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Realizując wielkie nauki Józefa Stalina
polski świat pracy w walce o plan przełamuje trudności-zwiększa produkcję
Dalsze zobowiązania z miast i wsi

Z całego kraju napływają meldunki o podejmowaniu i realizacji zobo
wiązań produkcyjnych, którymi polskie masy pracujące pragną uczcić pa
mięć Józefa Stalina.

Ostatnie dni przyniosły poważną po
prawę w stylu i wydajności pracy w 
największych polskich zakładach prze
mysłu włókienniczego — ZPB im. Sta
lina. Ta poprawa wyników produkcyj

R u s z y ł

mwj turfozesjół
etekinwm »Ciiofzów«
W elektrowni „Chorzów" roz

począł pracę nowy turbozespół, 
jedna z największych i najnowo
cześniejszych inwestycji przewi
dzianych programem rozbudowy 
przemysłu energetycznego w pla
nie 6-letnim.

Uruchomienie tego agregatu 
stanowi dalszą poważną pozycję 
w naszej produkcji energii elek
trycznej. Turbozespół może po
kryć zapotrzebowanie na energię 
dwu wielkich kopalń węgla lub 
nowoczesnych zakładów hutni
czych.

Przedterminowe włączenie do 
sieci nowego turbozespołu — to 
rezultat walki załóg „Elektromon- 
tażu“ o wzrost wydajności oraz 
rezultat pomocy elektryków i 
monterów z NRD.

nych wypływa z wielkiej mobilizacji 
załogi w dniach żałoby po śmierci Jó
zefa Stalina. Poprzez analizę stylu 
pracy, wykrywanie ukryty-h rezerw i 
szybkie wprowadzanie ich do produk
cji załoga Zakładów pragnie dać wy
raz zrozumieniu wielkich nauk Józefa 
Stalina i woli dalszej realizacji Jego 
nieśmiertelnych idei. Prządki, tkacze, 
majstrowie, technicy i inżynierowie 
podjęli zobowiązania produkcyjne, któ
rych wykonanie da jeszcze w b.m. do
datkową produkcję ponad 20 tys. tka
nin najwyższego gatunku i przeszło 
6 tys. kg. przędzy. Niezależnie od tego 
wiele zespołów podjęło zobowiązania 
zmierzające do podniesienia jakości 
wytwarzanych towarów, zmniejszenia 
ilości odpadków produkcyjnych itd., co 
przyniesie w sumie gospodarce naro
dowej dodatkowe oszczędności.

Realizacja zobowiązań znajduje już 
swe odbicie w osiąganych wynikach 
produkcyjnych. I tak np. załoga przę
dzalni średnioprzędnej, która w lutym 
i początkowych dniach b.m. osiągała 
100 do 101% planów dziennych, od 7 
bm. przekracza stale dzienne zadania 
o ok. 4%. W tkalni żakardowej załoga 
rytmicznie przekracza zadania, wów
czas gdy jeszcze w lutym i pierwszych 
trzech dniach b.m. produkcja wahała 
się w granicach od 93 do 101%.

Załoga tkalni automatycznej, któ
ra jeszcze w styczniu i lutym znaj-

» W  o f i a r n e j  p r a c y  c h c ą  b u d o w a ć  i u m a c n ia ć  Q ' c z v z n e «

Szeroką falę płynę zgłoszenia do PZPR
W dalszym ciągu szeroką falą pły

ną zgłoszenia do Partii najofiarniej
szych r-obotników, chłopów, inteligen
cji technicznej — tych, którzy zrozu
mieli, że Partia w myśl wskazań 
Wielkiego Stalina wychowuje swych 
członków w duchu bezgranicznej 
ofiarnej służby dla narodu, że uczy 
wzmagać rewolucyjną czujność, umac
niać władzę ludową, wykonywać pla
ny g. spodarcze, budować socjalizm i 
pokój.

W woj. stalinogrodzkim już ponad 
3 tys. przodujących górników, hutni
ków, metalowców, techników, inży
nierów i chłopów pracu^cych zgłosi
ło się do Partii.
- „Nieśmiertelna idea Wielkiego Sta
lina będzie żyć zawsze w naszych 
sercach. Pragnę w szeregach Partii 
lepiej służyć swemu narodowi" — 
powiedział prosząc o przyjęcie do or
ganizacji partyjnej S. Kramarz, prze
wodniczący Koła ZMP na wydziale 
stalowni i kierownik zmianowy w 
trucie „Kościuszko".

We wszystkich niemal fabrykach i 
instytucjach łódzkich do organizacji 
partyjnych napływają masowo zgło
szenia do Partii czołowych przodow
ników pracy. 1

M. in. w zakładach im. J. Strzel
czyka zgłosili się ostatnio do Partii i 
zostali przyjęci jako kandydaci mło
dzi metalowcy — J. Michałowska i 
T. Konieczko. Są oni wychowankami 
organizacji ZMP-owskiej, wyróżniają 
się zdyscyplinowaniem w pracy, wy
sokimi przekroczeniami norm oraz 
dobrymi wynikami w szkoleniu zawo
dowym i ideologicznym.

Wśród nowoprzyjętych kandydatów 
na członków Partii nie brak także 
przedstawicieli inteligencji pracującej. 
Jedną z nich jest H. Sołtysiak — 
nauczycielka Liceum Wychowawczyń 
Przedszkoli, przodownica pracy zawo
dowej i społecznej, aktywistka ZMP.

W stolicy prośby o przyjęcie w po
czet kandydatów na członków PZPR 
złożyło ok. 600 przodujących robotni
ków, techników i inżynierów, pra
cowników fizycznych i umysłowych. 
Do Partii zgłaszają się budowniczo
wie MDM, Muranowa, Mirowa, Me- 
trobudowy, robotnicy z zakładów me
talowych stolicy i inni.

Wśród 30 pracowników Metrobudo- 
wy, którzy złożyli podania o przyję 
cie do PZPR, znajduje się również 4 
inżynierów. Jeden z nich taż. S. Ze 
lent, przewodniczący Rady Technicz
nej Metrobudowy, odznaczony orde
rem Sztandaru Pracy II klasy oraz 
Krzyżem Komandorskim Odrodzenia 
Polski, tak motywuje swoją prośbę o 
przyjęcie w szeregi członków PZPR: 

„Stykając się z ludźmi radzieckimi, 
nauczyłem się od nich w jaki sposób 
najlepiej wyrazić miłość Ojczyzny, 
jak pracować, aby zasłużyć na za
szczytne miano patrioty - obywatela. 
Ci wychowankowie Wielkiego Stalina 
dali mi przykład i wzór w jaki spo
sób ja, polski inżynier, winienem ko
chać i budować mój kraj. Teraz, 
wstępując do PZPR wiem, że będę 
mógł jeszcze: lepiej służyć Warszawie. 
Polsce i dziełu budowy socjalizmu".

W Warszawskiej, Drukarni Nauko
wo - Technicznej im. Rewolucji Paź
dziernikowej zgłosiło się do Partii 15 
czołowych robotników zakładu.

W woj. opolskim obok robotników 
licznie zgłaszają się chłopy z prośbą 
• przyjęcie w szeregi Partii.

W pow. namysłowskim z podaniami
0 przyjęcie do PZPR wystąpiło 24 
chłopów, z których przeszło połowa 
to ZMPowska młodzież, synowie mało
1 średniorolnych chłopów oraz człon
ków spółdzielni produkcyjnych.

Obck młodzieży przystąpienie do 
Partii deklarują wzorowi przodujący 
mało i średniorolni gospodarze.

Również wzorowi żołnierze Ludo
wego Wojska Polskiego pragną wal
czyć w szeregach Partii o utrwalenie 
ppkoju i zbudowanie socjalizmu w 
Polsce.

W jednym z pododdziałów do se
kretarza organizacji partyjnej Kul- 
czaka, zgłosili się z prośbą o przyję
cie w pocżet kandydatów PZPR - -  
przodownicy wyszkolenia bojowego i 
politycznego, członkowie ZMP elewi 
A. Krosek i R. Leśnikowski.

„Dziś, gdy cały naród polski i Woj
sko Polskie czczą pamięć i składają 
hołd Wielkiemu Stalinowi — powie
dział elew Krosek — proszę o przyję
cie do Partii. Chcę wraz ze wszystki- 

członkami Partii w ofiarnej pra'

dowala się poniżej planowanej wy
dajności pracy, osiąga obecnie stale 
poziom produkcji wyższy od plano
wanego. Od 8 — 12 bm. tkacze tego 
wielkiego oddziału osiągnęli najwyż
szy wskaźnik wydajności pracy. W 
oddziale wielką rolę odgrywają zo
bowiązania personelu technicznego, 
który wcielając w życie wskazania 
zawarte w przemówieniu Prezesa 
Rady Ministrów Bolesława Bieruta 
do aktywu górniczego, zasadniczo 
zmienili styl pracy.

Stoczniowcy szczecińscy w dniach 
ogólnonarodowej żałoby po śmierci 
Wielkiego Przyjaciela narodu polskie 
go Józefa Stalina wzmagają wysiłki, 
by w pełni wykonać plany produkcyj
ne. Na pochylniach stoczniowych i w 
halach produkcyjnych działów mecha
nicznych trwa wałka o skrócenie ter
minów przewidzianych w harmonogra
mach o poprawę jakości robót.

M- in. załoga siln ikowni postawiła 
sobie za cel wykonać jak najszybciej 
wszystkie prace montażowe związane 
z wodowaniem nowej jednostki peł
nomorskiej. Silnikowcy postanowili 
również wyposażyć jeden kuter ry
backi i dokonać jego prób na wodzie 
oraz wykonać dalsze dwie jednostki 
rybackie.

Chłopi przyspieszają orki 
wiosenne

Rozumiejąc, że wczesne rozpoczęcie 
orek wiosennych zwłaszcza na tych 
polach, na których z powodu niesprzy
jających warunków atmosferycznych 
nie wykonano orek głębokich w jesie
ni, ma decydujące znaczenie dla spraw
nego i na wysokim poziomie agrotech
nicznym wykonania siewów, PGR y, 
spółdzielnie produkcyjne oraz chłopi, 
gospodarujący indywidualnie, przystę
pują do orek przedsiewnych.

cy budować i umacniać naszą Ojczyz
nę.

Na przebieg tych pierwszych prac 
wiosennych duży wpływ mają zobo
wiązania, jakie wieś oolska masowo 
podejmuje dla uczczenia pamięci 
Wielkiego Wodza i Nauczyciela mas 
pracujących całego świata Józefa 
Stalina. Traktorzyści, realizując swo
je zobowiązania, starają się prace 
wykonać możliwie dobrze i jedno
cześnie przekraczać normy.

Do 11 bm. w woj szczecińskim roz
poczęto orki w ok. 500 spółdzielniach 
produkcyjnych, w których zaorano po
nad 5.200 ha, a także prawie we 
wszystkich PGR-ach, które wykonały 
orki przedsiewne na obszarze blisko 
8,500 ha- Wśród spółdzielni woj. szcze
cińskiego orzących już ziemię pod za
siew zbóż jarych, znajduje się 95 spół
dzielni zorganizowanych w r.b.

14 marca b. r. przyparła 70 roc».i<w tmierci genialnego 
mego socjalizmu -  Karola Marksa. O Jego zycm 
na str. 3.

2100 zagród i 2 tys. mieszkań w PER na Ziemiach Zach.
gotowych do natychmiastowego objącia przez osadnikówPaństmo zapeiunia doskonałe inarunki osiedleńcze
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Podobnie iak w r ub. Państwo umożliwia małorolnym i bezrolnym
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Kflwanifcat o cfurolie
Prezydenta Oottwalda

PRAGA (PAP). Prezydium Komite
tu Centralnego Komunistycznej Partii 
Czechosłowacji i Prezydium Rządu Re
publiki Czechosłowackiej podały do 
wiadomości, że przewodniczący Komu
nistycznej Partii Czechosłowacji i Pre
zydent Republiki Czechosłowackiej 
Klement Gottwald zachorował 12 b.m. 
rano na ostre zapalenie płuc i opłucnej.

13 b.m. nastąpiło pogorszenie stanu 
zdrowia. Zastosowano natychmiast e- 
nergiczne środki leczenia. Niemniej 
stan zdrowia Klementa Gottwalda jest 
nadal poważny.

Prezydium Komitetu Centralnego 
Komunistycznej Partii Czechosłowacji 
i Prezydium Rządu Republiki Czecho
słowackiej czuwają nad przebiegiem 
leczenia Klementa Gottwalda. ,

Tym wszystkim chłopom, którzy 
zdecydują się osiedlić na Ziemiach 
Zachodnich, Państwo przydziela wy
remontowane zagrody lub mieszkania, 
zapewnia bezpłatny przejazd dla ro 
dżin, bezpłatny przewóz dobytku, za
pomogi na koszty związane z przejaz
dem, kredyty umarzalne na zakup ko
ni, krów i trzody chlewnej, a chło
pom obejmującym samodzielne gospo
darstwa lub wstępującym do _ spół
dzielni produkcyjnych—również kre
dyty na zagospodarowanie się w 
pierwszym roku po osiedleniu.

Osiedleńcy, którzy otrzymują przy
dział gospodarstw lub wstępują do 
spółdzielni, korzystają w dalszym cią
gu ze zwolnienia od obowiązku dosta
wy zboża i zwierząt rzeźnych oraz 
obowiązku dostawy ziemniaków i mle
ka w roku osiedlenia się i w roku 
następnym, a także nie płacą podat
ków w roku osiedlenia i w ciągu 2 
lat następnych.

Te doskonale warunki oraz przy
kład chłopów, którzy osiedlili się 
na Ziemiach Zachodnich w ub. r. i 
dzięki pomocy Państwa oraz rad 
narodowych zdołali się już zagospo
darować, stanowią poważną zachętę 
dla rodzin chłopskich, gospodarują
cych na małych kawałkach ziemi i 
nic mających innych możliwości po
prawienia życia sobie i swoim ro
dzinom.
Świadczy o tym fakt, że już w cią

gu pierwszych miesięcy tego roku na 
Ziemie Zachodnie wyjechało wiele 
delegacji chłopskich, które zarezerwo
wały gospodarstwa wraz z zagrodami 
i mieszkaniami dla siebie i dla swych 
znajomych. Wielu spośród tych chło

pów wraz z rodzinami już osiedliło 
się w województwach zachodnich, aby 
jak najwcześniej przystąpić do prac 
wiosennych w nowym miejscu za
mieszkania,. Od początku roku do 
10 bm. z województw centralnych 
i wschodnich wyjechafo na Zie
mie Zachodnie ogółem 580 rodzin 
chłopskich, z których _ najwięcej 
345 rodzin — osiedliło się w PGR-ach 
jako robotnicy stali. Pozostałe rodzi
ny osiedliły się w spółdzielniach pro
dukcyjnych, objęły samodzielne go

spodarstwa lub też otrzymały pracę vf, 
leśnictwie.

W województwach zachodnich są 
jeszcze nadal możliwości osiedlenia 
się. Rady narodowe przygotowały 
do natychmiastowego objęcia 2.700 
zagród w gromadach i w spółdzielń 
nlach produkcyjnych, a PGR-y 2 tys. 
mieszkań dla robotników stałych, 
którzy zamierzają się w nich osied- 
lić.
Wiele mieszkań, wśród których —• 

podobnie jak w PGR-ach są samo
dzielne domki z ogródkami, przygoto
wano również dla chłopów, pragną
cych przystąpić w charakterze stałych 
robotników do pracy w leśnictwie i 
zakładach przemysłu drzewnego. Dal
sze zagrody i mieszkania dla osadni
ków są w toku przygotowań.

Naruszenie linii demarkacyjnej— granicy IIR H
przez angielski samolol uiojskomy
P r o t e s t  g e n . C z u j k o w a

BERLIN (PAP). — 12 bm. dowód
ca naczelny radzieckich wojsk oku; 
pacyjnych w Niemczech gen. armU 
Czujkow wystosował do brytyjskiego 
Wysokiego Komisarza w Niemczech 
zach. Kirkpatricka następujące pis
mo: . , ..

Uważam za konieczne zakomuniko
wać panu co następuje: Jak wynika 
ze sprawdzonego przeze mnie rapor
tu dowództwa radzieckiej jednostki 
lotniczej w rejonie Schworin, 12 ban. 
o godz. 14 minut 26 według czasu 
berlińskiego w rejonie Beizenburg 
spostrzeżony został samolot wojsko - 
wy — bombowiec, który, po naruszę 
niu linii demarkacyjnej, leciał nad 
terytorium NRD trasą Beizenburg — 
Parchim — Rostock (na wybrzeżu 
Bałtyku), przenikając w ten sposób 
na 120 km w głąb terytorium NRD.

MARKSIZM Z W Y C I Ę S K I
Sie d e m d zie s ię c io l e c ie

Kn.rnla Marksa twÓrOV na
zgonu

Karola Marksa, twórcy naukowego 
socjalizmu i międzynarodowego, zor
ganizowanego ruchu robotniczego, ob
chodzimy w chwili niezmiernie bole
snej — w chwili, gdy przestało bić 
serce genialnego kontynuatora mar- 
ksowskiej nauki i twórcy pierwsze
go w świecie socjalistycznego pań
stwa, Józefa Stalina. Ale tę rocznicę— 
70-lecie zgonu Marksa — obchodzimy 
jednocześnie w okresie, kiedy mar- 
ksowskie idee są realizowane przez 
jedną trzecią ludzkości, kiedy mar
ksizm wbrew wszelkim usiłowaniom 
gnijącego ustroju i ginącej klasy ka

dzących społeczeństwem ludzkim — i dnym kraju; wzbogacili marksowski 
wskazał jej drogę do urzeczywistnię- internacjonalizm rozwijając naukę o 
ni,a wielowiekowych marzeń o spra- kwestii narodowej, o ruchu narodowo- 
wiedliwym świecie. wyzwoleńczym jako naturalnym so-

Wraz z narodzinami marksizmu i juszniku klasy robotniczej; uczyli, ze 
nowoczesnego ruchu robotniczego, kie- dyktatura proletariatu musi się oprzeć

Marks nauczył ludzkość, jakie prawa 
rządzą społeczeństwem kapitalistycz
nym i jak obalić kapitalizm. Lenin i 
Stalin rozwinęli naukę Marksa, zrea
lizowali ją, tworząc państwo radziec
kie — i uczyli, jak budować socjalizm

ru^ceg^^ię^narksistowską ideologią, „a sojuszu robotniczo - chłopskim i Stalin nauczył ludzkość, jak pójść da- 
ludzkość wkroczyła w nową erę: była wskazali drogę, po której dojdzie do lej: od socjalizmu do komunizmu, 
już nie tylko podmiotem historii, lecz socjalizmu chłop; dowi^fIi; dla^ f ®  AIJKA Marksa, Engelsa, Lenina i

■‘•^Stalina, przeobraziła niejej awangardą, klasa robotnicza wal
cząca pod sztandarem marksizmu, za
częła historię świadomie tworzyć.

Liczne i różne były i są nadal środki, 
którymi burżuazja broniła i nadal broni 
swego panowania. Topiła we krwi już 
nie tylko rewolucyjne powstania i wy

wszelkie wypaczenia marksizmu przez 
opertunistów, trockistów itd., muszą 
doprowadzić do zdrady, do zaprzeda
nia się burżuazji.

pitalizmu i burżuazji — toruje sobie stąpienia  ̂proletariatu, lecz również 
drogę do świadomości wciąż nowych i strajki i inne akcje robotników znue- 
nowych milionów ludzi na całym rzające do poprawienia warunków e- 
śwlecie, kiedy mamy niezachwianą konomicznych. Od antysocjalistycz- 
pewność, że socjalizm zwycięża i zwy- nych ustaw Bismarcka poprzez hitle

kapitalizmu. Burżuazja walczyła i wal
czy przeciwko socjalizmowi nie tylko 
terrorem. Jej agenci wewnątrz ruchu 
robotniczego, socjaldemokraci i cpor- 
tuniści wszelkiej maści, rozmaitymi 
teoryjkami próbowali wypaczyć mark
sizm, stępić jego ostrze, rozbroić rewo
lucyjny ruch robotniczy i sprowadzić

cięży ostatecznie, kiedy, dzięki twór
czemu rozbojowi marksizmu przez 
Lenina i Stalina, ludzkość wie, jak 
walczyć i zwyciężać.

Dążenie do ustroju sprawiedliwości
społecznej, marzenie o świecie, w któ- —.?  ------ ----- - — «------  —
rym nie będzie nędzy i poniżeni^ terrorem. Jej agenci wewnątrz 
przemocy i wojen, są chyba prawie 
tak stare, jak stare są dzieje ludzko
ści. Przez stulecia prowadziły one 
biednych i wydziedziczonych do roz
paczliwych buntów. Ale te bunty 
kończyły się albo klęską, albo zamia
ną jednej klasy wyzyskiwaczy na 
drugą klasę wyzyskiwaczy, jednej for
my wyzysku na drugą formę wyzy
sku. Dopiero kapitalizm zrodzi! kla
sę _  proletariat — której historycz
nym zadaniem jest stworzenie ustroju 
równości i braterstwa, która, według 
słów Engelsa, „nie może już wyzwo 
lic się spod panowania klasy wyzyski 
waczy i ciemiężycieli (burżuazji), ni? 
wyzwalając zarazem na zawsze cale 
go społeczeństwa od wyzysku, uciskt 
i walk klasowych". (Z przedmowy dr 
Manifestu Komunistyc/jnego). I dopie „ —-
ro marksizm dal tej klasie potężny kapitalistycznych udowodnili mozh- 
oręż walki — naukę o prawach rzą-

syjskiego proletariatu do Rewolucji 
Październikowej, po zwycięstwie 
pierwszej „szturmowej brygady" — 
zbudowali potężne, socjalistyczne mo
carstwo. Udowodnili, że naród może 
się rządzić bez wyzyskiwaczy, że naród, 
rządzący się bez wyzyskiwaczy, zdoby
wa drogę do potęgi, do dobrobytu, do 
prawdziwie narodowej, bo powszech-

v* -------- nej kultury. Udowodnili, że państwo
tylko celowi: przedłużeniu gnijącego jjezklasowe, oparte o całkowite równo- 
kanHsilhitiii. Rnrżuazia walczyła i wal- ____s__s_ nańcilim U/ 1/fń.

tylko
Związek Radziecki. Dzięki istnie 
niu państwa socjalistycznego, so
cjalizm po zwycięstwie ZSRR nad fa- 

Lenin i Stalin, po poprowadzeniu ro- szyzmem hitlerowskim, objął ludowe 
”  i~~n ęhiny j państwa demokracji ludowej

rowskie obozy śmierci do broni napal
mowej i bakteriologicznej stosowanej 
w Korei — wszystko służy jednemu

wo socjalizmu jest __ wiekopomne 
dzieło dokonane przez Lenina i Stali
na.

Lenin i Stalin rozwinęli marksizm, 
wyciągnęli zeń teoretyczne i polityczne 
wnioski w nowej epoce, epoce impe
rializmu. Rozwinęli marksowską naukę 
i roli partii, o dyktaturze proletariatu. 
: władzy państwowej w ustroju soeja- 
'istycznym; na podstawie swej teorii 

nierównomiernym rozwoju państw

w Europie. Dzięki istnieniu państwa 
socjalistycznego rośnie na całym świe
cie ruch robotniczy, dążący do socjaliz
mu i ruch narodowo - wyzwoleńczy w 
krajach kolonialnych. Niezawodną bu
solą dla wszystkich tych, którzy walczą 
jeszcze z uciskiem i wyzyskiem, jest 
marksizm - leninizm, jest praktyka 
Związku Radzieckiego.

Ponad 100 lat temu pisał Marks;
„ Widmo krąży po Europie — wi

dmo komunizmu. Wszystkie potęgi 
starej Europy połączyły się do świę
tej nagonki przeciw ternu widmu: 
papież i car, Metternich i Guizot, 
francuscy radykałowie i niemieccy 
policjanci".

komunizmu — rewolucji
__________  dziś jedną
trzecią ludzkości i do której dążą setki 
milionów łudzi na całym świecie, stra-

................. .....__ __„__„__  szy i dziś, z jeszcze większą silą, mię-
w ZSRR", wykrywająca obiektywne dzynarodowy kapitał. I dziś łączą się

Wobec tego, że samolot ten kiero
wał się dalej w głąb terytorium 
NRD, dwa znajdujące się wówczas 
w powietrzu myśliwce radzieckie 
wezwały go do lądowania na naj
bliższym lotnisku, zgodnie z prze
pisami obowiązującymi w lotnictwie 
radzieckim, jak również w lotnictwie 
wojskowym innych państw. Jednak
że samolot, który wtargnął do obsza
ru powietrznego NRD, nie tylko nie 
podporządkował się temu wezwaniu, 
lecz otworzył o;ień do samolotów 
radzieckich.

Myśliwce radzieckie zmuszone były 
wówczas dać ogień ostrzegawczy. Ml- 

| mo to samolot, który wtargnął do 
obszaru powietrznego NRD, _ w dal
szym ciągu ostrzeliwał myśliwce ra
dzieckie. Te ostatnie zmuszone by
ły w odpowiedzi na to otworzyć 
ogień, po czym samolot, który wtarg
nął do obszaru powietrznego NRD, 
począł obniżać lot i spadł na połud
niowy-zachód od Schwerin na tery
torium NRD.

Na rmejsou ucadku znaleziono 
szczątki rozbitego samolotu, który —■ 
jak się okazało — był bombowcem 
'typu „Avre-Lincoln“ z brytyjskimi 
znakami rozpoznawczymi, oraz zwło
ki 4 angielskich lotników wojsko
wych; piątego lotnika, ciężko ranne
go, umieszczono w szpitalu. Stwier
dzono, że na rozbitym samolocie znaj
dowały się dwa działa, karabin ma
szynowy ciężkiego kalibru, amunicja 

* i wystrzelane łuski od nabojów.
Informując pana o powyższym po

żałowania godnym fakcie składam 
jednocześnie protest przeciwko naru
szeniu przez .angielski samolot woj
skowy linii demarkacyjnej — grani
cy NRD.

uprawnienie narodów, państwo, w któ
rym społeczna własność środków pro
dukcji rozwija ze wszech miar siły 
wytwórcze kraju i wyzwala nieznane 
dotąd w historii siły twórcze w naro
dzie _  jest potęgą nie do pokonania.

Ostatnie lata powojennego budow
nictwa w ZSRR mają szczególnie do-

ZIELEM które wywarło i będzie niosie znaczenie dla rozwoju ZSRR, dla „Widmo" komunizmu -
D  wywierało decydujmy wpływ „a dateej. w ^ a c ą m a  a

dzieje całego świata, na zwycięst- tym samym dla całego międzynaroao
wego ruchu robotniczego. Praca Stali
na „Ekonomiczne problemy socjalizmu

wość zbudowania socjalizmu w je- nizmu.

prawa, które rządzą również w gospo
darce socjalistycznej, ale mogą być wy
korzystane dla dobra społeczeństwa — 
tak jak istniejące obiektywne prawa 
przyrody są wykorzystywane w ZSRR 
dla dobra społeczeństwa — wskazała 
ludzkości realne, konkretne perspekty
wy, realne, konkretne drogi wiodące 
na jeszcze wyższy szczebel, dp komu-

do „świętej nagonki" przeciwko niemu 
papież i miliarderzy amerykańscy, 
sprzedajni politycy zachodniej Europy 
i hitlerowscy zbrodniarze wojenni.

