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»Kobiety Polski Ludowej -  godnymi spadkobierczyniami wielkich tradycji 
polskich bojowniczek o pokój, postęp i wolność«

8 marca - Nicdzynarodawy Dzień Kobiet
List Komitetu Centralnego PZPR
Do kobiet Polski Ludomej!

W dniu 8 marca, w Międzynaro
dowy Dzień Kobiet — Komitet Cen
tralny Polskiej Zjednoczonej Partii 
Robotniczej przesyła wszystkim ko
bietom polskim — pracującym w fa
brykach, na budowach i na roli, w 
szkołach, placówkach służby zdrowia, 
w instytucjach państwowych i spo
łecznych, kobietom inżynierom i pra- 
cowniczkom naukowym, działaczkom 
społecznym i gospodyniom domowym 
i— gorące, serdeczne pozdrowienia.

Nie od dziś kobieta polska zajmu
je godne miejsce wśród kobiet świa
ta — bojowniczek o postęp i spra
wiedliwość społeczną. Eiiza Orzesz
kowa i Maria Konopnicka, Maria Bo- 
chusiewicz i Cezaryna Wojnarowska, 
Maria Curie-SKłodowska i Róża Luk
semburg, Małgorzata Fornalska i 
Hanna Sawicka zapisały wspaniałe 
karty w wielkiej księdze zmagań o 
postęp ludzkiej myśli, o dobro pro
stego człowieka, o sprawiedliwy u- 
stroj społeczny, wolny od wszelkiego 
wyzysku i ucisku człowieka przez 
człowieka. Wy, %.obiety Polski Ludo
wej, jesteście godnymi spadkobier
czyniami tych wielkich tradycji pol
skich bojowniczek o pokój, postęp i 
wolność. >

Po raz dziesiąty obchodzicie Mię
dzynarodowy Dzień Kobiet w wolnej 
Ojczyźnie, w Polsce ludu pracują
cego. Władza ludowa, która dokonaia 
wyzwolenia społecznego ludu pracy 
w Polsce i zapewniła niepodległość 
Ojczyzny, przyniosła kobietom pol
skim pełne równouprawnienie we 
wszystkich dziedzinach pracy zawo
dowej, społecznej i państwowej, 
otwarła przed nimi na oścież drzwi 
do nauki, ao pracy we wszystkich 
dziedzinach życia, do stałego awansu 
społecznego. Władza ludowa troszczy 
się o ułatwienie warunków życia ko
biet pracujących, rozoudowuje sieć 
złobkow i przedszkoli i innych insty
tucji opieki nad dzieckiem, rozszerza 
zasięg ubezpieczeń społecznych dla 
kobiet.

Kobieta pracująca w Polsce pewna 
jest dziś przyszłości swych dzieci; 
pewna, że będą miały one dostęp do 
nauki i zawodu. Kobiety polskie wy
korzystują możliwości, jakie stworzy
ła im władza ludowa dla coraz 
szerszego udziału w twórczej pracy 
dla dobra własnego i narodu.

Ale jest jeszcze w naszym życiu 
niemało niedostatków i braków, od
czuwanych dotkliwie przez ogół lu
dzi pracy, a w ich liczbie przez ko
biety pracujące. Te niedostatki i 
braki mają swoje źródła w warun
kach, w jakich budujemy nową Pol
skę. Nie stać .nas, by od razu napra
wić wszystkie zaniedbania dawnych 
rządów, rządów wyzyskiwaczy. W 
obliczu knowań imperialistów ame
rykańskich, którzy na zachodzie 
Niemiec odbudowują neohitlerows-ki 
Wehrmacht, musimy wzmagać siłę 
obronną naszego państwa. Ale te bra
ki mają również takie przyczyny, 
które zależą przede wszystkim od 
nas: niska wydajność pracy, niego
spodarny stosunek do mienia spo
łecznego, marnotrawstwo i niedbal
stwo.

Nasza Partia wskazuje wszystkim 
ludziom pracy w Polsce jedyną dro
gę do coraz szybszego przezwycięże
nia dotychczasowych niedostatków 
i braków, do stałego polepszania wa
runków życia narodu: drogę uprze
mysłowienia kraju, które jest nie
zbędne dla wyposażenia wszystkich

dziedzin naszej gospodarki w nowo
czesny sprzęt, drogę walki o stały 
wzrost wydajności pracy w przemyś
le i rolnictwie, drogę walki.o zwięk
szenie produkcji naszych fabryk i 
plonów naszych pól.

W chwili, gdy obchodzić będziecie 
Międzynarodowy Dzień Kobiet w 
wolnej Ojczyźnie łudu pracującego 
miliony kobiet w świecie kapitali
stycznym toczą ciężką walkę o byt i 
bohatersko przeciwstawiają się pod
żegaczom wojennym, którzy gotowi 
są w imię panowania garstki miliar
derów rozpętać pożar nowej wojny 
światowej. Nasza walka i praca, bu
downictwo socjalistyczne całego obo
zu pokoju, któremu przewodzi wielki 
Związek Radziecki, są źródłem otu
chy, nadziei i siły dla towarzyszek 
toczących walkę z przemocą klas wy
zyskujących, towarzyszek broniących 
przeciwko imperialistycznym przestęp
com życia własnego i swych najbliż
szych, swych mężów i braci, swych 
synów i córek.

O siłę obozu pokoju rozbijają się 
zakusy tych, którzy prą do nowej

wojny światowej. Próbowali oni gro
zić nam bombami atomowymi i wo
dorowymi. Dzisiaj ich szantaż zban
krutował. Dzisiaj świat wie już, że 
wojna atomowo-wodorowa skończyła
by się nieuchronną klęską przeklęte
go ustroju kapitalistycznego wyzys
ku, ustroju, który najwspanialsze 
zdobycze myśli ludzkiej zamienia w 
narzędzie zbrodni garstki pozbawio
nych sumienia magnatów kapitału. 
W tej sile obozu pokoju jest i wkład 
narodu polskiego, jest i wkład ko
biet — budowniczych Ludowej Pol
ski. . ,

KOBIETY POLSKIE!
W Międzynarodowy Dzień Kobiet 

zwracamy się clo Was z wezwaniem: 
wzmagajcie swój udział we wszyst
kich dziedzinach naszej pracy, zwię
kszajcie swój wkład w nasze socja
listyczne budownictwo, w walkę mas 
ludowych świata o pokój i przyjaźń 
między narodami.

KOBIETY PRACOWNICZKI PRZE
MYSŁU, TRANSPORTU, BUDOW
NICTWA, GÓRNICTWA I HUTNIC
TWA!

Zwiększajcie wydajność swej pra
cy, rozwijajcie socjalistyczne współ
zawodnictwo pracy, waiczcie o pełne 
wykorzystanie sprzętu, surowców, 
materiałów pomocniczych, o obniżkęPrzed wiosenną kampanią siewną

Hswe opłaty za prace POM -
zachętą do szerszego wykorzystania maszyn rolniczych

Od 1 bm. obowiązują w rozlicze
niach pomiędzy POM a spółdzielnia
mi produkcyjnymi, zespołami upra
wowymi, sąsiedzkimi grupami upra
wowymi i zespołami uprawy łąk no
we stawki opłat za prace wykonane 
przez ośrodki maszynowe. Zostały 
one ustalone w podjętej niedawno 
przez Prezydium Rządu uchwale w 
sprawie wprowadzenia nowej tabeli 
opłat za prace POM.

Nowe stawki opłat różnią się od 
dotychczasowych. Wprawdzie ich 
ogólna wysokość została utrzymana 
w zasadzie na tym samym poziomie, 
ale zmieniono tę icn część, którą 
POM otrzymuje w zbożu. Przede 
wszystkim zniesiono opłatę w zbożu 
za siew i prace uprawowe, jak wało
wanie, bionowanie, «tuitywa torowa
nie itp.

Tak więc pracami POM, za które 
część opłaty będzie nadal pobierana 
w zbożu, są jedynie: orka (z wyjąt
kiem odłogów), omłoty zboża oraz 
zbiór i koszenie zboża, przy czym 
ilości zboża zostały zmniejszone prze
ciętnie o Yi.

Zmiany wprowadzone w tabeli 
opłat za prace POM są korzystne dla 
spółdzielni, zespołów uprawowych i 
sąsiedzkich grup uprawowych. Stano
wić więc będą dodatkową zachętę

Delegacja polska
powróciła z Targów Lipskich

6 bm. powróciła z wiosennych Tar
gów Lipskich polska delegacja rzą
dowa z min. hutnictwa inż. Żemajti- 
sem na czele.

W drodze powrotnej z Lipska, pol
ska delegacja rządowa zwiedziła Sta- 
linstadt i nowowybudowane Zakłady 
Hutnicze im. Stalina, których pro
dukcja opiera się na dostawach pol
skiego koksu i radzieckiej rudy.

do szerszego korzystania z usług 
POM, z pracy ich nowoczesnych ma
szyn, co niewątpliwie przyczyni się 
do dalszego wzrostu plonów.

kosztów własnych produkcji. Więcej 
produkcji ciężkiego przemysłu dla 
uprzemysłowienia kraju, więcej wy
robów przemysłowych wszelkiego ro
dzaju dla potrzeb konsumenta.

KOBIETY CHŁOPKI GOSPODA
RUJĄCE INDYWIDUALNIE I ZE
SPOŁOWO, KOBIETY PRACO WNI- 
CZKI PGR I POM!

Walczcie o wzrost pionów z Wa
szych pól, o wzięcie pod uprawę każ
dego hektara ziemi, o racjonalną go
spodarkę na roli, zapewniającą wy
sokie urodzaje, o rozwój hodowli w 
gospodarstwach indywidualnych, spół
dzielczych i państwowych. Więcej 
chleba i mięsa dla miast i wsi, wię
cej surowców rolniczych dla przemy
słu.

KOBIETY PRACOWNICZKI NA
UKOWE, KOBIETY INŻYNIERO
WIE!

Rozwijajcie coraz bardziej swe 
umiejętności, zdobywajcie coraz wię
cej wiedzy, śmiało rozwiązujcie za
gadnienia naukowe w imię dobroby
tu i rozwoju kultury naszej Ojczyzny.

KOBIETY POLSKIE!
Wychowujcie nasze młode pokole

nie na ludzi pracowitych i wytrwa
łych, odważnych i szlachetnych, me 
cierpiących krzywdy i kłamstwa, od
danych sprawie ogółu — sprawie na
rodu.

Wzmacniajcie więź z kobietami ca
łego obozu pokoju, z kobietami ca
łego świata, walczącymi tak jak wy, 
o pokój i szczęście ludzkości, uczcie 
swe dzieci miłości do wszystkich lu
dzi pracy na całym świecie, a nie
nawiści do wszelkiego wyzysku i uci
sku.

Niech żyją kobiety polskie, stojące 
w pierwszych szeregach walki o po
kój!

Niech żyje międzynarodowa soli
darność kobiet pracujących całego 
świata!
Warszawa, marzec 1955 r.

KOMITET CENTRALNY 
POLSKIEJ ZJEDNOCZONEJ 

PARTII ROBOTNICZEJ

7 bm., w przededniu Międzynaro
dowego Dnia Kobiet, w całym kra
ju odbyły się liczne i roznorodnt- 
uroczystości: akademie, spotkania z 
wybitnymi działaczkami społecznymi 
i bawiącymi w Polsce delegacjamj 
kobiet z zagranicy, wieczory świetli
cowe, zabawy itp., które stawały się 
manifestacjami solidarni, sci kobiei 
polskich z waiką kobiet całego świa
ta o pokój i szczęście ich dzieci.

Podczas akademii wojewódzkich 
wiele kobiet przodujących w pracy 
zawodowej i społecznej udekorowa
nych zostało odznaczeniami państwo
wymi, otrzymało dyplomy honorowe 
i nagrody.

Akademia z okazji 8 marca odbyła 
się m. in. w Zakładach Mechanicz
nych „Ursus“. Kilkaset pracownic 
Zakładów zgromadzonych w odświęt
nie udekorowanej sali Domu Kultury 
serdecznymi oklaskami przyjęło wy
stąpienie Heleny Afeli, która m. in. 
oświadczyła: — My, Polki, jednoczy
my się z kobietami wszystkich kra
jów, aby zbudować świat przyjaźni 
i pokoju, świat wiary w przyszłość 
ludzkości.

Podczas akademii 110 najofiarniej
szych pracownic „Ursusa“, przodują
cych w pracy zawodowej i społecznej, 
otrzymało dyplomy i nagrody.

Spośród licznych uroczystości, ja
kie odbywały się na terenie Krakowa 
oraz woj. krakowskiego, szczególnie

Dwa dni II etapu Konkursu

Pod znakiem pięknej gry

D la  k ażd ego  c o ś  ła d n e g o
Wiosenne nowości w przemyśle włókienniczym

ŁÓDŹ (obsł. w?.), 
jeszcze w pełni, Centralny Zarząd 
Hurtu Tekstylnego żyje już przygoto
waniami do wiosny, która w tym ro
ku przyniesie mnóstwo nowości.

Jeśli idzie o jedwabie, na pólkach 
sklepowych w całym kraju znajdzie 
się dużo tkanin sukienkowych, prze
ważnie o jaskrawych, żywych kolo
rach, o deseniach w romby, trójką
ty, kwiaty.

Po raz pierwszy w sprzedaży po
każą się niedrogie tkaniny z wistry 
(około 21 zł. metr) na sukieneczki, 
fartuszki i plażówki dziecięce, zaś 
już w początkach maja sklepy otrzy
mają wzorzyste mongole o ludowych 
wzorach — na spódniczki. '

W sklepach znajdą się także tka
niny z naturalnego jedwabiu mila
nowskiego —  tzw. film-druki oraz 
rę.cznie malowane jedwabie sukien
kowe.

Centralny Zarząd Hurtu Tekstyl
nego zapewnia, że pod dostatkiem bę
dzie tkanin jedwabnych na. bieliznę

(Obsługa własna)
Chociaż zima damską i dziecięcą oraz piki na 

bluzki w rozmaitych kolorach. Ist
niejący dotąd niedobór w podszew
kach atłasowych pokryje się pod
szewkami o mniejszym nieco poły
sku, ale za to trwalszymi od atla
sowych.

Tkanin bawełnianych CZHT rzuca 
na rynek o 25 proc. więcej, niż w 
reku ub., przy czym więcej niż po
łowę stanowią wzory wiosenne.

Z atrakcyjnych nowości wymienić 
należy: pieluszki tetrowe, bawełnia
ną pikę na kołnierzyki do bluzek 
oraz praktyczną tkaninę w cenie 32 
zł. metr na szlafroki dla mężczyzn. 
Tkanina ta znacznie praktyczniejsza 
od stosowanej dotąd frotte, ukaże 
się w sklepach już w kwietniu. No 
i najbardziej interesującą dla męż
czyzn wiadomość — pod dostatkiem 
ma być, według zapewnienia CZHT, 
zefiru koszulowego. Niezależnie od

Niedziela, 6 marca, godz. 9.30. Fil
harmonia szumi, jak ogromny ul. Bi
leterzy z trudem radzą sobie z pub
licznością. Dziś początek drugiego 
etapu Konkuisu. Zainteresowanie ol
brzymie. Frekwencja —: chyba naj
większa ze wszystkich dotychczaso
wych . dni. Przy drzwiach utarczki. 
Młodzież chce się za wszelką cenę 
wcisnąć na balkon, bo tam siedzą 
zagraniczni kandydaci. Przy odrobi
nie sprytu można im podsunąć pro
gram z prośbą o autograf.

Godz. 9.50. Jury już siedzi przy 
stołach. Nowa twarz: prof. Magda 
Tagiiaferro (Brazylia). Ściąga uwa
gę oryginalną fryzurą, włosy ma ko
loru czystej miedzi, na głowie — zie
lony kapelusz. Druga nowa twarz: 
prof. Joseph Marx (Austria). Monu
mentalna głowa, jakgdyby żywcem 
stworzona na rzeźbę. Olbrzymia, 
sfalowana, siwa czupryna nad wy
datnym, masywnie sklepionym czo
łem.

Godzina 10. Konferansjer Konkur
su zapowiada występ pierwszej kan
dydatki. Jest nią po raz drugi Ta
nia Achot (Iran). Rozpoczynała wy
stępy również w I etapie. Ma, bied
na, pecha, że jej nazwisko zaczyna 
się na A. '

Tania wchddzi na estradę. Jest w 
granatowej, półdługiej sukni, z bia
łym przybraniem na ramionach. 
Głowę ma lekko pochyloną, nie pa
trzy na salę, widać jest speszona, 
bo ręka, trzymająca chusteczkę, za
ciska się nerwowo. Kłania się głębo
ko, siada, przeciera dłonie chustecz
ką i dopiero wtedy spogląda na słu
chaczy. To jakgdyby dodało jej otu
chy, bo spokojnie podnosi ręce, przez 
chwilę zawiesza je nad klawiaturą... 
Teraz uspokoić się, zapomnieć, że to 
Konkurs, że tysiąc par oczu śledzi 
każdy jej ruch, że za chwilę tysiąc 
serc pochwyci niepokój o każdy 
dźwięk, każdy ozdobnik, że wśród 
tysiąca par uszu jest 21 par najważ
niejszych, najsurowszych, najbar
dziej obiektywnych. Uszy jury.

Jeszcze jeden głęboki oddech i 
Tania Achot szybkim ruchem opusz
cza ręce. Napiętą milczeniem salę 
przeszywa pierwszy akord Preludium 
cis-moll.

Jest godzina 10.03. Drugi etap V 
Międzynarodowego Konkursu im. 
Fryderyka Chopina rozpoczęty. Jakie 
przyniesie on wyniki naszym piani
stom? Ilu z nich przejdzie do III 
etapu? Jak będą grać pianiści ra
dzieccy? Te pytania nurtują każ
dego.

Odpowiedzmy jednak raczej na in
ne pytania, które nasuwały się słu-

tego, na rynek rzuci się pewną ilość! chaczom niedzielnych i poniedziałko
nowej popeliny koszulowej, lepszej 
w gatunku od dotychczasowej.

(Och.)

wych występów młodych pianistów. 
Dlaczego np. nie wystąpił Alain Ber- 
heim? Dlaczego w ostatniej chwili

przełożono występ Andrzeja Czaj
kowskiego? Czemu w poniedziałek 
nie wystąpił chilijski pianista, Oscar 
Gacitua?

Odpowiedź jest krótka: przeziębili 
się. Trudno się temu dziwić — moż
na raczej dziwić się im. Marcowa 
pogoda jest kapryśna, a oni biegają 
po mieście z gołymi głowami, w lek
kich płaszczykach, bez szalików. O 
grypę nie trudno.

Wskutek konfliktów z pogodą ko
lejność występów była taka: w nie
dzielę — Tania Achot (Iran), Ritva 
Arjava (Finlandia), Władimir Aszke- 
nazi (ZSRR) i Gyorgy Banhalmi 
(Węgry). Po południu — śnieżanka 
Barowa i Emil Behar (Bułgaria) oraz 
Moniąue Duphil (Francja).

Parę słów o niedzieli. Obfitowała 
ona w niespodzianki. Pierwszy raz 
zdarzyło się w tym konkursie, żeby 
pianiście przerwano grę. Gdy Ritva 
Ar jawa grała Sonatę h-moll, po 
pierwszej części rozległy się — ane
miczne na szczęście — oklaski. 
Pierwszy to wypadek nieznajomości 
utworu.

Druga niespodzianka mogła być 
przykrzejsza w skutkach. Grał Gyór- 
gy Banhalmi. Pięknie zagrał Etiudę 
a-moll „chromatyczną" Ale gdy pia
nista grał Scherzo cis-moll, w górze 
rozległ się głośny brzęk, trzask, .ło
skot! Siedzący pod lewą ścianą sali 
skurczyli się, czekając, rychło coś ru
nie im na głowy. Skończyło się jed
nak na strachu. To „tylko" wylecia
ła szyba w jednym z górnych okien.

A pianista? Pianista wykazał god
ną podziwu zimną krew. Spokojny, 
opanowany kończył Scherzo, za któ
re dostał zresztą piękne brawa.

Ale, jak tego zresztą powszechnie 
się spodziewano, największym wy- 
derzeniem niedzielnych występów

była gra Władimira Aszkenazego. W 
tym chłopcu jest już dziś dojrzały 
artysta! Trudno będzie zapomnieć — 
i trudno usłyszeć lepiej zagraną Bal
ladę F-dur, lub Scherzo E-dur! Nie
łatwe zadanie miał Banhalmi, który 
grał zaraz po nim.

Poniedziałek przebiegł pod zna
kiem oczekiwania na Harasiewicza. 
Tłok na sali — niesłychany. Przy 
wejściu sporo ludzi z wejściówkami, 
wszystkie miejsca siedzące zajęte. 
Gorąco! Trzeba było coś zrobić z 
klimatyzacją, bo wieczorem ktoś 
zemdlał. Na pewno nie z nadmiaru 
świeżego powietrza!

Danuta Dworakowska inaugurowa
ła występy poniedziałkowe i wystę
py polskich pianistów w II etapie, 
Po niej — wielką przyjemność spra
wił słuchaczom Węgier, Peter 
Franki, pianista o silnej uczuciowo
ści i bogatej skali środków artystycz
nych. Dalej — Fu Tsung, delikatny, 
subtelny o kocim uderzeniu, ale pre
cyzyjnym i szlachetnym. Wreszcie 
Henri Gautier (Francja), który za
mykał przedpołudnie.

Po południu znów Francuzka — 
Franęoise le Gonidec. Po niej Lidia 
Grychtołówna, opanowana, spokojna, 
jak zwykle, gdy wychodzi na estra
dę. A przed tyyjściem... — ale le
piej nie mówić.

I wreszcie Harasiewicz, który po
rwał salę brawurowym wykonaniem 
Etiudy a-moll z opusu 25, przepięk
nie zagraną Balladą g-mol] i Mazur
kami. Tak burzliwej, żywiołowej 
owacji, jaka spotkała Harasiewi
cza, można by życzyć każdemu z pia
nistów. Czy była ona wykładnikiem 
wartości artystycznej pianisty — zo
baczymy, co powie jury. (A, W.)

(Na str. 6 — patrz zdjęcie z poby
tu uczestników Konkursu w Żelazo
wej Woli).

uroczysty charakter miała akaoeirua 
zorganizowana w Kombinacie im. Le
nina. Wzięło w niej udział kilkaset 
robotnic, kobiet-inżymerów i techni
ków oraz pracownic umysłowych. 
Kilkadziesiąt przodujących pracownic 
kombinatu otrzymało nagrody pie
niężne, dyplomy uzna-nia i nagrody 
książkowe.

(DOKOŃCZENIE NA STR, 2)‘

16 b .  m .
VI sesja  Sejm u PRL

7 bm. Rada Państwa podjęła 
następującą uchwałę:

Na podstawie art. 25 ust. 1 
pkt. 2 Konstytucji Polskiej Rze
czypospolitej Ludowej Rada Pań
stwa postanawia zwołać VI sesję 
Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej 
Ludowej na dzień 16 marca br.

P le n a r n e  o b ra d y
Z G

W Warszawie rozpoczęły się 7 bm. 
obrady Plenum ZG Zw. Zaw. Nau
czycielstwa Polskiego. Obrady po
święcone są omówieniu dotychczaso
wej pracy Związku w świetle uchwał 
III Plenum KC PZPR i IV Plenum 
CRZZ oraz wytyczeniu kierunków 
dalszej działalności.
..Głównymi temątami obrad są za
gadnienia polepszenia metod pracy 
ZG ZZNP w oparciu o twórczą ini
cjatywę ogółu członków, podniesie
nia poziomu pracy wychowawczej w 
szkole oraz wzmożenia opieki nad 
nauczycielem i zapewnienia mu jak 
najlepszych warunków bytu, wypo
czynku i kulturalnej rozrywki.

W obradach uczestniczą przedsta
wiciele KC PZPR, CRZZ, Min. Oświa
ty i CUSZ.

Podstawę do dyskusji stanowił re
ferat przewodniczącego ZG ZZNP —* 
St. Macha, oceniający pracę Związku*

Obrady trwają.

6 tys. ton stali
ponad plan
w  h i i  c l e  „ K o ś c i u s z k o 91

7 bm. pierwsza zmiana stalowni 
huty „Kościuszko" wytopiła 6-tysięcz- 
ną tonę stali ponad bieżące zadania 
od początku br.

W lutym br. wytapiacze stalowni 
wyprodukowali 3.300 dodatkowych ton 
stali, a za 6 dni mają już na swym 
koncie przeszło 230 ton stali ponad 
bieżące zadania.

D z i ś  g r a j ą
Przed południem o godz. 9.30: 

Tadeusz Kerner (Polska),
Stanislav Knor (Czechosłowacja)* 
Gunther Kotz (NRD),
Edwin Kowalik (Polska).

Po południu o godz. 16:
Nina Lelczuk (ZSRR),
Anna Machova (CSR),
Miłosz Magin (Polska).
Uwaga: Recital fortepianowy At* 

tura Michelangeli Benedetti został 
odwołany. Odbędzie się on prawdo* 
podobnie w niedzielę, 13 bm.

Dziś, we wtorek 8 bm. o godz. 20 
odbędzie się w sali Filharmonii Na
rodowej recital Magdy Tagiiaferro 
(Brazylia), czł. jury Konkursu.

LIST
DO MIŁOŚNIKÓW 

ZWIERZĄT
Zwracamy się do Was z 

gorącą prośbą, o, Czytelni
cy, o jak najszybszą po
moc. Jesteśmy parką mło
dych pięknych kotków. 
Mieszkamy w Warszawie u 
naszej dobrej pani, która, 
niestety, pozostawia nas w 
zamkniętym pokoju przez 
cały dzień i wtedy wzdy
chamy do powietrza i swo
body. Na ulicę nie wycho
dzimy, gdyż nasza dobra 
pani obawia się, że może
my zginąć. Mamy nadzie
ję, że jakiś dobry nowy 
pan lub pani spod Warsza
wy, mieszkający w niekrę- 
pującym domku z ładnym 
ogrodem, okaże nam choć 
odrobinę serca i współczu
cia i zaprosi do siebie. 
Niechby wreszcie nasze 
miejskie udręki skończyły 
się. List w tej sprawie z 
podaniem własnego adresu

prosimy kierować: Warsza
wa, ul. Uniwersytecka 1 
m. 1. Z poważaniem

Kotka i Kot—Mruczkowie.
ZAGADKA

MUZYCZNA
Kochany Redaktorze! Po 

co wybudowano w nowym 
gmachu Filharmonii pięcio
ro dwuskrzydłowych drzwi 
wyjściowych, skoro półto
ra tysiąca osób, opuszcza
jących koncert n i e m o 
ż e  b n i e pcha się przez 
j e d n ą  p o ł o w ę  
drzwi środkowych?
SKUTKI SŁUCHANIA 

JAZZU
Spiesząc na koncert jaz

zowy 5 bm. pt. „Jam Ses
sion" w świetlicy Min. Ko
munikacji, Wspólna 70, 
roztargniony naukowiec

pozostawił podręcznik fo
netyki języka angielskie
go. Zwolennika estradowej 
muzyki jazzowej, który 
podręcznik ów znalazł pro
simy o zwrot do Biblioteki 
Centralnej Polskiego Ra
dia, Noakowskiego 20. 
Można też porozumieć się 
telefonicznie 8-94-21, wewn. 
364.

