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Każdy podpis pod apelem sztokholmskim

się akcja w kraju
W ielka akcja składania podpisów pod apelem sztokholmskim 

m obilizuje aktywność społeczną najszerszych mas w  całym  kra
ju . Dziesiątki tysięcy ludzi ze wszystkich środowisk społecznych 
ochotniczo zgłaszają sw ój udział w  pracach organizacyjnych. W al-

naród.ka o pokój zespala cały 
W powiecie Działdowo do składania 

podpisów przystąpiono już we wszyst
kich gminach. 14 bm. w ciągu kilku go
dzin zebrano 1.500 podpisów tylko w 
siedmiu gminach.

Na terenie Żyrardowa tego samego 
dnia w akcji zbierania podpisów brało 
udział 66 „trójek", które zebrały 3.200 
podpisów.

W Pułtusku do akcji przystąpiło w mie 
ście 28 „trójek", a na terenie powiatu 
153 „trójki" gromadzkie. Na terenie po
wiatu Ostrów Mazowiecka udział w 
zbieraniu podpisów biorą 83 „trójki" 
gromadzkie. Również do akcji tej włą 
ezyiy się Wawer, Radzymin i W oło
min.

Na terenie woj. śląskiego z szeregu 
■dzielnic bloków mieszkalnych, gmin i gro 
mad napływają już meldunki o zakoń
czeniu akcji zbierania podpisów. Coraz 
częściej na frontach domów pojawiają 
się meldunki, głoszące, że wszyscy mie
szkańcy danej kamienicy względnie blo
ku, złożyli już swe podpisy pod histo- 
ycznym apelem sztokholmskim.

Pierwsi w województwie śląskim 
zgłosili meldunek o gremialnym zło
żeniu podpisów mieszkańcy powiatu 
GLIWICKIEGO. Akcja rozpoczęta 14 
bm., o godz. 6 rano, została w całości 
ukończona w godzinach popołudnio
wych 15 bm. Około 3.500 aktywistów

pokoju zebrało, według ostatnich mel
dunków, 54.488 podpisów.
W Krakowie akcja zbierania podpi

sów pod Apelem Sztokholmskim zatacza 
coraz szersze kręgi. W niedzielę „trójki" 
zebrały podpisy od z górą 35 tysięcy 
mieszkańców Krakowa.

14 bm. ponad 12 tys. mieszkańców 
Szczecina podpisało apel Światowego 
Komitetu Obrońców Pokoju.

Wzmaga się też akcja zbierania pod
pisów na terenie całego woj. szczeciń
skiego.

W Słupsku odbył się masowy wiec z 
udziałem ponad 15 tys. mieszkańców, 
który zamienił się w potężną manife
stację na rzecz Zw. Radzieckiego — 
ostoi pokoju i międzynarodowej solidar
ności mas pracujących.

Wśród mieszkańców wsi pow. słup
skiego pierwsi podpisali apel chłopi gro
mad: Kolwlnica, Dębica Kaszubska i Lu
bań. i
„Chcemy pokoju, 

mas pracować”
Już piąta część mieszkańców Lublina 

złożyła podpisy pod Sztokholmskim Ape
lem Obrońców Pokoju.

Na terenie Lubelszczyzny pierwsze 
meldunki o zakończeniu zbierania pod
pisów napłynęły z gromady Zagłoba w 
powiecie puławskim, gdzie ponad 90 chło

pek i chłopów, nie czekając na przyby
cie trójek, zgłosiło się do komitetu, 
gdzie złożyli podpisy pod Apelem Sztok
holmskim.

Podobne meldunki nadeszły z groma
dy Mosty gmina Opole w powiecie 
włodawskim oraz ze spółdzielni produk
cyjnej w Kodeńcu, w gminie Krzywo - 
wierzba.

Według danych Woj. Komitetu 
Obrońców Pokoju w Lublinie liczba 
osób, które podpisały Apel w ciągu 
pierwszych trzech dni od rozpoczęcia 
akcji, sięga 80 tys.
We Wrocławiu 4 tys. młodzieży szkol

nej zorganizowanej i niezorganizowanej 
oraz ok. 4 i pół tysiąca studentów wro
cławskich zgłosiło się do akcji zbierania 
podpisów.

We wszystkich miejscowościach Pomo
rza Szczecińskiego, miastach, miastecz
kach i wsiach społeczeństwo masowo 
składa swe podpisy pod Sztokholmskim 
Apelem Światowego Kongresu Obroń
ców Pokoju.

W Stołczynie — robotniczej dzielnicy 
Szczecina pierwsza rozpoczęła m. in. pra 
ce trójka, w skład której weszH: rolnik 
ob. Gryga, robotnik Michalski i ob. Pi- 
niarska.

Trójka w krótkim czasie odwiedziła 
kilkadziesiąt domów. „Chcemy pokoju, 
aby móc pracować" — oto słowa, które 
powtarzano w każdym domu.

W Katowicach do zbierania podpisów 
pod Apelem Sztokholmskim przystąpiło 
ponad 1.500 aktywistów pokoju. Z go
dziny na godzinę wzrasta liczba osób 
podpisujących Apel. W samej tylko dziel 
nicy robotniczej Katowic — Zawodzie 
listy podpisało ponad 8.000 osób. Wśród 
zbierających podpisy byli m. in. czoło
wi pracownicy huty „Ferrum" — Paweł 
Ślązak i mistrz — Karol Urbanek.

Manifestacyjnie składa również pod
pisy pod Apelem Sztokholmskim ludność 
Elbląga.

W zakładach mechanicznych im. Ge
nerała Świerczewskiego tokarz, ob. Z. 
KOBA zobowiązał się w okresie zbie
rania akcji podpisów pod Apelem o- 
siągać stale 250 proc. normy, tokarz 
OLESZCZYK 220 proc. normy, J. 
CZEMBERGOWA zobowiązała się prze 
kroczyć normę o 128 proc.
W Łodzi ponad 10 tys. „trójek pokoju" 

do dn. 14 bm. zebrało na listach ponad 
200 tys. podpisów.

14 bm. rozpoczęło się również maso
we zbieranie podpisów w licznych miej
scowościach woj. łódzkiego. Jak wynika 
z niepełnych jeszcze meldunków przodu
ją Zgierz i Ozorków. Liczny udział w 
pracach komitetów gminnych i gromadz
kich biorą przedstawiciele duchowień
stwa z ks. Pasternakiem, Polakiem i Pa
włowskim na czele.

W Kielcach zebrano już 24 tys. pod
pisów.

Glos ludności miast i wsi
We wszystkich miastach i wsiach Polski trwa nadal akcja zbierania 

podpisów pod Apelem Pokoju. W" czasie składania podpisów wiele osol> 
wypowiada się w sprawie apelu sztokholmskiego.

„Każdy ksiądz, który szczerze 
pragnie pokoju — oświadczył, skła-

Acheson rzecznikiem  odradzającego się hitleryzm u

ranią w SDiawie; i 1*111

minić łfT in spraw zagraniczi)
LONDYN (PAP). Ministrowie spraw 

zagranicznych USA, W. Brytanii i Fran
cji ogłosili wspólną deklarację w spra
wie Niemiec. Autorzy deklaracji wyra
żają zadowolenie ze swej polityki w 
Niemczech Zach. i występują z poglą
dem, jakoby ich polityka doprowadziła 
do ustanowienia w Niemczech Zach. „sy 
stemu demokratycznego".

Marionetkowy rząd z Bonn powi
nien — jak głosi deklaracja — otrzy
mać dostęp do rozmaitych organizacji 
międzynarodowych. Trzej ministrowie 
wypowiadają się następnie za pozosta
wieniem „w interesie narodu niemiec
kiego" wojsk okupacyjnych w Niem
czech Zachodnich na czas meokreślo- 
ny.
Następnie komunikat zawiera próbę 

przedstawienia trzech mocarstw zachod
nich, jako „orędowników zjednoczenia 
Niemiec i zwolenników traktatu poko
jowego z Niemcami". Odpowiedzialność 
za rozbicie Niemiec i zwłokę w zawarciu 
traktatu pokojowego usiłują one prze
rzucić na Zw. Radziecki.

GENEWA (PAP). Jak donoszą z Pa
ryża, prawicowi komentatorzy francu
scy przyznają, że Acheson był na kon
ferencji londyńskiej rzecznikiem sprawy 
Adenauera i odradzającego się hitleryz
mu.

„Le Monde" donosi z Londynu, że 
wśród uczestników konferencji panowa
ły głębokie różnice zdań. Bevin nie u- 
krywał swego negatywnego stosunku 
wobec planu Schumana.

Paryska „Agencja Finansowa i Gospo 
darcza" wyraża zaniepokojenie z powo
du planu Schumana. Agencja podkre
śla, że plan ten spowoduje zamknięcie 
wielu hut francuskich oraz kopalń wę
gla we Francji środkowej i północnej, 
przyczyniając się do wzrostu bezrobocia. 
Agencja pociesza się tym, że ostatecz
ny komunikat nie zawiera wzmianki o 
planie Schumana. Oznacza to, być może, 
ze realizacja planu ulegnie wskutek 
sprzeciwu brytyjskiego pewnej zwłoce.

„L‘HUMANITE" zaznacza, że pomi
nięcie planu Schumana w komunikacie 
oficjalnym wynika z zastrzeżeń bry
tyjskich kół rządowych. Komentato
rzy demokratyczni ostro krytykują za 
równo plan Schumana, jak i komuni
kat trzech ministrów, zwracając uwa
gę, że trzy mocarstwa pogwałciły w

Robotnicy franc uscy

przeciw projektowi Schumana«
GENEWA (PAP). — Jak donoszą z 

Paryża, związki zaAvodowe górników i 
metalowców ogłosiły wspólną deklara 
cję, potępiającą projekt rządowy utwo
rzenia francusko-niemieckiego kombi
natu węgla i stali.

Deklaracja stwierdza, że projekt ten 
stanowi zdradę interesów francuskich 
i jest nowym krokiem w przygotowa
niach wojennych. —  Oba związki za
wodowe zapowiedziały szereg manife
stach nrotestacyjnych

sitA , t.u ry ia n ii i mm\\
sposób cyniczny układy zawarte w
Jałcie i Poczdamie.
LONDYN (PAP). „Daily Worker" za

znacza, że komunikat trzech ministrów 
jest wyrazem skrajnie reakcyjnej poli
tyki Achesona, prowadzonej przy pomo
cy dyplomacji totalnej. Komunikat za
powiada wzmożenie wysiłków St. Zjed
noczonych. W. Brytani i Francji w kie
runku dalszej eksploatacji ludów kolo
nialnych, dalszego popierania elemen
tów hitlerowskich w Niemczech Zach. 
oraz wzmożenia walki z ruchem poko
jowym.

W szóstym dniu akcji w Warszawie - 
„trójka" wchodzi do mieszkania przy 
ul. Polnej.

— Prosimy do środka, już od daw
na na was czekamy. Alina Jędrychow 
ska nauczycielka biologii podnosi bla
dą twarz z nad poduszki. — Siostra 
przeszła niedawno zapalenie płuc — 
objaśnia kobieta, która otworzyła 
nam drzwi.

—  Podpisuję apel pokoju, bo wiem 
co znaczy wojna — mówi chora. — 
Ale nie tylko ja wiem co znaczy to 
słowo. Miliony ludzi na świecie zdają 
sobie sprawę z tego, że wojna niesie 
śmierć. Podżegają ci, którzy nie byli 
przecież tu z nami... na pierwszych ba 
rykadach i w dusznych schronach. Nie 
chodzili w pasiakach oświęcimskich i 
nie widzieli jak paliło się warszawskie 
getto.

Ale podżegaczom wojennym musi 
my te okropności przypomnieć, mu
simy im powiedzieć, że my, ludzie 
dobrej woli, będziemy bronić poko
ju!

*

Fot. AR

P O D P I S  M A T K I

— Nasz front jest silny! Utrzyma
my pokój — mówi Jan Wagiński kie
rownik spółdzielni „Sowa". Zięć mój 
i syn zginęli w powstaniu, a walczyli 
oni przecież z myślą o tym, aby dzie
ci ich mogły spokojnie uczyć się i ba
wić.

Po podpisaniu apelu gospodarz do
mu otwiera drzwi do sąsiedniego po
koju i woła:

— Chodźcie tu wszyscy. Na tej li
ście nie może zbraknąć niczyjego pod
pisu.

Poprzemy całym sercem
W woj. śląskim ks. Rataj z groma

dy Koty i ks. Michalec z gromady Ru 
dno, odczytawszy z ambony Apel Pol
skiego Komitetu Obrońców Pokoju, 
wyjaśniali zgromadzonym wielkie zna 
czenie ackji.

Referat Bolesława Bieruta
w „Prawdzie"

MOSKWA (PAP). Poniedziałkowa 
„Prawda" zamieściła w obszernym 
streszczeniu referat przewodniczącego' 
PZPR Bolesława Bieruta, wygłoszony 
8 maja na Plenum Komitetu Centralne 
■go PZPR.

W Ę G I E R S K I  L U D  P R A C U J Ą C Y

JEDNOMYŚLNIE APROBOWAŁ APEL SZTOKHOLMSKI
6 milionom podpisom zebrano m Bułgarii

dzie — ponieważ zobowiązała się przed 
swymi wyborcami wszystkimi siłami 
walczyć o pokój i demokrację.

Wyzmolenie Hainanu

na Formozę

BUDAPESZT (PAP). Ogólno-węgierski komitet obrońców pokoju stwier
dził, że cały węgierski lud pracujący jednomyślnie i z ogromnym entuzjazmem 
zaaprobował apel sztokholmski. W całym kraju zakończono zbieranie podpisów 
pod apelem. W ciągu kilku tygodni pod apelem sztokholmskim podpisało się na 
Węgrzech 7.231.329' osób. Utworzono 27 tys. lokalnych komitetów obrońców po
koju.

Wynik ten — stwierdza komitet ogól- 
nowęgierski — świadczy, że cały nasz" 
lud pracujący jest zjednoczony w wal
ce o pokój przeciwko anglo-amerykań- 
skim podżegaczom wojennym i że nasz 
kraj stanowi mocny bastion w między
narodowym froncie pokoju, któremu 
przewodzi wielki Zw. Radziecki.

SOFIA (PAP). Według niekomplet
nych danych, w Bułgarskiej Republice 
Ludowej zebrano pod sztokholmskim a- 
pelem 6.144.560 podpisów.

PEKIN (PAP). Akcja zbierania pod
pisów pod apelem sztokholmskim zata
cza w Chinach coraz szersze kręgi.
Z inicjatywy chińskiego komitetu obro
ny pokoju odbył się w Pekinie, w cen
tralnym parku miejskim, wiec z udzia
łem przeszło 6 tys. delegatów reprezen
tujących 2 miliony mieszkańców stolicy 
Chin. Na wiecu przemawiali m. in. prze
wodniczący chińskiego komitetu obro- 
ny pokoju uczony Kuo Mo-jo oraz poeta 
chiński Emi Siao. Mówcy wskazali na 
olbrzymi wzrost sił pokoju na świecie, 
podkreślając, że siły te, działając zgod
nie potrafią okiełznać podżegaczy wo
jennych, szantażujących bombą atomo
wą.

Uczestnicy wiecu jednomyślnie po
parli apel sztokholmski i złożyli pod 
nim swe podpisy.
HELSINKI (PAP). Frakcja parlamen

tarna Demokratycznego Związku Naro
du Fińskiego opublikowała orędzie do 
wszystkich obywateli Finlandii, stwier
dzające, że frakcja DZNF w pełnym 
składzie podpisała apel sesji sztokholm
skiej.

Frakcja DZNF przyłączyła się do ape- 
i lu sztokholmskiego — stwierdza orę-

PEKIN (PAP). Agencja Nowych 
Chin ogłasza komunikat IV armii ludo
wej omawiający bilans zwycięskich o-pe 
racji na wyspie Hainan. W ciągu pół 
miesiąca wyspa ta została całkowicie 
wyzwolona, przy czym unieszkodliwio
no przeszło 30 ty®, kuomintangow- 
skich żołnierzy i oficerów.

Wyzwolenie Hainanu odebrało Ku- 
omintangowi jeden z jego ostatnich 
punktów oporu i stworzyło pomyślne 
warunki dla przygotowania operacji 
mających na celu wyzwolenie Formo
zy i paru innych wysp, będących jesz 
cze w ręku kuomintangowców.

Przyjęcie ui Moskirie

nu cześć Tiygve Lle
MOSKWA (PAP). 15 bm. minister 

spraw zagranicznych ZSRR Wyszyński 
podejmował śniadaniem sekretarza ge 
neralnego ONZ Trygve Lie.

Na śniadaniu obecni byli: Trygve 
Lie, jego zastępca Zinczenko, dyrektor 
ośrodka informacyjnego ONZ w Pra
dze Rytter, dyrektor ośrodka informa 
cyjnego ONZ w Moskwie, Wawiłow 
oraz charge d‘affaires Norwegii w 
ZSRR Akre. W śniadaniu wzięli po
nadto udział wiceminister spraw 
zagr. ZSRR Gromyko i wyżsi praco- 

. wnicy radzieckiego MSZ-

W walce o pokój — stwierdza orę
dzie — winni brać udział wszyscy o- 
bywatele niezależnie od przynależno
ści partyjnej, od poglądów politycz
nych. Wola narodu może zapobiec 
wojnie. Niech więc każdy zadokumen
tuje swą gotowość walki o utrzyma
nie pokoju podpisem pod apelem sztok 
holmskim.

Robotnicy portowi walczą o pokój
GENEWA (PAP). Jak donoszą z Pa

ryża, w Dunkierce polecono robotnikom 
portowym załadowanie okrętu ,Monkey“ .
W czasie załadunku robotnicy stwierdzi
li, że do załadunku znajduje się czołg 
przeznaczony na wojnę w Indochinach. 
Robotnicy natychmiast zaprzestali pra
cy, oświadczając, że nie będą brali u- 
działu w kontynuowaniu wojny kolonial 
nej w Indochinach.

KOPENHAGA (PAP). Do portu duń
skiego Orhus przybył pierwszy transport rie"

“ broni amerykańskiej. Ludność udała się 
na teren portu z transparentami, na któ
rych widniały hasła protestujące prze
ciw wyładunkowi broni amerykańskiej.
W obronie prof. Joliot-Curie

LONDYN (PAP). 40 uczonych angiel
skich uniwersytetu w Cambridge wysto
sowało na ręce ambasadora francuskie
go w Londynie pismo, protestujące prze
ciw odwołaniu prof. Joliot-Curie ze sta
nowiska Wysokiego Komisarza do spraw 
energii atomowej.

Uczeni angielscy oceniają decyzję 
rządu francuskiego jako nowy krok, 
zmierzający do militaryzacji pracy 
naukowo-badawczej w dziedzinie e- 
nergii atomowej.
GENEWA (PAP). Z Paryża dono

szą, że napływają dalsze protesty prze
ciw odwołaniu prof. Joliot-Curie. Ruch 
intelektualistów francuskich w obronie 
pokoju zebrał 10 tys. podpisów pod re
zolucją protestacyjną. Na półkach księ
garskich ukazała się broszura pt. „Dla
czego został odwołany prof. Joliot-Cu-

dając swój podpis ks. Rataj — po
prze całym sercem obecną akcję. 
Broń atomowa, jako narzędzie zbro
dni przeciw" ludzkości, musi być za
kazana !“ .
Jeden z członków spółdzielni pro

dukcyjnej w Libertowie Leon Gruszka, 
b. fornal dworski, składając podpis 
pod Apelem Sztokholmskim, powie
dział:

„My, chłopi, którzy poznaliśmy 
jakim dobrodziejstwem jest spółdziel 
czość, będziemy ze szczególną silą 
bronić pokoju, bo wiemy, że wojnę 
chcą wywołać niedobitki obszarni
ków i kapitalistów. Ale my się nie 
damy, bo my tworzymy siłę, a na
szych wrogów jest tylko garstka. 
Mamy także za sobą najpotężniej
sze państwo na świecie — Zw. Ra
dziecki, od którego uczymy się jak 
pracować i żyć, ażeby wszystkim iu 
dziom było lepiej".
Razem z mieszkańcami spółdzielni 

Dankowice Apel podpisał miejscowy 
proboszcz ks. J. Obidowicz, który zo
stał wybrany do miejscowego Komi
tetu Obrońców Pokoju.

Na manifestacji w domu studentek 
„Jedność" w Krakowie, w której u- 
dział wziął rektor U.J. prof. Mar
chlewski, przemawiała studentka jugo 
słowiańska Grozdana Radonicz, która 
m. in. powiedziała:

„Mój podpis pod Apelem Sztok
holmskim będzie wyrazem miłości do 
milionów dzieci na całym świecie, 
przyszłych obywateli ustroju socja
listycznego. Będzie on również wy
razem miłości do mojej ojczyzny, 
do mojego narodu, który walczy z 
przemocą zdradzieckiej kliki Tita- 
Rankowicza".

Listy U  studentów zagranicą
Studenci Szkoły Inżynierskiej w 

Szczecinie wystosowali do studentów 
Wyższej Szkoły Budowy Mostów i 
Dróg w Paryżu —  list, w którym 
stwierdzają m. in.:

Przesyłając Wam serdeczne pożar > 
wienia od studentek i studentów Pol
ski Ludowej, wzywamy Was, abyście 
złożyli swe podpisy pod Apelem 
Sztokholmskim i wzięli aktywny u- 
dział w akcji zbierania podpisów 
wśród ogółu społeczeństwa.

My, studentki i studenci Polski Lu
dowej chcemy się uczyć i dlatego tsk 
mocno pragniemy pokoju. Wierzymy 
niezłomnie, że każdy uczciwy student, 
niezależnie od jego poglądów politycz 
nych ,wierzeń religijnych, niezależnie 
od pochodzenia społecznego, koloru 
skóry i rasy, stanie w szeregach wal 
czących o trwały pokój i niezależność 
narodową".

Studenci Wyższej Szkoły Ekonomi
cznej w Szczecinie wysłali list do stu
dentów Uniwersytetu w Bolonii. W li 
ście tym studenci szczecińscy wyraża 
ją pełną solidarność z Apelem Sztok
holmskim Stałego Komitetu Obroń
ców Pokoju.

Wykluczyć 
Kuomiotangowców z  0 N Z
Żądanie min. Czou E n -la i

PEKIN (PAP). — Min. Spraw Z r. 
granicznych Centralnego Rządu Ludo
wego —  Czou En-lai, wystosował 12 
hm. telegramy do generalnego sekre
tarza ONZ — Trygve Lie, do naczelne 
go dyr. Organizacji Wyżywienia i Roi 
nictwa ONZ, Rododa, do naczelnego 
dyr. światowej Organizacji Zdrowia— 
Chisholma, do naczelnego dyr. 
UNESCO — Bodeta i do kierownika 
Sekretariatu Międzynarodowej Organ: 
zacji Meteorologicznej, Svobody.

W depeszach tych Czou En-lai do
maga się wykluczenia z wymienionych 
organizacji t. zw. „delegatów" resztki 
reakcyjnej kliki Kuomintangu.

WIĘCEJ ŚWIATŁA!
„Więcej ś wiatła —

zdanie to wypowiedział 
na łożu śmierci ktoś b. 
mądry —  Galileusz, albo 
Gimukmo Bruno, ozy mo 
że ktoś tomy, w tej chwi 
li nie pamiętam dokła
dnie kto“ —  tak rozpo
czyna swój felieton Leo 
pold Tyrmand w ostat
nim numerze ,£tol.icy“ .

Należy żałować, że nie 
pam ięta ten o Sz. Autor 
— a Redakcja widać za
pomniała.

„Więcej światła“ ■— za 
wołajmy teraz z kolei 
my, za pewnym, b. mą
drym poetą niemieckim, 
który zwał się Goethe.

A TO
UDOGODNIENIE

Przy 
wia w

irzedaży obu- 
>T na ul. Zło

tej panuje ciągłe przepy 
chanie się, coraz to w y
buchają głośne sprzecz
ki. Po chwili obserwacji 
(o ile nie kupuje się sa
memu) łatwo stwierdzić 
przyczynę tępo: oto
klient po kupnie butów, 
musi się wydostać z po- 
wratem przez wąskie 
przejście i stanąć w ko
lejce do kasy Nr. 5. Po
tem przebić się do dzia
łu po zakupione buty, 
przekonując osoby z ko
lejki, że on ,Już tylko 
po o d b i ó r S ę k  w tym, 
że nie widać celu tych 
sikomplik cwanych . .ud o - 
godmień“ dla szan. klien 
i&li PDT, gdyż owa ka
sa jest dostępna od we
wnątrz działu, ale doj
ścia do niej strzeże spe
cjalny porządkowy.