Ale dzieło, rozpoczęte przez Marksa, 
dzieło poprowadzone dalej przez Le
nina i Stalina, zwycięża i zwycięży o- 
statecznie. Wiek XX będzie wiekiem 
socjalizmu.

Ed. W-

W 70 rocznicę zgonu
Karola Marksa

BERLIN (PAP). Lud niemiecki uro
czyście obchodzi 70 rocznicę zgonu 
twórcy socjalizmu naukowego, wiel
kiego syna narodu niemieckiego —• 
Karola Marksa.

W myśl apelu KC Niemieckiej So
cjalistycznej Partii Jedności naród nie
miecki obchodzi 1953 r. jako „Rok Ka
rola Marksa".

672 min. egzemplarzu
dzieł Stalina
wydano w ZSRR

MOSKWA. (PAP).—Klasyczne pra
ce Józefa Stalina są szeroko rozpo
wszechnione w Związku Radzieckim. 
Studiują je miliony robotników, koł
choźników i inteligencji pracującej.

Według danych Wszechzwiązkowe
go Domu Książki ukazało się w ZSRR 
przeszło 9 tys. wydań dzieł Stalina w 
101 językach. Łączny ich nakład wy
nosi ponad 672 min. egz.
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UDAREMNIA PRÓBĘ POKOJOWEGO UREGULOWANIA SPRAWY
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»Wzmacniać nieustannie potągą ZSRR«
Artykuł w stępny » Prawdy «

NOWY JORK (PAP) 11 bm. odbyło się plenarne posiedzenie Zgromadze
nia Ogólnego NZ poświęcone sprawozdaniu Komisji Politycznej w kwestii 
koreańskiej.

/ Dyskusja nad kwestią koreańską w 
Komisji Politycznej wykazała, że blok 
amerykańsko - angielski ze St. Zjedno
czonymi na czele występuje przeciwko 
powzięciu przez ONZ uchwał zmierza
jących do położenia kresu wojnie w 
Korei. Ugrupowanie to nie dopuściło 
do przyjęcia propozycji ZSRR w spra
wie niezwłocznego i całkowitego za
przestania działań wojennych na lą
dzie, na morzu i w powietrzu oraz u- 
tworzenia komisji do pokojowego ure
gulowania kwestii koreańskiej. Narzu
ciło ono Komisji Politycznej projekt 
rezolucji wniesiony przez delegatów 
USA, Anglii, Kanady, Danii, Francji, 
Filipin i Syjamu, przewidujący utrzy-

jennych — zgodnie z propozycją 
ZSRR. — Zaprzestanie^ działań wo
jennych nie tylko nie skomplikowa
łoby rozwiązania sprawy repatriacji 
jeńców wojennych, lecz przeciwnie 
ułatwiłoby je.

W wyniku dyskusji nad kwestią 
koreańską stało się rzeczą jasną, że 
St. Zjednoczone i państwa popiera
jące politykę USA w sprawie Korei 
postanowiły i tym razem nie do
puścić do powzięcia jakiejkolwiek' 
uchwały, .która by przyczyniła się 
do uregulowania tego problemu. 
Świadczą o tym również ostatnie wy
stąpienia obrońców polityki amery
kańskiej, m. in. angielskiego ministra

manie tzw. „komisji do spraw zjedno- ispraw zagranicznych. Świadczy o tym 
czenia i odbudowy Korei11, jak również j zwłaszcza upór, z jakim przedstawi 
osławionego „pełnomocnika'generalne- j C1.e'̂ e USA domagają się przedłuze- 
go ONZ do spraw odbudowy Korei1' \nia terminu działalności komisji ko- 
pozostającego na usługach dowództwa 1 reańskiej ONZ, którą sprawcy wojny 
amerykańskiego w Korei Uchwalenie j w Korei wykorzystują jako para- 
tej rezolucji w Komisji Politycznej jwarL 
raz jeszcze dowiodło, że St. Zjednoczo 
ne i popierające je kraje dążą do raz 
szerzenia wojny w Korei.

Przed głosowaniem nad projektami j 
rezolucji zawartych w sprawozdaniu 
Komisji Politycznej przemawiali na 
plenum delegaci szeregu krajów wy
jaśniając swe stanowisko.

Brytyjski minister spraw zagr. Eden 
utrzymywał, jakoby St. Zjednoczone, 
Anglia i popierające je kraje „szczerze 
pragnęły zaprzestania wojny w Korei11, 
ale następnie sam obalił swoje twier
dzenie oświadczając, że w obecnej 
chwili „trudno dojrzeć jakąkolwiek 
perspektywę rychłego pokoju w Ko
rei11. Podjęte przez Edena próby wy
bielenia agresywnej polityki bloku a- 
merykańsko - angielskiego w kwestii 
koreańskiej wskazują, że rząd angiel
ski ma zamiar popierać amerykańskie 
plany rozszerzenia wojny na Dalekim 
.Wschodzie.

Przemówienie
delegata radzieckiego Gromykl

Z kolei zabrał głos przedstawiciel 
ZSRR A. Gromyko:

Powstaje pytanie — oświadczył 
mówca — czym tłumaczy się fakt, 
że pomimo długiej dyskusji nad kwe
stią koreańską w ONZ, pomimo co
raz bardziej stanowczych żądań sze
rokich warstw społeczeństwa we 
wszystkich krajach świata by poło
żono kres wojnie w Korei, ta agre
sywna wojna, narzucona narodowi 
koreańskiemu* wciąż jesizcze trwa 
pociągając za sobą codziennie coraz 
to nowe ofiary.

Nie trudno odpowiedzieć na to 
pytanie, jeżeli spojrzymy faktom 
prosto w oczy. Otóż fakty dowo
dzą, że rząd St. Zjednoczonych zaj 
muje wrogie stanowisko wobec 
wszelkich propozycji zmierzających 
do uregulowania kwestii koreań
skiej i do położenia kresu wojnie 
w Korei.
Przytaczając treść pokojowych pro

pozycji wniesionych przez delegację 
radziecką, Gromyko stwierdza, że 
przedstawiciele St. Zjednoczonych i 
popierających je państw nie przyto
czyli żadnych przekonywających ar
gumentów przeciwko tym propozy
cjom radzieckim.

Nie zdadzą się na nic żadne pró
by wybielania stanowiska rządu USA 
i obrony działalności osławionej ko
misji koreańskiej ONZ. Fakty dowo
dzą, kto w rzeczywistości pragnie 
pokojowego uregulowania sytuacji w 
Korei, a kto tego nie chce i osła
niając się imieniem ONZ torpeduje 
powzięcie uchwał w sprawie za
przestania wojny w Korei i repatria
cji wszystkich jeńców wojennych. 
Oświadczenia delegatów amerykań
skich ujawniają całą obłudę stano
wiska rządu USA. Mówi się nam 
o rzekomym pragnieniu zakończenia 
wojny koreańskiej, ale w istocie rze
czy udaremnia się powzięcie uchwał 
zmierzających do osiągnięcia tego ce
lu.

Gdyby rząd USA chciał rzeczywi
ście zakończenia wojny w Korei, nie 
powinien był oponować przeciwko nie
zwłocznemu zaprzestana działań wo-

Delegacja radziecka, podobnie 
jak w Komisji Politycznej, stwier
dza, że propozycja w sprawie prze
dłużenia działalności tej komisji, 
podobnie jak przyjęta poprzednio 
rezolucja w sprawie jeńców wojen
nych nie jest drogą do pokojowe
go uregulowania kwestii koreań- J 
skiej. Ażeby doprowadzić do za- ! 
przestania przelewu krwi w Korei 
i do uregulowania legę problemu, 
m. in. sprawy jeńców wojennych, 
należy natychmiast położyć kres 
działaniom wojennym w Korei — 
na lądzie, na morzu i w powietrzu 
— należy repatriować wszystkich 
jeńców wojennych zgodnie z uzna
nymi powszechnie normami prawa 
między narodowego.
Aby ułatwić rozwiązanie tych do

niosłych zadań. NALEŻY ZLIKWI
DOWAĆ KOMISJĘ KOREAŃSKĄ 
ONZ. Delegacja radziecka domagała 
się i żąda nadal zlikwidowania tej 
skompromitowanej komisji, w przeko
naniu, że nie tylko nie narazi to na 
szwank sprawy położenia kresu woj
nie w Korei, lecz przeciwnie może być 
jedynie pożyteczne. Będzie to poży
teczne choćby dlatego, że za plecami 
tej komisji nie będą chowali się ci, 
którzy wciąż jeszcze udaremniają 
wszelkie próby pokojowego uregulo
wania kwestii koreańskiej.

Replika przedstawiciela USA
Przedstawiciel USA Lodge powtó

rzył swe dawne, już napiętnowane 
przez delegację radziecką' oszczerstwa 
pod adresem Chińskiej Republiki Lu
dowej, Koreańskiej Republiki Ludo
wo - Demokratycznej i Związku Ra
dzieckiego. Znaczną część swego prze
mówienia poświęcił Lodge próbom u- 
myślnego wypaczenia stanowiska de
legacji radzieckiej w sprawie Korei. 
Delegat amerykański uchylił się od 
odpowiedzi na pytanie, dlaczego ame
rykańskie koła rządzące sprzeciwiają 
się uregulowaniu kwestii koreańskiej 
i nie zgadzają się na zaprzestanie 
działań wojennych w Korei.

wykazała również, że większość Ko
misji Politycznej nie chce dopuścić do 
żadnych posunięć, które umożliwiłyby 
zlikwidowanie wojny w Korei i po
wstrzymanie niszczycielskiej akcji 
prowadzonej przez wojska St. Zjedno
czonych. Jasne jest, że zanim podej
mie się jakiekolwiek kroki w kierun
ku odbudowy i zapewnienia trwałej 
pomocy dla ludności w Korei,, należy 
przerwać działania wojenne.

W tej sytuacji rezolucja 7 państw 
stanowi jedynie próbę odwrócenia u- 
wagi opinii publicznej od stanu rzeczy, 
jaki wytworzył się w ONZ, a mianowi
cie od faktu, że pomimo trwania kon
fliktu koreańskiego, pomimo głosów o- 
pinii publicznej domagających się za
kończenia wojny i jakkolwiek konflikt 
ten zagraża pokojowi i bezpieczeństwu 
międzynarodowemu — Zgromadzenie 
Ogólne kończy debatę koreańską bez 
podjęcia jakichkolwiek kroków, które 
zmierzałyby do zakończenia działań 
wojennych.

Delegacja polska poparła w Komisji 
Politycznej radziecki projekt rezolucji 
w sprawie zlikwidowania tzw. komi
sji do spraw zjednoczenia i odbudowy 
Korei. Jest to konsekwencja ogólnego 
stanowiska delegacji polskiej w kwe
stii koreańskiej. Od chwili powstania 
tej komisji wskazywaliśmy, że nie jest 
ona zdolna do wypełnienia zadań zwią

zanych ze sprawą pokojowego rozwią 
zania kwestii koreańskiej i że nie słu
ży bynajmniej celom pokojowym.

Należy więc uznać wspomnianą 
komisję za czynnik przeszkadzający 
pokojowemu rozwiązaniu konfliktu 
koreańskiego. Zlikwidowanie tej ko
misji może jedynie ułatwić takie roz
wiązanie. Z tych względów delegacja 
polska popiera wniosek radziecki.

Dalsza dyskusja i glosowanie
W dalszym ciągu przemawiali m.in. 

przedstawicie! Czechosłowacji, przed
stawiciele USRR, Baranowski i BSRR 
Kisielew, którzy poparli wniosek ra
dziecki o zlikwidowanie tzw. komisji 
ONZ do spraw zjednoczenia i odbudo
wy Korei, podkreślając, że jedynie 
słuszną drogę do położenia kresu krwa
wej wojnie w Korei przewiduje propo
zycja ZSRR.

W głosowaniu za propozycją radziec
ką padło 5 głosów (ZSRR, Polska, Cze
chosłowacja, USRR i BSRR). Więk
szością głosów przyjęto rezolucję prze
widującą utrzymanie „komisji do 
spraw zjednoczenia i odbudowy Ko
rei11. Delegaci ZSRR, BSRR, USRR, 
Czechosłowacji i Polski głosowali prze
ciwko tej rezolucji.

Na tym w Zgromadzeniu Ogólnym 
zakończyła się dyskusja nad sprawą 
koreańską. Dyskusja ta dowiodła nie
zbicie, że grupa państw w ONZ ze St. 
Zjednoczonymi na czele iv dalszym cią
gu przeciwstawia się pokojowemu u- 
regulowaniu problemu koreańskiego.

MOSKWA. (PAP). — „Prawda11 w 
artykule wstępnym pt. „Wzmacniać 
nieustannie potęgę państwa radziec
kiego11 pisze m. in.:

Fundamentem państwa radzieckie
go, źródłem jego siły i niezwyciężo- 
ności jest sojusz robotników i chło
pów.

Partia Komunistyczna, wzmacnia7 
jąc ze wszystkich sił sojusz robotni
ków i chłopów, przeobraziła ten so
jusz w niewzruszoną jedność moral- 
no-polityczną społeczeństwa radziec
kiego, będącą potężną siłą napędową 
naszego rozwoju.

Wierna nauce Lenina i Stalina 
Partia Komunistyczna za swój święty 
obowiązek uważa dalsze nieustanne 
umacnianie ze wszystkich sił sojuszu 
klasy robotniczej i chłopstwa kołcho
zowego.

Źródłem siły i niezwyciężoności pań
stwa radzieckiego jest przyjaźń i bra
terska współpraca narodów ZSRR.

Wierna zasadom leninowsko - sta
linowskiej polityki narodowościowej, 
Partia Komunistyczna strzeże i będzie 
nadal jak źrenicy oka strzec jednoś
ci i przyjaźni narodów ZSRR, umac
niała i będzie umacniać wielonarodo
we państwo radzieckie.

Państwo radzieckie prowadzi sta
nowczo i konsekwentnie leninowsko- 
stalinowską politykę pokoju i przy
jaźni między wszystkimi narodami. 
Jednocześnie śledzi ono czujnie kno
wania imperialistycznych podżegaczy 
do nowej wojny.

Narody świata czczą pomiąć Józefa Stalina
Tysiące depesz i listów kondolencyjnych —  akademie żałobne

Na całym świecie masy pracujące dają wyraz swemu żalowi z powodu 
zgonu Józefa Stalina. Na żałobnych akademiach i zebraniach, w tysiącach 
listów i depesz ludzkość czci pamięć Wielkiego Wodza postępu.

Przemówienie 
min. Skrzeszewskiego

Szef delegacji polskiej, minister 
Skrzeszewski poparł wniosek radziec
ki o zlikwidowanie tzw. komisji ONZ 
do spraw zjednoczenia i odbudowy 
Korei.

Delegacja polska — przypomniał 
min. Skrzeszewski — głosowała w 
Komisji Politycznej przeciwko rezo
lucji 7 państw, ze St. Zjednoczonymi 
na czele i będzie głosowała przeciw
ko tej rezolucji również na plenar
nym posiedzeniu Zgromadzenia Ogól
nego, z następujących powodów:

Przebieg debaty nad problemem 
koreańskim, która toczyła się w cią
gu ubiegłych dwóch tygodni w Ko
misji Politycznej, wyraźnie wskazuje, 
że pomimo istnienia konkretnych mo
żliwości natychmiastowego zaprzesta
nia działań wojennych na lądzie, na 
morzu i w powietrzu, a następnie 
podjęcia kroków dla pokojowego ure
gulowania całości tego problemu 
rząd St Zjednoczonych zamierza kon
tynuować agresję w Korei. Debata

Jb-ułgarid
W Bułgarii robotnicy fabryk, zakła

dów i budowli, członkowie spółdziel
ni produkcyjnych czcząc pamięć Jó
zefa Staiina zaciągają warty produk
cyjne.

Załoga zakładów włókienniczych 
„Bułgaria11 w Sofii zobowiązała się 
pracować po — stachanowsku. Tkacz
ka wielowarsztatowa tej fabryki Wa- 
silka wykonała normę produkcyjną 
w 220 proc. Laureatka nagrody Dy- 
mitrowskiej, tkaczka B. Gerasimowa 
zobowiązała się wykonywać plan w 
240 proc.

Warty produkcyjne zaciągnęły 
również załogi Państwowych Zakła
dów Budowy Maszyn im. „23 Grud
nia11, Państwowych Zakładów Prze
mysłowych „Madar“ i wielu innych.

C zech o słow acj a
Ambasada ZSRR w Czechosłowa

cji, otrzymała przeszło 3.000 listów i 
depesz z wyrazami współczucia od 
załóg fabrycznych i zakładów prze
mysłowych, szkół, organizacji par
tyjnych, związkowych i społecznych 
oraz od poszczególnych osób.

W dniach wielkiej żałoby ambasa
dę odwiedziły liczne delegacje i po
szczególne osoby — ogółem przeszło 
35.000 osób, które, złożyły wyrazy 
głębokiego współczucia KPZR, Rzą
dowi i narodowi radzieckiemu z po

wodu ciężkiej straty 
Staiina.

zgonu. Józefa

A n g l i a
12 bm. odbył się w Londynie w ra

tuszu Hammersmith z inicjatywy An
gielskiego To w. Łączności Kulturalnej 
z ZSRR wiec poświęcony pamięci Jó
zefa Stalina. Na wiecu przewodniczył 
znany działacz postępowy D. Pritt.

Wybitny uczony angielski prof. Ber- 
nal podkreślił w swym przemówieniu, 
że Józef Stalin głosił ideę utrzymania 
pokoju by ludzkość mogła tworzyć, by 
nauka i wiedza mogły stać się udzia
łem ludu.

Wybitny kompozytor dr Allan Bush 
stwierdził, że idee Stalina stały się 
bodźcem zagrzewającym do działania 
miliony ludzi wszystkich, krajów.. Po
winniśmy być szczęśliwi — oświad
czył Bush — że żyliśmy wtedy, kiedy 
żył Stalin.

Na wiecu przemawiali również człon
kowie ' delegacji uczonych angielskich, 
którzy zwiedzili Związek Radziecki, 
dr Hiras Jules, pani Nanton. Przema
wiali również prof. W. Child, poeta 
Melńe i aktor Miles Mallison. 

Zamykając wiec, Pritt oświadczył: 
„Świat stracił człowieka, który od

dal niezmierną usługę sprawie po
stępu ludzkości. Następcy Stalina i 
Jejc naród będą kontynuować Jego 
dzieło i będą wałczyć o 7;nlturę. ńn- 
kój i szczęście Jego dzieło i Jego

porywający przykład żyją i wzboga
cą nasze życie11.
Uczestnicy wiecu uczcili pamięć Jó

zefa Stalina chwilą milczenia.
Si. Zjednoczone

Do ambasady ZSRR w Waszyngto
nie nadchodzą nadal liczne listy i de
pesze z wyrazami głębokiego współ
czucia z powodu zgonu Wodza narodu 
radzieckiego i całej postępowej ludzko
ści, Józefa Stalina.

Wśród osób, które złożyły wyrazy 
współczucia, znajdują się pisarze ame
rykańscy: Howard Fast i Albert Kahn, 
wybitny uczony murzyński prof. Du 
Bois redaktor pisma postępowego 
„New World Reviev“ J. Smith, przed
stawiciele różnych organizacji, robot
nicy, studenci i lekarze.

Wierna nakazom Lenina i Stalina 
Partia Komunistyczna umacniała i 
będzie również nadal umacniać potę
gę naszej okrytej chwałą Armii Ra
dzieckiej, która potrafi udzielić druz
gocącej odprawy każdemu agresorch
wi. , . . .

Partia Komunistyczna przekształci-* 
ła Związek Radziecki w niezdobytą 
twierdzę socjalizmu dlatego, że kie
rowała się nieustannie wskazaniami 
Towarzysza Stalina, że wzmacniała ze 
wszech miar państwo socjalistyczne.

Partia nasza uważa za swój świę
ty obowiązek również dalsze nieu
stanne i wszechstronne umacnianie 
państwa radzieckiego — ostoi pokoju 
i bezpieczeństwa narodu — albowiem 
jest to niezwykle ważny warunek 
zbudowania komunizmu w naszym 
kraju. Partia wychowuje komunistów 
i wszystkich ludzi pracy w duchu 
wysokiej czujności politycznej, w du
chu nieprzejednania i stanowczości\w 
walce z wrogami wewnętrznymi \ i 
zewnętrznymi.

Polityka wewnętrzna oparta na 
obronie żywotnych interesów mas 
pracujących i na przyjaźni narodów, 
oraz polityka zagraniczna, będą
ca wyrazem polityki pokoju i przy
jaźni między narodami, cieszy się 
głęboką sympatią i jak najbardziej 
stanowczym poparciem mas pracują
cych wszystkich krajów. Robotnicy i 
chłopi na całym świecie zainteresowa
ni są w utrzymaniu i umocnieniu 
państwa radzieckiego, które wskazuje 
im drogę do wyzwolenia.

Wieczna przyjaźń z wielkim naro
dem chińskim, z krajami demokracji 
ludowej, sympatia i zdecydowane po
parcie mas prcujących całego świata 
— oto źródło siły i niezwyciężoności 
państwa radzieckiego.

Naród radziecki pewny swych sił i 
niezłomnie przekonany o słuszności 
wielkiej sprawy Lenina - Stalina, 
ściśle zespolony wokół Partii Komuni
stycznej, jej Komitetu Centralnego, 
rządu radzieckiego, kroczy stanowczo 
naprzód do zwycięstwa komunizmu.
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zamordowali Amerykanie
od początku rokowań w Korei

PEKIN. (PAP). — 11 bm. przewod
niczący delegacji koreańsko - chiń
skiej gen. Nam Ir wystosował do 
przewodniczącego delegacji amery
kańskiej Harrisona protest przeciwko 
krwawej masakrze dokonanej 7 bm. 
przez Amerykanów na jeńcach kore
ańskich i chińskich, w jednym z o- 
ląoizów na wyspie Jonczhodo oraz 
przeciwko zamordowaniu dwóch jeń-

Depesze kondolencyjne przesłali C(̂ w na Wyspach Pongam i Kożedo 5

Nie będziemy szczędzić sił 
ui realizacji wskazań Jozefa Stalina
Listy młodzieży polskiej

Ze wszystkich stron kraju napły
wają do KC PZPR i jej Przewodni
czącego Bolesława Bieruta oraz do 
ambasady ZSRR w Warszawie setki 
listów i depesz od młodzieży, wyra
żających głęboki ból po stracie 
największego Przyjaciela i Nauczy
ciela całej postępowej młodzieży — 
Józefa Stalina. Młodzież zapewnia 
jednocześnie, że jeszcze lepiej studio
wać będzie nauki i wskazania Wiel
kiego Przywódcy wszystkich ludzi 
pracy, aby stosować je w budowie 
lepszego życia w swej Ojczyźnie, że 
jeszcze mocniej skupi się wokół

T a h  to  w y g lą d la  x  fcltsfcfl

Jeszcze jedna atlantycka kaczka
Prawicowa gazeta sztokholmska „Da- 

gens Nyheier11 ogłosiła w dn 28 ub. 
m. sensacyjną i wyssaną z palca (i to 
to nawet nie z własnego palca...) wia 
doimość, jakoby rząd ZSRR, rząd 
Polski i rząd NRD zawarły „ukłaa 
o przekształceniu Szczecina w „wol
ne miasto11. Przy czym -  sprecyzo
wał „Dagens Nyheter11 ludność
ma być „ewakuowana11. Ba i Reakcyj 
ny dziennik sztokholmski podał na
wet dokładną datę urojonej „ewa
kuacji11 — o, bo ci panowie są o- 
gromnie dokładni... w kłamstwie. Za 
łować jedynie wypada, że równo
cześnie nie podano ostatecznej. i pro 
kluzyjnej daty, kiedy to pozostałe 
jeszcze w Chinach 475 milionów 
Chińczyków będą przekwaterowane... 
na Śląsk — o czym swego czasu 
„informowała11 równie „prawdomów
na*1 prasa n e oh i tl er o wska.

Nie jest oczywiście przypadkiem, 
że właśnie reakcyjna, zachodnio-nie- 
miecka „wolna11 prasa natychmiast 
podchwyciła brednię „Dagens Nybe- 
ter“ i nadała, jej możliwie wielki 
rozgłos. Wszystko przecież było do
kładnie umówione — i zamówione...

Urząd w a agencja dońska DPA
przekazała atlantycką kaczkę tego

samego dnia, w którym wykluła się

macji, które są niedostępne dla za- 
chodnio-niemieckich korespondentów1.

DPA jest stanowczo zbyt skromna. 
Zarówno w odniesieniu do „korespon
dentów zaichodnio-niemieckich1’, jak i 
sztokholmskiego dziennika.

„Dagens Nyheter11 nie tylko dyspo
nuje źródłami fałszywych i prowoka-

dolarowego jaja. Niezwłocznie tez . cyjny.ch „informacji11 spod znaku 
przyhołubiły atlantycką kaczkę reak 
cyj.ne i neohitlerowskie g&zoty 
chodnio-niemieckie, stając na głowie, 
by jej (tej kaczce) nadać najwięk
szy szum. W głowie bowiem szumi 
po atlantycka już od dawna.

Ukazujący się w Hamburgu „Der 
Spiegel11 (nr z dn. 4 bm.) rozpraco
wał tę brednię z niezwykłą obfitością 
szczegółów, z których każdy jest bar
dziej kłamliwy od następnego, czy 
też — poprzedniego.

.Reżyseria nieudolnej prowokacji na 
temat „szczeciński11 zdradza od razu 
i jej cel, i jej atlantycko-neohitle- 
rowskich autorów, których ogromnie 
gniewa i boli braterstwo polsko-ra 
dzieckie oraz przyjaźń między Polską 
a Niemiecką Republiką Demokratycz
ną. ' ,

Jest przy tym rzeczą charaktery
styczną, że bońska agencja DPA, cy
tując brednie sztokholmskiego, skraj
nie prawicowego dziennika „Dagens 
Nyheter11, podkreślała z naciskiem, 
że ten „sztokholmski dziennik ucho 
dzi z>a nadzwyczaj dobrze poinformo
wany i ic  dysponuje źródłami infor-

Morgana i Kruppa, ale, co więcej 
te brudne źródła dysponują dzienni
kiem „Dagens Nyheter11, jak tego do
wiodła chociażby brednia o Szczeci
nie. Co się zaś tyczy „koresponden
tów zachcdnio-niemieckich11, o któ
rych mówi DPA, to i oni nie mogą 
się skarżyć: amerykańskie i neohitle 
rowskie źródła bujd i prowokacji 
antypolskich, antyradzieckich i a n t y -  
n i e m i e c k i c h  stoją przed nimi 
otworem. Każdego dnia, każdej nocy,
0 każdej godzinie, w każdej chwili.
1 na m i e j s c u  — bez potrzeby wy
jeżdżania do Sztokholmu i depeszo
wania ze Sztokholmu...