Co do wymiany poglą
dów na temat jazzu — ró
wnież.

MOŻNA SPAĆ 
SPOKOJNIE

Niedzielne małe „Zycie" 
doniosło, że klientki nie 
mogą spać z braku pokry
wek na aluminiowe garn
ki, sprzedawane obecnie w 
Centralnym Domu Towaro
wym przy ul. Brackiej. 
Komunikujemy, że same

pokrywki bez garnków są 
do nabycia w niedalekim 
sąsiedztwie — w Central
nym Domu Dziecka przy 
tejże ul. Brackiej.

Można więc spać spokoj
nie.

KMINKOWY
DZIWOLĄG

W magazynach Centrali 
Zielarskiej leżą stosy kmin
ku (i czarnuszki!), czym 
wzgardzili piekarze. Zapa
som tym grozi popsucie 
się. Mocno tym wstrząśnię
ta zapytuję za pośredni
ctwem małego „Życia" 
„odnośne czynniki", dla
czego — wobec powyższe
go — nie można dostać na
wet odrobiny kminku w: 
Delikatesach, CDT, WSS, 
MHD?

A natomiast można na
być na placu u handlarek, 
które liczą sobie 1.70 zł za 
1 dkg tego specjału!

Gospodyni domową.



«Rr 2 ŻYCIF WARSZAWY

Wymiana Hancom
Poiska— Indie

W New Delhi zostało podpisany 
porozumienie przedłużające na ba\ 
ważność list towarowych, stanowią- \ 
cych podstawę wymiany handlowe,] | 
między Polską Rzeczpospolitą Ludo
wą a Republiką Indii.

Przedłużone listy towarowe obej
mują: eksport z Indii do Polski m. in. 
rudy żelaznej, miki, szelaku, herbaty, 
skór bydlęcych suszonych, gumy tra- 
gant, kawy; natomiast eksport z Pol
ski do Indii — obrabiareK oraz in
nych maszyn i urządzeń dla przemy
słu, taboru kolejowego, traktorów,\ 
narzędzi rolniczych, chemikaliów, tek
styliów, przetworów rolno-spożyw
czych, galanterii i innych.

Ponadto w ramach przedłużonej 
umowy handlowej polsko-hi-nduskiej 
przewiduje się wymianę filmów i in
nych dóbr kulturalnych.

Porozumienie podpisali: ze strony 
polskiej — Ambasador PRL w In
diach — Grudziński, a ze strony in
dyjskiej — wiceminister handlu i 
przemysłu Indii — Ienger.

Zawarte porozumienie umożliwia 
dalszy pomyślny rozwój wymiany 
handlowej między Polską i Indiami.

Przemysł futrzarski
wykonał sześciolatkę

Załogi przedsiębiorstw przemysłu 
futrzarskiego zameldowały o przed
terminowym wykonaniu zadań planu 
6-letniego.

Przemysł futrzarski powiększył 
wartość swojej produkcji w cenach 
niezmiennych o 161 proc., w porów
naniu z r. 1949;

Obradjj Żarz. Głównego
Zw. Zaw. Włókniarzy

7 bm. rozpoczęły się w Łodzi dwu
dniowe obrady rozszerzonego plenum 
ZG Zw. Zaw. Prac. Przem. Włókien
niczego. W obradach biorą udział: 
wicemin. Przemysłu Lekkiego — A. 
Jóźwiak, sekretarz Komitetu Łódz
kiego PZPR — B. Malinowski i se
kretarz CRZZ — Z. Wasilkowska.

Plenum poświęcone jest omówieniu 
zadań, jakie przed aktywem związ
kowym włókniarzy wytyczyło III Ple- ’ 
num KC PZPR i IV Plenum CRZZ.

Rozsrój współpracy gospodarczej

między Polskę n NRD
iRozmouja z min. K. Gregorem

LfcPSK ( PAP). Przedstawiciel Polskiej Agencji Prasowej (PAP) na Wio
sennych T argach Lipskich przeprowadził rozmowę z kierownikiem mini

sterstwa hatndlu zagranicznego i mię dzystrefowego NRD — Kurtem Gre
gorem.
Nawiązując- do wizyty delegacji 

rządowej NRSD w Warszawie, która 
przyczyniła siłę do dalszego zacieśnie
nia współpracy obu krajów, min. 
Gregor stwierdził na wstępie, że w 
procesie tym bardzo poważną rolę 
odgrywają stosunki handlowe.

Dla ,NRD Polska jest drugim po 
Zw. Radzieckim partnerem w handlu 
zagranicznym. Chodzi tu jednak nie 
tylko o .wielkość dokonywanych ob
rotów. Dbstaswy z Polski mają pod
stawowe .znaczenie dla planowego 
rozwoju gospodarki NRD. Wystarczy 
wymienić węgiel, koks, wyroby hut
nicze, wyroby przemysłu chemiczne
go, tekstylia itd. Pragnę podkreślić 
— powiedział kmin. Gregor — że tych 
dostaw z Polis\ki nie można by za
stąpić dostawami z żadnego innego 
kraju. \

Z drugiej strony gospodarce naro
dowej Polski potrzebne są dostarcza
ne z NRD maszyny i obrabiarki, ar
tykuły chemiczne, nawozy sztuczne, 
wyposażenie dlia zakładów chemicz
nych, artykuły optyczne, elektrotech
niczne. Ostatnio -.zaczęliśmy także do
starczać elektryczne zespoły wagono
we dla zelektryfikowanych linii ko
lejowych w Polsce.

Na pytanie, jakie- są dotychczasowe 
wyniki Targów Lipskich, jeżeli cho
dzi o zacieśnienie vfspółpracy gospo
darczej między Polską a NRD, min. 
Gregor odpowiedział:

Do 6 bm. polskie centrale han
dlu zagranicznego zakupiły w NRD 
towarów na sumę 211,2 miliona ru
bli. Są to nie produkowane w Pol
sce różne rodzaje maszyn włókien
niczych, budowlanych i maszyn dia 
przemysłu ceramicznego, urządze
nia energetyczne, obrabiarki, pom-

Rozbieżności między Paryżem i Bann
w  sprawie Zagłębia S a a ry —
groźbą dla układów paryskich

BERLIN (PAP). Kierownictwo par
tii socjaldemokratycznej (SPD) we
zwało frakcję SPD w Bundestagu, 
aby rozważyła możliwość przekaza
nia sprawy układu o Saarze Trybu
nałowi Konstytucyjnemu dla zbada
nia, czy układ ten nie jest sprzeczny 
z konstytucją.

Kierownictwo SPD oświadczyło, że 
deklaracja francuskiego ministerstwa 
spraw zagranicznych, dotycząca Saa
ry, dowodzi konieczności wznowienia 
rokowań niemieeko-francuskich w 
sprawie interpretacji układu o Saa
rze. Kierownictwo stwierdza, że 
Bundesrat (izba wyższa parlamentu 
bońskiego) powinien wziąć pod uwa
gę ostatnie oświadczenie francuskie
go MSZ przystępując do debaty nad 
układami paryskimi.

Ukazujący się w Hamburgu dzien
nik „Die Welt" komentując rozbież
ności między Bonn a Paryżem na tle 
interpretacji układu o Saarze stwier-

17 kwietnia— we Francji
wybory samorządowe

PARYŻ (PAP). Od 17 do 24 kwiet
nia br. odbędą się we Francji wy
bory samorządowe. Wśród kandyda
tów ubiegających się łącznie o 1.486 
mandatów, znajduje się m. in. 7 
członków obecnego rządu, 87 deputo
wanych do Zgromadzenia Narodowe
go i 58 członków Rady Republiki.

dzs, że stanowią one poważną groź
bę dla układów paryskich.

Rozgłośnia w Kolonii podała na
stępującą wiadomość:

Koła dobrze poinformowane w 
Waszyngtonie oświadczyły 7 bm., że 
rząd Niemieckiej Republiki Federal
nej miał rację stwierdzając, iż rzą
dy W. Brytanii i St. Zjednoczonych 
cofnęły swą obietnicę poparcia postu
latów Francji wobec Zagłębia Saary.

PĄRYŻ (PAP). Prasa paryska 
omawia rozbieżności francusko-nie- 
mieckie i polemikę na temat inter
pretacji układu w sprawie Saary.

„Le Monde" zaznacza, że „spór 
między Paryżem a Bonn zaważy nie
wątpliwie na perspektywach ratyfi
kacji układów paryskich przez Radę 
Republiki".

Jeden z przywódców partii radyka
łów, b. premier Edouard Daladier 
złożył przedstawicielom prasy nastę
pujące oświadczenie:

— Sądzę, że po debacie w . Bunde
stagu Rada Republiki odmówi raty
fikacji układów paryskich.

Deputowany do Zgromadzenia Na
rodowego Vendroux (b. gaullista) 
złożył w trybie nagłym projekt rezo
lucji wzywającej rząd francuski do 
podjęcia kroków w celu uzyskania — 
przed debatą w Radzie Republiki 
nad układami paryskimi — oświad
czenia ze strony rządów USA i W. 
Brytanii, zaprzeczającego niemieckiej 
interpretacji porozumienia w sprawie 
Saary.

py, urządzenia radiowe. Już prze
szło 200 przedstawicieli polskich or
ganizacji gospodarezjeh przybyło 
do Lipska, by jak najlepiej zorien
tować się w rosnących możliwo
ściach eksportowych NRD.
Co mnie szczególnie cieszy — mó

wił dalej min. Gregor — to sukces 
Polski na tegorocznych targach. Po
wszechny podziw wśród wystawców 
zagranicznych wywołują zwłaszcza 
obrabiarki polskie. Są ome świadec
twem bardzo wysokiego poziomu 
technicznego. Dotychczas Polska nie 
była szerzej znana z tej strony na 
rynkach zachodnich. Tu zaś każdy 
może się przekonać, jak bardzo roz
winął się wasz kraj w ciągu minio
nego dziesięciolecia. Naszym kobie
tom młodszym i starszym, jak zaw
sze, wielką radość sprawia oglądanie 
pięknych polskich wyrobów tekstyl
nych. Znane są one zresztą u nas 
powszechnie, otrzymujemy je bo
wiem w ramach umów handlowych.

Chciałbym — kontynuował min. 
Gregor — aby nasi towarzysze w 
Polsce wiedzieli, że każdego pa
triotę niemieckiego radują. wasze 
osiągnięcia i że widzi on w nich

zarazem pomoc w naszej trudnej 
walce o zjednoczenie Niemiec i 
ugruntowanie pokoju.
Następnie min. Gregor odpowiadał 

na pytania dotyczące wymiany han
dlowej między NRD a Niemcami 
zach. Niedawno —; powiedział on — 
w wyniku długotrwałych wysiłków 
rządu NRD, jak również w pewnym 
stopniu dzięki naciskowi ze strony 
zach.-niemieckich kół gospodarczych, 
doszło do zawarcia układu, który 
przewiduje poważne wzajemne obro
ty.

Rząd boński dlatego utrudnia roz
wój wymiany handlowej między obu 
częściami Niemiec, ponieważ zdaje 
sobie sprawę, że wymiana ta sprzyja 
porozumieniu, a tym samym zjedno
czeniu naszego kraju. Mimo jednak 
wszelkich utrudnień tysiące Niem
ców przybyły do Lipska z zachodniej 
części kraju.

Z przedstawicielami zach.-niemiec
kich sfer gospodarczych — kontynuo
wał min. Gregor — przeprowadziliś
my tu, przy jednym stole wiele roz
mów, które nie mogą pozostać bez 
wpływu na dalszy rozwój walki o 
zjednoczenie Niemiec.

Na zakończenie rozmowy min. 
Gregor oświadczył, że NRD przy
gotowuje się bardzo solidnie do 
Targów Poznańskich. Przecież Tar
gi Poznańskie to poważne wydarze
nie w handlu międzynarodowym, 
w wymianie Wschód — Zachód — 
podobnie jak Targi Lipskie.

Po powrocie z azjatyckich wojaży
Rozmowa D u iie s - Eisenhower

NOWY JORK (PAP). Po powrocie 
z wojaży azjatyckich do Waszyngto
nu Dulles udał się do Białego Domu, 
gdzie przeprowadził rozmowę z Ei
senhowerem. 8 bm. Dulles ma wy
głosić przemówienie, które będzie 
transmitowane przez radio-telewizję, 
oraz złożyć sprawozdanie z podróży 
przed komisjami spraw zagranicznych 
obu Izb Kongresu USA.'

„W trakcie poufnych rozmów z 
prezydentem i przedstawicielami 
Kongresu — stwierdza agencja Uni
ted Press — Dulles będzie musiał 
przyznać, że nie udało mu się zlikwi
dować zasadniczych rozbieżności mię
dzy USA a W. Brytanią w kwestii 
wysp Quemoy i Matsu“.

LONDYN (PAP). Komentatorzy dy
plomatyczni niedzielnych gazet bry
tyjskich twierdzą, że w czasie roz
mów między min. spraw zagr. Anglii 
Edenem a premierem Indii Nehru 
w Delhi, Nehru miał się zgodzić ze 
stanowiskiem Edena w sprawie Tai- 
wa-nu.

Pismo „Observer" twierdzi, że Ne
hru i Eden postanowili zapropono
wać zwołanie „konferencji typu ge
newskiego", rzekomo tylko w tym 
celu, aby „doprowadzić de facto do 
zaprzestania ognia".

„Postanowili 'oni ponadto — kon
tynuuje „Observer“ — że przed zwo
łaniem takiej konferencji należy za 
pośrednictwem kanałów dyplomatycz
nych uzyskać ogólną zgodę co do 
uczestników konferencji i jej porząd
ku dziennego. Istnieje zamiar, „by 
w konferencji wzięły udział wszyst
kie strony, które uczestniczą w kon
flikcie". Dążenie to prawdopodobnie 
oznacza chęć zapewnienia czangkai- 
szekowcom udziału w tej konferen
cji, co jest sprzeczne z prawem na
rodu chińskiego, jak również z nie
dawnym oświadczeniem premiera 
Nehru.

LONDYN (PAP). Prasa angielska 
wskazuje na rozbieżności między An
glią a USA w sprawie Taiwanu i 
innych wysp chińskich.

Dziennik „Daily Telegraph and 
Morning Post" komentując wyniki 
rozmów Edena z Dullesem w Bang
koku sądzi, że po powrocie Edena do 
Londynu trudno będzie mówić o so
lidarności angielsko - amerykańskiej. 
Anglia — pisze dalej dziennik — 
nie wyraża chęci poparcia St. Zjed
noczonych, które zamierzają działać 
„poza granicami strefy obejmującej 
SEATO".

Agencja Reutera stwierdza, że

W  Międzynarodowym Dniu Kobiet
Dla wszystkich Chleba i róż...
w DOMU: „Kochanej Mamie"

kwiatów, dziecięcym pismem wypeł
niona laurka, pięknie na ten dzień 
specjalnie wyszyta serwetka, własno
ręcznie sporządzona szkatułka.

W miejscu pracy: akademia, lamp
ka wina, czy po prostu towarzy
skie zebranie przy kawie — i:

„Za wydajną pracę nagrody pie
niężne otrzymują: Koleżanka...", itd.

„Dyplom uznania obywatelce..."
Tak zwykle wygląda w Polsce Lu

dowej dzień 8 Marca. Normalny, po
wszedni dzień pracy. A przecież dzień 
szczególny: uroczysty i jednocześnie 
promieniujący ciepłem, serdecznością.

W tym dniu uznania trudu kobiety, 
jej społecznej roli, lżejsze, łatwiejsze 
do pokonania wydają się codzienne 
trudności, kłopoty. Trzeba i o nich 
dziś powiedzieć. Prawda — wielkie 
są zdobycze kobiet polskich, podobnie 
jak kobiet w inńych krajach idących 
drogą socjalizmu. Z podziwem i na
dzieją spoglądają na nie kobiety kra
jów kapitalistycznych, krajów kolo
nialnych, uciskanych. O tych zdoby
czach mało kogo trzeba dziś u nas 
przekonywać — tak są bezsporne, tak 
mocno wkorzeniły się w naszą rzeczy
wistość.

Nie zawsze jednak łatwo jest ko
bietom z tych zdobyczy korzystać. 
Nie chodzi tu rzecz jasna o takie 
sprawy, jak urlop macierzyński, pra
wo głosowania i kandydowania, jak 
prawo do równej płacy za równą pra
cę. Chodzi o rzecz najważniejszą: o 
równy udział kobiety w ciężarach 
obowiązków. Chodzi o to, że równo
uprawniona kobieta polska, kobieta 
monter, inżynier, dyrygent, nauko
wiec, nadal dźwiga na swoich bar
kach ciężary życia rodzinnego. I znów 
— nie o ciężarach danych kobiecie 
przez naturę, nie o macierzyństwie 
mowa. Z tego ciężaru natura jej nie 
zwolni; tego ciężaru, który przecież 
jest jej najwyższym szczęściem, sama 
się zresztą nie wyrzeknie. Mowa o 
ciężarach ekonomicznych życia ro
dzinnego, o obowiązku gospodarowa
nia, pomimo pracy zawodowej, o tej 
całej masie, pochłaniających mnóstwo 
czasu i wysiłku, nieefektownych za
jęć domowych.

Trzeba uczynić wszystko dla zmniej
szenia ciężaru tego wysiłku kobiet. 
Podstawowym celem i prawem socja
lizmu jest stworzenie warunków do
brobytu. Na ten dobrobyt składa się

go-
Eden w rozmowie z Dullesem nie
osiągnął sukcesu w swych próbach j również racjonalna organizacja 
złagodzenia rozbieżności w sprawie spodarstwa domowego, czyli po pro- 
Taiwanu. stu postęp techniczny w gospodar-

Spotkania z delegatkami z zagranicy
(DOKOŃCZENIE ZE STR. 1)

W Domu Górnika w Sosnowcu 
odbyło się spotkanie przybyłej do 
Polski na uroczystości obchodu Mię
dzynarodowego Dnia Kobiet — 6-oso- 
bowej delegacji kobiet francuskich z 
mieszkankami miasta — żonami gór
ników.

Delgatka francuska Rosę Tinneli, 
gospodyni domowa, ze wzruszeniem 
dziękowała za gorące przyjacielskie 
przyjęcie zgotowane delegacji kobiet 
francuskich w Polsce.

*— Jesteśmy przepełnione głębo
kim pragnieniem zachowania poko
ju — powiedziała ona. — Podobnie 
jak w waszym kraju tak i u nas 
kobiety przeciwstawiają się ukła
dom londyńskim i paryskim, zdając 
sobie dobrze sprawę, że uzbrojenie 
Niemiec zach. — to niebezpieczeń
stwo nowej wojny, której nie chce 
żadna kobieta, żadna matka.

W Poznaniu w sali Marmurowej 
Ratusza odbył się wielki wiec kobiet 
z udziałem delegacji kobiet z Nie
miec i Czechosłowacji.

Róża Thaelmann w imieniu kobiet 
niemieckich - przekazała Polkom go
rące pozdrowienia oraz zapewnie
nia, że przyjaźń, która łączy oba na
rody w walce o pokój, o szczęście 
naszych dzieci, stale się pogłębia.

Zabrała również glos jedna z de
legatek z Niemiec zach. Mówiła ona 
o walce, jaką prowadzą kobiety w 
Niemczech zach. o pokój

W imieniu kobiet czeskich przemó
wiła dr Zuzanna Bogaiszowa-Pusta- 
iowa.

stwie domowym. W każdym domu 
elektryczna pralka, lodówka, odku
rzacz, ciepła bieżąca woda, elektrycz
ne maszynki do przecierania jarzyn, 
mielenia mięsa i innych „drobnych" 
a kłopotliwych prac — oto do czego 
dążymy.

Ale to nie wszystko. Są jeszcze 
sprawy zaopatrzenia, sprawy łatwości 
w dokonywaniu zakupów, rozszerze
nia produkcji półfabrykatów (obrane 
ziemniaki i jarzyny, gotowy do sma
żenia kotlet, oczyszczona ryba itd.), 
słowem sprawa dostępności i obfito
ści środków spożycia. — Do tego 
także dążymy. Ale nie wykorzystu
jemy w pełni wszystkich możliwości. 
Nie zawsze i nie wszędzie wykonu
jemy plany wydajności pracy — a 
od tego zależy obfitość towarów. Nie 
wywiązujemy się z planów obniżki 
kosztów własnych — a od tego za
leżą ceny towarów, a więc w życiu 
domowym — którego główny ciężar 
spoczywa na kobiecie — kwestia 
„wiązania końca z końcem".

We wszystkich gałęziach produkcji 
pracują kobiety, a w fabrykach włó
kienniczych i odzieżowych stanowią 
większość. Wiemy, że nie każda jesz
cze pracownica wykorzystuje w peł
ni swoje możliwości, swoje kwalifi
kacje. Nie ma jeszcze w naszych 
tkackich fabrykach tego niepokoju o 
każde unieruchomione krosno, nie ma 
gospodarskiego gniewu, oburzenia na 
przejawy marnotrawstwa.

W oborach, chlewniach, na rozleg
łych połach PGR, spółdzielń produk
cyjnych pracują kobiety. Mnóstwo 
kobiet. O kobiecie wiejskiej mówi się 
potocznie: gospodyni. Chodzi o to, aby 
wszystkie w pełni tego słowa zna
czeniu były gospodyniami. By swoją 
troską i staraniem o podniesienie 
mleczności krów, wychowu tuczni
ków, o wzrost wydajności z hektara, 
dawały przykład całej wsi.

Trzeba, aby domowa oszczędność, 
zapobiegliwość (a Polki potrafią być 
oszczędne i zapobiegliwe) energicz
niej były przenoszone do warsztatów 
pracy, które są przecież częścią go
spodarstwa — wspólnego, narodowe
go.

K OBIETA POLSKA w ciągu ostat
niego dziesięciolecia stała się 

współtwórczynią naszej rzeczywistości 
nie tylko w znaczeniu najogólniej
szym (250 tys. bierze udział we 
współzawodnictwie, ponad 20 tys. zaj
muje kierownicze, odpowiedzialne 
stanowiska), ale i w sensie politycz
nym: 74 kobiety zasiadają w Sejmie, 
16 tys. w radach narodowych, 27 tys, 
w komisjach tych rad.

Kobiety polskie wrażliwie i czyn
nie reagują na wydarzenia między
narodowe. Setki tysięcy brały udział 
w akcjach zbierania podpisów pod 
Apelem Sztokholmskim, wezwaniem 
Światowej Rady Pokoju o zawarcie 
paktu między pięcioma mocarstwami, 
w organizowaniu pomocy dla wdów 
i sierot koreańskich. Równie żarli
wie podejmą wszczętą przez Ruch 
Obrońców Pokoju kampanię składa
nia podpisów przeciwko użyciu broni 
atomowej, będą czynnie uczestniczyć 
w Światowym Kongresie Matek. Po
twierdzą powszechną wolę pokoju* 
wolę tworzenia świata, w którym, 
jak powiedział pięknie pisarz Eren
burg, musi starczyć dla wszystkich 
chleba i róż.

M. Z.

Uczestnicy Konkursu im. Chopina
nu cześć Dniu Kobiet

(Obsługa własna)
Uczestnicy Konkursu Chopinow

skiego postanowili z okazji Między
narodowego Dnia Kobiet wystąpić w 
warszawskich zakładach pracy i in
stytucjach. I tak na Wydziale Archi
tektury Politechniki Warszawskiej 
będą grać 10 bm. o godz. 18,45 M. 
Auxietre (Francja) i Elyana Caldas 
Silveira (Brazylia).

Saarska kość niezgody
Z GÓRĄ JUŻ OD TYGODNIA je

steśmy świadkami coraz silniej
szego ujawniania się sprzeczności po
między Francją a Niemcami zachod
nimi w sprawie Zagłębia Saary. 
Sprzeczności te narastały już od daw
na, a przejawiały się także w okre
sie, gdy zainteresowane rządy podpi
sały (w dn. 23 października 1954 r.) 
układy paryskie włącznie z układem 
© Saarze. Ale obecnie — kiedy za
równo niższa izba parlamentu fran
cuskiego, jak i boński Bundestag do
konały już ratyfikacji układów, kie
dy ustalono już, że z kolei Bundes
rat ma podjąć debatę ratyfikacyjną 
w dn. 18 bm., a Rada Republiki pod 
koniec marca — konflikt wszedł w 
specjalnie drastyczną i ostrą fazę.

Konfliktowi temu trudno się dzi
wić, jeśli wiadomo, że sprawowanie 
władzy nad gospodarką Saary w zna
cznej mierze decyduje o czymś tak 
bardzo istotnym, jak układ sił po
między kapitałem francuskim a ka
pitałem zachodhiomiemieckim.

Politycy anglosascy, zgodnie z tra
dycyjną zasadą imperialistyczną „di- 
vide et impera", dawno już temu 
uznali, że obszar Saary, choć zamie
szkały przez ludność razerinie nie
miecką* powinien stanowić wieczną 
„kość niezgody", obiekt stałej walki 
monopolistów francuskich z niemiec
kimi.

Saara p<? wojnie znalazła się we 
francuskiej strefie okupacyjnej. 
Wbrew uchwałom poczdamskim, rzą
dy USA i W. Brytanii usankcjonowa
ły aktem jednostronnym (a więc — 
^prawem kaduka") przekazanie wę

glowego i stalowego przemysłu Saary 
władzom Francji. W zamian rząd 
francuski — w trybie wymiany u- 
sług — pomógł rządom anglosaskim 
udaremnić realizację uchwały o usta
nowieniu 4-mocarstwowej kontroli 
nad Zagłębiem Ruhry.

Dla wielkiego kapitału niemieckie
go potencjał wojenno-przemysłowy 
Saary stanowi wartość nader istotną, 
ale i dla kapitalistów francuskich 
ma nie lada znaczenie. Ot, np. kon
trola Francji nad Saarą podnosi u- 
dział francuski w całej zdolności 
produkcyjnej „Europejskiej Wspólno
ty Węgla i Stali" do 34 proc. Udział 
Niemiec zachodnich w tym kartelu 
wynosi 35 proc., a więc przewyższa 
udział Francji zaledwie o 1 procent. 
Gdyby jednak Niemcy zachodnie 
przejęły Saarę od Francji — udział 
ich w produkcji kartelu schumanow- 
«kiego skoczyłby automatycznie na 
42 procent, a francuski — spadłby aż 
do 27 procent. Oczywiście, cały układ 
sił pomiędzy kapitałem francuskim a 
niemieckim uległby wtedy dość zna
cznej zmianie.

Jak rozstrzyga kwestię Saary, tyle- 
kroć zachwalany przez Waszyngton, 
„układ paryski" z października 1954 
roku? Otóż nowy „europejski" statut 
Saary przewiduje autonomię tego 
obszaru w ramach „Unii Zachodnio- 
Europejskiej" (UZE) i wyznaczenie 
postronnego komisarza, który by po
siadał specjalne kompetencje w spra
wach zagranicznych i obrony Saary. 
Niemniej jednak „układ paryski" po
zestawia nadal w mocy dotychczaso
we francusko-saarskie konwencje go
spodarcze, które zapewniają kapitali

stom francuskim monopol na eks
ploatację przemysłu węglowego, sta
lowego i transportu. Ponadto, układ 
ten przewiduje w nader mglisty spo
sób ostateczne uregulowanie sprawy 
Saary w traktacie pokojowym z 
Niemcami. Mglistość ta pozwala za
równo rządowi Francji, jak i rządo
wi bońskiemu na niemal zupełną 
swobodę w interpretowaniu odpo
wiednich postanowień. Wszystkie do
tychczasowe interpretacje Bonn i Pa
ryża były najzupełniej sprzeczne, czyli 
—• wzajemnie się wykluczały.