TAJEMNICA
URZĘDOWA

Drogi mdły kolego!
Na kiermaszu książko 

wrym obok kiosków z li
teraturą dla dzieci znaj
dowały sip kioski MHD  
z zabawkami. Zaintere
sowana powodzeniem za 
bawek wśród najmłod
szej klienteli kiermaszu, 
jako przedstawiciel du
żego ,£ yd a “ zwróciłam 
się z pytaniem do ekspe
dientki takiego kiosku 
przy Pcurku Praskim.

— A czy skierowanie 
urzędowe obywatelka po 
siada? — zónntcła 
sk 'iwie ekspedientka.

Skierowania urzędo
wego nie miałam. W o
bec tego nie zdołałam 
uzyskać informacji ani 
co do ilości sprzedanych 
misiów pluszowych, ani

f piłek w kratkę, ani kom 
j pletów do gry w kro

kiet, ani skakanek — o 
czym , donoszę ze smut
kiem —  B.O.

Jadziu, pani
— r :ą to4nią

cjzor&m pierw

— Parmo 
jest
mifSy‘4
szą.

—  Chyba 
panie Bolku.

—  Nie. Ja jestem  
zorcą nocnym.

odwrotnie,

do-
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Widzieliśmy troskę o człowieka pracy

POWROT DELEGACJI POLSKIEJ Z ZSRR
Nypowiedzi o wrażeniach z podróży

15 bm, po dwutygodniowym pobycie w ZSRR powróciła do stolicy de
legacja polska, która uczestniczyła w uroczystościach 1-Majowych w Mo
skwie. W skład delegacji, której przewodniczył członek Biura Organizacyj
nego KC PZPR i kierownik Wydz. Organizacyjnego KC PZPR — poseł Wł. 
Dworakowski, wchodzili: W. Jaroszyński — I-szy sekretarz KW PZPR, E. 
Kwiatek — członek spółdzielni produkcyjnej w Grochówie, W. W ąsik ’ — 
ekonomista, Cz. Nowakowski — tokarz (Poznań), J. Czajka — murarz 
(Warszawa), J. Szewczykowa — tkaczka (Łódź), E. Marzysz — Warsz. 
Komitet. Wojewódzkiego PZPR, T. Galiński — redaktor „Trybuny Robot
niczej", G. Stefańska — ZMP (Łódź), A. Piwowar — rębacz kopalni „Ja
nowiec", J. Krzysztofik — hutnik (huta „Bankowa"), J. Andrzejewski — 
literat, W. Czapczyk — maszynista (Bydgoszcz) oraz Z. Szkotowa — chłop 
ka ze wsi Sosnowiec pow. Wadowice.

Przybyłych witali: w imieniu KC 
PZPR członkowie KC PZPR — W ło
dzimierz Reczek i Wiktor Kłosiewicz

Słowa posła Kłosiewicza zgromadzę 
ni przyjęli gorącymi okrzykami na 
cześć Zw. Radzieckiego, Generalissi-

waz sekretarz podstawowej orgamza- [ musa Stalina i przyjaźni polsko-ra-
cji partyjnej przy KC PZPR — Wła
dysław Kotlarski, delegacja TPP-R 
z sekretarzem gen. — Tureńcem, de- 
legacja KW PZPR z sekretarzami 
Hofmanem i Milewskim, delegacje Ko 
mitetów Dzielnicowych PZPR, delega
cje związków Zawodowych oraz liczne 
rzesze publiczności.

ŻycU  i praca iuezi radzisekiah
W miieniu^ KC PZPR przemówił po 

seł W. Kłosiewicz, stwierdzając m. 
m., że doświadczenia zdobyte przez 
r^Pjrlków delegacji w czasie pobytu w 
ZSRR przekazane po powrocie współ
towarzyszom pracy, przyczynią się 
niewątpliwie do dalszego pogłębienia 
przyjaźni i braterstwa z naszym so
jusznikiem i nauczycielem — Zw. Ra
dzieckim.

dzieckiej.
Następnie zabrał glos przewdn. de 

legacji W. Dworakowski.
Mówca podkreślił, że delegacja w 

czasie pobytu w ZSRR zapoznała się z 
różnymi dziedzinami życia i pracy lu 
dzi radzieckich. Jej członkowie byli w 
fabrykach Moskwy i Leningradu, za
poznali się z przodującą techniką ra
dziecką, widzieli z jakim oddaniem i 
umiejętnością pracuje człowiek ra
dziecki dla swego^ państwa i dla poko 
ju na świecie, z jakich korzysta udo
godnień socjalnych i kulturalnych, jak 
wysoko podniosła się stopa życiowa i 
siła nabywcza szerokich mas. Szcze
gólnie uderzające dla członków dele
gacji było wielkie społeczne i kultu
ralne wyrobienie człowieka pracy w 
ZSRR.

„Podczas naszego pobytu — 
stwierdził na zakończenie poseł

Hitlerowcy mają dość... denazyfikacji
Proces b. gubernatora hitlerowskiego w Belgii odroczony

NOWY JORK (obsł, wł.). Do USA 
przybyła grupa sześciu wybitnych 
„prawników" zachodnio - niemieckich 
w celu „zbadania systemu amerykań 
skich swobód obywatelskich".

Na konferencji prasowej w Nowym 
Jorku goście przyznali, że wielu wy- 
iilnych hitlerowców zajmuje czołowe 
pozycje w życiu politycznym i gospo 
darczym Trizonii. Jednocześnie goście 
oświadczyli, że „Niemcy mają dość de 
nazyfikacji i chcą zapomnieć wszyst 
ko b. hitlerowcom!..."

Oczywiście chodzi o Niemców kali
bru Adenauera i innych „demokratycz 
nych:*1 pupilów kapitału amerykańskie 
go.

BRUKSELA (obsł. **!.). Brukselski 
dziennik mieszczański „Le Soir" do
nosi, że proces b. gubernatora hitle
rowskiego Belgii (w okresie 1940 —
1944) gen. von Falkenhausena i jego 
najbliższego współpracownika, sżefa 
gestapo, Canarisa, zostanie odroczony 
betterminowo w wyniku interwencji 
przedstawicieli rządu USA oraz „oso 
blstośći" z otoczenia króla Leopolda

Ze ś w ia ta
WYJAZt) HłEPATRIAiNTOW POLSKJCH 

Z PARYŻA
PARYŻ Wyjechała Uo Polski 56-oso- 

grupa polskich repatriantów, prze
ważnie robotników" rolnych i fabrycznych 
z okręgu paryskiego oraz ze środkowej 
i południowej Francji.

POLACY OFIARAMI KATASTROFY 
W KOPALNI

BRUKSELA, w kopalni Marie-mont 
Baścoup w Zagłębiu Węglowym Centre 
naistgpiłaj katastrofa, która spowodowała 

śmierć 38 górników .Wśród ofiar kata
strofy znajdują się trzej Polacy: Józef 
R-enidyk, Marian Sykuła i Bogdan Kraw ■ 

czyAski,

III, który jak wiadomo niejedno
krotnie w okresie okupacji przyjmo
wał na zamku królewskim w Brukseli 

dygnitarzy nazistowskich.
Amerykańscy obrońcy gen. von Fal 

kenhauselia twierdzą, że gubernator 
hitlerowski „splamił swe ręce jedynie 
krwią terrorystów komunistycz* 
nych“ (!) (t. j. członków Ruchu Opo 
ru, których komuniści stanowili więk 
szość — dop. red), wobec zaś wypo
wiedzianej przez USA walki komuniz 
mówi, von Falkenhausen uznany wi
nien być „nie za zbrodniarza wojenne 
go, ale raczej za bohatera wojennego 
i dobroczyńcę ludności belgijskiej"!...

Dworakowski — wszędzie: w fabry 
cc, w muzeum, w metro —  spotyka 
liśmy się z gorącymi objawami przy 
jaźni dla Polski Ludowej, krajów 
demokracji ludowej i z uczuciem 
solidarności międzynarodowej klasy 
robotniczej".

Cenne doświadczania
Członkowie delegacji z entuzjazmem 

mówią o swych wrażeniach z pobytu 
w Zw. Radzieckim.

M. inn. J. SZEWCZYKOWA —
tkaczka z Łodzi mówi:

„Najwięcej interesowały mnie u- 
rządzenia i praca w fabryce włókien 
niczej im. Dzierżyńskiego w Mo
skwie. W tym Zakładzie miałam 
możność zapoznać się z doskonałą 
organizacją pracy, jej mechanizacją 
oraz z urządzeniami kulturalnymi i 
socjalnymi. Obok godnej podziwu 
pracy przodujących zespołów pro
dukcyjnych, WIDZIAŁAM GŁĘBO
KĄ TROSKĘ RZĄDU I ZWIĄZ
KÓW ZAWODOWYCH O CZŁO
WIEKA PRACY. Doświadczenia, 
jakie wyniosłam ze Zw. Radzieckie
go, postaram się zastosować w mo
im zakładzie pracy".

Jerzy ANDRZEJEWSKI —  lite
rat, powiedział: „Największe wraże 
nie w Zw. Radzieckim zrobił na

mnie człowiek i jego stosunek do 
pracy, jego oddanie dla swego pań
stwa, dla sprawy pokoju i postępu. 
Nie widziałem też nigdy wspanial
szej i bardziej entuzjastycznej ma
nifestacji niż manifestacja 1-majo- 
wa na Placu Czerwonym w Mo
skwie".
Genowefa STEFAŃSKA — akty- 

wistka ZMP oświadcza, m. inn.: 
„Szczególnie zaimponował mi nieby 

wały entuzjazm, z jakim pracuje mło 
dzież radziecka. Młodzież ta wykonu
je swoje zobowiązania zaWsze z wyso 
kim i nadwyżkami i jest dumna z za
dań, które realizuje".

Wspaniałe wsie Zw. HadZieskiep
Eugeniusz KWIATEK — przewod

niczący spółdzielni produkcyjnej mó
wi:

„Największe wrażenie wywarła 
na mnie niewyczerpana energia i 
wielki entuzjazm, z jakim pracują 
ludzie radzieccy. Podziwiałem rów
nież wspaniały poziom rolnictwa 
radzieckiego w zwiedzanym przeze 
mnie kołchozie. W kołchozie tym, 
zamieszkiwanym przez tysiąc ludzi, 
pracuje czterech lekarzy, istnieje te 
atr i kino oraz olbrzymia bibliote
ka. życzyłbym sobie, aby nasza pol
ska wieś znalazła się jak najszyb
ciej na takim samym poziomie". 
Jerzy CZAJKA — niurarz-rekordzi- 

sta z Warszawy stwierdza: „W  czasie 
pobytu w ZSRR spotykałem się z wie 
lu murarzami. Po zapoznaniu się z me 
todami stosowanymi przez murarzy 
radzieckich, będę mógł podnieść zna
cznie moją wydajność pracy".

H a s ł a  na Św ięto Lu d o w e
NKW Zjednoczonego Str. Ludoinego

Naczelny Komitet Wykonawczy Zje nych, którzy walczą 0 pokój i wol-
dnoczonego Stronnictwa Ludowego o- 
głosił hasła na Święto Ludowe 1950 r. 

Czołowe hasła głoszą:
„Niech żyje Święto Ludowe — 

święto braterstwa i sojuszu chło
pów z klasą robotniczą!". „Niech 
żyje Polska Ludowa — Ojczyzna 
ludu pracującego wsi i miast!". 
„Niech żyje Prezydent R. P. — Bo
lesław Bierut!". „Niech żyje sojusz 
robotniczo -  chłopski, fundament 
Polski Ludowej, gwarancja dobroby 
tu i szczęścia wsi!".
Następne hasła poświęcone są bra

terskiej przyjaźni i wieczystemu soju 
szowi narodu polskiego z narodami 
Zw. Radzieckiego oraz walce o pokój.

Kolejne hasło wzywa do zacieśnie
nia i pogłębienia współpracy ZSL z 
awangardą klasy robotniczej — Pol
ską Zjednoczoną Partią Robotniczą.

Dalej następują pozdrowienia dla 
narodu chińskiego, krajów demokracji 
ludowej oraz Demokratycznej Republi 
ki Niemieckiej, hasła na cześć robot
ników i chłopów krajów kapitalistycz

sur
układu węgiersko-polskiego

BUDAPESZT (PAP) Cała prasa wę 
gierska zamieściła obszerne wzmianki 
W związku z drugą rocznicą podpisa
nia układu węgiersko-polskiego o 
współpracy gospodarczej.

Węgiersko-polska współpraca gospo 
darcza — pisze dziennik „Szabad 
Nep" — jest przykładem stosunków 
nowego typu, które istnieją między 
państwami ludowo - demokratycznymi. 
Wzrost obrotów towarowych, w r. 
1949 był trzykrotnie wyższy niż w r. 
1948.

WALKA 0 ZACHOWANIE I UTRWALENIE POKOJU
najważniejszym zadaniem mas pracujących świata
Rezolucja m iędzynarodowych zrzeszeń $ F Z Z

ność oraz na cześć ludów kolonial
nych, walczących o wyzwolenie spod 
jarzma imperialistycznych ciemięz
ców.

„Żądamy zakazu broni atomowej — 
kto pierwszy jej użyje — popełni żbro 
dnię wobec ludzkości U‘ — głosi hasło, 
potępiające zbrodnicze plany imperia
listów amerykańskich. — „Jednoczmy 
się we froncie bojowników walki o 
pokój! Wszyscy podpiszemy Apel 
Światowej Organizacji Obrońców Po
koju!".

Następują hasła na cześć Wojska 
Polskiego oraz Armii Radzieckiej, oraz 
hasła mobilizujące do wykonania 
przez wieś planu 6-letniego.

Hasła końcowe brzmią:
„Niech żyje Zjednoczone Stronni* 

two Ludowe!". „Razem z braćmi ro 
botnikami zbudujemy sprawiedliwą 
i szczęśliwą Ojczyznę ludu pracują
cego!".

(PAP). Zakończyły się tu obrady konferencji czołowych 
azuifaczy międzynarodowych zrzeszeń Związków zawodowych ŚFZZ. Na kon- 
erencji uchwalono rezolucję, która wzywa do organizowania wspólnych 

wystąpień mas pracujących różnych krajów w obronie pokoju, przeciwko 
nadzwyczajnym ustawom antyrobotniczym i represjom policyjnym.

Zrzeszenia międzynarodowe. . ----------------  głosi
rezolucja — - powinny nieustannie de
maskować prawicowe - socjalistycz
nych rozbijaczy i dezorganizatorów 
ruchu robotniczego. Zrzeszenia między 
narodowe powinny jeszcze aktywniej 
włączyć się do ruchu obrońców poko
ju. Powinny one przyczyniać się do 
tworzenia i wzmożenia działalności 
komitetów obrońców pokoju w z;* 1.1a.- 
dach pracy, wciągać do saerejrów ho-

Oszczercza kampania podżegaczy wojennych
w związku z »ape!em « Międzynarodowego Czerwonego Krzyże

MOSKWA (PAP) — Dziennik „Iz- 
wiestia" w przeglądzie międzynarodo 
wym demaskuje nową falę osz
czerstw obozu imperialistycznego 
przeciw ZSRR w związku z apelem 
Międzynarodowego Komitetu Czerwo 
ńego Krzyża o zakaz broni atomowej 
wystosowanym do 62 rządów, które 
podpisały konwencję genewską z 1945 
r. o obronie ofiar wojny. Konwencja 
zobowiązywała rządy do uzyskania po 
rozumienia w sprawie zakazu broni 
atomowej.

W związku z tym apelem —  pisze 
autor imperialiści amerykańscy, usi 
łując odwrócić uwagę opinii publicznej 
od swej agresywnej działalności, roz 
powszechniają kłamstwa i oszczer
stwa o tym, jakoby z winy Zw. Ra
dzieckiego nie osiągnięto porozumienia 
w sprawie wykorzystywania energii 
atomowej,

Tymczasem całemu światu wiado 
mo kto ponosi odpowiedzialność za

Z D M A  NA DZIEŃ

IMPORT SPECJALISTÓW

to, zc dotychczas nie zawarto mię 
dzynarodowego porozumienia w spra 
wm energii atomowej, żadna dema
gogia, żadne oszczerstwa pod adre
sem ZSRR nie pomogą anglo-amery 
kańskim podżegaczom wojennym, 

którzy właśnie, i tylko oni, uniemożli 
wiają osiągnięcie porozumienia.
Masy ludowe na całym świecie — 

stwierdza w zakończeniu „Izwiestia"— 
dobrze wiedzą, że w Zw. Radzieckim 
zawsze znajdzie poparcie każda ini
cjatywa która ostatnio zmierza do za 
kazu bioni atomowej — broni agresji 
i narzędzia masowej zagłady ludzko
ści.

jowników o pokój najszersze warstwy 
klasy robotniczej, organizować wspól
ne wystąpienia różnych grup proleta
riatu na podłożu wspólnej walki o po
kój, niezawisłość narodów i społeczno 
gospodarcze prawa mas pracujących. 
Do walki tej należy wciągać szeroko 
inteligencje pracującą oraz tych 
wszystkich, którym drogie są: pokój, 
demokracja i postęp.

Konferencja aprobuje i gorąco po 
Piersi apel sztokholmski i waywa 
zrzeszenia międzynarodowe do roz
winięcia aktywnej walki o pokój. 
Jednym z podstawowych zadań 
Zrzeszeń międzynarodowych jest 
czynny udział w zbieraniu podpisów 
pod apelem,
Zrzeszenia międzynarodowe powin-' 

ny też wziąć jak najbardziej czynny 
udział w przygotowaniach do drugie
go światowego Kongresu Obrońców 
Pokoju, w wyborach delegatów posz
czególnych gałęzi życia związkowego 
na ten kongres i w opracowaniu in
strukcji dla delegatów.

Zadaniem zrzeszeń jest udzielanie 
lealnej pomocy masom pracującym róż 
nych krajów występującym w obronie 
swych żywotnych praw i interesów.

W zakończeniu rezolucja wzywa 
wszystkich pracujących by zespolili 
jeszcze bardziej swe szeregi pod kie

rownictwem Światowej Federacji 
Związków Zawodowych, pod sztanda
rem niezwyciężonego internacjonaliz
mu proletariackiego, w walce o po
stęp, o demokrację, o trwały pokój.

Przemówienie końcowe wygłosił di 
Vittorio, który wezwał delegatów do 
jeszcze bardziej energicznej walki o 
jedność klasy robotniczej i na zakoń
czenie powiedział:

„Najważniejszym zagadnieniem 
naszej pracy jest walka o zachowa
nie i utrwalenie pokoju. W walce
tej nie wolno nam cofać się przed 
żadnymi ofiarami. Musimy praco
wać uporczy wie, by za-wszelką- ce
nę uratować pokój” 4, 
dzionkami Komitetu Wykonawczego 

ŚFZZ z ramienia zrzeszeń międzyna
rodowych wybrani zostali jednomyśl
nie: Elliot (Australia) i Li Czi - po 
(Chiny). Zastępcą wybrany został po 
nadto Bóssi (Włochy).
1

„Czytelnik”
MAO TSE-TUNG
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KONFERENCJA 
ŚWIECKICH -KATOLIKÓW

„Słow o Powszechne" w n-rze z ** 
bm. donosi, że w Warszawie odby
ła się 14 bm. konferencja przedsta
wicieli świeckich środowisk katoli
ckich, w której wzięło udział 133 
działaczy, pisarzy i dziennikarzy ka 
tolickich wśród nich m. in. Jan Do
braczyński, Seweryn Dolański —■ 
Szambelan papieski, Jan Frankow
ski —  poseł, Antoni Gołubiew — 
literat, prof. Konrad Górski, Wła
dysław Grabski — literat, prof. Hal- 
ban, Paweł Jasienica, Wojciech Kę
trzyński, Szymon Karski —  szambc- 
lan papieski, Tadeusz Kordyasż, Ker: 
stanty Łubieński, Mikołaj Rostwo
rowski, prof. Szwarcenberg-Czerny, 
prof. Andrzej Witkowski, Jan Wi- 
landt — poseł, "Wojciech Żukrowskj 
i inni.

Po dyskusji zebrani uchwalili re
zolucje witając w niej porozumie
nie zawarte między Kościołem a 
Państwem

...„które gwarantując milionowym 
rzeszom katolików w Polsce kon
kretny zakres życia religijnego jesz
cze bardziej wzmoże wysiłek naro
du w realizacji podstawowych ce 
lów współczesnej polskiej racji sta
nu."

W dalszym ciągu w rezolucji tej
czytamy m. in.:

„W  wykonaniu części świeckiej za 
wartego porozumienia, zobowiązuje
my się i wzywamy wszystkich katc
lików w Polsce do zajęcia zdecydo
wanego stanowiska, zmierzającego 
do upowszechnienia w całości spo
łeczeństwa l.atoiKkicge. -HuA-n pol
skiej racji stanu sprecyzowanych W 
pierwszych dziewięciu punktach pc 
rozumienia.

Wobec wzmagającej się na całym 
świecie propagandy wojennej, osła
nianej nieraz frazesami o chrześci
jańskiej krucjacie, zebrani oświad
czają sie zdecydowanie po stronie 
pokoju. Uważamy za najbardziej słv. 
sziie żądanie konferencji Sztokholm 
skiej, aby każdy nowy agresor, sto
sujący środek masowego niszczeni.- 
ludności, jak na przykład bomba 
atomowa, wodorowa itp., uznany 
był za zbrodniarza przeciwko Iudz 
kości i postawiony przed trybuna
łem międzynarodowym.

Podkreślając zgodność ze stanowi
skiem Episkopatu Polskiego katoli 
cy polscy deklarują nieugięta wolę 
obrony granicy pokoju na Odrze i 
Nysie przed zakusami zachodniego 
rewizjonizmu".

Dziennik amerykański „New York 
Times" zamieścił nader interesującą 
korespondencję z Madrytu pióra mr. 
BrtYera. Z korespondencji tej dowia
dujemy się, że Franco — za zgodą a- 
m ery kańskich władz okupacyjnych w 
Trizonii —  rozpoczął „import" nie
mieckich , inżynierów i techników w 
szlachetnej intencji zatrudnienia ich w 
hiszpańskich fabrykach broni i amu
nicji! Ten osobliwy sposób „rozładowy 
wania bezrobocia*" trizońskiego znaj
duje dużo uznania w oczach nu. Bre- 
vera tym bardziej, że —  jak okolicz
nościowo wyjaśnia znakomity publi
cysta — „plany uprzemysłowienia 
Hiszpanii zawsze zależały od pomocy 
naukowych i przemysłowych eksper
tów* niemieckich". —  Zwłaszcza —  w 
okresie wojny domowej!...

„Odcięcie dopływu tych ekspertów 
—- blada mr. Brever — w wyniku klę
ski Niemiec w ostatniej wojnie było 
potężnym ciosem dla planów Hiszpa
nii Na szczęście jednak znalazły się 
sposoby zaradcze. Oto „pewną rekom 
pensatą był fakt, iż Hiszpania Franco 
otrzymała od aliantów wiele cennych 
patentów i całych urządzeń zakładów 
niemieckich w związku z podziałem 
majątku poniemieckiego"!...

Okazało się jednak, że ta szlachet
ni rekompensata nie zabezpiecza jesz 
ca© należycie realizacji niemniej szla
chetnych planów gen. Franco. Wszyst 
ko rozbijało się ciągle o brak właści
wych ludzi na właściwym miejscu... 
„Y prawdzie pewna liczba niemieckich 
speców — wyjaśnia mr. Breyer — po

została w Hiszpanii po wojnie, inni 
przybyli drogą nielegalną (biedacy!) 
już po klęsce niemieckiej, jednakże 
liczba techników do rozbudowy hisz
pańskiego przemysłu wojennego była 
ciągle niewystarczająca".

Boć i projekty zapewne były niebo
tyczne! leraz dopiero, gdy zapewnio
no rzeczywiście „odpowiednie" roz
miary importu speców hitlerowskich, 
sprawa potoczy się gładko...

Najwidoczniej rewelacje mr. Bre- 
vera zaskoczyły amer. Dep. Stanu nie 
najprzyjemniej, gdyż rzecznik Depar
tamentu odmówił wszelkich komenta
rzy. Tak rozmowny zazwyczaj w kwes 
tii POKOJOWYCH rzekomo intencji 
min. Achesona, teraz po prostu — na
brał wody do ust! Ale za to oficjalna 
agencja rządu francuskiego, AFP, by
ła rozmowniejsza... Stwierdziwszy u- 
roczyście, że „Wysoka Komisja Alianc 
ka (czyt. — kuzyn Adenauera, Mc 
Cloy!) nie udzielała zezwoleń na wy
jazd techników niemieckich do Hiszpa 
nii", zaraz po tym AFP podała treści
wy komentarzyk, iż „nie jest wyklu
czone, że pewna liczba osób spośród 
obywateli niemieckich, którzy otrzy
mali wizy wyjazdowe, udała się do 
Madrytu, w celu oddania się na usłu
gi rządu hiszpańskiego"!... Ale — o- 
czywiście — „władze okupacyjne nie 
wyrażały na to swej zgody"!...

