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Stan prac nad zmianami w modelu gospodarki
Informacja pos. O. Lange ir  Komisji Sejmowej
Przyjęcie projektu ustaruy o kredytach dodatkoinych na br.

Jak podaje wydz. prasowy Biura Sejmu, 22 bm. obradowała Sejmowa 
Komisja Planu Gospodarczego, Budżetu i Finansów. Porządek obrad obej
mował omówienie rządowego projektu ustawy o kredytach dodatkowych 
na br. oraz informację o realizacji modelowych propozycji Rady Eko
nomicznej przy Radzie Ministrów.

Przewodniczący Komisji pos. O. 
Lange, zagajając obrady, podkreślił, 
że przedstawiony przez rząd projekt 
ustawy o "dodatkowych kredytach jest 
wyrazem nowej praktyki i stosunku 
do Sejmu. Chociaż rząd na podsta
wie ustawy budżetowej upoważniony 
jest do zmian w budżecie, wynika
jących z przekraczania planów gos
podarczych, to jednak zwracanie się 
do Sejmu o zgodę na te dodatkowe 
kredyty realizuje w pełni zasadę 
kontroli gospodarki przez Sejm.

Projekt ustawy o dodatkowych 
kredytach zreferował Komisji pos. 
E. Ajnenkiel.

Z wyjaśnień udzielonych posłom 
przez przedstawiciela Min. Finansów 
dyr. Wintera wynika, że zaprojekto
wana kwota dodatkowych dochodów 
została specjalnie ograniczona do 
wysokości projektowanych nowych 
wydatków. W rzeczywistości nato
miast nadwyżka budżetowa będzie 
wyższa.

Projekt ustawy o kredytach do
datkowych na 1957 r. wraz z po
prawkami proponowanymi przez re
ferenta, Komisja przyjęła przy je
dnym głosie wstrzymującym się. 
Sprawozdawcą, który przedstawi 

teń projekt na plenarnym posiedze- BERLIN (PAP). Dziennik „Neues 
Deutschland.11 w artykule wstępnym 
pt. „W ślepym zaułku11 stwierdza, że 
zerwanie stosunków dyplomatycznych 
z Jugosławią jest demonstracyjnyrh 
aktem bońskiego imperializmu.

BELGRAD (PAP). Według nieofi
cjalnych informacji uzyskanych przez 
korespondenta „Politiki11 w Berlinie, 
można się spodziewać, iż w najbliż
szym czasie Egipt i Syria uznają 
rząd NRD, a wkrótce potem Burma 
i inne kraje azjatyckie.

BONN (PAP). Zach od n i o-n i em iec - 
ka agencja prasowa DPA podała we 
wtorek oświadczenie przedstawiciela 
MSZ PRL w sprawie zerwania przez 

J3onn stosunków z Jugosławią. Wia- 
Dietrich. i domość swą DPA zaopatruje tytu-

W toku spotkania omówiony zostali łem: „Ostre stanowisko polskiego mi- 
plan prac ustawodawczych Sejmu na j nisterśtwa spraw zagranicznych11.

Spotkanie Prezydium Sejmu
z przedstawicielami Rządu

22 bm. odbyło się w gmachu Sej
mu spotkanie Prezydium Sejmu z 
przedstawicielami Rządu. W spotka
niu wzięli udział: Marszałek Sejmu 
C. Wycech, wicemarszałkowie Sejmu 
Z. Kliszko i J. Jodłowski oraz prezes 
Rady Ministrów J. Cyrankiewicz, 
przewodniczący Państwowej Komisji 
Planowania przy Radzie Ministrów 
S. Jędrychowski, min. Finansów T.

niu Sejmu, będzie pos. E. Ajnenkiel.
Z kolei przewodniczący Rady E- 

kgnomicznej pos. O. Lange udzielił 
Komisji wstępnych informacji o stanie 
prac nad zmianami w modelu gospo
darki narodowej.

Jeśli mówimy o sprawach modelo
wych, mamy oczywiście na myśli 
podstawowy problem, jakim jest spo
sób zarządzania socjalistycznym prze
mysłem.

Otóż w tym  zakresie — przypom ina po 
seł Lange — dokonano już w cześniej szere
gu w ażnych posunięć. N ależy do nich — 
jak  wiadom o — przy jęcie  przez Sejm  usta
wy o radach  robotniczych, uchw ala Rady 
M inistrów  o ograniczeniu  zasięgu cen tra l
nego p lanow ania i nadan iu  przedsięb ior
stw om  państw ow ym  szeregu upraw nień  w 
zakresie inw estycji, kap ita lnych  rem ontów , 
za trudn ien ia , płac i spraw  finansow ych, 
uchw ała Rady M inistrów  w spraw ie podej
m ow ania eksperym entów  ekonom icznych 
przez przedsięb iorstw a państw ow e, pow o
łanie resortow ych kom isji rozjem czych po
m iędzy radam i robotniczym i a jednostkam i 
nadrzędnym i w aparacie  gospodarczym ; 
dalej — przekazyw ano stopniow o szereg 
dziedzin produkcji i handlu  pod zarząd rad

narodow ych. Z dalszych posunięć należa
łoby w ym ienić np. obejm ow anie pew nych 
dziedzin p ro d u k c ji przez spółdzielczość 
spożywców dtp.

Wszystkie te posunięcia należy 
potraktować jako wstępne w dziedzi
nie gruntownych zmian w metodach 
planowania i zarządzania gospodarką 
narodową.

Obok znanych tez Rady Ekonomicz
nej w sprawie zmian modelowych w 
przemyśle socjalistycznym, Rada o- 
pracowała dodatkowo tezy w spra
wach prywatnego rzemiosła i handlu, 
tzw. małej reformy handlu, zmian w 
zarządzaniu PGR, w zarządzaniu bu
downictwem i in.

Z wymienionych tez uchwalonych 
przez Radę Ekonomiczną, stanowiącą 
organ doradczy rządu — tezy w spra
wie PGR zostały przyjęte przez Mini
sterstwo Rolnictwa, jako słuszne i 
wymagające realizacji. Tezy dotyczą
ce reformy handlu, w zasadzie za
aprobowane przez nowe kierownictwo 
resortu handlu, spotkały się ze znacz
nie dalej idącymi zamierzeniami kie
rownictwa resortu w sprawie reor
ganizacji tej dziedziny gospodarki. 
Tezy odnoszące się do prywatnego 
rzemiosła i handlu zostały przekaza-

Szwecja reprezentantem interesów Jugosławii w Bonn 
Egipt i Syria uznają NRD?

najbliższy okres oraz niektóre zagad
nienia wynikające ze stosunków mię
dzy Sejmem i Rządem.

BELGRAD (PAP). We wtorek pre
zydent Tito odbył rozmowę z b. am
basadorem Jugosławii w NRF.

Adenauer po raz trzeci kanclerzem
Deklaracja programowa i zaprzysiążen e rządu 
dopiero w przyszłym tygodniu

BONN (PAP). Bundestag dokonał 
we wtorek wyboru nowego kancle
rza, którym po raz trzeci został Kon
rad Adenauer. Na 475 ważnych gło
sów 274 padły na kandydaturę Ade- 
nauera, przeciwko 192 przy 9 wstrzy
mujących się. Spośród deputowanych 
zach. Berlina, którzy głosowali jedy
nie symbolicznie, bez wpływu na wy
niki, 8 posłów głosowało za Adenaue- 
rem, a 13 — przeciwko.

»Polska tu 1957 r.«
Odczyty min, Bieńkowskiego
u j  Londynie i  Kopenhadze

LONDYN (PAP). 22 bm. przybył do 
Londynu min. oświaty W. Bieńkow
ski.

Na zaproszenie .Królewskiego In
stytutu Spraw Międzynarodowych 
min. Bieńkowski wygłosi 24 bm. w 
Chatham Hou©e odczyt na temat roz
woju sytuacji politycznej i gospodar
czej w Polsce w okresie ostatniego 
roku.

W czasie pobytu w Anglii gość pol
ski złoży wizytę w brytyjskim min. 
oświaty i będzie podejmowany 28 
bm. przez rząd brytyjski śniadaniem- 
Na zaproszenie Zw. Prasy Zagranicz
nej min. Bieńkowski weźmie rów
nież udział 29 bm. w przyjęciu pra
sowym w Dior chester Hotel, na któ
rym wygłosi przemówienie na tem-at 
„Polska w reku 1957“. Min. Bieńkow
skiemu towarzyszy dr J. Wilder 
z PAN.

W drodze powrotnej min. Bieńkow
ski zatrzyma się na kilka dni w Ko
penhadze, gdzie wygłosił prelekcję o 
podobnej tematyce.

Eaissa ca giełdzie
noujojo

NOWY JORK (PAP). 21 bm na
giełdzie nowojorskiej zanotowano po
ważny spadek kursów akcji, nie spoty
kany cd wielu lat. Przeciętnie kursy 
akcji 60 towarzystw obniżyły się o 
5,1 dolara. W ciągu jednego dnia 
łącznia wartość zarejestrowanych 
akcji na giełdzie nowojorskiej obni
żyła się o 6,3 mld dolarów.

Bundestag wybiera kanclerza zwy
kłą większością głosów. Kanclerz o- 
trzymał więc 25 głosów więcej, aniżeli 
wymaga tego konstytucja. Przed czte
rema laty uzyskał on 59 głosów ponad 
wymaganą większość.

Zgodnie z konstytucją NRF, Bun
destag powinien obecnie na kolejnym 
posiedzeniu zatwierdzić nowy skład 
rządu, po czym Adenauer musi złożyć 
w Bundestagu deklarację programo
wą rządu. Początkowo przewidywano, 
że zaprzysiężenie gabinetu nastąpi 23 
hm. Przemówienie programowe kan
clerz wygłosić miał w piątek.

Jak podaje agencja DPA, zaprzy
siężenie rządu i złożenie przez Ade- 
nauera deklaracji odroczone zostało 
do przyszłego tygodnia. W kołach 
dziennikarskich podaje się jako po
wód zwłoki nie zakończone jeszcze 
targi wokół osoby b. min. finansów 
Schaeffera. Wystosował on list do 
kanclerza domagając się wyjaśnień, 
jakie będą kompetencje min. skarbu, 
które to stanowisko zaproponował mu 
kanclerz w zamian za tekę min. fi
nansów (ministerstwo skarbu dotych
czas nie istniało).

Jak podaje boński korespondent 
PAP, w kołach poinformowanych 
przypuszcza się, że zwłoka wiąże się 
również z trudnościami w opracowa
niu deklaracji programowej w związ
ku z nową sytuacją, jaka powstała 
po zerwaniu stosunków z Jugosła
wią.

Powołanie Rady 
Przedsiębiorstw Rybołówstwa 
Morskiego

22 bm. w Gdyni na posiedzeniu 
dyrektorów i przewodniczących rad 
robotniczych ' 8 państwowych przed
siębiorstw rybackich — została po
wołana Rada Państwowych Przedsię
biorstw Rybołówstwa Morskiego. Je
dnocześnie uchwalono statut Rady. 
W jej skład wejdzie 17 osób — po 
■dwie z każdego przedsiębiorstwa o- 
raz stały sekretarz.

Przewodniczącym Rady będzie ko
lejno co kwartał dyrektor innego 
przedsiębiorstwa. Pierwszym zoj^ł 
dyr. Olęszkięwicz z  „Arki", J

SZTOKHOLM (PAP). W Sztokhol
mie podano do wiadomości, że na 
prośbę rządu jugosłowiańskiego rząd 
Szwecji zgodził się reprezentować w 
Bonin interesy Jugosławii.

ne do wykonania odpowiednim re
sortom. Podobnie przedstawia się 
sprawa tez dotyczących budownictwa.

Najważniejsze tezy, dotyczące zmian 
w planowaniu i zarządzaniu przemy
słem socjalistycznym, stanowiące pod
stawową reformę modelową, zostały 
przez Radę Ministrów w zasadzie za
akceptowane i przyjęte jako stano
wisko rządu (w lipcu br.), z równo
czesnym poleceniem Radzie Ekono
micznej skonkretyzowania tych tez 
i przystosowania ich do poszczegól
nych dziedzin przemysłu i zarazem 
uwzględnienia doświadczeń zakładów 
eksperymentujących.

Jeśli chodzi o podjęte w przemy
śle eksperymenty ekonomiczne, na
leży stwierdzić — mówi poseł Lan
ge *— że w zasadzie żadna forma 
eksperymentowania nie dała rezul
tatów ujemnych. Fakt ten ma nie
zmiernie istotne znaczenie z tego 
względu, że tezy modelowe Rady E- 
koncmicznej idą w swych założe
niach dalej od podjętych ekspery
mentów, których wyniki będą więc 
spożytkowane przy konkretyzowa
niu tez.
W opinii społeczeństwa występowa

ło, i mogło występować, zjawisko 
pewnego zaniepokojenia zbyt powol
nym procesem zmian dokonywanych 
w modelu gospodarki socjalistycznej, 
któremu to procesowi przeciwstawia
no śmiałość założeń nowej polityki 
rolnej.

Trzeba zdać sobie sprawę — mówi 
dalej poseł Lange — że określenie 
zasad polityki rolnej było przedsię
wzięciem stosunkowo łatwiejszym,

(DOKOŃCZENIE NA STR. 2)

„ U R S U S -  2 5 “

Biuro Konstrukcyjne Zakładów Mechanicznych „Ursus“ ukończyło pracę 
nad nowym ciągnikiem „Ursus-25“. Jest to traktor o ciężarze 1360 kg z sil
nikiem „Diesla“ o mocy minimalnej 25 KM. Prototyp „Ursusa-25“ po pró~ 
bach ro zespole Pasym pod Szczytnem ma za sobą 120 godzin ciężkiej orki 
a silnik — 200 godzin pracy. Próby te wykazały (w porównaniu z ciągni
kami zagranicznymi tej mocy) dobre właściwości eksploatacyjne. Nr ~ 'lą
du: traktor „Ursus-25“ w czasie prób terenowych. Fot. — CAF

W n a f b l i ż s z y c h  d n i a c h — p o d p i s a n i e

szczegółowej irnioiujj z CSR
o kredytach dla górnictwa

Przedstawiciel PAP dowiaduje się, 
że jeszcze w tym tygodniu spodzie
wany jest przyjazd do Warszawy 
specjalnej delegacji CSR, która, po 
przeprowadzeniu odpowiednich roz
mów, podpisze wspólnie z polską de
legacją umowę, precyzującą szcze
góły udzielenia Polsce przez Cze
chosłowację kredytu towarowego w 
wysokości 250 min rubli dewizowych 
na rozbudowę naszego górnictwa wę
glowego.

Umowa ta będzie realizacją posta
nowień zakończonej przed kilkoma 
dniami w Warszawie pierwszej sesji 
Polsko-Czechosłowackiego Komitetu 
Współpracy Gospodarczej. Jednym z 
istotniejszych wyników dotychczaso
wej pracy tego Komitetu było zawar
cie porozumienia w sprawie ścisłej 
współpracy obu krajów w zakresie 
inwestycji mających zwiększyć eks
ploatację bogatych polskich złóż wę
gla kamiennego. Komitet, ustalając 
wysokość kredytu, jaki nam na ten 
cel udzieli Czechosłowacja, nie o- 
kreślił dokładnie wszystkich związa-

ptntowaCT « i|iĘ—

Gra na zirłokę wobec ZSRR @ Arabowie -  kosz
tem Francji? ® Pozycja DuIIesa nadwerężona

WASZYNGTON (PAP). Korespondent dyplomatyczny PAP red. E, Osmań- 
czyk podaje:

Sputnik, kryzys turecko-syryjski i 
wizyta królowej Elżbiety, wywołały 
tu bardzo korzystną atmosferę dla 
odbudowy aliansu brytyjsko-amery- 
kańskiego. Spotkanie Macmillan — 
Eisenhower zapowiada nawrót do ści
słej współpracy politycznej i woj
skowej typu Churchill — Roosevelt, 
a tym samym do przywództwa w 
świecie zachodnim obu mocarstw an
glosaskich, tak jak to się działo w 
latach wojny.

Amerykanie, którzy swe wyłączne 
przywództwo uważali za bezsporne, 
2 właszcza po klęsce sueskiej Anglii i 
Francji, obecnie po sputnikowej po
rażce i klęsce doktryny Eisenhowera 
na Bliskim Wschodzie odczuwają po
trzebę wzmocnienia swej pozycji ma
nifestacją solidarności anglo-saskiej.

Moll©! kolejnym
kandydatem na premiera

PARYŻ (PAP). Po 35-minutowym 
spotkaniu z prezydentem republiki 
Guy Mollet podjął się misji sformo
wania nowego rządu.

Zdaniem obserwatorów politycz
nych, kandydatura Molleta, którego 
pierwsza próba, zaraz na początku 
obecnego kryzysu, nie powiodła się, 
ma teraz największe szanse powodze
nia. Cieszy się on poparciem rady
kałów, MRP i ugrupowań centro
wych; „niezależni11 mają zachować 
postawę neutralną.

Głosowanie nad inwestyturą dla 
Molleta ma się odbyć 24 bm.

Towary za 1.400 min zł
na książeczki 
celowego oszczędzania

H andel uspołeczniony znacznie rozszerzy 
w przyszłym  roku  zakres sprzedaży a r ty 
kułów  przem ysłow ych na książeczki 
oszczędnościowe PKO tzw. celowego oszczę
dzania. W artość tow arów  przeznaczonych 
do sprzedaży w tym  tryb ie  w ynosić będzie 
ok. 1.400 m in zł, a sprzedaż będzie obejm o
wała m otocykle, im portow ane row ery, te 
lewizory, rad ioodbiorn ik i wyższych klas, 
p ra lk i i m eble luksusow e. P rzew idu je  się 
też, że sprzedaw ane będą sku te ry , m oto
row ery, m agnetofony  i n iek tó re  typy  apa
ratów  fotograficznych.

Do otw arcia  książeczki celowego oszczę
dzania up raw n ia ją  zaśw iadczenia w ydane 
przez zakłady p racy  lub terenow e rady  n a 
rodow e.

K lienci m ogą u sta lić  w aru n k i w płacania  
rat. Jeżeli tow ary  m ają  być zakupione w  
I k w arta le  przyszłego ro k u  — pełnej w pła
ty  należy  dokonać do 31 grudn ia  br. Za 
tow ary  nabyw ane w II kw arta le  58 r. za
płacić należy  do 28 lutego, w  n i -w do 31 
m arca, a  w  IV — do 31 m aja 58 r.

Odbiór tow arów  m oże odbyw ać się w  
ciągu całego k w arta łu . P rzew idu je  się też 
m ożliwość opóźnień w  dostaw ach)

Wspólne usztywnienie się USA i 
Anglii wobec ZSRR wydaje się grą 
na zwlekę do czasu, gdy rokowa
nia rozbrojeniowe ze Związkiem 
Radzieckim oba mocarstwa mogły
by podjąć z lepszych niż dzisiaj 
pozycji, zarówno militarnych jak 
politycznych.
Chaos we Francji i wojna w Alge- 

rze wyeliminowały całkowicie Fran
cję z mocarstwowej gry sił Zacho
du, toteż rysuje się podobno w Lon
dynie i Waszyngtonie wspólna konce
pcja pozyskania Arabów kosztem 
Francji. Rysuje się podobno również 
wspólna .polityka Londynu i Wa
szyngtonu umacniania tzw. linii Hall- 
steina w Bonn, co znalazło pewne 
odbicie w wyraźnym poparciu zer
wania przez NRF stosunków z Ju
gosławią.

W dziedzinie militarnej zapowiada 
się ścisła współpraca uczonych bry
tyjskich i amerykańskich i koncen
trowanie wysiłków innych uczonych 
Zachodu w brytyjsko-amerykańskiej 
wspólnocie mózgów, a także przyzna
nie bardziej równorzędnych stano
wisk w NATO wojskowym brytyj
skim.

Robiony tu i w Londynie entu
zjazm dla powtórnego małżeństwa 
brytyjsko-amerykańskiego nie prze
szkadza mnożeniu się krytycznych 
glcsów pod adresem Dułlesa, któ
ry wraz z Lloydem przygotowuje 
spotkanie Macmillana z Eisenho
werem.
Alsop twierdzi, że Dulles jest oso

bistością zbyt kontrowersyjną dla so
juszników Stanów Zjednoczonych, by 
mógł dalej pozostawać na swym sta
nowisku. Inne opinie sprowadzają

Eisenhower
się do twierdzenia, że zapowiedziane 
przed rokiem ustąpienie Dullesa w 
styczniu 1958 r. ułatwiłoby Eisenho
werowi sytuację w Kongresie, jak 
również i spotkałoby się ze szczegól
nym zrozumieniem w Londynie.

NOWY JORK (PAP). W związku z 
przybyciem do Waszyngtonu premie
ra W. Brytanii Macmillana, prezydent 
Eisenhower odbył we wtorek kon
ferencję z sekrętarzem stanu Dulle- 
sem, ustalając z nim plan rozmów.

NOWY JORK (PAP). W poniedzia
łek wieczorem Dulles po raz trzeci 
w ciągu ostatnich 8 dni spotkał się 
z brytyjskim min. spraw zagr. S. 
Lloydem. Według oświadczenia De
partamentu Stanu, rozmowa była 
„przygotowaniem11 do konferencji 
prezydenta USA z Macmillanem.

nych z tym szczegółów, takich jak 
lokalizacja inwestycji, technika wy
korzystania kredytu, warunki spłaty. 
Do załatwienia tych wszystkich za
gadnień Komitet upoważnił ze stro
ny polskiej — min. Górnictwa i 
Energetyki — Fr. Waniołkę i ze stro
ny CSR — min. Paliw — J. Jonasa.

Mniej zysku niż planowano 
W yniki produkcyjne
huty im. Lenina

W hucie im. Lenina odbyło się po
siedzenie rady robotniczej, na którym 
dokonano analizy sytuacji gospodar
czej i ekonomicznej kombinatu.

Mimo złej dyscypliny pracy, trud
ności spowodowanych okresowymi 
brakami surowcowymi i występują
cymi objawami niedostatecznego prze
strzegania dyscypliny technologicznej, 
systematycznie poprawiane są wskaź
niki ekonomiczne, wzrasta wydajność 
pracy i jakość produkcji. Np. pian 
produkcyjny I półrocza został wyko
nany przez kombinat w 105,2% przy 
wykonaniu planu produkcji towaro
wej w 107,3%. Nastąpił w br. dalszy 
wzrost produkcji globalnej huty (w 
porównaniu z analogicznym okresem 
r. ub. (o blisko 6%), produkcji towa
rowej zaś o ok. 9%.

Zyski osiągane przez kombinat 
zamknęły się w I _ półroczu kwotą 
62.400 tys. zł. — o ok. 1,5 min. zł. 
mniejsze niż planowano.

Ogólnonarodowa dyskusja
tu Czechosłowacji

PRAGA (PAP). W tych  dniach rozpocz
nie się w Czechosłowacji ogólnonarodow a 
dyskusja nad opublikow anym  w p rasie  li
stem  KC KPCz.

P ierw szy w iceprem ier Czechosłowacji, 
członek B iura Politycznego KC KPCz J . 
D olansky w skazał na trzy  zagadnienia, k tó 
re staną się tem atem  dyskusji: 1. P rob le
m y zw iązane z realizacją  drugiego p lanu  
pięcioletniego, 2. zagadnienia dalszego roz
w oju ruchu spółdziełoeego na wsi, um oc
nienie soćM ziełni rolniczych oraz podnie
sienia p rodukcji zboża, mięsa, m leka, ma
sła i cukru , 3. m etody udoskonalenia o rga
nizacji i system u k ierow ania gospodarką 
narodow ą oraz zwiększenie bezpośredniego 
udziału m as p racu jących  w kierow aniu  go
spodarką.

Ambasador Albanii w Polsce
złożył listy tiwierzytelmiafące

Przewodniczący Rady Państwa A- 
leksander Zawadzki przyjął 22 bm. 
w Belwederze na audiencji Ambasa
dora Nadzwyczajnego i Pełnomocne
go Ludowej Republiki Albanii w 
Polsce Musina Kroi‘a, który złożył 
listy uwierzytelniające.

Składając listy uwierzytelniające 
Ambasador Kroi powiedział m. in.:

Szczera i b ra te rsk a  p rzy jaźń  istn ie jąca  
m iędzy narodam i albańskim  i polskim  ma 
sw oje głębokie korzenie w histo rii w alk 
naszych narodów  o wolność i niepodle
głość, w ścisłych b ra te rsk ich  w ięzach, łą
czących nasze k ra je  w w ielkiej rodzinie 
obozu socjalizm u, ze Związkiem  Radziec
kim na czele.