Tak np., żeby już nie sięgać nazbyt 
głęboko w historyczne mroki glajch- 
szaltowanej przez Waszyngton Euro
py zachodniej, warto tu przypomnieć 
debatę ratyfikacyjną w Bundestagu 
(z dni 24—27 lutego), w której prze
ciw układowi o Saarze występowała 
już nie tylko opozycja socjaldemo
kratyczna, ale nawet i koalicyjna 
partia FDP („wolni demokraci"). 
Kanclerz Adenauer usiłował wówczas 
zatkać mówcom usta uroczystym za
pewnieniem, że — gdy dojdzie do 
traktatu pokojowego z Niemcami — 
W. Brytania i USA nie będą popie
rać stanowiska francuskiego w spra
wie Saary.

Jak zwykle przy tego rodzaju oka
zjach, kanclerz otrzymał odprawę ze 
strony rządu Francji. W dniu 4 bm. 
paryskie MSZ ogłosiło oświadczenie, 
w którym stwierdza dosłownie:

„Rząd francuski nie pragnie pro
wadzić polemiki na temat Saary. 
Rząd. francuski kieruje się w swej 
polityce w sprawie Saary duchem, i 
literą porozumienia o Saarze, zawar
tego 23 października uh. r. między 
Niemcami a Francją, które to poro
zumienie zostało również zaaprobo
wane przez rząd Saary...

Jeżeli chodzi o uregulowanie spra
wy Saary w traktacie pokojowym,

rząd francuski pragnie przypomnieć, 
iż będzie dążyć do tego, aby w trak
tacie pokojowym zatwierdzono obecny 
statut europejski, uznający Saarę 
jako oddzielną całość polityczną...

Rząd francuski nie widzi żadnego 
powodu, aby przypuszczać, że jego 
sojusznicy (USA i W. Brytania — 
przyp. red.) zmienili dane Francji w 
1947 r. zapewnienia, iż poprą w trak
tacie pokojowym sprawę autonomii 
politycznej dla Saary oraz unii go
spodarczej między Francją a Saarą".

Na takie dictum zawrzało gniewem 
serce kanclerskie i oto w sobotę 
(5 bm.) szef bońskiej misji dyploma
tycznej w Paryżu, Hausenstein, od
wiedził sekretarza generalnego tam
tejszego MSZ, p. Massigli‘ego, by na 
polecenie swego rządu „wyrazić nie
zadowolenie z powodu powyższego 
komunikatu". W odpowiedzi panu 
Massigli nie pozostawało nic innego, 
jak tylko... potwierdzić punkt widze
nia rządu Francji, przedstawiony w 
owym oświadczeniu paryskiego MSZ.

Kanclerz Adenauer niejako zawo
dowo prowadzi politykę sprzeczną z 
interesami narodu niemieckiego, 
mógłby więc i tym razem z całym 
zaufaniem przekazać sprawę Wa
szyngtonowi — do tradycyjnego „roz
strzygnięcia", które by na pewno by
ło zgodne z... zasadą „divide et im
pera". Sęk jednak w tym, że takiego 
tradycyjnego „rozstrzygnięcia" jakoś 
nie podobna sprezentować Bundesra
towi akurat podczas zapowiedzianej na 
18 bm. debaty ratyfikacyjnej. Dałoby 
to nową broń socjaldemokratycznej 
opozycji wprost dó ręki, a i koalicyj
na FDP zapewne nie zrezygnowałaby 
ze swego zatwardziałego uporu prze
ciw paryskiemu układowi o Saarze. 
Przecież w łonie koalicji bońskiej nie
raz już dochodziło do tarć i rozdźwię- 
ków, a ostatnio m  na skutek debaty,

w Bundestagu — wicekanclerz z ra
mienia FDP, Blucher, musiał wręcz 
podać się do dymisji.

Sytuacja jest doprawdy zaogniona, 
ale nie tylko w Bonn — również i 
w Paryżu. I tam słyszano debatę w 
bońskim parlamencie, a zwłaszcza 
przechwałki kanclerza o komitywie 
z Londynem i Waszyngtonem oraz je
go aluzje, iż w traktacie pokojowym 
Francja na pewno przegra Saarę. 
Wszystko to wywołało pośród sena
torów  francuskich, przygotowujących 
się właśnie do debaty, nie lada obu
rzenie i niepokój. Coraz częściej pra
sa francuska stwierdza ostatnio, że 
premier Faure bynajmniej nie będzie 
miał łatwego zadania, gdy przyjdzie 
mu pod koniec marca forsować ukła
dy paryskie w Radzie Republiki. 
Dziennik „Combat" powiada, że „ist
nieją wszelkie podstawy do przy
puszczenia, iż Rada 'uchwali popraw
ki do tych .układów", a wówczas... 
układy powrócą do Zgromadzenia 
Narodowego i cała dyskusja na temat 
remilitaryzacji Niemiec zachodnich 
zacznie się od nowa!

Warto tu przypomnieć, że komisja 
przemysłowa Rady Republiki uchwa
liła już poprawkę, zgodnie z którą 
warunkiem wejścia w życie układów 
paryskich powinno być zawarcie no
wej konwencji francusko-saarskiej, 
która by zagwarantowała interesy go
spodarcze Francji w Saarze.

Zapewne w odpowiedniej porze 
znajdzie się więcej poprawek, aie już 
teraz widać, że raczej nie należy ufać 
twierdzeniom Waszyngtonu, iż układy 
paryskie — to przejaw „pojednania 
francusko-niemieekiego" i „jednomyśl
ności wolnego świata". Jak dotych
czas — ani pojednania, ani jedno
myślności nie ma, natomiast kon
trowersji i kłótni — niemało.

ALEKSANDER PŁACZKOWSKI

Dziś występują:
W Państwowym Instytucie Sztuki 

o godz. 16.45 Florence Margue Wbng 
(Luxemburg). W Banku InwestyeyJ* 
nym o godz. 16.15 — Jozsefne Veto- 
Remenyi (Węgry), w ZAIKS o godz. 
13 — Sergio Marzoratti (Włochy), a w 
Min. Przemysłu Budowlanego o godz. 
18 — Virizlay-Rado (Węgry). W
Min. Kultury i Sztuki grają: Mi
lan Klicnik (Czechosłowacja) i Yaeko 
Yamane (Japonia). W Polskiej Aka
demii Nauk o godz. 16 występuje 
Evelyne Chaufour (Francja). W Do
mu Kultury Nauczyciela gra o godz. 
17 Zenon Fishbein, a w Zakładach 
Farmaceutycznych na Żoliborzu — 
Reimer Kiichler (NRF) i Dagmar 
Baioghova (Czechosłowacja).

6 bm. w Państw. Ośrodku Wycho
wawczym w Świdrze, wystąpił Zde- 
nek Kozina (Czechosłowacja) a w 
Centr. Żarz. Przemysłu Młynarskiego 
— Mamoru Yanagawa (Japonia).

libania odrzuca
„pomoc" U S A

TIRANA (PAP). Albańska Agencja 
Telegraficzna donosi:

5 bm. Liga Towarzystw Czerwone
go Krzyża powiadomiła Albański 
Czerwony Krzyż, że prezydent St. 
Zjednoczonych Eisenhower postano
wił wysłać do Albanii żywność ame
rykańską „w celu złagodzenia obec
nych trudności aprowizacyjnych" i 
prosił, aby „kontrolę nad rozdziałem 
pomocy objęła Liga Towarzystw 
Czerwonego Krzyża".

Albańska Agencja Telegraficzna 
upoważniona jest do oświadczenia, że 
naród albański, który ze wzgardą i 
wstrętem odrzuca tę obcą ingerencję 
w swe wewnętrzne sprawy, nie może 
przyjąć tzw. „pomocy" rządu amery
kańskiego.

Oświadczenie Eisenhowera, że w 
Albańii istnieją trudności aprowiza
c ji ne, jest oszczerstwem.

Naród albański — głosi oświadcze
nie —• wie doskonale, że nie może 
oczekiwać żadnej pomocy ze strony 
imperializmu amerykańskiego —* swe
go zaciekłego wi-oga,
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„Życie Kulturalne Wsi"
SZCZECINIE ukazał się już czwarty 

* * numer „2ycia Kulturalnego Wsi“ — 
dwutygodnika Wojewódzkiego Zarządu 
Samopomocy Chłopskiej. Tygodnik (osiem 
stron druku średniego formatu) przezna
czony jest głównie aia świetlic. Zamiesz
cza opowiadania, informuje o przykiadacn 
pracy dobrych świetlic. W każdym nume- 
lzs daje tekst regionalnej piosenki z nu
tami, me zapomina o sporcie 'wiejskim. 
Oddźwięk, jaki nowe pismo -  pierwsze 
tego rodzaju w kraju — znalazło na wsi, 
jest ouzy. Świadczy o tym liczna kores
pondencja i nadsyłane utwory.

Szczecińskie posiada dużo świetlic, z 
których niestety wieie wiedzie żywot tyl
ko na papierze. Tygodnik „Zycie Kultu
ralne Wsi“ chce przyczynić się do ożywie
nia martwych świetlic. Ważne to i pilne 
zadanie. W jego realizacji warto zespoło
wi pisma pomoc. Jak dotąd zespól reuak- 
cyjny niewiele znajduje tej pomocy 
wśród wybitniejszych miejscowych lite
ratów i dziennikarzy. Prasa szczecińska, 
minio ukazania, się już cztorccli numerów 
dwutygodnika, ńie poświęciła mu nawet 
recenzji, która pomogłaby usunąć niedo
ciągnięcia, aby to pożyteczne pismo jak 
najlepiej mogło służyć sprawom kultu
ralnym pomorskiej wsi. (k)

To nie jest język polskii u i .. —14 ■#*,***«»«»
KORESPONDENTKI nasiej, Irany Krów- 

Myk i  Wursiawy otrzymaliśmy list następu
jący:

„Mam przed sobą opracowane przez Okręg 
Cenualny Iw, Zaw. Prac. Energetyki „Wytyczne 
da procy rad zakładowych i miejscowych na i 
kwarta! 1953 r."

instrukcja ta spełnia podwójne zadania: po 
pierwsze —  daje rzeczowe wytyczne, a po dłu
gie —  wzbogaca nosz język o nowe określeniu.

A więc czytamy, że
„...ludy zciKiadowe dokonają analizy absencji 

ehoiobowej i Z A u H O ..U W A U iO Ś C i na zakła
dach pracy..." Dowiadujemy s.ę dalej, ze po- 
pra-j»i®n:e działalności OZR a szczególnie r,a 
odcinku przygotowania gospodarstw lolnych do 
okresu wiosennego..." może być dokonane przez 
„...UZW lĄZKOW iENfE pracowników OZR". Ale, 
by wyczerpać wszelkie „odcinki" poleca się ra
dom zakładowym współpracować ściśle z koda
mi Narodowymi również „N A  O D C IN KU PRZY
DZIAŁU ZIEMI POD P.O.D.". (Pracownicze 
Ogródki Działkowe).

„Wiązankę" tę uzupełnia zalecenie, by powią- 
tanie pracy bibliotek związkowych z techniczny
mi realizować przez „WSPÓŁPRACĘ PRZY WYJ
ŚCIU D O  CZYTELNIKA z książką techniczną".

Mam wrażenie, że tego rodzaju piśmiennictwo 
może spowodować rzeczywiście wzrost zachoro
walności na zakładach pracy; zamiast uzwiąz- 
kawiać —  na odcinku mowy ojczystej należy 
wyjść do czytelnika z poprawnym stylem i ję- 
łykiem".

M y jesteśm y tego samego zdania.

Słownik sztuk plastycznych
Państwowy Instytut Sztuki Już od daw

na przygotowuje duże i bardzo potrzebne 
wydawnictwo encyklopedyczne: „Słownik 
sztuk plastycznych", który będzie ukazy
wał się zeszytami. Kilka lat temu wypu
szczono pierwszy, próbny zeszyt. Był on 
przedmiotem dyskusji wśród fachowców. 
W tym roku PIS zapowiada rozpoczęcie 
wydawania tego dzieła i równocześnie 
wydanie „Słownika sztuk plastycznych" w 
formie skróconej, popularnej.

Przy sposobności wymieńmy inne tego
roczne zapowiedzi wydawnicze PIS: Rea
listyczne malarstwo rodzajowe XIX w., 
I. tom Historii muzyki powszechnej, ló 
lat teatru Polski Ludowej, Albumy klasy
ków dramaturgii na scenach polskich, 
Dramat rosyjski i radziecki na scenach 
polskich, I. tom zarysu sztuki filmowej 
i in.

Oby tylko zapowiedzi te zostały zreali
zowane: (g)

Ochrona zabytków
Centralny Zarząd Muzeów 1 Ochrony 

Zabytków zapowiada, że w tym roku loo 
obiektów będzie objętych pracami kon
serwatorskimi. Wśród nich znajdują się 
takie ważniejsze pozycje jak: podjęcie 
robót w Wilanowie, Łazienkach, Króli
karni w Warszawie, Brama Wodna w 
Grudziądzu, kaplica Zamkowa w Lubli
nie i kamieniczki w Rynku w Kazimie
rzu, Zamek we Fromborku, Wieża Pia
stowska w Opolu, ruiny preromańskie w 
Lednicy, Zamek w Baranowie, wieża św. 
Jakuba w Szczecinie i in. (g)

1o i owo z zagranicy
Louis-Laurent Parodi, mało znany ma

larz z Vallauris we Francji, skopiował w 
dwóch egzemplarzach jeden z rysunków  ! 
Picassa, wystawiony w Muzeum Sztuki j 
Nowoczesnej w Antibes, po czym  sprżedał I 
)'e dwom „ specjalistom "  jako oryginały po j 
S0 tys. fr. Parodi za fałszerstwo skazany i 
został na S m iesięcy więzienia z zawie- i 
szeniem i zwrot 160 tys. fr. (u)

Niemoralna Pani Warren
/"\D 15-52 r. sztuka Słiawra „Profesja pani 

Warren", grana niezliczoną ilość razj 
na wszystkich scenami świata, czekała na 
zatwierdzenie przez koiegima repertuaro
we czołowej sceny irancu.Kiej „Comeoie 
branęaisc". irzy lata ternu kolegium za
aprobowało ją, pod warunkiem uokonania 
zmian w sztuce, nióre by stępiły jej „nie
moralne ostrze".

Obecnie jednak, po rozpatrzeniu zmianuOiioiiciiij' en w sztuce, AOiê iuiii Uziiaio
iz mimo wszystko „Profesja pani Warren"’ 
me powinna zostać wystawiona w „tonie- 
cne rranęaise". Warto uouae, Ze sztuka 
snaw‘a uzyskała w glosowaniu 4 głosy 
„za ‘ i 4 głosy „przeciw". Zgounie z re
gulaminem jeanak do wystawienia sztuki 
w tym teatrze wymagana jest większość 
2/3 kolegium.

„Comedie Franęaise" nazywana jest czę
sto „Domem Moliera". Jak widać, w do
mu tym nie brak „świętoszków"... (1)

Presta ma non troppo
/  Przyjemnością i podziwem oglądają ty

siące widzów na ekranach kin filmo
we sprawozdania z Konkursu Chopinow
skiego w Warszawie. Zdarzało się, iż gdy 
rano grał kandydat X, po połuaniu już 
widzieliśmy go na ekranie.

Cud szybkości? Cud, nie cud, ale bardzo 
dobra i godna uznania praca Polskiej Kro
niki Filmowej. Oczywiście filmowanie od
bywało się nieco wcześniej, gdy kandydat 
znajduje chwilkę czasu, aby „wpaść" do 
stuuia tilmowego na Cnełmską. Ale tem
po technicznego przygotowania kopii, oraz 
sam poziom pracy sprawozdawców Krom
ki — operatorów, reżyserów', montaży
stów, techników dźwięku i oświetlenia 
jest znakomitą próbą wysokiej sprawności 
w konkursie, który dla Polskiej Kroniki 
Filmowej trwa... cały rok.

Nie idzie o żaden „wyczyn", ale o szyb
ką, rzetelną, na aobrym technicznym po
ziomie sprawozdawczość filmową.

Tak właśnie, jak trzoda, presto, ma non 
troppo, szybkość ale w miarę.

Brawo PKF!
(ST. G.)

Błędy „Przekroju"
n  OD TYM TYTUŁEM zamieściliśmy 
*  przed kilku tygodniami notatkę, wyty
kającą popularnemu „Przekrojowi" błąd 
gramatyczny, powtarzający się w każdym 
numerze tego tygodnika. Przy adresie re
dakcji znajduje się tam uwaga: „Pisząc 
do redakcji prosimy podawać" itd. itci. 
Notatka nasza widocznie nie dotarła do 
„Przekroju" (podobno w Krakowie trudno 
dostać „Zycie"), bo błąd ten nadal powta
rzany jest co tydzień.

Nie bylibyśmy o tym pisali, gdyby w 
ostatnim numerze „Przekroju" nie było je
szcze jednej gaffy. Pod reprodukcją obra
zu „Nasze czasy" wielkiego meksykańskie 
go malarza Dawida Alvaro SIQUEIROSA 
zostało tam opuszczone nazwisko, a poda
no tylko oba imiona. To tak, jakbyśmy 
przedrukowali z „Przekroju" bajkę Lu
dwika Jerzego Kerna i podpisali go Lu
dwik Jerzy... (j)

P. S. Malarze meksykańscy — jeżeli chodzi 
o pisownię ich nazwisk —- nie mają zre
sztą szczęścia do naszej prasy. W niedziel
nym „Życiu" pod zdjęciem obrazu „Roz
strzelanie" umieszczono nazwisko Kencer 
zamiast... Mendez. Redaktorzy nie chodzą 
wid** *>■> wvst„vy.

D O TAKIM tytule musi natych- 
1 miast nastąpić wyjaśnienie. O ja
kie kadry chodzi? Czy o kadry, po
jęte w najszerszym znaczeniu, to jest. 
o ogół pracowników, zatrudnionych 
ŵ e wszelkich dziedzinach naszego ży
cia? Czy też o kadry — popularny 
skrót, określający pracowników wy
działów i departamentów kadr?

Zanim odpowiem na to pytanie, 
chciałabym zatrzymać Waszą uwagę 
na słynnym stalinowskim powlecze
niu: „kadry decydują o wszystkim". 
Innymi słowy: decydują ludzie. Wła
ściwi ludzie na właściwych miej
scach. Ludzie, którzy — bez względu 
na to, jakie stanowdsko zajmują w 
fabryce, biurze, laboratorium nauko
wym, w twórczości, cz/  rolnictwie— 
W' pracę swoją wkładają nie tylko 
maksimum umiejętności, wiedzy teo
retycznej i praktycznej, ale również 
zapał, oddanie, umiłowanie zawodu.

Jednakże proces obsadzania wszel
kich stanowisk odpowiednimi ludźmi 
nie jest procesem automatycznym. 
Gdy wakuje posada chemika, lekarza, 
czy technologa, nie dzwoni się na 
ogół do miejscowego urzędu zatrud
nienia: Słuchajcie, przyślijcie nam 
dobrego fachowca.

Fachowcy, jak wiemy, nie rodzą 
się, niestety, ria kamieniu. Ale po
wiedzmy, że instytucja X  poszukują
ca fachowca w jakiejś tam specjal
ności, albo nawet i nie fachowca — 
lecz zwykłego pracownika admini
stracyjnego, znalazła go przez ogło
szenie czy przez urząd zatrudnienia.

Co się dzieje dalej? Kandydat czy 
kandydatka zgłasza się do kadr. Do 
wydziału czy departamentu kadr.

Wydział czy departament jest więc 
owym sitem, poprzez które pracow
nik może doslać się na wakujące 
właśnie stanowisko.

„Kadry" decydują... Bo kadry są 
często, zbyt często, tym samodzielnie 
rozstrzygającym ogniwem — mimo 
że decyzja winna być w zasadzie po
wzięta kolegialnie przez kierownika 
instytucji, kadry, organizację partyj
ną i radę zakładową — a więc ka
dry są tym ogniwem, które nieraz 
bezapelacyjnie wyrokuje o losie zgła
szającego się kandydata.

W ten sposób „kadry" decydują o 
kadrach. Biura kadrowe mają w 
swych rękach potężny, ale jednocze
śnie niesłychanie czuły instrument. 
Od ich umiejętnej i odpowiedzialnej 
pracy zależy pośrednio, czy w posz
czególnych fabrykach, a nawet całych 
dziedzinach gospodarki np. plan zo
stanie wykonany. Od stopnia ich u- 
miejętności i odpowiedzialności w 
pracy zależy m. in. zahamowanie, bę
dącej wciąż utrapieniem dla niektó

rych gałęzi naszego przemysłu—płyn
ności pracowników.

Jednym słowem, jeśli „kadry decy
dują o wszystkim", to niesłychanie 
ważną rolę w odpowiednim rozsta
wieniu i wykorzystaniu tych kadr 
odgrywają biura kadr.

*
Mówił w swym referacie mą HI 

Plenum Bolesław Bierut:
„Sprawa wysuwania i ustawiania 

kadr, sprawa niezwykłej wagi, jest 
u nas w praktyce bardzo opacznie, 
bardzo papierkowo załatwiana. Ile 
byśmy uniknęli szkód i błędów, 
gdybyśmy sobie przyswoili bolsze
wicki styl poznawania i wysuwania 
kadr, nie oddając tej sprawy w 
pacht młodym i niedoświadczonym, 
chociaż mającym często najlepszą 
wolę instruktorom".
Mimo żć słowa te skierowane zosta

ły pod adresem instancji partyjnych, 
odnoszą się w takim samym stopniu 
do ogólnej polityki kadrowej.

Któż bowiem realizuje politykę 
kadrową? Pracownicy wydziałów czy 
departamentów kadr, zwani w mowie 
potocznej „kadrowcami" lub „perso- 
nalnikami",

Kim są ci ludzie? Dlaczego właśnie 
ich postawiono na te odpowiedzialne 
stanowiska?

Pisze pracownik kadr jednej ze 
spółdzielni pracy ob. Waldemar 
Strzębała:

„.Zrozumiały ł bezsporny jest fakt, że 
na pracowników kadr kieruje się i przyj 
muje ludzi tzw. „czystych", ludzi, któ
rzy są wypróbowanymi bojownikami o 
nowy ustrój społeczny, ale czy to wy
starczy? Po to, żeby być lekarzem trze
ba ukończyć studia medyczne, po to, że
by być dobrym pilotem trzeba długo i 
mozolnie przygotowywać się do tego za
wodu, ale w większości wypadków po 
to, żeby być pracownikiem kadr, wystar
czy nieskazitelny życiorys i ankieta. W 
konsekwencji tego faktu, w wielu insty
tucjach (szczególnie w małych miastach) 
kadrowiec nie dorównuje często pod 
wzgiędem poziomu inteligencji zespołowi 
pracowników, którymi ma kierować, 
ustawiać na odpowiednie stanowiska i 
obiektywnie oceniać".

Wtóruje tym uwagom kierownik 
kadr ob. Józef Topfer:

„Trzeba sobie jasno powiedzieć, że w 
przytłaczającej większości dobieranie lu
dzi do aparatu kadrowego jest sprawą 
przypadku, że w tej dziedzinie bodajże 
najwięcej jest żywiołowości i popełnio
no najwięcej grzechów".

Sądzę, że te dwa typowe głosy sa
mych „zainteresowanych", poparte 
naszymi doświadczeniami w tej dzie
dzinie, prowadzą do określonego 
wniosku.

Brzmi on: to, że ktoś legitymuje się 
tylko i wyłącznie nieskazitelnym ży
ciorysem, jest nieodzowną, ale nie po
winno być jedyną kwalifikacją, by 
mianować go pracownikiem, a zwła
szcza kierownikiem wydziału kadr. 
Gdyż stanowiska te wymagają nie 
tylko innych jeszcze, poważnych u- 
miejętności, jak np. zawodowych, 
społeczno-wychowawczych, lecz i wie
lu cech charakteru: humanistycznego 
stosunku do pracowników, taktu, 
szczerości, sprawiedliwości, odwagi 
itp.

*
A więc wpierw o kwalifikacjach 

zawodowych pracownika kadr. Czy 
są to jakieś specjalne kwalifikacje 
dla danej grupy pracowników? Nie. 
Każdy pracownik kadr powinien po
siadać dobrą znajomość środowiska, 
w którym jest zatrudniony.

Bo czy może pracować dobrze taki 
kadrowiec — pyta słusznie ob. Józef 
Topfer —

„który nie ma „zielonego pojęcia" o pro 
tiukcji zakładu czy też o problemach, 
jakie załatwia jego urząd. Mam na myśli 
tych kadrowców, którzy kierowani są z 
zewnątrz, którzy są „ustawiani na ro
bocie kadrowej". Nie potrafią oni ani 
zająć samodzielnego stanowiska, ani też 
właściwie ocenić pracy poszczególnego 
człowieka, ani też dojść do istotnych 

| źródeł trudności napotykanych przez lu-

Społeczenstwo radzieckie obchodziła J45 lecie urodzin wielkiego kompo
zytora polskiego Fryderyka Chopina. Na zdjęciu: występ laureatki IV Mię
dzy narodowego Konkursu im, Fryderyka Chopina Haliny Czerny-Stejań- 
sklej, w czasie uroczystego wieczoru ku czci Chopina w Moskwie.

Fot. CAF

dzi w czasie pracy. Nie dziwmy się prze
to, że tacy kaarowcy nie znają ludzi, 
nie potraną ich obiektywnie ccenić, że 
posunięcia ich, nie poparte rzeczową zna
jomością spraw, są często błędne i w 
konsekwencji krzywdzące." 
Rozwinąwszy tę mysi ob. Topfer 

konkluduje: „Moim zdaniem, należy 
jedynie w wyjątkowych wypadkach 
kierować do wydziałów kadr ludzi 
spoza zakładów pracy. W każdym z 
nich znajdzie się na pewno wieie 
osób, posiadających dostateczne kwa
lifikacje polityczne, dobrych pracow
ników, znających problematykę „pro
dukcyjną* 1 swego miejsca pracy, cie
szących się ogólnym zaufaniem 
współpracowników. Ludzi takich na
leżałoby otoczyć troskliwą opieką 
i pomocą, należałoby ich systematy
cznie doszkalać i przede wszystkim 
systematycznie ich pracę kontrolować, 
a nie tylko wtedy, gdy coś „nakno- 
ciłi".

*
Teraz pokrótce o innych nieodzow

nych cechach dobrego kadrowca. A 
więc zdolność nawiązywania bezpo
średniego kontaktu z pracownikami 
i umiejętnego ich — jeśli zachodzi 
potrzeba — wychowywania.