Bo i pocóż miały głośno wyrażać 
zgodę? Wystarczyło, iż po cichu dały 
wizy na tę atrakcyjną wycieczkę w 
krainę... rozśpiewanych byków i roz
wścieczonych gitar faszystowskich.

PAL.

Drugi dzień jubileuszowego Turnieju PZB

P o ls k a  drużyna wysunęła się na p ie rw s ze  miejsce
Miednow (ZSRR) stoczy! najpiękniejszą walkę dnia

W dniu wczorajszym szczęście u- 
śmiechnęło się do nas. Polscy zawodni
cy zdobyli 4 punkty (z tego jeden wal- 
koverem), dzięki czemu wysunęliśmy się 
na czoło turnieju.

Poziom walk był wczoraj lepszy niż 
w pierwszym dniu turnieju. Najpiękniej
szą, porywającą walkę stoczył Miednow 
(ZSRR), który znokautował Finland- 
czyka Laitinena. Miednow sposobem 
walki przypomina sławnego Koroliewa. 
Ciosy jego mają piekielną dynamikę, a 
poza tym jest dobrze wyszkolony tech
nicznie.

Z Polaków najlepiej wypadł Szymura, 
który do swego rekordu dorzucił zwy
cięstwo nad groźnym Jegorowem 
(ZSRR).

Tenisiści rumuńscy
w  Łodzi

Na kortach Łodzi odbył się występ 
tenisistów rumuńskich. Rozegrywano 
dwusetowe spotkania pokazowe w grze 
mężczyzn i jednosetowe — w grze ko 
biet.

Sensacją dnia jest zwycięstwo Heb 
dy nad Yiziru w dwu setach 6:4, 9:7.

Chytrowski z Caralulisem uzyskał 
wynik 6:3, 2:6.

Jędrzejowska spotkanie ze Stan- 
cescu wygrała 6:3.

W grze podwójnej para rumuńska 
Caralulis — Schmidt wystąpiła prze
ciwko parze polskiej Chytrowski •— 
Hebda, z wynikiem 6:2, 7:5.

* Bokserzy radzieccy imponują agre
sywnością i kondycją fizyczną. Bojowo 
nastawieni są również Rumuni. Drużynę 
węgierską charakteryzuje dobre wyszko
lenie techniczne.

Sędziowanie było bez zarzutu. Pu
bliczności zebrało się do 10.000.

Wyniki techniczne:
WAGA MUS5?A: RIPKA (Rumunia) 

pokonał na punkty BEBNAIA (Węgry). 
Bednai lepszy technicznie walczył zbyt 
pasywnie. Rumun wygrał dzięki forso
waniu ataku przez cały mecz.

WAGA KOGUCIA: CHANUKA-
SZ WILLI (ZSRR) — DUFYA (Fin). 
Dufva ograniczył się do anemicznych a- 
taków prawym prostym. Chanukaszwilli 
otworzył w trzecim starciu gardę prze
ciwnika i zapewnił sobie zwycięstwo 
punktowe.

WAGA PIÓRKOWA: ANTKIEWICZ
zwyciężył nieznacznie na punkty FAR- 
KASA (W). Farkas dużo punktów ze  ̂
brał lewymi prostymi, stopując Polaka 
walczącego dość prymitywnie. Napo
mnienie jakie Węgier otrzymał i kilka 
serii w trzecim starciu zadecydowały o 
zwycięstwie Antkiewicza.

WAGA LEKKA: MIEDNOW (ZSRR) 
wygrał przez techniczny k. o. w II star
ciu z LAITINENEM (Fin). Radziecki 
bokser z miejsca rusza do ataku i lokuje 
szereg ciężkich ciosów na szczęce prze
ciwnika. W drugiej rundzie Fin idzie na 
deski do 9-ciu, a kiedy został powtór
nie trafiony, sędzia przerywa beznadziej

ną dla Fina walkę. Zwycięzcę nagrodzi
ła publiczność brawami.

BUD Al (W) wypunktował MULINA 
(ZSRR). Bokser radziecki dąży do k. o. 
i nie zwraca uwagi na krycie, co wyko
rzystuje Budai, zbierając z kontr punk
ty, a unikając sierpów przeciwnika.

WAGA PÓŁŚREDNIA:
LINCA (R) wygrywa na punkty 

z LARSONEM (Szw.). Szwed bojąc się 
silnych ciosów pogromcy Krawczyka u- 
cieka przed Lincą i nie daje się znokau
tować.

WAGA ŚREDNIA:
Bardziej agresywny TITA (R) wygry

wa na punkty z SOPOSCI (W ). Walka 
niezbyt ciekawa. NOWAKA (Polska) u- 
zyskuje punkty walkowerem z powodu 
niestawienia się SJOLINA (Szw.), który 
dnia poprzedniego doznał kontuzji reki

WAGA PÓŁCIĘŻKA:
GRZELAK (P) zwyciężył na punkty 

CIOBOTARU (R). Walka równa, jedy
nie w 3-cim starciu Polak ulokował kil
ka ciosów. Rumun otrzymał napomnie
nie za trzymanie przeciwnika.

STIEPAN OW (ZSRR) pokonał wyso
ko na punkty Szweda STORMA. W I 
starciu po ciosie Stiepanowa Storm od
poczywa do ośmiu na deskach. W II i III 
starciu poprawia się, lecz nie potrafi za
grozić radzieckiemu zawodnikowi.

SZYMURA zwycięża na punkty JE- 
GOROWA (ZSRR). Zawodnik i*adziecki 
atakuje, lecz traci punkty z kontr. W II 
starciu Jegorow bierze inicjatywę i wy
daje się, iż nasz mistrz zejdzie z ringu 
pokonany. W III starciu jednak Szymura 
zdobywa się na atak, odrabia utracone

punkty, a gdy Jegorow otrzymuje na
pomnienie za trzymanie przeciwnika, 
Szymura wygrywa spotkanie.
Punktacja ogólna

Punktacja po dwóch dniach turnieju 
przedstawia się następująco: 
v 1) Polska 7 pkt.

2) ZSRR 6 pkt.
3) Węgry 5 pkt.
4) Rumunia 4 pkt.
5) Szwecja 2 pkt.
6) Finlandia 1 punkt.
Dzisiaj w poszczególnych wagach wal

czą: musza — Bułakow (ZSRR) _ Ha-
malainen (F) i Secosan (R) — Woźniak
(P), kogucia------- Perinen (F) — Er-
dei (W) i Toma (R) — Svedberg (Szw.), 
piórkowa Aristagicjan (ZSRR) — Pan- 
ke (P) i Hurri (F) — Fiat (R), lekka — 
Rizea (R) Heikinen (F), półśrednia — 
Krawczyk (P) — Laine (F), Tiliandre 
(Y) Inom (Szw.), średnia — Ander-
sen„ Silczew (ZSRR), półciężka

ójanen (F) — Grzelak (P), ciężka •— 
Drapała (P) _  K apcesci (W).

Początek o godz. 17 na Stadionie WP.
Stein

Węgry -  Polska 58:31
id koszykówce kobiecej

W dalszym ciągu mistrzostw Euro 
Py w koszykówce kobiecej w Buda
peszcie rozegrano w poniedziałek spot 
kanie Węgry — Polska, zakończone 
wynikiem 58:31 (24:15).

W pozostałych spotkaniach uzyska 
no następujące wyniki: Holandia — 
Szwajcaria 32:29 (9:10), Austria — 
Izrael 32:12 (15:5), Rumunia — Bpi
cia 49:41 126:191
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M A C E K  W O Ł O W S K I

M» R  A  C  A  O  S
Przejechałem wiele kilometrów wo- braniu poselskim. Przyszedłem do Ko 

zem po polnych drogach, wytrząsłem | rnitetu Wojewódzkiego parę minut 
się należycie, potem ze wsi Wilczków ' przed czwartą, lecz zamiast godziny, 
dzielnie maszerowałem parę kilo- I siedziałem tam cztery i pól godziny i 
metrów piechotą do osady Malczyce, szczerze mówiąc wcale tego nie ża-
znów w Malczycach czekałem cztery 
godziny na pociąg i gdy wreszcie nad 
ranem dojechałem do Wrocławia po- 

tanowiłem do południa się lenić, a 
potem wracać do Warszawy. Robotę 
miałem poza sobą.

Ponieważ w żadnym z hoteli pokoju 
nie było (mecz Polska — Rumunia), a 
dzień zapowiadał się piękny, zjadłem 
śniadanie i poszedłem do parku, ku
piwszy po drodze -wrocławską „Gaze
tę Robotniczą". W parku wybrałem 
pustą, osłonecznioną ławkę, stojącą 
nawprost barwnego rabatu kwiatów, 
rozsiadłem się wygodnie, ziewnąłem 
jak należy i wśród dochodzącego z da 
lęka dzwonienia i zgrzytu tramwajów, 
bliskiego świergotu czubiących się 
wróbli i dochodzącego skądciś hałasu 
bawiących się dzieci, jąłem wodzić 
wzrokiem po płachtach gazety, zer
kając od czasu do czasu na dwra żółte 
motyle, błąkające się w powietrzu bez 
ładu i składu nad grządkami kwiatów'.
, Było przyjemnie.

W pewnej chwili, gdy po raz nie 
wiem który przestałem patrzeć na mo 
tyle, by trochę poczytać gazetę, do
strzegłem tam czarnymi, dużymi 
czcionkami wydrukowaną notatkę: 

„Dziś w czwartek w lokalu Komitetu 
Wojewódzkiego PZPR w godzinach 
między 16— 18, odbędzie się cotygod
niowa konferencja poselska dla wybór

łuję.
*

Wielu mniema, iż kontakt wybor
ców z posłem zapoczątkowany jednym 
czy drugim przedwyborczym przemó
wieniem kandydata, kończy się z chwi 
lą, gdy obywatel wrzuca do urny wy
borczej głos. Wybory się kończą, po 
czym wybrani elekci otrzymują poseł 
skie mandaty, zaś wyborcy spełniw
szy, jak się to mówi, swój obywatel
ski obowiązek, wdęcej się tą sprawą 
już troszczyć nie potrzebują, zostawia 
jąc kłopot wpływania na losy pań
stwa tym, których mandatami posel
skimi obdarzyli.

Tymczasem w Polsce Ludowej każ
dy obywatel ma możność za pośrednie 
twem swojego posła, człowieka, któ
rego obdarzył zaufaniem, którego wy
brał do Izby Ustawodawczej, wpły
wać w sposób bezpośredni na prace 
ustawodawcze, a więc na tok życia 
państwowego; ma możność za pośred
nictwem swojego posła uprawiać zdro 
wą, słuszną krytykę zjawisk, które 
wydają mu się dla Polski Ludowej 
szkodliwe, ma możność wreszcie wal
czyć z krzywdą społeczną.

Oczywiście ma tę możność, jeśli 
będzie się z posłem kontaktował, jeśli 
do człowieka, którego obdarzył zaufa 
niem przyjdzie lub choć napisze.

Wielu wyborców o tym nie wiedzia-
ptTeł&Mfkulsld"!CłaW'Skieg0' PrZyjmuje > ,  nie Mukało ze swoimi posłami kon

rzonej czuprynie, jął spisywać perso
nalia.

Z pytań i następujących po nich od
powiedzi dowiedziałem się, iż przyby
ły nazywa się Stankiewicz, mieszka w 
miejscowości Sobótka, przy ul. Koś
ciuszki 14, że po wojnie polsko - nie
mieckiej przeszedł do Zw. Radzieckie
go, gdzie od roku 1941 walczył z 
Niemcami w Trzecim Radzieckim Kor 
pusie Piechoty, mianowicie w drugim 
pułku trzeciej kompanii, że skończył 
tam szkołę podoficerską, że w roku 
1942, jako Polak przeniósł się do for
mowanego w żytomierzu Pierwszego 
Samodzielnego Korpusu Pancernego, 
że z korpusem tym odbył cały szlak 
bojowy, że na wiosnę r. 1945, czołg, 
którego był dowódcą został trafiony 
niemieckim pociskiem, a on, dowódca, 
został ciężko ranny, że potem kuro- 
wano go w rozmaitych szpitalach do 
roku 1947, że w 1947 r., jako inwali
da  ̂ przybył na Ziemie Odzyskane, 
gdzie w' Sobótce wydzierżawił sobie 
pół hektara ogrodu i zaczął remonto
wać dom, że w r. 1950 miejscowy pry 
watny piekarz Stanisław Rafalski, 
sprzedawszy za grube pieniądze swo
ją piekarnię miejscowej spółdzielni, 
chciał od niego ten ogród odkupić, a 
gay spotkał się z odmową, w porozu

mieniu z burmistrzem i innymi wyso
kimi dostojnikami Sobótki, po prostu 
znaleźli jakiś kr.uczek prawny i bez 
większego gadania byłego żołnierza 
na zbity łeb wraz z żoną i dzieciakami 
wyrzucono.

■—• I ją wam mówię, pośle, — głos 
Stankiewicza nabrzmiały jest oburze
niem, — że w Sobótce źle się dzieje. 
Tam jest jedno, wielkie kumoterstwo, 
wszyscy do niego należą, biednych 
ludzi, choćby i partyjnych jak ja, spe 
kulanty potrafią przy pomocy burmi
strza a i innych —  choćby takiego 
Jaroszyńskiego —  za łeb wziąć, bo w 
Sobótce pieniądz rządzi, a nie spra
wiedliwość społeczna. Więc ja do was, 
pośle, przyszedłem, bo to wasz okręg, 
chodem swoją drogą i Kontroli Par
tyjnej dał znać, by po swojej linii 
pracowała. Już nie o mnie tu chodzi, 
ale o całą Sobótkę, żeby porządek tam 
wreszcie nastał.

Sekretarzujący ZMP-owiec aż czer
wony jest z oburzenia. Młody i widać 
bardzo na krzywdę ludzką wrażliwy. 
Pisze, aż pióro mu skrzypi, a na po
sła spo,gląda jaki też rezultat z tego 
wszystkiego będzie.

Więc poseł decyduje, żeby sprawę 
jeszcze dziś wieczór na egzekutywie par 
tyjnej postawić i po sprawdzeniu owej

W  Anglii również...

Trzeba przyznać, iż wiadomość mnie stracili 
Kaciekawiła. Jestem warszawiakiem, ■ mi.

taktu. Byli również i posłowie, którzy
łączność ze swoimi wyborca-

wszystkie warszawskie gazety czytuję 
od deski do deski, ale nigdzie nie czy 
fałem, a nawę nie słyszałem, by po
słowie warszawscy urządzali dla swo 
uch wyborców jakieś specjalne zebra 
nia, nie mówię już co tydzień, lecz 
choćby co miesiąc czy dwa. .

A  tu, Wrocław — i masz.
Rzecz prosta, zrezygnowałem z po

południowego wyjazdu, a spojrzawszy 
na zegarek i stwierdziwszy, że docho
dzi dopiero godzina dziesiąta, co tu 
dużo gadać — zasnąłem. 1

❖  * : ‘Mką |
Zdarza się, że w Warszawie na 

swoim własnym tapczanie człowiek 
przewraca się do rana, klnie, co chwi 
la spogląda na zegarek, łyka rozmaite 
nasenne świństwa — i zasnąć nie 
może.

Na owej ławce we_ wrocławskim par 
ku miejskim spałem jak kamień i gdy
by nie łut szczęścia w postaci jakie
goś młodocianego wrocławiaka, który 
wziął mnie śpiącego za ceł i dość traf 
nie wyrżnął mnie z procy w okolicę 
oka, chrapałbym zapewne do wieczo
ra. Obudzony bolesnym uderzeniem, 
zerwałem się na równe nogi, a doj
rzawszy kilkuletniego napastnika po
stanowiłem go ująć. Przedtem jednak 
spojrzałem na zegarek, a przekonaw
szy się, że jest już po trzeciej, gdy 
berbeć umykał w jedną stronę, ja gna 
łem w przeciwną, bo do lokalu Komi
tetu Wojewódzkiego było daleko, nie 
wiedziałem zaś czy złapię tramwaj.

Do tramwaju nie dostałem się i po
maszerowałem piechotą, licząc iż z 
godzinę posiedzę sobie na owym ze-

Klub Poselski PZPR pierwszy za
gadnienie to postawił jako jedno z bo 
jowych zadań swego zespołu poselskie 
go. Gdy wyborcy niejednokrotnie nie 
umieli znaleźć drogi do swoich posłów, 
posłowie jęli ich szukać i znaleźli dro
gę do swoich wyborców. Zaczęto orga
nizować stałe konferencje poselskie, a 
na .konferencjach tych....

*
• Choć do gmachu Komitetu W oje
wódzkiego PZPR przebyłem przed 
czwartą, w poczekalni mieszczącej się 
naprzeciw pokoju, gdzie poseł przyj
mował, było już pełno. Czterech czy 
pięciu biednie ubranych mężczyzn, ja
kaś starsza kobieta, rumiany pan, w 
alpagowej marynarce i podniszczo
nych sztuczkowych spodniach, młody 
człowiek, w żołnierskim mundurze bez 
dystynkcji, z długą białą blizną mię
dzy oczami.

Posiedziałem trochę w poczekalni, 
pogadałem z ludźmi, potem poszed
łem i poprosiłem posła, by pozwolił 
być obecny przy przyjęciach. Zgodził 
się, więc pożyczywszy sobie od niego 
parę papierosów, siadłem w kącie 
koło okrągłego stolika. Była czwarta.

wiadomości porządek w Sobótce zro
bić.

Starszy, rumiany pan w alpagowej 
marynarce, który z kolei wchodzi do 
gabinetu posła, to pan Baranowski. 
Bezpartyjni', przyszedł do posła Mi
kulskiego, bo na niego glosował i chce 
go teraz zawiadomić o fakcie, który 
co prawda dotknął go osobiście, lecz 
może mieć również i ogólne znaczenie.

Pan Baranowski z zawodu inżynier- 
metalowiec, był w swoim czasie głów- 
nym świadkiem oskarżenia przeciw sa 
botażyście Strzeleckiemu z PaFaWag. 
Strzelecki dostał dożywocie, zaś ob. Ba 
ranowskiego, pracującego w Zbiornicy 
Złomu Nr 2 we Wrocławiu zwolniono 
z polecenia Centrali Złomu w Katowi
cach z pracy bez podania powodów.

Pan Baranowski na próżno domagał 
się, by o powodach zwolnienia go po
informowano. Za każdym razem otrzy 
mywał lakoniczną odpowiedź, iż „ta
kie jest polecenie dyrekcji".

Ponieważ pan Baranowski świadcząc 
przeciw Strzeleckiemu mówił również 
przed sądem o nieporządkach panują
cych w Centrali Złomu —  a mówił, bo 
prokurator go o to pytał, wyraża przy 
puszczenie, iż właśnie te zeznania spo 
wodowały jego zwolnienie.

Oczywiście jest to domniemanie, któ 
re należy sprawdzić. Sprawdzić je jed 
nak trzeba koniecznie, gdyż wiąże się 
z tym poważne zagadnienie ochrony 
osobistej świadków. Tak ujmuje tę 
sprawę pan Baranowski, tak rozumie 
ją również poseł. Zapada więc decy
zja, iż poseł zwróci się do Komitetu 
Wojewódzkiego z prośbą, by ten za
żądał podania motywów zwolnienia 
pana Baranowskiego z pracy, a gdy
by motywy okazały się niewystarcza
jące, by wpłynął na anulowanie nie
sprawiedliwego zarządzenia. Zresztą ta 
sprawa ma znaczenie ogólniejsze i być 
może prędzej czy później znajdzie wy 
raz w jakimś akcie ustawodawczym. 
Mianowicie sprawa bezpieczeństwa o- 
sobistego świadków, zeznających prze
ciw swym przełożonym.

I tak się ciągnie. Był już jakiś e- 
meryt, któremu renty nie wypłacono, 
była jakaś kobieta, której syn, stu
dent, chory na gruźlicę, miejsca w sa

natorium nie może dostać, er rć 
pół roku o nie zabiega, był emeryto
wany górnik Jan śliwa, który ~ Do
mu Starców, pod Wrocławiem mieszka 
i który z braku pieniędzy na gapę do 
Wrocławia przyjechał, by swojemu po 
słowi na stosunki w owym Domu Siar 
ców się poskarżyć.

Mija szósta, siódma, ósma, wreszcie
0 wpół do dziewiątej ostatn klient 
wychodzi.

❖
Gdy siedziałem na owej ko: ferenoji 

poselskiej, gdy słuchałem lud z któ
rzy tam swoje bolączki na stół wy- 

i kladali, nie bardzo miałem cza--: oce
niać sens takich spotkań, pochłonięty 
obserwowaniem przewijających mi się 
przed oczyma strzępów życia. Jakąś 
syntezę próbowałem zrobić wędrując 
na dworzec, by wyjechać do Warsza
wy nocnym pociągiem.

Nie ulega najmniejszej wątpliwości, 
iż inicjatywa Klubu Poselskiego PZ 
PR, zmierzająca do stworzenia form 
umożliwiających stały kontakt posłów 
z wyborcami, zarówmo partyjnymi jak
1 bezpartyjnymi, jest inicjatywą, Któ
ra może mieć ogromne znaczenie na 
odcinku wciągnięcia wszystkich ludzi 
dobrej woli w dzieło budowy sprawie
dliwiej Polski Ludowej.

Gdy rzecz się rozkręci wolne przy
puszcza ć, iż wśród tych co do pos. y 
będą przychodzili znajdą się i tacy, 
którzy w imieniu większych organiza
cji będą proponowali pewne zmiany 
ustawodawcze, znajdą się i tacy, któ
rzy przy pomocy poselskich dźwigni 
wyrzuca z dołu ku górze niejedną 
godną uwagi myśl, niejeden godny 
realizacji pomysł.

A póki rzecz się nie rozkrę -ba, jed 
na prośba: Niechże posłowie, któ*zv są 
dząc z przykładu wrocławskiego reaii 
żują uchwałę dotyczącą bliższego kon
taktu z wyborcami, zawiadamiają 
choćby za pośrednictwem prasy, gdzie 
ich można spotkać, gdzie przyjmują, 
gdzie z nimi można gawędzić. Wiem, 
że na wsiach obwieszcza się to plaka
tami. Jeśli natomiast chodzi o miasta, 
to po raz pierwszy wiadomość o o- 
wych zebraniach przeczytałem we 
Wrocławiu. W Warszawie na przy
kład nie czytałem o nich nigdy.

Jacek Wołowski

m

*
Drzwi otworzyły się, wszedł znany 

mi z widzenia młody człowiek w żoł
nierskim mundurze. W jednym ręku 
zawinięte w gazetę jakieś papierzy- 
ska, w drugim wyrudziały kapelusz. 
Ukłonił się, położył kapelusz na jed
nym fotelu, sam usiadł na drugim.

Sekretarz - protokolant zespołu po
selskiego, młody ZMP-owiec o rozwich

Migawki kulturalne
Nowe, estetyczne modele mebli zo

bowiązali się zaprojektować pracow
nicy toruńskiego oddziału Centrali 
Przemysłu Ludowego i Artystyczne
go. Oddział giliwicki zobowiązał 
się zorganizować warsztaty dla 200 
kordnkarek, krakowski — wyposażyć 
ośrodek jordanowski we wsi Pogwi
zdów w komplet zabawek, łódzki zaś 
— przekroczyć plan produkcji o 10 
proc.

❖
Nowe kino na 1.100 miejsc otw7ar 

to we Wrocławiu, Pierwszym wy
świetlanym filmem jest „Jan Ro- 
hacz z Dube",

❖
Wystawa polskiego plakatu została 

otwarta w Muzeum Sztuki w Buda
peszcie. Na wystawie znajdują się 
72 plakaty m. in. Gronowskiego, Li-

X  SALI KONCE

pińskiego, Tomaszewskiego, Trep- 
kowskiego, Zakrzewskiego i in.

Novrą sztukę teatralną ukończył A. 
Wydrzyński. Nosi ona tytuł „Salon 
Pani Klementyny". Prapremiera odbę 
dzie się w Teatrze Śląskim w Kato
wicach.