Obecnie naród albański pod k ierow nic
tw em  A lbańskiej P artii P racy  i Rządu Lu
dowej R epubliki Albanii, przy szczodrej 
pom ocy sławnego Zw iązku Radzieckiego i

B. królowa belgijska Elżbieta
gratuluje uezeufn radzieckim
24 bm. »sputnik« widoczny nad zach. Polską

PARYŻ (PAP). Ambasada radziec
ka w Brukseli otrzymała od dworu 
królewskiego Belgii list, który stwier
dza, że b. królowa belgijska Elżbie
ta w związku z wypuszczeniem przez 
ZSRR sztucznego księżyca prosi o 
przekazanie radzieckim uczonym po
zdrowień z życzeniami dalszych o- 
wocnych sukcesów.

*
NOWY JORK (PAP). W Nowym 

Jorku sygnały radzieckiego sztuczne
go księżyca wykorzystano do uru
chomienia skomplikowanego urządze
nia elektron owego, które włącza re
klamę whisky, umieszczoną na da
chu dwupiętrowego budynku na iro-

gu Alei Dwunastej i Ulicy Pięćdzie
siątej Siódmej.

MOSKWA (PAP). Do godziny 6 
(czasu moskiewskiego) 23 bm. sztucz
ny księżyc 273 razy okrążył Ziern.ę i 
przebył około 11 min 900 tys. km. 
Orbity „sputnika11 i rakiety nośnej w 
dalszym ciągu się zmniejszają. 23 bm. 
o godz. 6 czasu moskiewskiego czas 
przelotu satelity Ziemi wynosił 95,49 
minuty a rakiety nośnej — 95,01 mi
nuty.

24 bm. „sputnik" ukaże się około 
godz. 2 min. 26 czasu warszawskie
go nad południowo-zachodnią Polską 
(w okolicach Zgorzelca, Wałbrzycha, 
Kłodzka),

bratersk im  poparciu  Polskiej Rzeczypospo
litej Ludowej i innych k rajów  dem okracji 
ludow ej, z w ielkim  entuzjazm em  buduje 
sw oje now e i szczęśliwe życie.

N iech m i wolno będzie zapew nić Was, że 
przy w ykonyw aniu  m oich obowiązków n a  
stanow isku A m basadora N adzw yczajnego i 
Pełnom ocnego Ludow ej R epubliki A lbanii 
w Polskiej Rzeczypospolitej Ludow ej do
łożę w szystkich sił dla dalszego rozw oju 
w spółpracy i um ocnienia szczerej przy jaźn i 
m iędzy naszym i narodam i.

Przewodniczący Rady Państwa od
powiedział m. in.:

N aród polski od daw na łączą z narodem  
albańskim  serdeczne i b ra te rsk ie  w ięzy 
przy jaźn i i sym patii.

N aród polski jes t głęboko przekonany, że 
przyjaźń  i dalszy rozwój w szechstronnej 
w spółpracy Polski Ludow ej z Ludow ą Re
publiką A lbanii, opartej na zasadach b ra 
terstw a i p ro letariack iego  in ternacjonali
zmu, jako  podstaw y stosunków  m iędzy 
państw am i budującym i socjalizm , sprzy ja  
in teresom  obu naszych narodów  i służy 
spraw ie um acnian ia  jedności i zw artości 
całego obozu socjalizm u.

Przy składaniu listów uwierzytel
niających obecni byli: kierownik 
MSZ wicemin. M. Naszkowąki, se
kretarz Rady Państwa J. Horodecki, 
dyrektor Protokołu Dyplomatycznego 
MSZ Min. Pełnomocny E. Bartol i 
dyrektor Gabinetu Przewodniczące
go Rady Państwa F. Nowak.

Ambasadorowi Krokowi towarzy
szyli członkowie Ambasady Albań
skiej: I Sekretarz Skender Hajro i 
Attache Handlowy Sami Pashaj.

Po wręczeniu listów uwierzytelnia
jących Ambasador Kroi został przy
jęty przez Przewodniczącego Rady 
Państwa na audiencji prywatnej, 
przy której obecny był kierownik 
MSZ wicemin. M. Naszkowski.

Przybywającemu do Belwederu 
Ambasadorowi kompania honorowa 
WP oddała honory wojskowe przy 
dźwiękach Hymnu Narodowego Al
banii; przy odjeździe Ambasadora 
Kroi‘a odegrapy został Polski Hymn 
Narodowy.
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Opera Scarlattiego —  
w Mediolanie

MEDIOLAN. Po 245 latach  zapom 
n ien ia  w ystaw iono w poniedziałek  po 
raz p ierw szy we franc iszkańsk im  in 
sty tu c ie  k u ltu ry  „A ngelicum " w Me
diolanie odnalezioną niedaw no operę 
Dom enico S carlattiego „T etyda  na 
W yspie Skyros“ . Operę odnalazł fran 
ciszkanin  T. Z ard in i w klasztorze San 
Francesco della Vigna w W enecji 
w śród dokum entów  przeznaczonych 
n a  p rzem iał. Scarlatii napisał swój 
u tw ór na zam ów ienie królow ej M arii 
K azim iery, M arysieńki, k tó ra  p rzeby
w ała wówczas n a  w ygnaniu  w Rzy
m ie.

Stra jk  powszechny 
w Argentynie

NOWY JORK. 22 bm . rozpoczął się 
w A rgen tyn ie  48-godzinny s tra jk  po
w szechny, w k tó rym  bierze udział 
ók. 2 m in ludzi, co stanow i praw ie 
50 proc. p racu jących . S tra jk u jący  do
m agają się poaw yżki plac i położenia 
kresji w zrostow i cen artyku łów  pierw - 
sz*j potrzeby, w A rgentyn ie  zam arł 
ruch  kolejow y i tram w ajow y, nie 
k u rsu ją  pociągi m etra , nie ukazały 
się dzienniki.

P rzyczyną stra jk u  jes t ciągła zwyż
k a  cen różnych  a rtyku łów  i pogar
szająca się sy tu ac ja  m as p ra c u ją 
cych.

Plaga gospodarki USA
WASZYNGTON. K orespondent dy

plom atyczny  PA P red . O sm ańczyk 
poda je : P lagą n r  1 gospodarki USA 
są adan iem  jednego z am erykańsk ich  
in sty tu tów  badaw czych rosnące od 
czasu drug iej w ojny św iatow ej k ra 
dzieże, oszustw a i m alw ersac je  w fa
b ry k ach  i przedsiębiorstw ach, doko
nyw ane przez pracow ników  danych 
firm , a obliczane n a  sum ę przeszło 
m ilia rd a  dolarów  rocznie. Podobno 
25 proc. p racu jący ch  A m erykanów  
je s t nieuczciw ych, drugie — 25 proc. 
— to w zasadzie uczciwi, pozostałe zaś 
50 proc. — zależnie od w arunków . 
Główną przyczynę tak iego  stanu  rze
czy in s ty tu t widzi w niezdrow e! chę
ci szybkiego bogacenia się, względnie 
w chęci błyszczenia w swoim środo
w isku,

Egipt żąda 71.750 tys. funtów
KAIR. Rzecznik egipskiego m in. fi

nansów  ośw iadczył, że Egipt zażadał 
łącznie od W. B ry tan ii i F ran c ji kw o
ty  71.750 tys. f. szt. ty tu łem  rep a 
rac ji w  zw iązku z zeszłoroczną ag re
sją  na Egipt.

Dżilas nie skorzysta 
z prawa apelacji

BELGRAD. B yły w iceprezyden t Ju 
gosław ii M. Dżilas ośw iadczył, że nie 
skorzysta  z przysługującego m u p ra 
wa apelac ji od w yroku . skazującego 
go na siedem  la t w ięzienia.

Na Księżyc I z powrotem 
za 500 tys. fr.

PARYŻ.' P arysk ie  b iu ro  podróży 
„C om pagnie F ranęaise  de T ourism e“ 
wydało w poniedziałek  pierw szy bilet 
na podróż pow ro tną na Księżyc. B ilet 
naby ła  śpiew aczka M aria cand ido . 
Obliczono, że podróż n a  Księżyc j  z 
pow rotem , z k ró tk im  pobytem  na 
m iejscu  będzie trw ać dwa dni. Koszt 
w ycieczki b iu ro  oblicza na 500 tys. 
franków .

Nowa kometa
BERNO. A stronom  szw ajcarski P. 

W ild Zaobserwował now ą kom etę, 
drugą, jak ą  odkry to  w  br. (Pierw sza 
o trzym ała nazwę ,,M rkos“ ). Wild 
dostrzegł kon-ete w n o c y  z 18 na 19 
bm. Nie oglądane dotąd n a  Ziem i cia
ło n iebieskie przesunęło się szybko 
po firm am encie w k ie ru n k u  po łudnio
w ym . Nowa kom eta jest godha uwagi 
ze względu na m. in . n iedużą odle
głość od Ziemi, w ynoszącą p rzypu
szczalnie ok. 10 m in km .

Skarga Syrii na forum ONZ
Turcja wnosi o odroczenie debaty

NOWY JORK (PAP). We wtorek 
po południu ma posiedzeniu plenar
nym Zgromadzenia Ogólnego NZ roz
poczęła się dyskusja nad wnioskiem 
Syrii stwierdzającym, że jej bezpie
czeństwo jest zagrożone wskutek 
koncentracji wojsk tureckich na gra
nicy syryjskiej oraz domagającym 
się utworzenia specjalnej komisji dla 
zbadania tej sprawy.

Delegat Turcji S. Esdn prosił o od
roczenie debaty w związku z wysu
niętą przez króla Arabii Ibn Sauda 
propozycją mediacji między Syrią a 
Turcją. S. Es-in oświadczył, że turec
ki mam. stanu Zoniu odleciał do A- 
rabii Saudyjskiej, gdzfe przeprowa
dzi rozmowę w tej sprawie z królem 
Ibn Saudem.

Delegat Syrii Farid Zeineddin 
oświadczył, że dyskusja nad skargą 
syryjską powinna się rozpocząć na
tychmiast.

Następnie zabrał głos min. spraw 
zagr. Syrii S. Bitar, który stwierdził, 
że Turcja zgromadziła znaczne siły na 
północnej granicy Syrii.

Wojska te powinny być natych
miast wycofane znad granicy. Na
stępnie powinna być utworzona spec
jalna komisja ONZ, która zbadałaby 
na miejscu słuszność zarzutów Syrii 
wobec Turcji i złożyłaby za tydzień 
lub 10 dni sprawozdanie Zgromadze
niu Ogólnemu.

Z kolei przemawiał delegat Egiptu, 
mim. spraw zagr. M. Fawzi. Poparł

Rozwój samorządu organizacji chłopskich
Prace Wydziału Rolnego KC PZPR
W yuiiad z Edm undem  Pszczółko ruskim

Duże zainteresowanie wzbudza wśród chłopów realizacja nowej poli
tyki rolnej oraz praca w tej dziedzinie instancji partyjnych. W związku 
z tym przedstawiciel PAP — red. F. Bobula zwrócił się do kierownika 
Wydz. Rolnego KC PZPR — E. Psz czółkowskiego z kilkoma pytaniami 
dotyczącymi tych spraw.
— Nad czym pracuje obecnie Wy

dział Rolny KC PZPR?
— Nowy program rolny przewidu

je, że kółka rolnicze będą organizo
wać zespoły maszynowe. Jednakże 
maszyny rolnicze, szczególnie duże, 
mogą się znaleźć w większości w 
indywidualnym posiadaniu, a więc 
w rękach nielicznej warstwy boga
tych chłopów i staną się wówczas 
przedmiotem wyzysku, albo rozwi
niemy zespołowe formy posiadania 
tych maszyn i wtedy umożliwimy 
szerokie stosowanie ich przez mało 
i średniorolnych gospodarzy. W skut
kach będzie to przeciwdziałało 
wszelkim formom wyzysku na wsi.

Wiele uwagi poświęcamy także tre
ści pracy różnych form spółdzielczo
ści wiejskiej, a m, in. warzywniczo- 
ogrodniczej. Spółdzielczość -ta przed 
wojną zajmowała się niemal wyłącz
nie obrotem. My chcemy, aby ta 
spółdzielczość w szerszym zakresie 
pomagała chłopom w organizowaniu 
produkcji i tworzeniu warunków u- 
możliwiających tę produkcję małym 
gospodarstwom chłopskim, m. in. po
przez organizowanie zespołów upra
wy warzyw w ramach kółek rolni
czych i wiązanie ich pracy z działal
nością spółdzielni warzywniczych.

Chodzi o taką treść pracy kóiek 
rolniczych i spółdzielczości wiej
skiej, która by służyła pomocą w 
podnoszeniu produkcji rolnej gos
podarstw chłopskich i która by w 
praktycznej działalności, w warun
kach istniejących sprzeczności kla
sowych na wsi, służyła skutecznie 
obronie przed wyzyskiem.

pewnym stopniu metody pracy • Wy
działu Rolnego KC.

Przy Wydziale Rolnym KC istnie
ją zespoły robocze, które przygoto
wują materiały do dyskusji. Np. 
obecnie, po zebraniu doświadczeń z 
pracy chłopskich zespołów maszyno
wych, opracowujemy wraz z Głów
nym Komitetem Organizacyjnym 
Związku Kółek i Organizacji Rolni
czych przykładowe regulaminy pracy 
zespołów maszynowych.

Wszystkie doświadczenia, zebrane 
przez działające przy Wydziale Rol
nym zespoły, są popularyzowane w 
aktywie partyjnym poprzez wyda
wany przez Wydział specjalny biu
letyn, organizowane dla aktywu par
tyjnego kursy, narady itp.

Podobny jest system pracy komi
sji rolnych powołanych przy komite
tach wojewódzkich PZPR.

on w pełni wniosek delegacji syryj
skiej.

W toku debaty przemawiał delegat 
ZSRR min. spraw zagr. A. Gromy- 
ko.

KAIR (PAP). W Damaszku odbyło 
się posiedzenie rządu syryjskiego. Po 
posiedzeniu pełniący obowiązki min. 
spraw zagr. K. Keilas, złożył wobec 
dziennikarzy oświadczenie, które głosi 
m. in.:

Niektóre agencje prasowe i roz
głośnie radiowe twierdzą w dalszym 
ciągu, że Syria zgodziła się ha me 
diaeję króla Arabii Ibn Sauda w 
konflikcie między Syrią a Turcją. 
MSZ oświadcza ponownie, że Syria 
nie zgodziła się na żadną mediaefę 
i nie zamierza wysyłać żadnej dcle 
gacji w celu omówienia sprawy me
diacji.
LONDYN (PAP). Poseł do parlamen

tu angielskiego, labourzysta Zilliacus, 
przemawiając na zebraniu organizacji 
labourzystowskiej w Withernsea wez
wał kierownictwo partii, by dało kon
struktywną odpowiedź na list KC 
KPZR.

MOSKWA (PAP). Agencja TASS 
donosi z Ankary powołując się na 
tamtejszą agencję, że St. Zjedno
czone obiecały w ciągu najbliższych 
miesięcy dostarczyć Turcji pocisków 
zdalnie kierowanych. Do USA wy
jeżdża grupa oficerów tureckich w 
celu zapoznania się z techniką i 
obsługą tych pocisków.

Na trasie Kosmos — Ziemia

Pokonanie bariery cieplnej
warunkiem powrotu satelitów

Misja gospodarcza
Burmy
pfzybędzie do Polski

PEKIN (PAP). Misja gospodarcza 
Burmy wyjechała z wizytą do ośmiu 
krajów socjalistycznych. Misja ba
wić będzie w Czechosłowacji, Polsce. 
Związku Radzieckim, Rumtjcjii, Buł
garii, Mongolskiej Republice Ludo
wej. Chińskiej Republice Ludn,wę;j i 
w Demokratycznej Republice Wiet
namu.

W k onferencji naukow ej, zorganizow anej 
przez W ydział N auk T echnicznych PAN we 
w rześniu br. w K rynicy , b ra ł udział jeden  
ze w spółtw órców  pierw szego sztucznego sa
te lity  Ziemi, w ybitny  uczony radziecki 
prof. Leonid Siedow.

W refe rac ie  wygłoszonym  na konferencji 
prof. Siedow poruszył m. in. jed en  z no
w ych sposobów pokonania tzw. bariery  
cieplnej. Z agadnienie to m a ogrom ne zna
czenie przy p rak tycznym  rozw iązaniu po
w rotu  na Z iem ię sztucznych satelitów . O 
w ypow iedź na ten  tem at zw rócił się przed
staw iciel PA P do uczestn ika tej k o n feren 
cji, znanego uczonego polskiego prof. Mi
chała Łunca, k tó ry  prow adzi w tej dzie
dzinie w łasne badan ia teoretyczne. Oto co 
m ów i prof. Łunc:

— Istn ie je  k ilka  m ożliwości rozw iązania 
techniczno-naukow ego pow rotu  spu tn ika 
na Z iem ię po jego w ędrów ce w  przestrzen i 
m iędzyp lanetarnej. G łówna trudność  pole
ga na tym , iż p rzy  szybkości lotu 8 km  na 
sekundę, ja k ą  posiada sztuczny sa telita, 
ciało w padające w górne w arstw y  atm osfe
ry  rozgrzew a się do ok. 40 tys. st. C. W ia
domo zaś, że najbardzie j odporny na tem 
p era tu rę  m a te ria ł — grafit wrze p rzy  5 tys. 
st. W yłania się więc konieczność bądź za
ham ow ania spadającego w atm osferę ciała, 
bądź też u tw orzen ia  w okół niego swego ro
dzaju  w arstw y  ochronnej. Istn ie je  rów nież 
ew entualność sztucznego chłodzenia spada
jącego ob iek tu .

Zaham ow anie m ożna osiągnąć dwom a 
sposobam i. P ierw szy z n ich  polega na 
um ieszczeniu w sp u tn iku  siln ika rak ie to 
wego, przeciw działającego ruchow i spad
ku. Z ainstalow anie takiego siln ika pociąg
nęłoby za sobą jednakże  ogrom ny w zrost 
ciężaru  całego obiektu .

D rugi sposób zaham ow ania szybkości po
legałby na użyciu urządzenia działającego 
na zasadzie spadochronu. Jed n ak  ten  swe
go rodzaju  sp-adochron ulegałby niszczeniu 
w skutek  oporu atm osfery  i m usia łby  być 
co pew ien czas odnaw iany.

N astępny  sposób — to w ytw orzenie do
okoła pow racaj ącęgo ob iek tu  w arstw y 
ochronnej z gazu lub cieczy. Rozwiązanie 
to pociągnęłoby za sobą znów bardzo duży 
w zrost c iężaru  spu tn ika.

N ajoryginaln iejszym  chyba rozw iązaniem , 
o k tó rym  m ów ił na k onferencji PAN w 
K rynicy  prof. Siedow, jes t otoczenie spa
dającego spu tn ika  odpow iednio u ksz ta łto 
w anym  polem  m agnetycznym , w y tw arza
nym  na jego pokładzie^ Zasada działania 
takiego „w orka m agnetycznego" polega ha 
tym , że rozżarzone pow ietrze dokoła spa
dającego ob iek tu  jon izu je  się (m olekuły 
gazu Ulegają rozpadow i na naładow ane 
e lek tryczn ie  jony  i wówczas s ta ją  się „czu

łe" na działanie pola m agnetycznego, ▼ 
ten sposób m ożna n iejako  zm usić jony  po 
w ietrza do om ijania  pow ierzchni porusza
jącego się ciała).

R e g u l a c j a  W k r y  —
elektryfikacja i melioracja
Z  Prezydium WWRN

Prezydium  W arszawskiej W oj. RN na 
sw ym  ostotnim  posiedzeniu, k tó re  odbyło 
się 22 bm., om aw iało m. in. w ykonanie 
p lanu inw estycyjnego w rolnictw ie. N aj
więcej m iejsca pośw ięcono inw estycjom  Z 
zakresu  m elioracji i e lek try fikacji wsi. .

P rezyd ium  zaleciło, aby p lany na przy
szłe la ta  opracow yw ane by ły  w sposób 
kom pleksow y i z p u n k tu  w idzenia korzy
ści dla w iększych obszarów. W ten  r^nsób 
ma być więc op racow any  plan  regu lac ji 
rzeki W kry.

Z aplanow ana n a  b r. e lek try fik ac ja  559 
obiektów  w w ojew ództw ie, została już  w y
konana w 89 proc.

Na posiedzeniu stw ierdzono, rów nież, że 
ze w zględu na b rak i n iektór'ych m ate ria 
łów pew na część k redy tów  nie będzie m o
gła być w ykorzystana w br. na m elio rację  
czy e lek try fik ac ję . Postanow iono pozosta
łe fundusze przeznaczyć na inne inw esty
cje, k tó re  m ogą być już  w tym  roku  od
dane do użytku.

Interesują  prelekcja
radzieckiego prawnika

Informacja pos. O. Lange
(DOKOŃCZENIE ZE STR. 1) I przełamania występujących jeszcze 

gdyż prowadziło przede wszystkim do | u niektórych działaczy gospodarczych 
usunięcia negatywnych zjawisk ha-

pracyTo jest główny kierunek 
Wydziału Rolnego KC PZPR.

— Wydział Rolny KC PZPR — 
jak wiadomo — zmienił metody swej 
pracy? W jakim kierunku poszły te 
zmiany?

— Główne zadania wynikające z 
naszej polityki rolnej określają w

Ryby i... statystyki
Józef Zawadzki ogłosił w nie

dzielnej „Trybunie Ludu11 intere
sujący, udokumentowany artykuł 
„O konsumpcji w rodzinach robotni
czych11. Pod koniec tego artykułu 
prof. Zawadzki nie tyle kwestionuje, 
&e — Jak pisze — „uzupełnia1 ‘ nie
które moje wywody na temat stopy 
życiowej w Japonii. Prof. Zawadzki 
przytacza za Rocznikiem Statystycz
nym ONZ pewne dane o spożyciu w 
Japonii. Są to jednak dane przecięt
ne, czyli łączące w jedno zestawienie 
spożycie na wsi i w mieście. Otóż. 
jak pisałem (i jak cytuje prof Za
wadzki), wieś japońska żyje w prze
raźliwej nędzy, natomiast sytuacja 
gospodarcza miast jappńskich jest 
znacznie lepsza, i pod tym względem 
zestawienie, przytoczone przez prof. 
Zawadzkiego, nie pozostaje w sprzecz
ności z moimi wywodami.

Faktem jest bowiem, że ani moje 
wrażenia (przyznaję, że nie udoku
mentowane danymi statystycznymi), 
ani zestawienie statystyczne prof. 
Zawadzkiego (dotyczące razem miast 
i wsi japońskich) nie dają miarodaj
nej odpowiedzi na pytanie, jak się 
powodzi mieszkańcom miast japoń
skich.

Gorzej jest z rybami. Prof. Za
wadzki srodze się na minie gniewa, 
bo napisałem, że „spożycie ryb na 
głowę ludności jest w Japonii 10 ra
zy większe niż we Francji". Prof. 
Zawadzki prosi mnie o okazanie mu 
statystyki urzędowej i dodaje: „Pó
ki zaś tego nie uczyni, nie uwierzę 
mu11...

Nie mam więc innej rady i muszę 
przytoczyć dane statystyki japońskiej 
Według oficjalnego wydawnictwa ja
pońskiego Ministerstwa Spraw Za
granicznych pt. „Japan as it is Today11 
(Dzisiejsza Japonia), rok 1956, str. 32, 
spożycie ryb w Japonii wynosi 102 
gramy dziennie na głowę ludności 
(czyli przeszło 35 kg rocznie!), pod
czas gdy we Francji wynosi 18 gra
mów dziennie, a w Stanach Zjedno
czonych — 14 gramów. „Luźna roz
mowa11 z japońskimi dziennikarzami, 
którą mi wypomina prof. Zawadzki, 
nie była więc tak daleka od danych 
statystycznych.

Ich potwierdzenie może zresztą 
prof. Zawadzki znaleźć właśnie w tym

Roczniku Statystycznym ONZ, na któ
ry się powołuje. Na str. 110 tego 
■wydawnictwa w tablicy 34 można 
znaleźć następujące dane. Roczny 
połów ryb w Japonii wynosił w 1955 
roku 4,7 miliona ton (w stosunku do 
28 milionów na całym święcie i 0,5 
miliona we Francji). Oznacza to, że 
na głowę ludności wypada w Japonii 
około 50 kg ryb rocznie, która to 
liczba jest oczywiście większa od po
przednio wymienionej bo zawiera rów
nież ryby przeznaczone na eksport.

W tej sytuacji nie mam pewno 
ści, czy opinia prof. Zawadzkiego o 
„zbyt lekkomyślnych11 informacjach 
„niektórych naszych publicystów11 jest 
w tym konkretnym wypadku uzasad
niona.

GRZEGORZ JASZUŃSKI

mujących rozwój rolnictwa. Nato
miast zagadnienia przemysłu przed
stawiają o wiele większą trudność, 
gdyż wymagają pozytywnych rozwią 
zań, wymagają wprowadzenia do 
przemysłu tego wszystkiego co nazy
wamy nowymi formami i nowymi 
metodami pracy. Ta kwestia przed
stawiała — rzecz jasna — o wiele 
większą trudność i co do samej kon
cepcji i — co nie mniej ważne — tru
dność, polegającą na niezbędności 
przełamania wątpliwości, ostrożnego 
lub nawet konserwatywnego stosunku 
do nowych form wśród części apara
tu gospodarczego.