„W mojej pracy — pisze kierownik 
kadr jednego ze Zjednoczeń w Często
chowie ob. Jan Kucharczyk — spotka
łem się z paroma wypadkami, że szcze
re, przyjacielskie omówienie z pracow
nikami ich niedociągnięć (niezdyscypli
nowanie, pijaństwo), dało b. pozytywny 
rezultat."
Umiejętność jednak współżycia z 

pracownikami zależy w dużej mierze 
od zaufania, jakie sobie pracownik 
kadr wśród nich zdobędzie. 'A jak 
zdobyć to*zaufanie? Myślę, że nie ma 
potrzeby rozwodzić się nad tym sze
rzej. Powiem tylko jedno — na pew
no nie zdobędzie sobie zaufania pra
cowników taki kierowhik kadr, któ
remu się wydaje, że jest „pa-nem ży
cia i śmierci" w danej instytucji.

A niestety, znam wiele przykładów 
i mogłabym cytować z nazwiska ta
kich pracowników kadr, którzy sieją 
postrach wśród ludzi nie tylko star
szych wiekiem i stanowiskiem, ale 
przewyższających ich wiedzą, kwali
fikacjami, a nawet rzetelniejszym 
stosunkiem do wykonywanych obo
wiązków.

Drobnym przykładem, ilustrującym 
ów lęk, są listy, prawdziwe akty 
oskarżeń przeciwko pracownikom 
kadr, jakie napłynęły do „Życia" po 
artykułach na temat zwolnień dyscy
plinarnych.

Autor jednego z tych listów, ob. 
Kazimierz Pełczyński z Radomia na

pisał ze szczerą troską o moje dalsze
losy:

„Wszyscy w fabryce mówimy, te i tak 
was zwolnią z praey, bo zadarliście z 
kadrami."

*
Dużo się ostatnio pisało o „ka

drach". Nie przypadkowo.
Problem „Kadr" wysunął się bo

wiem ostatnio jako zadanie pilne i 
pierwszoplanowe.

Nie przypadkowo też szeroko i do
bitnie mówiono o tycn sprawach na 
III Plenum.

M IR O S ŁA W A  P A E Z Y Ń S K A

Ruchome filmy
UJ d o m o w y m  k i n i e

ŁÓDŹ (obsł. wl.). Protektorki do
mowe „Bajka" na 16 — 20-obrazowe 
filmy (nieruchome) cieszą się dużym 
powodzeniem. Cena ich jest stosun
kowo niewysoka (240 zł), aparat zaś 
bardzo praktyczny i łatwy w obsłu
dze. Jedynym mankamentem była 
dotąd nie wystarczająca ilość filmów 
do tych aparatów. Jak nas informu
ją jednak, w sklepach znajdą się nie
bawem nowe filmy kolorowe i czar
no-białe o 150 tematach.

I jeszcze jedna bardzo interesująca 
dla najmłodszych wiadomość: w Łó
dzkich Zakładach Kinotechnicznych 
skierowano do produkcji model pro
jektora na filmy ruchome o taśmie 
16 mm. Film taki będzie miał 120 m 
długości, a zatem wyświetlanie jego 
potrwa około 10 minut, (och)

Pierwsza fabryka
parasolek

ŁÓDŹ (obsł. wl.). Łódzkie Zakłady 
Galanterii Metalowej, jako pierwszy 
w Polsce zakład, przystąpiły do pro
dukcji damskich parasolek, których 
brak dotkliwie daje się odczuć na 
rynku.

Wyprodukowano już około 5000 pa
rasolek, które skierowano za pośred
nictwem „Centrogalu" do sklepów 
uspołecznionych w całym kraju. Poza 
normalnymi parasolkami, ŁZGM 
przystąpiły do produkcji efektownych 
parasolek damskich, które składają 
się jak statyw aparatu fotograficz
nego i z powodzeniem mieszczą się 
w damskich torebkach.

W 3 kwartale br. LZGM rozpoczną 
produkcję parasoli męskich, (och)

Pół żarłem — pół serio
Obiadek z głęboką treścią

Ach, cóż to za rozkosze, co za słodycze 
i wygody płyną z małżeństwaJ Przekona
łem się o tym nazajutrz po ślubie, kiedy 
żona, przepasana fartuszkiem, stanęła z 
nożem w jednej ręce a warząchwią w dru
giej przy kuchni.

— Ugotuję ci obiad! — oznajmiła uro
czyście. — Jaką chcesz mieć zupę? D y
sponuj.

Zadysponowałem. Zona stropiła się nieco. 
— ' Wiesz, m ój kochany, jeszcze nigdy 

tego nie robiłam. Będziesz mi musiał prze
czytać z tej now ej książki kucharskiej, 
którą dostaliśmy w prezencie ślubnym.

Przyniosłem  książkę i otworzyłem  na 
chybił trafił.

„Właściwe odżywianie się społeczeń
stwa ma olbrzymie znaczenie dla produk
cji materialnej i kulturalnej narodu, dla 
jego gospodarki, dla zapewnienia ma
ksymalnego zaspokojenia stale rosnących 
potrzeb naszego społeczeństwa" — za
cząłem.
— Co ty czytasz? — zdziwiła się żona.
— Książkę kucharską. No, gotuj! Czemu 

na mnie patrzysz?
Zona odwróciła się i zaczęła kroić m ię

so. Czytałem dalej.
„Zadania, jakie przed polską gospo

darką narodową postawiły IX Plenum i 
II Zjazd Partii wykonywane są planowo 
i na wszystkich ( odcinkach. Widzimy 
przeto, jak podnosi się podaż tych ar
tykułów żywnościowych, które do kon- 

, sumpcji docierają w postaci nieprzero
bionej"...

— Jakiej? — zainteresowała się żona,
— Nieprzerobionej.

„Zostały uruchomione wszelkie możli
we dźwignie, aby podaż artykułów żyw
nościowych z roku na rok, z kwartału 
na kwartał wzrastała, zaspakajając ro
snące potrzeby naszego społeczeństwa."
— Jakiś dziwny ten przepis. Czy ty cza

sem nie czytasz jakiejś całkiem innej 
książki? — spytała moja żona.

— Nie przerywaj — zawołałem w ferw o
rze. — Słuchaj dalej. ,,My nie żyjem y, żeby  
jeść, ale jem y, żeby żyć!" — zacytowałem  
następne zdanie.

Czytałem dalej.
Słuchała pilnie, jednocześnie gotując. 

W krótce obiad był gotów. Ja też. Kończy
łem ostatnie zdanie przedm owy „Książki 
kucharskiej

„Książkę niniejszą wydano po raz pierw
szy na jesieni 1953 r. w nakładzie 50 000 
egzemplarzy. Już po kilku miesiącach na
kład został wyczerpany..." itd., itd. Bacz
ność! I odczytałem  podpis: „Polskie W y
dawnictwo Gospodarcze". — Spocznij!...

Zanim zasiedliśmy do obiadu, długo ma
szerowaliśmy dookoła stołu. Zupa była za 
słona. P ieczeń spaliła się. Kartofle rozgo
towały się na papkę.

W skupieniu spożywaliśmy ten odczu
walny (w smaku) rezultat przedmowy, co
raz to spoglądając na książkę kucharską, 
dzięki której m ożem y odtąd, jadać obiady 
nasycone tak głęboką treścią.

(IBIS)
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Raz kozie śmierć!
Napisał Janusz Roch

P  RZYJACIELE amerykańscy nazy- 
A wali go „Miko". Przeciwnicy z in
nych grup reakcyjnej emigracji pol
skiej przykleili doń ironiczne miano 
„prezesa Szczoteczki". Pochodzi ono 
jeszcze z czasów, kiedy „wódz chłop
ków z Marszałkowskiej" dał drapaka 
z Polski. Opisał tę swoją Odysseję w 
słowach nader dramatycznych i dru
kowały to w swoim czasie brukow
ce amerykańskie i zachodnio-niemiec- 
kie. „Pan prezes" twierdził, że ucie
kał z narażeniem życia, poprzez stra
szliwe niebezpieczeństwa, a w kie
szeni miał... rewolwer, Szczoteczkę do 
zębów i maszynkę model „Gilette". 
Od tej właśnie szczoteczki poszło 
przezwisko.

Potem było dużo radości i śmie
chu, gdy okazało się, ze pana prezesa 
kazał po prostu wywieźć ciężarówką 
(z amerykańskimi meblami) do Gdy
ni ówczesny ambasador amerykański 
w Polsce Stanten Griffis, a stamtąd 
brytyjski statek „Baltavia“ poniósł 
go już do Anglii. Pan Griffis wszyst
ko to później wiernie opisał, wysta
wiając swego pupila na powszechne 
p iśmiewisko. To wszystko wiemy. 
Ale dotąd nie było wiadomo, .jak pan 
J ■ ikołajeżyk szykował się do ucieczki 
i co o tym mówił w gronie własnych 
przyjaciół i współpracowników. Jak 
ich przygotował do zamierzonej es
kapady, jak uzasadniał swój zamiar 
opuszczenia Polski. A teraz już i to 
wiadomo.

Pan Mikołajczyk po prostu oszukał 
swych najbliższych współpracowni
ków. Obełgał ich w najordynarniejszy 
sposób. Kiedy w Nowym Jorku do
szło obecnie do ostrego kryzysu w ło
nie mikołajczykowskiego PSL — nie
dawni przyjaciele „pana prezesa" 
wysypali wszystko.

W poufnym liście, wystosowanym 
w końcu grudnia r. ub. przez „wice
prezesa PSL", Bańczyka i „sekreta
rza naczelnego", Wójcika, do człon
ków „władz naczelnych PSL", znaj
dujemy ciekawy ustęp o końcowych 
rozmowach pana Mikołajczyka z je
go kolegami bezpośrednio przed ucie
czką „pana prezesa" z kraju.

„Dla charakterystyki osoby pana 
Mikołajczyka — piszą pp. Bańczyk
i Wójcik — dobrze będzie cofnąć się 
do okresu jego ucieczki z kraju. Nikt 
nie był przeciwny ucieczce. Kilka
krotnie po wyborach przeprowadzo
nych w styczniu 1947 roku zwracali
śmy się do pana Mikołajczyka o wy
prowadzenie odpowiedniej ekipy z 
kraju, a przede wszystkim, aby on 
wycofał się z kraju. Chcieliśmy prze
prowadzić akcję planowo. A cóż na 
to pan Mikołajczyk? Zawsze odpo
wiadał każdemu, że nie wolno o tym 
myśleć, że trzeba będzie trwać na 
posterunku bez względu na skutki".

Jakiż niedościgniony wzór nieziom-
ności — ten pan Mikołajczyk, nie
prawdaż? Trzeba trwać na posterun
ku, panowie! Raz kozie śmierć! A 
sam pan Mikołajczyk co wtedy ro

bił? Obgadywał z radcą ambasady 
USA w Warszawie, a potem z Mr. 
Griffisem różne plany ucieczki z kra
ju. Tylko, oczywiście, ani słowa nie 
pisnął o tym własnym przyjaciołom. 
Tymczasem pewnego dnia przyszedł 
do pana Mikołajczyka członek Rady 
Naczelnej PSL, Władysław Zaremba 
z pewnymi propozycjami ucieczki., A 
co na to pan Mikołajczyk? Sięgnij
my raz jeszcze do cytowanego listu 
pp. Bańczyka i Wójcika:

„Latem 1947 roku kolega Zarem
ba miał zamiar wydostania się z kra
ju i umożliwienia innym ucieczki. 
Gdy się z tym zwrócił do p. Miko
łajczyka, otrzymał odpowiedź, że nie 
wolno tego robić i trzeba trwać. A 
tymczasem Mikołajczyk sam przygo

towywał swą ucieczkę, nie wtajemni-< 
czając w to do ostatka ani wicepre
zesów', ani sekretarza naczelnego 
stronnictwa".

Jeszcze w ‘ ostatniej chwali przed 
ucieczką pan Mikołajczyk oszukiwał 
własnych kolegów. Piszą pp. Bańczyk 
i Wójcik w swym liście poufnym z 
grudnia 1954 roku:

„W dniu swej ucieczki pan Miko
łajczyk był jeszcze razem z nami na 
zebraniu klubu posłów PSL, na któ
rym ustalana była taktyka nasza na 
najbliższą sesję sejmową. Po refera
tach jeden z młodych posłów zapytał 
pana Mikołajczyka, czy nte należa
łoby zmienić dotychczasowej takty
ki... P3n Mikołajczyk wówczas odpo
wiedział;

— Raz człowiek się rodzi i raz 
umiera. Dla sprawy trzeba umieć 
ponieść i ofiarę śmierci!"

„Po zebraniu — czytamy dalej w 
liście — ów' młody poseł podszedł do 
sekretarza naczelnego onieśmielony 
i powiedział:

— Nie sądziłem, że pan Mikołaj
czyk to taki twardy człowiek".

Niezmiernie twardy, jeśli chodzi o 
innych. Nic dziwnego, że kiedy w 
szeregach PSL gruchnęła wieść, że 
pan prezes nawiał — wśród najbliż
szych jego współpracowników zapa
nowało ogromne wzburzenie. Wspo
minają o tym w sw7ym liście pouf
nym pp. Bańczyk i Wójcik:

„Po tygodniu, gdy wiadome było, 
że bezpośrednio po owym zebraniu 
klubu poselskiego pan Mikołajczyk 
uciekł — przyszedł do nas ten sam 
młody poseł i powiedział:

— Teraz dopiero widzę wiaściwy 
sens wypowiedzi naszego prezesa na 
posiedzeniu klubu: ofiarę to on nam 
przeznaczył, a sam uciekł w bezpiecz
ne miejsce, by tam obcinać kupony 
od kapitału z naszych ofiar".

Zawiedziony zwolennik Mikołaj
czyka mylił się tylko pod jednym 
względem. Pan Mikołajczyk pojechał 
obcinać kupony niar od urojonych o- 
fiar jego kolegów, ale od znacznie 
bardziej materialnej rzeczy, a miano
wicie •— od grubych kapitałów do
larowych — które oczekiwały nań 
już za granicą. I to między innymi 
tłumaczy jego niezwykłą dyskrecję 
w przygotowywaniu własnej uciecz
ki. Nie chciał mieć po prostu wspól
ników do owych sum. Będzie o tym 
jeszcze obszernie mowa. No, i oczy
wiście pragnął mieć jak najmniej 
konkurentów do amerykańskiego żło
bu, który nań czekał za Atlantykiem. 
Wszystko to było wszak z góry omó
wione z panami Bliss Lane‘em i Grif
fisem, kolejnymi ambasadorami USA 
w Warszawie,

Teraz staje .się rzeczą zrozumiałą,
czemu pan Mikołajczyk tak opryskli
wie przywitał swrych kolegów Kor- 
bońskiego i Bagińskiego, kiedy z ko
lei oni uciekli z Polski, i czemu od 
razu zadarł z nimi, gdy tylko zjawi
li się w Stanach Zjednoczonych. Al
bowiem pp. Korboński i Bagiński by
li coś niecoś poinformowani o finan
sowych kombinacjach pana Mikołaj
czyka i od razu zgłosili swe pretensje 
do udziału w eksploatacji kapitałów. 
Wiedzieli zwłaszcza o losach sporej 
sumy nadpalonych dolarów, które u- 
ratowano podczas powstania war
szawskiego, a które w tajemniczy 
sposób zginęły potem w Londynie 
pomiędzy panem Franciszkiem Wil
kiem, redaktorem tamtejszego pisem
ka mikołajczykowskiego „Jutro Pol
ski" a panem prezesem. I nikt nigdy 
więcej owych dolarów nie widział.

Nie zobaczyli ich rówmież panowie 
Korboński i Bagiński. Pan Mikołaj
czyk natomiast postarał się o to, by 
ich usunięto z emigracyjnych wiadz 
PSL. Korboński i Bagiński założyli 
przeto własny „PSL-Odłam Jedności 
Narodowej" i natychmiast weszli w 
kontakt na własną rękę z „Komite
tem Wolnej Europy" oraz londyński
mi kolami emigracyjnymi. ..Komitet 
Wolnej Europy" kapnął coś niecoś 
obu działaczom. Aie g ubsze sumy 
przylgnęły nieodwołalnie do rak pana 
Mikołajczyka.

I dopiero kiedy pan Mikołajczyk 
zalał sadła za skórę świni pozostałym 
przyjaciołom z NKW PSL w Nowym 
Jorku, ci ostatni wygarnęli mu W’ 
oczy na posiedzeniach zamkniętych 
całą prawdę o jego wszystkich afe
rach finansowych. Niestety — rzecz 
pozostała dotąd w czterech ścianach 
lokalu organizacyjnego PSL w No- 
wym Jorku. Postaramy się więc. by 
wyszła z tych czterech ścian na sze
roki świat, (den)rys, I, Witz

w
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hh RZYZNAJĘ się ze skruchą: refe- 
*  ratu słuchałam jednym uchem, bo 
!cały czas dręczyła mnie obawa, czy 
złapię przed północą .jakieś połącze- 

jnie kolejowe, aby wrócić na noc do 
.Warszawy. Ale później, gdy rozwi
nęła się dyskusja, nawet nie zauwa
żyłam, kiedy blask od śniegu za ok
nami powlókł się granatem nocy. 
Mieszkańcy Garbatki mieli nie tylko 
wiele do powiedzenia swemu posło
wi i radnemu WRN; gdy im się 
nawinął pod rękę dziennikarz, z 
miejsca postanowili go „wprowadzić 
w sprawy Garbatki11 i... co tu ukry
wać — robili to z pasją, której trud
no się ostać.

Od blisko 33 lat, to ślicznie położone w 
sosnowym lesie osiedle, jest dla Radomia 
tym, czym Świder, Palenica czy Józefów 
dla warszawskich „letników" z liczną dzie
ciarnią. I to również jest problem do u- 
regalowania, bo letni najazd mieszczuchów 
w decydujący sposób wpływa na trudno
ści stałej ludności. Aprowizacyjne latem, 
a mieszkaniowe — przez okrągły rok.

Dość typowa zresztą „sprawa Gar- 
batki“ to przede wszystkim ciężar 
powszedniego dnia blisko 4-tysięcy 
mieszkańców osiedla, z których naj
mniej połowa dojeżdża co dzień do 
pracy w Radomiu, Pionkach czy Ko
zienicach, brnąc do stacji przez po
grążone w ciemnościach uliczki. A 
raczej zwykle wiejskie drogi, jesie- 
mą wezbrane błotem, zimą zakopane 
w śniegu. Godzinami czekają na szo
sie na spóźniony autobus, tłoczą się 
w pociągu w stałym pośpiechu. Czy 
trzeba mieszkańcom np. okolic pod
warszawskich tłumaczyć jakie to 
udręczenie? Jak człowiek obojętnieje 
na wszystko kiedy i kulturalnie wła
ściwie nie przynależy nigdzie, kiedy 
do kina czy do teatru trzeba jechać 
40 — 50 km pociągiem, a na miej
scu o«zę na kulturalnej pustyni re
prezentuje gospoda ludowa.

Każdy kłopot lżejszy, gdy widać 
perspektywy jego rozwiązania. Po
wszedni dzień Garbatki, pół-wsi, pół- 
miasteczka jeszcze trudniejszy dotąd 
był dlatego, że nikt tu nie bardzo 
wierzył w możliwość zmian. Najmniej 
zaś myślano dotąd o możliwościach 
ł rezerwach własnych osiedla. Przy
kład budowy remizy strażackiej nie 
zachęcał do jakichkolwiek wspólnych 
poczynań.

Cała Garbatka jest drewniana. Okolicz
ne wsie — jak jedna — pod słomianymi 
dachami. W wielkim więc poważaniu ży
ją tu członkowie bardzo ofiarnej straży 
pożarnej. Cóż to jednak za straż bez re
mizy? ______ _

(Od, naszego specjalnego wysłannika)
Woj. Komenda Straży Poż. trzy lata z 

rzędu obiecywała wstawić budowę w plan 
inwestycyjny na rok następny, a kiedy 
zniecierpliwieni strażacy garbacey zaczęli 
ciągnąć budowę własnym przemysłem, za
protestowało województwo: - -  Plany nie
dobre! Obecnie nie buduje się już świe
tlic razem ż remizami!

Ludzi ogarnęło zniechęcenie.

P ROGRAM Wyborczy Garbatki 
mówił i o ciasnocie lokalowej i 

bolączkach komunikacyjnych, wspo
minał o dokończeniu budowy remizy, 
wystawieniu świetlicy i rozbudowie 
obydwu szkół (podstawowej i zawo
dowej). Jednak ogólnikowe sformu
łowania nie potrafiły zbyt wielu 
mieszkańców natchnąć wiarą w. 
możliwość szybkiej jego realizacji. 
Spotkanie poselskie z wyborcami, 
zorganizowane przez Grom. Komitet 
Frontu Narodowego staio się sposob
nością do analizy — co można i na
leży zrobić natychmiast.

A JEDNAK MOŻLIWE 
Przewodniczący Gromadzkiej Rady 

Narodowej Mieczysław Handelsman 
wygląda na nieco nieśmiałego, 
wbrew jednak pozorom dość jest u- 
party i energiczny, aby niejedno 
„wydeptać po urzędach11.

O trzy kilometry od Garbatki biegnie 
szosa Zwoleń — Kozienice i podróżni 
brnęli dotąd z walizami od stacji do przy
stanku autobusów na szosie, klnąc „so
biepaństwo" PKS, której nie przyszło 
do głowy przeciągnąć trasy wprost pód 
Stację PKP. „To Wymaga decyzji Warsza
w y" _  wykręcała się Ekspozytura PKS w 
Kielcach. Delegacja GRN powiewając pla
katem wyborczym przeforsowała i wysła
nie wniosku w tej sprawie do stolicy i de
cyzję, że tymczasem jeden autobus będzie 
za kilka dni podjeżdżał pod stację PKP.

Wielu zebranych oświadczenie to 
wita gorącymi oklaskami. Blisko set
ka mieszkańców Garbatki jeździ tą 
linią codziennie, a tyle lat mówiło 
się o tym na próżno...

— Upominali się wyborcy o oświe
tlenie rozwleczonych na paru kilome
trach ulic — ciągnie Handelsman. _ — 
Sprawa rozbijała się o brak słupów. 
A przecież lampy można tymczasem 
powiesić na słupach sieci oświetle
niowej doprowadzającej prąd do 
mieszkań. ZEOR dał się przekonać 
stosunkowo łatwo. Lampy już są w 
robocie...

Teraz klaszczą już wszyscy.
Izba Porodowa na miejscu to zdobycz 

1 sukces, ale nie wtedy, kiedy mieści się 
pod tym samym ciasnym dachem, co O- 
środek Zdrowia. Któż chętnie zniesie krzy
ki rodzących w chwili, gdy sam oczekuje 
na przyjęcie np. u... dentysty? Trzeba 
izbę Porodową przenieść, tylko gdzie?

Nasi Korespondenci i Czytelnicy piszą:
Gorzki rodzynek w Zjednoczeniu

ZBM-W 5 ma opinię najlepszego 
warszawskiego zjednoczenia budowla
nego. Ale obecnie opinia ta jest po
ważnie zagrożona przez jedną z bu
dów. Należąca do zjednoczenia bu
dowa przy Al. Niepodległości 100 mo
że śmiało stanąć do konkursu na 
najgorszą, rywalizując nawet ze zna
nym muranowskim bałaganem.

W ostatnich tygodniach stale powtarza 
się, że nie ma na budowie majstrów, któ
rzy albo w ogóle nie zgłaszają się do pra
cy, albo przychodzą, podpisują listę i wy
chodzą. Całość robót na bloku przebiega 
„prawem rozpędu". Robotnicy sami decy
dują o wyborze miejsca pracy.

Widok budowy jest bardzo smutny. Na klep 
ce podłogowej wylana jest zaprawa mu
rarska. Tynki poprute są przez instalato
rów i elektryków. stolarka^ okienna i 
drzwiowa częściowo jest poniszczona. Pa
rapety i grzejniki c. o. rozrzucone na pla
cu budowy. Podłoża betonowe są nierów
ne i słabe.

Nłelepiej wygląda budynek wewnątrz 
Materiały budowlane porozrzucane są na 
nótpiętrach klatek schodowych 1 pomiesz
czeniach. Gzymsiki przy sufitach zrobiono 
8-centymetrowej szerokości, bez rysunku, 
na podstawie jedynie jakiejś rozmowy z 
projektantem. W kilku miejscach na tyn
kach robotnicy obliczali zapewne swoje za 
rebki, bo widnieją matematyczne działa
nia wyskrobane w tynku gwoździami.

Dużo do życzenia przedstawia spraw
dzanie obecności robotników. Majster cho

dzi po bloku, szuka poszczególnych ludzi 
i wpisuje ich do kontrolki. Nic więc dziw
nego, że z zasady nie wiadomo, ilu robot
ników naprawdę pracuje. Jest kilkunastu 
robotników, którzy wykorzystują ten stan 
rzeczy i '‘wypełniają sobie „wolny" czas 
„zalewaniem robaka". Zdarzają się także 
urozmaicenia w postaci kłótni, a nawet 
bójek. Zarząd robót wykończeniowych w 
ZBM-W 5 nie może uzyskać w tej sytuacji 
pełnego, frontu pracy mimo wielokrotnych 
interwencji.

Główny dyspozytor ZB Mokotów 
nie jest w stanie sam zaradzić wszy
stkiemu, mając pod opieką kilkadzie
siąt budów, ale sytuacja do pewne
go stopnia znana jest czynnikom 
społecznym, które powinny zastano
wić się nad jej naprawieniem.

W artykule tym jest wiele ostrych 
słów, ale uważam, że zostaną one 
dobrze zrozumiane i przyjęte przez 
zainteresowanych i przyniosą zapew
ne radykalną poprawę, tym bardziej 
że ZB Mokotów cieszy się dobrą opi
nią w zjednoczeniu, a sprawa budo
wy przy Al. Niepodległości 100 jest 
czarną plamą na honorze budowla 
nych najlepszego zjednoczenia budo
wnictwa miejskiego w Warszawie.

A. Wojtkowski

Znaleźliśmy nawet stosowne 
pomieszczenie — relacjonuje prze
wodniczący Handelsman — ale trzeba 
przekwaterować dwie zamieszkałe 
tam rodziny. I tutaj Rada apeluje do 
wszystkich mieszkańców. Zastępcze 
lokale najprędzej wyszukają sami 
mieszkańcy.

Ten i ów przytakuje. Jeśli po są
siedzku nie przekona się właściciela 
wolnego mieszkania (rezerwowanego 
dla letników) to i Rada w osiedlu, 
w którym nie ma publicznej gospo
darki lokalowej, będzie bezradna.

BUDOWAĆ, ALE ZA CO?
. Na sali odczuwa się nie tylko od
prężenie. Niektórzy mają takie 
triumfujące miny, jakby chcieli go
ściom powiedzieć: — A co, udała 
nam się Rada? I — dyskusja Weks
luje na możliwości rozwojowe osie
dla.

Dyrektor szkoły rzuca projekt wy
korzystania do przerobu strużyn i 
trocin z tartaku na materiały bu
dowlane (płyty).
.Młody inżynier z Destylarni Żywi
cy upomina się o pomoc w rozsze
rzaniu produkcji swego zakładu, któ
ry by mógł jeszcze setkę ludzi na 
miejscu zatrudnić.