. ^7 premier sztuk teatralnych, do
tychczas nie grywanych w Polsce, 
odbędzie się wkrótce w kilku najwięk 
szych miastach kraju. Będą to: 4 
sztuki radzieckie— „Zwykły człowiek" 
Leonówa (Bydgoszcz), „Obcy cień" 
Simonowa (Szczecin), „Głos Amery
ki" Ławreniewa i „Pieją koguty" 
Bałtuszisa (Wrocław), „Tay Yang 
budzi się" i „Narodziny Figara" Wol 
ffa  (Warszawa) i „Bohaterowie dnia 
powszedniego" Mandy (Łódź).

Brygada młodzieżowa Komunistycznej Partii Anglii zbiera podpisy pod ape- 
..,.**;;■****, łem sztokholmskim w Londynie

(Obsługa własna)
3,5 MILIONA NARYBKU 

SZCZUPAKA
DĄBIE SZCZECIŃSKIE. — W Dą

biu (przedmieście Szczecina) dokona
no pierwszego wypuszczenia narybku 
szczupaka z miejscowej wylęgarni do

7 - dniowe wczasy naWYPOCZYNEK Bałtyku"

ROZRYWKA
Na trasie Warszawa—Gdańsk—Warszawa

Wkrótce wyruszy z Warszawy w  
swój pierwszy rejs statek Funduszu 
Wczasów „Bałtyk". W czasie podró
ży „Bałtyku" na trasie Warszawa — 
Gdańsk —  Warszawa, wczasowicze 
będą mogli zwiedzić po drodze mia
sta nadwiślańskie.

Statek „Bałtyk" jest jedną z naj
większych jednostek pływających 
Państwowej żeglugi Śródlądowej na 
Wiśle i został w roku ubiegłym spe 
cjalnie przebudowany do potrzeb 
akcji wczasów.

Posiada on wygodne kabiny 2 i 4- 
osobowe na 100 miejsc, piękną salę 
jadalną, będącą jednocześnie świe
tlicą oraz obszerny pokład, co za
pewnia wczasowiczom doskonałe wa 
runki wypoczynku. Ponadto statek 
posiada przeszło 200 tomową b i
bliotekę, urządzenia radiowe z adap
terem, pianino oraz dostateczną ilość 
leżaków do kąpieli słonecznych. 
Świetlica wyposażona jest ponadto 
w dostateczną ilość gier stolikowych.

Organizowaniem wycieczek i r o z - , upoważnia do korzystania z bez-
rywek kulturalnych w miejscach po
stoju statków zajmować się będzie 
przydzielony^ przez FWP instruktor 
kulturalno-oświatowy.

Skierowania na tego rodzaju wcza 
sy można otrzymać w Okręgowych i 
Powiatowych Radach Związków Za 
wodowych.

W odróżnieniu od wczasów w  do
mach wypoczynkowych turnus wcza 
sowy na „Bałtyku" trwa 7 dni i za
czyna się w każdy czwartek. Skró
cenie turnusu do 1 tygodnia umoż
liwia pokrycie kosztów podróży stat
kiem do Gdańska i z powrotem do 
Warszawy. Krótszy turnus wczaso
wy rekompensuje się całkowicie 
przez atrakcje i wspaniałe warunki 
wypoczynku.

Wczasy na „Bałtyku" dają ponad
to możliwość zwiedzenia Warszawy 
dla wczasowiczów z prowincji. Sta
tek wyrusza z portu na Wiśle przy 
moście Śląsko-Dąbrowskim. Skiero
wanie na wczasy na statek „Bałtyk",

DRUGI KONCERT BACHOWSKI
Drugi z kolei koncert Filharmonii 

Warszawskiej poświęcony twórczości 
Jana Sebastiana Bacha zawierał w 
pierwszej części swojego programu u- 
twory instrumentalne: piąty koncert 
Brandenburski (D-dur) i koncert na 
f-krzypce z orkiestrą E-dur. W drugiej 
części koncertu wykonane zostało 
„Magnificat" na chór, głosy solowe i 
orkiestrę.

V koncert Brandenburski pod wzglę
dem konstrukcyjnym najbardziej zbli
ża się do typu współczesnego koncer
tu instrumentalnego. Orkiestra jest tu 
przeciwstawiona zespołowi solowemu, 
złożonemu ze skrzypiec, fletu i kla
wesynu. Zespół ten nie stanowi jednak 
„concertina", tj. wydzielonej części or
kiestry, lecz potraktowany jest wybit
nie solowo, a nawet wirtuozowsko. 
Podkreśla to wielka kadencja klawesy
nów a pierwszej części, zaś część dru
ga koncertu —  pełne bolesnej zadumy 
„Affettuoso" pisane jest tylko na in
strumenty solowe, bez towarzyszenia 
orkiestry. Jest.to jedna z najbardziej 
subiektywnych stronic w twórczości 
Bacha, jedna z najbardziej osobistych 
wypowiedzi kompozytora

Jako soliści wystąpili Mieczysław 
Halik (skrzypce), Jerzy Gawryluk 
(flet) i Margerita Trombini - Kazuro 
(klawesyn). W wykonaniu koncertu 
Brandenburskiego została zachowana 
należyta równowaga między orkiestrą 
i zespołem solowym i wydobyty wła
ściwy charakter dzieła.

Koncert skrzypcowy E-dur stawia 
przed solistą bardzo poważne wyma
gania. Partia solowa .nie jest tu prze
ciwstawiona brzmieniu orkiestry jak 
to ma miejsce w większości klasycz
nych koncertów instrumentalnych, lecz 
wchodzi niepodzielnie w skład bogate
go utkania polifonicznego. Okoliczność 
ta narzuca wykonawcy konieczność 
nadzwyczajnej precyzji nie tylko into
nacyjnej i rytmicznej, lecz także dyna
micznej, właściwej siły brzmienia. Z 
drugiej strony, by nie zatracić cha
rakteru solowego partii skrzypcowej 
niezbędny jest wielki, donośny ton, 
który jednak nie może różnić się za
barwieniem od ogólnego timbre‘u or
kiestry. Wykonanie koncertu Bachow- 
skiego jest trudnym egzaminem dla 
solisty. Tadeusz Wroński, wykonawca 
partii solowej zaszczytnie zdał ten cg

zamin, sprostał trudnemu zadaniu i*  Jako soliści wystąpili Alina Bole-
dał interpretację konsekwentną i doj
rzałą; potrafił on zachować niepowta
rzalny styl dzieła Bachow7skiego, a je 
dnocześnie wyrazić szczerze i bezpo
średnio swoją własną jaźń artysty
czną.

„Magnificat" wykonane w drugiej 
części koncertu to przykład oratoryj
nego stylu Bacha, stylu w którym kom 
pozytor wypowiadał się najpełniej i 
najbezpośredniej. Mimo, że dla nieje
dnego współczesnego słuchacza mogą 
się wydać niezrozumiałe te stany mi
stycznej ekstazy, z których płynęło 
natchnienie Bacha, to jednak muzyka 
kościelna tego kompozytora stanowi 
niezmiernie wartościowy część jego 
spuścizny. Pominięcie jej w progra
mach koncertów poświęconych Bacho
wi zubożyłoby i spaczyło obraz genial
nego kompozytora. O ile w twórczości 
„świeckiej" Bach obracał się głównie 
wr kręgu niezbyt wielkich form, to w 
zakresie muzyki kościelnej tworzył 
dzieła monumentalne, obliczone na 
wielkie zespoły o dużej potędze brzmię 
nia. „Magnificat" pisane jest na or
kiestrę, chór mieszany i głosy solow'e. 
Orkiestra w przeciwieństwie do świe
ckich utwTorów posługuje się szeroko 
instrumentami dętymi, zwłaszcza wy
sokim brzmieniem trąbek, co nadaje 
dziełu szczególnego charakteru i bla
sku

chowska i Jadwiga Dzikówna (sopra 
py), Natalia Riabis (alt), Jan Woro- 
szyło (tenor) i Edward Pawlak (bas). 
Partię chóralną wykonał Chór im. X. 
W. Gieburowskiego z Poznania, kiero
wany przez Stefana Stuligrosza. Par
tia chóru traktowana jest wybitnie 
imitacyjnie, jest przy tym bardzo 
ruchliwa, dostępna jest tedy tylko dla 
bardzo wyrobionych i ześpiewanych 
zespołów. Chór im. X. W. Gieburow
skiego to zespół stojący na bardzo wy
sokim poziomie, mimo licznego składu 
— bardzo giętki, o olbrzymiej skali i 
bogactwie odcieni dynamicznych j wy
równanym brzmieniu. Użycie głosów 
chłopięcych w partiach sopranowej i 
altowej nadaje pewnej surowości 
brzmienia, właściwej przy wykonywa
niu dzieł starych mistrzów'.

Dyrygował Jan Krenc, który raz 
jeszcze dowiódł, że należy do najlep
szych naszych dyrygentów młodego 
pokolenia. Jego interpretacja świadczy 
o głębokim wniknięciu w istotę stylu 
Bacha. Dyrygent ten używa gestów 
bardzo wstrzemięźliwych, niemal lako
nicznych, panuje jednak całkowicie 
nad zespołem i umie wydobyć z niego 
wszystkie swoje koncepcje interpreta
cyjne.

A. H.

płatnego biletu kolej owego z miej 
sca zamieszkania do Warszawy i z 
powrotem.

Program turnusu został tak ułożo- 
żony, że zapewnia szereg rozrywek 
na trasie. W pierwszy dzień turnu
su uczestnicy zwiedzają Warszawę, 
m. in. Trasę W-Z. Wieczorem o godz. 
19 następuje odjazd do Płocka. P o
stój w ,starej stolicy Mazowsza po
święcony będzie zwiedzaniu miasta. 
Następnie statek odwiedzi W łocła
wek, Tczew. Czwarty i piąty dzień 
turnusu przeznaczony jest na zwie
dzanie Gdańska, wybrzeża i stoczni.

Na uwagę zasługuje to, że załoga 
statku składa się, poza kapitanem 
i mechanikiem, z członków' ZMP i 
jest pierwszą młodzieżową załogą 
statków Państwowej Żeglugi Śród
lądowej. Członkowie załogi rekrutu
ją się m. in. z praktykantów Szkół 
Żeglugi Śródlądowej w Elblągu i 
Wrocławiu.

Sądząc po zeszłorocznych doświad 
czeniach należy przypuszczać, że i 
w tym roku rzesze związkowców 
skorzystają z przyjemnego i taniego 
wypoczynku, jaki dają wczasy na 
,Bałtyku", (m g)

W kręgu książek

wód jeziora Dąbskiego. Ilość narybku 
wynosiła 3.348 milionów sztuk. 

„POMORZE W PRACY I WALCE 
O POKÓJ"

BYDGOSZCZ. —  4 bm. otwarta zo
stała w Bydgoszczy wystawa „pomo
rze w pracy i walce o pokój". Wysta
wa obejmuje całokształt wsu y ..kich 
dziedzin życia w województwie pomor
skim. Wystawę, mieszczącą się w 6 

pawilonach zorganizował KW PZPR 
przy wydatnym współudziale Dyrekcji 
Okręgowej Szkolenia Zawodowego.

PO WIOSENNYCH SZTORMACH
MIĘDZYWODZIE. — Na całym za

chodnim wybrzeżu przeprowadza się 
już liczne roboty polegające na umoc
nieniu brzegów Bałtyku, tj. zalesianie 
wydm i terenów przyplażowych pasa 
nadbrzeżnego, przygotowanie szkółek 
do siewu i do produkcji sadzonek, u- 
macnianie piasków przy pomocy sza
chownicy z chrustu, zwalczanie szkod
ników, umieszczenie tablic ostrzegaw
czych itp.

W ten sposób usuwa się szkody po
czynione przez wiosenne sztormy.

PIERWSZE MELDUNKI
ŁÓDŹ. Z poszczególnych gromad 

woj. łódzkiego napływają pierwsze 
meldunki o likwidacji analfabetyzmu. 
Ostatnio we wsi Kozia Wola, p-ow. 
koneckiego, odbyło się uroczyste za
kończenie kursu początkowej nauki 
czytania i pisania, zorganizowanego 
dla 31 chłopów. Wszyscy uczestnicy 
kursu złożyli egzamin z wynikiem 
dodatnim.

NA REMONT „DOMU RYB KA"
WIELKA WIEŚ. W „Domu Rybaka'4 

w Wielkiej Wsi wręczono nagrody pie
niężne rybakom, którzy przekroczył 
plan połowów za 1949 r.: załodze kutra 
„Łeb. 18", załodze kutra „Gda 26" i za
łodze kutra „Wła 20".

Rybacy postanowili uczcić dzień I Mi
ja dostarczeniem do dnia 23 bm 50 roi; 
dorsza. Uzyskane ze sprzedaży pienią
dze pójdą na remont „Domu R4 ..-.a' 

- w  Wielkiej Wsi".

» Listy z więzienia«
Antonio Gramsci, „Listy z wię- ter osobistej korespondencji Gramsci-

zienia". Przełożył z języka włoskie 
go Mieczysław Brahmer. „Czytel
nik" 1950. Str. 330 i 1 nlb. Cena 
360 zł.
Pierwszym marksistą włoskiego ru

chu robotniczego, prawdziwym, inte
gralnym, konsekwentnym — nazwał 
Antonia Gramsci Palmiro Togliatti. 
Gramsci, wybitny działacz społeczny, 
publicysta i polityk, jeden z współ
twórców włoskiej Partii Komunistycz
nej, skazany został przez faszystow
ski trybunał Mussoliniego w r. 1928 
na 20 lat, 4 miesiące i 5 dni więzienia. 
Osadzony w więzieniu w Turi, wyczer 
pany prześladowaniami, zmarł w r. 
1937, w trzy dni po oficjalnym zwol
nieniu na skutek amnestii.

Listy Gramsciego, pisane z więzie
nia do rodziny i najbliższych przyja
ciół, złożyły się na duży tom. Oprócz 
„listów" napisał Gramsci w więzieniu 
wiele rozpraw, szkiców i notatek. 

„Listy" tylko pozornie moją charak

ego. Zawierają one wielkie bogactwo 
myśli, poruszają szeroką skale zagad
nień, które żywo interesowały top ; nie 
zwykłego człowieka.

Trzeba podziwiać zarówno rozle
głość zainteresowań autora, jego ży
wą inteligencję i rzetelną w.. . .jak 
przede wszystkim nieugiętośc. charak
teru bojownika prawdy. Gram. ścieg o 
nie mogło złamać długoletnie więzie
nie. Idea socjalizmu, której poświęcił 
życie, czyniła go odpornym na fizycz
ny pi’zemoc i terror psychiczny ustro 
ju faszystowskiego. Gramsci zmarł, 
wycieńczony prześladowaniami i wię
zieniem, lecz nieugięty do ostatniego 
dnia. Jego myśli, jego wskazania prze 
trwały i dziś pomagają włos u i ej kla
sie robotniczej w dalszej, nieustępli
wej walce.

Lektura „Listów" Gramsciego jest 
pokrzepiająca. Podtrzymuje ufność * 
człowieka, wiarę w siły, płynące •: i-
dci socjalizmu. et. g.
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Powietrzny utnk na mniszkę
Lotnisko, w polu.

Trawa, jakby porwana strumieniem 
wody, przytuliła się płasko do ziemi. 
Włosy mechanika koloru dojrzałej sło
my cięły go po oczach, bluzę wydął 
wiatr. Motor krztusił się, strzelał —  
wreszcie wpadł w spokojny rytm. 
Dwaj chłopcy, uginając się od podmu
chu, wyrwali podstawki spod kół i 
PO-2 zamiótł ogonem wytaczając się 
aa pole startowe. Kierunkowy czer
woną chorągiewką dał sygnał do 
startu.

Nabieramy wysokości. Pod nami, 
obok nas cudownie piękny krajobraz 
Beskidów Zachodnich. Z prawej stro
ny ogromrfa, zwalista czapa Baraniej 
Góry, na łagodnych wzniesieniach uczę 
pione poletek domki wśród kwitną
cych teraz sadów.

Zanurzamy się w góry —  zielono-sza 
ra ćma świerkowych lasów porasta 
zbocza, gdzieniegdzie spore poręby bły 
skają łysinami.. Zwalone kłody drzew 
wyglądają z tej wysokości, jak zapał
ki, wysypane z pudełka. Jest to teren 
nadleśnictwa Istebna, obejmujący 1000 
hektarów strzelistych świerkowych la
sów. Zniżamy lot i nagle gwałtowny 
podmuch odrzuca samolot, jak kawa
łek papieru. To już „kibel", jak mó
wili lotnicy przed naszym odlotem.

Gwałtowne utraty wysokości w dziu 
rach powietrznych wypychają żołądek 
do gardła, podrywają z siedzenia, pa
sy rżną w ramiona. W  tym powietrz
nym kipielisku wykonywanie zadania 
„bojowego" staje się sztuką najwyż
szej lotniczej klasy.

pilot pokazuje coś palcem, spoglą
dają w dół. Pod nami o 100 lub 200 
metrów nad samymi koronami drzew

(Od naszego smcjalnego wysłannika)
przemyka drugi samolot, wlokąc za ~ wszystkich szkodników, upodobała so-
sobą żółtą, kłębiastą smugę. Smuga 
rozsypuje się w chmurę i wsiąka w 
świerkowe gałęzie, jak w gąbkę.

Ciskać zaczyna coraz gorzej. Traci
my wysokość miejscami do 30 metrów. 
Pilot podrywa maszynę i powoli wzno
simy się wyżej. Wracamy. Widać lą
dowisko. Pilot przymyka gaz i ze śpie
wem wiatru na linkach schodzimy w 
dół. Za nami lądują inne samoloty. 
Koniec dzisiejszego dnia pracy tej 
szczególnej eskadry.

Daliśmy szkolę
Piloci, obsypani żółtym proszkiem, 

s  oczami czerwonymi od wiatru i bez
senności — gromadzą się wokół inży
niera Habera, komentując dzisiejsze 
loty.

—  Więcej dziś nie -polecę —  mówi 
szpakowaty pilot Woźny. —  Rzucało 
mnie jak diabli.

Porucznik Czarnecki, dowódca eki
py, decyduje przerwać loty. Zobaczy
my jak będzie wieczorem.

Piloci, zdejmując przesycone żółtym 
proszkiem kombinezony, rozeszli się 
powoli śmiejąc się i żartując. — Da
liśmy dzisiaj mniszce szkołę —  na
łykała się się efuzanu. Może świerk
jej obrzydnie. .

Był to już 5-ty dzień wielkiej akcji
przeciwko maleńkiej, żarłoczniejszej od 
szarańczy „mniszce-brudnicy". Malu
tkie motyle przeleciały ubiegłego ro
ku z wiatrem od czeskiej strony i za
padły w lasy nadgraniczne, grożąc im 
zagładą. Mniszka, najwybredniejszy ze

Będziemy szkolić młodzież robotniczą i chłopską
Msńczenie Zjazdu Ligi Lotniczej

W ostatnim dniu obrad Zjazdu Ligi- 
Lotniczej trwała w dalszym ciągu dy
skusja nad wygłoszonymi referatami i 
sprawozdaniami.

Z wypowiedzi poszczególnych mów
ców przebijała świadomość potrzeby o- 
parcia działalności Ligi Lotniczej na do
świadczeniach letniczej organizacji ra
dzieckiej — DOSAW oraz troska o wła
ściwy dobór kadr instruktorskich Ligi. 
Poruszano również zagadnienia jak naj
ściślejszego powiązania prac Ligi z dzia
łalnością ZMP.

Po udzieleniu absolutorium ustępują
cemu zarządowi głównemu, dokonano 
wyboru nowych władz centralnych Ligi 
oraz przyjęto uchwałę, w której czyta
my m in.:

„Naczelnym zadaniem Ligi Lotniczej 
jest kierowanie wysiłków całej organi-

aKołłątai i jego epoka*
Odczyt Z. Młynarskiego

Y* tamach cyklu odczytów organizo
wanych przez Komisję Szkoleniowo- 
Odczytową przy Oddziale Warszaw
skim Zw. Zaw. Dziennikarzy R.  ̂P. — 
19 hm. w „Ognisku** przy ul. Konop
nickiej 6 (dawna YMCA) odbędzie się 
odczyt red. Zygmunta Młynarskiego 
na temat „Kołłątaj i jego epoka**.

Początek punktualnie o godz. 19-tej.
Wstęp dla członków i aplikantów 

Związku.

zacji na realizację planu 6-letniego, na
kreślonego dla lotnictwa sportowego.

Rozwijać będziemy szeroką akcję 
szkolenia teoretycznego i praktycznego 
we wszystkich sekcjach kół Ligi Lotni
czej oraz wciągać, poprzez organizacje 
ZMP-owskie do szkolenia lotniczego na 
wszystkich szczeblach, młodzież robotni
czą i chłopską. Przodująca młodzież 
ZMP-owska winna stać się fundamen
tem naszych kadr lotniczych.

Pod koniec obrad na salę przybył 
przedstawiciel Polskiego Komitetu 
Obrońców Pokoju — pos. Ćwik, który 
omówił znaczenie akcji zbierania podpi
sów pod Apelem Sztokholmskim.

Wyrazem solidaryzowania się ze sło
wami mówcy była uchwała, która głosi 
m. in.:

W imieniu .600-tysięcznej rzeszy 
członków naszej organizacji wyrażamy 
stanowczy protest przeciwko repre
sjom podżegaczy wojennych, stoso
wanym wobec przewodniczącego Świa 
towego Komitetu Obrońców Pokoju— 
prof. Joliot-Curie i innych działaczy 
postępowych.

Włączymy ogniwa terenowe Ligi 
Lotniczej do akcji zbierania podpisów 
pod Apelem Sztokholmskim, zarówno 
wśród młodzieży, jak i ogółu społe- 
czeństwa**.

bie szczególnie świerki, zwalając wię
cej drzew, niż siekiery drwalów. Ły
siny poręb, oglądane z samolotu, żół
tawe i chore gałęzie świerku —  pod
stawy naszego przemysłu celulozowe
go i papierniczego -— to efekt żarłocz 
nej działalności. Właśnie teraz, w ma
ju, z jajeczek wykluwają się gąsie- 
niczki i one najwrażliwsze są na dzia
łanie trucizn. Teraz też wydano im 
generalną bitwę, mającą zniszczyć, 
zlikwidować, wytępić groźnego świer- 
kożercę.

5 tysięcy gąsienic wystarczy
Badania Instytutu Doświadczalnego 

Ministerstwa Lasów wykazują, że prze 
ciętne „zagęszczenie" gąsienic na drze 
wie wynosi 70 tysięcy sztuk. Tylko 
5 tysięcy 3-milimetrowych gąsieniczek 
wystarczy, aby zniszczyć piękne, 80-le- 
tnie drzewo.

Przez całą zimę trwały studia nad 
sposobami walki. Z rozrzuconych po 
zagrożonych terenach placówek do
świadczalnych płynęły alarmujące mel 
dunki. Mobilizowano siły. Państwo 
Ludowe, doceniając znaczenie i rolę 

, lasów—  jednego z naturalnych skar
bów naszej gospodarki, nie szczędziło 
i nie szczędzi środków dla zwalczenia 
plagi, wiszącej nad lasami.

Skutki bezplanowej, chaotycznej go
spodarki leśnej, polegającej na zale
sianiu obszarów tylko jednym rodza
jem drzew, np. świerkiem, sosną itp. 
wychodzą także i wtedy, gdy na lasy 
napadają szkodniki. Mniszka np. nie 
niszczy innych gatunków drzewa, tyl
ko wyłącznie świerk. Osnuja znów —  
sosny. Zalesianie terenów, jak się to 
robi obecnie, wieloma odmianami 
drzew, uniemożliwia szkodnikom wy
niszczanie tysięcy ha powierzchni le
śnej.

Tymczasem trzeba płacić słoną ce
nę za błędy kapitalistycznej gospodar
ki. Od dwóch lat mobilizuje się naj
nowocześniejsze środki walki, korzy
stając z bogatych doświadczeń ZSRR.

Od dwóch lat startują w maju 
eskadry samolotów, wioząc setki ton 
owadobójczych środków. W  tym roku 
walka objęła tereny Opolszczyzny, 
gdzie Douglasy —  samoloty transpor
towe sieją śmierć wśród osnuł na 
drzewach rosnących na przestrzeni 20 
tysięcy hektarów.

Po raz pierwszy uczyniono próbę po 
konania szkodnika w najtrudniejszych 
warunkach górskich. Robili to przed 
nami Czesi, gdzie warunki terenowe 
są o wiele łatwiejsze i Szwajcarzy, uży 
wając do tego celu helikopterów. Na
sza akcja, prowadzona przy użyciu 
popularnych samolotów sportowych 
PO-2 (słynne „Kulturuźniki") —  jest 
czymś zupełnie nowym.