Te trudności w zasadzie zostały 
przezwyciężone i w aparacie gospo
darczym utrwaliło się już przekona
nie, że zmiany modelowe stanowią 
konieczność, wynikającą z sytuacji 
gospodarczej i politycznej i winny 
być szybko wprowadzone w życic. 
Tezy w sprawie zmian modelowych 

w przemyśle zostały przyjęte przez 
odpowiednie komisje KC PZPR jako 
podstawy ich pracy.

Dla nadania konkretnego biegu 
sprawie Rada Ministrów powołała 2 
komisje, z których jedna ma się za
jąć przygotowaniem programu zmian 
modelowych, które mogą być wpro
wadzone w życie w roku 1958, dru
ga — ma się zająć reorganizacją cen
tralnych zarządów przemysłu.

Ponadto prowadzone są prace nad 
statutem socjalistycznego przedsię
biorstwa — na podstawie tez mode
lowych Rady Ekonomicznej. Mini
sterstwo Finansów z kolei przygoto
wuje projekt ustawy dotyczącej fi
nansowego usamodzielnienia przedsię
biorstw.

Czynnikiem, który niewątpliwie 
przyśpieszy zmiany modelowe w na
szym kraju, który przyczynił się do

»Rewo!«cji Październikowa początkiem nowej ery«

Ust L. Feuciitwangera w prasie moskiewskiej
MOSKWA (PAP). — „Nawet prze

ciwnicy przyznają, że Rewolucja Paź
dziernikowa jest najważniejszym wy
darzeniem XX wieku. Lecz nie jest 
to po prostu wydarzenie. Rewolucja 
Październikowa zapoczątkowała trze
cie tysiąclecie, i w przyszłości histo
rycy będą nazywać 7 liisfcpada 1917 
roku początkiem nowej ery11 —

Zakończenie zjazdu
socjaldemokratów włoskich

RZYM (PAP). W poniedziałek w 
nocy zakończył się w Mediolanie XI 
Zjazd Włoskiej Partii Socjaldemo
kratycznej. Wybrano nowy kierow
niczy organ partii — Komitet Cen
tralny w skład którego wchodzi 61 
członków. Posiedzenia KC odbywać 
się będą co trzy miesiące.

Centryści (saragatowcy) uzyskali w 
KC 29 miejsc, lewicowi centryści i le
wicowi — 27 miejsc, prawica — 5 
miejsc.

KC wyłoni spośród siebie kierow
nictwo partii.

stwierdza znakomity pisarz niemiecki 
Lion Feuchtwanger w liście z po
zdrowieniami z okazji 40 rocznicy 
Rewolucji Październikowej.

„Obecnie wiadomo z matematycz
ną pewnością — dodaje pisarz — że 
Związek Radziecki zapewnił sobie 
istnienie na setki lat. Na naszej pla
necie nie ma ani jednego państwa, 
które mogłoby dziś napaść na ZSRR 
nie gubiąc samego siebie i cywiliza
cji całego świata11.

List Liona Feuchtwaingera zamieś
ciły we wtorek dzienniki moskiew
skie.
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— Stało się ja k  rzekli m eteorologow ie —■ 

nadszedł fro n t chłodny, z nim  drobne Opa
dy deszczu, k tó re nie w iadomo1 czy dziś 
nie zam ienią się w... większe. Będzie więc 
raczej zachm urzenie duże, tem p era tu ra  
około 14 stopni, w ia try  zachodnie i,' miriió 
wszystko 1— nadzieja  na popraw ę sytuacji. 
Nlżyk, ja k  się rzekło w czoraj, je s t n iew iel
ki i pow inien szybko się skończyć. A za 
nim  przy jdą znów p rzejaśn ien ia  i rozpogo
dzenia, (CEN'

oporów, są — choć na innych prze
prowadzane zasadach — zmiany mo
delowe w innych krajach socjalisty
cznych (ZSRR, CSR, ŃRD).

Już teraz można w przybliżeniu 
określić, jakie zmiany modelowe 
będzie można przeprowadzić. w 
1958 r. Trzeba tu dodać, żę nie ma 
jeszcze w tym zakresie ostatecz
nych ustaleń rządu, niemniej jed
nak możliwość i prawdopodobień
stwo przeprowadzenia tego rodzaju 
zmian rysuje się już zupełnie wy
raźnie.
Zmiany te — to przede wszyst

kim zmniejszenie ilości nakazów a- 
sortymentowych dla przedsiębiorstw 
oraz zwężenie zakresu rozdzielnictwa. 
Wprowadzenie tych zmian stworzy 
potrzebę ponownego przejrzenia pla
nu na rok 1958.

Spośród zmian w zarządzaniu na 
czoło wysuwa się sprawą opracowy
wanego obecnie nowego statutu so
cjalistycznego przedsiębiorstwa pań
stwowego który by w pełni określił 
zadania i uprawnienia takiego przed
siębiorstwa oraz zasady zarządzania 
nim.

Drugim problemem w tęj dziedzinie 
będzie zmiana form organizacyjnych 
szczebli nadrzędnych — centralnych 
zarządów. Dotychczas mieliśmy wy
łącznie branżową organizację prze
mysłu przy dużej specjalizacji. Np. 
przedsiębiorstwa budowlane nie mają 
u nas własnego parku samochodowe
go — pozostaje on w gestii innych 
przedsiębiorstw.

Rada Ekonomiczna proponuje trzy 
rodzaje organizacji centralnych za
rządów:

— branżowe,
— terytorialne,
— na bazie pionowego koncernu, o- 

bejmującego różne następujące po so
bie stadia procesu produkcyjnego.

— Ta trzecia forma znalazła 
szczególne poparcie w toku prac 
Rady Ekonomicznej. Uznano ją za 
szczególnie korzystną w tych gałę
ziach produkcji, gdzie występuje 
problem kooperacji.
Rada Ekonomiczna stanęła na sta

nowisku, że istnieje konieczność do
stosowania różnych form organizacyj
nych do różnych dziedzin przemysłu. 
Np. dla budownictwa, cukrownictwa' 
itp. najstosowniejsza wydaje się for
ma zrzeszeń terytorialnych, forma 
pionowego koncernu wydaje się być 
specjalnie właściwa tam, gdzie przó- 
ffiysł kluczowy kooperuję z drobnymi 
przedsiębiorstwami, dla przemysłu 
włókienniczego — najkorzystniejszą 
wydaje się organizacja branżowa.

Jednakże nawet tam, gdzie zacho
wuje się formę branżową — zmienią 
się zgodnie z tezami Rady Ekonomi
cznej funkcje centralnych zarządów. 
Najważniejszym ogniwem staje się 
przedsiębiorstwo podczas gdy central
ny zarząd ogranicza się do koordyno
wania, inspirowania działalności 
przedsiębiorstwa. Centralny zarząd o- 
pierać się będzie na rozrachunku go
spodarczym, będzie więc zaintereso
wany w osiąganych przez przedsię
biorstwo efektach ekonomicznych. W 
kierownictwie centralnego zarządu 
będą reprezentowane przędli ębior- 
śtwa.

Warto tu dodać, że proponowane 
jest wyodrębnienie specjalnych cen
tralnych zarządów — koncernów, o-

bęjmujących przedsiębiorstwa specja
lizujące się w produkcji eksportowej. 
Wydaje się, że taka organizacja w ta
kich branżach, jak przemysł spożyw
czy, powinna dać dobre wyniki.

Obok spraw organizacji i systemu 
zarządzania przemysłem socjalistycz
nym, niezwykle ważne sprawy mode
lowe obejmują zagadnienia: cen, ko
sztów i płac. W tej dziedzinie leży 
Rady Ekonomicznej zawierają tyłk^ 
bardzo ogólne sformułowania. Spra
wie cen ma być poświęcone najbliż
sze posiedzenie Rady Ekonomicznej.

Na podstawie przyjętych dotych
czas opinii wydaje się, że reforma 
cen i plac będzie mogła stanąć na 
porządku dziennym dopiero w 1959 
roku.
Tak więc zmiany modelu gospodar

czego zamierzamy dokonać w dwóch 
-etapach: pierwszy etap — to plano
wanie i zarządzanie, drugi — to roz
rachunek gospodarczy — ceny, płace.

Ten podział na dwa etapy deter
minuje sytuacja rynkowa. Nie można 
bowięm przeprowadzać zasadniczej 
reformy cen i płac w warunkach nie 
w pełni ustabilizowanej sytuacji ryn
kowej.

Następnie na pytania posłów wyja
śnień udzielali przewodniczący Rady 
Ekonomicznej przy Radzie Ministrów 
— pos. O. Lingę i zastępca przewod
niczącego Redy Ekonomicznej — prof. 
C. Bobrowski.

W klubach poselskich
22 bm. odbyło się posiedzenie Klu

bu Poselskiego Stronnictwa Demo
kratycznego. W kuluarach sejmowych 
mówi się, że w czasie tego posiedze
nia przedyskutowano wstępny projekt 
ustawy o Ordynacji Wyborczej do 
rad narodowych oraz rządowy pro
jekt ustawy o wywłaszczeniu .nieru
chomości. Obydwa zagadnienia wzbu
dziły bardzo ożywioną dyskusję.

23 bm. mają odbyć się posiedzenia 
klubów poselskich PZPR i ZSL. Na 
obu tych posiedzeniach omawiana bę
dzie także sprawa projektu Ordy
nacji Wyborczej do rad narodowych 
oraz projekty innych ustaw, które 
znajdą się na porządku najbliż
szych posiedzeń Sejmu.

Z okazji pobytu w Polsce wiceprze
wodniczącego Komisji do Spraw Usta
wodawczych przy Radzie Ministrów 
ZSRR — W. Suchodriewa odbyło się 
we wtorek w Stół. Zarządzie TPPR 
spotkanie z polskimi prawnikami. 
Przybyli na nie m. in. prof. dr Szer 

prof. Świątkowski z UW oraz przed
stawiciele Min. Sprawiedliwości, Pro
kuratury i Sądów.

Tematem. prelekcji radzieckiego 
prawnika były prowadzone w ZSRR 
prace przygotowawcze i dyskusje 
nad zasadami nowych kodeksów pra
wnych. Ta praca ma na celu nie 
tylko nową kodyfikację praw, ale 
przede wszystkim dalszą demokra
tyzację radzieckiego systemu praw
nego • i zapewnienie obywatelom 
jeszcze większej ochrony prawnej.

Po wygłoszeniu odczytu — W. Su- 
chodriew odpowiadał na pytania 
przedstawicieli polskiego świata pra
wniczego. (CEN)

Rząd koalicyjny
powstanie w Lassie

HANOI (PAP). Jak donosi rozgłoś
nia w Vientiane, na konferencji, w 
której tfrali udział przedstawiciele 
królewskiego rządu Laosu i oddzia
łów wojskowych Patet. Lao, osiągnię
to porozumienie w sprawie utworze
nia koalicyjnego rządu Laosu.

W ogłoszonym komunikacie przed
stawiciele obu stron wyrażają prze
konanie, że podpisanie tego porozu
mienia jest wielkim zwycięstwem i 
odpowiada pragnieniom ludności Lao
su.

Z bazarów — do MO

w %zzzmm%i Lublinie
22 bm. w Szczecinie przeprowadzo

na została kontrola bazaru' na Placu 
Tobruckim. Kontrolerzy PIH sporzą
dzili ponad 50 protokółów w kioskach 
prywatnych, zaś 75 handlarzy, przy 
których znajdowano głównie towary 
wykupywane w handlu uspołecznio
nym skierowanych zostało przed ko
legium karno-orzekające. Poważniej
szym aferzystom wytoczono sprawy 
karne.

Również Komenda Miasta MO w 
Lublinie przy udziale prokuratury 
przeprowadziła 22 bm. akcję kontrol
ną na bazarach. W akcji tej wzięli 
również udział pracownicy PIH-u, 
Komisji do Walki ze Spekulacją oraz 
robotnicy z lubelskich zakładów pra
cy.

W wyniku kontroli wykryto wielkie 
ilości towarów, pochodzących na ogół 
z nielegalnych źródeł. Wartość za
kwestionowanych przez MO towarów 
wynosi ok. pół miliona zł. Na obu 
targowiskach sporządzono ogółem po
nad 200 protokołów.

S p o r t  z  o s t a t r r e j  c h w f M

iistrzustwa sainGintiir® PtisSci
( l e l e f o n  w ł a s n y )

K rosno, 22 październ ika.
Na lo tn isku A eroklubu Podkarpack iego  w 

K rośnie o tw arte zostały 22 bm. III M istrzo
stw a Sam olotowe Polski (seniorów). Na 
sta rcię  stanęło 24 najlepszych pilotów  spor
tow ych z całego k ra ju , aby w różnych kon
k urencjach  lotniczych w alczyć o ty tu ł m i
strza Polski na rok  1957. K om isja sędziow
ska nie dopuściła m aszyny W róblewskiego 
do sta rtu  w klasyfikacji.

Rozm aw iam y z jednym  z czołowych pilo
tów w arszaw skich, Z. Dudzikiem .

— Jaką konkurencją  w  mistrzostwach  
uważa pan za na j trudnie jszą  i decydującą?

— Lot okrężny oraz próby pilotażow e i 
ąóW igaęyjne rxa liczącej ok. 1400 km  trasie  
K rosno -  Lublin — W arszawa — Olsztyn -  
P łock -  Częstochowa -  K raków  — Krosno. 
Lot ten Odbędzie się 26 i 27 bm.

— Kogo uważacie panowie za najgroźniej
szych przeciwników?

-  Za faw orytów  m istrzostw  uw ażam y m. 
in. K opacza z B iałegostoku i W ójcickiego z 
K rosna. Ale to nigdy nic nie wiadom o. .

Po pierw szej konkurencji m istrzostw , k tó 
rą był zlot na punktualność z próbą lądo
wania, prow adzenie objął rep rezen tan t w ar
szaw skiego A eroklubu Dudzik — 120 pkt. 
p ized  M edyką (CWL) — 115 pkt., Rawiczem 
(Gliwice) — 113 pkt. i W ołkiem (CWL) — 
112 pkt. O brońca ty tu łu  m istrzow skiego 
W ójcicki (CWL) znajdu je  się na p iątym  
m iejscu m ając 111 pkt. (a. u.)

PIÓRKOW SKI Z RODZINĄ 
W KATASTROFIE SAMOCHODOWEJ

W Łodzi, na ul. P ab ian ick ie j, w ydarzyła 
się k rak sa  sam ochodu, k tó rym  jechali la 
ko pasażerow ie: pięściarz P iórkow ski w raz 
z żoną i synkiem . W w ypadku najw ięcej 
ucierp iała żona P iórkow skiego, doznając 

złam ania kości czaszki. P iórkow ski i jego 
syn nie odnieśli obrażeń.

■V
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Fakty czy hurra-optymizm?
"ptOSYĆ trudno jest zrobić bilans ro-

ku październikowego. Bilans wy
maga pewnego dystansu, a rok to 
bardzo niedużo w skali wielkiego 
przełomu, jaki nastąpił przed rokiem. 
Nie jest łatwo zmierzyć i zważyć 
każdą z osobna z tych licznych i do
niosłych zmian, które zaszły od ubie
głej jesieni. Nie jest łatwo ustalić ich 
hierarchię i wzajemny stosunek.

S zczęsn y  D obrow olski
Bilans roku październikowego oglą

dany spokojnie w swoim całokształ
cie, oglądany otwartymi oczami bez 
przymrużania powiek świadczy o e-

Pod polską Hagą w leningradzkim porcie

»Gryf« w gosti prijecliał...«
Od naszego specja lnego  w ysłannika  |

podstawę dla niezbędnych zmian, pozostały. Pozostało ich niestety, nie- fekitywnym, realnym dorobku poi
które przeprowadzono wspólnie. Mi- mało i należy je usuwać z całą ener- §ję{ej drogi do socjalizmu wbrew gło-
niony rok wykazał w praktyce i zado- gią i w możliwie najszybszym tern- gom pesymistów' i sceptyków. W po-
kumentował ich trwałość i twórczą pie. Nie tu miejsce na przytacza- jęCju „polska droga do socjalizmu" 
siłę, W dziedzinie politycznej, gospo- nie danych, liczb i cyfr, obrazują- wazne są wszystkie jego części skła- 
darczej, wojskowej, usunięto wszelkie cych obecny stan naszej gospodarki. ,jowei Ważna jest krytyczna ocena 
ślady tego, co było rezultatem od- Wiemy, żeśmy się nie cofnęli, lecz przeszj0ści i w'ażny jest program 

Rok, który minął od VIII Plenum, stępstwa od zasady równouprawnić- poszliśmy naprzód, choć nie brak o- działania, na dziś i ważna jest perspe-
przeżyliśmy w nowym klimacie. Lżej nia, usunięto wszystko, co w jakim- pieszałości, opóźnień, konserwatyz- ktywa na przyszłość — socjalizm,
w nim żyć i łatwiej pracować. Paź- kołwiek stopniu nie godziło się z mu — zwalniających tempo prze- EALIZOWAC polską drogę do so- 
dziernik przyniósł bowiem Polsce no- pojęciem suwerenności i samodziel- mian. IY cjalizmu będzie cały kraj, całe
wy porządek rzeczy. Nowy porządek ności Polski. Wiemy, że poważny odłam klasy społeczeństwo, cały naród, ale siłą
moralny, polityczny i ekonomiczny. Nasza przyjaźń i nasz sojusz ze robotniczej (zwłaszcza spośród jej kierowniczą tej realizacji jest i bę- 
Wszędzie było wówczas coś do zro- Związkiem Radzieckim mogły się roz- warstw najgorzej usytuowanych, ale dzie PZPR — Partia, w której łonie 
hienia na now7o i coś do naprawienia, winąć w duchu szczerości i wzajem- nie tylko spośród tych) zarabia dzi- dojrzał październikowy przełom, Par- 
Wszędzie istniała w'ówczas potrzeba nego zaufania na zasadzie równo- sjaj lepiej niż przed rokiem, choć na- tia, na któręj spoczywa główny cię- 
głębokich i gruntownych* zmian. Z rzędności i nieingerencji w sprawy j»ai za mai0. Wiemy też, że wyraźnie żar odpowiedzialności za jego reali- 
pewnością jednak najdotkliwsza, naj- wewnętrzne. Wzmocniło to, rzecz ja- wzrosły dochody wsi, że stosunkowo zację.
bardziej paląca była owa potrzeba sna, Polskę i dodało ciężaru gatunko- znacznie poprawił się stan gospodar- Czy sprosta ona tym zadaniom? 
zmian w tych sprawach, które doty- wego jej stanowisku i jej pozycji w wiejskiej i że wróży on na przy- Niewątpliwie tak — przy zachowa- 
czą człowieka. Żeby mógł wyprosto- świecie. Wzmocniło jednak nie tylko szi0śe dalszą poprawę i postęp. Wie- niu i umacnianiu więzi ze społeczeń- 
wać ramiona i podnieść głowę. Żeby nas ale na przekór i wbrew małodusz- my wreszcie, że choć ogólna sytuacja stwem, przy czynnym jego poparciu 
nie rzucano weń kamieniem hańbią- nym obawom z jednej i awantumi- gospodarcza jest trudna, klucz do roz- — walcząc o scementowanie swoich 
cych oskarżeń i oszukańczych wyro- czym spekulacjom z innej strony —■ wiązania trudności jest w naszym rę- szeregów i skupienie narodu na płat
ków. Żeby nie zmuszano do poniża- wzmocniło również Związek Radziecki formie październikowych przemian,
nia się i kłamstwa. Żeby podejrzliwa i całą wspólnotę krajów socjalistycz- 
nieufność i samowola nie niweczyły nych, wspólnotę, której Polska jest 
jego poczucia odpowiedzialności za integralną częścią. W rezultacie wyszło 
siebie, za swój warsztat pracy, za to na korzyść rozwijania i umacnia- 
swój kraj. nia braterskich i na wspólnocie ce

lów opartych stosunków wewnątrz
P RZEŁOM październikowy roz- wielkiej rodziny socjalistycznej, wy- 

strzygnął te sprawy zgodnie z szj0 na korzyść rozwijaniu nieskrępo- 
Instynktem moralnym społeczeństwa Wanych i wielostronnych stosunków 
— na korzyść człowieka i dla niego. z krajami niesocjalistycznymi, wyszło 
Rok miniony byl w tej dziedzinie na korzyść pokoju, 
rokiem praktycznych realizacji i de
cydujących osiągnięć. Prawa są prze- "O OK miniony dał politycznie my- 
strzegane, a ci, co je łamali, lub ła- •*■&. ślącym Połakom głębokie prze- 
mią, podlegają karze. Sądy są nieza- konanie, że żadna ważna decyzja nie 
leżne. Stworzono prawne i politycz- zapada w Polsce dla zaspokojenia 
ne gwarancje poszanowania praw o- wymagań martwej i skostniałej for- 
bywatelskich. - Ludziom niesłusznie muły lub dla zadośćuczynienia cudzej 
dyskryminowanym i pokrzywdzonym podejrzliwości i nieufności. Decyzje 
przywrócono ich cześć obywatelską i zapadają z uwzględnieniem interesów 
prawa, które im przysługiwały. Na- i potrzeb TEGO kraju i TEGO na
prawiono krzywdy moralne i matę- rodu, dla zaspokojenia wymagań JE- 
rialne w miarę istniejących możli-, GO życia i JEGO rozwoju. Czy sta- 
wości. Przywraca się szacunek dla nowi to absolutną gwarancję słusz- 
kwalifikacji zawodowych i facho- ności każdej z osobna wziętej decy- 
wych. Zniknęło piętno przymusu i zji? Oczywiście nie, bo takich abso- 
skrępowania, narzucane dawniej w lutnych gwarancji nie ma i być nie 
twórczości naukowej i artystycznej, może. Ale rzecz w tym, że kierunek 
Szeroko, szerzej niż kiedykolwiek jest słuszny, że nie zwichną go żadne 
przedtem otwarły się możliwości względy uboczne, niezwiązane z rze- 
wymiany, możliwości kontaktów nau- czową i sumienną oceną sytuacji. W 
kowych, artystycznych i kulturalnych niemniejszej mierze niż do polityki 
z całym światem — niezależnie od w ogóle odnosi się to do zagadnień 
granic politycznych i ustrojowych, gospodarczych, znajdujących się dziś 
Wolność sumienia jest respektowana, w centrum uwagi naszego społeezeń- 
a uregulowanie stosunków między stwa.
Państwem a Kościołem zgodnie z_in- ^  ^  ^  ekonomiczBy kraj„

N

teresem powszechnym, uznane jest za , kt wal sl spiętrzeniem a- 
słuszne zarówno przez wierzących jak Łn __ Wń™ nn-
i niewierzących. Człowiek nie jest 
odrywany silą, przymusem lub poli
tycznym naciskiem od swego indywi
dualnego warsztatu pracy. Kto chciał, 
wycofał się — zwłaszcza na wsi — ze 
zrzeszeń produkcyjnych organizowa
nych niedobrowolnie.

nomalii i dysproporcji, które po 
ważnie zagrażały postępowi zarówno 
w osiągnięciach czysto gospodar-- 
czych, jak i w dziedzinie kształtowa
nia socjalistycznych Stosunków mię
dzy ludźmi, socjalistycznych stosun
ków' produkcji. Biurokratyczny cen
tralizm w zarządzaniu gospodarką

W tych prostych elementarnych hamował inicjatywę i aktywność, 
sprawach zabiera się rękojmia wiel- które wyrosły w ciągu lat na podsta- 
kiej odnowy i odbudowanie zaufania wie bardzo ważkich i w zasadzie ko- 
między ludem a władzą z ludu wy- rzystnych oraz postępowych zmian 
rosłą. ilościowych, jakościowych i struktu-
p  ONAD zadowoleniem z tych pożą- ralnych w naszym przemyśle. Dok-

wie mniej , .b  b « * W  —  zna-
S T  o d l L r ^ a z o r  -  U r Z  oeaz o c e n i a  w a h a ją c e
przeświadczenie powszechne, że na
ród jest u siebie, na swoim, że rzą
dził się, gospodarował albo admini
strował w Polsce w ciągu tego minio
nego roku lepiej choć w tej, czy in-

z nadmiernie rozdętych wydatków bu
dżetowych na to, co nie mogło zas
pokajać potrzeb konsumpcyjnych 
szerokich mas — to były główne ele
menty, które nie pozwalały na roz-

. . winiecie odpowiadających tym po-
nej dziedzinie nienajlepiej, ale zaw- trzebom gałęzi produkcji i utrzymy-
sze przecież na własny rachunek i waly stopą życiową społeczeństwa 
na własną odpowiedzialność. Do tego p0njzej realnych możliwości jej wzro_ 
moralnego i politycznego samopoczu- zwłaszcza jeśli idzie o najbar-
cia narodu przyczyniła się rzecz nic- dziej wydajne i najciężej pracujące 
zmiernej historycznej wagi: przełom oddziały klasy robotniczej, jak np : 
w stosunkach między Polską i ZSRR. górnicy. To, co z tych anomalii dało 
Bvł to przełom w stosunkach między się usunąć, to od razu albo w i o 
dwoma państwami i dwoma naroda- czasie zostało usunięte. Inne anomalia I po olasku
mi, jednym wielkim, silnym, i słu- , 
sznie dumnym ze swych osiągnięć i 
drugim stosunkowo niewielkim, lecz 
szczycącym się swoją długą nieprzer
waną tradycją kulturalną i historycz
ną oraz gorącym patriotyzmem. Byl 
to również przełom w Stosunkach 
między dwiema kierowniczymi siłami 
tych państw, między dwiema partia
mi, skupiającymi pod swym sztanda- 
dem ludzi pracy, partiami wycho
dzącymi z tych samych założeń ide- 
owo-politycznych i równolegle wal
czącymi o uwolnienie się od błędów 
i zła. Stosunki, które w tej dziedzinie

Już po napisaniu tego artykułu 
(z natury rzeczy jak najbardziej 
szkicowego, sumarycznego) spotka
łem się z zastrzeżeniem i wątpliwo
ściami ze strony ludzi, z których 
zdaniem autor przywykł się liczyć. 
Artykuł ukazuje się zatem z opóź
nieniem i... z uzupełnieniem. Zarzu
cono mu lakiernietwo, hurra - op
tymizm, głoszenie idealizującej i 
idealistycznej półprawdy itp. itp.