Czemuż to sprowadzamy kamforę syn
tetyczną z zagranicy, kiedy moglibyśmy ją 
produkować' na miejscu? Dlaczego ekspor
tujemy do Węgier terpentynę z Garbatki, 
z której robi się tam wodziańy terpenu 
dla przemysłu perfumeryjnego, kiedy 
moglibyśmy eksportować droższy gotowy 
produkt, zamiast półfabrykatu? Czemu po
zwalamy marnieć tonom igliwia w lasach 
garbackich, kiedy NRD potrafi z niego 
wyrabiać cenne olejki eteryczne?

Przewodniczący Komitetu Rodzi
cielskiego, dramatycznym gestem 
wskazując na scenkę, na której nie
dawno popisywały się dzieci, nawo
łuje, aby myśleć o przyszłości. W 
ciasnym i niezdrowym baraku drew
nianym uczy się obecnie 540 dzieci, 
a za 3 lata będzie w wieku szkolnym 
już ponad 700 dzieci. A więc..<

Kolejarz siedzący obok mnie 
wzrusza ramionami: — Niech się 
Państwo o to martwi... Młody inżynier 
z Destylarni, choć nie słyszał jego 
uwagi, dopomina się o głos po raz 
drugi.

Sens jego gorącego wystąpienia jest 
mniej więcej taki:

— Nie sztuka popędzać plan inwestycyj
ny. Sztuka pomóc samemu w Jego reali
zacji. A żądając — trzeba żądać konkret
nie. Jeżeli ża 3 lata chcemy mieć nową 
szkołę, to dziś trzeba decydować, gdzie ma 
ona stanąć, na ile dzieci, jakie inne urzą
dzenia będą potrzebne np. boisko, basen 
itd. Nie ma wprawdzie Garbatka miejsco
wych materiałów budowlanych, ale może 
zaofiarować część niefachowej robocizny, 
a nawet opodatkować się dobrowolnie na 
pokrycie części wydatków. Wtedy można 
żądać wstawienia budowy w plan o rok 
czy dwa wcześniej...

Mój kolejarz-rezoner jest niezado
wolony: — Ja mam budować szkołę, 
a nie Państwo? — Ale siedzący na bo
cznej ławce jakiś starszy człowiek 
oburza się głośnym szeptem: — Tyle

Kolejarz milknie. Czy przekonany? 
Nie wiem.

*
Do zgody nie doszli. Spory o miej

sce na targowisko, o zieleńce na uli
cach, o basen sportowy i kąpielisko 
przeniosą się teraz do rodzinnych 
domów i do poszczególnych komisji 
Rady, na sąsiedzkie spotkania i po- 
gwarki. To dobrze, nic tak nie Wiąże 
ludzi jak „uczciwa1* kłótnia o dobre, 
wspólne sprawy.

Dzisiaj jednak trzeba kończyć, bo 
wiele kobiet ma sporo przedniedziei- 
nej krzątaniny w domu, a połowa 
zebranych wybiera się na ostatnią 
karnawałową zabawę w nowej sali 
kina, którą Garbatce wystawiła De- 
stylarnia. Ta piękna sala na 300 
osób, która stanęła w kilka zaledwie 
miesięcy, jako realizacja jednego z 
punktów programu wyborczego, zbu
dowana z fabrycznych oszczędności i 
gospodarczym sposobem, a więc — 
tanio, jest „oczkiem w głowie11 całe
go osiedla. Chwalili mi się nią i na 
Stacji, i w gospodzie, i w aptece — 
bilet wizytowy tej „odmiany11, w któ
rą Garbatka wreszcie uwierzyła.

A jeszcze kiedy zabłysną latarnie 
na uliczkach, kiedy położy się na 
nich chodniki... Kiedy „rozbuduje się 
stadion sportowy do możliwości roz
grywania na nim kilku dyscyplin 
sportowych11 — jak głosi Program...

Program jest długi. Ale dzisiaj już 
widać, że będzie zrealizowany. Może 
wcześniej, niż myśleli wnioskodawcy, 
zgłaszający postulaty wyborcze.

HALSZKA BUCZYŃSKA

i interesie załogi i każdego pracownika

FUNDUSZ ZAKŁADOW Y
Ważne, z punktu widzenia ogólnej 

gospodarki, jak i interesów osobi- 
stych pracowników przedsiębiorstw 
przemysłowych, akty prawne ogło
szone zostały w Dzienniku Ustaw 
Nr 9 z dnia 28 lutego br.

Są nimi: Dekret Rady Państwa
i Rozporządzenie Wykonawcze Rady 
Ministrów z dnia 18 lutego br. o 
Funduszu Zakładowym. Oba te akty 
prawne ustalają nowe, dokładnie 
sprecyzowane, zasady dotyczące spo
sobu tworzenia funduszu zakładowe
go, jego przeznaczenia i dysponowa
nia nim.

Tak więc fundusz zakładowy two
rzy się z czystego zysku wygospoda
rowanego przez państwowe przedsię
biorstwo przemysłowe. W tych przed
siębiorstwach, w których plan finan
sowy nie przewiduje zysku, a więc 
w tzw. przedsiębiorstwach planowo- 
deficytowych, fundusz zakładowy two
rzy się ze środków obrotowych przed
siębiorstwa.

Na fundusz zakładowy przeznacza 
się 0,5 proc. planowanego funduszu 
płac przedsiębiorstwa, a ponadto 10— 
30 proc. osiągniętego ponadplanowe
go zysku lub 10—30 proc. kwoty, o 
którą zmniejszono planową stratę.

Ponieważ fundusz zakładowy jest 
pewnego rodzaju wyróżnieniem dla 
zakładu pracy i przysparza bezpośre
dnich dodatkowych korzyści bytowych 
i materialnych załodze i poszczególnym 
pracownikom, przeto nie byłoby słu
szne kierowanie się przy tworzeniu 
tego funduszu li tylko ostatecznym 
wynikiem (zyskiem lub stratą) przed-

Lepszy grosz w kasie —  niż zloty w remanentach

Ciężkie guziki » M ro g a iu «
Nie dowiemy się w jaki sposób I zainteresowano detal, gdyby zachęco- 

Częstochowskicj Fabryce Guzików j no go specjalnymi premiami, nagro-
udało się wyprowadzić w pole kon
trolerów technicznych i przemycić na 
półki Warszawskich magazynów Cen
trogalu 2600 grossów (ok. 400 tys. 
sztuk) guzików płaszczowych złej ja
kości. Częstochowska fabryka nie jest 
znów tak naiwna, żeby wtajemniczać 
obcych w wygodny dla siebie sposób 
pozbywania się braków.

Faktem jest, że pokrzywione i po
skręcane — „artretyczne11 guziki, któ
re przedarły się przez pierścień blo
kady jakościowej hurtu, są teraz 
uciążliwym remanentem, który za
mroził przeszło 200 tysięcy zł cen- 
trogalowskiej gotówki. Remanentem 
wprawdzie najświeższym, lecz nie je
dynym w Centrogalu.

W tej placówce od zeszłego sezonu le
żą 52 tysiące szalików w cenie od 19—2? 
zl z fabryki im. Hanki Sawickiej w Ło
dzi, Na ich widok chciałoby się zanucić 

burych kotkach, co to szare bure oby-
---- —  —t t onrt - > i dwa. W innych magazynach przy Ul. Tar-rodzin opodatkowało Się po ZOO Zł. j govg;ej i8ży 20 tysięcy czapek-narciarek. 
na budowę nowego kościoła, a na 75 1 całą dywizję tyroiczyków można by w nie. . 1 ..1__ A vrl ttrllrn P7QTllri t.P.

darni lub prowizją za sprzedaż nie- 
chodliwych remanentów, gdyby leżą
ce odłogiem towary ponadto udostęp
niono po przystępniejszej cenie kon
sumentowi — odmrożono by olbrzymie 
sumy — miliony w jednych tyiko ma
gazynach warszawskich „Centrogalu".

I jeszcze jedno, co się w związku z tym 
nasuwa. Przecież nie wszystek towar, któ
ry jest remanentem, jest zly albo nieuda
ny. Dajmy na to klamry do pasków z mas 
plastycznych w 20 wzorach różnej wielko
ści, różnego kroju jeszcze znajdują się w 
hurtowniach. W detalu co najwyżej zna
leźć można 4—5 rodzajów. Przemysł roz
szerza asortyment, hurt popiera jego lot 
produkcyjny, detal znów go pęta ograni
czonymi zamówieniami i w ten sposób Wpę 
dza gospodarkę w remanenty.

Hydrze remanentów — jak mówi 
poeta — trzeba łeb urwać za młodu. 
Leżące towary należy przerobić, wy
przedać, itp. Bo żywy grosz, choć 
mniejszy, jest lepszy niż duży, ale 
zamrożony w saldach ksiąg buchal- 
teryjnych. (ig)

zł. od rodziny na przyspieszenie bu
dowy szkoły nas nie stać? Zresztą 
da ten, kto będzie chciał.

O s t a t n ie  w ? d a w s i i c S w a

VASEK KANIA — Dziecfto wojny. Prze
łożył z czeskiego Stefan Duba-Dębski. 
iskry. Str. 316. Cena zł 10.

WALENTIN IWANOW — Na tropie. Tłu
maczył z rosyjskiego M. Dąb. Iskry. Str. 
275. Cena zł 8.80.

ROMAN BRANDSTAETTER — Wojna ża
ków z panami. Drzeworytami zdobiła Ma
ria Hiszpańska-Neumann. Iskry. Str. 181. 

zł 15.
GUSTAW MORCINEK — Zabłąkańe pta

ki. Wydanie III. Iskry. Str. 268. Cen..; zl 
9.70.

ANDRZEJ MULARCZYK — Karuzela. 
Iskry. Str. 351. Cena zł 13.80.

ANDRZEJ PIWOWARCZYK — Pamięt
nik przyjaciół. Iskry, Str. 276. Cena zł 8.50.

A. MULARCZYK i J. JANICKI — Towa
rzysze z Dąbrowy, Wydanie II Iskry. Str. 
303, Cena zł 2.40.

ubrać. Nie wiadomo tylko czy czapki te, 
choć dobrze skrojone, odpowiadałyby im 
wyburzałym kolorem. Poza tym spoczywa 
tam od kilku lat 60 tysięcy czapek jednej 
wielkości. Pytanie tylko, skąd wziąć jed
nakowe gfbwy, które pasowałyby do 
owych czapek. CZy nie należałoby szukać 
ich" wśród tych, co je potracili przy pro
dukcji owych czapek.

Opisane tu remanenty można by 
jeszcze od biedy sprzedać po tańszej 
cenie. Ten i ów kupiłby szaliczek 
choćby i szarobury. Gdzieś sprzeda- 
noby wyburzałe czapki, ówdzie — 
niemodne teraz grzebienie albo skó
rzane torebki-konduktorki. Sęk w 
tym, że nie znaleziono dotychczas 
wspólnego języka z detalem. Detal 
nie chce, i słusznie, wyciągać rema
nentowej zadry z palca Centrogalu. 
Nie chce za darmo. Wysiłek jest bo
wiem potrzebny większy przy sprze
daży towaru gorszej jakości niż przy 
pełnowartościowym wyrobie. Gdyby

siębiorstwa, pomijając tak istótr.e 
wskaźniki, jak: asortyment, jakdse, 
koszty własne produkcji. Toteż De
kret uzależnia posiadanie, funduszu 
zakładowego od następujących Wa
runków:1» wykonanie planu produkcji towaro

wej w ustalonych ceńach i ustalonym 
asortymencie, 2' wykonanie planu obn; .- 
ki kosztów własnych produkcji, a wre 
cie 3° osiągnięcie co najmniej plcnoi c- 
go zysku łub nieprżektcćżeńia plinó- 
wej straty.
Tylko te przedsiębiorstwa, których 

gospodarka czyni zadość tym trzem 
warunkom, mają prawo posiadaina 
funduszu zakładowego. Że środków, 
które składają się na fundusz zakła
dowy, 50 proc. przeznaczone jest na:

a) budownictwo mieszkaniowe i renu ri 
ty budynków mieszkalnych zajmowa
nych przez pracowników danego prze - 
siębiorstwa, b) inwestycje o charakter; a 
socjalnym, kulturalnym lub sportowym 
(żłobki, przedszkola, urządzenia sporto
we, świetlice dziecięce itp.), c) na wy
posażenie urządzeń socjalnych i lecziii* 
czvch oraz na rozbudowę przyzakłado
wych ogródków działkowych, zakup 
połnopłathych wczasów pracowniczych 
itp.
Pozostałe 50 proc. funduszu zakła

dowego przeżnaczone jest na nagrody 
pieniężne dla wyróżniających się pra
cowników danego przedsiębiorstwa. 
Znaczną część tej sumy (60 proc.) 
stanowić będą nagrody dla pracowni
ków wyróżniających się we współza
wodnictwie pracy. Reszta (40 proc.)— 
na indywidualne nagrody przyznawa
ne na wykonanie konkretnych zadań, 
mających szczególne znaczenie dla 
przedsiębiorstwa, np. za prace przy
czyniające się do podniesienia wy
dajności, jakości produkcji, oszczęd
ności materiałów i surowców, obniż
ki kosztów własnych, przedtermino
wego Wykonania planu itp.

Wysokość jednorazowej nagrody nie 
może przekraczać 100 proc. podsta
wowego miesięcznego wynagrodzenia 
pobieranego przez pracownika.

Prawo dysponowania funduszem za
kładowym przysługuje dyrektorowi 
przedsiębiorstwa po uzgodnieniu z 
radą zakładową.

Dekret i Uchwała Rady Mini
strów o funduszu zakładowym wcho
dzą w życie z dniem ogłoszenia, je
dnak z mocą obowiązującą już od 
1 stycznia 1955 r.

*
Nowe postanowienia o funduszu 

zakładowym stanowią ważny czyn
nik bezpośredniego, materialnego za
interesowania załogi jako całości, i 
poszczególnych pracowników przed
siębiorstw przemysłowych w wykony
waniu przez ich zakład planu roczne
go we wszystkich Wskaźnikach tech
nicznych i ekonomicznych, w udosko
naleniu produkcji, w obniżce kosz
tów własnych, słowem w dobrej, w 
pełnym słowa tego znaczeniu, go
spodarce ich • zakładu pracy.

T. D.

N a  s t o s u n k i ”
Wydział Kwaterunkowy w Warszawie za

wiadomił prokuraturę warszawską o oszu
stwach popełnionych przez Janinę WRÓ
BLEWSKĄ, która, powołując się na rze
kome stosunki obiecywała przydział mie
szkań. Zaczepiała ona interesantów Biura

Kwaterunkowego, proponując im swoje 
usługi, po żaśitkasowaniu pieniędzy oszu
stka oświadczam, że mieszkanie 
przydzielone w najbliższym Czaśie 

Sąd wojewódzki w Warszawie 
Wróblewską na 3 lata Więżtertla.

będzie

skaza)

O s z u s t  i  c l i u S i d ł i n
Stanisław SIERADZAN, nigdzie nie pra

cujący, zwrócił się cło dwóch rodzin i za
proponował zwolnienie z więzienia ich 
krewnych pod warunkiem wpłacenia wię
kszej kwoty pieniędzy. Sieradzan Zainka- 
sował ok. 20 tys. zl i znikł.

Sąd Powiatowy w Warszawie skazał Sic- 
radżana na 3 lata Więzienia.

Zygmunt GÓ&AŁSKI zam. przy uł. Ma
ry wiLskiej w Warszawie, kilkakrotnie ka
rany więzieniem za chuligaństwo, idąc pi
jany ulicą pobił jednego z przechodniów, 
łamiąc mu kość nosową, drugiego, który 
próbował stanąć w obronie, uderzył kil
kakrotnie w głowę. Chuliganem zaopieko
wała się Milicja, a Sąd Poiwatowy w War
szawie skazał Góralskiego na 2 lata i 6 
miesięcy więzienia.

Aktualności k sią żk o w e

Wspomnienia i napomnienia
POSROD ostatnich książkowych

3  aktualności — tymi, które radzę 
:zytelnikom jak najspieszniej — póki 
uchowały się jeszcze w księgarniach 
Dstatnie ich egzemplarze — przenieść 
la domową półkę z literaturą współ
czesną, są: wydany przez „Iskry1' 
tom wspomnień dziewięciu znakomi
tych warszawian pt. „Warszawa na
szej młodości111) i książka Jerzego 
Sżaniawśkiógo wydana jakby w 
przeddzień jubileuszu siedemdziesię
ciolecia urodzin i czterdziestolecia 
pracy twórczej świetnego pisarza, pt. 
„Profesor Tutka i inne opowiada
nia11

*
*Do rzucając własne wspomnie

nia do licznych historii warszaw
skich — pisze Antoni Słonimski, 
jeden z dziewięciu autorów k siążk i 
„Warszawa naszej młodości'1 —
pragnąłbym dać możliwie wierny 
obraz czasów mego dzieciństwa, i 
jak ten, co schodzi do piwniczki 
po dość już omsz-lą butelkę wi
na i wynosi ją na światło dnia, 
chciałbym, oby ta wyprawa w
przeszłość nie była daremna, aby 
czytelnik patrząc na noive budow- 
le socjalizmu nie zagubił senty
mentu do Starej Warszawy. Jest 
to moja mała, prywatna odbudowa 
Starego Miastu

i) w ajrrńw a naszń.l m łodcśei Helena B o
guszewska, Maria Dąbrowska, Jerzy Lesz
czyński, Henryk Małkowski, Zofia Nał
kowska. Tadeusz Radwański, Antoni Sło
nimski, Jerzy Szaniawski, Jerzy Zaruba 
„Iskry", Warszawa, 1954, str. 230.

t) Jerzy Szaniawski! Profesor Tut,im i 
inne opowiadania. Wydawnictwo Literac
kie, Kraków 1954, str. 2l8.

Te słowa określają właściwie cha 
rakter całego tomu. Każde jego 
wspomnienie wzbogaca naszą znajo
mość i nasz sentyment do warszaw
skiej przeszłości o osobiste doświad
czenia ludzi, którzy w tej Starej 
Warszawie wyrośli. Ich wspomnienia 
pozwalają nam też często lepiej, bli
żej poznać ich autorów.

Tak jest przecież ze wspomnieniem 
nieodżałowanej pamięci Zofii Nał
kowskiej, zatytułowanym „Klamra11. 
Pisze w nim pisarka o Warszawie z 
okresu „domu nad łąkami11, domu 
0jca — wielkiego uczonego, którego 
tak blisko znamy z jej osobn:/ch o 
nim wspomnień. I te serdeczne pi
sarskie wyznania sprawiają, że mło
dość pisarki, rozkwit jej wielkiego 
talentu stają się nam bliskie i zro
zumiałe, że znajdujemy jakby jeden 
jeszcze kluczyk do głębszego^ pozna
nia i zrozumienia jej twórczości. 
Przypominają się tu sceny i momen
ty z jej powieści i dramatów, jakby 
wprost dosłowiffe przeniesione ze 
wspomnień.

Tak jest również ze wspomnieniem 
Marii Dąbrowskiej, w którym od
najdziemy wiele z Warszawy Agnisi 
Niechcicówny, z atmosfery pensji i 
sublokatorskiego pokoiku na Nowo
grodzkiej, z atmosfery jej pierw
szych publicystycznych i pisarskich 
wzlotów i zwycięstw. Tak jest ze 
wspomnieniem Jerzego Szaniawskie
go o Placu Teatralnym — tam właś
nie, w teatrze Bolesława Leszczyń
skiego i Mieczysława Frenkla, Ma
rii Przybyłko ' i Arnolda Szyfmana 
kształtowały sie zainteresowania i 
upodobania przyszłego wybitnego 
dramaturga, rozwijało się jego nad

zwyczajne wyczucie sceny. Tak jest 
też ze wspomnieniem Antoniego Sło
nimskiego, z którego dowiadujemy 
się, po kim odziedziczył pan Antoni 
swój nieprzeciętny i najostrzejszy na 
pewno w Warszawie dowcip,

A oto z tych poszczególnych oso
bistych wspomnień i zwierzeń zaczy
na się składać w tomie ogólny obraz, 
pejzaż warszawski. Te same wspom
nienia, które tak nam zbliżały posta
ci ich autorów, informują przecież 
jednocześnie o całych dziedzinach 
warszawskiego życia.

Wspomnienie Jerzego Szaniawskie
go, uzupełnione rozdziałami z życia 
dwóch wybitnych aktorów — Hen
ryka Małkowskiego i Jerzego Lesz
czyńskiego — dają barwny pasjonu
jący obraz ówczesnego bujnego ży
cia teatralnego. Jerzy Zaruba od
zwierciedla blaski i nędze życia ów
czesnej warszawskiej bohemy arty
stycznej. Antoni Słonimski w por
trecie ojca pozwala odczuć drama
tyzm dążenia najwartościowszego 
odłamu warszawskiej inteligencji do 
uniezależnienia myśli i czynów od 
nacisku mieszczańskiej opinii, uświę
conych obyczajów i — co najgroź
niejsze — uzależnień bytowych. He
lena Boguszewska pisze o krzywdzie 
warszawskiego proletariatu. Wreszcie 
wspomnienia starego działacza par
tyjnego, Radwańskiego, członka 
SDKPiL, wprowadzają czytelnika w 
atmosferę potężniejącego rewolucyj
nego buntu, w świat murarzy, którzy 
przestali już być Michałkami z rea
listycznej jeszcze dwadzieścia lat te
mu noweli Prusa, a wygrywaj; 
właśnie pierwszy w Warszawie mu 
rarski strajk. I okazuje się wtedy 
że ta dawna, Stara Warszawa żył; 
nadzieją i walką o swoje dzisiejsze 
zwycięstwo, o dzisiejsze życie.

DROFESOR Tutka*1 Jerzego Sza 
m *- niawskiego jest naszym starym 
dobrym znajomym. Od kilku lat u 
czestniczymy przecież w jego ka

wiarnianych rozmowach z przyja
ciółmi, które odbywały się na ła
mach popularnego „Przekroju11 na 
tle trainie zazwyczaj dopasowanych 
do charakteru tutkowych opowieści 
ilustracji Daniela Mroza. Dziś opo
wieści profesora Tutki wraz z kil
kunastoma innymi, częściowo wzno
wionymi opowiadaniami Szaniaw
skiego, otrzymujemy w wydaniu 
książkowym.

Ma jednak Jerzy Szaniawski wy
jątkowego „pecha11 do swoich wy
dawców. Większość jego znakomi
tych dramatów nigdy nie doczekała 
się druku, tułając się wyłącznie po 
teatralnych dyrekcjach. Pierwszy 
tom prozy Szaniawskiego, zbiór opo
wiadań „Łgarze Pod Złotą Kotwicą", 
zasłużony skądinąd i charakterysty
czny dla warszawskich stosunków 
literackich wydawca, Ferdynand 
lioesick okaleczył drukarską i wy
dawniczą nlechlujnością lak dalece, 
że — widać dla zadośćuczynienia 
poszkodowanego autora — dwukrot
nie wkleił do niektórych egzempla
rzy kartki ze spisem treści i ostat
nim utworem.

Drugi tom prozy Jerzego Szaniaw
skiego — i pierwszą zarazem jego 
publikację po kilkuletnim milczeniu 
— „Profesora Tutkę1 krakowskie 
Wydawnictwo Literackie zeszpeciło 
w stopniu jeszcze chyba większym. 
Papier jest — po prostu mówiąc — 
wstrętny, gorszy nawet od przecięt
nego papieru gazetowego. Czcionka 
ciasna i nieładna, druk brudny i 
skąpy. I to, co zapewnił opowiada
niom Tutki tygodnik przy ich od
cinkowym druku —1 Wcale niezłe ilu
stracje — to wypadło z przygotowy
wanego przecież z mniejszym po
śpiechem wydania książkowego. To
też książka Wygląda pod względem 
wydawniczym opłakanie.

Ale wróćmy do profesora Tutki. 
Otóż w naszej prozie, a także w na
szej literaturze satyrycznej stanowią 
opowiadania Szaniawskiego zjawisko

nowe, czyste i cenne. Własny, oso
bliwy mają urok, własny typ aneg
doty, paradokou, subtelnego żartu. 
Można by o opowieściach Tutki po
wtórzyć to, co on sam opowiedział
0 pewnym humoryście:

„Sprawy, o których mówi, ... są 
to sprawy ludzkie, bo nie wycho
dzą poza krąg możliwości ludzkie
go umysłu i ludzkiej wyobraźni, 
ale dzieją się bez Stukania butów, 
bez dźwięku talerzy, na których 
jemy, bez pieniędzy, słowem bez 
rzeczy ważnych a powszechnie 
zrozumiałych w naszym życiu czy 
bytowaniu“ .
Ich zasadą jest anegdota — i to 

anegdota „cienka", subtelna, nieraz 
Wyrafinowana* nieraz odważna w 
wyprawach w rejony fantastyki, jak 
w znakomitym opowiadaniu o małej 
•stacji kolejowej, na której obok wa
gonu ze zwłokami Ferdynanda Tyka, 
redaktora i wydawcy humorystycz
nego tygodnika „Gwóźdź11, spotyka 
Tutka „teściową", „skąpego Szkota"
1 „roztargnionego profesora" — „trzy 
znane postacie humorystyczne, które 
konwojowały swego redaktora w je
go ostatniej podróży".

Anegdoty, którymi raczy piofesor 
Tutka swoich kawiarń anych przyja
ciół, chociaż często należą niewąt
pliwie do rzędu tzw. abstrakcyjnych, 
zawierają głęboką ludzką prawdę, 
poszerzają rozumienie tzw. humani
stycznej treści literatury. Bo profe
sora Tutkę interesują i prowokują 
do rozmyślań sprawy i zagadnienia, 
na które często nie podobna dać pro
stej odpowiedzi, ńa które sam nawet 
żadnej przekonującej odpowiedzi je
szcze nie może znaleźć. Mówi np. o 
dziewczynie chorej na płuca, której 
lekarz zalecił wiejskie powietrze i 
która uciekła z powrotem do miasta, 
bo jej żwir za n e z nim było silniej
sze niż śmierć. Mówi o sile ludzkich 
namiętności w opowiadaniu o oknie 
— i kończy tę dramatyczną opo
wieść niespodziewaną konkluzją o

jej bohaterze: „Zabił we mnie na 
zawsze chęć służenia dobrą radą lu
dziom zakochanym1'. I nie jest to 
tylko nieoczekiwany paradoks — 
słuchacze profesora Tutki poczuli się 
na pewno w tym momencie zmoni- 
towanl. !

Bo Tutka właściwie ciągle napo
mina, przestrzega — tyiko że nie 
czyni tego w sposób stereotypowy i 
banalny. Te jego napomnienia są 
właśnie albo aforyzmami typu wy
żej przytoczonego, albo anegdotami, 
które karykaturują i parodiują Utar
te, tanie poglądy rozmówców Tut
ki na zjawiska i zagadnienia życia, 
I bądźmy szczerzy: ileż jeszcze ta
kich nawyków myślowych, podświa
domie nawet nieraz, dzielimy z me
cenasem, rejentem, doktorem?