Z lotnisk aeroklubów wystartowało 
siedem maszyn i wyładowało na łącz
ce, przytulonej do zespołu majątku 
P.G.R-ów w Radzichowym Wieprzu. 
Tu też jest ośrodek akcji. „Bojowe" 
lotnisko.

—  Dziś wysiano prawie 5 ton pro
szku—  mówi inspektor, wycierając rę
kawem tłustą plamę na wiaitrówce. —  
Niezły efekt —  dorzuca któryś z lotni
ków.

Na podwórzu w  majątku z otwartych 
drzwi łaźni bucha para. Upodobnieni 
kolorem skóry do Chińczyków lotnicy 
zanurzyli się w nią. Po chwili dola
tywały tylko wesołe parskania i plu
skanie wody. Kiedy się umyją i od
poczną, wrócimy do nich, ale... w na
stępnym. reportażu.

Tadeusz Jack męski

M im . J tm im fn a m c c y u fó £ t,

TEN PRZODUJE -  KTO SZYBKO PRAC1JIE
Pracownicy PGft-óir otrzymują zasiłki rodzinne i

—  Jak to było, kolego, z tą pierw
szą wypłatą zasiłków rodzinnych dla 
pracowników PGR-ów? — zwracam się 
do pędzącego przez korytarz pracow
nika Wydziału Zasiłków Chorobowych 
i Świadczeń Rodzinnych ZUS-u.

—  Służę wyjaśnieniami. 17 kwietnia
0 godz. 12 skończyliśmy w tej spra
wie konferencję w Ministerstwie. Za
raz po konferencji pojechałem do Za
rządu PGR, gdzie omówiliśmy techni
czne szczegóły akcji. Jeszcze przed koń 
cem urzędowania okólnik, regulujący 
powyższą sprawę, był przez nasz Wy
dział opracowany i podpisany. Maszy
nownia i powielarnia kończyły już pra
cę, ale obiecały okólnik przepisać i 
odbić. Zostaliśmy po pracy w biurze —
1 tego samego dnia okólnik poszedł 
w teren.

Ponieważ do wypłaty zasiłków ro
dzinnych potrzebne są odpowiednie for
mularze, a PGR-y nie .mają własnej 
drukarni, drukarnia ZU3-u zobowiąza
ła się w ciągu 2 dni wydrukować 100 
tys. potrzebnych kwestionariuszy. Zo
stały one już rozprowadzone między 
majątki PGR-ów.

W rezultacie, w dniu 29 kwietnia, w 
sobotę, oraz następnego dnia w nie
dzielę nastąpiła w majątkach PGR-ów 
pierwsza w Polsce wypłata zasiłków 
rodzinnych dla pracowników rolnych 
tych majątków.

—  Prędka robota, prawda?
Kolega szczerzy białe, jak mleko zę

by (podobno tak białe zęby mają tyl
ko referenci od akcji mlecznej).

A teraz wy, koledzy korespondenci z 
PGR-ów, napiszcie, jak wieś przyjęła 
pierwszą wypłatę zasiłków rodzin
nych.

PIERWSZE ZALICZKI NA RENTY 
ZUS-u

17 kwietnia godziny urzędowania da
wno skończone, ale w sali konferen-

Juiro ciągnienie 60 Loierii 
Klasowej
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WSPANIAŁA PREMIERA »B0RYSA G0DUN0WA«
(Od naszego specjalnego wysłannika)

SPćetrw szy  f o *
z ciężko chorą

ŁÓDŹ. Samolot sanitai 7 ufundo
wany przez społeczeństwo łódzkie roz 
począł już swą pracę samarytańską 
w służbie pokoju w ubiegły wtorek. 
Mimo trudnych warunków atmosfe
rycznych samolot wystartował w swą 
pierwszą podróż, zabierając ciężko 
tńorą mieszkankę Łodzi Sławę Soszyń 
ską, którą trzeba było przewieźć na
tychmiast do Akademii Lekarskiej w 
Gdańsku. Samolot pilotował ob. Hen
ryk Kozłowski, chorej asystowała sio 
stra Szpitala Wojskowego w Łodzi ob. 
Henryka Borucka, (o)

Opera rosyjska święci na naszych 
scenach pełny, zasłużony triumf. Po 
„Złotym Koguciku** Rimskij-Korsakowa 
we Wrocławiu — druga wspaniała pre
miera: „Borys Godunow** Mussorgskiego, 
wystawiony przez Państwową Operę im. 
Stanisława Moniuszki w Poznaniu.

Trudno jest zestawiać obie te opery. 
Mają one zupełnie odmienny charakter. 
Tani — fantastyka i baśniowość, tu — 
realizm i prawda historyczna. Jedno tyl 
ko jest wspólne dla obu tych. oper 
ich ludowy, rdzennie rosyjski charakter. 
I jedna myśl przenika oba puszkinow
skie utwory, na których oparte są li
bretta — ostra krytyka tyranii, ucisku, 
przekonanie, że władza, nie oparta o lud, 
nie może się utrzymać.

15 LAT NA INDEKSIE
Opera „Borys Godunow** napisana na 

podstawie dramatu Puszkina, przeżywa 
ła bardzo różnorodne dzieje. Mussorgski 
napisał ją w r. 1859, jednak wystawie
niu sprzeciwiła się dyrekcja ówczesnych 
teatrów carskich. Wówczas kompozytor 
przerobił całe dzieło. Jednak i wtedy 
(1872 r.) do wystawienia nie dopuszczo 
no. Dopiero w dwa lata później o ukaza 
niu się jej na scenie zadecydował... ka
prys kobiecy. Słynna śpiewaczka, Ła
wr owska wybrała sobie operę Mussorg
skiego na swój benefis. Dzięki znajomo
ściom i protekcji dopięła celu. W roku 
1874 „Borys Godunow** znalazł się na 
scenie.

W stosunku do puszkinowskiego pier
wowzoru libretto „Godunowa ma duże 
zmiany. Mussorgski uprościł akcję dra
matu, odrzucając uboczne wątki, któ
rych u Puszkina jest mnóstwo, pozosta- 

Warszawy, Łodzi, Krakowa i Wał- wiając jeden zasadniczy -  historię pa 
brzyc-ha J nowania Borysa Godunowa i konflikt

SI Ogólnokrajowa fiarasfa
pracowników »Książki i W iedzy«

13 brn. odbyła się w Toruniu II o- 
gólnokrajowa konferencja przodowni
ków pracy Zakładów Graficznych 
„Książka i Wiedza**, na której wręczo
no załodze toruńskiej sztandar prze
chodni za najlepsze wyniki; uzyskane 
we współzawodnictwie pracy w I kwar 
tale rb.

Na konferencję przybyli: prezes 
Spółdzielni Wydawniczej „Książka i 
Wiedza**, zastępca członka KC PZPR 
— Y/erfel, przedstawiciele władz cen
tralnych Zakładów Graficznych, Głów
nej Komisji Współzawodnictwa, przed
stawiciele Zarządu Głównego Związku 
Zawodowego Pracowników Poligrafi
cznych oraz przodownicy pracy z

między nim a ludem. Carowi, który po 
przez morderstwo zagarnął władzę, prze 
ciwstawiony jest lud, który, uznawszy 
początkowo władzę Godunowa, popiera 
później Dymitra Samozwańca, gdyż wie 
rzy, że ten uwolni ich spod ucisku.

OPERA BASÓW
Muzyka Mussorgskiego to wspaniałe 

uzupełnienie treści dramatu. Przemawia 
ona do słuchacza ogromnym bogactwem 
dźwięku i harmonii i łączy w sobie ludo 
we pierwiastki, przetworzone w arty
stycznej formie z jasnością i zrozumiało 
ścią. Opera jest wspaniałym polem do 
popisu dla basów. Święcił w niej nie
gdyś triumfy Fiodor Szaliapin, doskona 
ły odtwórca roli Borysa. Urzekające 
pięknem i ludowością partie chóralne 
wielość scen zbiorowych nadają operze 
cechy monumentalności, a oryginalne 
pieśni ludowe jeszcze bardziej podkre
ślają jej ludowy charakter.

Wystawienie tego olbrzymiego dzieła 
jest przedsięwzięciem bardzo trudnym 
z którym opera Poznańska uporała się 
zwycięsko. Nadto zgodnie ze zobowiąza
niem, podjętym z okazji 1 Maja, premie 
ra odbyła się 2 tygodnie przed ustalo
nym uprzednio terminem. Mimo to, po
za niewielką niepewnością, którą wyczu 
wało się u śpiewaków (co zresztą jest 
zjawiskiem powszednim na większości 
premier) przedstawienie było znako
mite.

Profesor Bierdiajew wydobył z muzy 
ki Mussorgskiego całą charakterystyczną 
dla tego kompozytora śpiewność melody 
ki, jej nawskroś rosyjski charakter, za
chowując właściwą równowagę między 
solistami a orkiestrą. Bardzo udane i sty 
lowe były dekoracje Zygmunta Szpin- 

Może tylko cela zakonnika w

akcie za mało miała surowości i prosto 
ty. Inscenizacja Józefa Munclingera z 
Narodowego Teatru w Pradze — bar
dzo ciekawa — żeby wymienić tylko sce 
nę pożaru wsi z IV aktu.

Z premierowej obsady na czoło wybi 
ja się Edmund Kossowski, który rolę Bo 
rysa opracował b. starannie, zarówno 
pod względem głosowym, jak i aktor
skim. Z ról kobiecych pod obu tymi 
względami na pierwsze miejsce wysuwa 
się Antonina Kawecka, jako Maryna 
Mniszchówna. Dobrą parę zakonników 
stworzyli "Witold Szpingier i Józef Ka- 
tin, jako Warłaam i Missaił. Wreszcie 
Aleksander Klonowski był bardzo przej 
mujący jako Jurodiwyj.

Reszta ról stonowana — choć niektó
rzy ze śpiewaków mają poważne niedo
ciągnięcia w dykcji.

A. W.

cyjnej ZUS-u praca w toku: odbywa 
się narada robocza Działu Ubezpieczeń 
Rentowych, na którą zostali zaprosze
ni również przedstawiciele Ubezp. Spo 
łecznej w Warszawie. Jest bardzo go
rąco, ale to nie tylko wiosna, to ja - 
kiś temat dyskusji tak rozpłomienił 
zwykle spokojne urzędnicze twarze. 
Przewodniczący z trudnością kieruje 
dyskusją — tyle osób chce zabrać głos. 
Ktoś coś gwałtownie popiera, ktoś in
ny jeszcze gwałtowniej oponuje. Może 
przypuszczacie, że omawiana jest spaa 
wa awansów lub norm pracowniczych? 
Nie. To zespół świadczeniowy ZUS-u 
i Ubezpieczalni dyskutuje zreferowaną 
przed chwilą sprawę projektu wypłaty 
zaliczek na świadczenia rentowe bez
pośrednio przez Ubezpieczalnię, co w 
sposób wydatny skróci oczekiwano ren 
cisty na pierwszą wypłatę renty.

Ubezpieczalnia to trochę jak stary, 
warszawski tramwaj. Każdy nań na
rzeka, a on sapie i dyszy — zdaje się, 
że więcej nie uciągnie. Ale nie, Na 
następnym przystanku znów ktoś wsią 
da, a rozdzwoniony tramwaj toczy się 
dalej.

Tak jest i z Ubezpieczalnią. Wypła
cała zasiłki chorobowe —  kazali jej 
płacić i zasiłki rodzinne. Więc płaci. 
Kazali wydawać asygnaty mleczne — 
wydaje. Teraz chodzi jeszcze o przy
znawanie zaliczek na świadczenia ren
towe. A personel pozostać ma ten sam! 
Nic dziwnego, że niejeden konduktor, 
przepraszam, pracownik Ubezpieczalni, 
trochę się buntuje, że nie da rady ale 
trudno — tramwaj jest dla pasażerów, 
a Ubezpieczalnia dla ubezpieczonych. 
Konferencja kończy się uchwaleniem 
płacenia zaliczek.

6 maja br. Ubezpieczalnia war
szawska wypłaciła pierwszą zaliczkę 
na rentę ob. Biedrzyckiej Karolinie, 
ur. w 1865 roku. ,
Jakoś dali rade.

Kowalska Adela
Zakład Ubezpieczeń Społecznych 

w Warszawie

Pisaliśmy niedawno szerzej o tym, 
jak ZUS postanowił pogłębić i rozwi
nąć współzawodnictwo pracy na tere
nie swojego zakładu. Zamieszczwa ko • 
respondencja ukazuje poszczególne kó 
mórki tej instytucji w ich bezpoerę' 
dniej pracy. Jeśli opisane wypadki' 
tempo prac, które je cechuje, stawą 

* się zasadą i regułą w pracy całego 
! zakładu — ZUS osiągnie z peumoscią 

przodujące miejsce we współzawodni
ctwie pracowników umysłowych.

. (Redy.), i

Audycje z Męsku
w jąz. polskim

Od 25 kwietnia br. rozgłośnia mos
kiewska nadaje następujące audycje 
dla Polski według czasu polskiego: -

Od 11.15 do 11.30 na falach 19.58 i 
19,78 metra.

Od 14.15 do 15.00 w niedzielę na fa 
lach: 25,6 m, 25,23 m, i 31,65.

Od 16.30 do 17.00 na falach: 25,6 m, 
30,8 m, 30,9 m, 30,74 m, 31,65.

Od 19.30 do 20.00 i od 21.30 m fa
lach: 31,22 m, oraz na falach długich 
— 1.068 m.

W poniedziałki, środy i piątki od' 
godz. 22.00 do godz. 22.30 koncert na 
falach 25,21 m, 30,74 m, 30,96 m i ce
falach długich 1.068 m.

tr O łO M K A  SADOWA
Stare grzechy

Stanisław Szyper, kierownik spółdzielczej 
piekarni „Przyszłość" w Warszawie w la
tach 1846—47 sprzedawał reglamentowaną, 
mąkę i wyroiły prywatnym kupcom.

Sąd Okręgowy w Warszawie skazał Szy
pra na trzy lata więzienia.

lą ż  żąda odszkodowania
odszkodowanie

żony, przesłał 
Warszawie ob.

Niecodzienna sprawę 
od byłeij rozwiedzionej 
do Sądu Grodzkiego w 
Józef K. .Alicja K., po 3-miesięcznym pożyciu ze 
swym małżonkiem, opuściła dom i wniosła 
sprawę do Sąd u Okręgowego w Warsza
wie o rozwód.

Sąd, za zgoda obu stron, przysądził roz
wód. Po roku od wydania wyroku, Józef 
K„ stwierdził, że w ciągu 3 miesięcy mał
żeństwa ponosił większe wydatki na pro
wadzenie domu, sporządzenie metryki ślub-

— nej w pełnym wypisie oraz wydatki, ?,Wią
zane z rozwodem. _Poza tym w swym 
pozwie były mąż stwierdza, że Alicja • 
wyszła za niego za mąż z chęci z- sku.

Wszystkie swe wydatki Józef K. u;emj? 
na 99.000.— zł. Ciekawe, jakie stan - 'sky 
w tej sprawie zajmie Sąd Grodzki w War
szawie. Jest to bodaj pierwsza tego rO-, 
dzaju sprawa, jaka będzie rozpatrywani,

laka „praca”  -  nie popłacał
Antoni Nowak, ślusarz, zamiast prace* 

wać w swym zawodzie, jeździł po całej 
Polsce, podając się za przedstawiciela ty
godnika „Wolni Ludzie" i przyjmował na 
prawo i lewo prenumeratę tak na tygodnik, 
jak również i książki inkasując pieniądze, 
legitymując się fałszywymi dowodami No
wakowi powinęła się noga na skutek skar
gi jednego z klientów z prowincji, który 
wpłacił kilka tysięcy zł na książki.

Sąd Okręgowy w Warszawie skazał No
waka na 4 lata więzienia.

JAN PE1E Tłum. Anna Linke

N A S Z A  U L IC A (85)

(Kronika pisana w sercu faszystowskich Niemiec 1933/34)
W restauracji „Afrikaner**, naprzeciw domu Franza Zandera, 

głośnik radiowy ryczał jakiegoś marsza. Za bufetem siedziała gruba 
właścicielka zajęta szydełkowaniem. Przy okrągłym stoliku trzej męż
czyźni grali w karty. W kącie siedział samotny gość zapatrzony 
w swój kufel. Jego łysa, guzowata czaszka wspierała się na rękach. Nad 
dłońmi sterczały dziwne, pozwijane małżowiny uszu. Był to stały by
walec, Kranz. Gospodyni liczyła właśnie pozycje jego rachunku: trzy 
wódki, cztery piwa, dwa cygara. Kranz wyprostował się, wyjął z ust 
cygaro i rozejrzał się.Gospodyni rzuciła robótkę i podeszła do niego, 
zap-łając zapałkę.

— Proszę — powiedziała.
Kranz spojrzał na nią szklanym wzrokiem, wziął zapałkę i trzymał 

ją zapalając cygaro, odwrócony do wystawy. Nagle rzucił zapałkę, cy
garo wypadło mu z ust. Siedział z otwartymi ustami, patrząc na ulicę. 
Gospodyni przyglądała mu się ze zdziwieniem. Ludzie przy stoliku 
zwrócili nań również uwagę. Kranz zerwał się i popędził do drzwi.

— Zapłacę później - wrócę... — wyjąkał. Gospodyni chciała coś 
powiedzieć, lecz był już za drzwiami. Jeden z trzech mężczyzn wstał. 
Widzieli, jak Kranz biegł w stronę Rosinenstrasse. Na ulicy nie było 
widać nic niezwykłego, nie rozumieli więc tak szczególnego zachowania 
się Kranza. (Franz zniknął już był wtedy widocznie w swej sieni, gdyż 
drugi z mężczyzn mówił nam potem, że go nie było widać). i

— Z dnia na dzień staje się bardziej zwariowany — powiedziała 
jes cze gospodyni. — Racnynek na pewno zapłaci.

Po chwili nadbiegli szturmowcy. Brunatno mundury utworzyły 
łańcuch ciągnący się od dwu ostatnich narożników u zakrętu ulicy aż 
do wąskiej uliczki pomiędzy podstacją a barakami. Część S.A.  ̂ weszła 
później do domu Franza, obsadzając wszystkie klatki schodowe i bramy 
wyjściowe. W domu Franza nie zauważono tego, .ulica jednak w prze
ciągu paru minut zawrzała. Długie rzędy okien pełne były głów. Przed 
bramami stały grupy ludzi patrząc z nienawiścią na brunatny kordon. 
Pomimo oddalenia czuło się, jak niemy ich protest wznosi się muren 
za plecami brunatnych. Szturmowcy czuli to także. Odwracali głowy, 
spoglądając na domy i rzędy okien. Sklepikarze zerkali nieśmiało przez 
szyby. Jeden tylko zieleniarz stał pewnie w drzwiach swego sklepu. 
Wszystkim cisnęły się na usta trwożne pytania:  ̂ '

Kogo to dotyczy?... przychodzą tak niespodzianie... Kto jest w nie
bezpieczeństwie? Kto, kto?... t !

' &
Franz zadzwonił do swego mieszkania. Nikt nie otworzył. Kathe 

była jeszcze w biurze, matka leżała nie mogąc się podmeść. Sąsiadka, 
pani Schulze, usłyszała dzwonek. Zdziwiła się na widok Franza. Objaś
niła go, że ma klucz, gdyż opiekuje się matką. Mftka nie chce iść do 
szpitala, a Kathe bywa w dzień poza domem. Franz wytłumaczył jej, 
że powinien był dawno o cym wiedzieć od Kathe, że dowiedział się do
piero teraz, od swojej przyjaciółki, która napomknęła mu tylko coś 
niecoś, lecz nalegał dopóty, dopóki nie opowiedziała wszystkiego. Chce 
tylko przez chwilę widzieć się z matką, za parę minut musi odejść.

Wkrótce wyszedł. Powiedział sąsiadce, że i on namawiał matkę, 
by się zgodziła na szpital, co byłoby dla niej najlepsze. Jest przecież 
tak osłabiona i wychudła. Potem zbiegł ze schodów dużymi skokami. 
Sąsiadka usłyszała na dole szamotanie; jakiś ochrypły z wściekłości 
głos wykrzyknął: — Mamy cię, nareszcie! Mamy cię, ty drabie!

Gdy brunatni wyszli na ulicę, powstało ogólne poruszenie. To Franz 
Zander! Nasz Franz! Cała ulica znała go dobrze.

We wszystkich oknach głcwy. Wydawało się, jakby ze wszystkich 
stron wyciągano doń ręce, aby raz jeszcze uścisnąć mu dłoń. Franz

czuł to. Twarz miał spokojną. Nawet się uśmiechał. Kiwał głową- 
w kierunku okien. Szturmowcy popychali go szybko w stronę Rosinen
strasse, do koszar Małkowskiego. Obok biegły gromadą dzieci. Zwracały 
się ku niemu wszystkie głowy.

Ostatni to raz widział Franz naszą ulicę — ulica żegnała Franza
Tego wieczora pomyślałem przede wszystkim o ostrzeżeniu Teichei - 

ta. Właśnie jego, bo mieszka w tym samym domu co Franz. Nie Wie
dzieliśmy, kogo z nas wezmą jeszcze szturmowcy.

Tramwaje z Siemensstadt szły jeden za drugim. Były przepełniona -
0  tej godzinie, kiedy w warsztatach kończyła się praca, nie pomagała
nawet duża ilość wagonów zapasowych. Patrzyłem na wysiadając. •

Gdzie jest Teichert? Może wysiadł dziś wcześniej, poszedł coś 
łatwić? Może lepiej czekać na niego u wylotu naszej ulicy? — To zbyt 
zwraca uwagę. Przy tym, jeśli przyjdzie z przeciwnej strony, wejdzie 
nieostrzeżony do swego mieszkania. Wagon po wagonie opróżniał się
1 odchodził, Teicherta nie było. Minuty dłużyły się nieznośnie. Wydawań 
mi się, że czekam już godzinę.

Przyjechał tramwaj; nareszcie — Teichert!
Był zaskoczony, zaczął poprawiać swą torbę.
— Ty tutaj? — powiedział tylko.
Brzmiało to tak, jakby miał zaraz zapytać o przyczynę; ale szedł 

obok mnie dalej w milczeniu. Było mi ciężko. Przyjrzałem mu się dy
skretnie. Między brwiami miał głęboką zmarszczkę. Twarz przybladło, 
kości policzkowe wystąpiły silniej. Od chwili ogłoszenia wyroku ,ł 
Ryszarda przybyły mu lata całe. A teraz musiałem mu jeszcze powie
dzieć tamto.

— Dlaczego?... — pytał Teichert. — Na pewno nic dobrego?
— Nie — odpowiedziałem cicho.
Nie patrzyłem na niego. Każdy krok odczuwałem jak twarde ude

rzenie.
— Franz aresztowany.
Teichert przystanął.

(D. c. n.)



Dni Filmu Czechosłowackiego

KUKIEŁKOWE FILMY KOLOROWE
ujrzymy na naszych ekranach

Tegoroczne „Dni Filmu Czechosło
wackiego", organizowane przez „Film 
•'olski", rozpoczną się 17 i będą trwa- 
■v do 27 bm. Przez 10 dni na ekranach 
45 największych kin Warszawy, Łodzi, 
Poznania, Krakowa i 36 innych miast 
kraju odbędzie się przegląd 17 najnow 
szych filmów czeskich i słowackich 
produkcji 1949 i 1950 r. W każdym z 
ych kin program będzie zmieniany 
odziennie. Oprócz tego w 300 innych 
inach zostanie wznowionych 16 naj- 
jp&Eyeh filmów produkcji dawniejs
zej.

Na festiwal przybędzie delegacja 
cmatografii czechosłowackiej z 

rzcdstawiciełem rządu, wiceministrem 
nformacji i Oświaty, Miłosławem 
'.ourilent na czele. W skład delegacji 
cjdą znani polskim bywalcom kin: 

i którzy Hegerlikova i Vladimir Raz, 
. żysćr Jiżi Weiss, kompozytor Jan 
U u* oraz autor scenariuszy Mirosław 

rtilek.
W TRZECH MIASTACH -  

WYSTAWY FOTOSÓW 
Przez cały czas trwania festiwalu 

zorganizowane będą w Warszawie, Ło- 
;izi i Poznaniu wystawy fotosów cze
chosłowackich. Fotosy będą tak dobra 

e, że zobrazują plastycznie dorobek 
czechosłowackiej sztuki filmowej, a 
także jej wkład w kształtowanie no
wej sztuki narodowej w ogóle.

W Warszawie wystawa ta otwarta 
>:dzie 17 bm., rozgości się ona w ob
szernym hallu kina „Palladium". 
,Vstęp na wystawę w godzinach przed 
Seansowych — bezpłatny, w czasie

W Y Ś C IG I h O N N E

Zapisy na czwartek
Gon, 1. Dyst. 2200 m. Nagr. 100 tys. zł. 