Jak tego dowiodły bardzo liczne 
prowokacyjne fałszerstw© — równie 
głupawe, jak ostatnia „sensacja 
szczecińska — które „ze źródeł włas 
nych“ czerpała i czerpie neohitlerow 
ska prasa Trizomi.

SŁAW

P.S. O polski zaś Szczecin panowie 
ci mogą dowoli się zamartwiać i do 
woli łamać sobie nie tylko głowę, 
ale i zęby.

PZPR i ZMP, że zacieśniać będzie 
jeszcze bardziej więzy przyjaźni z 
młodzieżą radziecką.

„Zapewniamy Cię, Drogi Nauczy
cielu — piszą dziewczęta Ziemi Ko
szalińskiej zebrane na naradzie woje
wódzkiej hufców SP do Prezesa Ra
dy Ministrów — Bolesława Bieruta— 
że nie będziemy szczędzić sił w rea
lizacji wiecznie żywych idei, nauk i 
wskazań Wielkiego Stalina. Świadome 
zadań, jakie stoją przed nami .dzie
tny ochotniczo do brygad „Służba 
Polsce11 aby spełnić słowa ślubowania 
złożonego na Zlocie Młodych Przo
downików — Budowniczych Polski 
Ludowej. Będziemy przodować w pra
cy, aby jak najlepiej pomagać w wy
konaniu planów gospodarczych, bę
dziemy przodować w nauce i podno
sić poziom swego uświadomienia po
litycznego. Wzmożemy swe wysiłki, 
aby pod Twoim kierownictwem i c- 
pieką wykonać nasze zadania w wal
ce o wiedzę i prawdę, w walce o no
wą piękną Ojczyznę robotników i 
chłopów — Polskę Socjalistyczną1. ‘

W depeszy do ambasady ZSRR mło
dzież Szkoły TPD nr 5 w Warszawie
pisze: „Młodzież całego świata straci
ła swego najukochańszego Ojca i 
Nauczyciela, który wskazywał jej 
drogę walki i czynu, drogę ku lepszej 
przyszłości. W tej tragicznej dla nas 
chwili, przyrzekamy wiernie wypeł
niać wskazania Wielkiego Stalina, nie 
ustawać w pracy i nauce, być god
nymi miana Jego uczniów- Zapewnia
my Was, drodzy Towarzysze, że we
spół z pogrążoną w głębokiej żałobie 
młodzieżą radziecką, która 'skupiła się 
dziś pod doświadczonym kierowni
ctwem uczniów Józefa Stalina, ze
wrzemy jeszcze mocniej swoje szere
gi w walce o pokój i wytężoną co
dzienną pracą przyczynimy się d0 zre
alizowania wspaniałego dzieła budo
wy lepszego jutra, które było treścią 
pięknego i twórczego życia Józefa 
Stalina11.

Przeszło 300 listów wysłała mło
dzież woj. szczecińskiego do radziec
kich komsomolców i pionierów.

m.in.: Tow. Rosyjsko - Amerykańskie 
w San Francisco, organizacja „Przyja
ciele Pokoju Południowego Michiga- 
nu“ , oddział Kongresu Walki o Prawa 
Obywatelskie w Pensylwanii i inne.

Austria
11 bm. odbył się w Wiedniu wiec 

żałobny, poświęcony pamięci Józef© 
Stalina. Na wiecu obecny był prezy
dent Austrii, Koerner, przywódcy 
K.P Austrii, wybitni działacze kultu
ry i nauki, przedstawiciele organiza
cji społecznych, korpus dyplomatycz
ny oraz Wysoki Komisarz ZSRR w 
Austrii gen. Swiridow, przedstawi
ciel polityczny ZSRR, Kudriawcew i 
inni.

Przemówienie wygłosił deputowany 
do parlamentu austriackiego E- Fi
scher.

Śmierć — oświadczył Fischer — 
wyrwała z naszych szeregów naj
bliższego, najbardziej ukochanego 
przez masy pracujące całego świata, 
człowieka, który oddał całe swoje 
życie sprawie wałki o szczęście lu
dzi, sprawie walki o pckój na 
całym świecie. Bezgranicznie wielki 
jest nasz ból, lecz my, obrońcy po
koju, nie osłabimy naszych wysil 
ków i nie opuścimy rąk. Godnie 
wykonamy wielkie nakazy Stalina 
w sprawie utrwalenia pokoju na 
świecie i przyjaźni między naro
dami wszystkich krajów.
N© wiecu przemawiał również 

Wysoki Komisarz ZSRR w Austrii, 
gen. Swiridow.

i 6 bm. Podczas masakry na wyspie 
Jonczhodo, 65 jeńców koreańskich i 
chińskich zostało zabitych lub odnio
sło rany.

Od rozpoczęcia rokowań w sprawie 
rozejmu w Korei, Amerykanie za
mordowali ^ub zranili 3.289 jeńców 
koreańskich i chińskich.

i$. BERLIN. Komitet Centralny SED 
uchwalił złożyć 14 tom. w dniu 70 roczni
cy zgonu Karola Marksa wieniec na gro
bie tego wielkiego syna narodu niemiec
kiego i twórcy socjalizmu naukowego. W 
tym celu delegacja w składzie 3 człon
ków KC pairtiii zwróciła się do władz bry
tyjskich o wizy. Władze brytyjskie unie
możliwiły ze względów formalnych wy. 
jazd delegacji do W. Brytanii, gdyż nie 
uznały paszportów wystawionych przez 
rząd NRD i mających moc prawną.

if> LONDYN Wojska burmańskie kon
tynuują pomyślnie działania w celu 
oczyszczenia terytorium Eurmy z band 
ku om in tan g o wsk i e h. W wyniku walk w re
jonie rzeki Saluin zabito 10 kuomintan.- 
gowców. Zniszczono kilka składów kuo- 
min tang ow sk ic h.

RZYM. Strajk około 200 tys. kole
jarzy włoskich trwa nadal. W Rzymie w 
strajku bierze udział 90 proc. rotoothików 
i pracowników kolejowych. W neapoli- 
tańskim węźle kolejowym strajkuje 95— 
98 proc. kolejarzy, w Genui — 98 proc., 
W Mediolanie — przeszło 90 proc., w Tu
rynie — 95 proc. itp.Europejska Komisja Gospodarcza ONZnie może u i s p ó ł p r a c o t n a ć

z organizacjami pizypiowuiącymi nową wojną
PARYŻ. (PAP). — W toku odbywa

jących się w Genewie obrad Europej
skiej Komisji Gospodarczej ONZ 
przedstawiciel Bułgarii Miluszew 
zgłosił projekt rezolucji w sprawie u- 
dzielenia prawa decydującego głosu. 
krajom, które nie są członkami ONZ. 
lecz które regularnie uczestniczą w 
pracach Europejskiej Komisji Gospo
darczej ONZ. Dotychczas 8 krajów 
aktywnie uczestniczących w pracach 
Europejskiej Komisji Gospodarczej 
ONZ posiada jedynie prawo głosu do
radczego w Komisji. Są to: Albania, 
Austria, Bułgaria, Węgry, Włochy, Ru
munia. Finlandia i Szwajcaria.

Przeciwko propozycji delegacji buł
garskiej " wystąpili przedstawiciele 
Anglii i USA.

Przedstawiciele krajów demokracji 
ludowej oraz przedstawiciele USRR, 
BSRR i ZSRR wypowiedzieli się za 
przyjęciem rezolucji bułgarskiej.

Delegat ZSRR Arutunian podkreś
lił, że jeśli w r. ub. uznano za mo
żliwe udzielenie tym krajom prawa 
decydującego głosu w podkomisjach 
Europejskiej Komisji Gospodarczej 
ONZ — nie ma żadnych podstaw by 
odmawiać im tego prawa w samej 
Komisji.

Na ostatnim posiedzeniu omawiano 
również sprav. i łączności sekretariatu 
Europejskiej Komisji Gospodarczej

ONZ z organizacjami międzyrządowy
mi.

Sekretarz wykonawczy Komisji 
stwierdził, że w dalszym ciągu utrzy
mywał nieoficjalny kontakt z szere
giem organizacji międzyrządowych w 
tej liczbie z „Europejską Współpracą 
Ekonomiczną11, „Radą Europejską11 i z 
najwyższymi Władzami tzw. „Euro
pejskiego Zjednoczenia Węgla i Sta
li11.

Przedstawiciel ZSRR Arutunian o- 
świadczył, że delegacja radziecka 
sprzeciwia się łączności sekretariatu 
Europejskiej Komisji Gospodarczej 
ONZ z tymi organizacjami, ponieważ 
działalność ich jest sprzeczna z zada
niami i celami Komisji i zmierza do 
odbudowy pótencjału przemysłu wo
jennego Niemiec zach., oraz wzmaga 
militaryzację ekonomiki krajów za
chodnio - europejskich w interesie 
amerykańskich i innych monopolistów, 
usiłujących rozpętać trzecią wojnę 
światową.

Delegaci Francji, Turcji i Grecji 
usiłowali „dowieść11, że Zjednoczenie 
Węgla i Stali odpowiada rzekomo in
teresom członków tego zjednoczenia. 
Przedstawiciele Czechosłowacji, Wę
gier, Polski i Rumunii przytoczyli da
ne statystyczne i faktyczne, które do
wodzą niezbicie, że organizacja ta 
zmierza do utworzenia bazy przemy
słowej dla nowej wojny światowej,

/
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Dla świata nauki śmierć Józefa Stalina stanowi stratę spe
cjalnie bolesną, gdyż zabrała ona genialnego naukowca, który, 
zwłaszcza w swoich ostatnich dziełach, wytknął nowe drogi dla 
twórczej i płodnej myśli naukowej.

W chwili powszechnej żałoby z głęboką czcią schylamy gło
wę przed wielkim Wodzem i Człowiekiem, który opuścił nas na 
zawsze, ale żyć będzie wśród nas wiecznie.

prof. dr Borys ŁAPICKI 
kierownik katedry prawa rzymskiego 

Uniwersytetu Łódzkiego
*

*  *
Ta chwila ciszy, którą oznajmiły nam salwy w dzień pogrzebu 

Wielkiego Wodza Józefa Stalina wstrząsnęła uczuciem każdego 
człowieka — szczególnie nas, b. więźniów obozów koncentracyj
nych — Oświęcimia, Buchenwaldu: uniknęliśmy swojej kolejki 
do krematorium lub śmierci głodowej — dzięki Temu, którego 
w tej chwili żegnaliśmy.

Z. CICHY
zecer RSW — Prasa

*
*  *

Śmierć Stalina jest dla mnie osobiście ogromnym przeży
ciem. Nie oznacza to, że w tej chwili poddam się przygnębieniu, 
że opuszczę ręce. Wręcz przeciwnie, ten ciężki cios zobowiązuje 
mnie do jeszcze lepszej pracy, lepszej nauki. Wraz z kolegami 
daliśmy sobie przyrzeczenie, że będziemy podnosili swój poziom 
polityczny, swoje wykształcenie marksistowskie. Będę starał się 
jeszcze lepiej wypełniać swoje obowiązki partyjne.

Serce Stalina bić przestało, ale nie przestało bić ono prze
cież w piersiach milionów ludzi pracy, w piersiach nas wszyst
kich.

Jan ANAftKO
student III roku wydz. lekar

skiego

W 5F©  śmierci

Życie i walka Karola Marksa
___ 1 srtn książek i

Ukochane córki Karola Marksa, 
Laura i Jenny, zadały mu kiedyś sze
reg pytań dotyczących jego zamiło
wań i zainteresowań. Na pytanie: 
Jakie jest twoje pojęcie szczęścia?*1, 

Marks odpowiedział: „walka'* Jako 
swą ulubioną cnotę Marks wymienił 
„prostotę**. Oto najkrótsza charakte
rystyka Marksa — wielkiego uczone
go i wielkiego rewolucjonisty, a za
razem człowieka skromnego, dobrego 
męża i przyjaciela, Idealnego ojca ro
dzimy.

Młode lata
Karol Marks urodził się 5 maja 1818 r. 

w niemieckim mieście Trewi.r jako syn 
adwokata. Po ukończeniu uniwersytetu 
Marks zamierzał zostać profesorem, lecz 
reakcyjna polityka rządu zmusiła go do 
wyrzeczenia się tej kariery. Mając za
ledwie 24 lata Marks zostaje współpra
cownikiem, a następnie redaktorem na
czelnym „Gazety Reńskiej". Pismo to sta
je się pod jego kierownictwem wyraź
nie rew ol uey jno - dem o k r a ty czn e, co śc.ą 
ga na gazetę represje rządu. Marks musi 
zrezygnować ze stanowiska redaktora

W 1843 r. Marks żeni się z Jenny von 
Westph-alsn, swą przyjaciółką z lat dzie
cinnych, dla której napisał kilka tomi
ków wierszy. W ciągu 40 lat będzie ona 
wierną towarzyszką pracy i walki Marksa, 
dzieląc jego radości i smutki

Z tegoż okresu datuje się wielka 
przyjaźń Marksa z Fryderykiem En
gelsem, serdeczna przyjaźń dwóch ty
tanów myśli, którą porównać można

tylko z przyjaźnią, łączącą ich dwóch j 
genialnych uczniów i kontynuatorów 
— Lenina i Stalina. Marks zaznajo
mił się z Engelsem w 1841 r. i wów
czas rozpoęzęła się ich współpraca, 
która dała ludzkości „Manifest Ko- 
munistyczny** jako ich wspólne dzie
ło; współpraca, w której udział swe
go mistrza i przyjaciela Engels okreś
lił z właściwą sobie skromnością: 
„Marks stał wyżej, widział dalej, o- 
garniał wzrokiem więcej i szybciej 
niż my wszyscy pozostali**.

Manifest Komunistyczny
W latach 1844/45 poglądy Marksa 

krystalizują się jako poglądy materia- 
listyczne. Materializm dialektyczny i 
materializm historyczny — będące 
dziś czymś oczywistym i czymś nie
mal samo przez się zrozumiałym dla 
setek milionów czytelników stalinow
skiego „Krótkiego kursu historii 
WKP(b)“ — dopiero przed 100 laty 
zaczęły sobie torować drogę dzięki ge
niuszowi Marksa. Dzięki Marksowi, 
dzięki marksistowskiej metodzie dia
lektycznej i marksistowskiemu mate
rializmowi filozoficznemu, zastosowa
nemu do badania życia społecznego i 
do badania historii ludzkości, klasa 
robotnicza i masy ludowe poznały 
prawa rozwoju społeczeństwa, poznały 
prawdę o walce klasowej proletariatu

. , fcanitału11 studiuje ponad 1.500 książek i
z burżuazją i prawdę o meuchron- | "norza.dza z niCh konspekty, 
nym rozkładzie i klęsce kapitalizmu.
Dowiedzieliśmy się — posłużymy się 
sformułowaniem Stalina — że „kapi
talistyczne stosunki produkcji przesta
ły odpowiadać stanowi sił wytwór
czych społeczeństwa i popadły w nie 
dającą się pogodzić sprzeczność z si
łami wytwórczymi". I dowiedzieliśmy 
się — cytujemy nadal Stalina — że 
„kapitalizm brzemienny jest w rewo
lucję, która powołana jest do zastą
pienia obecnej kapitalistycznej wła
sności środków produkcji własnością 
socjalistyczną".

„Kapitał"
W 1859 r. ukazuje się „Przyczynek

Do TOR hasło nie dotarło

Maszyny przed wiosennym egzaminem
Woj. łódzkie, w marcu.

Trudne i odpowiedzialne zadania ocze 
kują rolnictwo w czasie tegorocznych 
wiosennych siewów. Nie tylko bowiem 
trzeba lepiej i sprawniej niż w latach 
ubiegłych wykonać normalne Wiosenne 
orki i siewy, ale także sumiennie odro
bić dziedzictwo ubiegłej jesieni, kiedy 
to na skutek fatalnych warunków atmo 
sferycznych nie wszędzie udało się w 
całości przeprowadzić orki i obsiać po
la, przeznaczone pod uprawę ozimin.

Uchwala Prezydium Rządu w sprawie 
wiosennej kampanii siewnej dokładnie 
nakreśliła zadania, jakie ma do speł
nienia rolnictwo oraz aparat służby rol
nej, terenowe rady narodowe, państwo
we ośrodki maszynowe. Sprawne i ter
minowe przeprowadzenie prac siewnych, 
decydować będzie bowiem o wys kości 
tegorocznej produkcji rolnej, o zaopa
trzeniu w żywność klasy robotniczej i 
przemysłu w surowce.

W porównaniu z ub. rokiem w tym 
roku znacznie wzrośnie natężenie i za
kres prac Państwowych Ośrodków Ma
szynowych. Na wiosnę bowiem, do współ 
nych prac w polu przystąpią se ki no
wopowstałych spółdzielni produkcyjnych, 
które od POM-ów oczekują troskliwej 
pomocy fachowej i technicznej. Dlate
go też maszyny POM-u muszą być 
szczególnie dokładnie wyremontowane i 
przygotowane, tak aby w czasie trwa
nia akcji żadn n e zawiodła,
aby w gorących dniach kampanii nie 
stworzyły się, wsk.....ck uszkodzeń ma-

(Od naszego specjalnego wysłannika)
Mimo jednak przygotowania ma

szyn, POM-y w woj. łódzkim odczu
wają pewne braki, którym same 
zaradzić nie mogą.

Spiętrzenie prac na wiosnę, spowodo
wane zaległościami z jesieni, wymagać 
będzie szerokiego stosowania agrtgaiów 
czy ii łączenia maszyn w celu wykorzy
stania pełnej mocy traktorów. Aby wy
konać łączniki do maszyn, potrzeba ok. 
1000 kg stali, której POM-y, mimo snła- 
danych zapotrzebowań jeszcze nie o- 
trzymały. Brakuje również drutu do 
wyłączników automatycznych w niektó 
rych maszynach; zastępuje się go pro
wizorycznie sznurkiem. Brakuje też po
trzebnych zapasowych lemieszy typu 
H-28 do pługów traktorowych „Ursus". 
W podległych POM-om gminnych 

ośrodkach maszynowych przy gotowa 
no pługi, brony, kul ty wa tory i wały. 
Opóźniły się jedynie remonty siew
ników zbożowych, wykonane dotych
czas w 92,3 proc., oraz siewników 
nawozowych — 97,3 proc. Niewyko
nanie w terminie planu remontu 
siewników spowodowane zostało zbyt 
późnym dostarczeniem części zapa
sowych przez Centralę Zaopatrzenia 
Rolnictwa- Części te nadeszły dopiero

Nie są to, niestety, odosobnione 
wypadki tzw. „odwalania" roboty. 

„ , Często się też zdarza, ze warsztąt 
T0 Ey) S “ r,r TOR PO. wykonaniu remontu nie za-

po naszym przeglądzie wraca ponownie i wiadamia o tym kontroli techniCZ 
do poprawki. Zabiera to cenny czas bry nej ©kspozutury, lecz jedynie POM. 
gadom naprawczym, opóźnia termin za- któreSo otrzymał traktor I wtedy 
kończenia remontów My właściwie za -i Z kum ego emzykończenia remontów- iviy wiaseiwie j rvr7vipżriża nai-stępujemy kontrolę techniczną, która j po odbior ciągnika przyjezaza n J
spc.niać powmna kontrola wewnętrzna I częściej młody nieciOisW.adcZ\Aiy klfc- 
t o r -u — mów kierownik kontroli tech- | r0,wcaj‘ który nie od razu dostrzeże

szyn, trudne do odrobienia przerwy w j w drugiej polewie lutego 
pracy.

POM-y GOTOWE...

__ POM-owskie maszyny rolnicze
mamy już całkowicie gotowe do ak
cji — powiedział naim główny tech
nolog wojewódzkiej ekspozytury 
POM w Łodzi — inż. Władysław 
Wolański. — Gdy do ekspozytury za
częły napływać meldunki o zakoń
czeniu remontów, wysyłaliśmy do 
POM-ów komisję techniczną celem 
przeglądu i stwierdzenia jakości 
wyremontowanych maszyn. Tego ro
dzaju kcntrole pozwoliły wykryć na 
czas wiele niedociągnięć, tak, że 
dziś wszystkie maszyny w łódzkich 
POM-ach gotowe są do kampanii.

...A TOR-y NIE
POM-y i GOM-y woj. łódzkiego w 

poczuciu odpowiedzialności za wyni
ki wiosennej kampanii siewnej do
brze przygotowały maszyny rolnicze. 
Lecz, niestety, hasło pełnej mobili 
zacji sił i środków do wiosennej ak
cji siewnej nie dotarło w pełni do 
niektórych warsztatów technicznej 
obsługi rolnictwa (TOR) remontują
cych POM-owskie traktory. Mówią 
o tym raporty i sprawozdania kon
troli technicznej ekspozytury 
POM-ów, przejmuj ącej wyremonto
wane traktory, zwłaszcza od war
sztatów w Pabianicach i Wieluniu. 
Mówią o tym kontrolerzy.

tucznej ekspozytury Władysław Kmicik.

Majstrowie i brygadziści TOR-u 
w Wieluniu i Pabianicach „krzywym 
okiem*' patrzą na kenu-merow 
POM-u. Uważają, że POM-owcy 
„czepiają się** niepotrzebnie drobisz 
gów przy odbieraniu traktorów.

A tymczasem jest się do czego „przy 
czepiać". Kontrola techniczna POM-ów 
w traktorze ,,Zetor“ Nr 20577, remonto
wanym przez TOR w Pabianicach- 
stwierdziła aż dziesięć usterek: krzywo 
ustawiony wentylator, niep odłączony 
„step1, luz na łożyskach prze„mch kół, 
brak sitka i korka w zbiorniku paliwo
wym, źle zamocowane koło sterowe, 
zerwany gwint na sztycy, filtr olejowy, 
w którym zamiast 24 nowych, było 26 
zużytych krążków filtracyjnych ud W 
traktorze ,,Zetor‘‘ Nr 225-2268 zna eziono 
wodę w karterze, która przy ciężkiej 
pracy ciągnika grnziła wytopieniem pa
newek i unieruchomieniem go na dłu. 
go. W trzecim ciągniku „Zetor" Nr 
125-13779 było dziewięć usterek. A są [o 
wyniki jednej tylko kontroli w dniu 
28 lutego.
W jeszcze gorszym stanie usiłuje 

przekazywać traktory TOR w Wie
luniu. Zakradła się tu też biurokra
cja. Odczuwają ją dotkliwie kontro
lerzy POM-ów.

W czasie odbioru l sprawdzania sta
nu ciągnika przedstawiciele TOR-u na 
każdą próbę czy to rozruchu silnika, 
czy prawdzania świateł lub filtrów 
olejowych żądają... z.etcń na wystawie
nie karty pracy, za które trzeba póź
niej nłacić. Czyli POM-y nie ylko mu
szą płacić za remont traktorów, ale jak 
wynika z tych praktyk mu z" także 
dodatkowo płacić, jeśli nie wierzą „na 
słowo", jeśli zechcą sprawdzić jakość 

! remontu.

Marks i Engels zawsze łączyli re
wolucyjną teonę z rewolucyjną prak
tyką. W 1847 r. przystępują oni do 
tajnego stowarzyszenia „Zw.ązek Ko- 
munistyczny** i na jego polecenie o- 
pracowują „Manifest Komumstycz- 
ny“ , ogłoszony w lutym 1848 r. Jeśli 
chcecie uczcić rocznicę śmieici 
Marksa, weźcie do ręki tę małą ksią
żeczkę, przeczytajcie ją ponownie i 
przekonacie się, dlaczego „Manifest 
wywarł przełomowy wpływ na dzieje 
ludzkości — nieskończenie większy 
niż setki i tysiące tomów burżuazyj- 
nych filozofów, polityków czy uczo
nych.

W „Manifeście Komunistycznym** 
Marks” i Engels wykazują, że „historia 
wszelkiego społeczeństwa dotychcza
sowego jest historią \valk klasowych . 
Wykazują, ze „jedynie proletariat jest 
klasą rzeczywiście rewolucyjną" i że 
ruch proletariacki występuje „w inte
resie olbrzymiej większości". Z tych 
założeń teoretycznych Marks i En
gels wysnuwają w „Manifeście" sze
reg praktycznych i rewolucyjnych 
wmoskow: konieczność dyktatury pro
letariatu w okresie przejściowym od 
kapitalizmu do komunizmu, koniecz
ność „organizowania się proletariu
szy w klasę, a tym samym w partię** 
i konieczność międzynarodowej jed
ności klasy robotniczej. Końcowe zda
nie „Manifestu" — „Proletariusze 
wszystkich krajów, łączcie się!** 
stało się bojowym hasłem światowego 
ruchu rewolucyjnego i robotniczego i 
jest od 35 lat myślą przewodnią po
lityki pierwszego w dziejach ludzkoś
ci państwa robotników i chłopow-.

do krytyki ekonomii politycznej", w
którym Marks dał — według słów 
Lenina — „jednolite sformułowanie 
podstawowych zasad materializmu, 
rozszerzonego na społeczeństwo ludz
kie i jego historię". W przedmowie do 
tego dzieła znajdują się historyczne 
słowa: „Nie świadomość łudzi okreś
la ich byt, lecz przeciwnie, ich byt 
społeczny określa ich świadomość . I 
te słowa — należące dziś do skarb
nicy -podstawowych zasad myśli  ̂ nau
kowej i myśli ludzkiej w ogóle 
były przed 100 laty światoburczą (w 
oczach klas pasożytniczych) rewela
cją, były odkryciem zmieniającym 
bieg dziejów ludzkości.

Praca nad „Przyczynkiem do kryty
ki ekonomii politycznej" była częścią 
składową przygotowań do napisania 
„Kapitału", którego pierwszy tom 
ukazał się w 1867 r. „Ostatecznym 
celem mego dzieła — pisał Marks w 
przedmowie do „Kapitału" jest 
wykrycie ekonomicznego prawa współ
czesnego społeczeństwa". Cel ten zo
stał przez Marksa osiągnięty. Odkry
cie przezeń „wartości dodatkowej", 
zagarnianej przez kapitalistę, pozwo
liło wykryć tajemnicę wyzysku kapi
talistycznego. I jeśli lektura „Kapita
łu" jest trudna i nie dla każdego do- 

inte- stępna, gdyż wymaga pewnego przy- 
gotowania, to każdemu wytłumaczyć 
można, co to jest „i^artość dodatko
wa", każdy zrozumieć może, jak ka
pitalista eksploatuje robotnika, wy
właszczając go z owoców jego trudu, 
i każdego porywają słowa Marksa: 
„W miarę ustawicznego zmniejszania 
się liczby magnatów kapitału... wzra
sta masa nędzy, ucisku, niewoli, zwy
rodnienia i wyzysku, ale jednocześnie 
wzbiera bunt klasy robotniczej".

wszystkie braki. Braki te wychodzą 
na jaw w akcji, gdy od kierowcy J 
jego traktora wymaga się pełnej 
sprawności..