Jeszcze kiedy indziej — w opo
wieściach Tutki i w „samodziel
nych" opowiadaniach *— spróbuje 
autor dyskretnie uchylić rąbka naj
trudniejszych i najbardziej tajemni
czych spraw życia. Tak się przecież 
dzieje w pięknym opowiadaniu 
„Dom" czy w konkluzji „opowiada
nia pogodnego", w którym mowa wła
ściwie o dramatyzmie życia, prze
platającego chwile „jasne" nasilenia
mi trudu i walki. Profesor Tutka 
przerwał ńagle „opowiadanie pogod
ne":

„Myślę o tym — powiedział — 
że się zagalopowałem. Autor opo
wiadania pogodnego musi pamię
tać o tym, aby się w odpowiednim 
miejscu zatrzymać. Więc wrócę do 
tej fontanny. Panowie! tryskała 
prześlicznie.

*
Dwie książki wybieramy w czasie 

dzisiejszego spaceru do księgarni. 
Choć zdawałoby się, że wręcz mysz
ką trącą — umieścimy je na samym 
czele nowości z literatury współczes
nej. Świadczą one, jak ona się Wzbo
gaca, dopełnia, dojrzewa mądrością 
doświadczeń żywej przeszłości.

WACŁAW SADKOWSKI
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Ostrzsżsiia po neczi z Hamburgiem
Wygraliśmy 14:6. Niezły cyfrowo 

Wynik nie sprawia nam jednak zado
wolenia, gdyż przeciwnik był słabszy 
niż przypuszczaliśmy. Warto jednak 
zastanowić się nad paru problemami. 
Jak to się stało, że to co sie udawa
ło w ostatnich miesiącach w meczach 
Z Finami, Francuzami czy Belgami

ralejdsskipie tygodnia
KOSaafcanaMBKEi

, H okejow e mistrzostwa świata przesłoniły 
w iele imprez sportoicych. Nawet, wiadomo 
ic i  z w ielkiej batalii narciarskiej — m i
strzostw Polski w konkurencjach zjazdo
w ych i klasycznych dochodziły do spor
tow ców , jakby to były im prezy lokalne 
Zakopanego czy Szczyrku, gdzie się te 
Ogólnopolskie mistrzostwa odbywały. Naj
wszechstronniejszym  naszym zjazdowcem  
i>kazał się Ciaptak. Trójkorabinaeję kobiet 
wygrała Kowalska. W konkursie otwar
tym  uplasowali się Daniel-Gąsienica (nota 
215,5 Pkt. — skoki 76,5 m, 77,5 m) i W ie
czorek  (216,5 pkt. — 75 i 76 m).

najw iększym  wydarzeniem  pływackim  
iibiegiej niedzieli byt m ecz m iędzy rep re
zentacjam i Warszawy i Stalinogrodu, w y
brany przez stolicę 72:6S. Dzięki temu zwy  
cięstwu Warszawa zdobyła na własność 
Puchar Miast.

Wielka szkoda, że warszawianie wystą
pili w niekom pletnym  składzie. Zabrakło 
rn. in. G rykówny, Jaśkiewicza i MilnAkie- 
tówny. Szczególnie szkoda, że nie starto
wała ta ostatnia, bo je j  wielka rywalka  
Olejników  : znajduje się w dobrej form ie, 
faie mając konkurencji ustanowiła na 100 
tn st. grzb. rekord Polski — 1:18,4.

„U
Na kilka dni przed rozpoczęciem  sezonu  

biegów  naprzelaj — K upczyk ustanowił 
t e k  ord Polski w hali na 1000 m — 2:36,2, 
Co w porównaniu z niedawnym wynikiem  
$ovela na 1000 y  — 2:08,2 (914 m) jest w y
nikiem ... w każdym razie nie nadzwyczaj
nym .

Pingpongiści czechosłow accy nie ponie
śli w Polsce ani jednej porażki. Wygrali 

tspołowo wszystkie spotkania. W niedzie- 
Czeszki pokonały młodzieżową repre- 

m tację Polski 5:2, a wynik spotkania mąż 
zyzn był 5:1. Jedyny punkt dla naszych 

)arw zdobył Caliński. Z P olek najlepiej 
jpadła Skuratowicz. (s)

N o n i e  n a z u j y
dla kół sportowych

GKKF wydał ostatnio zarządzenie, 
iż koła sportowe mogą na zebraniach 
Członków wybrać obok nazwy zrze
szenia, nazwę koła. Dotychczasowe 
bowiem jednolite nazwy kół sporto
wych sprawiały niejednokrotnie duże 
Zamieszanie, np. Kolejarza było oko
ło 400 kół w Polsce. Władze spodzie
wają się, iż przez dodanie wybranych 
przez siebie nazw do nazwy zrzesze
nia wśród zawodników i działaczy 
wzmocnią się więzy uczuciowe z ko
łem, w którym się wychowali i dla 
którego sławy położyli duże zasługi.

Wybór nowej nazwy podlega za
twierdzeniu władz, (m)

szło dużo oporniej w spotkaniu z pięś
ciarzami Hamburga? Podczas gdy 
tamtych łatwiej było rozszyfrować i 
znaleźć właściwą taktykę, to z Niem
cami sprawa była dużo trudniejsza.

Braki kondycyjne są do odrobienia. 
Ale i o to możemy mieć poważne pre
tensje do naszych chłopców. Aż w 4 
kategoriach goście byli na finiszu du
żo świeżsi od Polaków. A przecież 
jeszcze na 36 godzin przed warszaw
skim meczem rozegrali oni w Ham
burgu finałowe walki m. in. o miejsce 
w reprezentacji. Potem przyszła 12-go- 
dzinna podróż (pociąg i samolot) i po 
jednej nocy odpoczynku stanęli w rin
gu!

Dużo większe pretensje mamy za „tak
tyczne ubóstwo4*. Wojciechowski przez 
uwie rundy me mógł poradzić sobie z pra 
wą pozycją prymitywnego Hacka. Kukier 
nie wiedział jak zastopować chaotyczne 
ataki słabego rywala, Stefaniuk pod na- 
porem agresywnego Schwarza robił zupeł
nie szkolne błędy, nie pasujące dla tej 
klasy boksera, co nasz mistrz Europy. A 
Ponanta? Ten o wielkich możliwościach 
chłopak, którego po paryskim występie 
prasa francuska stawiała na równi z Dro
goszem, przechodzi katastrofalny spadek 
formy spowodowany — jak chodzą słuchy 
— niesportowym trybem życia (kierowni
ctwo Gwardii oświadczyło nam po meczu, 
że Ponanta jest już obecnie pod dobrą 
opieką i że kryzys już mija).

Jest faktem, że reprezentanci Ham
burga — to „niewygodny przeciwnik11. 
Ale przecież mamy prawo żądać od 
tej klasy pięściarzy co nasi mistrzo
wie Europy i inni reprezentanci (ma
jący na swym koncie duże doświad
czenie międzynarodowe), by i na to 
umieli znaleźć odpowiednie lekarstwo. 
W mistrzostwach Europy w zachod
nim Berlinie drużyna Niemieckiej Re
publiki Federalnej będzie niewątpliwie 
jednym z faworytów turnieju o mi
strzostwo Europy. Tym bardziej staje 
przed nami zadanie rozeznania prze
ciwnika i taktycznego rozwiązania 
walki.

Jak usegregować naszych reprezentan
tów. Z członków kadry narodowej słabo 
wypadli Kukier, Stefaniuk, Ponanta i Pie
trzykowski. Ten ostatni może być uspra
wiedliwiony, ponieważ przez trzy miesią
ce był na kursie rekruckim i od grudnia 
nie stawał w ringu. Poniżej swego nor
malnego poziomu wypadł Wojciechowski. 
Dobrze zaprezentowała się trójka Niedź- 
wiecki, Dampc i Sokołowski oraz debiu
tanci Rojewski i Mańka. Pierwszy, mimo 
porażki z rutynowanym Oldenburgiem, 
wykazał poważne zaawansowanie techni
czne i sporo talentu. Drugi bardzo szybko 
rozprawił się z Jaegerem. Mańka ma pie
kielną bombę w prawej pięści, ale bije 
jeszcze prymitywnie. Poza tym 19 kg róż
nicy na wadze było też poważnym han
dicapem.

Z ogólną oceną pięściarzy Hambur
ga zatrzymajmy się do drugiego spot
kania, które odbędizie się dziś w Po
znaniu. Już teraz można jednak 
stwierdzić, że trójka zwycięzców z 
warszawskiego ringu — Schwarz, 
Schaller i Oldenburg, reprezentuje do

brą klasę europejską. Jeszcze tylko 
Joseph zasługuje na wyróżnienie. Re
szta słaba. Mimo to należałoby życzyć 
naszym reprezentantom, by przejęli od 
gości ich agresywność, twardość i nie
ustępliwość. Przy dużej wyższości tech 
nicznej, wspomniane wyżej elementy 
bardzo by im się przydały.

A. Skot.

T Y T U Ł  M IS T R Z A  WRÓCIŁ DO K A N A D Y
— „Historia się powtarza11 — i ty

tuł wrócił do Kanady. Kanadyjczycy 
zademonstrowali w Krefeldzie hokej 
najwyższej klasy. W ostatnim meczu 
ze Związkiem Radzieckim pokazali 
nie tylko wielkie indywidualne umie
jętności, ale i znakomitą grę zespo
łową. Ta gra, którą przed rokiem 
hokeiści radzieccy zdobyli tytuł mi
strza, staje się nowym elementem 
kanadyjskiego hokeja. Kanadyjczycy 
filmowali grę radzieckiej drużyny w 
Krefeldzie (podczas meczu z CSR), by

Nowiny z zagranicznych boisk

Polscy juniorzy ua turnieju FIFA
Od r. 1924, tj. od czasu kiedy repre

zentacja Urugwaju zajęła na Olim
piadzie w Paryżu pierwsze miejsce, 
piłkarstwo Ameryki południowej za
żywa sławy jednego z najlepszych w 
świecie.

Ostatnio bawiła w Eurvpie argentyńska 
drużyna Newells Old Boys. Wyniki jej 
przedstawiają się następująco: Schaike 04 
3:2, Rapid w Wiedniu 3:2, FC Koeln 2:2, 
FC Liege (który pono będziemy oglądali 
w Polsce) 1:1, Partizan (Belgrad) 2:4, Rot 
Weiss Essen 2:3, Reims 0:2. Jak na druży
nę, która w mistrzostwach Argentyny za
jęła 11 miejsce i gra w niezwykłych dla 
niej warunkach atmosferycznych wynik 
zupełnie dobry. Z wyjątkiem Kolonii, 
gdzie Argentyńczyk Mirrales kopnął prze
ciwnika rozmyślnie, co dało powód do 
awantur — zamorscy goście wszędzie po
zostawili dobre wrażenie, jako drużyna o 
błyskotliwej technice.

Kierownik drużyny argentyńskiej 
Pinchetti zapytany, który z zespołów 
europejskich uważa za najlepszy, bez 
wahania powiedział, iż najniebezpie
czniejszym jej przeciwnikiem był ju
gosłowiański Partizan.

KONGRES EUROPEJSKIEJ 
UNII PIŁKARSKIEJ

W Wiedniu odbyło się posiedzenie 
Komitetu Europejskiego FIFA. Wy
bory do władz Komitetu U.E.F.A. da
ły wyniki: przew. — Schwartz (Da
nia), zastępca Szebes (Węgry), sekre
tarz Delannay (Francja). Piłkarskich 
mistrzostw Europy na razie nie bę
dzie. Natomiast dużym zainteresowa
niem cieszył się projekt pisma 
„L ‘Equipe“ zorganizowania rozgrywek 
o puchar Europy, w których wzięły
by udział czołowe drużyny poszcze
gólnych państw, jak Honved, Reims, 
Milan, Partyzant, Chelsea i inne. 
Wznowione mają też być rozgrywki 
Środkowej Europy (Mit rop a Cup).

13 sierpnia br. odbędzie się w Belfaście 
mecz Anglia — Kontynent z okazji 75-lecia 
Irlandzkiego Związku Piłki Nożnej. Pro
jekt ten był mocno zwalczany przez pra
sę francuską.

— Historyczny pogrom Anglii na „me
czu Stulecia4* wynik rewanżowego spotka
nia Anglia — Węgry w Budapeszcie i b. 
skromna postawa Anglii na Mistrzostwach

Świata w ub. r. — pisał Miroir Sprint — 
powinny już panów znad Kanału La Man
che przekonać, iż czasy kiedy Anglia mo
gła walczyć z Kontynentem już minęły.

TURNIEJ JUNIORÓW FIFA
Komitet organizacyjny turnieju ju

niorów dopuścił dodatkowo do roz
grywek Polskę i NRD. Uczestnicy 
będą podzieleni na 5 grup rozgryw
kowych. Polska znalazła się w jednej 
grupie z zeszłorocznym mistrzem 
świata Hiszpanią, płn. Irlandią, Buł
garią.

Zgodnie z zaleceniami FIFA w bież. 
roku rozgrywki będą się toczyły tyl
ko w grupach. Zwycięzcy grup nie 
będą grali między sobą, by wyłonić 
mistrza, jak w ub. roku. Chodzi bo
wiem o to, by młodych piłkarzy nie 
przemęczać i by zawody toczyły się 
w przyjacielskiej atmosferze, a nie w 
zacietrzewieniu towarzyszącym wal
ce o punkty. Mecze rozgrywane będą 
w kwietniu w pięciu miastach 
Włoch: Rzym, Florencja, Bolonia, 
Padwa i Piza lub Turyn.
NOWE POMYSŁY TRENERSKIE
W NRD odbywa się ciekawy turniej pił

karski w hali, na drewnianej podłodze. 
Grają juniorzy w trampkach piłką b. lek
ką (gazowaną), którą nie można wykony
wać dalekich rzutów. Rzutami wolnymi 
karane są górne podania, powyżej głowy 
graczy, chodzi bowiem o przyzwyczajenie 
młodych piłkarzy do trzymania piłki przy 
ziemi. Czy ten eksperyment będzie miał 
znaczenie dla szkolenia młodych piłkarzy 
— jeszcze nie wiadomo.

Drugim ciekawym eksperymentem tre
nerskim jest prowadzenie treningów przy 
pomocy megafonów rozstawionych w 4 
rogach boiska. Jest to pomysł trenerów 
wiedeńskich. Trener stojąc przy mikrofo
nie kieruje grą treningową na dwie bram
ki wykazując bezzwłocznie każde złe 
ustawienie się zawodników i w pewnych 
okresach gry rzucając hasła — np. „ty- 
grys“, lub „słoń44 oznaczające konkretne 
zagranie taktyczne ofensywne lub obron
ne, uprzednio omówione i wytrenowane. 
Trenerzy wiedeńscy są bowiem zdania, iż 
wykazywanie błędów po meczu, analizy 
na tablicach piłkarskich dają zawodnikom 
mniej korzyści, niż takie instruowanie gra
czy na gorąco.

ST. MIEL.

wzbogacić swój arsenał taktyczny do 
walki o prymat w światowym hoke
ju. .

Niedzielny mecz, który decydował o 
tytule mistrza świata, stał na wiel
kim poziomie. Fachowcy hokejowi 
mieli czym rozkoszować swe oczy. 
Wszyscy zobaczyli niewątpliwie wie
le nowych elementów, które będą 
starali się przeszczepić na podległy 
sobie teren.

Zacięta walka o trzecie miejsce w 
mistrzowskiej tabeli zakończyła się 
pomyślnie dla Czechosłowaków. Nasi 
pobratymcy w pogoni za jak najlep
szym stosunkiem bramek, który mógł 
decydować o trzecim miejscu (gdyby 
USA wygrały ze Szwecją w meczu, 
odbywającym się w tym samym cza
sie co spotkanie Polska—CSR) osiąg
nęli rekordowe wyniki. Naszej druży
nie strzelili 17 bramek, a rozpędzeni 
wbili ich 18 Finom. Strzelając Polsce 
i Finlandii razem 35 bramek, starali 
się Czechosłowacy udowodnić przy
należność do najwyższej grupy ucze
stników turnieju (Kanada uzyskała 
z Finami i Polską 20 bramek, a ZSRR 
— 18), wykazać, że mniej ustępują 
czołowej dwójce, niż im — następne 
w tabeli USA i Szwecja.

W trzeciej grupie państw nie byli 
nasi reprezentanci ostatni, o co po

ważnie obawialiśmy się przed rozpen 
częciem turnieju. Wygrał) z wyprze
dzającymi ich w tabeli Niemcami, 
przegrali z będącą za nimi — Szwaj
carią, która uległa znów Finlandii 
i Niemcom. Różnice w tej grupie by-̂  
ły minimalne więc i... wyniki następ
nych spotkań to chyba zagadki, jak 
niewiadomą jest np. faktyczna pozy
cja Włoch, zwycięzców grupy „B“ 
(Z Belgami wygrali 28:0) w świato
wej hierarchii hokejowej.

Siódme miejsce naszej reprezenta* 
cji jak również jej poszczególne wy
niki wywołują u nas komentarze 
bardzo różne, jak różne były wyniki 
Polski w Krefeldzie. Sprawa wyma
ga wielu wyjaśnień, ale to już trzeba 
zostawić na później.

OSTATECZNA TABELA MISTRZOSTW

1. Kanada
Z W. 

8

rem. por. pkt.
16:0

st. br. 
66:6

2. ZSRR 7 — 1 14:2 39:13
3. CSR 5 1 2 12:5 63:22
4. USA 4 2 2 10:6 33:29
5. Szwecja 4 1 3 9:7 40:16
6. Niemcy 2 — 6 4:12 28:43
7. Polska 2 — 6 4:12 19:59
8. Szwajcaria 1 — 7 2:14 15:59
9. Finlandia 1 7 2:14 16:72

Lista n a g ro d z o n y c h
w ankiecie ‘ Dodatku Ilustrowanego*

Uczestnicy naszej ankiety wypowiedzieli 
się w zdecydowanej większości przeciw 
działowi mody, motywując to tym, że dział 
ten reprezentują specjalne tygodniki. Nie 
brak jednak i wielu entuzjastów tego 
działu, dlatego też by zadowolić wszyst
kich, postanowiliśmy zamieszczać ten dział 
co dwa tygodnie. Wszyscy uczestnicy an
kiety są za rozszerzeniem działu ciekawo
stek ze świata, absolutna większość opo
wiada się za działem filatelistycznym. Co 
do konkursów i ich stopnia trudności zda
nia są podzielone, z tym, że większości 
obecne konkursy podobają się. Krzyżówki 
znalazły olbrzymią ilość zwolenników, któ
rzy chcieliby widzieć w dodatku także i 
inne rozrywki umysłowe. W związku z 
tym zamieszczać będziemy na przemian 
konkursy, krzyżówki i inne rozrywki umy
słowe. Wszystkim uczestnikom ankiety 
dziękujemy za ich listy.

50 nagród książkowych drogą losowania 
otrzymali:

„Abonentka" — prosimy o podanie na
zwiska i adresu; J. Mleczak — W-wa, Bel
gijska 4; A. Szczurek — W-wa, Czapelska 
44; H. Ostromęcka — W-wa, Brzeska, Przy
chodnia lekarska; P. Karszo-Chmielewski 
— W-wa, Okopowa 5; W. Oliwkiewicz — 
W-wa, Sienna 41; Z. Szymański — W-wa, 
Nowolipie 25a; J. Powierża — W-wa, Dre
wnioka 4; E. Z. Kamiński — W-wa, C. 
Śniegockiej 10; M. Czaja — W-wa, Mie
dzeszyńska 108; J. Raniecki — W-wa, Dłu
gosza 25; R. Dziubiński — W-wa, Powąz
kowska 62; I. Gromek — W-wa, Filtrowa 
73; M. Miłkowski — W-wa, Górnośląska

14; M. Pławska — W-wa, Politechnika War
szawska; R. Mankiewicz — W-wa, Kaspro
wicza 61; M. Ostrowska — W-wa, Świer
czewskiego 72; A. Matusiak — W-wa, Trem- 
bowelska 5; F. Antoś — Wadowice, Al. 
Wolności 49; B. Wajerowicz — Pabianice, 
Kościuszki 18; M. Szymanowski — w. Kal- 
nik, p. Łączno; S. Grzechoińska — Go
rzów Wlkp., Chopina 4; M. Przybylski — 
Międzyrzec Wlkp., PPRN; J. Witkowska
— Wólka Zamkowa, p. Drohiczyn; J. Szej- 
na — Biała Pódl., Konopnickiej 4; E. Ga
wroński — Miłosław, ul. Kościuszki 7; J. 
Daraszkiewicz — w. Krzykały pt. Orneta;
J. Zacharuk — pt. Polubicze; J. Lemań
ska — w. Brwilno Dolne, pt. Płock-Radzi- 
wie; R. Staniszewski — Radom, Żerom
skiego 2; A. Jakubiak — Radom, Malczew
skiego 2; W. Herman — Poznań, pl. Mło
dej Gwardii 9; L. Jamroz — Częstochowa, 
B. Joselewicza 8; E. Jaszczyszyn — Opo
le, Reymonta 49; A. Piński — Częstocho
wa, Kilińskiego 21; W. Celewicz — Gdy
nia, Marchlewskiego 41a; Z. Fiszbaeh
— Września, Sienkiewicza 20; J. Ko
towski — Przasnysz, Mostowa 9; Z. O- 
strowski — Skarżysko-Kam., Kol. Rob. 21;
K. Bustowicz — Białystok, Owsiana 23; 
W. Zachalski — Olsztyn, Sarnowskiego 4a; 
J. Oklak — Barczewo, Armii Czerwonej 
10; J. Jakób — Pasym, Dworcowa 34; A. 
Wieczorkowska — Popowo „A “ ; A. Ru
miński — Łódź, Jana 30; J. Dyja — Piotr
ków Tryb., Mickiewicza 22; C. Salski — 
Łęczyca, Wodna 9; A. Wicher — Chorzów, 
Cmentarna 12; H. Wyszkowska — Lublin, 
kol. Sławinek 27; M. Michaś — Ostrów 
Wlkp., Sienkiewicza 14.

Fachowcy poszukiwani
KIEROWNIKA- REFERATU ZATRUDNIENIA I PŁAC 
zaangażuje natychmiast REJONOWE KIEROWNICTWO 
ROBOT WODNO -  MELIORACYJNYCH WARSZAWA- 
ZACHÓD we Włochach, ul. Rejonowa 6/8. Warunki wg 
Układu Zbiorowego. K 1367-0
DYSPONENTA TABORU KONNEGO I SAMOCHODO
WEGO ze znajomością taryfy samochodowej i konnej 
zatrudni natychmiast Z. P. B. HUTY IM. B. BIERUTA— 
Biuro Transportu ul. Rokossowskiego 34. Warunki do 
omówienia. K 1360-0
INŻYNIERA ELEKTRYKA I OFICERA POŻARNICTWA 
zatrudni od zaraz STOŁECZNY ZARZĄD KIN. Zgłosze
nia osobiste Jagiellońska 26 — Dział Kadr. K 5208-0
GŁÓWNYCH KSIĘGOWYCH obeznanych z budowni
ctwem zaangażuje CENTRALNY ZARZĄD KONSTRUK
CJI STALOWYCH, Warszawa, ul. Krucza 16/18. Zgłaszać 
się z krótkim życiorysem i przebiegiem dotychczasowej 
pracy do pokoju 310 w godz. 14—17. K 1349-0
JO WYKWALIFIKOWAŁ' YCH MURARZY, Y  CIEŚLI oraz 
100 PRACOWNIKÓW DO PRAC POLOWYCH (W se- 
eonie) zatrudni natychmiast ZESPÓŁ P.G.R. LIPINKI 
> siedzibą w Żarach, ul. Broni Pancernej 1, tel. 516. 
Warunki pracy i płacy według Umowy Zbiorowej w 
Budownictwie i U.Z.P. dla robotników i pracowników 
rolnych. Mieszkania zapewnione. k 1313-0
KIEROWNIKA GOSPODARSTWA ROLNEGO W Rogo- 
wie, gm. Choroszcz, pow. Białystok dokładnie obezna
nego z zagadnieniem hodowli bydła, tuczu, uprawy zbóż 
i warzywnictwa zatrudnimy. Wynagrodzenie miesięczne 
wynosi 1 000 zł plus premia w zależności od wykona
nia planu oraz naturalia. Mieszkanie 2 pokoje z kuch
nią zapewnione. Osobom ubiegającym się o powyższe 
stanowisko dokładnych informacji udzieli ZARZĄD ZA
OPATRZENIA ROBOTNICZEGO WYDZIAŁ ROLNY 
PRZY MINISTERSTWIE BUDOWNICTWA PRZEMY
SŁOWEGO w Warszawie, ul. Wilcza 38/40. k 1318
INŻYNIERÓW i TECHNIKÓW z praktyką o specjalno
ści radiotechniki, mechaniki, technologii — KONSTRU
KTORÓW oraz TOKARZY, FREZERÓW, TRASERÓW, 
SZLIFIERZY w gr. od VI do IX, HARTOWNIKÓW, 
GALWANIZERÓW, Z-CĘ GŁ. KSIĘGOWEGO, KIERO
WNIKÓW SEKCJI w dziale księgowości zatrudnią na
tychmiast WARSZAWSKIE ZAKŁADY RADIOWE T-l 
w Warszawie, ul. Poligonowa 30 (Grochów) dojście do 
Zakładu, ul. Międzyborską i Grenadierów od al. Wa
szyngtona. k 1308-
KOREKTOROW, KOREKTORÓW - STROICIELI, STROI
CIELA, SPECJALISTÓW OD KLAWIATUR zatrudnimy 
do remontów i renowacji pianin i fortepianów. Zgłaszać 
Się do SPÓŁDZIELNI PRACY INSTRUMENTARZY MU
ZYCZNYCH „TON“ im. St. Moniuszki, Warszawa, Prze
mysłowa 31/33 w godz. 7—10. Warunki do omówienia 
na miejscu. k 1321-
8 TECHNIKÓW URZĄDZEŃ DŹWIGÓW OSOBOWYCH 
(siły o pełnych kwalifikacjach) zatrudni ZJEDNOCZE
NIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH Nr 2. Zgłaszać 
się z podaniem i życiorysem do Działu Kadr Z. I. E. 2, 
W-wa, ul. Ciepła 15/17. K 2379-
KIEROWNIKA GOSPODARSTWA ROLNEGO, BRYGA
DZISTĘ KRAWIECKIEGO, BRYGADZISTĘ SZEWSKIE
GO zatrudnimy. Reflektujemy na siły wysokokwalifiko
wane. Zgłoszenia z życiorysem i podaniem do ODDZIA
ŁU ZAOPATRZENIA ROBOTNICZEGO PRZY ZAKŁA
DACH PRODUKCJI ELEMENTÓW BUDOWLANYCH 
Nr 1 Warszawa 98 — Płudy. Dojazd tramwajem 1 lub 3 
do końca (Pelcowizna) następnie tramwajem 12 do koń
ca. ^  1366-1
BLACHARZY WARSZTATOWYCH zatrudni R. S. P. 
„MIARA44, W-wa, Podchorążych 67.
KIEROWNIKA KOMÓRKI ORGANIZACJI PLANOWA
NIA I ZATRUDNIENIA przyjmie DYREKCJA W.Z.G. 
„KROKODYL44 Warszawa, Rynek Starego Miasta 19/23. 
Zgłoszenia przyjmuje Sekcja Kadr od godz. 8—1 1 .___
TOKARZY^ SZLIFIERZY, IN Z. KONSTRUKTORA 
I STARSZEGO KSIĘGOWEGO ze znajomością planowa
nia finansowego •zatrudni WARSZAWSKI ZAKŁAD 
MECHANICZNY Nr 2, ul. Czerniakowska a r  89/93.
TECHNOLOGA O DL E W NIK A na żeliwa zatrudnią STO
ŁECZNE ODLEWNIE ŻELIWA PRZEM. TERENOWEGO 
Warszawa, ul. Wolska 151. k  lo,4-i
------------------------------ _ -------------- ----------------a-

N ie  zabrakn ie  C i kuponu 
do w ygranej p r e m io w e j  
jeśli z a r a z  w y k u p is z  los rzułu loterii

Ciągnienie — od 18 marca

ZAWIADOMIENIE
POLSKA IZBA HANDLU ZAGRANICZNEGO 

zawiadamia
o przeniesieniu swoich biur z ul. Hożej 35 

na Ul. TRĘBACKĄ 4
TELEFONY: Centrala 602-21, 602-22, 602-23, 602-24. 
Prezes 601-24 Redaktor Nacz. 617-12 
w-Prezes 601-43 Dz. Wydawnictw 623-61 
Dyrektor 601-23 Dz. Wystaw i Targów 601-83,

Kawiarnia „Europa”
zaprasza na

W IECZORY POEZJI I MUZYKI 
ROMANTYCZNEJ

W których występuje

Henryk Szatkowski
przy kławikordzie 

dpi występów w m-cu marcu 
ę m śiodą 

l i  ** piątek 
14 — poniedziałek 
16 — środa 
18 — piątek 
23 — środa 
25 — piątek 
28 —■ poniedziałek 
30 — środa
POCZĄTEK PUNKTUALNIE O GODZ. 19.