Medyna, Gorycz, Mimoza, Gloria. Gru- 
ainka.

Gon. 2. Dyst. 1800 m. Nagr. 100 tys, zł, 
Abtłard, Airógant, Misja, AlogO-ria.

Gon. 3. Dyst. 2400 m . Nagr. 120 tys. zł,
nator, Flyińg Rosę, Łazarew, Aigenor. 
-on. 4. Dyst. 3600 m. Nagr. 160 tys. zł, 

-  [ i -c. Labor, Chaldea, Sigida, Galanteria
,«on. 3. Dyst, 1000 m. iNa.gr. 4^  tys, zł, 

N\- 1, Barka, Bańka mydlana, Da dubla, 
Afera, Amfoya.

Gon. 6. Dyst. 1800 m. Nagr. 140 tys, zł, 
Pankracy, Krezus, Cynik, Ajaccio, Tempo, 
Da dubla.

Gon. 7. Dyst. 1800 m. Nagr. 100 tys, zł, 
Bika, POtop, poświst, Ordynka, Charme, 
Jabłonna, Wikinga.

Gen. 8. Dyst. 1600 m. Nagr. 100 tys. zł, 
■A ktorka, Czarka, Arwit. Antypka, Aistra, 
Aden, Aktor.

Gon. 9. Dyst. 2400 m. Nagr. 120 tys, zł. 
Śmiały, Sten, Raszyn, Tarnina Bojar, 

Rariissima.

trwania seansów — za okazaniem bi
letów wstępu,

ZOBACZYMY NARESZCIE
SŁYNNE FILMY KUKIEŁKOWE 

I RYSUNKOWE
Film Polski sfinalizował ostatnio u- 

mowę z Czechosłowackim Filmem 
Państwowym, dzięki której obieg zy
skają u nas filmy kukiełkowe i rysun
kowe, które zdobyły sobie pełne uzna
nie i sławę na całym świecie.

Wśród tych filmów będą też koloro
we, zarówno na taśmie szerokiej, jak i 
wąskiej. To ostatnie ma Szczególne 
znaczenie: zapoczątkowana niedawno 
i stale rosnąca sieć kin wiejskich pra
cuje wyłącznie na wąskiej taśmie (16 
mm,), Widzowie kin wiejskich będą 
mogli oglądać piękne filmy rysunkowe 
i kukiełkowe dzięki ternu, że wspom
niana umowa polsko - czechosłowa
cka obejmuje rozpowszechnianie tych 
filmów i na taśmie wąskiej.

Filmy otrzymają bądź udźwięko
wienie polskie, bądź komentarz w pol
skim języku.

PROGRAMY SKŁADANE
Filmy kukiełkowe i rysunkowe wej

dą na ekrany w okresie festiwalu cze
chosłowackiego, bądź jako dodatki do 
filmów pełnometrażowych, bądź jako 
programy składane, wypełniające se
ans.

Pierwszy z takich programów skła
danych, przedstawia się bardzo cieka
wie. Zaprezentuje on następujące 0- 
brazy: 1) kolorowe filmy rysunkowe 
„Anielski strój". „Lenora" i „Tele
gram", 2) kolorowy film kukiełkowy 
„Pieśń prerii" (parodia amerykańskich 
filmów cowboyskich), 3.) dwa filmy 
kukiełkowe czarno - białe ze słynnym 
„Panem Prokoukiem", jako bohaterem 
(„Pan Prokouk wynalazcą" i „Pan 
Prokouk film uje"), wreszcie —  4) 
szczególnie interesujący pod względem 
artystycznym film „Kołysanka", który 
jest próbą połączenia kukiełek z ży
wymi aktorami.

Drugi zestaw filmów rysunkowych i 
kukiełkowych obejmie następujące po
zycje: kolorowe filmy „Balon i mi
łość", „Zawodnik", „Gotowe, jedzie- 
my", „Misa Kuliczka", „Krecek" oraz 
film kolorowy „Inspiracja" nagrodzo
ny na międzynarodowym festiwalu fil
mowym w Brukseli.

KARNETY FESTIWALOWE
Prócz normalnych biletów, nabywa

nych w kasach przed seansami, wy
puszczone będą na „Dni Filmu Czeciho 
słowackiego" specjalne karnety 1-oso- 
bowe po 300 zł. i 2-osobowe po 600 zł. 
na okaziciela. Posiadacz karnetu mieć 
będzie prawo wstępu do jednego z kin 
warszawskich co dzień przez okres 
10-dniowy, mając zawsze zapewnione 
miejsce numerowane,

Karnety można już nabywać co dzień 
w godzinach 11 — 12 u kierowników

We wrześniu egzaminy
wats W s z e c ła n ś c ą g  ftearffiowe/

Około 120 tys, słuchaczów liczy 
obecnie Wszechnica Radiowa. Tylko w 
stolicy i w województwie warszawskim 
do Wszechnicy zapisało się ponad 12 
tys. osób. Wszechnica zdobyła już wiel 
ką popularność — wśród jej słucha
czów są robotnicy, chłopi i pracowni
cy umysłowi, są ludzie z uniwersy
teckim wykształceniem i ludzie, któ
rzy jeszcze niedawno byli analfabeta
mi.

Program I roku Wszechnicy obej
muje wykłady z ekonomii politycznej,
O’ rozwoju społeczeństwa ludzkiego, z 
historii Polski, nauki o Polsce współ
czesnej i geografii Polski, przyrody 
ożywionej oraz przyrody nieożywionej 
a program II roku, wykłady o mate
rializmie dialektycznym i historycz
nym oraz historię ruchów robotni
czych.

Wszyscy słuchacze Wszechnicy Ra
diowej otrzymują skrypty, z których

kin: „Palladium", „Stylowy" i „Stoli- | mogą przygotowywać się do egzami- 
ca" na zbiorowe listy pracownicze, po- | nów, wyznaczonych na wrzesień br. 
świadczone przez zakłady pracy. (m). I Egzaminy te będą sprawdzianem ilu

Wielki sukces szachistów radzieckich
w turnieju kandydatów w Budapeszcie

Rozgrywany w
turniej czołowych szachistów świata 
wszedł już w końcowe stadium, w któ
rym każde spotkanie może mieć decy
dujący wpływ na układ tabeli. Naprę
żenie walk coraz bardziej wzrasta, jak 
widać z następujących cyfr: z 45-cm 
rozegranych w pierwszym kole partii 
tylko 18 (40 proc.) było rozstrzygnię
tych —  z 20-tu partii drugiego koła 
10 (50 proc), zakończyło się wynikiem 
rozstrzygniętym. Po 14-stu rundach na 
czele utrzymuje się nadal niepokonany 
Bolesławski — 9 pikt. (i jedna odłożo
na partia z Lilienthalem w lepszej po-

$$&śtaśnae wągeStatwmictwa
Nakładem WYDAWNICTWA MINISTER

STWA ST RAW BE D LIWOS CI ukazała się 
następująca książka:

I. ANDREJEW, l . LEiRNELL, J. SA
WICKI — Prawo karne Polski Ludowej. 
(iZarys wykładu części ogólnej). Cena zł. 
430. Str. 355.

,Nakładem Wydawnictwa M'ON — „Pra
sa Wojskowa" ukazały siię następujące 
książki:

H. C. FNGELBRECHT ł F. C. HAINIG- 
HEN — Handlarze śmierci. Zarys rozwoju 
handlu i przemysłu wojennego. Wydanie

czwarte. Autoryzowany przekład Aleksan
dra Dohrota. Cena Zł. 450. Str. 369.

HELENA WOLAN SKA — Spotkania w 
lasach Z powieści „Stretuntia v lesoch“ . 
Tłumaczył Jan Nepomucen Miller. Cena 
zł. 240. 'Str. 156.

W KATAiJEW — Syn pułku. Okładkę 
projektował J. M. Szancer, cena zł. 225. 
Str. 203.

W. NiEiMCiOlW — Błękitny promień. 
Tłumaczył z rosyjskiego Janusz przyma- 
nowski. Ilustracje Wykonał Krzysztof He- 
nisz. cena zł. 140. Str. 94.

Budapeszcie mecz- zycji). Ostro finiszujący Bronsztajn do 
gonił wreszcie Kefesa. Obaj arcymi- 
strzowie mają obecnie po 8 pkt.,jeśli 
jednak Bronsztajn zremisuje odłożoną 
z Najdorfem w równej pozycji partię, 
wyprzedzi swego rywala o pół punkta. 
Dla Keresa 14-ta runda była wyjątko
wo pechowa, gdyż potknął się on po 
raz pierwszy przegrywając do Koto- 
wa. „Rozkręcający się" coraz bar
dziej Kotow i dobrze finiszujący Smy- 
słów depczą po piętach Keresowi i 
Bronsztajnowi w półpunktowej odleg
łości. Taik więc w pierwszej piątce 
znajdują się sami arcymistrzowie ra
dzieccy, co jeszcze raz potwierdza 0- 
pinię, iż mistrzostwo świata jest we
wnętrzną sprawą szachów radzieckich. 
Dopiero na szóstym i siódmym miej
scu znajdują się Argentyńczyk Naj- 
dorf i Szwed Stahlberg z 6 i pół pkt. 
W ogonie tabeli podążają Lilienthal 
(ZSRR) — 5 i pół pkt., Szabo (Wę
gry) —  5 pkt. i Fiohr (ZSRR) — 4 i 
pół pkt. Pozostałe do rozegrania 4 
rundy dadzą odpowiedź na pytanie, kto 
będzie w przyszłym roku przeciwni
kiem Botwinnika w meczu o tytuł naj
lepszego szachisty świata.

(J. Ch).

słuchaczów odniosło korzyść z wykła
dów Wszechnicy, pogłębiło swą wiedzę.

Jednak już teraz można w pewnym 
stopniu zorientować się, jakie postę
py czynią słuchacze. Obraz nauki czę
ści z nich daje praca kół dyskusyj
nych Wszechnicy Radiowej. Obejmują 
one jedną trzecią część ogólnej liczby 
słuchaczów ze stolicy i woj. warszaw
skiego, tj. około 4 tys. osób.

JAK PRACUJĄ KOŁA
Odwiedziliśmy kilka kół dyskusyj

nych i zapoznaliśmy się z ich pracą.
W fabryce im. Gen. Świerczewskie

go jedno koło pracuje normalnie — w 
każdy wtorek odbj, -.ją się zebrania, 
na których student Akademii Nauk Po 
litycznych wyjaśnia trudniejsze zada
nia i kieruje dyskusją. Drugie koło 
natomiast w końcu marca br. właści
wie przerwało swoją działalność, gdyż 
student, opiekujący się nim nie zjawia 
się w fabryce.

Dużo słuszności byłoby niewątpli
wie w tezie: „jaki opiekun takie koło". 
Oto przykład: studentka A.N.P. — 
Dragan, wkłada wiele dobrej woli w 
prowadzenie koła Wszechnicy przy 
Zw. Zaw. Kolejarzy na Warszawie 
Wschodniej i wyniki są widoczne. Na 
zebraniach odbywających się w każdą i

sorami Wszechnicy, 8 osobom umożli
wiono zakup radioaparatów „Tesla" 
a 10 pracownikom wypożyczono głośni 
ki radiowęzłowe. Mimo to kierownik je 
dnego z trzech kół, istniejących w tym 
zakładzie, w rozmowie z nami stwier
dził, że ostatnio zainteresowanie ze
braniami kół zmalało i z 50 słucha
czów — pracowników L-13, przystąpi 
do egzaminu prawdopodobnie zaledwie 
ok. 10 osób.

Trzeba więc, by wzmogli swoje wy
siłki zarówno opiekunowie — bo od 
nich w znacznym stopniu zależy pra
ca kół dyskusyjnych —  jak i sa ni 
słuchacze. Do egzaminów jesienny *h 
powinno przystąpić jak najwięcej oso i

(<*)

Kupieclwo praskie
dla świetlic

2 inicjatywy ob. Królaka (radny 
Praga — Połudn.) przeprowadzono W 
dzielnicy zbiórkę pieniędzy, celem za 
kupienia nagród dla wyróżnionych 
świetlic. Zbiórka przeprowadzono 
wśród handlujących na dwóch baza-

sobotę, wywiązuje się żywa dyskusja". Itach . w, dzielnicy Praga-PołudlL 
a __ : _j. •_ • J 1 m’zvmnsła 20 t,vs. zł. Za Diemadze t.Widać, że obecni orientują się w za- j 

gadnieniach.
W fabryce L-13 uczyniono bardzo du 

żo, by pomóc słuchaczom Wszechnicy. 
Wyświetlano filmy popularno-nauko- 
we, oiganizowano spotkania z profe-

przyniosła 20 tys. zł. Za pieniądze te 
DRN Praga-Południe zakupiła kilka
dziesiąt książek, które zostaną rozda
ne wyróżnionym świetlicom dnia 10 
bm., na zakończenie Tygodnia Oświa
ty, Książki i Prasy, (sw)

R a d ą  starej gospodyni

Kruche babki śmietankowe
Bardzo wszyscy lubimy dobre 

domowe słodycze i chętnym okiem 
witamy prezent „słodki". W okre
sie imienin możemy zrobić miły 
prezent przynosząc pudełko kru
chych babek śmietankowych.

25 dkg mąki, 15 dkg masła, 8 
dkg cukru, cukier waniliowy. Za
gnieść ciasto. Gdy ciasto będzie 
tężeć, przygotować krem: 1/4 1. 
mleka, 6 dkg cukru, 3 żółtka, 3 dkg 
mąki, proszek waniliny. Dodatki 
powyższe dokładnie rozmieszać w 
rondelku, zagotować na niedużym 
ogniu, ciągle mieszając, aż masa 
zgęstnieje. Można także domie
szać do zimnego kremu dobrze 
ubite na sztywną pianę białka, co

znacznie powiększy ilość kremu. 
Ciasto podzielić na mniej więcej 2 
dkg cząstki. Trochę ciasta pozo
stawić na krążki do przykrycia. 
Foremki do babek smarujemy do
brze tłuszczem, wylepiamy cia
stem, nakładamy zimnego kremu, 
przykrywamy z wierzchu krążkiem 
i pieczemy. Z tej ilości powinr.o 
być 20 babek.

Jeśli chcemy zrobić babki osz
czędniejsze, zamiast kremu żółt
kowego użyć możemy budyń wa
niliowy, tylko musi być ugotowa
ny na niedużej ilości mleka, aby 
masa była gęsta i nie podeszła w 
pieczeniu wodą, co może spowodo
wać zakalec w babkach.

FACHOWCY. POSZUKIWAMI
1) leehnika budowlanego obeznanego z działem 
inwestycji, 2) technika mechanika obeznanego 
z działem planowania, 3) technika - mechanika 
(!••: Oddziału Energetyki i Ruchu, 4) wykwalifi
kowaną maszynistkę oraz 5) szofera wykwalifi
kowanego z długoletnią praktyką zatrudnimy od 
zaraz. Warunki do omówienia na miejscu. Zgła
szać się: Zarząd Okręgowy TOR PP, Warszawa, 
Ał. Jerozolimskie 57, I p. Oddział Personalny.

Maszynistki wykwalifikowane na dobrych warun
kach potrzebne w instytucji państwowej. Warsza
wa, Skfytka pocztowa 70. K 1452-0

Wykwalifikowanych pracowników: starszych księ
gowych, księgowych, kontystów, referentów fi 
nansowych, rachmistrzów, maszynistek oraz iti- 
• lurktorów księgowych do Oddziału Nadzoru In
fekcji poszukuje Państwowe Przedsiębiorstwo 
kolportażu „Ruch", Dyrekcja Finansów. Zgłosze
nia kierować —  Biuro Kadr, Warszawa, ul. Ko
szykowa 31. K 1443-0

Sekretarkę, technika budowlanego, kierownika 
warsztatów zatrudni Gdynia-Ameryka Linie żeglu
gowe w Szczecinie. Mieszkanie zapewnione. Po
dania z życiorysem nadsyłać GAL — Szczecin, Ja- 
rowita 4._________________  K 1467-0

luźyniera-mechanika, Technika-konstruktora oraz 
pracowników niewykwalifikowanych zatrudnią od 
zaraz Elektrotechniczne Zakłady Wytwórcze 
Przedsiębiorstwo Państwowe Wyodrębnione K-8 
w Piastowie k. Warszawy. Zgłoszenia do Biura 
Personalnego w /w  Przedsiębiorstwa w Piastowie 
w godzinach od 8 — 12. Wynagrodzenie wg. Ukła
du Zbiorowego Pracy dla Przem. Elektrotechn
Głównych księgowych, księgowych, kontystów, 
inspektorów kontroli, instruktorów kulturalno- 
oświatowych, zaopatrzeniowców — zatrudni na
tychmiast Dyrekcja Okręgu Dolnośląskiego Fun- 
du szu Wczasów Pracowniczych w Jeleniej Górze, 
ul. Wincentego Pola 3, na warunkach umowy 
ubiórOWej ZZPIS. Możliwość uzyskania mieszka
nia służbowego i wyżywienia jak dla wczaso
wiczów, za niską odpłatnością ok. 6.000 zł mie
sięcznie. Podania z życiorysem kierować do W y
działu Personalnego. K 1451-1

Głównego księgowego, referentów handlowych i 
ekonomicznych ze znajomością języków obcych i 
biegłych maszynistek poszukujemy. Zgłoszenia z 
Dodaniem i życiorysem składać do Działu Perso- 

dnego Biura Handlu Zagranicznego „Papexport“ , 
’1. Wspólna 50. K 1463-1

samodzielnego księgowego, 2 siły pomocnicze do 
i/ ału buchalterii, 1 referenta ze znajomością ję

zyka francuskiego i rosyjskiego poszukuje pilnie 
Centralne Biuro Łożysk Toczonych „Cehiloz". Ofer
ty wraz ze szczegółowym życiorysem należy skła
dać w Oddziale Personalnym, W-wa, Filtrowa 71a, 
w godzinach od 8.30 do 10.30. 8755-1
1 kierownika sekcji finansowej, 1 st. księgowego, 
> księgowych poszukuje pilnie Centrala Skór Su

rowych Oddział Wojewódzki w Warszawie, zgło
szenia osobiste z podaniami przyjmuje Sekcja Per
sonalna, Warszawa, ul. Sierakowskiego 2. 8994-1

li żyniera lub technika do opracowania i urucho
mienia produkcji z mas plastycznych przyjmiemy 
od zaraz. Zgłoszenia Państwowe Zakłady Pomocy 
Szkolnych, Puławska 12. Personalny. K 1457-1

PRZETARG! I LICYTACJE
amochód osobowy „Citroen" — na chodzie, sprze

da „Zaiks" — Śniadeckich 10. Oferty zapieczęto- 
towane składać do dn. 30.5.{)0 r„ gdzie o godz. 
11 nastąpi otwarcie. Samochód do obejrzenia na 
mieiscu w trodzinach 8— 12. 7818-1

Zjednoczone Zakłady Porcelany Sołke-Zdrój, ui.i 
Kolejowa Nr 1 (Z.Z.P.) ogłaszają przetarg nie- j 
ograniczony na dostawę 97.659 sztuk trzymadei i 
stalowych, oraz 80.220 sztuk pierścieni sprężyno
wych do izolatorów wysokiego napięcia. Dostawa 
z materiału Z.Z.P. lub producenta. Podkładki 
ofertowe, rysunki i dane techniczne można otrzy
mać w Dziale Zaopatrzenia Z.Z.P. w Solicach - 
Zdroju, ul. Boczna Nr 2 w godz. od 7 do 15. Ofer
ty w zalakowanych kopertach z napisem „Dostawa 
trzymadeł i pierścieni" należy składać w Dziale 
Zaopatrzenia Z.Z.P. w Solicach-Zdroju, ul. Boczna 
2 do dnia 25.Y.1950 r. do godz. 10-ej, otwarcie na
stąpi o godz. 12-ej. Wadium wys. 5 proc. należy 
złożyć do N.B.P. Oddział Wałbrzych (Nr konta 
110/89). Zastrzegamy sobie prawo wolnego wybo
ru oferty bez względu na cenę oraz unieważnienie 
przetargu bez podania powodów i zwrotu odszko
dowania, oraz prawo powierzenia części dostawy 
dowolnemu oferentowi. K 1449-1
Obwieszczenie o licytacji. W myśl art. 87 dekretu 
z dnia 28.1.1947 r. o egzekucji administracyjnej 
świadczeń pieniężnych (D.U.R.P. Nr 21, poz. 1-84) 
Urząd Skarbowy w Otwocku podaje do ogólnej 
wiadomości, że dnia 22.5.50 r. o godz. 10 rano w 
f-mie Majerski Alfred i Rącki Kazimierz — Mie
dzeszyn, ul. Legionów 11, odbędzie się sprzedaż 
zajętych nieruchomości: 1) termosów - chłodni do 
wyrobu lodów, stan dobry w ilości 6 sztuk a 
100.000 zł na ogólną sumę 600.000 zł, 2) termo
sów małych do przewożenia lodów, stan dobry w 
ilości 11 sztuk a 200.000 na ogólną sumę 2.200.000 
zł, 3) maszyna do wyrobu lodów na siłę z moto
rem 1/4 k /m  stan dobry zł 250.000, 4) formy do 
lodów małych, stan dobry, w ilości 50 szt. a 800 
zł na ogólną sumę 40.000 zł, 5) formy do lodów 
dużych, stan dobry w ilości 13 sztuk a 2.200 zł na 
ogólną sumę zł 28.600, 6) walec granitowy do mie
lenia na siłę, stan dobry 50.000 zł, 7) samochód 
półciężarowy f-m y „Ford" Nr rej. H85248 na cho
dzie, stan dobry zł 130.000. Zajęte przedmioty 
można oglądać w dhiu licytacji do godz. 10 rano.

Naczelnik Urzędu
K 1456-1 (R. PRZYBYSZEWSKI)

OGŁOSZENIA DROBNE
N ie rucH om osci

A AA) Ekade, willa nowa, 
Wolna, 3 ha ziemi, sad, bli 
sko stacji, sprzedam. Oka
zja 1 Nowogrodzka 42, m. 1
Krężel. ______
A) EUD, 4 morgi ogrodu 
owocowo-warzywnego dom 
6-izbowy wyłączony, wolny 
pilnie tanio siprzeda, „Po
wie rnik“ , Jerozolimskie 54, 
A) poszukuje pilnie mie
szkań odremontowanych o- 
raz wszelkich nieruchomo
ści „Lokata", Żurawia 43 
—ID. 8721-1
Kupno — sprzedaż nieru
chomości, mieszkań wyłą
czonych ' przeprowadza —
,,Spójnią" wilcza 60.______
Willę na BKD kuipłę małą 
do 6 pokot, Marszałkowska 
104 m, 12 podwórze, parter 
gedz. 12—13 1 15—17,______

Handlowe
Apteczny skład sprzedam 
za remanent i sto tys. u- 
rządzenie. Wiadomość: ul. 
Puławska 23 vis a vi« Ra
kowieckiej, A. Satoas, 
Arytmometry — maszyny 
do pisania — liczenia — 
powielacze skrzynkowe. — 
Kupno — sprzedaż —• na
prawy, S. Credo, Marszał
kowska 59, wejście od Ko
szykowej. K 1321-0
Brylanty — biżuteria — 
srebro — zegarki. Kupno— 
sprzedaż. Nowy Świat 48 
Nowak. K 1320-0

Ford V-8 Wagon Station 
9-osobowy w bardzo do
brym stanie, nowoczesny, 
Sprzedamy. Wilcza 21, od 
godz. 8 do 18-ej. £689-1
Gilotyny, maszyny do szy 
cia drutem oraz inne in
troligatorskie. pudełkarskie 
dostarcza Interprint, War- 
szawa, Smolna 32 . 8811-0
Kupię prasę frykcyjną 
80 — 160 ton, dobry stan, 
walce średnica »CL—100, ce
na. Oferty: „Walce", Po-
znańską 38,__________ 8604-0
L°tlówkę elektryczną
„AEG" czynną, sprzedam 
zaraz. Plac Grzybowski 10 
dozorca. 8952-1
Maszyna do pisania z dłu
gim wałkiem okazyjnie 
do sprzedania Wiadomość 
Słupecka 4 m. 61iA, godz.
l'S — 17.  8874-1
Maszynę gabinetową Sin- 
gera piękną, sprzedam. 
Poznańska 16/4. 87CO-1
Maszynę singera damską 
sprzedam tanio, Koszyko-
wa 33—1. _____   8882-1
Motocykl DKW 230 sprze
dam. Koszykowa 33—1 
Motocykl Hairley koszem, 
stan bardzo dobry, oraz 
p’ ac 13'CO metrów 75 tysię
cy Wiazownia, Ncwogi-cdz
ka 29—10.___________ 10581-1
Motocykl NiSJJ 250 na cho
dzie, sprzedam. Wiado
mość: Kazimierzowska, 63,
m__3, I piętro. 18 — 20,
Okna sprzedam. Niemcewi 
cza 22 8870-1

Ciągnienie zbliża się!
et u p l o s
w  K o iek Lurce
Nr 4 ulica Marszałkowska 121 
Nr 5 Aleje Jerozolimskie nr 55 
Nr 21 ul. Tarnowa 12. K 1466-1

ta m ie
Oib .dr. KUBUlAiKlorwir, or
dynatorowi szpitala Ub. 
Spoi, w Warszawie, ul. 
Solec (chirurgia), składam 
s erde czne p o ciz i ękcWanie
za dokonanie ciężkiej ope
racji żołądka i dwunastni
cy, Siostrom zaś tego od
działu za troskliwą opiekę. 
8724-1 Miecz. Zaremba

K upujem y
do hurtowej sprzedaży 

od Wytwórców
wszelkie

k 1306 ° t o w a r y

Michel Fssntoulis
Warszawa, ul. Chmielna 6.