Tak byio ostatnio w POM-ie Bedlno. 
Kierowca bez szczegółowego sprawdze
nia odebrał ciągnik, zdołał na min do
jechać do swego POM-u i tam utknął. 
Okazało się, że źle były założone sworz
nie.
OPARCIE MUSI BYC PEWNE
W wyniku niezbyt starannie wy

konywanych remontów, Które trzeba 
później ponawiać, w wyniku braku 
kontroli wewnętrznej, w warszta
tach TOR-u w Wieluniu i Pabiani
cach w dniu 7 bm. znajdowały się 
jeszcze w remoncie 73 traktory, któ
re zgodnie z terminem uchwały 
Prezydium Rządu j-uż 5 marca win
ny być w macierzystych POM-ach 
gotowe do akcji

Rozwijają się stare i stałe rosną 
nowe spółdzielnie produkcyjne. 
Zwiększają s;ię też zadania Państwo 
wych Ośrodków Maszynowych, któ
re dla spółdzielni są bazą sprzętu 
mechanicznego, źródłem fachowego 
i politycznego oddziaływania. Aby 
jednak POM-y mogły z powodze
niem spełniać swe zadania, aby na
dążały z pomocą rozwijającej się 
spółdzielczości produkcyjnej, muszą 
mieć mocne oparcie w bazie tech
nicznej, w warsztatach technicznych

Marks' nie ograniczył się w „Kapi
tale" do „krytyki ekonomii politycz
nej" (tak brzmi podtytuł dzieła), lecz 
wskazał ludzkości cel: „wywłaszcze
nie wywłaszczy cieli", wskazał wyko
nawcę tego zadania: proletariat i je
go partię, i udowodnił nieuchronność 
zwycięstwa socjalizmu — wyższej for
my społecznej i gospodarczej — nad 
kapitalizmem, ustrojem wyzysku, kry
zysów i wojen, który nieuchronnie 
rodzi swego grabarza: klasę robotni
czą. Dzięki Marksowi socjalizm prze
stał być utopią. Stał się nauką, stal 
się potężnym orężem w ręku mas lu
dowych, walczących o wyzwolenie z 
jarzma kapitalistycznego. Dzieła 
Marksa stały się dla następnych po
koleń podręcznikiem rewolucji i zwy
cięstwa.

Gdy praca nad I tomem „Kapitału*' 
zbliżała się do końca, Marks uznał, że 
ruch robotniczy w różnych krajach Euro
py wzmocnił się na tyle, iż można po
myśleć o utworzeniu międzynarodowej 
organizacji proletariatu. Jest rzeczą zna
mienną. iż utworzenie I Międzynarodów
ki zbiegło się z manifestacją _ przeciw 
carskiej Rosji i za niepodległością Polski.

‘ ‘ pisze Engels —

Rewolucja i emigracja
Rewolucyjne wydarzenia lat 1848/49 

wnet potwierdzają rewolucyjną teorię 
Marksa. Marks powraca do Niemiec 
i przez rok czasu wydaje „Nową Ga
zetę Reńską". Określając polityczny 
program tego pisma, Engels jako je- 
ęjęn z głównych punktów wymienią 
wojnę przeciw carskiej Rosji, „woj
nę, która miała przynieść niepodleg
łość Polsce". Po zwycięstwie kontrre
wolucji Marks wydaje ostatni, druko
wany czerwoną barwą numer „Nowej 
Gazety Reńskiej", w którym w imie
niu redaktorów pisma oświadcza:
„Ich ostatnim słowem będzie zawsze 
i wszędzie: wyzwolenie klasy robot
niczej". ,. . . , „Zgromadzenie ludowe

Wydalony z Niemiec, Marks uchodzi do i zwojane 28 września 1864 r. w Saint Mar- 
Paryża, lecz wkrótce zostaje i stamtąd tin.g Hali w Londynie na znak sympatii'
wysiedlony. Zaczynają się lata emigracji 
w Londynie, gdzie Marks mieszkał już do 
śmierci. Bliski przyjaciel rodziny Marksa, 
Wilhelm Liebknecht, tak pisze o dlugo-

do Polski, dopiero co znowu zdławionej' 
przez Rosję, dało sposobność podniesienia 
tej sprawy, co spotkało się z entuzjasty
cznym przyjęciem. Międzynarodowe Sto-

trwałym pobycie Marksa na obczyzn.e. i ^ arzy sz.cnie Robotników było założone . 
..Nędza wygnańcza w najostrzejszej for- , By!a t0 słynna I Międzynarodówka, któ- 
mie gnębiła Marksa i jego rodzinę cały- rej Marks był duszą — teoretykiem i 
mi latami. Mało znajdzie się wygnańców, organizatorem, 
którzy cierpieli sroższy niedostatek niz !
Marks ze swą rodziną"... I - ■

Żadne trudności nie mogą jednak pow-| łflCOŁIHC f .jn  J 
strzymać Marksa ani od pracy naukowej, i r p Drvęv ;Pi
ani od działalności rewolucyjnej. Marks Po upadku Komuny Paryskiej
pracuje od rana do nocy, a często i od ; Marks Ogłasza ostatnią ze swych

----------  ”   ̂ w biw£yST. | wielkich prac historycznych („Wojnanocv do rana, w domu
obSugi’ rolnictwa. A pomocy tej dc- i ! domowa we Francji") i powraca do
tyehczas w całej pełni jeszcze nie ma juz 50 lat, zabiera się do nauki j gromadzenia materiałów dla II i III
odczuwają. , I języka rosyjskiego, o tytanicznej pracy tomu Kapitału". W 1881 r. umie.ra

Tadeusz Pojmański. I Marksa świadczy fakt, ze dla napisania | żona_ Dnia 14 marca 1883 r,
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Na j w i ę k s z ą  p r z y j a ź n i ą  —

nazwał Mao Tse-tung w wypo
wiedzi po śmierci Stalina stosunki, 
łączące narody ZSRR, Chin i krajów 
demokracji ludowej. W tej atmosfe
rze największej przyjaźni połączyły 
się w ubiegłym tygodniu myśli i u- 
czucia setek milionów ludzi w kra
jach budujących socjalizm oraz w ca
łym świecie, którzy przysięgli, że 
nieugięcie walczyć będą o realizację 
nieśmiertelnych idei Stalina.

Ta jedność i zwartość obozu poko
ju, scementowanego sprawą, której 
całe swe życie poświęcił największy 
Człowiek naszej epoki — wyprowa
dziła z równowagi imperialistycznych 
wrogów ludzkości. Gniewał ich ogrom
nie widok łudzi opłakujących śmierć 
Stalina we wszystkich zakątkach kuli 

mskiej. Gniewała ich i przeraziła 
2ść o natychmiastowym utworzeniu 
vego rządu radzieckiego pod kie- 
vnictwem wiernego i utalentowa
no współbojownika Stalina Ma
kowa.
'korespondent „Associated Press 
nhtower przyznał, że „nadzieje 
mów Zjednoczonych okazały się 
>nne“, a paryski mieszczański 
ombat" stwierdził, że „komentato- 
r (burżuazyjni) nie ukrywają swe- 
zawodu“...

o m b v iako... »pomoc«

wego rządu ZSRR kontynuowanie 
stalinowskiej polityki pokoju, w No
wym Jorku, w siedzibie ONZ, zabrał 
głos John Foster Dulles. Zabrał głos 
po to, by raz jeszcze wykazać, że Sta
ny Zjednoczone nie pragną zawiesze
nia broni w Korei i zamierzają pro
wadzić nadal wojnę na Dalekim 
Wschodzie.

Przemówienie to zostało wygłoszone 
z okazji debaty o Korei w Komisji 
Politycznej ONZ. Podczas tej debaty 
delegaci ZSRR 1 Polski ponownie za
żądali natychmiastowego położenia 
kresu działaniom wojennym w Korei 
jako kroku wstępnego do uregulowa
nia sprawy koreańskiej. Delegat ame
rykański Lcdge, bliski współpracow
nik prezydenta Eisenhowera, odpo
wiedział na to stekiem oszczerstw 
przeciw obozowi pokoju i obłudną de
klamacją o „pomocy" dla Korei.

Gdy Lodge i inni dyplomaci impe
rialistyczni wygłaszali demagogiczne 
przemówień;a w sprawie „pomocy" i 
„odbudowy" Korei, lotnicy amerykań
scy zrzucali nadal bomby na miasta 
i wsie Korei, oprawcy amerykańscy 
mordowali nadal bezbronnych jeńców 
koreańskich i chińskich, a politycy 
burżuazyjni uniemożliwiali nadal za
kończenie działań wojennych w Ko
rei. W tej sytuacji szef delegacji pol
skiej, min. Skrzeszewski wyraził opi
nię wszystkich ludzi dobrej woli, mó
wiąc o propozycji amerykańskiej w 
sprawie „pomocy": „Tego rodzaju po

lo prawdopodobne — próbą uspokoje
nia własnego sumienia". „Warunkiem 
efektywnej pomocy jest przede 
wszystkim zakończenie działań wojen
nych" — oświadczył min. Skrzeszew
ski. Z tym stanowiskiem zgodzi się 
każdy, kto pragnie pokoju w Korei. 
Z tym stanowiskiem nie godzą się 
jedynie ci, którzy nie chcą dopuścić 
do pokoju w obawie o swe miliardo
we zyski wojenne.

Niefortunna w yp raw a

Na Zgromadzeniu ONZ delegacji 
amerykańskiej udało się przeforsować 
swe wnioski. Przedstawiciel Angin 
Jebb i delegaci innych rządów kapi
talistycznych wystąpili z piparciem 
dia agresji amerykańskie] w Korei. 
Lecz ta pozorna harmonia nie może 
przesłonić pogłębiających s,ę sprzecz
ności w obozie imperialistycznym, 
sprzeczności, które wskazał i zanali
zował w genialnej swej ostatniej pra
cy Stalin. W ubiegłym tygodniu 
sprzeczności te wystąpiły ze szczegól
ną siłą na tle stosunków amerykań
sko - angielskich.

Brytyjski „Daily Mirror", burżua- 
zyjny dziennik, * mający największy 
nakład w Anglii, ogłosił 12 bm. arty
kuł, w którym wzywa Churchilla, loy 
„powstrzymał Amerykę od popełnie
nia niebezpiecznych pomyłek". „Wiel
ka Brytania" — wywodzi „Daily Mir- 
ror“ — powinna oświadczyć Amery
kanom, iż muszą oni zaprzestać dyk
towania wszystkim innym, co mają 
robić". Zdaniem dziennika wszystkie 
państwa zachodnio - europejskie „są 
zaalarmowane polityką Stanów Zjed
noczonych", które „wykazują samo
bójczy brak poczucia rzeczywistości".. 

Ćo skłoniło poczytną gazetę angiel-

strów Edena i Butlera do Waszyng
tonu.

Pomimo oficjalnego „optymizmu", 
prasa angielska i amerykańska _ nie 
mogą ukryć, że wyprawa ta skończy
ła się niepowodzeniem. „New York 
Times" pisze oględnie o „ogólnikowej 
mgławicowości" wydanego komunika
tu 1 przyznaje, że „z pewnością utrzy
mują się rozbieżności". Londyński 
„Observer“ określa komunikat oficjal
ny, jako „nieco chudy" i stwierdza, 
że „amerykańskie poparcie" dla Anglii 
w sprawie nafty irańskiej „wydaje 
się być tylko ozdobą". Stanowisko to 
zostało wnet potwierdzone przez wy
rok sądu włoskiego w Wenecji, który 
wbrew żądaniem brytyjskim odmówił 
konfiskaty nafty, przywiezionej z 
Iranu na włosk.m tankowcu „Miriel- 
la“ . Publiczną tajemnicą we Wło
szech jest fakt, że za firmą włoską, 
która wynajęła „Mirielłę", kryją się 
amerykańskie koncerny naftowe.

Jedynym konkretnym — dla Wa
szyngtonu — wynikiem wyprawy 
Edena 1 Butlera była obietnica an
gielska w sprawje zaostrzenia przepi
sów dotyczących handlu z Chinami. 
Nie trzeba być ekonomistą, by zrozu
mieć, że obietnica ta jest całkowicie 
sprzeczna z interesami narodowymi 
Anglii, o których systematyczne 
uszczuplanie dba stale amerykański 
„sojusznik".

z »crmi«i europejska”?
! Z niemniejszą siłą sprzeczności w
obozie imperialistycznym występują 
w dziedzinie przygotowań do utwo- 
rzeaia tzw. „armii europejskiej", bę
dącej — jak wiadomo — jedynie pa- 

ską do tak gwałtownego wystąpienia? rawanem dla wskrzeszenia Wehr- 
Po pierwsze, konieczność liczenia się machtu. W parlamencie francuskim
z opinią społeczeństwa, wśród któregr minister spraw zagranicznych Bi- .
ogromnie wzrosły nastroje antyame dault złożył mętne oświadczenie i tendentów do panowania nad swia-

ten sposób uspokoić opinię publiczną. 
Lecz nawet prasa burżuazyjna nie 
potrafi ukryć, iż zapewnienia mini
stra są bezskuteczne. „Ce Matin" 
stwierdził, że oświadczenie Bidault 
„nie rozwiało niepokoju", a „Aurorę" 
podkreśliła, że Bidault „nie zdołał 
zatrzeć wrażenia niepewności" w par
lamencie.

Adenauer, który ma za sobą popar
cie Waszyngtonu, spodziewa się, że 
łatwiej mu przyjdzie przełamać opór 
społeczeństwa niemieckiego przeciw 
Wehrmachtowi. Jednakże dla nastro
jów w Niemczech Zachodnich cha
rakterystyczna była decyzja Trybu
nału Konstytucyjnego w Karlsruhe, 
który wolał uchylić się od wydania 
orzeczenia w sprawie konstytucyjnoś
ci — lub raczej nie konstytucyjnoś
ci — układów wojennych z Bonn i 
Paryża, a w szczególności układu o 
„armii europejskiej". Trybunał o- 
świadczył wymijająco, że będzie mógł 
zająć się tą sprawą dopiero po uchwa
leniu przez Bundestag ustawy ratyfi
kacyjnej.

Te trudności skłaniają imperiali
stów amerykańskich do zwiększenia 
nacisku na rządy burżuazyjne zachod
niej Europy. Opór narodów sprawił, 
że jak dotychczas nacisk ten nie dał 
wyników, tak niecierpliwie oczekiwa
nych w Waszyngtonie;

*Po powrocie z uroczystości żałob
nych w Moskwie Bolesław Bierut 
oświadczył na lotnisku w Warszawie: 

„Natchnione przez wielką myśl 1 
ideę Józefa Stalina siły obozu poko
ju i socjalizmu rosnąć będą niepo
wstrzymanie, skupiając pod swymi 
sztandarami coraz nowe miliony lu
dzi, walczących o swą wolność na
rodową i społeczną".
Ludzi tych łączy przyjaźń wolnych i 

walczących o wolność narodów — 
przyjaźń, która jest znacznie silniej- 

Bi- ! sza od nienawiści amerykańskich pre-

Tegoż dnia. kiedy Malenkow prze- \ iesiTlb*o~^zwykłym rykańskie. A po drugie, całkowite szermując znów osławionymi proto- | tern,
awiał w Moskwie  ̂ na I cynizmem, albo — co jest zresztą m a-1 fiasko niefortunnej wyprawy mini- 1 kołami dodatkowymi" i usiłurac w W. H.

Engels nad grobem Marksa. Przemó
wienie to Engels kończy słowami: 
Imię jego żyć będzie poprzez stule

cia i poprzez stulecia żyć będzie je-> 
go dzieło".

Marks umarł w 1883 r. W tym samym 
roKu wybucha „strajk żyrardowski" — 
pierwsze masowe i bojowe wystąpienie 
polskiej klasy robotniczej. W tym samym 
roku ukazuje się w Polsce pierwszy nu
mer nielegalnego socjalistycznego pisma 
„Proletariat". W 1885 r. wybucha w Orie- 
chowo-Zujewie wielki strajk, mający 
szczególnie doniosłe znaczenie w dziejach 
ruchu rewolucyjnego w Rosji. W 1887 r. 
po raz pierwszy zostaje aresztowany, 
Leniin

Marks nie żyje, lecz idee jego wio
dą do walki klasę robotniczą, stawszy 
się punktem wyjścia dla nieśmiertel
nych kontynuatorów nauki Marksa i 
Engelsa — dla Lenina i Stalina. Le
ninowskie rozwinięcie marksizmu —» 
leninizmu Stalin nazywa „marksiz
mem epoki imperializmu i rewolucji 
proletariackiej". Pod przewodem Le
nina 1 Stalina klasa robotnicza Rosji 
dokonuje w 1917 r. zwycięskiego 
szturmu na kapitalizm. Wielka Paź
dziernikowa Rewolucja Socjalistyczna 
jest pierwszym zwycięskim lirzeczy- 
wistnieniem idei Marksa. Genialne 
prace teoretyczne Lenina i Stalina, 
budownictwo komunizmu w Związku 
Radzieckim, zdobycie władzy przez 
lud, kierowany przez partie komuni
styczne, w Chinach i w obecnych pań
stwach demokracji ludowej oraz w 
ojczyźnie Karola Marksa, w demo
kratycznych Niemczech — oto dalsze 
historyczne etapy realizacji idei mar
ksizmu. 1

70 rocznica śmierci Marksa przypa-* 
da w dniach żałoby po śmierci Wiel
kiego Stalina. W dniach tych świat 
cały się przekonał, jak żywa i twór
cza. jak mobilizująca do walki o 
szczęście i pokój ludzkości jest nie
śmiertelna spuścizna ideowa Marksa 
i Engelsa, Lenina i Stalina.

Grzegorz Jaszuńskt,
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Dlaczego fjMiędzglesie”nadąża

planu jak bez rak
w Hkońcria l « w ÓCie„ * ygIą? ala tak: I śli na początku miesiąca nie masz 
j , } ;  'Postanowiono wy- do czego rąk przyłożyć
Jączyc z zakładów A -l ich filię w j pod ł

nigdy nie nadrobią całego miesiąca.

a dopiero
M S z y l L i r kładtworfor1 •filię J  ! pod kcniec ~  szturm. A ostatnie dni

T ło . r b f S p e w - - n igdyn ie nadrobia ca,eeo mi<,s'araA -10
nić prawidłowy i pewny start no
wym zakładom A-l miało częściowo 
wyposażyć Międzylesie w maszyny, 
znjąć się obsadzeniem stanowisk fa
chowcami oraz w początkowym o- 
kresie roztoczyć opiekę nad całością 
zakładów. Niewiele z tego zrobiono: 
maszyn dano mało i mizerne; podoła
nie stało się z personelem, zaś opie
ka pozostała fikcją. Słowem — umy- 
to, ręce, nie troszcząc się o los A-10. 
Również i Centralny Zarząd Prze
mysłu Maszyn Elektrycznych nie za
jął się nową fabryką. Mianowano 
dyrektora, załatwiono formalności, 
związane z podziałem fabryk i 
kwita.

Ciężkie warunki techniczne, słaba or
ganizacja pracy, niedostateczna opieka 

szczególnie dające się odczuć w pier
wszych, jak zawsze najkłopotiiwszych 
miesiącach — zaważyły na rozwoju za
kładu. Fabryka zamiast rozrastać — 
kurczyła się. Załoga szła w rozs5'pkę. 
Niewykonywanie planów z czasem we
szło w smutną tradycję. Gdy gdzieś na
pomknięto o Międzylesiu, ze zniechęce
niem machano ręką — najgorszy za
kład, nie możemy sobie z nim pora
dzić.

LISTOPADOWY ZRYW
Na wiosnę ubiegłego roku wzmoc

niono obsadę techniczną fabryki- 
ożyło również zainteresowanie trud
nościami Międzylesia ze strony Cen
tralnego Zarządu. Nowy dyrektor 
Popławski wraz z grupą solidnych 
fachowców wzięli się solidnie do ro
boty. Burzliwe, pełne żmudnej, upór 
czywej walki dni zaczęły się wypo- 
gadzać — produkcja fabryki wy
chodziła na spokojniejsze wody. Przej 
rzyściej zaczęła rysować się lepsza 
przyszłość fabryki.

Uzupełniono maszyny, których 
niedostateczna ilość i zły stan w naj
większym stopniu hamowały wyko
nanie planu. Postawiono na nogi 
dział zaopatrzenia, zapewniając pra
widłowy dopływ surowców. Wzięto 
•w karby niezdyscyplinowaną część 
załogi, zmniejszając liczbę bumelan
tów z 3 i pół procent w drugim 
kwartale ub. roku do półtora pro
cent w czwartym kwartale tegoż 
roku. I oto w listopadzie Zakłady 
wykonały plan w 105,4 proc. Po raz 
pierwszy od dłuższego czasu.

Radość była wielka i zasłużona. 
Cieszono się jeszcze w pierwszych 
dniach grudnia, gdy nagle w poło
wie miesiąca plan zaczął się chwiać, 
a wraz z nim zachwiały się nadzie
je, że osiągnięto przełom. W grud
niu zrobiono 81 proc. planu, styczeń 
był jeszcze gorszy — 68,2 proc.-Roz
wiała się wizja nagród i premii, za
łoga załamywała się, ludzie tracili 
ochotę do roboty — przecież robimy, 
jak możemy, ale co poradzimy, je-

MECHANICZNY
Gdzie zatem tkwi przyczyna trud

ności? Maszyny są — -toteż brakiem 
urządzeń nie można już motywować 
krachów. Surowce — są, czyli i ta 
wygodna furtka tłumaczeń jest. zam
knięta. Ofiarni ludzie? — pełno ich 
w każdym dziale. Ale słabo wyszko
leni — dorzuci ktoś. Istotnie, z tym 
zdarzają się nieraz kłopoty, czy aby 
aż tak decydujące, żeby mogły za
łamywać plan całego zakładu? Z 
pewnością nie. Czyżby więc jakaś 
tajemnicza siła krzyżowała wysiłki 
załogi? A może? Posłuchajmy, co 
mówią ludzie, szeregowi, pracowni
cy fabryki.

Ciasny, przylepiony w roku hali 
kantorek — za szybkami tryskają 
oślepiające pióropusze biało-błękit
nych iskier. Zgarbione postacie ludzi 
z ochronnymi tarczami zamiast twa
rzy. Łoskot metalu, szum palników. 
Spawalnia Miody — kierownik, Mi
rosław Swaczyna, pomaga sobie ży
wą gestykulacją:

— Niewiele nam brali do wykonania 
luto-wego planu, ale cóż, kiedy z me
chanicznego nie dostajemy części. Cho. 
dzę tam, suszę im głowę, lecz chociaż 
pracują na zabój, nic z tego nie wy
chodzi — wszystko lata jak bez głowy. 
Łapią się raz za jedną, raz za inna ro
botę, spychając co pilniejsze. Planowa
nia u nich za grosz nie ma, a to prze
cież podstawowy dział fabrvki. Spa
walnia ma już gotowy plan tego, co po
winniśmy robić w marcu, ale zupełnie 
nie wiadomo, co naprawdę będziemy ro
bili. Bo to zależy od mechanicznego. 
Jak dostarczą nam detale w odpowied
nim czasie, marcowy plan mamy w kie
szeni.
Marian Rode, znakomity spawacz,.

jego szwy na stalowych pokry
wach są dokładne jak szew chirur
ga:

„Co tu dużo gadać, każdy wie, że ro
bota bez planu psu na budę sie zda, 
chociaż my w spawalni mamy pian i 
każdy brygadzista zna swoje zadania, to 
jednak nasze piany są do niczego, je

śli mechaniczny nie dotrzymuje termi
nu. Detale kapią niby woda z ryn
ny"... Zsunął na czoło okulary. Palnik 
zakrztusił się płomieniem. Rode skrzy
wił się mrużąc oczy. Wrócił do roboty. 
Tyle ludzie ze spawalni Co nato

miast myśli załoga mechanicznego, 
pod której adresem wysuwano te 
pretensje

NA ŁAPU CAPU
Brygadzista Warmiński:

„Gdybym miał ścisły plan dla swych 
frezarek, to i plan całego naszego dzia
łu mógłby łatwiej być zrobiony — je
stem o tym święcie przekonany. Pra
cujemy na łapu capu — co potrzebniej
sze, nie wiem co będę robił za ty
dzień, nieraz nawet nie wiem, co jutro 
otrzymam do obróbki. Ciągle depczą 
nam po piętach ludzie z innych działów 
— prędzej dajcie uchwyty, dajcie to, 
dajcie tamto. Zastanawia się chwilę — 
albo taka sprawa: kiedy wykonam swój 
plan 8-letni? Nawet tego nie wiem. w 
innych fabrykach mają wszystko wy
liczone na papierkach, u nas' guzik". 
Jeden z tokarzy, wybrany zupełnie 

przypadkowo i zapytany co będzie 
robił jutro, bezradnie rozłożył ręce 
i krótko odpalił: „Nie wiem, rano 
dostanę kartę roboty".

Jest koniec miesiąca. Ludzie klną 
na mechaniczny. Brygadziści z mon
tażu przylatują do tego działu i 
wprost spod maszyn zabierają gotowe 
detale. No cóż, nie można się temu 
dziwić. Idzie walka -o minuty, o pro
centy planu.

Ale zarazem sprawia to jeszcze 
większy zamęt. Bo oto okazuje się 
np., że detah za którym deptano w 
mechanicznym przez kilka dni, za
wracając każdemu głowę — okazuje 
się chwilowo zbędny — idzie do ma
gazynu. Skutkiem tego w pracy dzia
łu mechanicznego powstaje luka już 
nie do odrobienia, zważywszy, że 
każda godzina jest tam szczególnie 
drogocenna. To zaś po kilku dniach 
odbija się dalej: w niedostatecznej 
ilości części na montażu czy też w 
spawalnic

Kleszcze błędu zaciskają się na dziale 
mechanicznym, na tym, że dział ten 
nie ma konkretnego operatywnego pla
nu. Planu, któ»y by przed każdym bry
gadzistą, tokarzem, frezerem jasno sta

wiał jego obowiązki — dzienne, tygod
niowe, miesięczne. Planu, który by w 
celowy i ostateczny sposób rozstrzygał 
— co naprawdę ważniejsze, co musi iść 
w pierwszej kolejności na maszynę, co 
może poczekać. Wtedy skończą się z 
pewnością sprzeczki między działami, 
wyrażające się owymi targami 0 części. 
A ’ ' ‘ "

MIROSŁAW ŻUŁAWSKI

0 publicystykę nowego typu
u j KOŃCEM ubiegłego roku ukazała 

się niewielka rozmiarami, ale 
niezwykle ważna książka: „Publicy
styka w kraju budującym socjalizm" 
Edmunda Osmańczyka,. Stanowi ona 
odosobnioną jak dotąd pozycję w na
szym piśmiennictwie: jest ambitną 
próbą lapidarnego ujęcia natury, za
dań, wad i potrzeb, warunków sprzy
jających i przeszkód na drodze roz- 

robotnicy w mechanicznym, mający woju publicystyki naszego budującego 
po uszy roboty -  będą mogli łatwiej sociali7rn k 4 in 
sprostać żądaniom, i to żądaniom wszy- 1Zm Kraju.