De omnibus dubitandum — to za
sada generalna, którą autor respek
tuje. A więc zastanówmy się, jak 
jest rzeczywiście? Dlaczego rejestra
cjai faktów (a niczym innym właśnie 
nie zajmuje się artykuł) jest widzia
na przez niejednego z sojuszników 
Października niechętnie, z oporami 
i wahaniami? Oczywiście, z różnych 
powodów. Ale powodem w tej chwi
li głównym, POLITYCZNIE NAJWAŻ
NIEJSZYM wydaje mi się lęk przed 
recydywą przedpaździernikowych me
tod rządzenia, gospodarowania itd.

Lęk niedobrym jest doradcą. A w 
tym wypadku szczególnie złym i 
szkodliwym. Zarejestrowanie cen
tralnych, dominujących i przecież po
zytywnych faktów popaździerniko- 
wych staje się w oczach tych lękli
wych ludzi czymś w rodzaju odwró
cenia uwagi od niebezpieczeństw, 
grożących Październikowi ze strony 
doktrynę rów, dogmatyków i kon
serwatystów. Istota tego niebezpie
czeństwa polega jednak na tym, że 
jest ono zupełnie specyficznie „sprzę- 
żone“. Kto nie rozumie tego, że cala 
silę dogmatyków i tępych doktryne
rów, przecież bardzo i to bardzo izo
lowanych w naszym społeczeństwie, 
stanowi ingerencja sil antysocjalis
tycznych w procesy walki o realiza
cję programu październikowego 
ten nie rozumie nic z niebezpie
czeństw grożących Październikowi, a 
siła logiki politycznej popchnie go 
na pozycje anty październikowe i w 
dziedzinie ideologii, i w polityce, i w 
ekonomii. To nie proroctwo. Tak się 
bowiem dzieje właśnie dziś i właśnie 
obecnie w środowiskach ludzi, którzy 
wolą mgły zamętu ideowego i wszel
kiego innego niż konstatację real
nych faktów.

Potrzebna jest Polsce konsolidacja 
sił aktywnych społecznie i postępo
wych. Potrzeba ładu. Potrzeba sta
bilizacji październikowego porządku 
rzeczy. Cóż temu bardziej sprzyja — 
mgła czy uświadomienie sobie real
nych faktów?

W Polsce po Październiku pojecie 
suwerenności nabrało nowej, pełniej
szej niż kiedykolwiek treści i nowe- 

W suwerennym naszym

narodzie jest wszakże suwerenna si
ła: klasa robotnicza i jej polityczny 
i ideowy reprezentant — Polska 
Zjednoczona Partia Robotnicza. 
Oczywiście, nie ona sama będzie rea
lizować programi październikowy.
Oczywiście, nie sama rozwiązywać 
będzie wielkie zadania i nie sama 
będzie przezwyciężać „sprzeczności 
wewnątrz ludu“. I oto pytanie: Jak 
będzie przebiegał ten proces? Wśród 
zgrzytów, zahamowań i tarć czy 
bardziej harmonijnie, bardziej zgod
nie, bardziej równomiernie? Tutaj 
również, tak jak w wielu innych 
sprawach po Październiku, klucz do 
sytuacji jest w naszym ręku.

Czy nie ma już w naszym kraju 
zjawisk ujemnych, zahamowań, cięż
kich dysproporcji i zawiklań, ba — 
plag społecznych? Są. Jest ich na
wet w bród. Czy potrzebna nam wie
dza o tych sprawach? Oczywiście. 
Ale najpotrzebniejsza jest — wyda
je się — dziś wiedza o dystansie, ja
ki dzieli nas po roku od tego, co 
było złe, jątrzące, szkodliwe w czasie 
minionym. Z tej prostej zwyczajnej 
wiedzy wyrasta niezbędne minimum 
wiary. Wiary w przyszłość tego kra
ju i w jego drogę rozwojową. 
W Polsce w październiku bywają dni 
słotne i mgliste, ale bywają również 
pogodne, jasne, kiedy powietrze jest 
wyjątkowo przejrzyste. Jaki dzień 
wybierzemy, żeby spojrzeć na ten 
kraj, spojrzeć na tO; co się w nim od 
roku stało i zastanowić się, ęo dalej? 
Wybór w każdym razie należy do 
nas.

Leningrad, w październiku
IE MGŁĄ i mroźnym wiatrem, 
lecz słoneczną i ciepłą pogodą po

witał mnie wczoraj Leningrad. Pierw
szy spacer oczywiście na Newski 
Prospekt, a później dalej i dalej, 
przez zaułki i pereułki, znane jak 
dotąd li tylko z fotografii bądź lite
ratury. Idę sobie właśnie najspokoj
niej przez jeden z setki bodaj że tu
tejszych mo&tów, most im. lejtnanta 
Szmidta — gdy nagle...

Tak! To nie złudzenie. Na samym 
środku Newy szary masyw okrętu 
z biało - czerwoną flagą na masz
cie.

— Eto pólskij „Gryf" w gosti pri- 
jechal — objaśnia jakiś starszy ka
pitan radzieckiej marynarki, sku
biąc dobrodusznie pokaźną, rozcze
sywaną na boki, starorosyjską bród
kę.

W chwilę później jestem już — 
przy pomocy zgrabnej motorówki — 
na pokładzie naszego okrętu szkole
niowego, zwanego do niedawna „Zet- 
empowiec“, który przyjął obecnie tra
dycyjną i dobrze w dziejach naszej 
marynarki zapisaną nazwę „Gryf". 
Dowódca „Gryfa", komandor ppor. 
Robert Miedzielica jest akurat „w

Poiródź id W alencji

w

Trzecie co do wielkości miasto Hisz 
panii — Walencja — wskutęk wylewu 
rzek odcięte zostało od reszty kraju. 
Ponad 100 osób poniosło śmierć w ka
tastrofie. Na zdjęciu: oto jak wygląda 
podczas powodzi jedna z głównych 
arterii jniastą — Aleja Sorolii.

Fot — CAF

Międzynarodowy Kongres 
Planowania Rodziny

W  DNIACH 23—29 bm. w Berli
nie zach. odbędzie się Między

narodowy Kongres Planowania Ro
dziny.

W Kongresie wezmą udział przed
stawiciele państw Europy, Ameryki, 
Australii, Bliskiego Wschodu i 
Afryki, które są członkami rzeczy
wistymi, bądź członkami korespon
dentami Międz. Federacji Planowa
nia Rodziny.

Wśród państw członków kores
pondentów znajduje się i Polska, 
którą na Kongresie reprezentować 
będzie prof. Jan Lesiński (z War
szawy) oraz dr Jadwiga Beaupre 
(z Krakowa).

Prof. Lesiński jest jednym z re
ferentów' Kongresu. Mówić będzie o 
sprawie sztucznych poronień w Pol
sce.

Tematyka Kongresu bowiem po
święcona jest rozmaitym proble
mom — zarówno ściśle lekarskim, 
jak społecznym, czy etyczno-oby- 
czajowym, które składają się na za
gadnienie planowania rodziny.

Planowaniem rodziny nazwano 
dziedzinę spraw, którą my określa
my bądź świadomym macierzyń
stwem, bądź regulacją urodzeń.

Jak się okazuje, chociażby z dłu
giej listy państw członków Międz. 
Federacji Planowania Rodziny, czy 
też z bogatego programu Kongre
su, który ma być b. licznie obesła
ny — zagadnienie regulowania przy
rostu naturalnego w wielu pań
stwach wysuwa się dziś na czoło 
najważniejszych spraw społecznych.

(mp.)

mieście". Przyjmuje mnie jego za
stępca, kpt. Janusz Greń, rozpoczy
nając rozmowę od... staropolskiej 
gościnności. Po prostu porywa mnie 
do mesy oficerskiej sadza przy jed
nym ze stołów, podsuwa talerz dy
miącej grochówki na boczku tudzież 
potężną porcję pieczeni, przyrządzo
nej tak smacznie jak to tylko potrafi 
zrobić kucharz okrętowy.

A później zaczynają się rozmowny. 
Przede wszystkim wasz reporter mu
si udzielić wywiadu na temat „co 
słychać w kraju" — który opuścił 
przed dwoma dniami dopiero, pod
czas gdy nasze „wilki" pływają już 
przeszło trzy tygodnie.

— Nasz rejs — mówi kpt. Greń— 
rozpoczął się trochę pechowo, bo 
od... czekania na molo przez trzy 
dni. Po prostu w Gdyni wybuchli 
epidemia grypy i nie chcieliśmy za
wozić jej naszym radzieckim gos
podarzom. Trzeba było odczekać 
trzy dni na redzie, na kwarantan
nie. Dopiero później mogliśmy wy
ruszyć. Trasa naszego rejsu pro
wadziła najpierw do portu Bałtij- 
ska, później do Rygi i Leningradu. 
We wszystkich portach, do których 
zawijaliśmy, witano nas bardzo 
serdecznie. Szczególnie serdecznie 
powitała nas jednak Ryga. Łotew
scy gospodarze stawali — jak to 
się mówi — na głowie, ażeby po
kazać nam swoją serdeczność i go
ścinność. Ryga to śliczne miasto. 
Staliśmy tam dwa dni i nawiąza
liśmy mnóstwo bardzo ciekawych 
znajomości i cennych przyjaźni, 
szczególnie z młodzieżą fabryki 
radioodbiorników „WEF“. Mieliśmy 
z młodymi robotnikami wspólny 
wieczór taneczny, wymieniliśmy po
darki, podejmowaliśmy się nawza
jem i w ogóle było bardzo wesoło 
i przyjemnie.

Również Leningrad przyjął nas 
bardzo gościnnie. Sam wjazd do 
portu stał się już dla naszych mło
dych oficerów odbywających na 
„Gryfie“ swój szkoleniowy rejs na
wigacyjny, dużym przeżyciem. Gos
podarze radzieccy urządzili dla nas 
wiele bardzo ciekawych wycieczek 
po mieście, dając do dyspozycji 
autokary. Mało tego — aby nie by
ło trudności językowych, wynaleź
li nam przewodniczki — Polki z 
miejscowej Polonii! Zobaczyliśmy 
Er.niitaż, byliśmy w Muzeum Ro
syjskim, w Wyższej Szkole im. 
Frunzego i w Muzeum Wojanno- 
Morskim, co nas oczywiście szczegół 
nie interesowało.

Zwiedziliśmy — rzecz prosta — 
także historyczną „Aurorę", gdzie 
koledzy porobili masę zdjęć na pa
miątkę. Dziś mamy nowe spotka
nie' z młodzieżą leningradzką w 
klubie imienia' Kirowa, a następnie
— tu kpt. Greń spojrzał na zegarek
— czeka nas przyjęcie wydane na 
cześć okrętu polskiego przez admi
rała Bojkowa.
Spędziłem na „Gryfie" kilka nie

zwykle miłych godzin. Tymczasem 
zapadł już zmierzch. Gdy opuszcza
łem okręt i motorówka nasza dobiła 
do nabrzeża (..Gryf" stoi zakotwiczo
ny pośrodku Newy, co trochę mar
twi naszych marynarzy, gdyż utrud
nia bezpośrednie dojście na ląd), zo
baczyłem, że całe kamienne nabrze
że Newy zapełnili mieszkańcy Le
ningradu, przeważnie z młodszego 
pokolenia. Powód? Chyba dźwięki 
najnowszych płyt gramofonowych, 
które świetlicowy „Gryfa" nadaje 
przez megafon...

W chwili gdy będziecie czytać te 
słowa, „Gryf" podniesie już kotwicę 
i wyruszy w dalszą, końcową część 
swego rejsu. Kierunek — wybrzeże 
Finlandii i Szwecji, a około 30 bm. po« 
wrót do Gdyni.

A. W. WYSOCKI

UTARTYM zwyczajem obydwie ry
walizujące ze sobą wielkie par

tie polityczne WBrytanii — labou- 
rzyści i konserwatyści — odbywają 
swoje doroczne kongresy w pierw
szych dniach października. W tym 
roku obie partie odbywały swoje 

panowały uprzednio wymagały, jak | kongresy nawet w tej samej miej-

BRIGHTON -
I C O  D A L E J ?

wiadomo, gruntownej* naprawy. Paź
dziernik stworzył realną i mocną

10 numer

J a g a z p u  Polskiego"
Ukazał się now y num er „M agazynu Pol

skiego" m iesięcznika przedruków . N um er 
ten  zaw iera (170 s tro n  d ru k u  — bogata  sza
ta graficzna) — oprócz sta łych  pozycji, jak  
przeg lądy  prasy  k ra jow ej, zagranicznej, 
em ig racy jnej itd. — p rzed ru k i w yb itnych  
a rtyku łów  i felietonów  publikow anych osta t 
n io w języ k u  polskim . Czytelnik znajdzie 
tu m. in. fe lie ton  Z ygm unta N ow akow skie
go z  „N ow ego Ś w iata" w ychodzącego w 
N ow ym  Jo rk u , w ypow iedź Józefa Czap
skiego o jego sztuce m alarsk ie j, „L ist do 
m łodych p rzy jac ió ł poetów " Jerzego Z a
w ieyskiego, k tóry  ten  p isa rz  opublikow ał 
w londyńskim  „M erkuriuszu", w arszaw skie
w spom nienia Z aruby, dialog Szczepeia i _ . . .
T ońka z „L w ow skiej w esołej fa li" , repor- i r o w n ic tw e m  p a r t i i  l _
taż  Toepiftea z M oskwy i w iele innych  cie- I ta jn i ,  a le  p o z b a w io n y c h  jakiegOKO w ie  
fcłwych pozycji, | mandatu do podejmowania decyzji.

scowosci nadmorskiej, w Brighton, 
w odstępie zaledwie jednego ty

godnia, wychodząc z praktycznego 
założenia, że przygotowania technicz
ne do kongresu Labour Party mogą 

równym powodzeniem być zużyt
kowane dla następującego po paru 
dniach kongresu partii konserwa
tywnej.

Ale między obu kongresami za
chodzą istotne różnice, posiadające 
swoje źródło nie tylko w różnicach 
światopoglądowych, ale i w założe
niach strukturalnych.

Kongres Labour Party jest w myśl 
zwyczajów demokratycznych naj
wyższą i decydującą instancją o lo
sach partii, o jej polityce i perso
nalnym składzie jej organów. Kon
gres partii konserwatywnej nato
miast nie posiada żadnych tego ro
dzaju atrybucji. Jest on jedynie do
rocznym spotkaniem delegatów or
ganizacji terenowych, upełnomocnio
nych do wymiany poglądów z kie- 

innymi delega

Nawet organy kierownicze partii nie 
są wybierane na kongresie.

K ierow nictw o p a rtii konserw atyw nej po
w oływ ane je s t w sposób au to ry ta tyw ny  
przez w ybranego przez frak c ję  parlam en ta r
ną leadera konserw atystów , w tym  w ypadku 
przez p rem ie ra  M acm illana, k tó ry  decydu
je  w tych  sp raw ach  bez zasięgania opinii 
delegatów  drogą głosow ania na kongresie. 
P rzeciw nie, kongres s ta je  od razu  przed 
fak tem  dokonanym  — przesądzonego jed 
nostronn ie przez leadera  p a rtii — w yboru 
je j przew odniczącego, k tó ry  odpow iedzial
ny  je s t zarów no za działalność o rganiza
cy jn ą  partii, a zwłaszcza za desygnow anie 
kandydatów  na posłów przy  najb liższych 
w yborach  do Izby Gmin, ja k  rów nież za 
kam panię w yborczą. P re m ie r  M acm illan 
pow ołał na to stanow isko swego dotychcza
sowego m in istra  ośw iaty, L orda H ailsham a.

K ongres L abour P a rty  zaś w ybiera  egze
kutyw ę p arty jn ą  podczas sw oich corocz
nych obrad . Jedyn ie  w ybór leadera partii 
nie odbyw a się na kongresie i sposób de
sygnow ania go jest te n  sam, co i  w  partii 
konserw atyw nej, a m ianow icie — w ybiera 
go na początku kadencji p a rlam en tarne j 
frak c ja  p a rtii w  Izbie Gmin.

Kongres konserwatystów nie po
siada też żadnej mocy obowiązują
cej, o ile chodzi o rezolucje, doty
czące polityki partii. Są to tylko de
zyderaty, lub zalecenia bynajmniej 
nie obowiązujące rządu konserwa
tywnego.

*
Ocena obydwu odbytych w Brigh

ton kongresów prowadzi do prze
świadczenia, że przeszły one nieja
ko obok wielkich problemów spo 
łecznych i wydarzeń międzynarodo 
wych.

Co się tyczy kongresu Labour Par
ty, nie uchwycił on zagadnień, któ
re najbardziej dzisiaj naród brytyj
ski nurtują, a mianowicie — spra
wy walki z inflacją oraz sprawy za
pewnienia pokoju na świecie. Do 
pewnego stopnia obie te sprawy się 
łączą. Nj  ̂ ulega bowiem wątpliwo
ści, że walka z inflacją rozpocząć się 
musi od ograniczenia nieproduktyw
nych wydatków na zbrojenia, w 
pierwszym rzędzie — na niezwykle 
kosztowne i absorbujące zbrojenia 
termojądrowe. A to jest też jedyna 
skuteczna droga do rozbrojenia.

Niestety, rezolucja proponująca 
jednostronne wyrzeczenie się przez 
W. Brytanię eksplozji doświadczalnych 
z bombą wodorową i produkcji tej 
broni — co dałoby światu moralny 
przykład i zapewniło WBrytanii do
niosłą pozycję w światowej walce 
o rozbrojenie — została znaczną 
większością odrzucona. Rezultat ten 
spowodowany został nieoczekiwanym 
wystąpieniem Bevana, który — 
wbrew nadziejom lewicowych delega
tów kongresu — wygłosił przemówie
nie przeciwko tej rezolucji, co przesą
dziło jej losy.

Przem ów ienie B evana w yw ołało zresz tą  
rozdźw ięk w ew nątrz  jego w łasnej g rupy  w 
L abour P arty . Odbiło się to zwłaszcza do
bitnie na składzie red ak c ji tygodnika „T ri- 
bune", będącego rzecznikiem  poglądów  Be- 
vana.

U podstaw wystąpienia Bevana na 
kongresie leżały oczywiście rozważa
nia co do szans wyborczych. Chodzi 
o zapewnienie dla Labour Party wa
hających się głosów drobnomieszczań- 
skich. Ostatnie badania opinii pub
licznej przez „Gałlup Poił" wykaza
ły, że po Brighton znacznie wzro
sła liczba tych, którzy gotowi byliby 
głosować na Labour Party.

jn̂ imjiiHiiiiHiimnirri iw  i p

Oto cyfry : 31 proc. osób objętych bada
niam i głosowałoby na konserw atystów , 41 
proc. na lsbourzystów , 11 proc. na libera
łów, a 17 proc. było n iezdecydow anych. 
Jeśli nie brać pod uw agę tych  ostatn ich  
oznaczałoby to, że. L abour P a rty  m iałaby 
2 m iliony głosów przew agi nad konserw a
tystam i. Ale 17 proc. n iezdecydow anych 
m ogłoby przew ażyć szalę na rzecz konser
w atystów . D latego taka  troska  o n iezdecy
dow ane głosy drobnom ieszczańskie.

Jeszcze mniej orzeźwiaj cy poli
tycznie byl kongres konserwatystów.

W kleszczach pomiędzy premierem 
Macmillanem a lordem Hailshamem 
mało pozostaje możliwości do mane
wrowania dla przeciętnego członka 
partii konserwatywnej. Polityka par
tii skazana jest' na sztywny, mało 
elastyczny program tradycyjnego 
wzoru brytyjskiego. Odżywają hasła 
Disraeliego i Baldwina. W obecnej 
konstelacji partyjnej nawet Chur
chill uchodziłby za rewolucjonistę, 
nie mówiąc już o Edenie lub Butle
rze, którego gwiazda zupełnie zani
ka. Toteż kongres konserwatystów 
był raczej przygnębiającym widowi
skiem.

Delegaci z te ren u  w ykazyw ali w yraźne 
rozgoryczenie, k tó re  koncentrow ało  się 
przew ażnie na osobie kanclerza skarbu 
Thorneyerofta, oskarżanego o b rak  p ro g ra
m u w zw alczaniu in flacji. Delegaci dom a
gań się poważnej redukcji w ydatków  p ań
stw ow ych i denacjonalizaeji przedsię
biorstw . To co pod tym  względem mógł 
powiedzieć Thorneycro-ft nie dało delega
tom żadnej sa ty sfa k c ji,i nie obudziło żad
nych now ych nadziei.

W zakresie polityki zagranicznej program  
rządu zasklepiał się w ram ach  w ierności 
dla sojuszu z USA, a w sto sunku’ do k ra
jów Azji i A fryki ograniczał się do polity
ki z pozycji siły, k tó rej m u zresztą b rak  i 
szerm uje w obec tego pozoram i. N atom iast 
w .stosunku do ZSRR kongres nie zdobył 
się na żadną rea ln ą  ocenę pozycji radziec
kiej, zwłaszcza w św ietle sukcesu z w y
strzeleniem  „S pu tn ika", i pozostał na szań
cach zim nej w ojny, nie zdradzając żadnej 
chęci zrew idow ania po lityk i antyradziec- 

i kiei-

Wydaje się, że kierowana przez 
Macmillana partia konserwatywna 
zdecydowana jest wygrywać jedyny 
atut, jaki ma w ręku, a mianowicie 
— utrzymać się przy władzy aż do 
końca. Macmillan oświadczył wyraź
nie, że nie ma co liczyć na rychły 
termin wyborów. Kadencja obecna 
kończy się w maju 1960 r. Więk
szość, jaką rozporządza rząd konser
watywny w Izbie Gmin, jest solid
na: wynosi 50 do 60 głosów. W tych 
warunkach partia konserwatywna, 
Świadoma swej obecnej słabości orga
nizacyjnej i braku popularności w 
kraju, nie ma zamiaru ustąpić: prze
ciwnie, pragnie wykorzystać pozo
stałe jej jeszcze dwa lata, aby 
wzmocnić swą organizację, do czego 
powołany został ekstrawagancki co 
prawda, ale bardzo inteligentny i 
pomysłowy lord Hailsham. Rząd Mac-/ 
millana liczy ponadto, że w ciągu 2 
lat uda mu się powstrzymać inflację 
i poprawić sytuację gospodarczą.

Partia konserwatywna liczy i na 
to, że obecna zwartość szeregów La
bour Party nie utrzyma się przez 2 
lata i że labourzyści, łaknący władzy, 
zaczną się niecierpliwić, co wprowa
dzi pewien ferment w ich szeregi. 
Kalkulacje partii konserwatywnej 
zdają się więc zapowiadać, że wybo
ry nie odbędą się wcześniej, niż na 
jesieni 1959 r., a może nawet dopiero 
na wiosnę 1960 r., po budżecie, któ
ry w razie poprawy koniunktury mo
że nawet odegrać rolę przynęty dla 
pozyskania głosów wyborców.

Perspektywy obu kongresów w  
Brighton nie zapowiadają więc w  
polityce WBrytanii większych zmian,

STEFAN LITAUEE
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GDAŃSK. Julia Z iegenhirte  taką  
dla ,,Dziennika Bałtyckiego" u z y s k u 
je  od kom pozytora  H enryka  Jabłoń
skiego informację  ek onomiczno-mu-  
żykológiczną: „Czy pani uwierzy ,  ze 
ten dó m ek  kosztował m nie  dwie s y m 
fonie i pięć f i lm o w ych  ilustracji  m u 
zycznych?"