Kupujemy
zniszczone
i użyujan

MEBLE biuiow
do przeróbki

W-wa, Zgoda 1 m
Ziindapp 599 sprzedam. KU 
pię Adler-junior. Al. Je
rozolimskie 115. 8667-1

P ra ca  z a o f.
Administracja „Głosu Wol 
nych" poszukuje natych
miast maszynistki. Zgło
szenia: ul. Fałata 15 róg 
Rakowieckiej K 1454-0

Pianino, stan pierwszo
rzędny, orzechowe sprze- 
d£im. Marszałkowska' 52, 
Ga.larateri,ą skórzana, sklep 
Pianino krzyżowe sprze
dam Wiochy, Reymonta
U m 2.___________ 8972-1
Pianino Fibiger. okazja, 
sprzedam. „Plakat", Po
znańska 23, sklep narożny- 

.Pianino sprzedam Bur
gera". oglądać od czwar
tej Chmieina 251—10. Se-
kular._______________8862-0
Powszechna Spółdzielnia 
Spożywców, Kraków, PI. 
Matejki 8, zakupi: 50.000 
szt. zamknięć porcelano
wych do butelek piwnych, 
50.0'00 szt. zamknięć porce 
łanowych do butelek lemo 
ntadowych. Oferty kiero
wać pod W’/w  adresem. 
'Przyjmę Wspólnika, współ 
niozkę dzierżawa dó jadło
dajni. Wilcza 3'0 . 8684-1
Samochód „Styer" 59 do 
sprzedania. Oglądać — 
Chmielna 38. in fo rm a cje  
dozorczyni. 8893-0
Szafa kombinowana jasna 
nowa do sprzedania. Wia
domość: Krzyckiego 5/7,
m. 5, boczna Filtrowej, w 
godzinach od 15 — 17 i cd
20 — 21.    8460-0
Sprzedam „Triumph" 200 
stan dobry. Stalowa 53, 
Warsztat ślusarski, 8969-1 
Sprzedam samochód Opel- 
Super. stan b. dobry Tar
cżyńska 2.___________8756-1
Sprzedam Radio Philips — 
Rejtana 4/41. 8746-1
Stolarkę maszynę uniwer
salną (heblarka, krajzega 
i wiertarka) lekki typ, 
kupię. Oferty pod „Uni- 
iwersalna" Biuro Ogłoszeń 
Marsza, łkowska 3/5 8715-1
Trójwalcówkę do tarcia 
farb lub czekolady z silni
kiem, w dobrym stanie 
sprzedam. Wiadomość — 
Czerw. Krzyża 21/23 m. 45. 
Wanilinę — olejki eterycz
ne i produkty aromatycz
no - c hem ic zne. Kupujemy 
„Strójwąs" Hoża 57. 
Wyprzedaż sreber i dywa
nów. „Teheran", Hoża 48 
(przy Marszałkowskiej).

ChemiCzarka - prasowacz
ka potrzebna od zaraz — 
Pralnia chemiczna. Nowo- 
grodzka 18.__________ 8896-1
Fryzjer męski potrzebny 
na stałe, pomoc sobotnia. 
Hoża 6. 8894-1
Gospodyni potrzebna Sień 
na 30 m 14._________8742-1
Gosposia na wyjazd do 
J ózef cw-'a potrzebna na
tychmiast. Zgłoszenia do 
„Życia Warszawy" — po
kój Nr, 5.________Tk 1470-1
Gruz do wywiezienia po
trzebni furmani. Koszyko
wa 73. ___ 8687-
Kle jarki toreibek wykwa
lifikowane potrzebne. Wy- 
twó r n i.a Cipa,ko W ań Pap i e ̂- 
rowych, Zamojskiego 4. 
Panienka do sprzątania i 
odnoszenia kwiatów po
trzebna zaraz. Oferty — 
„Spokojna" Biuro Ogło
szeń, Poznańska, 38._______
Pielęgniarka - wychowaw
czyni do 2 dzieci potrze
bna' natychmiast. Kazimie
rzowska 14 m 1, codzien
nie 4*—6.____  8741-1
Pomocnica domowa, pod
ręczne do krawieczyzny 
potrzebne. Szpitalna 4—9, 
Poszukuję gosposi samo
dzielnej do dwóch osób. 
Wyjazd do Poznania Re
ferencje. Zgłaszać się 18, 
19,V. godz. 19—21, Al. Róż
6—5. ________________ 8191-1
Potrzebna natychmiast go 
sposia do wszystkiego na 
stale lub przychodnia Wil
cza 25/8_____________1Ó727-1
Potrzebna pomoc domowa 
lubiąca dzieci. ul. 11-go 
Listopada 6 m. 46. 
Potrzebna natychmiast 
zdolna samodzielna do su
kien. Marszałkowska 29. 
Potrzebna gosposia do mał 
żeństwa z dzieckiem cd 
godz. 17. Grójecka 104—27. 
'Potrzebna wychowawczy
ni fretolanka, uczciwa do 
dwojga, dzieci,. Referencje 
Ulica N,a,bielaka 15 (Belwe- 
derska) tel. 425-77. 8759-1
Potrzebna pracownica do
mowa do małej rodziny. 
Puławska 41 m. 14.

Phtr-zebua gosposia zaraz 
Kielecka 29a m. 8 boczna
Rakowieckie j ._______6897-0
Potrzebny chłopiec do fry 
zjera. Grójecka 3. K 1446-1 
putrzeifrny pracownik do 
mycia samochodów. Zgo-
da 13.______________  8993-1
pracownica domowa, po
trzebna samodzielna. Re
ferencje konieczne. Po
znańska 7, magazyn me-
bli, _____________ 8745-1
Szinyciarz potrzebny. Metal 
Standard, Elektoralna 14. 
Tokarz dobry fachowiec 
potrzebny Fabr. Pomp 
Smok, Wolska 231. 8872-1
Wychowawczyni niemowlę 
cia potrzebna, zaraz. Zgło
szenia tel. 893-16, godz. 19 
—29. 8758-1

P ra ca  posz>
Gospodyni samodzielna 
szuka pracy. Piękna 11—21
Gosposia samodzielna przyj 
mie pracę u 1—2 osób. 
Sulkiewicza 5 (naprzeciw 
kolejki wilanowskiej), do
zorca — 4—7 pp. 8749-1
Szukam praktyki w za,kła 
dzie fotograficznym dla 
uzupełnienia wiedzy foto
grafiki lub przystąpię do 
spółki. Oferty Biuro Ogło
szeń, Marszałkowska 3/5 
pod „8754". 8754-1
iTapicer poszukuje róż
nych robót, wykonuje so
lidnie niedrogo. Mokotów,
Czeczotta 15—11._____ 8757-1
Wychowawczyni rutynowa 
na szuka pracy od zaraz. 
Mokotów Czeczotta 15 m. 
9. Strzeżek. 8743-1

N a u k a
Kursy buchalteryjne (wstę 
pne, średnie, wyższe) pro
wadzi Spółdzielnia „Księ
gowy" Mokotowska 61,
tel. 8-64-84.__________ 8869-0
Kursy pisania maszynach 
stenografii, Chmielna 102/1
nowe komplety______7874-0
Tańca Szkoła Mieczkow
skiej — Kłosowskiego, Wil 
Cza 19. Kompletami, poje- 
dyńczo. Nowoczesne. Lu
dowe. K 1333-0
Trzymiesięczne nowocze
sne korespondencyjne kur 
sy księgowości, angielskie 
go. Łódź, skrzynka 163

K 1402-0

L o k a le
AA) 3, 2 pokoje, centralne 
na własność, zą remont. 
Nowogrodzka 42, m. 1, Krę
żeh______  ___  8540-0
A) 3-pokojUwy wygody, 
centralne. 49% willi wła
sność hipoteczną sprzeda 
„Mediator", Nowy Świat
52._________________  8961-0
Centrum, kawalerka wy
gody, pierwsze piętro, wol 
na natychmiast zwrot re
montu odda natychmiast 
„Mediator", Nowy Świat
52̂___________________ 8962-0
C z ter op oko jo w e kol. Sta
szica, zwrot remontu po
leca „Lokata", Żurawia 43
—10._________________ 8720-1
Duży pokój z łazienką, 
piętro, centrum, luksus; 
trzy z kuchnią Żoliborz 
odstąpię za remont. Nowo 
grodżka 20 stolarnia.
_______ 8878-0
DWą małe pokoje kuchnią, 
wygody, Żoliborz, Biela
ny, poszukuje okres rocz
ny płacąc góry „Roczny" 
Biuro Ogłoszeń. Wiejska 14 

8887-1

Kulturalne bezdzietne mał 
żeńswwo poszukuje poko

ju  używalnością,...., kuchni. 
Oferty: „Komorne" Biuro 
Ogłoszeń, Marszałkowska
3/5___________________8754-1
Odstąpię pokój urn eb Iowa 
ny panu na, dobrym sta- 
nowłsku. Wiatraczna 9/1. 
Pokój kuchnią Poznaniu 
na podobne Warszawie. 
Oferty: Glos Wielkopolski 
Poznań, dla 1753 g. 
Poszukiwane dwa pokoje 
kuchnią, wygodami War
szawie lub linie elektrycz
nej kolejki, wysokie ko
morne. Oferty: „Natych
miast" Biuro Ogłoszeń, Po
znańska 38_________ 9954-1
Poszukuję w okolicach 
Warszawy na 2—3 mieś. 
pokoju letniego, dobrze za 
płacę. najchętniej lin;a 
EKD Oferty pod „Dr. me
dycyny" Biuro Ogłoszeń, 
Marszałkowska 3/5, 8692-1
Poszukuję dwóch pokoi 
z kuchnią, łazienką za re
mont niedrogo, bez pośre
dników. Wiadomość: Mar
szałkowska 9, sklep galan
teryjny______________8735-1
Sklep Nowy Świat w pod 
wórzu wydzierżawię na 
warsztat — pracownię. — 
Wiadomość: Maczunder — 
Marszałkowska 97, sklep.

______________ 8934-1
Trzy pokoje, kuchnia, ła
zienka za zwrotem remon- 
tu. Lwowska 9. 8733-1
Umeblowaną kawalerkę 
nowoczesną odnajmę na 
trzy miesiące; Oferty: 
„Wu-Zet", Biuro Ogłoszeń 
Wiejska 14. 8895-1
Zamienię mieszkanie poje 
dyncze w centrum Łodzi 
na pokój w Warszawie, — 
Wiadomość: Radzymińska
55/57 m. 6, godz. 18 do 20.

8995-1

R ó żn e
Cerowanie sztuczne, farbo 
wranie. pranie garderoby, 
futer, pelis, kapców, od
świeżanie krawatów Od- 
nawalnia garderoby Ło- 
pusk, Hoża 41. K 1339-0 
Przepraszam ob. Jachułę 
Helenę za obraźliwe słowa 
wypowiedziane pod jej a- 
dresem w czasie Zajścia w 
demu ob. Szczerbickiego, 
odwołuje je stwierdzając, 
że nie mogły być do niej 
zastosowane. M. Jadze-
wićz._____________  8764-1
Przepraszam ot/ Szczer- 
bińskiego Tadeusza za 
zajście i obraźliwe sło
wa wypowiedziane pod 
adresem jego domu 
W Józefowie koło O- 
iWocka 26.2.39 dając mu tą 
drogą pełną satysfakcję.
M. Jadzewicz._______ 8763-1
Rasowego ostrowłosego fox 
teriera, szczeniaka sprzęt 
dam Konwiktorska 2. m.
3._________  10752-1
Szczenięta 2-mies. podha- 
lańczyki rasowe, do sprze
dania. Wiadomość: tel.
450-29. od 3—4. 8751-1
Wilczycę alzacką, piękną 
9-mies. sprzedam. Hoża 3
m. 8.________________ 8890-1
Zamienię rower trzykoło
wy na spacerowy wózek. 
Sklep konfekcji, PI. Zba
wiciela. 8716-1

Le k a rsk ie
A) Dr. med. Marczewski, 
specjalista skórne wene
ryczne płciowe. Marszał
kowska 69. 9—ll, 3—7.S4P- '

NEKROLOGI
S. P. dr. Ma r c z e w s k i
Jan zmarł 12 V.1950 r., 
przez, lat 81. Naooz.
żałobne w kość. św Ka
rola Boromeusza (na 
Powązkach) 17 bm. (śro
da) ó 11 rano. po któ
rym wyprowadź, zwłok 
na cment. miejsc do 
grobu rodź. Syn, syno
wą i wnuki.

S. P. ŁAiSiZKIEWrCZ 
Michał, emeryt ppłk. 
W. P. żmarł śmiercią 
trag. 12.V.1950 r., przeż.
lat 55 Naboż żałobne 
odbędzie się w kość. św. 
Katarzyny na Służewcu 
16.V (wtorek) o godz. 8. 
po czym pogrzeb na 
cment miejsc. O tym 
smutnym obrzędz:e zaw. 
pogrąż, w głąb. i nieut. 
żalu Zona. syn, krat, 
synowa, wnuczek i ro
dzina.

S.ffP. RESZCZYNSKA 
Maria ze Stamirowskich 
wdowa po śp. Antonim 
op3trz. św. Sakr., po 
dł. i ciężk. cierp zmar
ła 13,V.50 r., ptżeż. lat 83 
Naboż. żal. odbędzie się 
w kość. św Karola Bo- 
rćmeusza na Powąz
kach 17 bm. (środa) O 
16 r„ po którym wypro
wadzenie zwłok na cm. 
miejsc do grobu rodź. 
Córki, zięć, wnuki, pra
wnuczka i rodzina.

S. P. JAN KOSZLA,
Mistrz Cechu Stolar
skiego zasnął w Bogu 
dnia 13 maja 1950 roku,
przeżywszy lat 69. Na
bożeństwo żałobne od
będzie się w kość św. 
Aleksandra Plac 3-ch 
Krzyży dnia 17 bm. w 
środę o godz. 9 i pół r., 
po skończeniu którego 
nastąpi wyprowadzenie 
zwłok ną cmentarz Po
wązkowski do grobu ro
dzinnego, o czym za
wiadamiają krewnych, 
przyjaciół, kolegów i 
znajomych pogrążeni w 
głębokim smutku Zona, 
córki, syn, synowa, zięć, 

wnuczek i rodzina.

Ś. P. Aniela z Ulanow- 
Skich GOTLIB, wdowa 
po śp. Wojciechu zmar
ła dn. 14.V.50 r., przeż. 
lat 70. Naboż. żałobne 
odbędzie się w kościele 
św. Stanisława przy ul, 
Bema w dniu 17 V.50 r. 
o godz. io rano, po 
czym  nastąpi wyprowa
dzenie zwłok na cment. 
katolicki na Woli.
Córka, synowie, synowe 

i wnuczki.

S. P. Jerzy BORMANN 
nnżynijf. doktór nauk 
rolniczych po długich 
cierpieniach zmarł dnia 
14 maja 1950 r. w wieku 
lat 53. Nabożeństwo żał. 
w kaplicy im. Halper- 
4ów przy ul. Młynar
skiej 54 odbędzie się dn. 
17 bm„ t. j. w środę O 
gódz 2 pp., po czym .na
stąpi wyprowadź, zwlók 
do grobu rodzinnego na 
cmentarzu F/wangelicko- 
Augsburskm, o czym 
powiadamiają pogrąże
ni w smutku Zona, 

córki i rodzima.
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Sir. tf ZYCIE WARSZAWA

Sprawy warszawskie

JESZCZE JEDEN PRZEŁOM
1949 rok przyniósł w budownictwie 

stołecznym, a w kolejności potem i w 
całym kraju decydujący przełom. Mu
rarze, cieśle, zbrojarze, betoniarze ru
szyli do współzawodnictwa. W roku 
tym pierwsi racjonalizatorzy budowla
ni zgłosili swoje ulepszenia, pierwsze 
zespoły trójkowe i dwójkowe stanęły 
ra murze, pokazując ile daje odrzuce
nie starych, przeżytych metod indywi
dualnej pracy rzemieślniczej. W roku 
tym rozpoczęto stosowanie siły mecha
nicznej w większym zakresie.

Te osiągnięcia przyniosły bezsprze
cznie duży postęp w dziedzinie budow
nictwa — stały się jednak — pośred
nio — również przyczyną zachwiania 
ównowagi na niektórych odcinkach. 

M. in. na odcinku podziału dochodu 
społecznego wśród samych budowla
nych. Dysproporcje zarobkowe po
wstały w wyniku zbyt niskich norm, 
ich przeżycia się — w związku z za
stosowaniem nowoczesnych metod pra
cy. I tak np. stara norma murarska 
pozwalała — w zespole trójkowym — 
by robotnik mało wykwalifikowany, 
pracujący jako pomoc, zarabiał 4-krot- 
nie więcej niż gdyby pracował indywi
dualnie — podczas gdy murarz w tym 
samym zespole mógł zarobić tylko 2,5 
raza więcej w stosunku do swej staw
ki indywidualnej.

Istniały np. takie normy, które da
wały możność robotnikom niewykwali
fikowanym, zatrudnionym w zespole, 
zarobić kilkakrotnie więcej niż wykwa
lifikowanym, pracującym, ze względu 
na charakter robót, indywidualnie. O- 
brazem tego było np. w robotach zbro- 
jarskich na Żeraniu przekraczanie 
Karm do 2000 proc. W Grudziądzu, 
przy robotach tynkarskich zespół o- 
K ągnął nawet po 3.580 proc. normy na 
osobę!

Podobnie niesłuszne i krzywdzące 
było dla wielu robotników stosowanie 
tych samych norm w pracach ziem
nych, wykonywanych zarówno sposo
bem ręcznym, jak i mechanicznie. Wy
prężyło bowiem postawić robotnika 

przy maszynie, by stał się kandyda
tem do premii za wydajność pracy.

W  Biurach Projektowych istniały 
podobne dysproporcje, gdzie obowią
zywały jednakowe normy bez wzglę
du na to, czy wykonywany był pro
jekt typowy, czy własny.

Nowe normy, które weszły w życie 
2 dniem wczorajszym, 15 bm., likwi
dują ten stan rzeczy, sprzeczny z po
stępem w budownictwie. Stan, który 
częstokroć stawał się powodem, że za
stosowanie ulepszeń i  mechanizacji 
prowadziło — u lepiej zarobkujących 
w sposób łatwy i niezasłużony —  do 
obniżenia wydajności i do lekceważą
cego stosunku do wykonywanych ro
bót.

Nowe normy — dążące do sprawie
dliwego podziału dochodu społecznego 

to jeszcze jeden, zasadniczy prze
łom w naszym budownictwie. (x ).

O d l czernica — za okazaniem legitymacji

10 zł. bilety powrotne
K a rty  pracownicze M ZK będą zniesione

Od dnia 1 czerwca br. wchodzi w życie reforma biletowa MZK. Zamiast 
dotychczasowych kart pracowniczych, wprowadzone zostaną bilety powrotne, 
które każdy pasażer będzie nabywał bezpośrednio u konduktora. Cena biletu 
powrotnego wynosi 10 zł. Będzie on uprawniał do przejazdu z miejsca za
mieszkania do miejsca pracy i z powrotem.

Będą dwa rodzaje biletów powrot
nych: bez przesiadania i z jednym 
przesiadaniem. Cena obydwu rodzajów 
biletów jest ta sama. Bilet z przesia
daniem będzie mógł nabyć pasażer, 
który przedstawi konduktorowi odpo
wiednią legitymację, wydaną przez 
MZK na podstawie zaświadczenia z 
miejsca pracy.

NIKT NIE BĘDZIE 
SKRZYWDZONY

Nabywanie biletów powrotnych ogra
niczone zostało tylko <io godzimy 9-ej. 
Natomiast czas powrotu nie jest ograni
czony. Dla pracowników, którzy rozpo
czynają zajęcia o różnych porach dnia, 
lub zatrudnionych na zmianę nocną, bę
dzie wydany specjalny rodzaj legitymacji, 
uprawniających do nabywania biletów po 
wrotnych w dowomej porze dnia

Nowy rodzaj biletów nie jest ważny 
na komunikację nocną i na komunikację

dzienną w dni świąteczne. Osoby, pracu
jące również w niedzielę, będą miały na 
swoich legitymacjach stemple, uprawnia
jące wyjątkowo do nabywania biletów 
również w święta. Pasażerowie, pracują
cy na zmianę nocną, będą mieli prawo 
wykorzystania biletu powrotnego do godz. 
9 dnia następnego.

Każdy pracownik ma prawo do wyku
pienia tylko 1 biletu powrotnego nawet 
wówczas, gdy zatrudniony jest w kilku 
miejscach. Młodzież szkolna posiada te sa
me prawa, co i ogól ludności pracującej z 
tym, że studenci szkól akademickich po
siadają legitymacje, uprawniające do na
bywania biletów w dowolnej porze dnia. 
Młodzież akademicka ma również i to 
udogodnienie, że zamiast biletu powrotne
go, może tak jak dotychczas nabywać 
10-p rz ej az do w e abonamenty w cenie 50 zł. 
bez względu na rodzaj komunikacji. Bile
ty powrotne są ważne również na do
wolny środek komunikacji przy tej samej 
cenie.

Wykładowca nie skończył kursu
Tak nie może być dalej

IMznaozenia
tHa przysm aków  Gazowni

Przodownicy pracy i racjonalizatorzy 
Gazowni Stołecznej otrzymali odzna
czenia Przodownika Pracy. Czołowi ra 
cjonalizatorzy Masiak, Jaworski, który 
opracował aparat natryskowy do ma
lowania zbiorników i Ostrowski Józef 
<— za odbudowę i remont sprężarki. 
Ponadto Orderem Przodownika Pracy 
odznaczonych zostało 6 dalszych przo 
downików Gazowni.

Akcja szkolenia analfabetów na 
Pradze daje konkretne wyniki. Jesz
cze w roku zeszłym kursy początkowe
go nauczania były nieliczne, obecnie 
jest ich. już około 40-tu. Organizowa
niem i prowadzeniem tych kursów zaj
mują się obok DRN, Liga Kobiet i 
ZMP. Szkolenie trwa bez przerwy. 
Kończą się jedne kursy, otwierają się 
następne, bo kandydatów jest jeszcze 
wielu. W roku 1950 na Pradze-Pólnoc 
rozpoczęto siedem kursów, zakończo
nych zostało sześć. Praga-Południe ma 
obecnie czynnych 17 kursów, na które 
uczęszcza 205 osób. Tyleż kursów za
kończono. W samym tygodniu oświaty 
zakończone zostały 4 kursy, a rozpo
częte 2.

Lecz obok tych osiągnięć są j trud
ności w tej akcji. Szczególnie odczuwa 
się brak nauczycieli, a w wykazie kur
sów zakończonych spotkać można i ta
kie pozycje „wykładowca — kursu nie 
skończył".

Popiera/
Towarzystwo Przyjaciół Dzieci

Zdarza się iż trzeba zmieniać nau
czycieli w czasie trwania kursu. Kursy 
prowadzą przeważnie studenci traktu
jąc to  ̂jako zajęcie doraźne. Stąd w 
wypadku egzaminów, czy przyjęcia 
stałej pracy zaniedbują nauczanie. —  
Ta sytuacja musi ulec natychmiasto
wej zmianie, (w ).

