czym zawiadamiają żona, syn, 
siostra I rodzina. 25451-1

powinna być prowadzona statystyka prac podob
nych, co pozwoli na ujednolicenie i właściwe 
stosowania czasów na kartach roboczych, a tak
że usprawni pracę kalkulatorów,

Jan Pluta

Wózki górnicze... w stocłni? A tak, Załogą 
wykonuje je z wraków i odpadów blachy. Dzięki 
tej produkcji ubocznej Warszawskiej Stoczni 
Rzecznej kopalnia „Juliusz Kazimierz" otrzyma 
przaszło 130, a kopalnia „Bierut" 100 wózków 
do węgla. Foto W. Piotrowski.

Pot żartem, yiót oerio

Kurs fotograficzny PTTK
dla początkujących

Głównym eelom kursu jest podania słucha- 
ciom podstaw fototechniki oraz zasad kompozy
cji obrazu fotograficznego i  uwzględnieniem 
przede wszystkim fotografii krajoznawczej i tu
rystycznej.

Kurs jest przeznaczony dla turystów fotoomo- 
torów — członków PTTK, mogą jednakże uczes - 
niczyć w nim i inne osoby. Kurs będzie trwał 
około 3 tygodni. Wykłady 2 razy w tygodniu w 
godzinach wieczorowych.

Wpisowe wynosi zł 20. Zapisy przyjmuje biuro 
Oddziału Stołecznego PTTK, Rynek St. Miasta 
23 w godz. 12—19, soboty 10—18. Szczegółowych 
informacji zasięgnąć można w czasie dyżurów 
sekcji fotograficznej, w piątek od godz. 18.

Termin rozpoczęcia kursu przewiduje się na 
początek marca.

W dniu 26 lutego, w szóstą bolesną rocz
nicę śmierci ukochanego męża i ojca 

ś.p. FELIKSA GÓRALSKIEGO 
zostanie odprawiona Msza św. o godz. 
8.30 w kościele Zbawiciela (przed wielkim 
ołtarzem) o czym zawiadamiają żona i 
córki.

wd&wkjm

NIE UDAŁA SIĘ „ROZROBKA" PRZED KINEM

Przed kinem „Palladium" w Warszawie M O. 
zatrzymała jednego z handlarzy, który kupione 
w „Orbisie" w cenie 5 zł bilety sprzedawał po 
20 zł za sztukę. W chwili aresztowania han
dlarza chuligani próbowali utrudnić Milicji speł
nienie jej obowiązków. Zatrzymano wówczas Bo
gusława Bogdańskiego, pseudonim „Bobo", her
szta handlarzy. Dodać należy, że po areszto
waniu Bogdańskiego — dyrekcja kina stwierdzi
ła, że osłabł znacznie „czarny rynek" biletowy.

Sąd Powiatowy w Warszawie, z uwagi na to 
że Bodgański był 9 razy karany, skazał ao na 2 
lato więzienia, handlarza biletami Zdzisława 
Nojka, który ma tg sobą 4 wyroki na 1 rok 
więzienia,

Trzydziestoletnia praktyka
W iadom o n ie  od dzisiaj, że  p a trzen ie  na 

p łon ą ce ogn isk o  lub na, szem rzą cy  strum yk  
cz ek  zba w ien n ie w p ływ a  na n erw y . P odo
bnie działa przyglądan ie się z ło tym  r y b 
kom  om ia ta jącym  p o w łó czy s ty m i ogon a m i 
g ib k ie  roślin y , zap ełn ia jące akw arium .

Stąd też  h o d o w cy  z ło ty ch  r y b e k  są na  
ogół g o łęb ieg o  serca , n igd y n ie wsiadają  
do traifiw aju  przedn im  p om ostem  a nawet 
zdolni są w y b a cz y ć  p rzy ja c ie lo w i, k tó ry  
po p ija n em u  zabrudził im  k rysz ta łow y , r y 
bi pałac sardynkam i, k u p ion em i b oh a ter
sko  p rzez  panią dom u p o  32 zł p u d ełko . 
Trafiają  się naw et ta cy , k tó rzy  p ociesza 
ją  p rzy ja c ie la  tłum acząc m u, że sard ynki 
nie chcą  p ływ a ć, p on iew a ż źli ludzie o b 
cięli im  g łow y przed  w łożen iem  do p u d eł
ka.

T o też  z e  zd u m ien iem  p rzyg lą d a łem  się  
zn a jom em u  ich t o logow i arna orow i, k tó ry  
z w yp iek a m i na tw arzy  w ypadł ze sk lep u  
p rzy  ul. N o w o w ie jsk ie j i rzu ca ją c n iena 
w istne sp o jrzen ia  na p rzech od n iów , k ande
labry  na M D M -ie i ruszającą z p rzysta n k u  
„111" p om ruk iw ał w ś c iek le : „ r o z b i ję  akw a
rium  p o top ię  ryb k i (m ąciło  m u się w idać  
troch ę), zn a w cy  psia ...kość, porad u d zie
lają.".;

—  Panie W ładysław ie  —  p rzem ów iłem  z 
łagod nym  n aciskiem  —  p rzed e w szystk im  
niech  pan uw aża, bo w ie z iem y  pod „19(‘ . 
O ta k : teraz n iech  pan op ow ie  co  pana 
gryzie .

— E, tam !
—  No jed n a k : m oże  coś poradzim y.
— Jut mi poradzili.
— G dzie?
— No w łaśnie tu w „A k w a r iu m "
—  7
—  Mam w  dom u akw arium .
—  W iem .
—  No właśnie 1 więdną, mi roślinkż Wsa. 

dzę, porosną  i w iędną Fatalnie w ygląda.
T ry b k o m  szkodzi Z m y w a łem  już  parę 
razu — nie pom aga, W ięc  przyszed łem  do  
„A k w a r iu m "  N apisane jest, ż e  udzielają  
porad W ięc  m ów ię, że mi w iędną roślin 
ki. To on się śm ieje .

— K to?
— N o ten  z „A k w a riu m ". A coś pan — 

chcia ł — powiada  - -  jak pan bodziesz miał 
trzyd zieści lat p ra k tyk i to panu nie zuńęd- 
ną. A ja k  się pan nie znasz, t.o p ew nie  
że więdną W ięc  pytam  się. co  na to p o 
radzić? To on m ó w i: kun pan now e W iec  
pytam  dalej jak. te n ow e ho'*''w-'ś f,n 
nar o razy k upow ałem  To on  na to - rza
d z ie j pan p od lew a j. -  wf.ee id  m ów ‘ ę , - ź e  
pytam  się p ow ażn ie To tam ten  —  pro- 
?zę pana —  m ó vr  że trzeba mJeć trznd rfo . 
ści <at p ow a żn ej p ra k tyk i i że  na w yk ła d y  
t.o on n ie ma czasu
rad N°  ° le pTZecie P 'S2cf- i e  udzielają p0 -

— T oteż  poradził mi no koń cu . P o w ie 
dział, ż eb ym  hodow ał n ieśm ierteln ik i, c r e  
nie więdną T poszed ł do m agazynu W i
doczn ie. ż eb y  rozp ocząć trzyd z iesty  p ier 
w szy rok  p ra k tyk i.  ̂ y

J K  S
(Na  podstawie relacji klienta' W ł. D)