DE BIUSTIBUS...
WARSZAWA. Zdanie z powieści  Ja

na Dobraczyńskiego drukow anej  w  
„Słowie P o w sz ech n ym ": „Pan wie, 
to jes t Sylwia  z Fólies Bergeres..., 
Zapłaciłem kupę  forsy  za ten je j  
bluścik.  Ładny,  co?"

EUREKA!
K RAK Ó W . Zakończenie  fe lietonu  

„Fosiew Ju d y m ó w "  Jalu Kurka  w  
.Dzienniku Polskim": „inżynierowie  

budu ją  domy, kraw cy  szyją ubrania, 
literaci piszą książki,  fabryk i  produ
ku ją  row ery  czy lampy. Lampy są 
po to, aby świeciły. A lekarze w szpt 
talach? Pracują po to, abyśm y mogli 
żyć w  zdrowiu",

CO ŁASKA
GDAŃSK. Ogłoszenie z „Dziennika  

B ałtyck iego": „Kto pożyczy 20.000 — 
250.000 z ło tych  na okres 10 mies ię
cy?"

Z  GRIMMA
WARSZAWA. W notatce sportowej  

.Kuriera Polskiego" za ty tu łow anej  
„Ryk lwów Zdopingował pięściarzy 
Legii dó zw ycięs twa"  —- czy tamy:  
„Szkoda , że lwi> nie m ogły  przemó
wić do bokserów ludzk im  głosem:  
myślcie do ciężkiej Anie lk i."

TEŻ ŁADNE MIASTO
KO SZALIN . „Głos Koszaliński" ta

k im  ty tu łem  opatrzył jeden ze swo
ich artykułów: „Pomóżmy kobietom!  
Dlaczego Koszalin nie m ógłby  sko
rzystać z doświadczeń Londynu?"

TRZY PO CZTERY
KATOWICE. Początek fe lietonu  

sportowego „Kazia" w  „Dzienniku  
Z a c h o d n i m „ T e n  m ecz  dzis iejszy  
albo w ygram y,  albo przegramy, albo 
zrem isu jem y. Albo kto wie! Może 
znajdzie się jakieś czwarte rozwiąza
nie?"

PODOBNO
KATOWICE. W a r ty ku le  „Dzienni

ka Zachodniego" pt. „Na drodze ku 
lepszem u“ z n a jd u jem y  taki passus. 
„Czy zatem nie m a m y  rozczarowa
nych  i niezadowolonych? Tacy ludzie 
W Polsce istnieją".

» « na
Leon Chajn

Przewodniczący Komisji Reformy Prawa Ubezpieczeniowego

/^GŁOSZENIE w „Życiu Warsza- 
wy“ z dnia 20.IX.1957 r. wywia

du pt. „Projekt doraźnej reformy 
przepisów rentowych" spowodowało 
napływ olbrzymiej ilości listów pod 
moim adresem. Autorzy tych listów 
proszą o udzielenie wyjaśnień na 
szczegółowe pytania, proszą o zaję
cie stanowiska w sprawie zgłaszanych 
propozycji i wniosków, krytykują kie
runek prac Komisji. Udzielenie bez
pośrednich odpowiedzi jest niemoż
liwe z uwagi na zbyt wielką ilość li
stów, a także z uwagi na charakter 
Komisji i tok jej prac. Chciałbym 
więc tą drogą ustosunkować się do 
najważniejszych problemów podno
szonych w listach.

Słów kilka o charakterze samej Ko
misji. Do ustawowego regulowania 
systemu ubezpieczeń społecznych są 
powołane jedynie organy państwowe, 
a więc Sejm i Rząd — a nie Komi
sja, która ma charakter opiniodaw
czy  ̂i której wnioski lub opinie nie 
wiążą organów państwowych. Za
twierdzenie wniosków lub opinii Ko
misji przez właściwe organy państwo
we uzależnione jest nie tylko od uz
nania ich merytorycznej słuszności, 
ale także od skonfrontowania ich z 
organizacyjnymi i finansowymi moż
liwościami państwa.

Komisja ustalając zakres swoich 
zadań pragnie skoncentrować swoją 
uwagę na trzech działach ubezpie
czeń: chorobowym, rodzinnym i eme
rytalnym. Zadaniem Komisji będzie 
więc ustalenie zasad nowego systemu 
ubezpieczeń społecznych, odpowiada
jącego naszemu ustrojowi i naszym 
warunkom politycznym i gospodar
czym.

Jest to więc praca olbrzymia, wy
magająca zebrania wielu materiałów 
statystycznych, finansowych, porów

nawczych — wymagająca zasadniczej 
dyskusji na temat funkcji ubezpieczeń, 
ich znaczenia, sposobu oddziaływania 
na zatrudnienie, wydajność pracy, bud
żety rodzinne, pomoc społeczną itp. 
Jest to więc praca długofalowa.

Komisja uznała jednak źa koniecz
ne — obok przygotowania tych dłu
gofalowych prac — niezwłoczne za
jęcie się jedną częścią systemu eme
rytalnego, która i zdaniem czynników 
rządowych i Sejmu wymaga w miarę 
naszych możłiwości gospodarczych 
szybkiego uregulowania: jest to spra
wa likwidacji tzw. starego portfelu.

Na ten temat wiele już pisano i 
mówiono. Nikt nie kwestionuje ko
nieczności szybkiego załatwienia spra
wy. Sprawa ta wymaga jednak podję
cia decyzji w kilku istotnych punk
tach.

Likwidacja starego portfelu ma 
swoją stronę moralną (dyskryminu
jący podział pracowników, na tych, 
którzy dawno uzyskali zaopatrzenie 
i tych, którzy je uzyskali po l.VII. 
54 r.) i stronę materialną (różny wy
miar rent).

W błędzie są jednak ci, którym się 
wydaje, że likwidacja moralnej dys
kryminacji sama przez się zapewnia 
wyższe zaopatrzenie emerytalne. Moż
na nawet założyć, że formalna likwi
dacja starego portfelu dla b. wielu 
„starych" rencistów oznaczać będzie 
bądź obniżenie wysokości renty, bądź 
nawet utratę renty.

Dlaczego?
Po pierwsze: inne były wymogi dla 

uzyskania renty pod rządami przepi
sów, obowiązujących przed wejściem 
w życie dekretu o powszechnym za
opatrzeniu emerytalnym z 25.6.1954 r.

Piłkarze Gwardii na Wyspach Brytyjskich

Coraz wipssj amatorów
szczepień przeciw H. M,

Do dnia 19 bm. zaszczepiono w W arsza
w ę  2 «73 dzieci przeciw paraliżowi dzie
cięcemu. Podczas gdy w pierwszych dniach 
szczepień zgłaszało się znacznie mniej cśób 
n;ż było zapisanych, w osta tn ich  dniach 
zdarza się, żp ■ przychodzą z dziećmi rów
nież ci rodzice, którzy dotąd na wezwanie 
dzielnicowych stac ji san. epid. wogóle się 
nie staw ili.

N ajlepiej przebiega akcja szczepień w 
śródm ieściu, najgorzej w dzielnicy Praga 
Północ i na Woli. (a. d.)

■pj-AJBLlŻSZE dńi będą bogate %v wyda- 
rżenia piłkarskie. Już teraz z dużym 

zainteresow aniem  oczekuje się spotkania 
Polska — Finlandia w W arszawie ( 3 lis.o- 
pada br.) po k tórym  praw dopodobnie bę
dziemy mogli przy iąpić do rec y tu ją c e g o  
meczu ze Związkiem Radzieckim  o m iej
sce w finale mimrzos w św iata. Jednocze
śnie nasłuchiw ać będziemy w iadom ości 
nadchodzących z zagranicy. Po raz p ier
wszy Wyspy B rytyjskie odwiedzą klubowe 
drużyny polskie. Aż. 3 zespoły walczyć bę
dą na angielskiej ż enii. ŁKS, Budowlani

rozgrywkach ligowych, drużyna znów 
jest w dobrej formie.

Jutro rano lecimy samolotem do 
Brukseli, a stamtąd autokarem do 
BerWiers gdzie w sobotę 26 brn. ro
zegramy po drodze rewanżowe spot
kanie z belgijską drużyną Vervitois 
tierwszy mecz w Warszawie zakoń

czył się zwycięstwem Gwardii 2:0). 
Nasze tournee po Anglii rozpo-t o -  — - ----------5 —    i- S Ci I UUŁMCC IJiS .Clij.'

(Opnie) i w arszaw ski G w ardia mieć będą , C7vftam v W ś ro d ę  hmza r-rzeci wników zawodowe drużvnv an- c ..ynd iiiy  w  s ro a ę , JU Dmza przeciw ników  zawodowe drużyny an
gielskie. N ajtrudniejsze zadanie oczekuje 
Gwardię, k tóra zm ierzy się z czołowymi 
drużynam i I Ligi — Preston , Sheffield i 
Newcastle,

Nasza trójka — Stefaniszyn, Ha- 
chorek i Zb. Szarzyński — mówi nam 
sekretarz sekcji pitki nożnej Drze
wiecki — spotkała się w Moskwie 
z bardzo dobrą oceną. Po krótkim 
okresie depresji i niepowodzeń w

Młodzież lekkoatletyczna
sięga po i! miejsce w Europie
I  o  LAT mlal Janusz Sidło, gdy w l!)5l r 

ustanow ił w Moskwie nowy rekor: 
Polski juniorów  w rzucie oszczepem (67,88) 
Było to wówczas jedyne polskie zw ycię
stw o nad radzieckim i ryw alam i w trójm e- 
czu ZSRR — Rum unia — Polska (od tego 
czasu należy nam sic rew ahż w Warsza 
•wie). 17 lat ma biaioStocezanin W ładysław 
N iluciuk — bohater zwyc oskiego >nmk - 
n ia  reprezentacji młodzieżowej Polski z 
N R F w K refeid (103:08). a zarazem  nowy 
rekordz ista  Polski juniorów  w oszczepie 
(68,37). Rośnie więc nowa gwiazda w o- 
szezspie z k tó rą  wiążemy nie mniejsze 
nadzieje niż niegdyś z osobą S.dły.

A w ogóle z naszej młodzieży leskoatle-

■ ™ ” — n i I—mmmi

tycznej możemy być bardzo zadowoleni. 
W osta tn iej chwili poza Staniszew skim  re
prezen tacja  pozbawiona została najlepsze
go 40!)-metrowca G adom skiego. Mimo to 
Polacy zrew anżow ali się za zeszłoroczną 
porażkę.

Zw ycięstw o nad Niem cam i i do tego na 
ićh własnym  terenie, k lasyfiku je  m łodzie
żową reprezentację  Polski do II m iejsca w 
Europie. Lepsi od nich mogą się jedynie 
Okazać młodzi lekkoatleci ZSRR. Nie bę
dzie przesadą, jeżeli stw ierdzim y, że w y
rów nany zćsnftł m łodzieżowy polski j e n  
w stanie pokonać n iejedną reprezentację 
seniorów w Europie.

A. S.

meczem
z Preston No-rth End, która w tabeli 
I Ligi zajmowała ostatnio trzecie 
miejsc-. 4 listopada gramy w Shef
field- Wednesday, a 6 listopada z New
castle UniŁed.

— Czy Baszkiewicz rów nież wyjeżdża
do Anglii?
— Otrzymaliśmy zezwolenie na 

wyjazd całego zespołu. A więc Basz
kiewicz pojedzie. Na lewym skrzydle 
z Finlandią zagra chyba Lentrmr. 
tym bardziej, że będzie już zupełnie 
zdrów.

— Czy macie jakieś wiadomości co 
do ostatecznego rozstrzygnięcia spra
wy z Wismutem?

— Dotychczas żadnego pisma nie
otrzymaliśmy. Natomiast PZPN wy
słał do UEFA sprawozdanie, przed
stawiające cały przebieg perypetii t  
trzecim meczem i przebieg losowania 
Jest prawdopodobne, że może dojść 
do czwartego meczu i to chyba na 
gruncie neutralnym. Decyzja zapad
nie dopiero za kilka ładnych dni, 
gdyż przedtem musi s.ię zebrać mię
dzynarodowa komisja. Z naszej stro
ny, stwierdzamy, że zastosujemy się 
do postanowień UEFA... (SK)

(krótszy staż pracy zawodowej, od
mienne pojęcie inwalidztwa i szereg 
innych wymogów).

I dlatego wielu „starych" rencistów 
w świetle dekretu z 1954 roku bądź 
-nie posiadałoby uprawnień, bądź 
wskutek długiego upływu ctasu 
(szczególnie robotnicy) nie potrafiłoby 
udokumentować swoich uprawnień.ii

Po drugie: przeliczenie wysokości 
starych zarobków (przedwojennych, 
okupacyjnych, z pierwszych lat po 
wyzwoleniu, przed zmianą waluty w 
1950 r.) według obowiązujących mnoż
ników — spowodowałoby w wielu 
wypadkach obniżenie podstawy wy
miaru zaopatrzenia — a w konsek
wencji niższą rentę.

Takiej likwidacji „starego portfelu" 
nie życzą sobie „starzy" renciści — 
nie popiera jej także Komisja. I dla
tego w toku dyskusji na posiedze
niach Komisji przeważał pogląd, że 
przy likwidacji „starego portfelu" na
leży oprzeć się na następujących za
sadach:

o  nie badać upraw nień  „sta ry ch " ren- 
cistów — pod kątem  wymogów sta

w ianych przez dekret z 1954 r.

K  P ó j ś c i e  „starego" rencisty  do „no
wego" portfelu  nie może spowodować 

obniżki wysokości otrzym yw anej dotych
czas renty .

c  p racującym  rencistom  ze „starego" 
portfelu wypłacać ren ty  w dotych

czasowej wysokości — gdyż praw o do 
rewizji dotychczas o rzy m y w an e j renty  
uzyskują obi na podstaw ie a rt. 85 st. 1 
D ekretu z 1954 r.

J  dla nie p racu jących  rencistów  starego 
i nowego portfelu  ustalić jednolite 

m inim um  renfy , _

a  wysokość m inim um  ren ty  uzależnić 
C  Od MOŻLIWOŚCI WYGOSPODARO
WANIA NA TEN CEL ODPOWIEDNICH 
SKODKOW, (wysokość m inim um  ren ty  — 
a także inne kw oty i te rm iny  ich w pro
w adzenia w życie podane w zamieszczo
nym  wywiadzie są n 'enorozum ’en ;em, 
powstałym  w skutek  n ieautoryzow ania 
przeze m nie wywiadtt).

r  zm ierzać do realizacji zasady, że nie- 
_ pracu jącem u renciście będzie przySlu- 

giWć1 Joća-ek ha nie pracująca — wsku
tek  inw alidztw a, lub osiągnięcia starcze
go w ieku — żonę.

Jak widać z powyższego — Komi
sja zajmowała się jedynie częścią sy
stemu emerytalnego i to w bardzo 
ogólnikowych zarysach. Stąd trudność 
wyjaśnienia szeregu szczegółów, o 
które zapytują zainteresowani.

Trudno też jest ustosunkować się 
do szeregu wniosków i propozycji do
tyczących spraw, które jeszcze nie 
były przedmiotem obrad Komisji. 
Można zapewnić autorów tych wnio
sków, że We właściwym czasie znaj
dą się one na porządku obrad Komi
sji.

Odrębnego wyjaśnienia i omówienia 
będzie wymagała sprawa wysokości 
renty inwalidzkiej w czasie ” zatrud
nienia inwalidy.

planie Sprawy Najwyższej Izby Kontroli
w krótce przed Segmem

Z g on

. Nowotarskiego
W dniu 18 październ ika 1957 roku zm arł 

w K rynicy  w w ieku 80 lat inż LEON NO
WOTARSKI b. długoletni, zasłużony dy rek 
tor i w spółtw órca U zdrow iska, oznaczony 
Krzyżem  K om andorskim  Polonia R estituta.

Na teren ie  K rynicy  pracow ał od roku 
'913 jako  D yrek lor Uzdrow iska, P rzew od
niczący Kom isji Zdrojow ej i Członek Ra
dy M iejskiej.

Jego w yłączną zasługą jes t uruchom ienie 
K rynicy jak o  uzdrow iska całorocznego, 
rozbudowa K rynicy  i je j urządzeń leczni
czych, regu lacja  rzeki, liczne w iercenia po
szukiwacze, k tó re nadały  K rynicy cha
rak te r  uzdrow iska o znaczeniu eu ro p e j
skim.

Szczęśliwy dar historii % Przejściowy sojusz różnych 
sił Jest o co walczyć ® Dygresja o recenzentach O 
0 tempie zmian modelowych Wymowa procesu

brzeskiego

■nOCZNICA PAŹDZIERNIKA stała 
•T*-się dla całej prawie prasy tygod
niowej bodźcem do rozważań nad bi
lansem minionego roku, nad wymoga
mi i perspektywami dalszego rozwoju.

PRZEGLĄD KULTURALNY 
zamieszcza wiązankę przemówień 
wygłoszonych na dyskusji w Klubie 
Krzywego Kola. Referat Czesława 
Bobrowskiego, zagajający tę dysku
sję, publikowaliśmy już w „Życiu" 
w obszernych wyjątkach.

Władysław Bieńkowski powiedział 
m. in.:

„Z daniem  w szystkich ludzi, z którym i 
rozm aw iałem , a są to ludzie bardzo róż
n y ch  poglądów, dem okratyczni i postępowi 
w  sty lu  zachodnim , konserw atyści i katoli
cy  — ich zdaniem  tó, co u nas jes t złe, to 
fak t, że ludzie nie bardzo chcą pracować.

„Stoi zagadnienie stanu dyscypliny spo
łecznej, zagadnienie w atki o świado
m ość, że ten dom, w którym  m ieszkam y 
i k tó ry  budujem y', że jego losy w ostatecz
nym  rachunku  zależą od nas. Nasze władze 
p opełn ia ją  błędy, robią takie czy inne rze
czy, k tó re  mogą się nie podobać. Ale w 
osta tecznym  rachunku  losy k ra ju  i jego 
rozw ój zależą od tych m ilionów  codzien
n y ch  działań gospodarczych i póz ag osp o- 
darczych, k tó re  sum ują się i w ychodzą w 
■wielkich b ilansach ekonom icznych i nie 
ty lk o  ekonom icznych.

Ó tym  nie wełno nam  zapom inać. W ydaje 
m i Się, że na podsum ow anie Października 
w  jak iś sposób odpow iedzialny, jest dziś 
grubo Za wcześnie. D odatkow ym  m om en

tem  jest fakt, że osta tn ie dni stw orzyły 
atm osferę u tru d n ia jącą  spokojną analizę 
.ego zagadnienia. N iem niej jednak  m usim y 
uśw iadom ić sobie, że hjstoria polski na 
przestrzeni od 1945 do 1957 jest h isto rią  zu
pełnie niezw ykłą. Ten cykl, o tw arty  p rze
łomem 1956 roku do dnia dzisiejszego jest 
jakim ś niezw ykle szczęśliwym darem  h i
storii. Musimy zdawać sobie spraw ę, że 
przy wszystkich trudnościach, jak ie  stoją 
przed nam i, dotychczasow y bilans Pażdzier 
nika je s t pozytyw ny. Trudności, k tóre się 
u jaw niły , pow stały w cześniej. W szystkie 
te ekonom iczne i polityczno-ustrojow o-or- 
ganizaeyjne zagadnienia i te m oralne, spo- 
łeezno-psychologiczne odziedziczyliśm y w 
październiku 1956 r.

Pow iedziałbym , że z mego p u nk tu  w i
dzenia m am  Wszystkie p-owódy do op ty 
m izm u. Nie rozw iązaliśm y wielu rzeczy, 
k tó re przed nam i słanęły, to praw da, ale 
praw dą jest również, że o w iele rzeczy nie 
potknęliśm y się, potknięcie, k tó re  bardzo 
poważnie nam  groziło".

ŚWIAT

S t a n i s ł a w  B r o d z k i  próbuje 
odpowiedzieć na pytanie: czym był 
Październik?

„N iew ątpliw ie zryw em  ogólnonarodow ym  
dla zm iany istn iejących  w arunków . Z ry
wem masowym , chociaż rozstrzygnięcie za
sadnicze — pow rót W ładysław a Gomułki 
na stanow ifko I Sekretarza KC PZPR — 
dokonało się na sali obrad  P lenum . Ja k  w 
każdej m asowej akcji uczestniczyły tu 
bardzo różne siły: jedn i chcieli oczyścić 
socjalizm od naleciałości poprzedniej epo
ki, inni Chcieli pozbyć się w ogóle socjaliz
mu... D oraźny program  na „n ie" w stosun
ku _ do ówczesnej rzeczyw istości — mógł 
być czasowo wspólny, zwłaszcza, że tow a

rzyszył mu ogólnonarodow y w ybuch trzeź
wości i realizm u. Ale nie mogły być i nie 
były wspólne zasadnicze cele p rzeciw staw 
nych klas oraz różnych politycznych i spo
łecznych sił, b iorących udział w Paździer
niku. S 'ąd  postępująca później dyferen- 
cjacja, stąd  również rozczarow anie tych. 
którzy po Październ iku  liczyli na „drugi 
etap". S tąd — błędy tych, k tórzy nie do
cenili należycie całej złożoności sił działa
jących  w F ażdziern iku, a z drug iej strony 
-- również błędy tych. k tórzy  n ’ekiedv 
każde tw órcze poszukiw anie nowych dróg 
identyfikow ali ze schodzeniem  z zasadni
czej socjalistycznej drogi".

NOWA KULTURA
Październik trwa! — brzmi główna 

teza artykułu J e r z e g o  P i ó r k o 
w s k i e g o .  A oto jej rozwinięcie;

„Październ ik  nie skończył się na rados
nych m iesiącach rok tem u. Październ ik
rw a, bo żyją, działają i rozw ijają  się siły 

społeczne, k tó re dokonały owego przełom u. 
Dlatego nie ma i nie może być odw rotu od 
Października. Podobnie jak  nie ma i nie 
może być nigdy odw rotu od socjalizm u w 
naszym k ra ju . Dlatego próby obrazy na rze 
czywisf.ość, w szelkie nowe próby „w e
w nętrznych em igracji" z subiektyw nych 
choćby uczciwych, bolesnych powodów — 
są nieodpow iedzialne i niepoważne. Komu
niści, k tórzy  przyczynili się niem ało do 
październikow ego przełom u, wszyscy, k tó 
rzy posiadają pełną św iadom ość zachodzą
cych procesów  m uszą nadal iść w pierw 
szym szeregu:

W alki o pełn ię ideow o-m oralnego odro
dzenia idei socjalizm u.

O now y m odel naszej socjalistycznej go
spodarki.

O przezw yciężenie oporów  na drodze do 
pełnej dem okracji socjalistycznej.

O pokonanie w szystkich przeciwności 
ludzkich i m ateria lnych  na polskiej drodze 
do socjalizm u".

Z innych pozycji numeru odnotuj
my arcydowcipny list do redakcji 
znakomitej aktorki H a l i n y  M i k o 
ł a j s k i e j ,  krytykujący recen
zję teatralną Dobosza z „Imion wła
dzy" Broszkiewicza. Autorka snuje 
przy okazji parę uwag ogólnych o 
praktykach niektórych recenzentów:

„My, aktorzy, praw ie przyzw yczailiśm y 
Się do absolutnego b raku  rzetelńości w re 
cenzji tea tra ln e j. Jest p a rę  pism, a w tyćh 
pism ach p a ru  „dzienn ikarzy", k tó rzy  z

nas zyją, ściślej pow iedziaw szy, na nas że
ru ją , chociaż od lat bez przerw y, niem al 
każdą kolejną recenzją  udow adniają , że nie 
m ają do tego praw a. Ale tru d n o : p rzy jm u
jem y to biernie, naw et nie z bezsilności, 
po prostu  lekcew ażym y, nie szanujem y, 
„Szkoda gęby i czasu". P rzypuszczam  zresz 
tą, że publiczność tea tra ln a  przez wiele lat 
(bo ci panow ie od lat nie zm ieniają posad, 
czasem ty lko  zm ieniają  k ry te ria ), przypusz
czam, że publiczność też już nie liczy się 
z nimi, że im już nie w ierzy. P iszą „sobie 
a m uzom ", pew nie zresz tą  bardziej sobie, 
niż m uzom ".