Karty wstępu w cenie zł 10 do nabycia
u kierowniczki kawiarni. K 1350-0

KUPNO
Kupię aparat „Wicher44 do 
suszenia włosów. Zakład 
fryzj erski, Poznańska 26. 
Plastik tłoczony w różnych 
kolorach kupię. Widok 22—
63. front. godz. 10—12.____ _
Przyrząd do robienia wsu
wek do włosów oraz lau
bzegę do drzewa kupię. O- 
ferty: Warszawa 4, skrytka

|||||illlll O G Ł O S Z E N IA d r o b n e
NIERUCHOMOŚCI

A) Michalin — plac zalesio
ny, blisko stacji z materia
łami budowlanymi sprze
dam pilnie. Jerozolimskie 
81_17. 25893-0

z4emi rolnej, dobre 
nki (30 km od Wansza- 
wydzierżawię — sprze- 

Warszawa - Ochota, 
:ie od Kopińskiej, ofi- 
w podwórzu 34 m. 2.

Oddam w dzierżawę śred
nie gospodarstwo rolne w 
pow. grodziskim. Duży dorn 
budynki gospodarcze, zie
mia orna, łąka, woda, las. 
Pierwszorzędne na hodowlę 
Zwierząt futerkowych, kur, 
pszczół. Wiadomość: War
szawka, Fr. Salezego 5 m 
13a koło Solca, gouz. 17. 
Wydzierżawię plac około 
701) m kw. z 2 szopami dre
wnianymi. . WarszawaAVło- 
chy, Śląska 2/4, 25788-1

SPRZEDA2________
Agregat benzynowy z prąd
nicą 0,5 IvW, 12—16 V do 
akumulatorów, nowy sprze 
dam. Miedziana 7, II pod
wórze — warsztat. 25750-1 
D o sprzedania stolik jesio
nowy, 2 krzesła, 2 lampy,
tel. 417-68.______  27151-1
Fortepian palisandrowy — 
sprzedam. Tel. 455-12, godz.
wieczorowe.  25718-1
Klimatyzacyjne urządze
nie (wirnik, filtry, nagrze
wnica) do sali kinowej, 
teatralnej itp. sprzedam. 
Kraków, Kr. Jadwigi 119. 
Motocykl „Jawa44 3 5 0 górny 
(stan dobry) sprzedam pil
nie. Otwock, Legionów 8 
m. 4. 25662-1

Sprzedam automat rewol- 
werówkę — przelot wrze
ciona 20 m/m. Piotrowski 
Stanisław, Brwinów, Mic
kiewicza 10. 25684-1
Sprzedam przyczepę samo
chodową (7 ton) ogumioną 
— nadającą się na platfor
mę parokonną. Milanówek, 
ul. Marszałkowska 7.
Sprzedam radio 8-lampowe 
typu „Mińsk44 z adapterem. 
Wołowska 77 koło Polikli
niki. ____25671-1
Sprzedam samochód osobo
wy Citroen typ 11 po re
moncie. Zagościniec 11 (ko 
ło Dworca Południowego).
Sprzedam samochód osobo
wy „Mercedes44 typ 170 V, 
stan idealny. Oglądać nie
dziela Sękocińska 5 m. 6.__
Sprzedam maszynę do szy
cia „Singer-Simanco44. Wia
domość: Aleja Zjednocze
nia 47/51 m. 6, blok B 4.

platformy: jednokonne,
dwukonne na łożyskach, o- 
gumione sprzedam. Wierz
bicki, Warszawa, Radzy- 
mińska 1. 25742-1
Saneczki wyścigowe sprze
dam tanio. Wiadomość: Fil 
trowa 68 m. 10, godz. 16— 
18. 25700-1
Sprzedam dwoje drzwi z fu 
trvnami i okna używane. 
Okólnik 11-4, 25673-1

Zamienię pianino zagrani
czne w dobrym stanie na 
akordeon, względnie sprze
dam. Przemysłowa 36 m. 19

SP-NIA PRACY „SPOŁECZNOŚĆ* 
Warszawa, Wolność 7/9

reperuje wałki do wyżymaczek
PUNKTY USŁUGOWE

ul. Belgijska 11, ul. Żelazno 43a, pl. Grzybowski 8, 
OPONY SAMOCHODOWE wszystkich wymiarów 

PUNKTY USŁUGOWE
ul. Wolska 19 i Wilanów, ul. Wiejska 40 

DĘTKI ł OBUWIE GUMOWE oraz inne ort. gumowa 
PUNKT USŁUGOWY 

pl. Grzybowski 6.
Pachowa I szybka obsługo. K 5137

G .S .I. „K am eralna"
zawiadamia miłych gości 

że w lokalu „Kawiarni44, ul. Foksal 16 
odbywają się w dalszym ciągu

podwieczorki taneczne
Gra orkiestra Jazzowa — Piotra Szymanowskiego,

śpiewa Jeanne Johnstone. K 1361-0

PRACA
Gosposi poszukuje rodzina 
czteroosobowa. Dantyszka 1 
m. 9, w pobliżu Filtrowej.
Gosposia na stałe do małej 
rodziny potrzebna. Zgło
szenia: Dzielna 5 m. 71.
Krawcowa wykwalifikowa 
na szyje po domach. Wil
cza 8, pracownia gorsetów. 
Potrzebna kulturalna opie
kunka do dwojga małych 
dzieci. Telefon 93-779, godz. 
9—12. 25959-1

Gosposi samodzielnej po
szukuje małżeństwo z 
dzieckiem. Warunki dobre. 
Polna 3b m. 43. Zgłoszenia 
godz. 19—21. 25842-1

Dwa pokoje z kuchnią i 
służbowy (komfort) w Biel 
sku-Białej zamienię na po
dobne lub mniejsze w War 
szawie. Wiadomość: War
szawa, Zachariasza 5/52.

Potrzebna gosposia lubiąca 
dzieci. Dobrze gotująca. — 
Opaczewska 8 m. 7.

Samotna pracująca poszu
kuje pomieszczenia, ewent. 
udzieli jęz. obcych. War
szawa lub na linii kolei e- 
lektr. Oferty „25793“ , Biuro 
Ogłoszeń, Poznańska 38.

Potrzebna zdolna cerowacz 
ka gerderoby. Warszawa — 
Ząbkowska 28 — sklep.
Potrzebna zdolna podręcz
na do krawca damskiego. 
Narbutta 17—20. 25924-1

Samotna sytuowana szuka 
wygodnego pomieszczenia. 
Oferty ,,25696“ , Biuro Ogło
szeń, Poznańska 38. 25696-0Potrzebna pomoc domowa. 

Krajowej Rady Narodowej 
(Twarda) 60 — sklep. Zamienię pokój z kuchnią, 

łazienką, przedpokojem 
(Krakowskie Przedmieście) 
na 2 pokoje z kifchnią, wy
godami. Warunki do omó
wienia. Oferty „25683“ , Biu 
ro Ogłoszeń, Poznańska 38.

Potrzebny uczeń do nauki. 
Pierwszeństwo ze szkoły 
mechanicznej. Zakład Gra
werski, Windyga, Nowo
grodzka 18a. 25877-1
Potrzebny zdolny podręcz
ny i uczeń do krawca. O- 
bolewicz Kazimierz, Złota 
59 m. 3. 25722-0

Zamienię 3 pokoje z kuch
nią w Bytomiu na mniejsze 
w Warszawie. Oferty — 
„25667“ , Biuro Ogłoszeń, Po 
znańska 38. 25667-1
Zamienię dwie izby bez wy 
gód (ul. Potocka) na dwa 
pokoje, kuchnia. Warunki 
do omówienia. Oferty — 
„25812“ , Biuro Ogłoszeń, Po 
znańska 38. 25812-1

Potrzebny fachowiec na 
automaty do produkcji haf 
tek. Oferty listownie: Ur
sus, Ściegiennego 1 — 9, 
Warsztat. 25884-0

NAUKA
Matematyki, angielskiego 
udzielają profesorowie. Żu
rawia 8—10 (dzwonić dwu- 
krotnię). 25252

Zamienię duży pokój z ku
chnią, służbowym, łazien
ką, centralnym ogrzewa
niem (58 m kw.), 5 p. w 
śródmieściu na podobne do 
1 piętra. Oferty „25672“ , 
Biuro Ogłoszeń, Poznańska 
38. 25672-1
Zamienię luksusową kawa-

Pisania no maszynach, steno
grafii uczq na kursach Stowa
rzyszenia Stenografów 1 Maszy
nistek Warszawa. Zapisy: Kryp- 
ska 31 (Grochów), godz. 7.30—  
13 1 16— 18. k 255-0
Tańca lekcje (Kłosowski, 
Wilcza 19) nowoczesne, lu
dowe — grupami, pojedyn
czo. Gwarancja wyuczenia.

25627-0

lerkę (Frascati) na 2 poko
je z kuchnią, względnie 
przejmę udział mieszkania 
spółdzielczego. Oferty 
„25535“ Biuro Ogłoszeń, 
Poznańska 38. 25535-

l o k a l e 2 pokoje, wygody (cen
trum) zamienię na dwa lo
kale po pokoju, kuchnia, 
wygody (niskie piętro). Wa 
runki do omówienia. Tel. 
906-84, godz. 9—11. 25,654-1

Posiadam lokal na linii 
EKD, patent na krawiectwo 
Oczekuję propozycji. Po- 
ste-restante, Poczta Głów
na, Dembowska 25770-1

W '
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2—3 pokoje z kuchnią w O- 
żarowie zamienię na mie
szkanie mniejsze w War
szawie. Warunki do omó
wienia. Oferty „25 6 9044, Biu 
ro Ogłoszeń, Poznańska 38.

ROŻNE
Galwaniczne cynkowanie, 
mosiądzowanie, miedziowa
nie itp. wykonuje „Galwa
nizernia" Marszałkowska
104. 25527-0
Wspólnika przyjmę do pro
sperującego sklepu w cen
trum Gdańska na obuwie 
drewniaki i plastyk oraz 
torebki (najchętniej facho
wca). Oferty Biuro Ogło
szeń „Prasa" Gdańsk pod 
„1241". k 2369-0

S.p.

Obarowską Krystynę pra- 
cowniczkę Centrali Między 
miastowej w Warszawie 
przepraszam za niewłaści
we zachowanie. Kastek Ju
lia, zam. Kuflewska 6.
Wilcza 23. Reperacje obu
wia na gumie indyjskiej i 
mikroporowatej. Solidnie i 
szybko. 25644-0
Wspólnika z automatem do 
produkcji spinaczy biuro
wych poszukuję. Poste-re- 
stante Poczta Główna, Bą- 
czek Albin 25665-1

LEKARSKIE
Badania serca elektrokar
diograficznie (prócz sobót,) 
Swiatłolecznictwo. Marszał
kowska 62. 25250-

Dr Gutowski Leopold —
skórne, weneryczne. No
wogrodzka 6. godz. 11—13.
Dr Krajewski, wenerycz
ne, skóry. Nowogrodzka 44
15—19._________________ 25591-0
Dr med. Marczewski — spe 
cjalność: płciowe, wenery
czne, skórne, Marszałkow
ska 60, godz. 9—12, 17—19.

_______________ 25299-0
Dr Schoenman, specjalista 
płciowe (zaburzenia), we
neryczne (13—15) Jerozo
limskie 43, wieczorem — 
Francuska 3. 25670-0
Dr Zurakowska-Rataj, spe
cjalista: skórne, włosów, 
weneryczne, płciowe. Kru
cza 47a (przy Jerozolim
skich). 25815-0

z Fabiańczyków Helena GODLEWSKA
opatrz, św. sakr. po długich cierpie
niach zmarła dn. 6.III 1955 r. prze
żywszy lat 70. Nabożeństwo żałobne 
odbędzie się w kościele Zbawiciela 
dn. 9 bm. (środa) o godz. 10, po któ
rym nastąpi wyprowadzenie zwłok na 
Cmentarz katolicki na Woli do gro
bu rodzinnego, o czym zawiadamia
ją pogrążeni w głębokim smutku: 
mąż, córka, synowie, synowa, wnu
czek i rodzina. 26156-1

S.p. TADEUSZ ZWOLIŃSKI
mgr. ekonomii, zmarł po długich i 
ciężkich cierpieniach dnia 5 marca 
1955 r. przeżywszy lat 42, o czym za
wiadamiają pogrążeni w głębokim 
smutku żona, rodzice, brat. 26151-1

W drugą bolesną rocznicę śmierci 
naszej nieodżałowanej matki

Ś.p. WANDY LASKOWSKIEJ 
z domu Strzała-Strzaikowskiej odbę
dzie się w dniu 10.III o godz. 9 na
bożeństwo żałobne w kościele św. 
Aleksandra, o którym zawiadamiają 
synowie, synowe i wnuki. 25976-i

Dnia 9 marca br. (środa) w Dniu 
Imienin ukochanej i nieodżałowanej 

żony i matki
ś. p. Franciszki z Kreciejewskich 

BOGDAN
odprawiona zostanie za spokój Jej 
duszy msza św. w kościele Sw. Win
centego na Bródnie o godz. 11.30, na 
którą zapraszają mąż, syn. synowa, 
brat, bratowa, wnuki i rodzina.

S.p. Irena z Borowskich TALKO
I voto Ciechomska wdowa po dok
torze med. Włodzimierzu, córka pow
stańca z 1863 r. po długich i ciężkich 
cierpieniach zmarła w Otwocku dn. 
5.III.1955 r. przeżywszy lat 75. Po
grzeb odbędzie się w Józefowie dn. 
8.III.55 r., o czym zawiadamiają po
grążeni w smutku synowie, synów#, 
wnuczki i rodzina. 27150-1

Podziękowanie
Przedstawicielowi Centrali Zwalcza
nia Szkodników Zbożowo - Mąeznych 
w Łodzi, Dyrektorowi, Koleżankom 
i Kolegom Okręgowego Biura C. Z. 
S. Z. M. w Warszawie, którzy w cięż
kich chwilach choroby okazali wiele 
serca choremu oraz wszystkim, któ
rzy wzięli udział w pogrzebie w dniu 

3.III.1955 r.
ś. p. ANTONIEGO DUTKIEWICZA

gt. księgowego Okr. Biura CZSZM 
składają najserdeczniejsze podzięko
wanie ojciec, brat, bratowa z dziećmi.

i iiiiiiiiiiiiiiii UB IIIII I I I H H I H

S.p. ZOFIA SZACHOWSKA
b. długoletni pracownik Mennicy 
Państwowej, pracownik S-ni „Bieliź- 
niarz44, b. więzień obozu koncentra
cyjnego „Ravensbriick“ odznaczona 
Krzyżem Zasługi, Orderem 10-leeia 
zmarła dnia 6.III.1955, przeżywszy lat 
52. Nabożeństwo żałobne odbędzie się 
dnia 9 marca o godz. 12.30 w kościele 
św. Wincentego na Bródnie, po któ
rym nastąpi złożenie zwłok do gro
bu, o czym zawiadamiają pogrążeni 
w głębokim smutku siostra, siostrze
nice, siostrzeńcy. 26032-1
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Rozstrzygniecie konkursu
na,* projekt
Aadem ii Muzycznej

Niedawno zakończone zostały pra
ce Sądu Konkursowego, który oce
niał projekty budowy Akademii Mu
zycznej w warszawskiej Dzielnicy 
Chopinowskiej.

Akademia Muzyczna wybudowana 
zostanie przy ul. Ordynackiej. Pro
jektuje się, że w przyszłości wznie
sione tam- zostaną bursy dla mło
dzieży studenckiej, biblioteka muzy
czna itd.

Sąd Konkursowy przyznał I na
grodę za pracę przygotowaną przez 
zespól projektujących architektów 
w skfadzie: inż. inż. Witold Bene- 
dek, Stanisław Niewiadomski, Ste
fan Sienicki i Władysław Strumiłło 
z Warszawy.

II nagrodę przyznano pracy inż. 
arch. Tadeusza Mycka z Warsza
wy, nagrodę III zdobył inż. arch. 
Jerzy Petelenz z Krakowa.
Konkurs na p- ojekt Akademii Mu

zycznej wywołał wielkie zaintereso
wanie, czego dowodem jest duża 
liczba — 67 zgłoszonych prac. (dar)

Z pracy Komitetów Frontu Narodowego

0 sprawach młodzieżowych I nie młoozieżowych
Pewnego lipcowego popołudnia 

r. ub., do lokalu Komitetu Obwodo
wego Frontu Narodowego nr 202, 
przy ul. Pięknej, dozorca domu przy
prowadzi! dwóch przerażonych mal
ców.

— Otworzyli grzebykiem drzwi od 
windy i jeżdżą sobie w górę i na 
dół — powiedział surowo.

Chłopcy w bek. Z trudem udało 
się radnej Grobickiej uspokoić mal
ców. Z jeszcze większym trudem na
kłonić ich do odpowiadania na za
dawane pytania.

Poszli do kina „Polonia". Po skończo
nym seansie, nie mając co robić posta
nowili odbyć „podróż windą". To było 
o wiele ciekawsze, niż łcbuzowanie się 
przed kinem. Na kolonie letnie nie poje
chali, bo zabrakio miejsc.

Amatorzy „podróży windą" pojechali 
jednak na sierpniowy turnus kolonijny. 
Wystarała się o to radna Grobicka. I od 
owego lipcowego popołudnia członkowie 
Komitetu Obwodowego, którzy już i do
tąd interesowali się młodzieżą, zaczęli 
otaczać ją coraz to większą opieką.

J a k  u s u n ą ć  za nie d b an a

Narada aktyw u piłkarskiego s to lic y
. Ostatnie zebranie piłkarskiego ak
tywu stolicy dokonało wyboru nowe
go zarządu, który rozpoczął pracę od 
narady nad zadaniami, jakie sport 
piłkarski stolicy czekają w bież. roku. 
Stolica oprócz drużyn ligowych posia
da około 50 drużyn A, B i C klasy 
oraz drużyn juniorów, które rozgry
wają mistrzostwa.

Mistrzostwa trampkarzy nie były 
dotychczas rozgrywane, co było po
ważnym zaniedbaniem. W planach

Dlaczego

Mu .a uliczka — Wa, ecka — przy pięk
nym ciągu Nowego Światu. Pewnego dnia 
W lecie przyjechały ekipy robotników, 
przybyły wiertaczki i inne maszyny. Zdar 
to bez litości asfalt i usunięto szybko 
chodniki. Potem wszyscy zainteresowani 
popatrzyli z zadowoleniem na wynik  i 
odjechali. Minęło lato, minęła jesień, na
deszła zima. Nic się w między czasie nie 
stało tylko deszcz padał, potem  śnieg, po
tem  śnieg stajał i znowu deszcz. Rezultat 
był znakomity, w sercu stolicy — repre
zentacyjna ścieżka z wybojami i bajora
mi, żyw cem  przeniesiona z Pikutkowa  
Małego.

Kiedy już dość pokaźny odsetek prze
chodniów zakosztował rozkoszy brnięcia 
po kostki przez błota wareckie, a okolicz 
ne piwnice woda zalała, podniósł się gwałt. 
W rekordowym  tem pie zaczęto kłaść chod
niki. Z rozmysłem jednak jakby tylko po 
te j stronie W areckiej, gdzie nie ma... do
mów, ani też bram. W ten sposób sprawa 
błot wareckich, została zlikuńdoumna kom 
prom isowo: chodnik jest — a dojścia su
chą nogą nadal nie ma.

Teraz „ trzyma“ mróz a śnieg litościwym  
„ całunem" okrył to historyczne m iejsce. 
Zdjęcie pow yżej zamieszczone jest na ra
zie również historyczne. Ale przy pierw
szych roztopach■ „uaktualni się“ .

A chodzi o to, aby temu przeszkodzić. 
I dlatego zamiesczzamy to zdjęcie teraz.

Stół. KKF przewidziane jest zor
ganizowanie w bież. roku szkoły 
młodzieżowej przy LWKS lub 'Wy
dziale Oświaty RN. Uczniami tej 
szkoły byliby przede wszystkim ucznio 
wie szkoi ogólnokształcących. Poważ
nym problemem w stolicy jest brak 
sędziów piłkarskich. Na ostatnim kur
sie sędziowskim przeszkolono zam
ówię 5 kandydatów.

W dyskusji m. in. krytykowano sy
stem zabudowy Parku Kultury na 
Powiślu, gdzie wbrew zapowiedziom 
ogłaszanym w prasie nie wy du low  a - 
no ani jednego boiska sportowego.
Boisk sportowych jest w stolicy za 
mało. Szczytem zaniedbań na tym 
polu jest fakt, że najlepsza ligowa 
drużyna stolicy Gwardia nie ma 
własnego boiska, gdzie mogłaby tre
nować.

Przegląd kadry juniorów stolicy 
wykazuje, iż wbrew tradycjom nie 
szkoły ogólnokształcące wychowują 
najlepszych młodyen piłkarzy, lecz 
„Zryw“ lub koła przy zakładach pra
cy i terenowe koła sportowe.

Z powyższego wynika, iż zaniedbań 
i zaległości jest dużo. Stolica jest w 
sporcie piłkarskim zacofana. Od ęner- 
rii i zaradności nowych władz sekcji 
będzie zależało wyprowadzenie pił 
karstwa stolicy na drogę poprawy j 
postępów. Zorganizowanie szkoły pił
karskiej — o której mówi się już ! kobiety nie pracujące, tj. gospodynie 
trzeci rok — będzie pierwszym wskaż ] domowe?

M. in. dla Andrzeja St. zorganizowali 
„korepetycyjną pomoc sąsiedzką", która 
umożliwiła przyjęcie go do technikum 
telekomunikacyjnego. Jeden z członków 
Komitetu, Biesiekierski, przygotował Te
reskę T. do 8 klasy itd.

Była to jednakże pomoc „od wy
padku do wypadku11, nie ujęta w 
żadne określone ramy. Dopiero gdy 
na zebraniach sąsiedzkich, w okresie 
przed i powyborczym, mieszkańcy 
śródmieścia skarżyć się zaczęli na 
chuliganów, „urzędujących11 przed ki
nem „Polonia-1, na młodzież, która 
zamiast do szkoły uczęszcza na po
ranki filmowe i zachowuje się tam 
również niewłaściwie, postanowiono 
opracować formy stałej zorganizowa
nej opieki, mającej na celu wychowa
nie zaniedbanej młodzieży.

Z konkretnym wnioskiem — przy
jętym jednogłośnie — wystąpił 
22-letni Andrzej Zieliński, sekretarz 
komitetu blokowego nr 73, proponu
jąc utworzenie kilku grup młodzie
żowych, które, w zależności od zami
łowania miałyby spełniać określone 
zadania. Będzie więc na początek 
grupa sportowa, przyrodnicza, arty
styczna i inne.

Grupa sportowa powstała jeszcze w 
grudniu. Z pomocą członków Komitetu 
Obwodowego oraz komitetów blokowych 
urządziła ślizgawkę na tyłach MDM, cie
szącą się powodzeniem.

Grupa przyrodnicza będzie się opieko
wała zieleńcami na tyłach MDM oraz 
drzewami w „swoim" obwodzie. Grupa 
artystyczna prowadzi recytacje, chór, 
tańce. Opiekunką grupy jest Antonina 
Kobuszewska, absolwentka kursu fila 
przedszkolanek, która dobrowolnie wzię
ła na siebie obowiązki instruktorskie.

Na próby recytacji i śpiewów chóral
nych przeznaczono niewielki pokój, zaj
mowany przez Komitet Obwodowy. Tań
ce odbywać się mają w szkole pielęgnia
rek przy ul. Pięknej. Bo pomimo usil
nych starań Komitetu Obwodowego nie 
uzyskano dotąd lokalu na świetlicę,

*

Tyle o sprawach młodzieżowych 
opowiadała mi przewodnicząca Komi
tetu, Halina Tarczyńska. Ale Obwód 
202 zamieszkuje przecież nie tylko 
młodzież, lecz i dorośli.

— Chcemy zdobyć zaufanie miesz
kańców, wciągnąć ich do współpra
cy. Chcemy, aby czuli się naprawdę 
gospodarzami swego podwórka — 
mówi przewodnicząca Tarczyńska.

A kto ma więcej czasu na współ
pracę z Komitetem Obwodowym i 
komitetami blokowymi, kto lepiej 
zna bolączki „swojego podwórka11 niż

nikłem, iż w pracy władz piłkarskich 
stolicy nastąpił przełom.

(St. M.)

Współpraca z gospodyniami domo
wymi czy to w opiece nad młodzie
żą czy też w komitetach sklepowych

Magazynowa zastawa pod gołym niebem
Podłoga magazynu — goła ziemia 

przykryta śniegiem, powała — gołe 
niebo. W tym to „magazynie11, na 
dziedzińcu składnicy „Arged11 przy ul. 
K. Świerczewskiego 98. leży około 10 
wagonów szkła, weków, słoi, balo
nów, lamp naftowych, kloszy itp.

Drttgi obrazek z innego magazynu 
pod gołym niebem, przy ul. Podlas
kiej na Pradze. Ilość — 8 wagonów 
porcelany. Śnieg nie grad, nie stłu
cze porcelany, ptaki też tych talerzy 
porcelanowych nie rozbiją — mimo to 
nie wiedzieć skąd i jak jest sporo 
stłuczki i sporo serwisów ze skazami 
po takim magazynowaniu.

Trzeci obrazek — z jeszcze jedne
go magazynu, przy ul. Objazdowej.