Wyznajmy od razu na wstępie:
będą mogli łatwiej 

to żądaniom wszy
stkich. ,
Brak planu w mechanicznym po

ciąga za sobą, że i plany innych 
działów, jak np. .spawalni. stają się 
martwą literą, że tracą swój najcen 
niejszy sens — mobilizacji załogi do 
wzmożonej wydajności,

Ludziom leży na sercu kwestia 
dobrego planowania, czego oczywi
stym dowodem są ich bezpośrednie, 
pełne gorącego przejęcia wypowie
dzi i słuszne żądania kierowane ku 
działowi mechanicznemu, gdzie rodzi 
się zło. Z kłopotów tych niewątpli
wie jeszcze lepiej musi zdawać so
bie sprawę dyrekcja fabryki i tym 
dziwniejszy jest fakt. że dopiero te
raz wzięto się rzetelnie za wpro
wadzenie operatywnego planowania. 
Przecież po listopadowym upojeniu 
sukcesem, następne miesiące były 
wystarczająco zimnym- prysznicem. 
Zatem znacznie wcześniej można by
ło i należało o tym pomyśleć.

Po bohaterskiej walce z huraganem

Załoga MS »Gzeoh« uratowała 80 marynarzy
Załoga polskiego statku handlowe

go M/S „Czech" bohatersko urato
wała w dn. 7 bm. 60 marynarzy to- 
nącej na Morzu Śródziemnym kano- 
nierki egipskiej „Selum".

O godz 16, między wyspą Kreta 
a portem egipskim Aleksandria, w 
czasie szalejącego sztormu kahonier- 
ka egipskiej marynarki wojennej 
„Selum" o wyporności 900 ton, po
zbawiona możliwości manewrowa
nia, walcząc bezskutecznie z rozsza
lałym żywiołem zaczęła tonąć.

Na szczęście w pobliżu znajdował 
się polski statek handlowy M/S

&̂M̂ Koite4/wiwlm(oŁ
1 8 OXAjfZo4/l\tcU

Konkurs dla kobiet—racionalzatoró w
O żywotności Klubu Racjonalizato

rów przy ZWUT świadczy uroczy
stość, jaka odbyła się niedawno. 
'Wręczono na niej nagrody najak
tywniejszym racjonalizatorom w ' IV 
kwartale ub. roku. I tak I nagroda
— radioodbiornik „Aga" — przypadła 
w udziale Piotrowi Jurkowskiemu od
znaczonemu złotą odznaką racjonali
zatora. II nagrodę — teczkę skórza
ną otrzymał Franciszek Łączewski 
III nagrodę — suwak logarytmiczny
— Stefan Matuszewski. Ponadto 25 
osób dostało za swe wnioski zaświad
czenia z Urzędu Patentowego.

Wśród zakładów podległych Cen
tralnemu Zarządowi Przemysłu Te
letechnicznego Zakłady Wytwórcze 
Urządzeń Telefonicznych zajmują 
pierwsze miejsce pod względem licz
by racjonalizatorów. Mimo to Ko 
iriórka Wynalazczości prży ZWUT 
nie spoczywa na laurach i dąży do

jeszcze szerszego spopularyzowania 
tego ruchu na swoim terenie.

Postanowiono wciągnąć do ru
chu racjonalizatorskiego więcej ko
biet i młodzieży. Do tej pory tylko 
1 procent kobiet w stosunku do 
ilości zatrudnionych bierze czynny 
udział w tym ruchu. Podobnie jest 
z młodzieżą. CZPT zaakceptował 
wniosek kierownika Komórki Wy
nalazczości inż. Śmigielskiego zor
ganizowania konkursu na najak
tywniejszą racjonalizatorkę. Od 2 
marca br. przyjmowane są i bar
dzo szybko będą rozpatrywane us
prawnienia nadsyłane przez kobie
ty.

Godny podkreślenia jest fakt, że 
tego rodzaju impreza zorganizowa
na została w Polsce po raz pierw
szy.

J. Parfiniewicz, ZWUT

„Czech", kursujący na linii Lewan- 
tyńskiej Narażając życie, pośpieszy
ła załoga z pomocą tonącym. W 
niezwykle trudnych warunkach pol
scy marynarze uratowali 60 całko
wicie wyczerpanych marynarzy egip 
skich.

Kanonierka „Selum" zatonęła 
Część jej załogi zginęła wskutek pa
niki. jaka wybuchła w chwili tonię
cia statku.

Mimo potężnej fali wywołanej 
sztormem, o sile przekraczającej 10 
stopni według skali Beauforta, 'fali. 
która znosiła M/S „Czech" w kie
runku Krety, kapitan skierował 
statek do Aleksandrii, chcąc do
wieźć wyratowanych rozbitków do 
ich ojczystego portu- 

W diniu 8 bm.- 0 godzinie 9 ra
no, tj. po 17 godzinacn waikj z roz
szalałym żywiołem, M/S „Czech" 
zawinął do portu w Aleksandrii 
Dowództwo egipskiej marynarki wo
jennej wyraziło załodze polskiego 
statku gorące podziękowanie

Wiceprezes Rady Ministrów Ste
fan Jędrychowski i minister Że
glugi — Mieczysław Popiel skie
rowali do załogi M/S „Czech" de
peszę, w której wyrażają jej sło
wa uznania i podziękowania.

Odpowiedzi prawnika
ZMARTWIONA. Zgodnie z aktualnymi 

wyjaśnieniami obowiązujących przepisów 
w zakresie urlopów, należy się Obywatel
ce za czas od 15.11.52 do końca rb. łącz
nie 30 dni urlopu. Obecnie można żądać 
.już przysługującego urlopu, ale wyczer
pałby on w całości uprawnienia i ża rok 
1953.

STAŁY CZYTELNIK. Pisze Obywatel,
• ezył w roku 1851 kurtkę skórzaną 

koledze, który zobowiązał się niezwłocz- 
nieją zwrócić. Kolega nie oddaje kurtki 
mimo wielu pisemnych żądań.

Wydaje się, że najwłaściwsze byłoby 
wystąpienie do sądu powiatowego, (w Ra
domiu) z żądaniem zasądzenia zwrotu 
kurtki lub jej równowartości.

1600 STRACONYCH g o d zin
Ale planowanie to nie wszystko. 

Mechaniczny nie tylko dlatego nie 
nadąża z produkcją, że robotnicy nie 
wiedzą co będą robić jutro, chociaż 
to bezwątpienia ich demobilizuje. I 
nie tylko dlatego jets-t tam źle, że 
za późno napływają zlecenia z in
nych działów na wykonanie okre
ślonych rodzajów i ilości detali. Me
chaniczny cierpi na niedostatek ma
szyn, szczególnie tokarek, oraz na 
niski poziom fachowy niektórych 
członków załogi. Szkolenie idzie ku
lawo. Skutkiem tego młodzi tokarze 
,. tłuką" dziesiątki wybrakowanych 
części. Do kąta idzie zepsuty mate
riał, ma marne idą cenne godziny 
pracy maszyn.

Zdaniem wytrawnych fachowców, 
gdyby załoga była dostatecznie wy
uczona, trudności z ilością maszyn 
można by poważnie złagodzić. Jed
nakże wchodzi tu w grę jeszcze je
den czynnik pogłębiający te kłopoty.

Otóż w grudniu zanotowano 873 go
dziny przestojów maszyn z braku prą
du, przy czym 527 godzin przypada na 
przestoje maszyn produkcyjnych. W sty
czniu maszyny miały również ponad 
800 godzin przestojów, z czego maszy
ny produkcyjne 517 godzin, czyli ok. 4 
proc. ogólnego czasu pracy w miesią
cu. Przerwy w dostawie prądu nie wy
nikają z jakiejś wyższej konieczności, 
lecz po prostu z tego, że stara fabrycz
na rozdzielnia nie wytrzymuje w okre
sie szczytu tak dużego obciążenia, zaś 
nowa prawie od pół roku czeka na pod
łączenie. Mimo wielu swych osiągnięć 
dyrekcja nie zdobyła się na energicz
ne przeprowadzenie tej sprawy w ele
ktrowni, choć jak widać zakład bardzo 
na tym cierpi.
To jednak jest kwestia uboczna. 

Sprawą najważniejszą jest plan. 
Plan. który będzie buski i zrozumia
ły dla robotnika. Plan, w którego 
wykonaniu robotnik dojrzy zarówno 
korzyść zakładu, jak i swoją własną.

Lecz równocześnie z opracowywa
niem realnych planów dla działów 
brygad i maszyn, do załogi musi sil
niej dojść żywe słowo organizacji 
partyjnej. Załodze potrzebna jest 
mobilizacja. Bo cóż znaczy najlepszy 
plan, gdy nie stanie za nim ofiarny 
człowiek.

Na tym polu wiele do zrobienia 
mają organizacje społeczne Zakła
dów, tym bardziej wiele, że obecnie 
w fabryce istnieje dość szkodliwa 
atmosfera niepewności. Ludzie spo
dziewają się jakichś zmian i prze
sunięć, obniżając zgoła niepotrzebnie 
swą dbałość i troskliwość o produk
cję. Bitwa idzie przecież o plany 
dla Zakładów i o wykonanie planu 
Zakładów^ —- to jest najważniejsze. 
Pełne poświęcenie się tej sprawie 
jest celem głównym. Celem dla każ
dego pośród tysiącznej załogi Mię
dzylesia. (Jar)

razu na
książkę czyta się jednym tchem. Mo
że dlatego, że napisana została przez 
znakomitego publicystę, powołanego 
do. wypowiedzenia się w sprawach 
publicystyki choćby przez swój wielo
letni i aktywny udział w powojennym 
naszym pisarstwie politycznym; na 
pewno dlatego, że dotyczy spraw co
dziennych i bliskich nie tylko każde
mu publicyście, pisarzowi czy dzien
nikarzowi, ale wręcz każdemu myślą
cemu czytelnikowi gazety. Książeczkę 
tę powinni tedy przeczytać redaktorzy 
pism i wydawnictw, dziennikarze, 
publicyści i literaci, ale powinni ją 
także przeczytać czytelnicy zatrzymu
jący się co dzień przed kioskiem z ga
zetami i kupujący „Trybunę Ludu", 
„Życie Warszawy" czy „Nową Kul
turę".

Książka Osmańczyka jest procesem 
wytoczonym naszej publicystyce, nie 
nadążającej za tempem i skalą prze
mian naszego politycznego, gospodar
czego i kulturalnego rozwoju. Niech 
się uspokoją redaktorzy gazet i dzien
nikarze: w procesie tym nie oni sie
dzą na ławie oskarżonych; jeśli który 
z nich się na nią zabłąkał, to siedzi 
co najwyżej „na cen żurowa nem". 
Ostrze ataku Osmańczyka zwrócone 
jest gdzie indziej.

Osmańczyk zaznajamia nas na wstę
pie z treścią pojęcia „publicystyka", 
odróżnia ją od dziennikarstwa, wyzna
cza jej szeroki zakres od artykułu, fe
lietonu, reportażu, poprzez poemat, 
powieść, nowelę, dramat po „Grun
wald" Matejki i „Guernikę" Picassa, 
stwierdzając po drodze, że „publicy
styka od wielu wieków jest orężem, 
bez którego postęp ludzkości byłby 
niemożliwy". Następnie autor prze
prowadza głębokie i słuszne rozróż
nienie między funkcją i treścią poli
tyczną publicystyki obozu postępu a 
publicystyki obozu wstecznictwa, for
mułuje wymagania i główne cechy 
publicystyki nowego typu, po czym 
ustaliwszy w ten sposób pozycje wyj
ściowe przechodzi do ataku.

Co przeszkadza u nas rozwinięciu 
się publicystyki nowego typu? Os
mańczyk widzi cztery główne prze
szkody

Po pierwsze: brak wzorców literac
kich wysokiej klasy publicystyki no
wego typu na skutek zbyt nikłego 
udziału pisarzy (podkreślenia moje 
M. Ź.) w codziennej publicystycznej 
pracy oświeceniowej i mobilizacyjnej. 
Ten nikły udział pisarzy jest, zdaniem 
Osmańczyka, wynikiem takich m. in. 
przyczyn, jak niedostateczne opano
wanie naukowych podstaw socjalizmu 
t.j- marksizmu - leninizmu przez sa
mych pisarzy, jak utarte przekona
nie, że publicystyką jest czymś gor
szym od literackiej prozy. Na przy
kładzie siedmiu numerów czołowego 
tygodnika li ter acko -społecznego, ja
kim jest „Nowa Kultura", Osmańczyk 
przeprowadza dowód nieobecności pi
sarzy na froncie publicystycznym 
oraz braku akcji mobilizującej ze 
strony redakcji w okresie tak istot
nym politycznie, a więc i publicy
stycznie, jak okres ogólnonarodowej 
dyskusji nad projektem Konstytucji.

Drugi powód, dla którego publicy
styka nasza nie rozwinęła się w stop
niu odpowiadającym wysiłkowi ludzi 
budujących u nas zręby socjalizmu, 
leży, zdaniem Osmańczyka, w stano
wisku naszej krytyki literackiej, po
gardzającej wyraźnie publicystyką, 
nie dostrzegającej jej, mimo że sama 
krytyka — szczegół pikantny — nie 
jest niczym innym jak gałęzią publi
cystyki.

Trzecim powodem słabości naszej 
publicystyki są schematyzm i slogano-

Nakładem „NASZEJ KSIĘGARNI" uka
zały sie następujące książki dla dzieci i 
młodzieży:

ZBIGNIEW PRZYROWSKI -  Kolo
rowy wierszyk Str 12 Cena zł 1,50

J  L I A  E R E N B U R G

DZIEWIĄTA FALA
TŁUM GABRIELA PAUSZER KLONOWSKA

Rana, którą zadano Oldze, była lekka, nóż ześlizgnął się i zadrasnął 
policzek. Rana goiła się szybko, ale Olgę dręczyła myśl, że pozostanie 
blizna, która ją zeszpeci. Spytała lekarza. Odpowiedział, że zapewne ma
leńki ślad pozostanie, ale można potem „przeflancować" kawałek skóry. 
Te słowa jeszcze bardziej zdenerwowały Olgę. Przez kilka dni martwiła 
się bardzo, potem pogodziła się z losem. Wszyscy jej winszowali, przy
jechał nawet wiceminister. Siniaków mówił: „Widzicie, jaką mam żonę, 
to prawdziwa bohaterka". Olga napisała matce o tym, co się stało. Zba
gatelizowała sprawę i nie przypuszczała, że matka się tym zdenerwuje, 
ale Nina Gieorgijewna, jak się tylko skończyły egzaminy, przyjechała 
do Olgi.

Olga spytała przede wszystkim: „Jak mnie teraz znajdujesz? Czy bar
dzo jestem zeszpecona?" Nina Gieorgijewna pocieszała ją: „Głuptasku, 
czy może zeszpecić taka maleńka blizna? Czy to szpeci? Wszyscy zresztą 
wiedzą, co zrobiłaś"... Olga wzruszyła ramionami: „Nie zrobiłam nieszcze
gólnego, Grigorija nie było, w ogóle nie było mężczyzn, oprócz dyrekto
ra, a z niego już ruina. Zresztą, gdybym krzyknęła, zdążyłby wystrzelić, 
okazało się, że miał rewolwer. Czy zdajesz sobie sprawę, co to za figura, 
profesor Raudsepp? Przecież to byłaby ogromna strata... Jestem przeko
nana, że na moim miejscu każdy zrobiłby to samo, nie ma więc powo
dów do dumy"...

Nastało upalne lato a Sablon wciąż jeszcze siedział w Moskwie. Mó
wił sobie, że dalszy jego pobyt tutaj jest nonsensem — obejrzał wszyst
ko, co się dało, zresztą i żona już czeka, pisze, że nie wyjeżdża do Bre
tanii, chociaż córka ma już wakacje — jednakże Sablon odkładał swój 
wyjazd. Teraz opanowała go apatia. Bał się powrotu do Paryża, spotka-

- ma z Nivelle‘em, rozmów z Bannelierem, z Bedierem, z tymi, których 
przed wyjazdem do Rosji uważał za ludzi \ myślących podobnie jak on 
Duszny pokoj w „Metropolii" wydawał mu się celą, w której mógł sie 
sc. ronić przed życiem. Zaczął pisać o swoim dzieciństwie; patrząc wstecz 
widział drogę poplątaną i niejasną, tylko początek tej drogi był mu bii-

• i ~~ ugr;y’ zdumienie, Pierwsze krzywdy dziecka- Pisał nie dlatego że 
miał ochotę napisać jeszcze jedną książkę; pogrążał się we wspomnie-
żvćC\ Ł ° T  P0ZY ai a?f zap°mnieć 0 D'm, co mu przeszkadzałozyc. . Sablon otrzymał kilka depesz od Nivelle‘a. Nie odpowiedział na ża
dną. Nivelle poprosił o informacje Ministerstwo Spraw Zagranicznych. De 
Chaumont na prozno dzwonił do hotelu, Sablon nie podchodził do telefo- 
nu Wreszcie de Chaumont zdecydował, że pojedzie do „Metrcpolu". Sa
blon siedział w tureckim szlafroku i pisał o tym, jak rnaiac lat osiem 
przezywał śmierć młodszego brata. Ujrzawszy de Chaumonta, spochmur-

— Pan myślał pewnie, że Rosjanie mnie aresztowali? Jak pan widzi 
wszystko w porządku. Piszę... p wiązi,

De Chaumont robił mu wyrzuty: czy wolno zapominać o przyjaciołach 
w dodatku jeszcze na obczyźnie? Pani de Chaumont jest bardzo zmart
wiona. W Paryżu wszyscy są niespokojni...

Sablon przerwał mu:r Pis,uję d0  żony co tydzień i otrzymuję od niej listy. Wczorai otrzy
małem depeszę  ̂ żona postanowiła nie czekać na mnie i pojechała z
stronach? Camperle’ mamy tam mały domek. Czy pan bywał w tamtych

De Chaumont odpowiedziały, że nie zna południowej Bretanii, ale sły
szał wiele dobrego o Camperle, po chwili milczenia znów wrócił do sora- 
wy, która go tu przywiodła: ^

Nasz wspólny przyjaciel Nivelle prosi, żeby panu przypomnieć 
eja czeka i me może się doczekać pańskich artykułów Niyelle 

się, czy pan czasem nie zachorował.
Słowa- „nasz wspólny przyjaciel" rozgniewały Sablona ale się poha- 

)wał i odpowiedział, że nie będzie nic pisać aż do powrotu dn p=rrUamował i oapowieaziaf, ze me będzie nic pisać aż do powrotu do Paryża 
a wroci^ pewnie wkrótce — chciałby odpocząć na łonie rodziny. ’

De Chaumont próbował kontynuować rozmowę, spytał nad czym Sa 
«  pracuje, jak mu się podobał dom Tołstoja, opowiedział, że we 

Francji wszystkich nadal niepokoi sprawa Niemiec. Sablon milczał do- nuro. _  v(D- c. n.)

błon

Jacek i jego rodzina. Rysowała Maria 
Hiszpańska-Neumań. Str 14. Cena zł 4.50.

JANINA PORAZINSKA — Agata nogą 
zamiata. Ilustrował Bogdan Zieleniec Str 
14. Cena zł 1,50.

ANNA SWIRSZCZYNSKA — Mały Ła
tek i duży Barabasz. Ilustrował Józef 
Czerwiński. Str 14 Cena zł 1,50 

Opracowała MARIA GÓRSKA — Bajka 
o koguciku i kurce. Ilustrował Józef Czer
wiński. Str. 14 Cena zł 1,50.

*
Nakładem WYDAWNICTWA MINISTER

STWA OBRONY NARODOWEJ ukazały 
się następujące książki:

STEFAN HERMLIN — Młodość nieuja- 
rzmiona. Tłumaczyła z niemieckiego Ma
ria Wisławska. Str. 157. Cena zł 10 

MIKOŁAJ NIKITIN — Było to w Ko- 
kahdzie. Z rosyjskiego tłumaczył Tadeusz 
Jakubowicz. Str. 568. Cena zł 17.

M. JACHONTOWA — Okręty wychodzą 
na morze. Z rosyjskiego tłumaczył Jerzy 
B. Rychliński. str. 458. Cena zł 16.

WIERA KETLINSKA -  Blokada. Z ro
syjskiego tłumaczyła A. Jakubiszyn Str. 
647, Cena zł 22.

S. ROZENFEŁD — Doktor Sjergiejew.
Z rosyjskiego tłumaczyła J Milnikiel. 
Str. 383. Cena zł 14.

A. SERAFIMOWICZ — 2elazny potok. 
Wyd. III Tłumaczył z rosyjskiego Józef 
Brodzki. Str. 21i2. Cena zł 6.

GUSTAW MORCINEK — Urodzaj ludzi. 
Wyd. II. Str. 222. Cena zł 11.

L. LINKÓW — Kapitan „Starego żół
wia". Wyd. III. Tłumaczył z rosyjskie
go Józef Brodzki. Str. 230. Cena zł 6 60 

WANDA MELCER — Statek 1092. Str 
203. Cena zł 8.50.

LEON PASTERNAK -  Komuna miasta 
Łomży. Str, 230. Cena zł 12.

L. RAKOWSKI — Konstantin Zasłonow.
Tłumaczył z rosyjskiego Witold Zyński. 
Str. 136. Cena zł 6,80.

PETER NELL — Droga naprzód. Tłu
maczyły z niemieckiego N. Wołczacka i 
J. Marecka. str. 127. Cena zł 4,80.

E. WORÓBIOW — Dwaj towarzysze. 
Wyd. II. Tłumaczył z rosyjskiego Jan 
Jerzyński. Str. 146. Cena zł 5,50 

p. WERSZYHORA -  Karpacki raid. 
Tom II. Tłumaczył z rosyjskiego Leopold 
Lewin .Str. 174. Cena zł 2 40 

WŁADYSŁAW ORKAN — Na Podhalu. 
Str. 119. Cena zł 3,60,

wość, rozpowszechnione w prasie f 
ochrzczone na użytek dziennikarski 
nazwą „sztampy". Źródła „sztampo- 
wości" dostrzega Osmańczyk w biuro- 
kratyźrnie, stanowiącym niebezpie
czeństwo każdej gospodarki planowej 
a zwalczanego w życiu przez czujną 
oddolną i odgórną krytykę, której do
brodziejstw odmawia się jak dotąd 
krytyce — a także w błędach redakto
rów naczelnych, narzucających nie* 
jednokrotnie publicystom schema
tyzm jako najbezpieczniejszą, bo wy
próbowaną formę sloganowego zała- 
twiania się z żywymi problemami. Za 
pewien „esperantyzm", pewne ruty- 
niarstwo i ubogość panującego dość 
powszechnie w naszej prasie języka 
publicystycznego, za panoszenie się 
utartych zwrotów zubożających treść 
socjalistycznego życia i odstręczają
cych czytelnika od publicystyki wint 
Osmańczyk przede wszystkim pisarzy, 
nie spieszących z pomocą redakcjom 
gazet, nie wnoszących świeżego, od
krywczego języka literackiego na ła
my poświęcone publicystyce.

Czwartym wreszcie powodem sła
bości naszego piśmiennictwa publicy
stycznego jest niedostateczne nawią
zywanie do najlepszych wzorów pub
licystyki postępowej, własnej i świa
towej. Osmańczyk wskazuje na brak 
u nas wyborów i opracowań najlep
szych tekstów polskiej publicystyki od 
pisarzy Oświecenia począwszy a na 
pisarzach Planu Sześcioletniego skoń
czywszy. Powołuje się przy tym na 
takie wzorce publicystyki nowego ty
pu, jakie powstały z czynnego zaan
gażowania się w działalność publicy
styczną Gorkiego i Majakowskiego,, 
dwóch wielkich pisarzy epoki budowy 
podstaw socjalizmu w Związku Ra
dzieckim.

Jakkolwiek by Osmańczj^k grupo
wał argumenty, ile by wskazywał 
przyczyn niedostatków naszej publi
cystyki, zawsze i wszędzie będą to w 
ostatecznym rezultacie dwie tylko za
sadnicze, przytłaczające i usuwające 
w cień wszystkie inne arcyprzyczynyj 
niedostateczny udział pisarzy w co
dziennej publicystyce i brak udostęp
nienia najlepszych tradycji narodo
wej publicystyki postępowej.

Mam wrażenie, że tylko jeśli chodzi 
o drugą z tych arcyprzyczyn ma 
Osmańczyk w zupełności rację. Roz
wój i rozkwit własnej — narodowej w 
formie a socjalistycznej w treści —- 
publicystyki oprzeć się musi na naj
lepszych wzorach postępowej publicy
styki Ostrorogów, Rejów, Fryczów 
Modrzewskich. Sejmu zwanego Wiel
kim, Mickiewicza, „ Wiosny Ludów", 
„Proletariatu" i SDKPiL, Prusa, Sien
kiewicza, Orzeszkowej, Żeromskiego, 
czołowych piór publicystycznych KPP 
oraz publicystów postępowych okresu 
międzywojennego. Tak samo jak nie 
do ppmyśłenia jest budowanie kryte
riów realizmu socjalistycznego w na
szej literaturze i sztuce, w muzyce i 
teatrze bez czerpania z najlepszych 
tradycji narodowych, tak nie do po
myślenia jest tworzenie publicystyki 
kraju budującego socjalizm bez opar
cia jej kryteriów o najlepsze, postę
powe wzory narodowej publicystyki 
przeszłości.

Obawiam się jednak, że co do 
pierwszej arcyprzyczyny Osmańczyk 
nie ma racji albo ma ją niezupełnie.
W tym, co Osmańczyk nazywa przy
czyną, skłonny jestem widzieć skutek.
W tym co on uważa za skutek, widzę 
przyczynę. Przyczyną jest, według 
Osmańczyka, brak udziału pisarzy w 
publicystyce — skutkiem jej aktualna 
słabość. Miałbym ochotę twierdzenie 
to odwrócić. Jednym słowem, nie dla
tego publicystyka nasza jest niedo- 
krewna, iż pisarze jej nie pomagają, 
ale dlatego obowiązkiem pisarzy jest 
jej pomagać, że jest niedokrewna. 
Przesuwa to sprawę odpowiedzialno
ści a także ustawia inaczej fenomeny 
pisarskie Gorkiego i Majakowskiego 
w służbie publicystyki.

Pisarz prozaik, poeta, dramaturg, 
satyryk — będzie zawsze cennym go
ściem w publicystyce, lecz nie może 
stanowić jej organicznego czynnika. 
Cytowane przez Osmańczyka przykła
dy Gorkiego, Majakowskiego, Tadeu
sza Borowskiego są wypadkami odko
menderowania się pisarza na zagrożo
ny odcinek słabiej obsadzonego w da
nej chwili a ważnego frontu. Takie 
odkomenderowanie się do codziennej 
orki publicystycznej przynosi zaszczyt 
politycznej postawie pisarza i jest w 
najwyższej mierze godne naśladowa
nia. Ale takie odkomenderowanie nie 
może stać się podstawą do obarczania 
ogółu pisarzy za passywa naszej r>ubl 
cystyki.