ŻYCIE GOSPODARCZE
W ł o d z i m i e r z  B r u s  poświecą 

obszerny artykuł sprawie zmian mo
delowych w naszej gospodarce. Autor 
uważa, że błędny jest pogląd, iż 
zmiany modelowe mogą przynieść 
natychmiastową poprawę sytuacji 
gospodarczej, stwierdza, że po Pa
ździerniku wydano szereg aktów 
prawnych, które otwarły proces do
niosłych przemian w naszym syste
mie gospodarki narodowej. Dając 
wyraz niepokojów z powodu różnych 
opóźnień w tej dziedzinie i wylicza
jąc najważniejsze z tych opóźnień, 
Brus konkluduje:

„T rzeba sobie w yraźnie powiedzieć, i to
zwłaszcza w rocznicę dni październ iko
wych, że pod tym  względem pozostajem y 
w ty le za innym i k rajam i. Sądząc p o 'w ia 
dom ościach prasow ych, zarów ho w ZSRR 
jak  w Czechosłowacji, NRD i Rum unii — 
zm ianom  m odelow ym , k tó re  zam ierza się 
tam  przeprow adzić, n adana została (lub 
jes t w trak c ie  nadaw ania) form a szerokie
go i skonkretyzow anego program u poli
tyczno-gospodarczego, dla którego wyko
nania m obilizuje się m aksim um  ak tyw no
ści p a rtii i państw a. U nas wciąż jeszcze 
odnosi się w rażenie, że spraw y m odelowe 
trak tow ane są m arginesow o, chociaż w 
istocie rzeczy — absolutn ie  nie idealizując 
ich znaczenia — stanow ią one jeden  z nie
zbędnych kluczy do rozw iązania wielu, na
brzm iałych problem ów  gospodarczych i po
litycznych. W ydaje się, że czas najw yższy, 
aby zasadniczo zm ienić sy tuację  w tej dzie
dzinie. W ydaje się, że bez włączenia w sze
rokim  zakresie p rob lem atyk i m odelow ej do 
zesnnłu czołowych zadań program ow ych 
trudno  będzie nie ty lko  przyśpieszyć przy
gotow anie i realizację  k onkre tnych  posu
nięć, lecz rów nież w ytw orzyć w szerokich 
m asach poczucie tak  pożądanej persp ek ty 
wy po litycznej, k tó ra  je s t niezbędnymi wa-

0 W jak im  stadium  zna jd u je  się opracow anie p ro jek tów  ak tów  praw nycH  
w spraw ie N ajw yższej Izby K ontroli?

0  Jak ie  są główne prob lem y zaw arte  w tych  p ro jek tach?
Z tym i py tan iam i zw rócił się p rzedstaw icie l A gencji Robotniczej, do posłanki 

Zofii W asilkoW skiej, k tó ra  jest członkiem  P odkom isji Sejm ow ej, pow ołanej do  
opracow ania p ro jek tu  ustaw y o N ajw yższej Izbie K ontroli.

Na wstępie chcę zaznaczyć ■— po
wiedziała posłanka Wasilkowska — 
iż jeszcze podczas wyborów do Sej
mu społeczeństwo postulowało stwo
rzenie organu kontrolującego, podpo
rządkowanego Sejmowi. Obecnie 
przystąpiliśmy do realizacji tego 
słusznego postulatu, który, niewątpli
wie, zwiększy kompetencje Sejmu i 
jego rolę w życiu naszego państwa.

Podkomisja opracowała pierwszy 
wariant trzech aktów prawnych w 

^prawie Najwyższej Izby Kontroli. 
'Prawdopodobnie w tym tygodniu od
będzie się posiedzenie Podkomisji z 
udziałem rzeczoznawców — profeso
rów prawa, znawców zagadnienia 
kontroli. Należy przypuszczać, że na 
początku listopada projekty te będą 
tematem dyskusji Sejmowej Komisji 
Nadzwyczajnej, której przewodniczą
cym jest Roman Zambrowski, po 
czym przedłożone zostaną Izbie.

O pracow ane p ro jek ty  aktów  praw nych  
w spraw ie NIK obejm ują : p ro jek t u sta 
wy w prow adzającej zm iany do K onsty
tu c ji z 1952 r.; p ro jek t ustaw y o pow oła
niu i o rganizacji NIK; p ro jek t Uchwały 
sejm ow ej o w zajem nych  stosunkach  
m iędzy Sejm em  a NIK.
Nasza Konstytucja nie przewidy

wała istnienia organu kontrolujące
go, który podlegałby Sejmowi i zaj
mowałby się kontrolą działalności 
naczelnych organów administracji 
państwowej, podporządkowanych im 
jednostek oraz kontrolą organizacji 
i instytucji korzystających z pomocy 
państwa lub wykonujących zadania 
zlecone przez państwo. Toteż powsta
ła konieczność opracowania ustawy, 
która by zmieniała przepisy konsty
tucyjne określające uprawnienia Sej
mu i strukturę najwyższych orga
nów władzy państwowej.

Projekt ustawy ogranicza się do 
najistotniejszych spraw. Ustala za
sadę, że NIK w całej swej działalno
ści podlega Sejmowi, prezesa NIK 
powołuje i odwołuje Sejm, a praca 
NIK opiera się na zasadach kolegial
ności. Projekt w zwięzły sposób mó
wi o zadaniach NIK, przy czym pod
kreśla, że kontrola naczelnych orga
nów administracji państwowej itd. 
ma być prowadzona z punktu widze
nia legalności, gospodarności, celowo
ści i rzetelności. NIK ma co roku 
przedstawiać Sejmowi uwagi o wy
konaniu budżetu pańsHvowego i na
rodowego planu gospodarczego oraz 
przedkładać swoje wnioski w sprawie 
absolutorium dla Rządu.

Jeśli chodzi o projekt ustawy o po
wołaniu i organizacji NIK, to pre
cyzuje on ściśle zasadę, że NIK w 
całej swej działalności podlega Sej
mowi. Projekt ustawy przewiduje m. 
in., że Sejm może zlecać NIK prze
prowadzenie kontroli we wszystkich 
działach gospodarki i administracji 
państwowej. NIK jest zobowiązany 
do przedstawiania Sejmowi — w cią
gu roku — sprawozdań z ważniej
szych kontroli przeprowadzanych na 
zlecenie Sejmu, z własnej inicjatywy, 
czy na zlecenie Rady Państwa lub 
Rządu. Ponadto NIK ma składać 
sprawozdanie ze swej działalności 
rocznej.

W arto podkreślić, że p ro jek t mówi też 
o sta tucie , k tó ry  będzie dotyczył organ i
zacji w ew nętrznej NIK, delegatu r NIK, 
try b u  pow oływ ania i odw oływ ania p ra 
cowników NIK. Jeżeli chodzi np. o kon
tro lerów  ł pracow ników  spraw ujących 
inspekcję nad kontro le ram i, to p ro jek tu 
je  się, że będą oni pow oływ ani przez 
prezesa NIK, a mogą być przez niego 
odw ołani w yłącznie na  podstaw ie opinii 
kolegium  NIK.

runkiem  przeciw działania zniechęceniu i 
apatii, niezbędnym  w arunkiem  w ykrzesa
nia _śił zdolnych do przełam ania trudności, 
spędzających nam  dziś sen z oczu",

PRAWO I ZYCIE
W numerze znajdujemy obszerny 

artykuł R o m a n a  J u r y s i a  z 
okazji rocznicy procesu brzeskiego. 
Artykuł ten stanowi ważki doku
ment. przypominający metody sana
cyjnego terroru politycznego (to w 
odpowiedzi na próby rehabilitacji te
go systemu), a także będący ciekawą 
próbą rewizji dawnych sekciarskich 
ocen tego największego procesu 
politycznego Polski międzywojennej.

POLITYKA
„Lublin w Październiku" — brzmi 

tytuł reportażu J ó z e f a  Smi e -  
t a ń s k i e g o .  Autor obrazuje atmo
sferę rozkładu moralnego, jaki pano
wał w Lubelskim Komitecie Miej
skim Partii i w Prezydium MRN. 
Jak wiadomo, w sprawie tej zapad
ła niedawno ostra uchwała egzeku
tywy KW. Autor snuje przy okazji 
ogólniejsze refleksje:

„Z asadnicza przyczyna niedom agań tkw i 
jed n ak  w nieprzezw yciężonej dotychczas 
kiikowości, p rzeżerającej w iele ogniw p a r
tii, w ystępuje to rów nież w L ubelskiem . W 
tej sy tuacji narażan ie  się jednem u wywo
łu je od razu reakcję  typu  łańcuchow ego. 
Gra sił, balansow anie- w życiu w ew nąirz- 
oarty jnym  prowadzi do op łakanych sk u t
ków. W Lublinie w KM nie można było 
tknąć zdem oralizow anych ludzi, obaw iano 
się krzyku, że to „pogrom  aktyw istów ". W 
W arszawie nieudolnego człowieka, kacyka 
W stosunkach  z ludźm i, reprezen tu jącego  
dalekie od Październ ika poglądy, nie moż
na dotychczas ruszyć ze stc ica red ak to r
skiego, bo go broni sitwa, zgrupow ana wo
kół pew nego Tow arzystw a. Te m etody i ta 
sy tuacja  są jak b y  w ym arzone dla ludzi ty
pu tru tn ićw . Uczciwy trzon p a riy jn y  daic 
Się te rro ryzow ać przez nachalne grupki 
„też-kom unistów "-

(HOLA)

Projekt ustawy przewiduje też pew
ne uprawnienia Rady Państwa w 
stosunku do NIK. Rada Państwa mo
że m. in. polecić prezesowi NIK wy
konanie kontroli. Rada Państwa nor
muje też wzajemną współpracę po
między NIK i radami narodowymi 
oraz organami prokuratury.

Delegatury NIK będą mogły opra
cowywać i przedkładać wojewódzkim 
radom narodowym uwagi i wnioski 
do projektów wojewódzkich budże
tów i wojewódzkich planów gospo
darczych, jak i do sprawozdań z ich 
wykonania. W projekcie ustawy pod
kreślono, że NIK przy wykonywaniu 
kontroli musi współpracować z ko
misjami wojewódzkich rad narodo
wych. Jeżeli zaś chodzi o współpra
cę z organami prokuratury, to pro
jekt przewiduje, że o ile NIK ujaw
ni przestępstwo i przekaże sprawę do 
prokuratury, to ta ostatnia musi za
wiadomić NIK o wynikach postępo
wania.

P ro je k t ustaw y bardzo m beno p o dkre
śla zasadę kolegialności zarów no W 
cen trali NIK, jak  i w delegaturach  NIK» 
Do kom petencji kolegium  należy m. in. 
uchw alanie uw ag i w niosków  do spra
w ozdania Rządu z w ykonania budżetu  1 
p lanu  gospodarczego. Do niego też nale
ży uchw alenie okresow ych planów  kon
tro li, uchw alanie spraw ozdania rocznego 
z p racy  MIK, k tó re  m a być przedstaw io
ne Sejm ow i.

Warto też zwrócić uwagę, że pro
jekt dość wyczerpująco mówi o u- 
prawnieniach kontrolerów w stosun
ku do jednostek kontrolowanych. 
Przewiduje się, że organa kontrolu
jące będą miały prawo zażądania od 
jednostek kontrolowanych, aby wy
ciągnęły konsekwencje wobec win
nych nadużyć. Będą miały prawo zło
żenia wniosku o powództwo cywilne,
0 zwrot szkody wyrządzonej państwu 
przez winnych tych nadużyć. Będą 
też mogły wydać doraźne zarządze
nia mające na celu zapobiegnięcie 
szkodom.

I jeszcze jed n a  w ażna spraw a: przew i
duje się. że w szystkie inne organa kon
tro li, k tó re  już istń ie ją  lub k tó re  pow
staną, m uszą koordynow ać p iany sw ej 
działalności z NIK. Oznacza to nad rzęd 
ną rolę NIK w stosunku do innych 
organów  kontro lu jących . NIK może zle

cić organom  k o n tro lu jącym  drobniejsze 
kontro le . Chodzi o to , żeby odciążyć 
NIK od m niejszych spraw , aby mogła się 
skupić w sw ej p racy  przede . w szystkim  
n a  spraw ach kontro li naczelnych orga
nów ad m in istrac ji państw ow ej.

Trzeci akt prawny dotyczy projek
tu uchwały sejmowej regulującej 
wzajemne stosunki pomiędzy Sejmem
1 NIK. Niektóre szczegóły tej współ
pracy są zawarte w tym wszystkim, 
co powiedziałam poprzednio. W zasa
dzie uchwała ta bliżej precyzuje w 
jakim trybie Sejm ma wykonywać 
swoje uprawnienia w stosunku do 
NIK.

Jak wiadomo, projekty tych trzech 
aktów prawnych znajdą się na po
rządku dziennym jesiennej sesji Sej
mu. Powołanie do życia Najwyższej 
Izby Kontroli wyposaży Sejm w pre
cyzyjny instrument, który pozwoli 
mu jeszcze lepiej zrealizować jedno z 
podstawowych zadań, jakim jest kon
trola władzy wykonawczej.

Nowy numer

M o w y e S i Dstóg“
Ukazał się n r  10-11 (100/101) „No

w ych Dróg".

T R E S C
W ładysław B roniew ski — Pokłon

Rewolucji Październikow ej.
W 40 rocznicę W ielkiej Socjali

stycznej Rewolucji Październikow ej. 
W rok po VIII P lenum .

•k
Ignacy Loga-Sowiński — Pierw sze

zw ycięstw o prole'ari.ackiej rew olucji 
W alentyna N ajdus — Udział Pola

ków — socjalistów  w Rewolucji Paź
dziernikow ej

Helena Zand — Dlaczego chłopstwo 
pracu jące Rosji poparło bolszewików 
w 1917 r.

40 lat rozw oju gospodarczego 
ZSRR (oprać. A ndrzej K arpiński i 
Mieczysław Rakowski)

★
Zenon KUszko — Z problem ów  hi

storii PPR
Tadeusz W ieczorek — P artia  w 

walce z przestępczością gospodarczą 
<z dośw iadczeń woj. zielonogórskie
go) ‘

W iktor Boniecki, Witold K ielar —
Walka z przestępczością gospodarczą 
w w r,i. krakow skim  

J. Gilejko, J. B ajcerek, M. Borow
ska — N iektóre zagadnienia rozwoju 
sam orządu robo1 niczego Jugosław ii w 
św ietle I Zjazdu Rad Robotniczych.

Z zagadnień n'snó*czesnego 
kapitalizm u

Ignacy Sachs — KUka aspektów  ka
pitalizm u państw ow ego

P roblem y i dyskusje
S tanisław  Kuziński — O niektórych 

w arunkach  zm iany m odelu gospodar
czego.

Inform acje
An*oni K ulikow ski — O rozwoju

kó’ek rolniczych
Józef S yroka -- Dane o sy tuacji w

spółdzielniach produkcyjnych.

Recenzje i bibliografia 
A leksander Szaniaw ski — I tom

„M aeria ló w  A rchiw alnych" do  hi
sterii R ysunków  polsko-radzieckich 
(1917-1918).

Tadeusz K reński — O sceptycyzm ie
se ep y czn ie

A leksander Nowicki — Stosunki 
ekonom iczne między kra jam i o róż
nych ustro jach .

•k
Listy do redakcji
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Pracownicy poszukiwani
tnftynłera budowlanego o wysokich kwalifika
cjach zawodowych na samodzielnym stanowisku 
oraz majstra budowlanego o wysokich kwali
fikacjach z długoletnią praktyką zatrudni Zjed
noczenie Budownictwa Miejskiego Warszawa- 
Śródmieście, ul. Świętokrzyska 18. Zgłoszenia oso
biste: III piętro, pokój 338, dział kadr. Uposaże- 
me ryczałtowe. ______ 15587-0
Kierowców na wywrotki z I i II kat. prawa 
jazdy zatrudni natychmiast Przedsiębiorstwo Ro
bót Zmechanizowanych Budownictwa Oddział w 
Warszawie, ul. Duchnicka 2a. Praca na miejscu 
i na wyjazd. Zarobek zależnie od wydajności ca 
2.5 tys. zł miesięcznie. k 16290-0
Szwaczki z umiejętnością szycia na maszynach 
motorowych zatrudnią natychmiast Stołeczne Za
kłady Dziewiarskie Przemysłu Terenowego. Wa
runki płacy i pracy do omówienia w Sekcji Kadr 
Dyrekcji — Warszawa, ul. Nowowiejska 7.
____________________________________ k 15571-0
Księgowego kosztowca o wysokich kwalifikacjach 
znającego zasady obowiązujące w przemyśle 
dziewiarsko - włókienniczym, szwaczki na over- 
Iocki dwuigłówki i okrętki (z praktyką) zatrudnią 
Stołeczne Zakłady Dziewiarskie, Warszawa, ulica 
Nowowiejska 7. Zgłaszać się w godz. 9—12. 
_____ _____________________ _________k 15539-0
Kierowników robót elektrycznych ze średnim 
wykształceniem technicznym i pięcioletnią prak
tyką oraz dyplomowanych majstrów elektryków 
zatrudni natychmiast Zjednoczenie Instalacji 
Elektrycznych, Warszawa 1. Uposażenie wg. ukła
du zbiorowego pracy w budownictwie. Zgłaszać 
się: ul. Czerniakowska 73/79. pok. 707. k 15537-0
Murarzy, cieśli i robotników niewykwalifikowa
nych zatrudni natychmiast Warszawskie Zjed
noczenie Budownictwa Przemysłu Drobnego.
Zgłaszać się do Działu Zatrudnienia i Plac ul. 
Jaworzyńska 8 (za Pi. Zbawiciela od Mokoto
wskiej na prawo). k. 12736-0
Mężczyzn i kobiety na stanowiskach kondukto
rów zatrudni Miejskie Przedsiębiorstwo Komuni
kacyjne w Warszawie. Zarobek przy 200 godzi
nach pracy wynosi 800 zł — płacy zasadniczej 
i średnio prowizja około 370 zł. Po pól roku 
(w wyjątkowych wypadikach po 3 miesiącach) 
1.000 zł płacy zasadniczej i średnio premia około 
370 zł. Prócz tego — bezpłatne: deputat węglowy, 
umundurowanie, przejazdy wszystkimi środkami 
komunikacji miejskiej dla pracownika, jego żony 
i dzieci (własne kolonie dla dzieci). Zaintereso
wani winni zgłaszać się do Dyrekcji M.P.K., 
Warszawa, ul. Młynarska 2, Dział Kadr. pokój 
Nr 35.______________ ___ __________ _k 15481-1
Inżyniera lub technika mechanika z 4-Ietmą 
praktyką na stanowisku starszego mechanika, 
technika na stanowisku energetyka, inżyniera 
na stanowisku konstruktora, 2 pracowników 
z uprawnieniami na stanowiskach mistrzów ślu
sarskich zatrudni Fabryka Wag w Tarczynie 
k/Warszawy ulica Błońska 21 — dojazd autobu
sem PKS z dworca przy ul. Opaczewskiej. Wa
runki pracy i płacy do omówienia na miejscu Ró
wnież zgłoszenia telefoniczne — Tarczyn 15.
Mechanika do napraw maszyn biurowych i apa
ratów pomiarowych oraz robotników do wykopów 
ziemnych zatrudnią natychmiast Zakłady Gazow
nictwa Okręgu Warszawskiego. Kandydaci pro 
szeni są o zgłaszanie się celem omówienia wa
runków pracy w Dziale Personalnym, Warszawa, 
ul. M. Kasprzaka 25. __ _______ k 9447-1
Inżyniera - mechanika z dłuższą praktyką pro
dukcyjną w branży metalowej na stanowisku na
czelnika wydziału produkcji zatrudni natychmiast 
Centralny Zarząd Przemysłu Sprzętu Gospodar
skiego w Warszawie, ul. Podwale 17.
Pracowników fizycznych do prac magazynowych 
i spedycyjnych zatrudni Zakład Obrotu Art. Rol
nymi CES, Warszawa, ul. Koża 27. Zgłaszać się 
w godz. 8 — 15. k 9455-t
Z-cę kierownika działu zatrudnienia i plac, in
żyniera iub technika mechanika na stanowisku 
kalkulatora warsztatowego i kontrolera oraz fre
zera, tokarzy, ślusarzy remontowych i robotników 
niewykwalifikowanych zatrudnią Zakłady Prze
mysłu Gumowego „Piastów”, w Piastowie. Re
flektujemy tylko na siły wysokokwalifikowane. 
Zgłoszenia przyjmuje Dział Kadr._____ 9470-?
Inżynierów lub techników na stanowiska: inży
niera inwestycji 1 kierownika robót remontowo- 
budowlanych zaangażują natychmiast Warszaw
skie Zakłady Terenowego Przemysłu Materiałów 
Budowlanych w Chylicach, ul. Słowicza 12. Wy
magane kwalifikacje: wyższe wykształcenie i 3 
Lata praktyki w przedsiębiorstwach przemysło
wych lub wykształcenie średnie i 5 lat praktyki 
w przedsiębiorstwach przemysłowych. Wynagro
dzenie wg układu zbiorowego, ewentualnie ry
czałt zgodnie z umową w zależności od posiada
nych kwalifikacji. Oferty pisemne ze szczegóło
wym życiorysem należy składać pod w/w adre
sem. _____________ k 9471-(

ysokokwalifikowane nawijaczki na transforma
ty zatrudnią natychmiast Zakłady Wytwórczy 
ektronowych Przyrządów Pomiarowych T-14,
arszawa, ui. Barska 28 30 k 16278-t
stolarzy wykwalifikowanych do wyrobu tap- 

anów f  innych mebli (wynagrodzenie akordowe 
l 2000 — 3000 zł miesięcznie) oraz 1 wulkaniza- 
ra i wysokokwalifikowanego fryzjera damskie- 
i (warunki płacy do omówienia) zatrudni Po- 
iatowa Wielobranżowa Spółdzielnia Pracy w 
twocku, ul. Warszawska 13. ______k 16285-1

:C o  tydzień nowa 
i  szansa 
i  na

iM ILION
1D0MEK
:  S A M O C H Ó D
| w warszawskiej 
i  grze liczbowej
: „ S y r e n k a “

Srebro
(ZŁOM I MONETY) 

s k u p u j e  
Sp-nia P.L.i A. „OKNO” 

W-wa, ul. Bagno 5
(1 piętro)

k 12369-0

Grysy
BAZALTOWE 

ew ent. gran itow e 
o granulacji 5—8 mm 

i 8—16 mm
zakupią w każdej ilości 

WARSZAWSKIE ZAKŁ. 
BETONIARSKIE 
I ŻELBETOWE 

W arszawa, ul. Felińskiego 1 
R eflektujem y na dostawy 

z sektora państw ow ego, 
spóidz elezego i p ryw atnego

]8‘exouie
zw ykie i gąbczaste 

sprzeda
W ytw órnia Wyrobów 

Gum ow ych k 14594-1
Sp-ni Tnwalidów W-w8 — 
W awer, ul. P łow iecka 44.

Przetargi
Zakłady Radiowe im. M. Kasprzaka 
w WarszaAvie, ul. Kasprzaka 18/22 

ogłaszają przetarg
na spraedaź 22 sztuk silników benzynowych 
o mocy 3 KM — 2200 obr/m, jednocylindrowych 

pionowych 4-taktowych.
Bliższych informacji udziela Dział Zaopatrzenia 
pok. 211 codziennie od godz. 8 — 12, tel. 322-221, 
wew. 434. Oferty należy składać w Dziale Zaopa
trzenia, pok. 211 do dnia 30. X, 1957 r. W prze
targu mogą wziąć udział przedsiębiorstwa pań
stwowe, spółdzielcze i prywatne. Zakłady za
strzegają sobie prawo wyboru oferentów łub 
unieważnienie przetargu. k 13659-1

Spółdz. Inwalidów „Zwycięstwo” w Radzyminie 
ogłasza przetarg

na budowę baraku przemysłowego — ocieplone
go o kubaturze 700 — 1000 m* z przeznaczeniem 

na konfekcję lekką
W przetargu mogą brać udział przedsiębiorstwa 
państwowe, spółdzielcze i prywatne. Termin skła
dania ofert do dnia 31 października 1957 r. In
formacji udziela Zarząd Spółdzielni w godz. 8—14 

prócz świąt, tęl. Radzymin 71.

Zakłady Budowy Nadwozi Samochodowych 
w Jelczu k/Oławy 
ogłaszają przetarg

na sprzedaż siedmiu sztuk kotłów parowych wa
rzelnych w armaturze o pojemności 500 1 każdy 
oraz jednej sztuki ekspresu do kawy (gazowy).

W przetargu mogą brać udział przedsiębior
stwa państwowe, spółdzielcze i prywatne. Za
strzegamy sobie prawo wyboru oferenta.

Dyrekcja P. P. Hotel „Orbis - Óristol“ 
w Warszawie, ul. Krak. Przedm. 42/44 

ogłasza przetarg 
NA DZIERŻAWĘ SŻATNI 

Szatnię wydzierżawimy spółdzielni usługowej lub 
osobie prywatnej na podstawie zawartej umowy. 
Z warunkami dzierżawy można zapoznać się 
w Dziale Adm. - Gosp. od dnia 22 bm. Oferty 
należy składać do dnia 30 października br. Za
strzegamy sobie prawo wyboru oferenta.