T E A T R Y

Ateneum (Jaracza 20) Pojedynek. Kame
ralny (Foksal 16) Takie czasy (passe par- 
tout — nieważne). Ludowy (Szwedzka 2/4) 
Gdzie ta ulica? Gdzie ten dom? Narodo
wy (PI. Teatralny) — Niemcy. Operetka 
(Puławska 39) Noc w Wenecji. Opera (No
wogrodzka) Hrabina. Powszechny (Zamoj
skiego 20) Imieniny pana dyrektora. Sy
rena (Litewska 3) Żołnierz królowej Ma
dagaskaru. Nowej Warszawy (Marszałków 
ska 8) Na dnie. Polski (Karasia 2) Lalka 
— g. 18.30. Filharmonia (Jasna 5) g. 9.30 i 
16 — V Międzynarodowy Konkurs im. Fry
deryka Chopina — g. 20 Recital fortepia
nowy. Estrada (Sierpecka 7) Od piosenki 
do sukienki — g. 19 15. Satyryków — Psy
chiczna zadra — g. 19.30.

K  I Ni i
Pocz. g. 14, 16, 18, 20. Palladium (Kniew-

skiego 7) Alarm w cyrku. Śląsk (Żurawia 
3/5/7) Aleko. Atlantic (Rutkowskiego 33) 
W matni. 1 Maja (Podskarbińska A) Szwe
dzka zapałka. W—Z (Leszno 18) Skarby suł 
tana. Ochota (Grójecka 65) — Pokolenie. 
Stolica (Narbutta 50a) Krzysztof Kolumb. 
Syrena (Inżynierska 4) Witaj słoniu. Pocz. 
g. 17, 19. Olsztyn (Włochy) Tajemnicze od
krycie. Lotnik (Powstańców 1) Przygoda 
w tajdze. Radość (Radość) Pościg. Pocz. 
g. 12, 14, 16, 18, 20. Moskwa (Puławska 19) 
Miłość kobiety. Praha (Jagiellońska 24/26) 
Upiór na sprzedaż. Polonia (Marszał
kowska 56) Młodość Chopina — g. 13, 15.30, 
13, 20.30. Tęcza (Suzina 4) Cena strachu — 
g. 14, 16, 18, 20. Mazowsze (Skierniewicka 
2/4) 2 ha ziemi.

R  H )  !  O

na dzień 8 marca 1935 r. (wtorek)
Program dma 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 rol

nicze 6.15 Gimn. 6.30 Kai. rad. 6.37 Z pio
senką do pracy 7.15 Muz. rozrywk. 7.50 
„Błękitna sztafeta" 8.05 Konc. rozrywk.

8.45 Muz. 9.00 „Rośliny różowate są nie tyl
ko piękne" 9.30 Muz. 9.40 Dla przedszkoli 
10.05 Odtworzenie fragm. V Międzynar. 
Konkursu im. Fr. Chopina 11.00 „Z  piosen
ką jest, nam wesoło" 11.25 Przegl. prasy 
stół. 11.30 Muz. i aktualn.; 12.10 Muz. 13.00 
Przerwa 15.30 „Przygody Li Ta.-hai“ ode. 
pow. Majewskiej 16.05 „Warszńwa stolica 
Polski" •'pog. 16.20 Walce świata 16.45 Dzie
ła organowe Bacha 17.00 Z życia Związku 
Radzieckiego 17.30 Konc. 17.58 Konc. 18.20 
Książki które na was czekają 18.50 Odpo
wiadamy słuchaczom w sprawach między
narodowych 19.00 Odtworzenie fragm. V 
Międzynarodowego Konkursu im. Fr. Cho
pina 20.20 Kobietom polskim, czeskim i 
niemieckim w „Dzień ich święta" 22.00 
Kronika sportowa 22.40 Muz. taneczna.

Na fali 367 m.
Program dnia 5.28 13.05 Wiad. 6.00 7.00 

7 40 14.00 18.15 21.30 23.59
5.35 Polskie tańce ludowe. Od 5.58 do 7.45 

transmisja z pr. I 13.10 Swojskie melodie 
13.30 „Sieroca dola" nowela B. Prusa 14.10 
.Kto daje ten zbiera" — dla kl. III 14.30 

Muz. 15.00 Korespondencja z zagranicy 15.10 
Melodie filmowe 15.30 Konc. Studentów 
PWSM w Warszawie 16.00 „Poznajemy sty
le muzyczne" 16.45 Melodie operetkowe 
17.00 „Wędrujemy z malarzem" 17.30 „Na 
warszawskiej fali" 18.00 Muz, 18.20 Muz. 
polska 19.00 Muz. i aktualn. 19.25 „Stary 
człowiek i morze" — opow. E. Hemingwaya
19.45 Kompozytor tygodnia — Maurycy Ra- 
vel 20.30 „Przed nami akta spraw" 20.45 
Aud. satyryczna 21.15 Konc. 21.50 Odtwo
rzenie fragm. V Międzynarodowego Kon
kursu im. Fr. Chopina 23.00 Muz. tan. 23.23 
Folska muzyka kameralna.

Szczegółowy program audycji zamieszcza 
tygodnik „Radio i Świat".

Dy/upf szpitali
Interna — Leszno 15, Świerczewskiego 

67, Oczki 6. Chir. ogólna — Świerczew
skiego 67, Oczki 6. Chir. urazowa — Jotejki 
9/11. Chir. dziecięca — Działdowska 1. 
Połoźn.-ginekolog. — Kasprzaka 17, Świer
czewskiego 67, Solec 93. Karowa 2. Oku
listyka — Kasprzaka 17. Laryngologia — 
Oczki 6. Urologia — Świerczewskiego 67.

również na Pradze. Tam dla odmiany 
leży tzw. ocynk — kubły, wanienki 
ocynkowane itp. oraz gwoździe róż
nego rodzaju. Żelazo, blacha — towar 
wytrzymały. Najwyżej pod gołym 
niebem trochę tego pordzewieje albo 
się pognie. Po co tyle gadania, klient 
który kupi, oczyści z rdzy i będzie 
używać!

Ale farty na bok —  20 kilka wagOnó1" towa
ru w rłych warunkach mcgaiynowych to mar
notrawstwo I straty. Cty po to robotnicy i fa
bryk porcelany, i  hut szklanych itd. starają się 
rrobić’ towar dobrej jakości, kolejarze dobrze 
przewieźć, żeby się potem tkikł i marnował na 
niezabezpieczonych dziedzińcach magazynów?

Tłumaczenie „Argedu", że szopy i magazyny 
sq pełne, że więcej nie pomiestczą jest zwyk
łym wykrętem. Fakty te powtarzają s!ę rok 
roeznię i czekanie na nowe magazyny —  mż 
je zbudują, jest karygodne. Tu trzeba było we 
własnym 'zakresie, domowym sposobem zorga
nizować pomieszczenia, jakieś prowizoryczne 

choćby szopy, najbardziej nawet ażurowe. Ich 
koszt pokryiby z nadwyżką straty wynikłe z nie
dbalstwa i niechlujstwa, (in).

A s t r o n o m i a

dla amatorów
Pol3kie Towarzystwo Miłośników 

Astronomii urządza dnia 10 maroa 
1955 r. (czwartek) o godzinie 19 w 
Sali Kopernika Al. Ujazdowskie 4, 
popularną pogadankę inż, A. Markisa 
pt: „Amatorskie obserwacje astrono
miczne'1.

jest jednym z punktów programu 
Komitetu Obwodowego nr 202.

Następnym — utworzenie brygady 
rsmontowo-konserwacymej.

Brygada ta już istnieje. Na czele jej 
stanął inż. arch. Apczyński i technik 
budowlany Kurowski oraz hydraulicy, 
stolarze, ślusarze i inni mieszkańcy ob
wodu 2S2. Brygada ta ma w pierwszym 
rzędzie „obudzić" komisje budowlane 
przy komitetach blokowych. Dalej otrzy
ma prawo wyboru firmy budowlanej, 
mającej wykonywać remonty i przyjmo
wać wykonane już prace. Wreszcie — 
kontrolować budżet przygnany na re
monty w obwodzie 2P2,

Brygada przygotowała szczegółowy wy
kaz usterek budowlanych i koszt ich u- 
suwania. M, in. wskazała na wygórowa
ne — jej zdaniem — rachunki za kon
serwację wind.

DRN plan pracy brygady zatwierdziła
*

Raz w miesiącu, w każdym domu 
należącym do obwodu 202, odbywają 
się zebrania sąsiedzkie z aktywista
mi Frontu Narodowego oraz radny
mi. Na tych zebraniach często wyła
niają się sprawy, które później włą
cza do swego planu Obwodowy Ko
mitet Frontu Narodowego.

Z zebrań tych czerpią wskazówki 
również i radni.

STEFANIA OSIŃSKA

— Znaleźliśmy się w bruździe ni sk' z go 
ciśnienia i właśnie ta bruzda tak nam 
bi uździ...

— Nic nie rozumiem z tej mądrej prze
m owy — panie Wicherek.

— Może więc jeszcze raz, tylko jaśniej: 
nad Skandynawią „ le ży “  jeden niż baro- 
m etryczny a nad południową, zachodnią i 
środkową Europą — drugi. Polska znalazca 
się m iędzy tym i n źami czyli w języku  
m eteorologów  w „bruździe” . Stąd wzrost 
zachmurzenia, chwilami przelotne opady 
śniegu lub deszczu, mglisto. Nocą mróz do 
5 stopni a dniem około zera a nawet kil
ka stopni ciepła. Jednak za dzień lub dwa 
znów zobaczym y w ięcej słońca, gdyż zbli
żają się rozpogodzenia z południowego 
wschodu. (CEN).

4 ■

Chopiniści iu Zelazoiuej Woli

Był słoneczny dzień praw’*? przed
wiośnia, gay uzy aui-aaiy p _>uvio- 
zły do Żelazowej Woli grupkę ucze
stników Konkursu Cni pinowskiego. 
Wszyscy byli bardzo ciekawi miejsca 
urodzenia Chopina, z zainteresowa
niem oglądali małe pokoiki skarb- 
kowskiej oficynki, dotykali klawiszy 
starych instrumentów, wreszcie — 
wpisali się do książki gości i rozbie
gli po pięknym parku, śmiejąc się 
dokazując, rzucając śnieżkami.

Co wynieśli z tej wizyty? Trochę 
nastroju, wspomnienie miłego przed
południa, emocjonalne przeżycie, wy
nikające z faktu, że Dyli w miejscu 
urodzenia Chopina. Patrzyli na ma
zowieckie równiny o drogach, wysa
dzanych rzędami wierzb, porówny
wali ten widok z pi' mym plakatem 
Trepkowskiego, a w powrotniej dro
dze podśpiewywali „mazowszsńskie1- 
piosenki, które głęboko zapadły im 
w serce.

Więc jednak zbliżyła się fa nie
znana przedtem Polska do dalekiego 
Chilijczyka i jasnowłosej Niemki, do 
spokojnej Kanadyjki i ruchliwego 
Francuza. Poznali ja o źdźbło leniej 
— a o to przecież chodziło. (1BIS)

0 jeszcze jeden autoSsus de Śródmieścia

Ifupatf komunikacyjne Woliborza
Żoliborzanie od pewnego czasu za

czynają patrzeć kosym okiem na... 
rozbudowę osiedli bielańskich. Nie

recta e 13 kcRceriy
Jak już donosiliśmy w trzecim ty

godniu Konkursu Chopinowskiego 
miłośnicy muzyki będą mieli moż
ność wysłuchania czterech recitali z 
udziałem wybitnych pianistów, człon
ków jury Konkursu, oraz trzech kon
certów.

W kalendarzyku imprez nastąpiły 
pewne zmiany. Recital Arturo Bene- 
detti Michelangeli odbędzie się w 
niedzielę (13 bm.). W związku z tym 
powtórzenie sobotniego koncertu z 
udziałem Wielkiej Orkiestry Symfo
nicznej pod dyrekcją Stanisława Wi
słockiego zostało przesunięte na go
dzinę 12.

W piątek, w sali koncertowej 
harmonii Narodowej odbędzie 
koncert kameralny w ramach II 
stiwalu Muzyki Polskiej. (Kob)

Fil-
się
Fe-

Kep& U^kjM

Apteczka bez leków
W sobotę po południu Czesława Flor-

kowska, pracująca w drugiej zmianie w 
elektrociepłowni „Żerań", uległa wypadko
wi. Wskutek nieuwagi Florkowska ąjaciła 
dwa palce u prawej ręki — zmiażdżone 
przez maszynę. Poszkodowana musiała cze
kać na pomoc aż do przybycia, karetki 
Pogotowia Ratunkowego. Na „Żeraniu", w 
zakładowej apteczce, nie był*o bowiem żad
nych środków opatrunkowych, ani znieczu
lających. Według informacji dyżurnej fel- 
czerki zapotrzebowania na te leki od dłuż
szego czasu spoczywają niezałatwione w 
Oddziale Zdrowia Dzielnicowej Rady Na
rodowej Praga-Półncc. (dr)

TAJNY WYSZYNK
W mieszkaniu przy ul. Modlińskiej 71 

w Warszawie znaleziono kilka litrów wód
ki óraz 49 kilogramów „zakąski" w posta
ci mięsa wieprzowego. Właścicielkę po
tajemnej knajpy, Genowefę Nawratkę, a- 
resztowano. Ustalono też. że Nawrat- 
ka była swego czasu właścicielką bu^ki z 
owocami, gdzie również na szeroka skalę 
prowadziła nielegalny handel wódką.

U  V I  U* A &

dlatego, żeby byli wrogo nastawieni 
do odbudowy, tylko, że im więcej 
staje nowych bloków na Bielanach, 
tym u nich ciaśniej na Żoliborzu w 
tramwajach, w godzinach rannych i 
popołudniowych. Coraz dokładniej 
tramwaje te wypełniają mieszkańcy 
Bielan, tak że na Żoliborz dochodzą 
one już solidnie zatłoczone.

Sprawa bolączek komunikacyj
nych tej dzielnicy wielokrotnie wy
chodziła .jako temat dyskusji ze
brań przedwyborczych, Najwięcej 
skarg słyszało się na „Szóstkę", 
która zbyt rzadko kursuje na swo
jej trasie. A to jest jedyne bezpo
średnie połączenie Bielan z Pragą. 
Również mieszkańcy domagają się 
bezpośredniej komunikacji autobu
sowej Żoliborza ze Śródmieściem. 
Kursująca niegdyś „113-bis“ do 
Placu Zbawiciela dobrze rozłado
wywała zatłoczone wagony tram
wajowe. *
Do czasu połączenia Żoliborza z 

Mokotowem nowowybudowaną trasą 
N-S (która w tym roku zgodnie z 
planami powinna dojść do Stawek), 
należałoby skrupulatnie rozpatrzyć te 
dezyderaty zoiiborzan usuwając do
tychczasowe kłopoty komunikacyjne.

Szturmy poi!*’ał
W ostatnią niedzielę lutego, w Je

lonkach północnych w świetlicy K.S. 
„Kolejarz11 odbyło się spotkanie mie
szkańców z radnymi DRN-Wola.

Omawiano tam różne sprawy: ko
munikacji, porządkowe, socjalne (np. 
rozbudowę żłobka) itp. Spotkanie za
kończyły występy amatorskiego ze
społu Szkoły Pielęgniarskiej ze szpi
tala nr 1.

Wszystko byłoby w porządku, gdyby 
nie fakt, że o spotkaniu dowiedzieli się 
tylko — z ogłoszeń ulicznych — mieszkań
cy Jelonek północnych — nie było nato-

łvych. Czyżby w tych ostatnich nie było 
żadnych kłopotów?

Rzecz w tym, że Komitet Frontu Naro
dowego Nr 130 z Jelonek północnych, któ
ry organizował spotkanie, nie porozumiał 
się z komitetem Frontu Narodowego nr 
128, działającym w Jelonkach południo
wych.

Uważam, że słusznie Przewodniczący Ko 
mitetu Blokowego nr 82 zwrócił na tymże 
spotkaniu uwagę, że nie powinno się stwa 
rzać sztucznego podziału na Jelonki pół
nocne i południowe i obydwa Komitety 
Frontu Narodowego powinny pracować 
wspólnie, dla wspólnego dobra wszystkich 
mieszkańców.

W . D .
(nazwisko i adres znane Keaakcji)miast przedstawicieli Jelonek południo-

Cuclmące śeieki
Wydaje się, że instalację zaprojekto

wano i zatwierdzono nie biorąc w ogóle 
pod uwagę względów sanitarnych.

R EI; \K(U A -  Warszawa Ul Mar 
Szatkowska 3/5 Centrala -41 2.3 
tel Red naczelny 4! 8 57 Sekre 
tar-ia! 418 73 Ozial miejekt t red 
nocna 892 42 Wydanie prowin 
cjonalrie t dz, sportowy 418 71 
koresp 80 525 Dział Ogłoszeń 
418 00 Sekret Red przyjm uje  w 
dni powszednie w godz od 10— 12 B-6-2960

A DM INISTR ACJA -  ul Wiejska 
12 tel 8241 1 Zamówienia t wpła 
ty na prenumeratę przyjm ują  
urzędy pocztowe oraz listonosze 
Prenumerata miesięczna wynos! 
5 zł, kwartalnie 15 zł. Wydaje 
Instytut Prasy Czytelnik - Druk 
RSW „Prasa", Marszałkowska 3/5

Występujemy w imieniu dziesiątków 
mieszkańców Anina Nowego i Starego, w 
imieniu naszych najmłodszych.

Od kiiku tygodni „działa" instalacja od
pływowa Zakładów A-10 w Międzylesiu. 
Płyną nią do rowu wszystkie fekalia i ście 
ki fabryczne. Rów przechodzi przez cały 
Anih.

Już teraz — mimo zimy — „zapach" 
jest nie do wytrzymania. W odległości 
70 metrów od ścieku istnieje przedszko
le, a w najbliższym czasie ma obok po
wstać żłobek. Mieszkańcy domów przy 
ul. ul. Królewskiej, Podchorążych, Koś
ciuszki i innych już teraz nie mogą otwie 
rać okien. A co będzie latem, gdy mu
chy, wylęgające się w gnojówce na dnie f 
rowu rozniosą zarazki po okolicy?

Mieszkańcy, komitety blokowe, Komitet 
F rontu Narodowego nie jeden już raz 
zwracali uwagę Dyrekcji A-10 na niedo
puszczalność podobnego przedsięwzięcia. 
Dyrekcja wyjaśniała, że tzw. odmulniki 
wystarczą dla przefiltrowania wody. Obec
nie łatwo jednak przekonać się o bezsku
teczności odmulników.

Również liczne protesty, domagające się 
zamknięcia dopływu ścieków, w DRN 
W-wa - Wawer nie dały żadnego rezultatu.

Komitet Blokowy Nr 34 
DRN - W-wa - Wawer.

MIĘSO — 4 GODZINY P02NIEJ
Wcześnie na ogół dostarczają mleko do 

sklepów. Bywa że bańki stoją na ulicy, 
czekają na sprzedawców. Dostawę pieczy
wa także usprawniono. Nie poradzone so
bie jeszcze z mięsem, które dociera zbyt 
późno. Np. do sklepów przy ul. Puław
skiej dopiero ok. godz. 9, często i później, 
a więc w 4 godziny po mleku i pieczywie.

Przypominamy sobie różnego rodzaju za
powiedzi o usprawnieniu dostaw mięsa, o 
nocnym załadunku w rzeźni, o wysyłkach 
hermetycznych, odbieranych przez spe
cjalną eskortę za bramą rzeźni.

Przypominamy nie tylko sobie, ale ko
mu należy w CZPMs i MHM.

PIELGRZYMKA NA CZĘSTOCHOWSKĄ
Od przeszło miesiąca czekają okoliczni 

mieszkańcy na otwarcie całkowicie wykoń
czonych i urządzonych sklepów przy ul. 
Nowo Opaczewskiej 6. Trzeba tylko przy
wieźć towar i postawić za ladami sprze
dawców. Na ten moment czeka niecierpli
wie około 200 rodzin z okolic, których mie
szkańcy po najniezbędniejsze produkty 
muszą pielgrzymować na Częstochowską 
do najbliższego sklepu.

WŁADYSŁAW C., OBSERWATORZY Z 
LESZNA 32. Prosimy o zgłoszenie się do 
Redakcji, pokój nr 12, w godz. od 10—17.

WACŁAW M. Podręczniki i książki z 
dziedziny techniki można zamówić w Księ
garni Technicznej, Warszawa, ul. Brac
ka 20.

Na
przed

zdjęciu — słoneczny spacer 
dworkiem w Żelazowej Woli.

Foto Wł. Piotrowski

Ki i ni ha
bez irłasnego szpita’ a

Całe pomieszczenie — to dwa nie* 
wielkie pokoiki gdzie urzęduje pro
fesor z docentem i sekretarka. Stu- 
dęnci porozrzucani po różnych war
szawskich szpitalach mają znacznie u- 
trudniony kontakt ze swoimi pedagoga
mi. Dwa kursy III roku studiów drugiej 
kliniki chorób wewnętrznych Akademii 
Medycznej — to razem 600 osob. I 
dwa lata czekania na oddanie budyn
ku klin ki, która stanowo jedno ze 
skrzydeł (Budynek ,,E") „wzorowej-* 
budowy.

Rok opóźnienia oddania kliniki z 
winy budowlanych — to me mówiąc 
już o stratach jakie ponieśli studen
ci i dydaktyka to również i zmniej
szenie możliwości przeleczenia w c i ą 
gu tego roku tvs;ąca chorych jacy 
przewinęliby się przez sale szpital
ne kliniki.

Piszemy o tym wszystkim dlatego, 
że ten rok opóźnienia może być przez 
ludzi odpowiedzialnych ża ten stan 
rzeczy skrócony albo przedłużony.

Od ich dobrej woli i chęci nadro
bienia starych zaniedbań będzie za
leżało czy w nowym roku akademic
kim studenci II Kliniki Chorób We
wnętrznych AM w Warszawie będą 
pracowali w normalnych, wygodnych 
warunkach. (Sierp)

Subskrypcja na dzieła
Juliusza Sł m a c U e g o

„Dzieła Wszystkie Juliusza Słowa
ckiego11 opracowane pod redakcją 
prof. J. Kleinera — ukażą się w sub
skrypcji — nakładem Zakładu im. 
Ossolińskich we Wrocławiu, w 17 
tomach, w trwałej, płóciennej opra
wne, na papierze dziełowym tzw. 
bezdrzewnym. Będą one publikacją, 
która zamknie całą dotychczasową 
wiedzę o tekstach wdelkiego,. poety.

Przybliżona cena całości „Dzieł 
Wszystkich J. Słowackiego11 — 400 
złotych.

Subskrypcję na „Dzieła" prowadzą 
wszystkie księgarnie ogólnoasortymeńto- 
we „Domu Książki" w całym kraju do 
30 kwietnia br. Ze względu na ograniczo
ną ilość egzemplarzy „Dzieł" — udział w 
subskrypcji będzie honorowany w kolej
ności zgłoszeń.

»Teatr Klary Gazu!«
w Teatrze Wspó czesnym

W piątek 11 bm. odbędzie się za* 
mknięts przedstawienie, w sobotę 12 
bm. premiera „Teatru Klary Gazul“ 
Prospera Merimee. Trzy części przed
stawienia wypełnią: .Kobieta jest 
diabłem11, „Niebo i piekło11 i „Karo
ca11. W przedstawieniu udział biorą: 

Irena Eichlerówna, Irena Kras- 
nowieeka, Zofia Mrn^wska, Ed
ward Fertner, Rudolf Gołębiowski, 
Stanisław Jaśkiewicz, Władysław 
Krasnowiecki, Andrzej Łapicki, 
Tadeusz Łomnicki, Michał Melina, 
Lech Ordon, Mieczysław Pawli
kowski, Juliusz Roland, Jan Żarde- 
cki.

Reżyseria Michała Meliny, deko
racje i kostiumy Jana Kosińskiego.

„ Takie “
lob butelek zepsutego piwa dla jednego  

bufetu pracowniczego — w danym wypad
ku , Warszawskiego Przedsiębiorstwa Tran
sportu przy ul. Jana Kazimierza 44-54 —, 
to przysłowiowa siła złego na jednego. Pi
wo to jest najlepszym  dowodem nieporząd 
ków, braku kontroli technicznej, brako- 
róbstwa itd. rozlewni przy ul. Waliców, 
która wspomnianą partię piwa dostarczy
ła bufetow i 17.11 br.

Jest dowodem  najlepszym, lecz nie je 
dynym. Podobna historia wydarzyła się w  
sierpniu w ub. r. Ta sama rozlewnia do
starczyła do tego samego bufetu partię 
zepsutego piwa. 50 butelek przyjęła roz
lewnia z powrotem  obiecując je wymienić. 
Niestety, nie wymieniła. Bufetowa, która 
się nie mogła, w yliczyć z ow ych butelek  
musiała zatem pokryć stratę z własnej kie 
szeni. Dlatego bufet, nauczony smutnym  
doświadczeniem, ze zwrotem  100 butelek  
nie śpieszy się. Niech stoją. Zwróci — to  
i tak nie wymienią, (i)

P. S. Pod rozwagę rozlewni. Zepsute pi
wo w lutym  — a jak będzie w lipcu?

Złodzieje „Syren”
6-osobowa szajka złodziejska, złożona z 

pracowników Zakładów' Radiowych im. 
Kasprzaka w Warszawie, dokonywała od 
dłuższego czasu systematycznych kradzieży 
aparatów' radiowych, skóry itd. Poza tym 
złodzieje produkowali na własną rękę z 

państwowych materiałów' spawarki elek
tryczne, które przez pośredników sprzeda; 
wali za grube pieniądze inicjatywie pry
watnej.

Injcjatoremi szajki byli: Alojzy Machciń 
ski, elektryk i Kazimierz Szymanowski.

W sierpniu ub. roku skradziono z ma
gazynów OZR 15 kg skóry twardej, używa
nej do produkcji i -większą ilość białego 
metalu. Sprawcy kradzieży wyrwali kłód
kę i dostali się do środka. W listopadzie 
ub. roku złodzieje włamali się do magazy
nu ż aparatami i skradli -9 radioodbiorni
ków „Syrena". W kradzieży wzięli udział

Machciński, Tadeusz Kozak, pełniący obo
wiązki głównego energetyka Zakładu i 
Szymanowski. Radioodbiorniki złodzieje 
przenieśli bez żadnych przeszkód przez te
ren Zakładów (było to wieczorem) i prze
rzucili je przez parkan na teren MFK, 
gdzie odbierał je tamtejszy pracownik, 
brat Szymanowskiego — Henryk.

Poza tym skradziono jeszcze dwukrotnie 
8 aparatów radiowych, które z terenu Za
kładów wywoził służbowym samochodem 
kierowca Jan Dziarnowski. Spawarki elek
tryczne również były wywiezione poza 
~>bręb Zakładów przez złodzieja kierowcę. 

W  skład szajki wchodzili również Józef 
Więckowski ■ i Wacław Kowalczyk.

Szóstkę złodziei aresztowana. Obecnie 
prokuratura sporządziła akt oska.rźenia i 
przesłała do Sądu Powiatowego w War
szawie.