Twierdzę zresztą, że z naszą publi 
cystyką i z naszymi publicystami nii 
jest aż tak źle, jakby wynikało 
utartych tu i ówdzie sądów. Mam; 
baidzo zdolnych publicystów starszeg' 
i młodszego pokolenia, na których -  
i tu ma Osmańczyk- po stokroć ra 
cJć za mało zwraca się uwagi, ehy 
ba, że im się coś nie uda. Oczywiści! 
potrzebujemy ich więcej. Ale publicy 
styka Polski Ludowej to nie samotn 
rejsy pisarzy na publicystyczne pozj 
cje codziennego boju, lecz takie piór 
jak w niedawnych latach Brun 
Lampe, jak obecnie Paweł Hoffmar 
Roman Werfel, Osmańczyk i wieł 
innych. Bój publicystyczny, to bój n 
pierwszej linii. Wymaga on także ot 
strzału ciężkiej artylerii, walącej 
rzadka, ale potężnie wielkimi ładun 
kami ideologii i artyzmu, takimi > c 
„Pamiątka z Celulozy", „Stare i N 
we", „Pokolenie" czy „Słowo o  Stai. 
nie". Z tej artylerii, wspierające 
dziennikarzy i publicystów w walce 
socjalistyczną nadbudowę, strzelaj 
pisarze. Ich główną rolą i zadanien 
jest pisać dobre, mocne książki.

Wiem. że Ośmańczykowi o to sami 
chodzi. Toteż notuję tę małą różnic< 
zdania jako drobny spór o słowa ni 
marginesie jego świetnie napisanej 
walczącej, potrzebnej książki.

Mirosław Żuławski.
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Gzy konieczna decyzja Komisji?
Ob, Z. złamał nogę i — zdawałoby 

«ię, że lekarz po zbadaniu chorego, z 
czystym sumieniem, może mu dać przy 
najmniej na 3 tygodnie zwolnienie z 
pracy. Ale, że zgodnie z zarządzeniem 
przysługiwało mu prawo zwolnienia cho 
Tego tylko na 9 dni łącznie (3 razy po 
3 dni) więc stwierdziwszy złamanie, wy 
magające dłuższego leczenia, skierował 
chorego od razu na Komisję lekarską. 
Ponieważ jednak nie wykorzystał swych 
S-dniowych uprawnień — Komisja od
mówiła rozpatrzenia wniosku.
Nie ulega wątpliwości, że jest to 

przykład bezdusznego biurokratyz
mu, bo jeśli — w takich wypadkach 
j©:k złamanie kończyn, zawal serca 
itip.  ̂— lekarz stwierdza, że niezdol
ność do pracy potrwa dłużej niż 9 
dni, to powinien chorego od razu 
skierować na komisję. A ta powiń-

I S E M S l 'SdfiUwa.
Kara więzienia 

za ukrgiuasiie cukru
Sąd Powiatowy w Warszawie rozpatrzył 

W trybie doraźnym sprawę mieszkanki 
Grodziska, Bronisławy Piekut, oskarżonej 
o ukrywanie w swoim mieszkaniu wię
kszej ilości cukru.

Rewizja w mieszkaniu Piekut ujawniła 
344 kg kryształu z czego 200 kg nabyła 
ona w końcu stycznia br. w sklepach 
uspołecznionych. W dniu 28 stycznia, w 
porozumieniu z ekspedientką sklepu PSS, 
kupiła Piekut 100 kg, a w dniu 30 stycz
nia kierownik Domu Towarowego sprze
dał Piekutowej też 100 kg.

Sąd skazał Piekut na 3 lata więzienia. 
Nieuczciwi pracownicy sklepów, którzy 
sprzedali cukier spekułantce zostali are
sztowani i przekazani do osądzenia przez 
Komisję Specjalną.

12 las więzienia 
za afery kwaterunkowe
Sąd Wojewódzki w Warszawie rozpa

trywał sprawę aferzysty Mariana Rudz
kiego, który za łapówki pośredniczył w 
przydzielaniu mieszkań przez Urząd Kwa
terunkowy m. Warszawy. Na ławie oskar
żonych zasiadła również jego pomocnica 
Helena Stankiewiczowa, która przysyłała 
mu klientów, za co otrzymywała dużą pro 
■wizję.

Rudzki utrzymywał „przyjacielskie" 
kontakty z b. naczelnikiem Urzędu Kwa 
terunkowego Władysławem Rutkowskim, 
skazanym na 9 lat więzienia i b. naczel
nikiem do spraw masowego przekwate
rowania Ryeiakiem, skazanym na 8 lat 
więzienia.

Na rozprawie Rudzki, jak również Stan
kiewiczowa, przyznali się do winy. Sąd 
skazał Rudzkiego na 12 lat, Stankiewiczo,, 
wrą na 8 lat więzienia.

na przyznać zwolnienie na taki o- 
kres czasu, jaki będzie jej zdaniem 
niezbędny do całkowitego wylecze
nia pacjenta

*
Komisje lekarskie mają niemało 

pracy, należało by więc uwolnić je 
od orzekania przypadków, Które 
można rozstrzygnąć — prosto i lo
gicznie na innej drodze

I tak np., gdy dziecko choruje na 
odrę, a matka ma zaświadczenie komi
tetu blokowego, że jest jeuyną opiekun
ką dziecka, lekarz rejonowy nie może 
— bo nie ma uprawnień — dać jej 
zwolnienia z pracy na opiekę na okres 
dłuższy niż 3 dni. Nie pozostaje mu 
więc nic innego, jak skierować matkę 
na komisję lekarską, która zaocznie wy 
daje „wyrok".
Czy rzeczywiście trzeba matkę o- 

derwać od łóżka chorego dziecka i 
narażać na wędrówkę po to tylko, 
by stało się zadość biurokratycz- j 
nym przepisom?

Czy nie prościej byłoby przy za
chorowaniach na odrę c»:y koklusz 
rozszerzyć uprawnienia leczącego le
karza rejonowego i upoważnić go 
do wydania zwolnienia na okres 
czasu potrzebny do wyleczenia cho
rego?

Zwłaszcza, że rolę komisji przej
muje lekarz sanitarny, któremu le
karz rejonowy melduje o każdym 
wypadku choroby zakaźnej, a więc 
i odry i kokluszu.

*
Jeśli już piszemy o zachorowa

niach wśród dzieci i o zwolnieniach 
na opiekę, to kto powinien takie 
zwolnienie uzyskać: matka czy oj
ciec dziecka?

Bo tak się ostatnio wydarzyło, że o 
uzyskanie zwolnienia na opiekę wystą
pił ojciec 6-letniego dziecka, zatrudnio
ny na odpowiedzialnym stanowisku w 
jednej z instytucji budowlanych. Stwier 
dził on bowiem, że instytucja, w któ
rej pracuje matka dziecka — odmawia 
zwolnienia jej z pracy, motywując to 
tym, że wykonywana przez nią robota 
wymaga jej stałej obecności w biurze.
Wiadomo, że najbardziej nawet 

potrzebnemu pracownikowi zdarzy 
się zachorować i że instytucja musi 
się z tym pogodzić. Taik samo i w 
omawianym przez nas wypadku. 
Zwłaszcza, że marny odpowiednie 
wzory. Ustawodawstwo radzieckie 
stawia tę sprawę wyraźnie. Przewi
duje bowiem zasiłki wyłącznie dla 
matek, jako właściwych opiekunek 
chorych dzieci — zmuszonych do

pozostania w domu na czas choro
by dziecka.

„Jeśli w zakładzie pracy nie ma przy 
chodni przyzakładowej, wtedy porad le
karskich udzielają pracownikom właści
we dla ich miejsca zamieszkania rejo
nowe placówki służby zdrowia." ‘
Taką błędną informację zawiera 

broszura Nr 10 opracowania przez 
Wydz. Szkoleniowy CRZZ, mówiąca 
o zadaniach delegatów socja.lno- 
ubezpieczeniowych.

Błędna, bo zgodnie z instrukcją 
Min- Zdrowia, pracownicy mieszka
jący na terenie woj. warszawskiego 
mogą korzystać z terenowych placó
wek służby zdrowia: specjalistycz
nych i ogólnych, znajdujących się 
najbliżej miejsca ich pracy.

Chodzi także i o to, aby pracow
nicy, czy mieszkańcy poiszczegól- 

| nych dzielnic mogli korzystać z rze
czywiście najbliżej położonych przy
chodni. Ale to już zależy od właści
wej rejonizacji.

Jeśli już mówimy o rejonizacji, to 
dlaczego np. mieszkańcy ul. Wiejskiej, 
mający swą przychodnię na Wiejskiej, 
muszą chodzić do chirurga na ul. Jas
ną, chociaż na ul. Wiejskiej również 
przyjmuje chirurg, m. in. pacjentów z... 
ul. Wawelskiej.

Lekarze chirurdzy starają się obejść 
ten absurd i w miarę możliwości „na 
własną rękę" przyjmują mieszkań
ców z ul. Wiejskiej.

Podobny dziwoląg był i na Starym 
Mieście.

Mieszkańcy Mariensztatu, cży Bed
narskiej do niedawpa leczyli się na Ko
pernika, a ci z Kopernika na Bednar
skiej. Na szczęście „dziwoląg ‘ ten 
zniknął, ale nie zniknęły jeszcze do
tąd z bram dawne wywieszki, mylnie 
informujące lokatorów.

Oddział gospodarczy Wydziału Zdro
wia zamówił ponoć druki, ale jak wi
dać zamówienie nie zostało dotąd wy
konane.

I wreszcie ostatnia sprawa — le
karzy konsultantów.

Lekarze konsultanci przyjmują 
jeszcze dotąd chorych w przychod
niach obwodowych poszczególnych 
dzielnic. Wkrótce zasilą oni kadry 
tworzących się obecnie specjalisty
cznych przychodni wojewódzkich 
przy szpitalach klinicznych.

Wysoko kwalifikowane siły lekar
skie: docenci i profesorowie — bę
dą tam przyjmować chorych skie
rowanych przez lekarzy, rozpatru
jąc wszystkie bardziej, skomplikowa
ne przypadki chorób,’ wymagających 
fachowej porady. (B.M.)

W  niedzielę na 58 boiskach Polski
piłkarze rozpoczynaj mistrzostwa

W niedzielę, 15 bm. rozopoczną sie 
największe i najbardziej popularne 
imprezy sportowe — rozgrywki o mi
strzostwo w piłce nożnej. Na 58 boi
skach staną do wałki ligowcy, poza 
tym odbędzie się szereg spotkań o 
mistrzostwo dalszych klas piłkar
skich.

W br. otwarcie sezonu będzie mia
ło specjalne uroczystą formę. W ca
łym kraju odbędą się defilady spor
towców i będą wygłoszone okolicz
nościowe przemówienia. Centralna u* 
roezystość otwarcia sezonu odbędzie 
się w niedzielę o godz. 14 na Sta
dionie WP.

Piłkarstwo stolicy będzie w bież. 
roku reprezentowane w I Lidze przez 
2 drużyny: CWKS i Gwardię, 3 dru
żyny w II Lidze: Spójnię, Kolejarza 
i Lotnika oraz 2 drużyny w III Li
dze: Budowlanych i Stal (Okęcie).

Z drużyn tych trzy będą w nad
chodzącą niedzielę grały w Warsza
wie: CWKS z Kolejarzem Poznań, 
Kolejarz z OWKS z Bydgoszczy i Stal 
Okęcie z Kolejarzem z Wołomina.

Obserwatorzy polscyna Hokejowych 
Mistrzostwach Świata

W Szwajcarii przebywają przewod
niczący Sekcji Hokeja na Lodzie 
GKKF — Rudziński i mistrz sportu — 
Csorich jako obserwatorzy mistrzostw 
świata w hokeju na lodzie oraz jako 
delegaci polscy na Kongres Międzyna
rodowej Federacji Hokeja Lodowego 
w Zurichu.

Bokserzy NRD  
zgłoszeni do mistrzostw Europy

Do Komitetu Organizacyjnego Mi
strzostw Europy w boksie w Warsza
wie 'nadeszło zgłoszenie Niemieckiej 
Republiki Demokratycznej. Bokserzy 
NRD obsadzą turniej pełną dziesiątką.

Jest to piąte z kolei zgłoszenie po 
Włochach, Austrii, Anglii i Szkocji.

Pozostałe będą grały na prowincji: 
Gwardia w Opolu z Budowlanymi. 
Lotnik z Górnikiem w Wałbrzychu, 
a Budowlani z Kolejarzem w Prusz
kowie.

CWKS wystąpi w składzie: Szymko
wiak, Polak, Budziński, Wieczorek, 
Orłowski, Bieniek, Sąsiadek, Jankowski, 
Szymborski, Gogolewski i Olejnik. Skład 
ten bardzo różni się od zeszłorocznego. 
Wszyscy zawodnicy przechodzili jednak 
już w ub. roku ostry trening pod kie
runkiem W. Kuehara, jako zawodnicy 
rezerwy CWKS i są zgrani ze sobą. 
Słabsza niż w ub. r. jest obrona CWKS, 
W której SOBKOWIAKA i KORYNTA 
nie łatwo zastąpić, natomiast SZYMKO
WIAK w bramce i JANKOWSKI w ara
ku poważnie wzmocnią drużynę woj
skowych.

Kolejarz wystąpi w następującym skła 
dzie: Boruez (Sosnowski), Łabęda, Sza
liński (b. zawodnik Widzewa), Wolsza, 
Wołosz, Szczawiński; Gawroński (z 
otwockiego Kolejarza), Misiak, Łącz, 
Szularz i Wesołowski. Kolejarz opiera 
swój skład na drużynie, która w ub. r. 
zdobyła puchar. Mecz niedzielny (godz. 
11.30) wykaże w jakim stopniu Kolejarz 
jest przygotowany do ciężkich nadcho
dzących spotkań.

Stal — Okęcie przedstawi następującą 
drużynę: Ryszkiewicz (Cybulski), Mó
wisz, Kowalski Zdz.; Lesiak, Klinhain, 
Rypiak; Gwizdalski, Hankiewicz, Ja
worski, Cechasz, W. Kowalski i Mar
czyński. Spotkanie z Kolejarzem woło-

»Orbis« usprawniawczasy śiuiąteczne
Warszawski Oddział Obsługi Tu

rystycznej „Orbis11, a także oddzia
ły terenowe rozszerzą znacznie w 
br. akcję organizowania wycieczek 
zbiorowych, czyli tzw. wczasów 
świątecznych.

Pożyteczną innowacją wprowadza
ną obecnie przez „Orbis11 są kwar
talne plany wycieczek, które juz 
wkrótce przesłane będą do wszyst 
kich zakładów pracy.

Umieszczenie w plamach miejscu 
wości bogatych w zabytki, a mało 
dotąd odwiedzanych, a" także orga
nizowanie wycieczek połączonych ze 
zwiedzaniem nowych socjalistycz
nych budowli, podniesie jeszcze bar
dziej wartość tegorocznych „wcza
sów świątecznych1, (marr)

mińskim, które się odbędzie o godz. 
11.30 na boisku przy Al. Krakowskiej 
38 (na Okęciu) pozwoli się zorientować 
w formie i szansach Stali z Okęcia, tej 
najmłodszej ligowej drużyny stolicy.

(St. Miel.)

K ą c i k  s z a c h o m ^

l i n ż y  szachistów
Sekcja szachów Stołecznego Komi

tetu Kultury Fizycznej podaje do 
wiadomości, iż w dniu 15 marca o 
godz. 10 rano odbędzie się plenum 
sekcji w świetlicy GKKF przy uL 
Rozbrat 26.

Zawodnicy, aktywiści i dziennika
rze szachowi proszeni są o jak naj
liczniejsze przybycie.

Mocny atak
Białe: J. Sajtar Czarne: O. Barda

(CSR) (Norwegia)
Bukareszt — luty 53 r.

1. d4, Sf6; 2. c4, e6; 3. Sc3, Gb4; 4. e3, 
de; 5. Gd3, c5;; 6. Sge2, Sc6; 7. C—c, «—9; 
8. a3, Ga5;; 9. f4? c:u4; 10. e:d4, Gbd; li .
Khl, Sg4 (II... S:d4? 12. S:d4, G:u4; 13.
G:h7-|-!); 12. g3, f5; 13. h3, Sf6; 14. Gc2,
Gd7; 15. b4, aS; 16. Gb2, He8; 17. c5, d:c5; 
18. d;c5, Gc7; 1S. Sgl, Wd8; 20. Sf3, e5I 
21. Se2, Kh5; 22. Gb3-|-, Khii; 23. Kg2, Se4; 
24. Hc2, Wf6; 25. f:e5? WgS; 26. Kh2, Sg5; 
27. Sh4, S:e5! 28. Gd5 (28. S:gfi +  , S:g6;
29. Sgl, S:h3; 30. S:h3, f4 z nieodpartym 
atakiem), Sef3-|-. 29. S:f3 (29. G:f3, H:h4), 
H:h3-j-; 30. Kgl G:g3; 31. S:g3, H:g3+; 32. 
Khl, 5:13 i białe poddały się.

Mistrz Barda przeprowadził atak z wiel
ką energią.

Szkoła dla dzieci 
słabo widzących

W Warszawie przy ul. Tamka 35 
mieści się szkoła ogólnokształcąca 
typu podstawowego (bez internatu) 
dla dzieci słabo widzących.

Do szkoły przyjmowane są dzieci, 
którym z powodu upośledzenia wzro
ku trudno uczyć się w szkole nor
malnej. Miejsca są wolne do klasy 
I, II i III.

Kwalifikacji do tej szkoły dokonu
je lekarz okulista szkolny w ponie
działki. środy i piątki w godz. 13—• 
14 w tejże szkole.

tF a scS so w cy  p ^ s ^ M k iw a iB i
KIEROWNIKA HOTELI FABRYCZNYCH z kilkuletnią 
praktyką zatrudnią natychmiast ZAKŁADY MECHA
NICZNE i m . g e n . k . Św ie r c z e w s k ie g o  w El 
b l ą g u , ul. stoczniowa 2. Warunki płacy według 
Układu Zbiorowego dla pracowników hotelarskich 
(mieszkanie zapewnione). K 9556-0
STOLARZA NA KONSERWACJĘ, ROBOTNIKA NIE
WYKWALIFIKOWANEGO 1 ZECERA RĘCZNEGO za
trudni natychmiast WYTWÓRNIA BILETÓW KOLEJO
WYCH Zgłaszać się Warszawa, u! Felińskiego 2a 
WYKWALIFIKOWANYCH KSIĘGOWYCH BILANSU 
STÓW i REWIDENTÓW oraz FINANSISTÓW ze znajo
mością księgowości do instruktażu i Kontroli w tere
nie zatrudni DYREKCJA NACZELNA „DOM KSIĄŻ
K I ". Warunki do omówienia Zgłaszać się Dział Per
son alny Warszawa, ul Mazowiecka 9___________K 11271-9
GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO zatrudnią GRÓJECKIE 
ZAKŁADY PRZEMYSŁU TERENOWEGO w Grójcu ui 
Walki Młodych 59. 8259-»
KIEROWNIKA SEKCJI FINANSOWEJ, FACHOWCÓW 
BRANŻY NASIENNEJ zatrudni CENTRALA NASIEN
NICTWA OGRODNICZEGO I SZKOŁKARSTWA ZA 
KŁADY NASIENNE w Warszawie, Al. Jerozolimskie 51.
KANDYDATA ZE ZNAJOMOŚCIĄ BRANŻY ELEK
TROTECHNICZNEJ na stanowisko kierownika sklepu, 
INSTRUKTORA HANDLOWEGO oraiz SZEFA ADM. 
GOSPODARCZEGO zatrudni: C. Z. Z. P. M. BIURO 
SIECI DETALU WZORCOWEGO przy ul. Puławskiej 
29. Zainteresowani proszeni są o zgłaszanie się pod 
podany adres Sekcja Personalna godz. 7.30—15.30.

OBWIESZCZENIE
Obwieszczenie o licytacji. 4 Oddział Finansowy 

w Warszawie w myśl art. 80 — 100 dekretu z dnia 
28.1.1947 r. o egzekucji administracyjnej świadczeń pi-e- 
imężnych (Dz. U. R. P. Nr 21 poz, 84) podaje do ogól
nej wiadomości, że w Magazynach Skarbov-'ych przy 
■ul. Białostockiej 22, dnia 28 marca 53 r. o godz. 15.30 
w pierwszym terminie i dnia 1 kwietnia 1953 r. o godz. 
15.30 w drugim terminie odbędzie się sprzedaż różnych 
mebli kuchennych i pokojowych oszacowamy-ch na ogól
ną sumę zł 112.070, należących do f-my „Meble Dolno
śląskie" Sp. z o. o. w Warszawie ul. Marszałkowska 
Nr 31, oraz różnych zabawek f-my W. Mertens w 
Warszawie, ul. Marszałkowska 83 na ogólną kwotę zł 
S.500. Zajęte ruchomości można oglądać w wyznaczo
nych dniach i miejscu Licytacji od godz. 14 do 15.30.

ZAWIADOMIENIE
Zarząd Spółdzielni Miesakaniowo-Budowlanej Urzęd

ników Banku Gospodarstwa Krajowego na podstawie 
art. 33 statutu Spółdzielni, zwołuje zwyczajne walne 
zgromadzenie członków na dzień 28 marca 1953 (sobota)
0 godzinie 18 w lokalu Spółdzielni, Barska 5 (6 piętro)
z następującym porządkiem dziennym: 1. Zagajenie. 
2. Wybór przewodniczącego zebrania. 3. Referat poli
tyczny. 4. Odczytanie protokołu z ostatniego Walnego 
Zgromadzenia. 5. Sprawozdanie Zarządu z działalności 
za rok 1852. 6. Sprawozdanie Rady Nadzorczej i Ko
misji Rewizyjnej. 7. Udzielenie absolutorium władzom 
Spółdzielni. 8. Zatwierdzenie preliminarza na rok 1953. 
8. Sprawa przejęcia b. Spółdzielni „Ochota" w likwi
dacji. 10. Upoważnienie Zarządu do sprzedaży działek
1 domków w Raszynie. 11. Budowa domów mieszkal
nych. 12. Upoważnienie Zarządu do zaciągnięcia po
życzki na budowę domów. 13. Uzupełniające wybory 
do Rady Nadzorczej, 14. Wolne wnioski. K 7201-1

M y c i e  S Z Y B
wystawowych, biurowych, fabrycznych, 

CYKLINO WANIĘ I WIÓRKOWANIE PARKIETÓW 
oraz inne prace porządkowe, jak sprzątanie mieszkań 
& lokali biurowych, szybko i solidnie wykonuje siłami 

fachowymi
SP-NIA PRACY „CZYSTOSC" 
ul. Skaryszewska 4, teł. 77-08.

Przyjmujemy zamówienia również telefonicznie.

D Z IE Ł A  encyklopedyczne
Słowniki w różnych językach 
Dzieła ze wszystkich dziedzin nauki 

kupuje za gotówkę
„DOM KSIĄŻKI" Księgarnia - Antykwariat 

Warszawa, ul. Nowy Świat 64.

__  NIERUCHOMOŚCI
A ) Domy, domki, wille, 
place, koloni jki wypały, 
duży wybór w różnych 
dzielnicach poleca — po
szukuje Biuro Usługowe, 
Kosowski, Nowy Świat 5.

A) Wille jedno, dwurodzin
ne, Warszawa i podmiej
skie. Domy, place budowla 
me, zalesione polecam, po 
szukuję. Nowogrodzka 42 
m. 1. 8169-0

Domek murowany przy 
linii elektrycznej kupię od 
właściciela. Oferty „6659" 
Biuro Ogłoszeń, Marszał
kowska 3/5. ' 6659-1
Domy, domki, wille wolne 
— zamieszkałe oraz place 
poleca — poszukuje. Nowy 
Świat 48. „Mediator".

5889-0
kupię natychmiast dom lub 
willę (może być zamiesz
kała). Zgłoszenia: Nowo
grodzka 38—15. 8348-1

B&rmmam
ftflaść witaminowa. Wybitnie wzmaga proces 
gojenia przy uszkodzeniach skóry i naskórka. 

DO N A B Y C I A  W A P T E K A C H  I D R O G E R I A C H  MHD

MHD Artykułami Włók euniczymi w Warszawie
z a w i a

że w dniach od 11 marca do 11 kwietnia 
Pań. W ramach tej akcji wprowadzone 
sukniowych: jedwabnych i wełnianych

mongole 5-cio i więcej kolorowe,
puszysta i antylopa w różnych
pika i inne jedwabie bluzkowe.

SPRZEDAŻ ODBYWAĆ SIĘ BĘDZIE
Sklep Nr 15 Stalowa 16

„ „ 247 Al. Jerozolimskie 21
„ „ 252 Nowy Świat 1
„  „ 265 Al. Jerozolimskie 129
„  „ 273 Al. Jerozolimskie 21
„  „ 317 Targowa 48
„ „ 420 Targowa 55
„ „ 458 Marszałkowska 102

d a m i a
1953 r. organizuje sprzedaż wiosenną dla 

zostaną do sprzedaży nowe wzory tkanin 
jak:

żo,„ciy deseniowe i gładkie, muss, krepa 
kolorach, tafty gładkie i deseniowe,

W NASTĘPUJĄCYCH SKLEPACH : 
Sklep Nr 121 Francuska 29

„ ,, 248 Marszałkowska 99
„ „ 257 Al. Jerozolimskie 56
„ „ 266 Grochowska 319
„ „ 295 Cieszkowskiego 1
„  „ 334 Puławska 33
„ „ 431 Pl. Konstytucji 5.

KSIĄŻKĄ NAJLEPSZYM 
I MIŁYM UPOMINKIEM

Piękna 31/35 (MDM) 
Jerozolimskie 28 

Solec 103 
Młynarska 9 

Środkowa 7 
Al. Jerozolimskie 61 

Targowa 15 
Grójecka 36

IC 7195-1

Warsztat remontu
kotłów  parow ych

Poznań, ARMII CZERWONEJ 28, tel. 509-41 
zawiadamia

wszystkie zainteresowane placówki, że z dniem 1.III.53 r.
ZWIĘKSZYŁ SWOJE ZAŁOGI 

W związku z tym przyjmuje na II i III kwartał 1953 r. 
zlecenia na wszelkie, prace związane z remontem 
i czyszczeniem kotłów. K 7182-1

CENTRALA PRZEMYSŁU LUDOWEGO 
I ARTYSTYCZNEGO 

zawiadamia, że punkt sprzedaży

ei&merct&w dekoracyjnych
jak: popiersia, portrety dostojników, liternictwo gip
sowe, papieroplastyka, emblematy, proporczyki, gołąbki 

pokoju, chorągiewki itp.
mieszczący się dotychczas przy ul. Marszałkowskiej 83 

ZOSTAŁ PRZENIESIONY NA M. D. M.
Blok Nr 6e Nr 1

(Plac Konstytucji — Sklep z Upominkami)
sklep czynny od godz. 11 do 19. K 11120-0

Kupimy natychmiast plac: 
Mokotów, Saska Kępa, Żo
liborz lub podmiejski przy 
kolejach elektrycznych.
Zgłoszenia: No wogrod zka
38—15.    8347-1
Nowa - Miłosna. Parcęlę 
ładną sprzedam.. Oferty 
„8283" Biuro Ogłoszeń, Po
znańska 38. 8283-1
Plac (Anin) blisko stacji, 
zalesiony, częściowo ogro
dzony sprzeda Maniewski, 
Poznańska 38—15 do 11 i 
15—18-ta._______________ 8231-1
Willa murowana, sad — 
Leśna Podkowa, domek 
trzyizbowy — Radość oraz 
place budowlane pilnie 
sprzedam. Górskiego 3/27 
(wejście Chmielna 12).