Mazowiecka Wytwórnia Win — Zakł. Remontowy 
w Warszawie, ul. Owsiana 14, 

ogłasza przetarg na wykonanie urządzeń war
sztatowych, magazynowych i innych w zakresie 
robót stolarskich, ciesielskich, ślusarskich i de
karskich. W przetargu mogą wziąć udział przed
siębiorstwa państwowe, spółdzielcze i prywatne. 
Szczegółowe informacje w Centralnym Zarzą
dzie Przemysłu Owocowo - Warzywnego, Kru
cza 24/26, IV p., pok. 418 w dniach 24—28. X. br. 
od godz. 8—11. Oferty ną wykonanie całości lub 
części określonych przetargiem robót należy skła
dać w terminie do dnia 5 listopada 1957 r. Za
strzega się prawe, wyboru ófęręńta.

k 13661-1

KONKURS
Rada Robotnicza i Dyrekcja Wytwórni Wyrobów 
Jubilerskich poszukuję na podstawie konkursu 

kandydata na GŁÓWNEGO INŻYNIERA 
Wymagane kwalifikacje: wyższe studia technicz
ne, paroletnia praktyka zawodowa na kierowni
czym stanowisku. Oferty z odpisami dyplomów 
i świadectw składać należy pod adresem: Wy
twórnia Wyrobów Jubilerskich, Warszawa-Go- 
clawek, ul. Tytonowa 20. Termin przyjmowania 
ofert upływa z dniem 30. XI. 1957 r.

k 15565-0

Przy kupnie auta zaufaj firmie

Sam odzielna gosposią do
brze gotuj ąca, energiczna 
po rzebna 'do dużego do
mu pód W arszawą. Miesz- 
kan ie  nowoczesne. Pensja  
b. w ysoka. R eferencje. Tel.
Otwock (54) 51 >49._ 44632-1
W ychowawczyni i gospo
sia póTzebne. Chełm ska 46 
iii. 2, Od 20. 44286-*
Z atrudnim y m łode ku ltu ra! 
nę osoby na kelnerk i do 
kaw iarni z dobrą aparycją , 
żgłoszenia osobiste W ar
szawa ul. K redytow a 6; od 
godz. 16 do l(i. 44657-i

N A U K A

17, avęnue Fonsny, Bruksela 
Eksport do wszystkich krajów.

Belg a 
k 15072-0

iś instrument do napraw
ODBIERZ GO KONIECZNIE W WYZNACZONYM 

TERMINIE!
Zarząd Spółdzielni Pracy Instrumentarzy Mu

zycznych „TON” w Warszawie, ul. Solna 15,19 
prosi K l i e n t ó w :  (osoby prywatne, instytucje 
i przedsiębiorstwa) o odbiór i n s t r u m e n t ó w  
muzycznych oddanych do naprawy Punktom Usłu
gowym w Warszawie przy ul. Przemysłowej 31/33 
i Konopackiej 6/8 oraz Punktom Oddziałów Wo
jewódzkich — nie odebranych w okresie do 
1956 r. włącznie. k 18581-

I n s t r u m e n t y  nie odebrane z naprawy 
w terminie 3 miesięcy od daty ukazania się 
ogłoszeń ia — z o s t a n ą  s p r z e d a n e .

GALWANICZNEGO ZŁOCENIA
przyjmuję k 9454-0

Wytwórnia Wyrobów Jubilerskich P. P.
W-wa - Gocławek, ul. Tytonowa 20, teł. 10-17-32. 
Zlecenia wykonuje się dia przedsiębiorstw: pań
stwowych, spółdzielczych i osób prywatnych.

oteehnika zatrudni od zaraz Tuczami a Jakto- 
v. Stacja i poczta Jaktorów k/Grodziską Ma
łeckiego. k 44325-1

P R A C A

tyniera, co najmniej z 5-letnią praktyką zawo- 
wą zatrudnią natychmiast Zakłady Remontowe 
Warszawie, Fort Wola-Bema. Uposażenie w 

resie próbnym 2400 zł. 44685-1

Co dom u lekarskiego pod 
W-wą po iizeona pomoc do
mowa. W iauompsć: W-wa, 
F liliow a 81 m. 12. 44519-0

Do kraw iectw a m ęskiego 
(specjtlim se kam izelki) po
trzebna podręczna i uczen
nica. P oznańska 13 m. 4.

)źną - sprzątaczkę przyjmie Zakład Naukowy
Chocimska 8/10. Zgłaszać się w godz. 9—14. 

minki do omówienia na miejscu.____________
Palaczy do centralnego ogrzewania zatrudni na
tychmiast Prezydium Wojewódzkiej Rady Naro
dowej w Warszawie, ul. Filtrowa 57, pok. 32. 
Wydział Ogólno - Gospodarczy._______________
Blacharze galanteryjni wysokokwalifikowani po
trzebni (praca akordowa) do Spółdzielni Pracy Me
chaników. SMS, Warszawa, Wolska 73._________
Stolarzy, murarzy, hudraulika - spawacza, kie
rowcę samochodowego oraz robotników zatrudni 
Spółdzielcze Stowarzyszenie Budowlane, Warsza
wa, ul. Styki lOa (Saska Kępa). Warunki płacy 
do omówienia w/g Układu Zbiorowego w Budow
nictwie. ____________^ 9472»1
Tokarzy (tokarki pociągowe i tarczowe),  ̂ m c/f- 
larza na modele z drewna, i konserwatorów dro
gowców do konserwacji bocznicy normalnotoro
wej zatrudnią Warszawskie Zakłady Ceramiki 
Budowlanej w Zielonce. Warunki płacy od orrtó-
wienia na m iejscu .___ _____________ k 14617-1
Wysokokwalifikowanych szlifierzy - polerowni- 
ków oraz kandydatów na uczniów w tym zawa
dzie zatrudni natychmiast Wytwórnia Wyrobów 
Srebrnych w Warszawie, ul. Elektoralna 16. 
Zgłaszać się codziennie w godzinach 7—13. Wa
runki płacy i pracy do omówienia na miejsyu.

Gosposia na sta łe  pilnie po 
.rzebna. W arunki dobre. 
W aszyngtona 126—13.

44923-0

Gosposia potrzebna do m ał
żeiis.w a i dw óch dziewczy
nek 6 i 3-leinich. Nowoli
pie 27b m. 33. tel. 6-68-89 
od 16 do 18. W arunki do
bre. 4^405-0

K ursy księgowości hand lo
wej, przem ysłow ej, poznań
ska 16 początek nauki li
stopad . Zapisy godz. 17—19.

*3093-0

K U P N O
przezroczysty 0,5 

1. 4-68-31.
celu lo id  
mm. kupię. Tel 
k u p ię  natychm iast: miesza 
d .o  do  past (pojem ność ok. 
100 1), trójwadcówkę lak ier
niczą. O ferty: ,,45137“ PAR, 
Poznańska 58. __ 45137-1
M aszynę dziew iarską m eta 
lową, dwupfyiOwą N r 6—8 
kupię. R aazym ińska 9 m. 86. 
„M isia” nylonow ego, popie
latego (kupon 3 m) kupię- 
B ielany, Żerom skiego 66/72 
m. 52. 44430-1
M o.ocykl WFM eksportow y 
— zw ykły kupię. Łabędź, 
Siedlce, S ienkiew icza 62, — 
iel. 28-32. 44444-1
Nową „W arszaw ę” bez k lau  
żuli kup ię . O ferty  pisem ne: 
.,44414“ Pow szechna Agen
cja R eklam y, Poznańską ?8,
Ostrza n ierdzew ne do neży 
stołow ych i deserow ych 
kupię. Tel 82-17-01. 420?7-'
Sam ochód nowy n atych 
m iast kupię. Tel. 671-46, 
godz. 1$—19.

Gosposia sam odzielna po
trzebna z dobrym i św iade
ctw am i. Zgłoszenia Al. I 
A rm ii W ojska Polskiego 16 
m. 9.

K orepety torki w zakresie 
licealnym  szukam , k tó rej 
ciąć mogę stałe lekkie za
trudn ien ie  w pracow ni. M ar 
Szadkowska 17/10. 44392-1

K ultu ralny  k ierow ca II k a t. 
praw a jazdy (włada niemie 
ckim  w słowie i piśm ie per- 
fekt) szuka posady. O fer
ty pisem ne „44503“ , Po
w szechna A gencja R ekla
my, Poznańska 38. 44503-1

K raw cow a Sam odzielna, z
długoletn ią .p rak tyką  ’ p<?" 
irzfdri# 1 haćyćhm iąśt/ Wil
cza 42—16. ' h

M ąnicurzystka kw alifikow a 
na po trzebna natychm iast. 
M okotow ska 52 sr. Zakład 
fryzjerski# 44247-t

Pom oc dom owa lubiąca 
dzieci potrzebna. Hoża 52 
m. 36, od goetz. 11 do 17.
Pomoc dom owa na prow in
cję po ..rzebna — w ynagro
dzenie bardzo dobre. Zgła
szać się ul. A sfaltow ą 5 m. 
§„ 44572-1
P uszukuję osoby do opieki 
nad choiym . W indyga, No
wogrodzka lSa m . 24 (go-uz. 
16—1 8 ) . ____ _ 44358-r
P o trzebna o iekunka do 
dziecka 2-ietniego, n a jch ę t
niej na przychodne. Ui. 
Długa 23 m. 4. 44393-1
P otrzebna m łoda pom ocni
ca dom owa. W arunki do
bre. M arszałkow ska 43 m. 3
O piekunka do niem owlęcia, 
potrzebną od zaraz na o- 
siem  godżin dziennie. Refe
rencje  k-oniacznę. Zgłosze
nia Bielany B arcieka 10 m. 
I (praca w pobliżu PI. Unii)
P o trzebna chałupniczka na 
konfekcję  dziecięcą i lek
ką dam ską. O ferty  pisem 
ne: „44859“ Pow szechna
A gencja Reklam y, Poznań
ska 38. 44859-1
Potrzebna pom oc dom owa. 
P raga ul. K ępna 6 m. 11. 
P otrzebna pomoc domowa 
(bez gotow ania). W arunki 
dobre. N ow ow iejska 19 m. 
6, b lok  18A, 4.5024-1
Potrzebny  sam odzielny k ra  
wiec. Ul. P io tra  Skargi 42
m. 5 . ______  44341-1
Sam odzielna gosposia lub 
pomoc dom ow a potrzebna 
d-p dwóch osób i ' tr ry lf t-  
n itg o  dziecka/ 'W aiiedw r  
m. 6, godz. 18—26. 44672-1
Ślusarz - m echan ik  z d łu
goletnią p rak ty k ą  potrzeb
ny. Palenica, T ata rsk o w a 11 

, (tyły tartaku ), Turski*

Silniki e lek tryczne 0,5 KW 
JŻ0/38Ó V 35Ó do 900 obr./m in. 
1 do ? KW 220/330 V 700 do 
900 obr./m in . natychm iast 
kupim y. Spnia „C hem ik", 
Wolska N r 19, tęl. 32-11-23. 
Telew izor w ysokiej klasy 
kupię. Tęl. 4-32-75. cały
d z i e ń . ___________ 44658-1
W kłady zagraniczne do piór 
kulkow ych (długopisów) 
w szystkich typów  k upu je  
w arszta t nap raw y  piór 
w iecznych. C hm ielna 5. m. 
12, tel. 6-45-75. 44637-0

Rykszę|
MOTOCYKLOWĄ 

„C zeska Z brojów ka” 
s p r z e d a  

MHD A rt. Speż. W -wa 
Śródm ieście

Zgłaszać się do m agazynu 
ul. Zam ojskiego 4 w ciiiu 
23 bm. (środa). k  16274-1

P  A L O N Ę
DOSTARCZA WAGONOWO 
odbiorcom  uspołecznionym  

i pryw atnym  
AGENCJA HANDLOWĄ 

W arszawa, ul. W spólna 50

zym
ze średnim  w ykształceniem  

znajaca język  francusk i 
poszukiw ana do chłopca 

trzyletniego
W ym agane dobre refe ren 

cje. S ienna 43a m. 14 do 
11. 44533-1

WYTWÓRNIA

sprężyn
w y k o n u j e  

w ysokosptaw ne sprężyny 
oraz pierścienie „S eeger‘a"  

Piaseczno k/W arszawy 
ul. R e jiana-„R egnęiów ka“

„D eseń” — W arszawa, Ząb- 
kow ska 4, w ysyła pocztą na 
rzędzia m alarskie: szablo
ny — w alki — gąbki — apa 
ra ty , pędzle — linie — pa- 
tro  nów ki — szpachle.

44165-0
K redens stół krzesła orze
chowe, biblioteczkę stoliki 
pod telew izory i radia 
sprzeda sto larz Radzymin
ska 8._______________ 43067-0
K redensy, szafy, toaletki, 
stoły, krzesła sprzedam- 
Smolna 33. sto larn ia. 
M otocykle Iż i Mińsk, sam o 
chód sportow o-w yścigow y 
Lancia, opony' 300x16, skrzy 
rńę biegów do Skody Popu
lar sprzedam . Prom enada 
13. garaż'. _  <5132-1
O kazyjnie sprzedam  m ą- 
szynę dziew iarską. Tw arda 
59 (sklep podnoszenię o- 
częk). 44263-0
M aszynę do sżyoią . S:n- 
ger-S im anco“ (s &n dosko
nały) sprzedam .' Ochota, 

B arska 7/9 m. 94. 44067-1
„0{jel-01im pia“ i licznik 
,.A rgo“ duże, sprzedam . 
Ul. Z łota, przy kinie
..Palladium ',__tęl. _33-2l-55.
P ianino krzyżowe, stan  do
bry sprzedani okazyjnie. 
O 'w ock, 22 Lipca 9 Da
niel. 44809-1
Sam ochód DKW sprzedam  
pilnie (.Tan dobry). P u 
ław ska 204 — aklep szew 
ski.
Sam ochód osobow y ,.W an- 
d s r ę r " ' czterodrzw iow y 
sprzedam . Sulejów ek, Aka
cjow a 3.
Sim ócftód ch ęv ro lę t F 'e l- 
m e s te r . Sprzedam  Gńrczew
ska 81 91. _   44941-1
Sam ochód Fregafie - Re- 
n 'u U  lim uzyna cztero
drzwiowa 10 i na 100 km, 
rok  prori. 1955 s 'a n  idealny 
sprzedam . Zgłoszenia — 
Chm ielna 100. R udnicki. 
Sam ochód osobowy „Dod- 
ge“ — nowe ogum ienie 
sprzedam . Gorzów W lkp., 
Slówabkiego 1—5. GP-1812-l 
Sprzedam  kuśm erkę  kom - 
p le 'h ą  (g. 15—18! W-wą, P u 
steln icką H m. 2.

T ransfc rm ąto r un iw ersalny  j 
do ippienia steli, cięcia i 
spaw ania wszelkim i elek
trodam i. z regu le-ja  ńa- 
o ecią i p rądu  od 50 do 
1400 am p rr, Nap. sieci 
220 '280 V. snrzedam . Poważ 
!<■(>•»-.ska & W ierciński godz. 
8—16. /  44754-1
W apno palone lasow ane k-ż 
da Ilość dostarczam . Puław  
ska 287 przy W yścigach.

42633-0

T E A T R Y
POLSKI (K arasia 2) — Święta Joanna — 

g. 19.45. KAMERALNY (Foksal 16) — Achil
les i panny  — g. 19. NARODOWY (PI. Tea
tralny) — A szantka — g. 19. DRAMATYCZ
NY (Pałac. K ultury) — Im iona władzy — 
s. 19. ATENEUM (Jaracza 20) — Miłość 
i gniew — g. 19. ROZMAITOŚCI (M arszał
kow ska 8) — SkiZ — g. 19.30. MŁODEJ 
WARSZAWY (Pałac K ultury) — Książę i 
żebrak — g. r6. POWSZECHNY (Zam ojskie
go 20) — W ojna i pokój — g. 19. LUDOWY 
(Szwedzka 2-4) — L ekkom yślna siostra — 
g. 19: KOMEDIA (Sierpecka 7) — Daj buzi 
K atę — g. 19. ŻYDOWSKI (Królewska 13)— 
Upiory (wyst- PT. Ludowy) — g. 19. SY
RENA (Litewska 3) — M am an do wzię
cia _  g. 19. OPERA (Nowogrodzka 49) — 
fa u s t — g. 19. OPERETKA (Puław ska 39) -  
K siężniczka Czardasza — g. 19. LALKA 
(Pałac K ultury) — Zaczarow any for epiąn, 
g. 17. BUFFO (Konopnickiej 6) — G rzechy 
s ta re  i now e — g. 19.15.

K I N A
SALA KONGRESOWA (Pąłac K ultury) — 

K ochanek Lady C hatterley  (od 1. 18) — 
godz. 17.30 i 20.30. MŁODA GWARDIA 
(Pąłac K ultury) — W k ra in ie  p iram id  — 
godz. 10, Po jedynek  prof. F ilu tka — g. 
U, Ludzie i  kaprale  (od 1. 18) — godz. 12, 
14, 16, g. 17.30 i 10.3O seanse z w yst.
ą r ty s t. MOSKWA (Puław ska 19) — Lu
dzie i  kap ra le  — godz. II, 13, 15, 17, 19, 
Człowiek w żelaznej m asce (od 1. 16) oraz 
kabare t „K laps" — g. 21. MURANÓW (PI 
Dzierżyńskiego) — Wesele kurpiow skie — 
g. 9.30; Miliony na w yspie (od 1. 12) — g.
9.30, 10.30, 11.30, 12.30, 13:30, 14.30, 15.30, 16.30,
17.30, 18.30, 19.30 , 20.30. PALLADIUM (Knie 
wskiego 7) — Zagubione uczucie (od 1. 16)— 
g. 10, 12, 14, 16, 18, 20. POD KOPUŁĄ 
(gm ach PKPG) — Przygoda w Ądenie — 
g. 16, 18, 20. PRAHA (Jagiellońska 24-26) — 
Zagubione uczucie — g. 10. 12, 14, 16, 18, 
20. PRZYJAZN (Pałac K ultury) — Lu
dzie i kaprale  — g. 11, 13, 15. 17, g. 18.30 
i 20.30 seanse z w yst. a rty st. ŚLĄSK (Żu
raw ia 3-5-7) — Przygoda w A denie — g.
13, 16, 17, 19. WIEDZA (Paiac K ul
tury) — W krain ie  piram id — g. 13.30: Mi
liony na w yspie — g. 16, 17.30. 20. DAR 
(Jelonki) — Damski kraw iec (od 1. 16) — 
g. 16, 18, 20. LOTNIK (Pow stańców  1) -  
Bohaterow ie sa zmęczeni (od 1, 18) — g. 
17, 19. MARYSIEŃKA (Wilanów) — Nie od
w racaj się synu (od 1. 12) — g. 19. MFTRO 
(M arszałkowska 77-79) — Lis chy trusek  — 
g. 17, D ecyduje jedna chwila — g. 18; Za
kazane zabaw y — g. 19. 1 MAJ (Podskar- 
bniska 4) — Ludzie i kaprąle  — g. 9.30,
11.30, 13 45, 16, 18-15. 20.30. OCHOTA (Gró
jecka 65) — Trzej m uszkie terow ie (od 1. 12)
— g. 10 i 13, G orzki r j ż  (od 1. 13) — g. 16, 
1?, '20. OLSZTYN Włochy — G orzki ryż
— godz. 10, 18, 20. POLONIA (Marszał
kow ska 58) — A m undsen — g. 10, L unatyk  
(Od 1. 14) — g. 11.30. 13.45, 15, 18.15, 20.30. 
STOLICA (Na; bu ,ta  50a) — Na ścieżkach 
dzikich zw ierząt — g. 12, A nakonda (od I. 
7) _ g. 14, fe, 18, 20. 'SYRENA (Inżynierska 
4) — Czarna teczka (od 1. 16) — g. 9.80,
11.30, 13.45, 10, 18.15, 20.30. TĘCZA (Suzina 
4) — Raj kap itana  (od 1. 16) — g. 10. 12,
14, 16, 18, 20. USTRONIE (Pludy) — Strach 
(od 1. 16) — g. 17, 19. WRZOS (Anin) — 
Raj kap itana  — g. 17. 19. W—Z (Leszno 19) 
—■ L unątyk  — g. 10, 12, 14, 16, 18, 20. MA
ZOWSZE (K asprzaka 30-30) — K onik pol
ny (od 1. 12) — g. 14, Bohaterow ie są zmę
czeni (od 1. 18) — g. 16, 18. 20'. STUDIO (Ma
zowiecka 0-8) — W raki (od 1. 12) — g. 17, 
19. ENERGETYK (W ybrzeże Kościu-zkow- 
skie ?7) — B ohaterow ie są zm ęczeni (od 
1/ i'8) — g. 16, 18, 'ŚO. AVIA (Siedlecka 47)
— C zarna teczka (od 1. 18) — g. 18, 20. 
KLUB MSW (W yzwolenia 3-5) — CProdze- 
ni (od 1. 18) — g. 16 30. 18.45, 21. SOKÓŁ 
(Paca 42) — W ięlkie m anew ry (od 1 16) — 
g. 14, 16, 18, 20. ML W A (Stalingradzką 10)

— Czarna teczka (od 1. 16) — g. 13.45. 1«» 
18.13, 20.30. CZAJKA (Czerniakow ska 73) — 
E skapada (od 1. 12) — g. 17 i 19.30. SZPAK 
(Falenica) — O statnia w alka Apacza (od U 

12) — g, 10, 18. 20. NIESPODZIANKA
(Traugutta 5) — u sta tn ia  wMka Ap-acza (od 
1. 12) — g. 18 30, 18.S0 , 20.30. REDUTA (Wol
ska 139, wejście od ul. Gizów) — Czarny 
rynek  w P aryżu  (od 1. 12) — g. 17, 19. CA- 
SINO (Szwoleżerów 4) — Biedny może U- 
m ierać (od 1. 15) — 19. DROPS (Zam oj
skiego 26) — Dziwne życzenie pana E arda 
(od 1. 18) — g. 16. 18, 20. KULTURA (K rak. 
Przedm ieście 21-2") — Czarny rynek  w Pa
ryżu (Od 1. 12) — g. 16.15. 18.15. 20.15. KLUB 
im. POR. KALINOWSKIEGO (Nowowiejska 
26b) — Gorzki ryż (od 1- 18) — g. 17 i 19.15. 
KINO DWP (Koszykowa 82b) — Praw dz wy 
koniec w ielkiej w ojny (od 1- 18) — S- 17 i 
19.15, HYBRYDY (Muko ow sks 48) — Urlop 
w W enecji (od 1. 14) — g. 18, 20,

R A D I O
n a  dzień 23 październ ika 1957 r. (środa) 
Na fali 1322 m.
P rogr. dnia: 8-15 11.50 W iad.i 5.00 6.0®

7.00 8.00 12.04 15.00 19.00 21.00 23.00 
5.00—8.15 T ranśm . pr. II 8.20 Muz. 8.35

Muz. i ak tualn . 9.00 Przerw a 12.10 A ud. 
aktualna 12.20 Muz. lud. 12.50 Aud. d la  
m łodych biologów 13.15 Muz. 14.00 Aud. 
szk. dla kl. I i II 14.20 Ulw. fortep. 14.45 
„Miłość w piosence" 15.10 Muz. 16.00 Z ży
cia Zw. Radzieckiego 16.30 Utw. skrzypc.
17.00 Radiowy ku rs  nauk i jęz. angielskie
go — lekcja 7 17.15 Konc. życzeń 18.00
„Puste ln ia  p arm eńska" 18.20 „Niebezpiecz
ne kobiety i c ierp iący  m ężczyźni" — pog.
18.30 Muz. 19.05 K oiesp. z zagranicy 19.40 
„Ćw ierć mili długiej drogi” — opow. 20.00 
„Sylw etki kom pozytorów " — R. G lier 21.26 
Wiad. sport. 21 30 „Polska p e ś ń  arty stycz
na" 21.50 Pięć m inu t o w ychow aniu 21.55 
Przegląd w ydarzeń ku ltu ra ln y ch  z,a g ran i
cą 22.25 Muz. tan.

Na fali 367 m.
Progr. łdnia: 6.40 15.05 W iad.: 5 00 6.00

7.00 8.00 8.30 12 04 16,00 18.30 20 00 23.50 
5.06 Muz. 5 30 Rozmaitości lóln. 5.50 Gimit.

6.10 Muz. 6.35 Kai. rad . 6 45 Muz. 7.10 Muz,
8.15 Muz. 8.36 Konc. 9.00 Aud. szk. dla kl. 
I i II 9.20 Konc. 9 50 Skrzynka Ogólna PR 
,0.00 Radiowy kurs nauki jęz. rosyjskiego
10.15 Konc. 11.00 „U przyjació ł" 11.30 Muz* 
11.42 Pieśni 12.10 Aud. ak tualna  12.20 P rzer
wa 1510 Muz. lud. 15.30 Błękitna sz ta fe ta  
13.05 Konc. 16.45 „W rocznicę pow stania 
batalionu im. J. Dąbrowskiego w Hiszpa
n ii” — pog. 17.10 Muz. 17.40 Ńa w afsz. 
fali 18.00 MUZ. 18 35 MUZ. i ak tualn . 13.00 
S tare  lecz n ezapom niane m elodie 19-20 
Felieton ' 19.30 „S aróm iejśk  e ż tękow iny” 
20.28 K ronika sport. 20 44 ,.Sp ewaja.ee 
wzgórze" — wiersze B. OStfomęcktego 21 0Q 
Konc. chop inow sk i' 21.30 Pełnym  głosem o 
spraw ach n iłodzaży  21.55 Gra ork. tan .
21.30 Muz. ?3 16 Muz. tan.