Legitymacje, uprawniające do nabywa
nia biletów powrotnych, ważne są na 
kwartał dla pracowników, pracujących w 
godzinach normalnych i na miesiąc— dla 
pracowników, pracujących w godzinach 
niestałych. Na legitymacji zaznaczony jest 
rejon zamieszkania pracownika. Bilety 
bowiem powrotne można będzie nabywać 
tylko na wozach, oddalających się od 
miejsca zamieszkania

ZMIANY
PRZYNIOSĄ KORZYŚĆ

Instytucje powinny do 20 bm. zgło
sić wykazy pracowników, którym przy 
sługuje prawo nabywania biletów po
wrotnych z przesiadaniem lub bez 
przesiadania. MZK będą przestrzegać 
prawdziwości zgłoszonych danych, 
zwłaszcza jeśli chodzi o uprawnienie 
do nabywania biletów z przesiadaniem.

Pasażer obowiązany jest wykupić 
bilet powrotny natychmiast po wejściu 
do wozu. Leży to zresztą w jego wła
snym interesie, ponieważ niewykupie- 
nie biletu rano pociągnie za sobą ko
nieczność nabycia biletu normalnego 
podczas powrotu z pracy. W stosunku 
do pasażerów, uchylających się od wy
kupienia biletu będą stosowane san
kcje karne od 100-złotowych manda
tów aż do aresztu włącznie.

Zmiany, które będą przeprowa
dzone, leżą w interesie ogółu miesz
kańców stolicy. Zwiększają one bo
wiem kontrolę nad korzystaniem z 
przejazdów ulgowych i ograniczają 
ich nadużywanie. W ten sposób 
część pasażerów będzie musiała o- 
graniczyć ilość zbędnych przejaz
dów, co zmniejszy tłok w wozach.

Nie bez znaczenia jest również to, 
że nowy system biletowy ułatwia 
pracę konduktorom, ponadto zaś u- 
możliwia lepszą kontrolę ich pracy i 
w związku z tym należyte premio
wanie. (H g).

Przystali
»OtJniska«

o t u ia r t a

||j|g

TY Młodzieżowym  
Sportów Wodnych . 
został w niedzielę, 
otwarty sezon 1950.

Ośrodku 
,Ogniskae‘ 
lit bm., 
Na zdję

ciu — zespół sportowy chłop
ców w popisach gimnastycz
nych w czasie imprez, po wcią
gnięciu na maszt bandery 
„Ogniska". Poniżej tłumy pu
bliczności przybyłe na uroczy
stość otwarcia Ośrodka. • irtfaiiii M

»Przyszywnni« rolnicy
bazarze chłopskimn a

Warszawski bazar chłopski, urucho
miony przed dwoma miesiącami, roz
wija się. Świadczą o tym wzrastające 
z tygodnia na tydzień obroty.

Dostawcy — drobni rolnicy z rejonu 
podwarszawskiego przywożą na bazar

T cxbwb&  i

Nowe modele konfekcji damskiej
na pokazie mody w CPL i A

—  Patrz, jaka śliczna sukienka — 
dwie studentki stojące na przystanku 
trąciły się łokciami wskazując na mło 
dą kobietę, w kretonowej czerwonej 
sukience.

— Ładny kreton. Zobacz. A  fason! 
Pewnie jakaś bardzo dobra krawcowa 
szyła. Króciutki rękawek, o i plecy 
wyrzucane — jak w najnowszych żur 
nalach.

Młoda kobieta w gustownej letniej 
sukience weszła do sklepu Centrali

Przemysłu Ludowego i Artystycznego 
w Al. Stalina. Jak się później okazało 
była to modelka, która przebrana już

Dobrze wykorzystany Fundusz Socjalny
zapeuinia dobrą opiekę nad dzieckiem

Dzieci pracownic zakładów A-51 są 
otoczone dobrą opieką. Przy zakładach 
tych istnieje wiele zorganizowanych 
punktów, w których dzieci spędzają 
czas, podczas gdy matki pracują.

godz. 19
i chłop", 
godz 19
13) godz

Pawia
19

T  E  A  V  m  V
OPERY I FILHARMONIA

„Straszny dwór",
POLSKI godz 19 „Bóg, cesarz 
NARODOuYY (PI- Teatralny); 

..świętoszek", .
WSPÓŁCZESNY (Mokotowska

19.15 „Niemcy".
KlAfMfRALNY godz.. 19 „Sprawa 

Fazteraga".MAŁY (Marszałkowska 81): godz
„Przyjaciele".ROZMAITOSCl (Marszałkowska 
godz. 19 ,.Mazepa"

NOWY godz 19 „Moralność Pani Dul
ski*)".

sy r e n a  godz. 19.15 „Wodewil war- 
■t«awski“ . .

d z*ie ci w a r s z a w y  (ul. Konopnickiej 
t, ognisko). W niedz o 12 „Doktór Do- 
little i jego zwierzęta".

LALKI I AKTORA „GULIWER** (Kró
lewska 13): „12 miesięcy ■ S. Marszaka — 

niedz. i święta o godz. 13-ej.
LUDOWY — MUZYCZNY godz. 19 „Ne- 

T tarko".„BAJ" w niedzielę o 12-ej „Kret i ża
ląc" Matwiejewa w sala Teatru Małego.

TEATR LALEK „Niebieskie Migdały" 
AU Puszkina „Bajka o rybaku i rybce"

8) :

8 i 1  !%J / i
33): „Śluby Ka- 
19, 21. niedz 13.

ATLANTIC (Chmielna 
walersfkie" godz. 15, 17, 
dozw. od 7 lat.

PALLADIUM (Złota 7/9): Koncert Bee- 
thovena godz. 15, 17, 19, 21, w niedz. 13, 
dozw. od 7 lat.

POLONIA (Marszałkowska 56): „Skrzy
dlaty dorożkarz" godz 14, 16. 18, 20, niedz. 
12, dozw. od 10 lat.

STYLOWY (Marszałkowska 112): „Woł
ga, Wołga" gcdz- 15> 17. 18. 21. niedz. 13, 
dozw. od 7 latSYRENA (inżynierska a): „Gdzieś na 
pograniczu", godz. 17, 18, 21, niedz. 15, 
dozw. od 14 lat.

STOLICA (Narbutta): „Urodzony w paź
dzierniku" godz. 17 19. 21, niedz. 15,
dozw. od 14 latTĘCZA (Suzina 4): „Spotkanie nad Ła 
fcą" godz. 17, 18. 21 .niedz. 15, dozw od 
14 lat,1 MAJA (Podskarbińska 6): „Zwarowa 
ne lotnisko", godz. 17, 19, 21, niedz 15, 
dozw. od 14 lat.

OCHOTA (Grójecka 63>: „Czekaj na 
mnie", godz. 17, 19. 21, niedz 15, dozw. 
od 14 lat,

KUNO W—Z (Leszno 136/137): „Zakocha
ni są sami na świecie" godz. 17, 19, 21, 
niedz. 15, dozw. od 18 lat.

S i n T / l i i  W
MUZEUM NARODOWE — Zbiory stale: 

Sztuka Starożytna, Sztuka Gotycka, Sztu
ka zdobnicza. Malarstwo Włoskie — otwar

te we wtorki, środy i piątki — grwtz. io—15 
w czwartki, soboty godz. 10 —17, w nie
dziele i święta godz. 10 —19. w  ponie
działki Muzeum Narodowe zamknięte.

MUZEUM W WILANOWIE — otwarte 
codziennie oprócz poniedziałków, godz. 
10 — 18.

Z O O
Otwarte codziennie 

godz. 19-ej.

»  A  0  I  O

od godz. 9-ej do

Jest więc żłóbek, w którym przeby
wa codziennie 20 dzieci. Matki, miesz 
kające daleko od A-51, pozostawiają 
dzieci w innych żłobkach, a zakłady 
pokrywają związane z tym koszty.

Dziecko w wieku od 3 do 7 lat może 
matka na czas pracy zostawić w przed 
szkolu przy zakładach. Codziennie ha
sa po przedszkolu 50 dziewcząt i chłop 
ców. W przedszkolu mają one zapew
nioną dobrą opiekę i wyżywienie — 
matki mogą Więc pracować spokojnie, 
nie troszcząc się o swoje pociechy. 
Pracownice A-51, mieszkające daleko 
od zakładów, pozostawiają dzieci w 
innych przedszkolach, za co zakłady 
tym przedszkolom płacą.

Wreszcie dzieci w wieku od 7 do 14 
lat spędzają czas wolny od zajęć szkol 
nych w świetlicy A-51. Przychodzi tu 
codziennie 65 dzieci — odrabiają lek
cje, bawią się, dostają 2 razy jedze
nie. 30 dzieci z A-51 i A-52 (wydział 
socjalny przy A-51 obejmuje swoją 
działalnością te 2 zakłady) korzysta z 
innych świetlic, za co zakłady wnoszą 
opłaty.

Opieka nad dziećmi pracownic A-51 
jest dobrze zorganizowana, gdyż za
kłady należycie korzystają z pienię
dzy, przeznaczonych na ten cel. W 
roku ubiegłym zakłady te rozchodowa 
ły całkowicie sumy, przeznaczone na 
Fundusz Socjalny, czego nie można po 
wiedzieć o wielu innych warszawskich

na dzień 16 maja 1950 r.
(wtorek)

Na falach: 1321,6 W  366,7 218 2J,9 
288J 230J. Z19fi 202fi 199,7 m.

Wiadomości 5.15 6.00 6.45 8.00.
Wszechnica 8.15,
5.10 Początek audycji. 5.20 Koncert.

6.05 7.10 Gimnastyka. 615 7..20 Muzyka.
Na fali 1321 fi m.
Wiadomości 12.04 16.00 20.00 23.00.
Wszechnica 9.15 21.10.
8.45 Głos mają kobiety. 8.55 Muzyka. ? fahrvkacb A właśnip na onicke nad 9.35 Aud. Inf. o wyższych studiach, i laDr.ylca.C1\* , A  właśnie na opiekę nad

9.45 Leśne melodie. 10.00 PCK. 10.10 matką 1 dzieckiem wydawać się powin 
lila  przedszkoli. 10.30 Muzyka tanecz- * 
na. 10.50 Informacje. 10.55 Dla klas 
I— II. 11.15 Odcinek pow Olchy pt.
„Most nad urwiskiem . 12.30 Dla wsi.
12.55 Melodie ludowe. 13.25 Przerwa.
15.00 O Statucie PZPR- 1? ; ^ PP1zerwa- 
16.20 Muzyka radziecka. 1/.00 Skrzyn
ka techniczna. 17.15 Mozart —  Sonata 
c-moll. 17.30 Dla świetlic młodzieżo
wych. 17.45 Z kraju i ze świata. 18.00 
Głos mają kobiety. 18.20 Muzyka w 
wyk. Zesp. Wasiaka. 18.40 Słuchowis
ko konkursowe. 19.40 Recital śpiewa
czy Aubrey Pankeya. 20.40 Koncert 
Sekstetu P. R. 21.00 Dla wsi —  Plano
wanie w rolnictwie. 21.30 Rezerwa..
22.00 Muzyka taneczna. 23.15 Utwory 
Franciszka Couperin‘a. 24.00 Hymn i 
koniefe audycji.

Na fcdi 366,7 m. [
Wiadomości 16.00 20.00 23.00.
Wszechnica 18.40 22.00.
13.30 Kopcert. 14.00 Z życia Węgier.

14.15 Muzyka. 14.55 Aud. dla chorych.
15.10 Dla szkól popołudniowych. 15.30 
Dla świetlic dziecięcych. 16,20 Dzien
nik warszawski. 16.40 Dawne melodie 
karnawałowe. 16.50 .Wiadomości z te
renu. 17.00 Koncert symfoniczny. 20.40 
Koncert pod dyr. Ciukszy. 21.00 Aud. z 
cyklu: Stanisław Moniuszko. 21.30 Re
portaż z Międzynarod. turnieju pięś
ciarskiego. 21.45 Audycja satyryczna.
22.15 Muzyka taneczna. 23.15 Utwory 
Franciszka Couperina. 24.00 Hymn i 
koniec audycji.

Polskie Radio zastrzega sobie mo
żliwość zmian w programie

do pokazu mody wyszła na chwilę ze 
sklepu do budki z papierosami. 

RÓŻNIĄ SIĘ... TAŃSZĄ CENĄ 
Słuszne i uzasadnione były słowa 

uznania dwóch warszawskich studen

tek, gdyż Centrala Przemysłu Ludowe 
go i Artystycznego pokazała na wczo 
rajszym pokazie mody, że suknie se
ryjnej produkcji opuszczające warszta 
ty wytwórcze Centrali różnią się od 
najelegantszych sukien z wystaw pry
watnych sklepów i domów mody je 
dynie... trzykrotnie niższą ceną.

CPLiA produkuje bowiem sukienki 
z mongolu, samodziału bawełnianego, 
surówki lnianej i kretonu, których cs- 
na waha się od 3 do 7 tys. zł. Np. 
spacerowa elegancka sukienka z lnia
nej surówki w różnokolorową kratkę 
kosztuje 6.700 zł. Sukienka z mongolu 
—  6.800 zł, zaś ceny sukienek kreto- 
nowych nie przekraczają 3.500 zł. Na 
Podkreślenie zasługuje fakt, że kre-

Słównie groch, fasolę i nabiał (se y  
wiejskie, masło osełkowe, jaja itp.}. 
Mogą oni korzystać w zamian z żaka 
pów najbardziej atrakcyjnych artyku
łów przemysłowych, znajdujących się 
w stoiskach bazarowych, jak: skóra, 
odzież, materiały wełniane i bawełni a
ne, żelazo, artykuły gospodarstwa do
mowego itp.

Dobrze zaopatrzone stoiska bazaro
we ściągają nie tylko rolników, ale 
także handlarzy, spekulantów, podają
cych się za rolników. Ostatnio dwu
krotnie ujawniła kontrola bazaru 
„przyszywanych*' rolników, którzy do
starczyli do punktu skupu na bazarze 
pewne ilości fasoli, a potem wykupy
wali ze stoisk towary dla celów spe
kulacyjnych.

Korzystając z dwumiesięcznego do
świadczenia pracy bazaru na Zieleń 
ku, kierownictwo W SS organizuje dr- • 
gi bazar chłopski na Pradze przy ul. 
Korsaka. Otwarcie nowego bazaru na
stąpi 25 bm. (i)

MATECZNIKU
Na Bazarze Różyckich na Pradze, w naj

większym skupisku prywatnych handla
rzy, WSS uruchomi av najbliższym czasie 
swoje stoiska. Na razie cztery — sprze
daży artykułów przemysłowych: skóry i 

, . . . .  . obuwią, odzieży, artykułów gospodarstwa
tony są pierwszego gatunku o rożnych—domowego oraz mydlą i chemikafii. Obslr-
barwach i deseniach

„WYMYŚLNE** WDZIANKO
Szczególne zainteresowanie na po

kazie wzbudził komplecik kretonowy 
składający się z szortów, opalacza, 
szlafroczka,^ bolerka i spódniczki (zdję 
cie w tekście). Cena tego wymyślnego 
„wdzianka** wynosi 4.700 zł.

Ale i o ubrankach dziecięcych nie 
zapomniała Centr. Przem. Ludów, i 
Artystycznego. Na wczorajszym poka 
zie zostały zademonstrowane prak
tyczne, łatwe do prania i prasowania 
mundurki szkolne, sukienki i fartusz
ki, a wreszcie kapturki dla najmłod
szych pociech.

Obecni na pokazie przedstawiciele 
dyrekcji PDT, WSS i MHD poczynili 
w Centrali liczne zamówienia, toteż 
juz w przyszłym tygodniu na 
wystawach  ̂ sklepów uspołecznio
nych^ pojawią się damskie sukienki i 
dziecinne ubranka pochodzące z Centr. 
Przem. Ludowego i Artystycznego.

(bas)

no poważny procent tego Funduszu. 
Wyciągnąć z tego odpowiednie wnio
ski powinny zakłady, w których Fun
dusz Socjalny nie jest jeszcze w pełni 
wykorzystany, (e)

W  tym roku
trolieybus na Kruczej

Zapadła ostateczna decyzja co do 
budowy linii trolleybusowej na ul. 
Kruczej. Linia ta będzie wybudowana 
do końca bież roku na odcinku od ul. 
Pięknej do Brackiej. Obecna linia 
trolleybusowa, przebiegająca Alejami 
Stalina i Bracką będzie jeszcze przez 
pewien czas zachowana.

MZK rozpoczną również budowę 
linii trolleybusowej od PI. Unii w kie
runku Czerniakowa wzdłuż ulic: Spa
cerowej, Parkowej, Belwederskiej i 
Chełmskiej. W tym roku postawione 
zostaną tutaj słupy i być może, zało
żona zostanie część sieci górnej. W y
dział Komunikacyjny Z. M. przepro
wadzi w związku z tym gruntowny re
mont jezdni na ul. Chocimskiej, Bel
wederskiej i Spacerowej, oraz wybu
duje od nowa odcinek ul. Parkowej od 

i Belwederskiej do Spacerowej. (H g).

(tó 4 e d jcu k jc* L

„W łasny" czy wspólny
uOtd roku 1945 mieszkam przy ul. Ikara - 

Dom nasz, administrowany przez 
WAiN, zamieszkuje 8 rodzin. Przy domu 
znajduje się ogródek. W roku 1945 ogró
dek ten rozparcelowali między siebie 
trzej lokatorzy i uważają, że' działki są 
ich własnością. Po trzech latach użytko
wania ogródka jeden ze szczęśliwych po
siadaczy działki przestał ją uprawiać. 
Wówczas zająłem jego pół działki, a dru
gą połowę zajęła inna rodzina, również 
nie posiadająca ogródka. Korzystałem 
z ogródka przez dwa lata, lecz w roku 
bieżącym były „właściciel" działki przy
pomniał sobie siwo je prawa do niej i ku 
zmartwieniu moich dzieci ogródek mi 
zabrał. Zwracałem się o interwencję do 
administracji domu. Komitetu Blokowe
go 1 M. O., ale bezskutecznie.

Uprzejmie proszę o wyjaśnienie, czy 
poprzedni użytkownik miał prawo ode
brać nam działkę i jak ta sprawa uregu
lowana jest zasadniczo.

S, W.
(nazwisko i adres znane Redakcji).

„ . *
Pome-waz poruszona przez oh. 8. W . 

kwestia ogródków przy domach, admi
nistrowanych przez W AN , interesuje 
szerszy ogół naszych Czytelników, po
dajemy informacje, jakich nam w tej 
sprani)ie udzieliła Dyrekcja WAN-u. 
Otóż: ogródki o powierzchni łącznej 
do 100 m. kw. rozdzielane są na grząd
ki i przydzielane lokatorom bezpłatnie 
prżez Komitety Blokowe. Przydział 
grządki jest jednoroczny. Ogródki o

Dziś »S!raszny dwór«
Po powrocie z występów w Zw. Ra

dzieckim, znakomity artysta, Stanisław 
Roy, wystąpi dziś w roli Stefana w ope
rze „Straszny, dwór**. Początek przedsta
wienia o godz. 19-

pawlerzahm ponad 100 m. kw. (które 
mogą nawet leżeć poza terenem po
sesji) przydziela lokatorom Dyrekcja 
WAN-u, pobierając za użytkowanie 
działek drobne opłaty administracyjne.

W  opisanym przez naszego Czytelni
ka wypadku należy zwrócić się przez 
Komitet Blokowy do Dyrekcji WAN-u, 
która rozstrzygnie spór. (Red.).

giwać je będzie przeszło S0 sprzedawcói _ 
NAJWAŻNIEJSZY KLIENT 

Dlaczego w licznych spółdzielczych skle
pach spożywczych często nie ma wybora, 
a nawet jest brak wędlin? Odczuwają to 
szczególnie dotkliwie mieszkańcy tych 
dzielnic, w których są sklepy spółdziel
cze, a nie ma sklepów Centralnego Na
rządu Mięsnego (CZPMs).

Zaopatrzenie sklepów WSS w wędliny 
szwankuje, ponieważ CSPMs dba przede 
wszystkim o swoje sklepy i do nich kie
ruje główną masę wędlin. Sklepy te są 
często przeciążone i nie mogą szybko ob- 
służyć wszystkich klientów. Lecz dbałość 
o sklepy powinna, iść w parze z dbałością o klienta.

CZPMs, zwiększając przydziały wędlin 
dla  ̂ sklepów spółdzielczych, odciążyłby 
swoje sklepy, ułatwił kupno wędlin klien
tom z przedmieść i mógłby sprzedać wic 
cej towaru niż obecnie.

WIĘCEJ TAŃSZEGO 
Wystawy sklepów z obuwiem Spólnoty 

Pracy, wypełniane są towarami... Nieś je' 
ty przeważnie drogimi i niesezonowymi 
modelami, w cenie 7—10 tys, zł A prze
cież spółdzielcze warsztaty produkują płó 
cienne pantofle na sznurku, sandałki itp
Te popularne rodzaje są jednak do nab
cia tylko w wielobranżowym sklepie Spól 
noty Pracy przy. ul. Marszałkowskiej 100 

Spólnota. Pracy powinna tak ułożyć swó 
rozdzielnik, ażeby jej sklepy były równ 
miernie zaopatrzone, a warsztaty spć- 
dzielcze powinny produkować więcej tao szego obuwia.

RABARBAROWE OPARCIE 
W gospodzie W®iS przy ul. Puławskie; 

o godzinie 16-ej zamówiłam obiad klub;> 
wy — pisze do Red. ób. M. F. — Porów 
oująe jednak jadłospis z tym, co mi po 
uano — przekonałam się, że zupa i dr IDe danie są te same, co w obiedzie po 
Pularnym z tym, że zamiast potrawki cie- 
lęcej podano mi gulasz cielęcy — no i de 
ser (kompot z rabarbaru). Porcja komp■■ 
tu w tym wypadku (obiady nie róini‘3 
się daniami) kosztowała mnie 85 zł.

Zastanawiająca kalkulacja obiadu kiubo 
wego, oparta na kompocie.
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ZAINTERESOWANY. Krzyż Srebrny Or
deru Yirtuti _ Militari jest równoznaczny 
z Krzyżem Virtuti Militari V klasy.

J. K. Wobec tego, ie na terenie Domu 
Akademickiego mieszka wielu studentów 
o identycznych nazwiskach, a nawet imio
nach, Urząd Pocztowy Warszawa 22, celem 
uniknięcia niewłaściwego doręczenia prze
syłanych pieniędzy, zmuszony jest prosić 
adresatów o dodatkowe informacje zwią
zane z przekazem. Ponieważ, jak Pan to 
opisuje, informacje takie są często kło
potliwe dla odbierających przekazy, radzi
my, aby samorząd Panów ustalił z Urzę
dem Pocztowym jakąś łatwiejszą formę 
załatwiania tych spraw.

N. T. Z UL. WIELICKIEJ. Sprawę są
siada Państwa, który uproszczonym spo
sobem oczyszcza szambo wylewając zawar
tość dołu na środ.ek ulicy, należy prze
kazać miejscowemu Komitetowi Blokowe
mu. Gdyby Komitet Blokowy nie był w 
stanic zapołpec na przyszłość podobnym 
wyczynom aspołecznego sąsiada, należy 
zawiadomić Miejski Wydział Sanitarny.

M. KOSUTOWA. Właściciel domu. jest 
obowiązany zarówno do dbałości o stan sa
nitarny domu, jak i wykonania niezbęd- 

| nych reperacji bieżących. V wypadku, o

którym Pani pisze, należy sprawę porosty 
na posiedzeniu Komitetu Blokowego. O w y 
niku starań w K.B, prosimy nas zawi;< 
domić.

STAŁY CZYTELNIK. Kończy Pan ob< 
cnie średnią szkołę elektryczną. Prosi Pr 
nas o podanie adresu liceów, odpowiada
jących kierunkowi dotychczasowej nauki 
Pana. Liceum Telekomunikacyjne znajdu.i 
się przy ul. Nowogrodzkiej 45. Liceu . 
Elektryczne przy ul. Okopowej 55 i wi. 
czorowe Liceum Radiowe przy ul. Hożej 
88. O warunkach przyjęcia i składania p* 
dań zostanie Pan poinformowany w s> 
kretariacie tych szkół.

OLKJNlfH L. Prosimy o podanie nar, 
adresów i nazw zakładów pracy Pani i jej 
męża.

K. K. Mieszka Pan z rodziną w domu, 
który Komisja Budowlana przeznaczyła dt; 
rozbiórki. Termin eksmisji został już usta 
lony. Pyta Pan. czy przysługuje Pan.: 
mieszkanie zastępcze na terenie Warsze 
wy. Mieszkanie zastępcze Państwo ©trzy - 
mają, lecz Wydział Kwaterunkowy Z. 5? 
dysponuje niewspółmiernie małą liczi, 
wolnych lokali w stosunku do zapotrzebo 
wania na nie. Nie jest więc wykluczeń:, 
że otrzymają Państwo lokal zastępczy pod 
Warszawo