Cerowanie artystyczne gar 
deroby na poczekaniu. — 
Marszałkowska 91 — pod
wórze. 8275-1
Hydrofor, pompę, wyłącz
niki sprzedam. Grochow
ska 335 warsztat 2.336-0 
Krawaty odnawia, sztucz. 
nie ceruje, pierze expres- 
sem Odnawialnia Gardero
by „Opus". Hoża 41. 8159-0 
Kuipię natychmiast futro 
karakuły brajtszwancowe 
lub bagdadowe do prze
róbki (ewentualnie kawał
ki). Oferty „6648“ Biuro 
Ogłoszeń, Marszałkowska 
3/5, _ 6648-1
Kupię żaglówkę. Zgłosze
nia listowne. Koziarski — 
PKRE. Pl. Trzech Krzyży 
3. 2361-1

Rzemieślnicza Sp-lnia 
Pracy

« i i a r o i i i i t »
prowadzi następujące 

Punkty Usługowe w za
kresie reperacji obuwia:
1) Grójecka 24
2) Ai. Jerozolimskie 51
3) Nowogrodzka 6
4) Grochowska 229
5) Kr. R. N. (Twarda) 61
6) M.D.M. Litewska 11/13

l a s f f f e a
do obróbki metali poleca 

„ZJEDNOCZENIE 
MECHANIKÓW OGNIWO" 

Warszawa, Polna 24.
6656-0

Maszynkę Olympia do pod 
noszenia oczek nov/ą sprze
dam. Piękna l;la m. 16. 
Pianino krzyżowe kupię. 
Decyduję szybko-. Zgłosze
nia Zgoda 6—3. 5796-1
Platformy parokonne w do 
brym stanie sprzedam. 
Wronia 40a — warsztat. 
Samochód DKW (S. klasse) 
do sprzedania. Brzeska 14 
—10. Kasiński. 8337-1
Sprzedam samochód Mer
cedes 170 kabriolet na cho 
dzie, stan dobry Bielany, 
Cegłowska 14 . 6549-0
Śamochód-bagażówfca Opel- 
Super, i stan pierwszorzęd
ny, szybko sprzedam. Słu- 
pikowski Stanisław, Byd
goszcz, Kotowicza 1. 
Samochód ciężarowy GMC 
sprzedam. Bolecha 25—1, 

i dzielnica Koło. 6513-1
Sprzedam motocykl Ziin. 
da.pp-600 górny. Grochów 
ul. Majdańska 41. 2362-1
Sprzedam piękny koc na 
płaszcz, ściankę z dykty, 
blachę falowaną, maszynę 
do łat, wagę dziesiętną — 
Obrońców 20/9. ' 6679-1
Sprzedam tanio akwa
rium. wraz z urządzeniem 
Krasińskiego 20/183. 
Sprzedam motor DKW 350 
cm. Kobyłka, Żeromskiego 
li (z dworca wileńskiego). 
Sprzedam bardzo tanio 
maszynę płaską rymarską 
dwubiegową na czółno i 
osiem igieł ui. Mariańska

HANDLOWE
Automat do ostrzenia żyle
tek, francuski — 220 volt, 
szkło Sekurit, masę do na 
pełniania sa.mopisów kul
kowych, sprzeda Zakasze- 
wski, Bydgoszcz, Gen. 
Stalina 53. p 578-1
Bibliotekę mahoniową o- 
szkloną, sekretarę kolbu- 
szowską, nuty -różne sprze
dam. Przemysłowa 31/38—2.

Maszynę do szycia sprze
dam, Kielecka 25, Strrałe- 
cka, od godziny osiemna
stej. __ *2360-1
Pianino zagraniczne, no
woczesne, prawie nowe, 
ton piękny, sprzedam. 
Zgoda 6—3. 8245-0
Pianino, otomankę, mate
race, fotel, obrusy, dywa
ny sprzedam. Widok 22— 
28. 6572-1

11—28. _____ 6638-1
Sprzedam budkę na zie- 
leniaku. Oferty „8273“ Biu 
ro Ogłoszeń, Poznańska 38. 
Sprzedam kompletny sil
nik motocyklowy 750 cm, 
BMW-R71 ze skrzynią bie
gów.. Radiotechnika Tar
gowa 6. 6691-1
Sprzedam akordeon 48 ba
sów Jaworzyńska 10 m. 2 
(Pl. Zbawiciela). 6582-1

P O R T R E T Y
dostojników państwowych, przywódców ruchu robo
tniczego, wybitnych uczonych 

PLAKATY
i reprodukcje wybitnych malarzy, plakaty z zakresu 
bezpieczeństwa i higieny pracy 

PAPIEROPLASTYKA 
liternictwo i elementy dekoracyjne 

PRZEZROCZA,
na taśmie 35 mm o tematyce gospodarczej, społeczno- 
politycznej, kulturalnej i historycznej 

p o l e c a
„ D O M  K S I Ą Ż K I "

SPRZEDAŻ WYDAWNICTW NIEKSIĄ2KOWYCH 
Warszawa, ul. Mazowiecka 9

tel. 8-95-30, wewn. 51. K 9614-1

Sprzedam tanio stołowy, 
szafę, kredens — orzecho
we. Wytwórnia własna
Łucka 8 m. 4 ___  2322-0
Szafę trzydrzwiową ciemną 
sprzedam. Widok 11 m. 10, 
Szkoła Muzyczna, Wiejska 
19, zakupi ac ordę on 120 ba 
sów. Zgłoszenia godz. 9— 
16. 2363-1
Siizgacz, maszynkę do 
strzyżenia trawników, na
rzędzia ogrodnicze sprze
dam. Nowogrodzka 18/2A. 
Taksometr „Hałda" z re
duktorem i linką sprze
dam. Warszawa, Falenica
Poniatowskiego 5—2._______
Udział w warsztacie rze
mieślniczym odstąpię. Fa
chowość zbyteczna. Ofer
ty „8221“ Biuro Ogłoszeń, 
Poznańska 38. 8221-J1
Wózek czeski głęboki do 
sprzedania. Wiadomość — 
Łowicka 60—10, godz. 16—18 
Wspólnika-fachowca poszu
kuję z gotówką celem za
łożenia hodowli kur. Wa
runki idealne, mieszkanie 
na linii EKD. Oferty „8077“ 
Biuro Ogłoszeń, Poznań
ska 38, 8077-0
Wózek spacerowy czeski, 
stan dobry kupię. Zako
piańska 20—2. 8326-1

p r a c a /  z a o f i a r o w a n a

Poszukuje pracownicy do
mowej z referencjami. 
Zgłoszenia Królewska 2 m. 
25 3-era klatka godz. 16—
18.   7691-1
Potrzebna pomoc domowa 
od zaraz z referencjami. 
Zgłaszać się: sobota i nie
dziela. Mokotów — Opo
czyńska 2—6.
Potrzebna gosposia. Gro. 
chów, Osiecka 7 m. 4. Szy
mańska. 8176-0

PRACA__POSZUKIWANA
Emerytka z dobrym goto
waniem poszukuje pracy. 
Lindley‘a 14A u dozorcy. 
Gosposia starsza poszuku
je pracy u jednej lub 
dwóch osób. Warunki skro 
mne. Frąscati 1—5 . ____
Poszukuję pracy zleconej 
w dziale budowlanym: ko
sztorysy, rachunki, pro
jekty. Wiadomość proszę 
kierować pod „8369“ Biuro 
Ogłoszeń, Poznańska 38̂ ___
Samodzielna gospodyni z 
poważnymi referencjami 
szuka pracy w małym 
1-osobowym gospodarstwie. 
Oferty „2555“ Biuro Ogło
szeń, Warszawa, Poznań
ska 38. K 1,1266-0

LOKALE __
Bielsko — mieszkanie trzy 
pokojowe, komfortowe — 
(willa przy tramwaju) za
mienię na podobne—War
szawa. Zgłoszenia: Biuro 
Ogłoszeń, Stalinogród Mic
kiewicza 9 „Przeniesienie". 
Przyjezdny poszukuje nie 
krępujące go pomie sizc zen i a 
na kilka dni w miesiącu. 
Oferty „8372“ Biuro Ogło
szeń, Poznańska 38.

Gdynia centrum miasta — 
z ^0'itoje komfort z kuch
nią zamienię na podobne 
w okolicach Warszawy. 
Wiadomość . tel. Gdynia 
4347 — Warszawa 70016. 
Poszukuję pomieszczenia 
sublokatorskiego pod War
szawą. Oferty Nr „2572" 
„Prasa" Kraków, Rynek 
46. K 11262-1
Lokal dwuizbowy oraz 
kiosk z papierosami (do
chód 1.000 miesięcznie) za
mienię (zgoda kwaterun- 
k u ) na mieszkanie w War
szawie, dzielnica obojętna. 
Oferty „8381“ Biuro Ogło
szeń, Poznańska 38.
Młoda poszukuje pomiesz
czenia na czas ograniczo
ny. Dzielnica obojętna. O- 
ferty „8307“ Biuro Ogło
szeń, Poznańska 38.
Młody, kulturalny poszu
kuje niekrępującego po
mieszczenia. Ofeny „8342“ 
Biuro Ogłoszeń, Poznań
ska 3 8 . ____________  8342-1
Zamienię dwa pokoje z 
oddzielnym wejściem, uży 
walność kuchni (śródmie
ście) na takież samodziel
ne. Zgoda kwaterunku. 
Wiadomość: Nowy Świat
42 m. 8a, parter, godz 8— 
5-ta. 5750-1

Zamienię willę jednorodzin 
ną, ogród owocowy we 
Wrocławiu na 2—4 pokoje 
w Warszawie. Wrocław Zi
mowa 6 Jankowski. 2347-1 
Zamienię dwupokojowe sa 
modzielne mieszkanie z 
kuchnią wszelkimi wygo
dami, tuż przy stacji w 
Podkowie Leśnej na dwie 
samodzielne kawalerki w 
■Warszawie. (Zgoda kwate
runku). Oferty „8208" Biu
ro Ogłoszeń Poznańska 38. 
Żiamienię 2 samodzielne ka 
walerki 3 i 4 piętro śród
mieście na 2 pokoje z ku
chnią lub pokój z kuch
nią. Zgoda kwaterunku.

Oferty .,8368“ Biuro Ogło 
szeń Poznańska 38. 8368-1 
Zamienię 3 pokoje kom
fort w Krakowie na 2 po
koje, kuchnia, komfort w 
Warszawie. Oferty „2554" 
„Prasa" Kraków, Rynek
46.________________ k 11264-1
Zamienię dwupokojowe 
komfortowe samodzielne 
mieszkanie z telefonem w 
Poznaniu na pokój z ku
chnią lub kawalerkę w 
Warszawie. Zgłoszenia: 
Warszawa, ,. Kopernika 11 
m. 10. Adamska. 8319-1 
Zamienię mieszkanie trzy
pokojowe komfortowe (Sta
linogród) na mniejsze w 
Warszawie. Oferty „Stałi- 
nogród", Biuro Ogłoszeń 
Stalinogród, Mickiewicza 9. 
Zamienię pokój z kuchnią 
w Krakowie na 2—3 poko
je w okolicy Warszawy. 
Oferty „6673“ Biuro Ogło
szeń, Marszałkowska 3/5. 
Zamienię pokój w śród
mieściu (gaz, elektrycz
ność) na większe miesz 
kanie,, ewentualnie do re
montu. Zgoda kwaterun
ku. Wiadomość: Grzybow
ska 43 m. 23. 8265-1

Samotny poszukuje po
mieszczenia przy rodzinie 
— dzielnica obojętna. O- 
ferty „6675" Biuro Ogło
szeń, Marszałkowska 3/5. 
Zamienię mieszkanie trzy
pokojowe, służbowy wygo 
dy w Toruniu — dzielni
ca willowa na mniejsze 
Warszawa lub linia kolej
ki elektrycznej. Oferty —■ 
„8233“ Biuro Ogłoszeń, Po 
znańska 38. 8233-1
Zamienię 2 pokoje z kuch
nią w Łodzi na mniejsze 
w Warszawie. Oferty „6632“ 
Biuro Ogłoszeń, Marszał
kowska 3/5. 6632-1
Zamienię pokój z kuchnią 
w Warszawie na większe 
podwarszawskie z dobrą 
komunikacją. Kwaterunek. 
Oferty „6562“ Biuro Ogło-’ 
szeń, Marszałkowska 3/5. 
Zamienię piękne mieszka
nie: 2 pokoje, kuchnia, ła 
zienka, pokój służbowy 
(samodzielne — śródmieś
cie Gdyni) na podobne lub 
jednopokojowe w Warsza
wie lub okolicy. Oferty 
pod „1497“ Biuro Ogłoszeń 
„Prasa" — Gdynia.

_________ ZGUBY _
Zgubiono kartę meldunko
wą na nazwisko Ru.piński 
Stanisław, zamieszka iy w 
Nowych Mostkach, pow. 
Sochaczew. p 573-1
Zgubiono zaświadczenie 
szKOine, pracy, aikta ślubu, 
urodzenia. Łaskawego zna 
lazcę proszę o zwrot za na
grodą Włochy, Moniuszki 
31. Stępień._____  6769-1
Zgubiono świadectwo szkol 
ne wydane za rok szkolny 
1937/36 na nazwisko Olkie- 
wicz Zygmunt, zamieszjea- 
ły w Gromadzie Głuchów, 
p-ta Grójec. p 567-1
Zgubiono kartę meldunko
wą Nr D/352573 Baraczew- 
ska Jarosława Dąbrowskie
go 73 m. 150.
Zgubiono kartę rowerową 
nr U 81557 na nazwisko 
Rościszewski Paweł. 
Zgubiono kartę meldunko
wą na nazwisko Brzostow
ski Witold, Dąbrowskiego 
73 . 6573-1

_________  ROŻNE
Przybłąkal się pies duży, 
brązowy. Wiadomość: Ka- 
medułów 52. 6745-1
Zginął pies wilk syberyj
ski. Wiadomość: Kameou- 
łów 52. 6746-1
Prezydium Warszawskiej 
Wojewódzkiej Rady Naro
dowej orzekło zmianę na
zwiska Wyglądała Aieksan 
dra, urodzonego dnia 7.X. 
1966 r. syna Wawrzyńca i 
Józefy z domu Kurdej, 
małżonków Wyglądała, za
mieszkałego w Płońsku, ul. 
Ogrodowa 3 na nazwisko 
Wygowski. Zmiana obejmu 
je żonę Janinę i dzieci: 
Jerzego-Lechosiawa i Wie
sława - Mariana.
Prezydium Warszawskiej 
Wojewódzkiej Rady Naro
dowej orzekło zmianę na
zwiska Ob. Zdanowskiego 
Józefa - Henryka, urorizo 
nego dnia 5.IX 1926 r. sy
na Anny Zdanowskiej za
mieszkałego we wsi Pap- 
lin, gm. S-tarawieś, pow. 
Węgrów, na nazwisko Sta 
niszewski. K 5858-1
Prezydium Warszawskiej 
Wojewódzkiej Rady Naro
dowej orzekło zmianę na
zwiska Ob. Dubkowskiego 
Jerzego, urodzonego dnia 
18.1.1926 r. syna Władysła 
wa i Antoniny z domu 
Sandomierska, małżonków 
Dubkowskich, zamieszka
łego w Ząbkach, ul. Pie- 
rackiego 2 na nazwisko 
Sandomierski. K 5856-1

12.IV.1953 r. o godz. 11-ej 
odbędzie się Walne Zgro
madzenie Członków Ujaz
dowskiej Spółdzielni, Gór
nośląska 16 z normalnym, 
porządkiem obrad. 6581-1
Żyletki regenerowane me
chanicznie nie ustępują 
nowym. Al. Jerozolimskie 
71. 8269-1

LEKARSKIE_______
Dr Krajewski — wenery
czne, skóry, 15—18. Nowo
grodzka 44.
Dr Rataj - Żurakowska —
specjalista weneryczne — 
skóry, wdosów, moczopłcio 
we. Krucza 47a (przy Je
rozolimskich) 5760-0
Doktór Zalewski — specja 
lista, wenerycznych, skór
nych. Nowy Świat 22, g. 
4—S. 3604-0
Dr Gutowski Leopold —
skórne, weneryczne, przyj 
muje obecnie Nowogrodz
ka 6, od 11—1. 8317-1

S. p. PODNIESINSKI
Aleksander mistrz kuś
nierski opatrz, św. sakr. 
po ciężkiej chorobie 
zmarł 12.3.53 r. przeży
wszy lat 71. Nabożeń
stwo żałobne odbędzie 
się w kościele św. Win
centego na Bródnie 16 
bm. poniedziałek o 10 
m. 15 r., po którym na
stąpi wyprowadzenie 
zwłok na cmentarz 

I miejsc, do grobu rodź., 
i o czym zawiadamiają po 
i grążeni w głębokim smu 

tku. Rodzina i koledzy.

S. p. STANKIEWICZ Zo
fia b. pracowmica ban
ków warsz. opatrz, św. 
sakr. zmarła 12.3.1953 r. 
przeżywszy lat 59. Na
bożeństwo żałobne odbę 
dzie się w kościele św. 
St. Kostki na Żoliborzu 
16 bm o 10 r„ po któ
rym nastąpi wyprowa
dzenie zwłok na cmen
tarz powązkowski do 
grobu rodź. Siostra, sio
strzenice i rodzina.

! S. p. NOGOWSKI Zyg
munt inż. energetyk, po 
długich i ciężkich cier
pieniach zmarł dnia 21 
lutego 1953 r„ przeżyw
szy iat 66. Pochowanj- 
został na starym cmen
tarzu katolickim w Ło
dzi, o czym zawiada
miają pogrążeni w głę
bokim bólu żona, córki, 
syn, synowa, zięciowie, 
wnuczęta i rodzina.

S. p. GŁUCHOWSKA 
Wanda, długoletnia ka
sjerka księgarni Gebeth
nera i Wolffa zmarła w 
Gawłowie pod Socha
czewem dnia 11 lutego 
1945 roku. Złożenie dro
gich nam zwłok na 
Cmentarzu Powązkow
skim w kwaterze 64 od
było się dn. 9 marca 
r. b., o czym zawiada
mia Rodzina.

S. p. inż. Stefan Ludwik 
MILLER starszy radca 
Min. Kolei zmarł dnia 
7.III.53 r„ przeżywszy 
lat 61. Pogrzeb odbył 
się dnia 11 bm. w Go
łąbkach, o czym zawia
damia pogrążona w 
bokim bólu Rodzina.

S S. p. Tadeusz KOLO- 
DZIEJCZYK-ROZYCKI 

* docent Uniwersytetu 
( Warszawskiego zmarł 
jj dnia 4 marca b. r. w 
| Podkowie Leśnej i na 
I cmentarzu miejscowym 
| został pochowany żona, 

córki i rodzina.
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Stalinowskie 
. z a w ią z a n ia

Z budowy osiedla mieszkaniowe
go na Ochocie wpłynęły meldunki 
o podejmowanych tam licznie zo
bowiązaniach produkcyjnych, któ
rymi załoga Zarządu ZBMW-5 E 
czci pamięć Wielkiego Stalina.

| Na Ochocie zobowiązania pod
jęło dotychczas ponad 400 pracow
ników. Przyniosą one blisko 15 
tysięcy roboczo-godzin oszczędno- 

i ści.
Przodujący murarze z zespołu Ja

ma Wita i Zygmunta Kacprzaka, pra 
cujacy przy budowie nowego bloku 
mieszkalnego przy ul. Siewierskiej, 
postanowili w ciągu marca zaoszczę
dzić 128 roboczo-godzin oraz znacz
nie podnieść swą wydajność. Po
dobne oszczędności zadeklarowała 
grupa _ murarska Władysława Ma- 
gierskiego, zatrudniona na budowie 
domu przy zbiegu ul. Grójeckiej i 
Radomskiej. Betoniarze z brygady 
Józefa Dobrowolskiego, pracujący 
przy budowie bloku nr 20 przy ul 
Jotejki zaoszczędzą 64 roboczo-go- 
dziny oraz wiele materiałów.

Załoga odcinka nr 4 przy ul. Ra
czyńskiej postanowiła o 25 dni wcześ
n ie j niż przewidywał harmonogram, 
przekazać do użytku wznoszony 
przez nią budynek. O 15 dni skróci 
termin oddania do użytku nowego 
bloku mieszkalnego załoga przy ul. 
Barskiej.

WARSZAWSKIE BUDOWY CZEKAJĄ
na typoirą dokumentację techniczną

„Na Muranowie, na bloku 156, przy 
zbiegu Trasy W—Z 1 Trasy N—S wstrzy
mano budowę z powodu braku dokumen 
tacji technicznej", „MDM nie wykonała 
lutowych zadań produkcyjnych, bowiem 
z braku dokumentacji technicznej nie 
można było rozpocząć robót na nowych 
odcinkach", „Przestoje na budowle Gro
chowa wynikły z zahamowań w dostawie 
dokumentacji" — oto trzy tylko frag
menty artykułów i notatek, zamleszczo 
nych w warszawskiej prasie na przestrze 
ni ostatnich tygodni.

Oto trzy — każdy z innej budowy 
— sygnały alarmujące, że sprawa 
terminowego dostarczania planów i 
rysunków na budowy w dalszym cią 
gu nie może doczekać się właściwe
go rozwiązania.

Zakres warszawskiego budownic
twa stale się powiększa. Więcej też 
potrzeba planów i rysunków — czyli

mentaeją techniczną". Mimo wzrostu 
liczby projektantów, pracownie ar 
chitektoniczne, elektryczne czy kon 
strukcyjne nie nadążają za wzrostem 
zakresu robót i tempem budowy.

Radykalnym rozwiązaniem tego 
problemu byłoby wprowadzenie w 
stolicy tzw. dokumentacji typowej, 
która już zdała życiowe egzaminy 
na budowach Śląska czy Nowej Hu
ty. Typowa dokumentacja — to go
towe, wszechstronnie przygotowane 
rozwiązanie problemów, jakie napo
tykają załogi podczas budowy. Ty
powa dokumentacja — to rysunki 
i plany, których nigdy nie zabraknie, 
bowiem raz opracowane i przygoto
wane, powielane są łatwo i w szyb
kim tempie.

. . Nie można oczywiście dokumenta-
tego, co w skrócie nazywamy „doku- I cji takiej używać w całej Warsza-

Z g r z e b ł e m  p o  n ie d h a ls tiu a c h

Piekarniani „higieniści”

» Stalin o sztuce«
16 marca br. o godz. 19 w In

stytucie Polsko-Radzieckim, ul. 
Foksal 10, prof. dr Jadwiga Sie
kierska wygłosi wykład pt. 
„Stalin o sztuce". Wstęp wolny.

Z konduktorki kontrolerką

„Proszą bilety do kontroli”  — tym zda
niem wita nas codziennie w którymś z 
warszawskich trolleybusów młoda wie
kiem i pracą kontrolerka, Helena Kaspro
wicz.

Kontrolerką została niedawno, bo do
piero 20 lutego br., ale staż pracy w ko
munikacji miejskiej ma znacznie dłuższy. 
W 1950 r. rozpoczęła pracą konduktorki 
tramwajowej stacji Mokotów. Po roku 
jako wzorową pracownicą przeniesiono ją 
do trolleybusów.

I tu również wyróżniała się sumienną 
t obowiązkową pracą. Normą sprzedaży 
biletów zawsze przekraczała. Nigdy nie 
było na nią skarg, ani ze strony pasa
żerów, ani kontroli MPK.

Helena Kasproioicz zasłużyła sobie w 
pełni na awans na stanowisko kontro
lerki.

Na pytanie nasze „co jest jej marze
niem", Helena Kasprowicz odpowiedziała:

„A by wszyscy pasażerowie zrozumieli 
naszą ciążką pracą konduktorów i kon
trolerów i nie przeszkadzali nam w 
niej", (wicz)

Jakość pieczywa poprawiła się. 
Mniej jest skarg na zakalce lub kru 
szenie się pieczywa, na jego kolor 
itp. Urozmaicony jest także asorty
ment chleba. Np. Piekarnia nr 8 
przy ul. Lubelskiej piecze teraz ehleb 
łęczycki z mieszanki 50-procentowej 
mąki pszennej i 60-procentowej 
żytniej, chleb zakopiański robiony 
na kwaśnym mleku, chleb lubelski 
z wyciągówki mąki żytniej 45 proc.. 
Steinmetza, graham itd.

Jednakże higiena i kontrola wy
pieku w wielu warszawskich piekar 
niach WZP a także organizacja do
staw pieczywa do sklepów wciąż je
szcze pozostawiają wiele do życze
nia. O faktach zaniedbań i braku 
kontroli wypieku meldują nasi kores
pondenci

W Chlebie kupionym 26 ub. m. w skle
pie WSS nr 46 przy ul. Rakowieckiej zna
leziono żelazną śrubę, a w Chlebie z pie
karni WZP nr 28 przy ul. Opolskiej (ku
pionym w sklepie MHD przy ul. Nowo
lipie 9) zapieczoną młodą. . myszkę.

Higiena przewozów jest wciąż niedbała. 
H hm. konwojenci obsługujący sklep z 
pieczywem pfzy rogu Rutkowskiego i 
Chmielnej, wyładowując chleb z furgonu

karni musi nie być najlepsze, skoro 
często zostają remanenty chleba. 
które stara się ona sklepom podrzu
cić.

Kierownictwo piekarń warszawskich, 
któremu udało się poprawić jakość wy
pieku i rozszerzyć wybór gatunków pie
czywa, może i powinno wzmóc kontro
lę piekarń i usunąć błędy i niedociąg
nięcia, które pomniejszają dotychczaso
wy wysiłek i osiągnięcia warszawskiego 
piekarnictwa. (ig).

wie, inaczej bowiem planuje się re
konstrukcję zabytkowych dzielnic 
Starego czy Nowego Miasta, inaczej 
Śródmieście, a jeszcze inaczej małe 
osiedla przy zespołach przemysło
wych. Ale w Warszawie do tej pory 
w ogóle nie wprowadza się typowych 
projektów nawet tam, gdzieby z po
wodzeniem można je było stosować. 
Wspomina się coś o możliwościach 
wykorzystania dokumentacji typowej 
na osiedlu żerańskim, mówi się o 
tym także w pracowni MDM — ale 
do tej pory realnych rezultatów jesz
cze nie ma.

W ostatnim numerze „Architektury" — 
miesięcznika Stowarzyszenia Architektów 
Polskich — a więc w organie ściśle 
zw. ,-ćuym z projektantami, w artyku
le o typowych rozwiązaniach i planach 
czytamy m. in.: „Dokumentacja topo
wa zapewni operatywność służby inwe
stycyjnej i zabezpieczy terminową obsłu 
gę budowy, gdy będzie osiągalna w po
staci gotowego, skończonego elaboratu, 
nie wymagającego żadnych dodatkowych 
prac w biurze projektowym przed wy
słaniem jej na budowę".
Słowem projektanci sami doszli już 

do wniosku, że dokumentacja typowa 
jest potrzebna dla zapewnienia spra
wności i ciągłości budowy.

Wydaje się więc, że Centralny 
Zarząd Biur Projektowych Budow
nictwa Miejskiego, a w szczególności 
„Miastoprojekt — Stolica" powinny 
niezwłocznie i z większym niż dotych 
czas naciskiem zająć się tą sprawą. 
Należy jak najszybciej wprowadzić 
wreszcie w życie słuszne postulaty, 
wysuwane od dłuższego czasu przez 
budowniczych nowej Warszawy, (dar)

Gimnastyka lecznicza

Pozycja, w jakiej widzimy na 
zdjęciu dziewczęta, nazywa się fa
chowo głębokim raczkowaniem. W y
prostowuje ona kręgosłup i wzmac
nia mięśnie.

Wydz. Zdrowia St.R.N. wprowa
dził w szkołach gimnastykę leczni- 
czo-ortopedyczną. Na razie stosoioa- 
na jest ona w szkołach nr 38 i 75 
przy ul. Mazowieckiej i w szkole 
dla dzieci słabo widzących.

Uczęszczają na nią — skierowane 
przez lekarzy szkolnych — dzieci, u 
których stwierdzono skrzywienie 
kręgosłupa, złą postawę czy płaskie 
stopy.

Jak nas informuje instruktorka 
prowadząca ćwiczenia Maria Mar
kus po 3 miesiącach stosowania 
gimnastyki leczniczej przy lekkim 
skrzywieniu, kręgosłup wyprosto
wuje się zupełnie, (r)

Tylko 20 szkół warszawskich
korzysta z audycji umuzykalniających

W roku szkolnym 1919-50 tysiąc au
dycji umuzykalniających, w 1951/52 
— trzy tysiące, a w bieżącym — 
cztery tysiącer Wzrost stały, ale do
tychczas zaledwie ok. 400 szkół w ca
łej Polsce, a tylko 20 w Warszawie 
korzysta z tej nowej, pożytecznej for-

do kosza' zrzucili dwa bochenki w błoto ! my umasowiania kultury muzycznej
uliczne. To może s-ię zdarzyć. Ale bochen 
ki te powinny były wrócić do piekarni. 
Tymczasem nieota.rte z błota poszły do 
kosza, a stamtąd prosto na półki.

Osłabła także kontrola punktualności 
dostaw. Harmonogramy harmonograma
mi, a pierwszy ranny rzut pieczywa do 
niektórych sklepów śródmieścia np. w 
okolicach pi. 3 Krzyży, trafia dopiero 
po 8.
Dlaczego pieczywo jest czerstwe? 

— sipytał klient R.M. w sklepie 
spożywczym MHD nr 29 przy uL 
Mierosławskiego. — Taki chleb otrzy
maliśmy z piekarni WZP nr 13 przy 
ul. Burakowskiej — odpowiedzieli w 
sklepie. Reklamacje sklepu nie od
noszą skutku. Piekarnia nr 13 robi 
dalej swoje — dostarcza czerstwe 
bochenki. Świadczy to, że planowa
nie produkcji we wspomnianej pie-

wśród młodzieży. Ponad 95 proc. szkół 
w Polsce i prawie tyleż w Warszawie 
tych audycji w ogóle nie zna.

O konieczności i potrzebie zaznaja
miania młodzieży z twórczością wiel
kich kompozytorów, z formami mu
zycznymi i z muzyką w ogóle pisali
śmy już niejednokrotnie. Akcja ta 
rozpoczęta przed dwoma laty przez 
„Artos" rozwinęła się doskonale i daje 
bardzo dobre wyniki. Świadczą o tym 
nadchodzące do „Artosu" listy.

„Po rozmowach z koleżankami 1 kole
gami doszedłem do wniosku, że audycje 
spotkały się u nas z dużym powodze
niem Ta rozrywka sprawi nam prawdzi
wą przyjemność. Jestem wdzięczny dy
rekcji szkoły 1 „Artosowi" za umożli
wienie nam słuchania tych audycji" — pi 
sał Leszek J. ze szkoły TPD nr 6 w 
Warszawie.

Już rozpoczęły się szczepienia
przeciw durowi brzusznemu

1 marca rozpoczęły się obowiązko we szczepienia przeciw durowi brzusz
nemu. Będą one trwały do 31 maja. Szczepieniom przeciw durowi brzuszne
mu podlegają wszystkie osoby, zatniesz kałe lub czasowo przebywające na te
renie Warszawy w wieku od 5 do 60 lat.
Szczepienia odbywać się będą w re

jonowych biurach sanitarnych oraz w 
ambulatoriach przychodni podstawo
wych. W zakładach pracy przeprowa
dzać je będą miejscowi lekarze. Do za
kładów pracy, które nie posiadają wła-

C O  i G D Z I E ?
r  je a t  n v

Ateneum — „Południk 49“ — g. 19.
Polski — „Lalka" — godz. 18.39 (zam.).
Kameralny — „Wujaszek Wania" — g. 14 
(zam.) — „Pułkownik Foster przyznaje 
się do winy" — g. 19. Ludowy — „I koń- 
się potknie" — g. 19. (bilety ważne z dn. 
7.III. bm.). Narodowy — „Bobrowe fu
tro" — g. 19. Nowy —.„Cyrulik Sewilski" 
g. 15 — „Konkurenci" — g. 19. Filharmo
nia — nieczynna. Powszechny — „Zrzęd- 
ność i przekora" — „Cudzożiemczyzna" 
— g. 19 (bilety ważne z dn. 7 i 8.III bm.). 
Syrena — „Wielki cyrk" — g. 19.15. Współ 
czesny — „Ich czworo" — g. 19. Nowej 
Warszawy — „Młodość ojców" — g 19 
Domu Wojska Polskiego — „Stefan Czar
niecki i jego żołnierze" — g. 19. Satyry
ków — „Biuro docinków" — g. 19.30. 
Lalka — w terenie. Baj — w terenie. 
Guliwer — „Janek nie panek" -— g. 17

H  i  w
Moskwa — „Na odsiecz Carycyna" — g. 

14, 16, 18, 20. Palladium — „Droga
nadziei" — g. 14, 16, 18, 20. Praha —
„Kurtyna w górę" — g 14, 16, 18, 20
Śląsk — „Mądremu biada" — g 14,
17, 20 — w wersji oryginalnej. Atlan
tic — „Konik garbusek" — g. 14, 16,
18, 20. Polonia „Zapora" — g. 16.30, 20. 
1— „Radziecka Litwa" g. 15, 18.30. Stolica 
.— „Bohaterowie i bohaterki" g 15.30,17 45, 
20. W—Z — „Kurtyna w górę" — g. 14, 
16, 18, 20. 1 Maj — „Kwiat miłości" g 14, 
16, 18, 20. Ochota — ..Fanfan Tulipan" — 
g. 14, 16, 18, 20 Syrena — „Panna bez 
posagu" — g. 16, 18. 20 Tęcza — „Dwaj 
żołnierze" — g 16, 18. 20. Lotnik — 
„Światła w Koordi" — g. 17 i 19. Olsztyn 
(Włochy) — „Upadek Berlina" II ser. g. 
17.20.

na dzień 14 marca 1953 roku (s bota)
| Na fali 1322 m.

Program dnia 6.06 15.25 Wiadomości 5.05 
6.00 7.00 7.55 12.04 16.00 20.00 23.00

5.10 Muz. kompozytorów polskich 6.20 
Wszechnica Radiowa kurs I 6.40 Muzyka 
6.50 Gimnastyka 7.20 Muzyka poranna 7 50 
Kalendarz Radiowy 8.00 Muz. poranna 8.55 
Aud. dla ki. V—VII 9.25 Muzyka 10.55 
Aud. dla ki. III—IV 11.15 Muzyka i aktual 
ności 11.45 Głos mają kobiety 12.15 „Na 
swojska nutę" — gra Zesp. Harmonistów 
T. Wesołowskiego 13.00 Koncert 13.40 li
twory fortepianowe 13.55 P-zerwa 15.30 
Aud. dla dzieci 16.20 „Z naszych nieśni" 
— śpiewa A. Bolechowska 16.45 Audycja 
literacka 17.05 Pogadanka inż Monczew 
skiego pt. „Transport bliski" 17.15 „Słu
chacze piszą" — aud. Biura Studiów 17.20 
Koncert w wyk. Małej Ork. Rozgł. Ślą
skiej PR pd. Jana TJersza 18.00 Mikro
fonem pe '--ilu  io 'Tuz. polska w wyk 
Chóru i Ork. „Arton" p. d. A. Rezlera
19.00 Audycja literacka 19 20 Muzyka 19.50 
„Korespondenci sportowi donoszą" 20.26 
Wiad. sportowe 20.32 Muz. popularna 20 45 
Muzyka 21.25 Reportaż literacki *»t 45 Kon
cert, Ork. Krakowskiej pd. J. Gerta 22.25 
Muz. dla wszystkich 23.10 Muzyka.

Na fali 367 m.
Program dnia 8.50 14.00 Wiadomości 5.05 

6.30 7.55 17.00 21.00 23.50
5.10 Muzyka kompozytorów polskich

6.00 Gimnastyka 6.10 Kalendarz Radiowy 
6.15 Muz. poranna 6.50 M- z poranna 14 05 
Informacje 14.10 Aud. dla kl. I—II 1430 
Utwory na obój kompozytorów polskich 
gra Seweryn Snieokowski 14.50 Koncert 
Chóru PR 15.10 Audycja literacka 15.30 
Aud. dla dzieci 16.00 Wszechnica Radio
wa — kurs I 16.20 III aud. z cyklu: „Kom 
pozytor tygodnia — Józef Verdi“ 1715 
Stylizowane polskie tańce ludowe w wyk. 
Ludowej Kapeli Rozgł. Warszawskiej pd. 
St. Nawrota 17.30 „Na warszawskiej fali" 
17.55 „Ze sportu" 18.00 „Głos mają ko
biety" 18.15 Muzyka 18.30 Omówienie 
ostatniego numeru „Horyzontów Techniki" 
w oprać Marii Mortęskiej 18.40 Recital 
śpiewaczy Ewy Bandrowski*l-T" "skiej
19.00 Aud literacka 19.30 Muzyka 1 ak
tualności 20.00 „Przy sobocie po robocie" 
21.26 Wiad. sportowe 21.32 Muzyka 22 00 
Wszechnica Radiowa — kurs II 22.20 Kon 
cert solistów radzieckie’’ 22.45 Muzyka 
23.10 Muzyka na dobranoc

Polskie Radio zastrzega sobie możliwość 
zmian w programie.

snych lekarzy zakładowych, a zatrud
niają powyżej 100 pracowników, prezy 
dia dzielnicowych rad narodowych 
skierują specjalne kolumny szczepien- 
ne.

Dzieci szkolne szczepione będą na 
miejscu przez lekarzy szkolnych.

Od obowiązku szczepienia mogą być 
zwolnione jedynie osoby, które w ciągu 
ostatnich 5 lat przebyły dur brzuszny i 
posiadają urzędowe zaświadczenie szpital
ne, lub osoby chore, które przedstawią 
zaświadczenie lekarskie, iż szczepienie 
może poważnie pogorszyć stan ich zdro
wia. O zwolnieniu od tego obowiązku de
cydują lekarze, przeprowadzający szcze
pienia i tylko ich zaświadczenia o doko
naniu lub zwolnieniu od szczepienia są 
ważne.

Osoby, które nłe zaszczepią się do

„Uważamy, że te koncerty są nie tylko 
ładne. Słuchając muzyki operowej rów
nież kształcimy się. Koncerty „Artosu" 
wyrabiają w nas wielką miłość do mu
zyki i dlatego jesteśmy wdzięczni,, że 
możemy się w ten sposób wiele nauczyć
— piszą uczniowie klasy VIb szkoły TPD 
nr 10 w Warszawie.

Listów takich jest więcej, a ze 
wszystkich wynika jedno: audycje 
umuzykalniające były bardzo potrzeb
ne, gdyż szkoły ogólnokształcące i za
wodowe, mimo wszechstronnego pro
gramu, nie nauczą młodzieży tej sto 
sunkowo trudnej sztuki — świadome
go słuchania muzyki.

TRZY STOPNIE
Dziewięć razy w roku przyjeżdżają 

do szkoły artyści „Artosu" razem z 
prelegentem, by w kolejnych audy
cjach zaznajomić młodzież w ciągu 
trzech lat z podstawowymi zagadnie
niami muzyki, z twórczością najważ
niejszych kompozytorów. Artyści zmie
niają się. Prelegent pozostaje ten 
sam. Utrzymując stałą łączność ze 
swymi słuchaczami poznaje on ich 
upodobania i zdolności, które może 
umiejętnym kierowaniem rozwijać i 
prowadzić.

W pierwszym rokiu młodzież poznaje 
twórczość ludową i jej stylizację, instru
menty muzyczne, ogómy zarys twórczo
ści operowej polskiej i obcej. W drugim, 
oprócz niektórych poszerzonych tematów 
z pierwszego roku, przybywają również 
i nowe, jak: muzyka programowa, sztu
ka komponowania, muzyka operetkowa, 
rozrywkowa i taneczna. W trzecim — za
znajamia się młodzież z twórczością daw 
nych mistrzów, z twórczością klasyków 
wiedeńskich, romantyków i neoromanty- 
ków niemieckich oraz z twórczością Cho
pina, poza tym ze szkołami narodowymi
— polską, rosyjską, węgierską, hiszpań
ską, włoską, francuską, skandynawską i 
z pieśnią polską XIX w Nagrodą za po
myślne ukończenie programu jest wy
cieczka do opery lub filharmonii

Nie trzeba wielu wysiłków, by w 
młodzieży rozbudzić żywe zaintereso
wanie muzyką. Na ogól uczniowie 
szybko zapamiętują program wykła
dów, a nawet i same wykonywane 
utwory. Nierzadko w wyniku odwie
dzin ekip artystycznych to zamiłowa
nie przybiera formy realne: powstaje 
w szkole zespół orkiestralny lub chór.

MOŻNA WIĘCEJ
Jednak z prowadzeniem tych audy

cji wiąże się sporo trudności i kłopo
tów. Ekipy artystyczne składają się 
przeważnie z zawodowych wykonaw-31 maja br. podlegać będą karze pra- 1  . ,. , - ,, - ------

cv poprawczej przez okres 3-mie-1 nierzaóko z artystów wysokiej
slęczny lub grzywnie od 3 tys. zł do 
4500 zl. (r).

REDAKCJA — Warszawa ut. Mar
szałkowska 3/5. tel Sekretariat: 
42-477 42-480 Dział miejski i red 
nocna 42-478 Wyd prowinc 42-473 
koresp 80-525 Dział ogłoszeń 42-481 
Sekret Red przyjmuje w dn) 
powszednie w godz od 10 do 12 4-B-11762

ADMINISTRACJA -  ul Wiejska
12 teł 7-52-50 Zamówienia i wpła
ty na prenumeratę przyjmują 
urzędy pocztowe oraz listonosze 
Prenumerata miesięczna wynosi 
5 00 zl kwartalnie 15 00 zł Wydaje 
Instytut Prasy ..Czytelnik" Druk 
RSW .Prasa" Marszałkowska 3/5

Wystawa architektury
c z y n n a  o d  12  d o  20

Zwiększyła się ostatnio ilość wy
cieczek przybywających z prowincji 
do Warszawy. W związku z tym. 
pragnąc udostępnić zwiedzającym 
obejrzenie I Powszechnej Wystawy 
Architektury, która czynna jest w 
„Zachęcie", zmieniano godziny atwar 
cia pokazu.

Od dzisiaj Wystawa dostępna jest 
dla publiczności codziennie od godz 
12 do 20, a w niedziele i święta od 
10 — 20.

Miejskie Przedsiębiorstwo Auto
busowe dla ułatwienia dojazdu na 
Wystawę Architektury, na czas 
trwania pokazu wprowadziło przy 
pi. Małachowskiego przystanek na 
żądanie dla wozów linii „100", „118“ 
i przy pl. Zwycięstwa dla linii 
„125". (dr.)

Pan Wicherek ma glos
— Długi będzie ten powrót zimy i mro

zów — panie Wicherek?
— Dlaczego powrót? Zima oficjalnie 

trwa do 21 marca. Dopiero od tej daty 
możemy mówić o wiośnie. Teraz ma jesz
cze pełne prawa zima. Zresztą czujemy 
to na policzkach... Mróz szczypie. Wczo
raj nocą było w Warszawie do minus 9 
st. a dzisiaj rano minus 6 st. Wiatry 
dmuchają z północy i wschodu.

W Warszawie spodziewam się dziś ocie
plenia bo idą chmury z północy i może 
padać śnieg. (Cen).

klasy, o których me jest łatwo. Z tego 
względu liczba ekip jest ograniczona i 
z konieczności — jak już wspomnieli
śmy — nie wszystkie szkoły nie tylko 
w całej Polsce, ale i w Warszawie mo
gą z tych audycji korzystać.

Według zalecenia Min. Oświaty 
pierwszeństwo powinny mieć szkoły 
pedagogiczne, których absolwenci bę
dą mogli w przyszłości zaszczepiać 
kulturę muzyczną swoim wychowan
kom oraz szkoły w mniejszych mia
stach i osiedlach robotniczych, w któ
rych życie kulturalne jest mniej oży
wione.

Z praktyki wiadomo, że ten postu
lat nie może być w pełni zrealizowa
ny. Trudności komunikacyjne, zwłasz
cza w województwach o słabszej sieci 
kolejowej, ograniczają zasięg ekip ar
tystycznych. Duża liczba szkół nie ma 
warunków do urządzania takich audy-.

cji, n-ie ma np. odpowiednich sal, nie 
ma instrumentów lub ma je w stanie 
nie nadającym się do użytku. Zdarza 
się również, że kierownictwo szkół 
nie docenia roli tych audycji w kształ
ceniu młodzieży i czyni ekipom naj
rozmaitsze trudności.

Również ilczba 20 szkół warszawskich 
(w czym tylko 2 licea pedagogiczne 
korzystają z audycji) jest w stosunku 
do ogólnej ilości ponad 200 szkół w sto
licy stanowczo za mała. Warszawa, w. 
której mieszka i pracuje tylu doskona
łych artystów, nie powinna odczuwać 
braku wykonawców do urządzania tych 
audycji.
Dziwne wydaje się także, dlaczego 

w programie audycji pominięto zupeł
nie wyższe uczelnie, w których nie od 
rzeczy byłoby zaznajomienie młodzie
ży z zagadnieniami muzycznymi. Na
wet program wyższych uczelni — z 
wyjątkiem artystycznych — nie ńau- 
czy młodzieży słuchania muzyki. A 
przecież tę formę umuzykalniania 
prowadzi już drugi rok z doskonałym 
skutkiem Politechnika Wrocławska.

Audycje umuzykalniające są płatne:
1 zł. od ucznia. Suma niewielka, lecz 
zebranie jej napotyka często sporo 
kłopotów. Nie wszyscy rodzice ucz
niów rozumieją znaczenie audycji mu
zycznych i składka często wywołuje 
sprzeciw.

W tych przypadkach z pomocą po
winny przyjść Komitety Rodzicielskie, 
które mogłyby rozpropagować wśród 
rodziców cel audycji umuzykalniają
cych i wyjaśnić ich znaczenie.

Z pewnością efekt będzie pomyślny.
(Ibis).

PSUJE DOBRĄ OPINIĘ T|\
Najstarsza w Warszawie i posiadając# 

największą iiość punki,ów naprawy obu
wia, usługowa Spółdzielnia „Solidarność** 
zdobyła sobie uznanie tysięcy warszaw
skich klientów. Nie znaczy to, że wszyst
kie punkty pracują solidnie. Do nieso
lidnych należy przede wszystkim punkt 
Solidarności nr 2 przy ul. Żelaznej 69, 
który wykonał z nieodpowiedniego su
rowca naprawę 82 par obuwia filcowego 
dia „Motozbytu". Zelówki, jak donosi 
nasz korespondent Z. W., napęczniały 
na deszczu i rozlazły się w krótkim cza
sie. Ten sam punkt podzelował trzewiki 
naszemu Czytelnikowi J. Sz. I w dniu, 
w którym klient je założył, odpadła ze
lówka. Reklamacji ob. J. Sz. punkt nr S 
nie uwzględnia.

JAK NETTO TO NETTO '
Z cebulą czy bez cebuli? W związku 

z notatką „Życia" pod tym tytułem, w 
której mowa o tym, czy należy sprzeda
wać marynowane śledzie — z cebulą czy 
bez cebuli — MHM komunikuje, że śle
dzie winny być sprzedawane netto be# 
dodatków. Cebula i ocet mogą być do
dawane na żądanie klienta. Nie należy 
ich wliczać do wagi, ani też pobierać za 
nie opłaty. Waga netto musi być respek
towana. i

KAWIARNIA W „STOLICY" ^
Restauracja „Stolica" na 6 piętrze bu

dynku CDT ulega reorganizacji. Powsta
nie tam jeszcze w marcu wielka kawiar
nia. Wykorzystany będzie w pełni nie
czynny dotychczas taras. W nowym za
kładzie grać będzie smyczkowa orkiestr# 
i będą występować artyści.

Poza tym przy kawiarni utrzymany bę
dzie bar samoobsługowy.

PONAD 42 TYS. GOTOWYCH 
UBRAŃ, PŁASZCZY, SPODNI 
L E Ż Y  W MAGAZYNACH 
WARSZ. ZAKŁ. PRZEM. ODZIE
ŻOWEGO Nr 2, BLOKUJĄC 
POMIESZCZENIA, UTRUDNIA
JĄC PRODUKCJĘ.

Pytamy, czy o tym wiedzą 
* Centralny Zarząd Przemysłu 

Odzieżowego i Centrala Odzieżo
wa? A jeżeli tak, to co uczyni
ły, by rozładować magazyny 
WZPO-2 ?

W sprawę tę winno wejrzeć 
Min. Handlu Wewnętrznego i 
usprawnić odbiór gotowej pro
dukcji z WZPO-2. (as)

Gtos li orespon
Dobra praca OZR nie powinna pójść na marne

Oddział Zaopatrzenia Robotnicz ego ZBM-W-2 prowadzi 5 stołówek, 
sklep w hotelu robotniczym przy ul. Kolskiej, bufet przy stołówce cen
trali, a od niedawna uruchomił bufety śniadaniowe na Mirowie oraz 
w hotelu kobiecym. Ponadto OZR przyjął ofertę Zjednoczenia Instalacji 
Sanitarnych na zorganizowanie bufę tów ,śniadaniowych w szeregu punk
tów pracy tej instytucji.

LISTY 00 REDAKCJI
Kolejka Otwock—Karczem 
nie będzie zlikwidowana

Przed kilku tygodniami rozeszła się w 
Karczewie pogłoska, że 1 kwietnia br. 
ma bye zlikwidowana kolejka wąskoioro- 
wa Otwock—Karczew. Likwidacja kolejki 
byłaby równoznaczna z utrudnieniem do
jazdu do pracy dla kilkuset mieszkań
ców Karczewia, pracujących w Otwocku 
i Warszawie, do której najkrótszy i naj
wygodniejszy dojazd stanowi linia kolei 
elektrycznej z Otwocka. Zastąpienie ko
lejki komunikacją autobusową ze wzglę
du na brak bezpośredniej drogi kośowej 
z Karczewia do Otwocka zwiększyłoby 
prawie trzykrotnie czas przejazdu.

, , A. K
(nazwisko i adres znane Redakcji) 

Jak nas informuje Wydział Kolei Wąs
kotorowych DOKP ic Warszawie, pogło
ski, o któmch pisze nasz Czytelnik, są 
bezpodstawne, gdyż komunikacja na Unii 
wąskotorowej Otwock—Karczew, ze wzglą 
du na brak drogi kołowej miedzy tymi 
miejscowościami, bądzie utrzymana.

(Red.)

Uwagi, życzenia, zażalenia
n a s x . t j c h

O dziwach kolportażu czasopism można 
by napisać tomy. Czytelnik nasz ob Ku
ta Kazimierz, mieszkaniec Starej Wsi, 
gm. Borzychy, pow. Węgrów dorzuca je
szcze jeden kwiatek do tego niechlubne
go bukietu niedołęstwa kolportażowego 

Ob. Kuta pisze: „Od połowy 1952 r. 
zaprenumerowałem „Zycie Warszawy", 
„Przekrój" i „Świat". Otrzymywałem 
pisma regularnie do czasu, gdy przy
chodziły one do urzędu pocztowego w 
Węgrowie oddalonym od Starej Wsi o 
9 km. Zepsuło się wszystko, gdy uru
chomiono urząd pocztowy w odległym o 
2 km Borzychu. Pisma zacząłem dosta
wać hurtem co kilka dni, a zamówio
ne i opłacone jeszcze w październiku 
ub. r. „Ogoniolt" i tygodnik „Świat" w

ogóle ani razu do dziś dnia do mnie 
nie dotarły.

Reklamacje ną poczcie pomagają o 
tyle, że poczta chce mi zwrócić pienią
dze, ale ja nie chcę pieniędzy, chce 
otrzymywać czasopisma."
Dziwna historia, bo z odległego o 9 

km Węgrowa gazety docierały regular
nie, a w odległym o 2 km Borzychu od
kłada się je na kupkę, żehy doręczyć od 
razu hurtem. Wierzymy, że to wygod
niej 1 lepiej dla... pracowników miejsco
wego urzędu pocztowego, ale nie dla od 
biorcy,

A sprawa prenumeraty „Ogonioka" i 
tygodnika „Świat" jest zagadką do roz
wiązania dla PPK „Ruch".

Głównymi bazami zaopatrzenia 
stołówek i bufetów będą dwa gospo 
darstwa rolne o obszarze użytko- 
wym 86 ha.

Obsłużenie tylu punktów żywienia 
zbiorowego jak i odpowiednie wy
korzystanie gospodarstw, wymaga 
dużego wkładu pracy, fachowego 
kierownictwa., zgranego i odpowie
dzialnego personelu. W obecnej 
chwili pracownicy OZR opłacani są 
tylko wg tzw. stawek „obiadowych". 
Stwarza to taką sytuację, że w  o- 
kresie największego nasilenia obo
wiązków. związanych z prowadze
niem gospodarstw rolnych, bufetów 
i sklepu, personel otrzymuje wyna
grodzenie mniejsze niż w czasie, kie 
dy zajmował się tylko sprawami 
związanymi z prowadzeniem stołó
wek Skutek jest ten, że pracownicy 
wypowiadają pracę, co może spowo
dować komplikacje w dalszym roz
woju OZR, który jednak po paro
miesięcznej pracy ma już poważne 
osiągnięcia.

Biorąc pod uwagę dużą odpowie
dzialność za wyniki w rozwoju go
spodarstw rolnych i zwiększone obor 
wiązki personelu OZR, inne Zjed
noczenia Budowlane, jak np. I  i V I, 
Przyjęły pracowników OZR na sw oi
je etaty.

To samo winno uczynić jak naj
szybciej ZBM W-2.

M. Pawłowski j
ZBM W-2 *

ODPOWIEDZI REDAKCJI ^
KOWALSKA 7  GROCHOWA. Spraw# 

wyjaśniamy, prosimy o podanie dokład
nego adresu.

Z A TNTE FIKSOWANY. W myśl Uchwa. 
O’ Rady Państwa i Rady Ministrów # 
dnia 14 grudnia J950 roku, ogłoszonej w 
Monitorze Polskim Nr Al 1951 roku, ter
min udzielenia odpowiedzi na zażalenie 
określony został na dni 30.

\