TELEW IZJA: Godz. 17.30 „Schody prosto
z taśm y" — rep-or aż telew izyjny. Godz.
18.10 K ronika k u łtu ra lra , ‘Godz. 19 30 Dzień 
nik telew izyjny. Godz. 20.00 ,.Jes 'eśm y  na 
estradzie"  — koncert w w ykonaniu  lau rea
tów ..Zapraszam y na ftslra ę“ . Go: z. "0 30 
„Zagubione uczucia" — film  fab. prod. 
polskiej, dozwolony Od 16 lat.

Dyżury szpitali
In terna  — K asprzaka 17 Leszno 15. Ocz

ki 6. Chir. ogólna — Świerczewskiego 67, 
Oczki 6. Chir. urazow a — Fi. S T rynk łe- 
wicza. Chir. szczękow a — Oczki 6. Chir. 
dziecięca — Litew ska 16. P 'jło żn -f/n zk o l. 
— K asprzaka 17, Św ierczew skiego 67. Ka- 
rowa 2. Sf arynkięw iczs 3 Ryłko ginekolo
gia). OkuIis..yka — ’ Sw iercrew sk ego 67, 
Laryngologia - -  Wołowska 2 (dorośli). Li
tew ska 16 (dzieci). Uroi gia — Kas Orz: ka 
17. A m bulatorium  chirurg-czno-urazow e 
dziec;ece czynne w godz. 14—20, ul. Chlcd- 
na 8-12.

W anno palone — lasow ane 
i suprem ę dostarczam y ze 
sk ładu, Skaryszew ska 3.

43402-0

N IE R U C H O M O Ś C I

S P R Z E D A Ż  ____
A m erykanki oryginalne, 
m etalowe, w ersalki. tapczS 
ny, arrierykanki tąpicęr- 
skie. krzesła. Solidne, nie
drogo „K an ad y jk a” Uwa
ga: Smoln# U. 48000 ̂ 0
C hryzantem y na eroby po
leca „O gród" W arszawa - 
Waw'er, W idoczna 42, obok 
poczty. 44558-0

Bliski Mokotów, W ille j e - ; 
dnorodzinną do wykpńeze- ] 
nią z powodu w yjazdu j 
sprzedam  pilnie. „M edia
to r" , Jerozolim skie 51.

43800-0
Domek jednorodzinny  nie 
w ykończony 7-izbowy, 2000 
m k\v. ogrodu z $adem 
sprzedam . 200.000 zł. Sobo
lem, O twock Kościuszki 44, 
tel. 33. 1601-1

REDAKCJA: W arszawa
ul M arszałkow ską 3/5. Cen
trala 8924i 2, 3 tel. Red. 
naczelny 438-57. S ek re ta 
ria t 892-41. Dział m ie jsk i ' i 
red. nocna 892-42 W ydanie 
prow incjonalne 413-59 kó- 
resp 80-525. Dziel łączność, 
z czyteln ikam i przy jm uje 
Interesantów  w dni po
w szednie w godz. od 9 do 
16.

OGŁOSZENIA przy jm uje  
Powszechna Ag. Reklamy 
ul. Poznańska 38.

ADM INISTRACJA: W ar
szawskie W ydaw nictw o Pra 
sowę RSW „P rasa" ul. 
Foksal 16. Tei. 6-46-36 
6-46-21. Zam ów ienia l przed 
płaty na p ren u m era tę  przyj 
snują w szystkie urzędy 
pocztowe oraz listonosze 
P renum erata  m iesięczna 
\yynosi 14 zł. Cena poje
dynczego egzem plarza wy, 
nosi 50 gr z dodatkiem  
ilustrow anym  70 gr. Pre- 
num eratę  nąszęgo pisma 
na 'zag ran icę  przyjm uje 
PKW.Ź „R uch” W tłrzaw a 
ul. Wilcza 46 — tel. 86-481, 
Konto PKO — 1-6 100024 

W arszawa

Domków jednorodzinnych  
prąz w olnych m ieszkań 
spółdzielczych poszukuję. 
„Spójn ia". Wilcza 60. 
Kolonię 10 hektarow ą kolo 
Białej .Podlaskiej sprzedam  
(budynki, las, łąka). Wła
ściciel W arszawa, G órnoślą
ska 42 m. 3- 42957-0
M ilanów ek. P łac 4.330 m kw 
drzew ka owocowe, staw  
przy głównej ulicy, 10 m i
n u t od stacji sprzeda oka
zyjnie w łaściciel. F rascatli 
6 II p iętro  godz. 17 — 19 
(obok Sejm u). 45151-1
P arcelę budow laną (Służe
wiec) sprzedam , W iado
m ość: teł. 21-46-61, • go ‘z. 20
—22. __  k  14302-
Willę m urow aną 14-izbową 
zam ieszkałą wolne 3 Izby 
plac jednem orgow y zale
siony w W esołej sprzedam  
okazyjnie  tel. 10-04-24.
Wille jednorodzinne w
W arszawie, M ilanów ku, 
Podkow ie, M ichałow icach, 
W łochach, Legionow ie i 
w iele innych  polecam .
„S pó jn ia" , W ilcza 60.

L O K A L E
Dam pom ieszczenie dwóm  
studentom . O ferty  pisem 
ne: „44475", Pow szechna
A gencja Reklam y, Poznań- G rodzisk 
ska oó. 4I475T
Dwa pokoje, kuchnią (kom
fort, zaplecze Nowego Swią 
tu) zam ienię na 3 lub 4 po
ko je w Śródm ieściu. W irun  
k i do om ów ienia. O ferty pi
sem ne: „44204“ Pow szechna 
A gencja Reklaimy, Poznań
sk a  38. . 44204-1

kuchnią

Domek m urow any 3-izbo- 1 
wy z ogrodem  we Wio
chach zam ienię na m iesz
kanie 3 izbowe w W arsza
wie. W arunki dógodnę. 
G rójecka 28/3®, sklep ele
ktryczny. 44469L?
Dwa pokoje z kuchnią, ła
zienką. pokojem  służbo
wym w m ieszkaniu 4-poko- 
jow ym  (łatwe do w ydziele
nia) zam ienię na pokój z 
kuchnią, w ygodam i — n a j
chętniej śródm ieście  lub 
P rąga. O ferty pisem ne — 
..44194". Pow szechna Agen
cja Reklam y, P oznańska 38.
Dwa pokoje z kuchnią (no
we budow nictw o) za,mienię 
na kaw alerkę. O ferty pise
m ne: „44367" Pow szechna 
A gencja Reklam y, Poznań
ska 38.   44367-1
G arażu ciepłego porzukuję 
w okolicach placu Zbaw i
ciela. Doprze zapłacę. Tel. 
2106-24. ' ■ 44359-1
Gtląńsk. Zam ienię dw a po
koje z wygodam i, służbów 
ka z w ygodam i (słoneczne) 
na m teszt:.anię w W arsza
wie. O ferty  pisem ne: 
„44354“ Pow szechna Agen
cja Reklam y, Poznańska 38 

___ 44354-1
K raków . Zam ienię 2 poko
je, "kuchnia — superłuk -us 
(i eprezen tacy jna dzielnica) 
ną podobne w W arszawie. 
Szczegółowe oferty  pisem 
ne „44506" Pow szechna A- 
gencja R e k la m y ' Poznań
ska 38. 44306 1
K ulturalny  sam otny poszu
ku je  pokoju przy rodzim e, 
może 'pyć przy trak c ji ęl-ek 
trycznej; zapłaci z góry. O- 
fe rty  pisem ne: „44191” Pow 
szechna A gencja Reklam y, 
Poznańska 38. 44191-1
Lekarz zam ieni 4 pokojow e 
kom fortow e m ieszkanie w 
cen .rum  Częstochowy na 
podobne lub m niejsze w 
W arszawie. W iadomość E- 
dw ard Kula. W arszawa, ul, 
gen. Zajączka 8—75. 44248-1 
Luksusow ą dw a pokoje, 
kuchnię i wszelkie wygo
dy w Łodzi zam ienię na 
nowoczesny pokój z k u ch 
nią w W arszawie. Wiado
m ość: tel. 32-14-31, wewn.
36. _________ _ 431̂66^
M ieszkanie spółdzielcze 2 
lub trzypókojow ę kupię pil 
nie. O ferty pisem ne: 
„42863" Pow szechna Agen
cja Reklam y, Poznańska 38.

42C83-0
Odkupię udział m ieszkania 
spółdzielczego 3-4-izbowego 
w budowie. O ferty pisem 
ne: „44237“ Pow szechna A- 
gencja Reklam y, P oznań
ska 36. 44237-1
Pokoju  z kuchnią na linii 

Otwock poszu
kuje za zw rotem  kosztów. 
Ż głós7.evia tel.' 21-53-77. g. 
biurow e. 44083-
Poznań — trzypokojow e 
ko m fo rtowe, sai nodizielne
m ieszkanie z kuchn ią  (po
koik  służbow y, telefon) za
m ienię na podobne, względ-

Zam iem ę sam odzielny po
kój we W iochach na po
kój z kuchm ą z Wygodami. 
W arunki do om ów ienia. O- 
fefty  pisem ne „44550“ Pow 
szechna A gęńcja Reklam y, 
Poznańska 3’ę. 44550-1
S tuden tka  U.W. pilnie po
szukuję W W arszawie po
koju sam odzielnego względ 
nie sublokatorskiego. O fer
ty pisem ne: „44198" Pow-' 
szechna Agencja Reklam y,
Poznańska 38. ______ 44198-1
Sam otny lat 40 dobrze sy
tuow any poszukuje poko
ju  z  wygód=mi. Czynsz z 
góry. O ferty  pisem ne; 
„43430" Powszechna Agen 
cja Reklam y. Poznańska 33 
3 pokoje, kuchnia, łazien
ka, służbowy II p. na Dy
li asach — zam ienię na po
dobne z ceń ralnym . Naj- 
chę.n iej zaplecze N. Świę
tu lub F rascatj. W arunki 
do om ów ienia, tel. 8-37-76.

Eglnęlą suka rasy  „bern ar
dyn". W iadomość tel. E93- 
86. ’ 44928-1

L E K A R S K IE
Badanie serca e lek tro k a r
diograficznie — świa łole- 
cznictwo. M arszałkowska 62
m. 3.____  ______ 45048-0
B adanie serca e lek tro k a r
diograficzne, wy j-zdy do 
chorych z apara tem , ul. 
Hoża 37, parte r (przy M ar
szałkow skiej). godz lo—13 
i 10—18. 43870-3

ROŻNE
A trakcy jny  now y opaten to
wany a rty k u ł polistyrenu 
z ■ kompletinyni wyprobóWą 
nym  oprzyrządow aniem  na 
w tryskarkę 20 g sprzedam . 
O fer.y: „43156" Pow saecht.a 
Agencja Reklamy, Poznań
ską 38. 45156-1
Farbow anie — odśw ieżanie 
obuw ia zamszowego, gład
kiego, płąsźczy skórzanych, 
torebek, kożuszków. Term i
nowo, gw arancja  jakości. 
Nowogrodzka 15 (przy K ru 
czej). 44221-0
F arbu ję, odświeżam w yro
by sko izanę: obuwie, tecz
ki,: płaszcze, kożuchy. Wil
cza 18.______ ______  43346-0
Mam koncesję i licznik — 
poszukuję w spólnika z do
brym  sam ochodem  — dam  
w spółpracę. O ferty p se tn -  
ne: „44823" Powszechna
Agencja Reklam y, Poznań
ska 38. 44828-1
Nie zw lekaj! Dziś jeszcze 
napisz do b iura m atrym o
nialnego ,, W c. rsz  a w 1 a n k a ' •
W arszawa, Polna. 42, które 
•ułatwi Ci poznanie kandy
data  (ki) do s .an u  nicłżen- 
skiego z k ra ju , K anady, 
USA, Aus.re.Oii, AnglU, 
F rancji, ZSRR, NRF, NRD, 
Włoch, Szwecji, A ustrii. 
Zgł&ązając ofertę załącz zna 
czki na odpow iedź/ (44289-1 
Posadzki układEm cykh- 
nuję solidnię, tahio, szyb
ko. Nowogrodzka 43—14.

42459-0
Pożyczki zl 25.000 poszu
ku ję  na dobrych w arun
kach lub ods t pię dwa po
koje przy linii e lektrycznej. 
O ferty pisem ne „44656", Po 
w szęchna Agencja R ekla
my, Poznańska 38. 44656-1
Przystąp ię  do sipólkt — bran  
że obojętne. Dam w kład 50 

| do 95 iysięcy rt, e\ven ual- 
| nię w spółpracę. O ferty pi- 
; sem ne: „14192", Pow szech

na A gencja Reklam y, Po- 
1 znańska 38 . 44172-1
j Spaw anie kadłubów  śamo- 
! chodow ych na zimno, 
i K rochm alną 57. Uwaga

Dr med. M. Czam ota-Bo-
ja rsk a  powróciła. Choroby 
skóry, włosów, werierycz- 
nę, kosm etyka lekarska. 
Chocim ska 35, tel. 4-17-70,
godz. 17—18.30.^__  42561-C
Dr G utow ski Leopold — 
skórne, w eneryczne, Nowo
grodzka 6, godz. 11—13..

11088-0
Dr K rajew ski — w enerycz
ne, skóry- Nowogrodzka 44 
godz. 15—19. _ _  41378
Dr M óchorowśki specjali
sta : skórnych w enerycz
nych, płciowych, 16—18, Je- 
rozolihiskię 49. 42329-0
Dr Olszewski — w enerycz
ne, skórne. Targowa '64 m.
9, 16—10. ____  43181-4
Dr Schoenm an specjąlists 
płciowe (zaburzenia), wenę 
rycznę od 17 do 20. Saska 
K ępa,' F rancuska 3. 39952-0
Dr m ed. W ojciechow ski — 
specjalista  tk ó rn y ch , we
nerycznych, płciow ych. 
Św ierczew skiego 53 (róg 
Jag iellońsk iej), 2—7.

43878-0

nie dwu pokojow e z wygo.
Dwa ry*ito-> a  kuchnia ^ ami w W arszawie. O ferty ] K ierow cy; Zew nętrzne pęk

ws*ełl-imł pisęirrrri* „44008” F ow rztch - I nięcla nie w ym agają roz-
F-o>lVihi^tu+ L ' ,v j  na ' Agencja RerJamy, póz- | morstewenis silniką
Podkow ie l e ś n e j  'zsin ienie i 3«- ...... 1  i l  w spółpracę ' d lm ”
na sam odzielny pokój z ku j Sam otny po. zukuje pom le- oczekuję propoi/.ycji. Ofer- 
chnią lub kaw alerkę w Cen 1 szczenią. Oferty p isem ne; ! ty  pisem ne: ..4436
m m i W arszawy. Tel. 21-13- j „44231“ Pow szechna Agen- w szęchna A gencja

Dr Zalew ski, specjalista, 
seksualnych, w enerycz
nych, skórnych. Nowy 
Św iat 22. godz. 16—18.
_____________________39601-0
Dr. med. P io tr Zalęski Cho 
rcbv płuc i serca. Ren.gen 
powróci! wznowił przyjęcia 
Puław ska 5 telefon 427-22.

______   42893-0
Doktorzy: Z urakow ski, Zu 
rakow ska-R ataj, specjal
ności: seksualnych , moczo- 
plciowych, w enerycznych, 
skórnych, włosów. Krucza 
47a (przy Jerozolim skich), 
godz. 13—14 1 17—19.

43305-0
E lek trokard iograficzne ba
danie serca. P ilne ejektro- 
kąrd iogram y w ydsje  się te
go sam ego dnia. A leje J e 
rozolim skie 99, godz. 9—1§.

37636-0
G abinety lekarzy  w szyst
kich specjalności, lekarzy 
dentystów , analizy, św iatło 
lecznictwo, zastrzyki, wizy
ty  dom ow e, czynne od 
9—19, Koszykowa 31 (przy 
M okotowskiej), tel. 8-59-37.

42553-0
Oszpecenia ce ry : zbędne 0- 
w łosienie, siność policzków 
(żyłki), brodaw ki, kurzajk i, 
kaszaki, m yszki, zastarza
łe odciski — usuw a Kos
m etyka , Lecznicza, ul. Pol
na 3A m. 63 (przy pl. Unii).
______________ > 42611-0

P ryw atn a  Przychodnia Le
karzy Specjalistów  czynna 
godz. 10—20. Przyjęcia we 
w szystkich gped& lncśdsch . 
Fabięgi w zakres e ch iru r
gii kosm etycznej i pLstycz 

I nej. Badania serca elek!ro- 
Po- j kardiogi aficz :ie. Swhatłole- 

R ekla- cznictwm. ; M arszałkow ska
0$. 44528-1 I c ja  R ek lam y , P o z n a ń sk a  38 i m y . P o z n a ń sk a  36. 44365-1 1 62, T e l, 8-39-26, 45046-6



ŻYCIE WARSZAWY

JPo trw -ą g le tn ie j p r z e r w i e

Oświata znów tematem sesji St. R
ł , 1 , T « l i r j m J pi<a«S« “ protrzerioię ‘
go miasta. Dowiodła tego przede wszys,Kim wysoka \ i c r t a m o w v sw, k £ó- 0

wiał bowiem zarówno osiągnięcia 3 -le tn €50 001 nhku, . m .,ile ukazywała w

S ?  iSSS VS5S«2SX »“  ",eao-
sia tk i, k tó rych  znaczenie czysto się lek c e w a z j.

li ogólny poziom nauczania i przygotow a-
Te trzy lata zaznaczyły się w dzie

dzinie oświaty szczególnym nasile
niem trudności zarówno w zakresie 
-wychowania i nauczania młodzieży 
szkół warszawskich, a także ŵ  za
bezpieczeniu szkołom należytej bazy 
materialnej w postaci budynków, 
sprzętu, pomocy naukowych.

Do osiągnięć zaliczyć należy przede 
w szystkim  uporządkow anie program ów  
Szkolnych, w prow adzenie zm ian w treści 
n a u c z a n ia ,  któ re  nauczyciele warszaw scy 
podjęli nie czekając na odpow iedn.e po
lecenia m in isterstw a, zerw anie z wertoa- 
lizm em  i libera lną  oceną postępów 
uczniów, dzięki czemu podnosi się powo-

Apteki
no czas pypy

dłużej otwarte
W zw iązku z panu jącą  w W arsza

wie epidem ią grypy Stc'eczy- Zarząd 
Aptek pos anowil przedłużyć godzi
ny  pracy  ap tek . — Aż do odwo an a 
apteki hęda czynne w dni pow 
s z e d n i  do godz. 21 30, a w niedz elę 
i św ięta czynne hęda w szystkie ap te
ki (a nie tylko dyżurujące) także 
przez cąiy dzień tzn. od godz. 7.30 do 
21-39. (b) _ _ _ _ _

nia m łodzieży zwłaszcza w szkołach śred- 
n ’. 'h . ■?, w ielka pom ocą w 'e j dziedzinie 
przyszły nauczycielom  stołeczne władze 
szi>oine i naufcor pcóagogicztiy.
Niezwykle korzystnie rysują się 

także zmiany dotyczące kadry nau
czycielskiej. W roku 1950/51 liczba 
nauczycieli niewykwalifikowanych o- 
siągnęła cyfrę 20 proc. Na początku 
roku szkolnego 195o/56 nauczyciele 
niewykwalifikowani stanowili już 
tylko 4,7 proc., a obecnie — jest ich 
tylko kilku. Nauczycieli z wyższym 
wykształceniem było w roku 1955: 
w przedszkolach — 12, w szkołach 
podstawowych — 330, średnich — 
1.445, w liceach pedagogicznych — 77. 
Obecnie w przedszkolach — 23, w 
szkołach podstawowych 613, w
średnich — 3.620, w liceach peda
gogicznych — 100. Mimo to pozosta
wia jeszcze wiele do życzenia obsada 
placówek wychowania pozaszkolne
go. Zahamowany został odpływ na
uczycieli z zawodu, powróciło do 
pracy wielu nauczycieli zrehabilito
wanych. Jakkolwiek występują jesz
cze pewne dysproporcje, polegające 
np. na nadmiarze humanistów a bra
ku fizyków — w tym roku szkolnym 
nie sprowadzono spoza Warszawy 
ani jednego absolwenta szkoły pe
dagogicznej.

P alącą nadal spraw ą jes t na tom iast po
p raw a w arunków  m ieszkaniow ych n a
uczycieli. Ja k  w ykazała k ilkum iesięczna 
p rak ty k a  przydział m ieszkań przez dziel
nicow e k w a te ru n k i nie zdał w tym  w y
padku egzam inu. Nie przeprow adzono 
rów nież z b rak u  odpowiedniego przy-  
działu zam ierzonej likw idacji Domu Mio- 
dego N auczyciela przy uli. D olnej, ani me 
popraw iono u rągających  wszelkim  zasa
dom higieny w arunków  m ieszkaniow ych 
w innych bu rsach  nauczycielskich.
Jak wynika z cyfr sytuacja mate

rialna szkół z roku na rok polepsza 
się. Poprawiło się w wielu szkolacn 
wyposażenie w sprzęt i pomoce nau
kowe. Podstawową sprawą jest tu 
jednak zapewnienie szkołom odpo
wiedniej ilości izb lekcyjnych. Cho
ciaż ilość nowych budynków wydat
nie wzrosła, jeszcze obecnie niedo
bór wynosi 93 izby, tj. 6 budynków 
15-izbowych. W związku z tą sytua
cją większość szkół pracuje na dwie 
i trzy zmiany, a zagęszczenie klas 
odbiega daleko od normy. Tempo 
budownictwa szkolnego nie nadąża 
bowiem za naturalnym przyrostem. 
W roku 1954 przyrost ten wynosił 
6 tys. dzieci, obecnie zwiększył się 
do 14 tys., a w przyszłym roku o- 
siągnie cyfrę 17 tys.

N ajbardziej dokuczliw ą spraw ą zw iązaną 
z budow nictw em  szkolnym  jes t p rzekazy
w anie nie w ykończonych całkow icie lub 
w adliw ie w ykończonych budynków  szkol
nych, nie u p rzątn ię tych  terenów  przyszkol
nych. n ieterm inow e przeprow adzenie -ie- 
mcmtów. Sm utny  je s t fak t, że w ciągu 
trzech la t nie zdołano się z tą spraw ą upo-

„Syrenka* idzie jak woda
i i i  §ft -

•:vX̂k

Śródifileiskle plany i finanse
Blisko 9 godzin trwała debata nad 

budżetem i planem na 1958 r. na sesji 
śródmiejskiej rady narodowej. Pierw
szy to bowiem raz w historii rad na
rodowych dyskutowano o tym jeszcze 
przed rozpoczęciem nowego roku 
budżetowego (a nie jak dotychczas 
praktykowano — pod koniec półrocza 
danego reku budżetowego).

Ponadto realizacja ustalonych na 
sesji zadań przypadnie już nowym 
radnym, w pierwszym roku ich no
wej kadencji.

Po raz pierw szy rów nież zniknęło z fi
nansow ej nom enk la tu ry  określenie  „do-

0 dobrym wycfiowaniu
Stołeczny Dom K ultu ry , ul. E lektoralna 

ir ,  zaprasza w piątek 25 bat. o godz. 19 na 
p ierw szą z cyklu rozm owę, z R edaktorem  
Tadeuszem  G arczyńskim  na tem at: „Sztuka 
życia, czyli o dobrym  w ychow aniu". W stęp 
na odczyt 1 zi. _ _ _ _ _ _

O d c z y t  
„Rktiiolne problemy 
handlu zagranicznego”
przełożony

Odczyt pt. „A ktualne prob lem y handlu  
zagranicznego", k tóry  m iał się odbyć w rab
inach odczytów Sekcji M iędzynarodow ych  
Stosunków  Ekonom icznych Polskiego To
w arzystw a Ekonom icznego 23 hm. o got.z. 
18 w lokalu PTE, Nowy Św iat 49, z Przy
czyn  niezależnych od p re legen ta  i o rgan i
zatorów  nie odbędzie się.

Późniejszy term in  w ygłoszenia odczytu 
ro&tanie podany do wiadom ości.

tac ja  budżetow a". W przyszłym  roku  bo
wiem śródm iejska rada  narodow a gospo
darzyć się będzie jak  n a jbardzie j sam o
dzielnie, bez finansow ej pom ocy z cen
tra m ei kasy. G ospodarkę sw oją opierać 
będzie tylko i wyłącznie o w łasne docho
dy, k tó re, przyznać trzeba, są „m ew ą
sk ie". 100 m ilionów  900 tysięcy złoty ch. 
Tu m ałe sprostow anie. W „pierw szym  
rzucie" p re lim inarza  budżetow ego kw ota 
ta  była m niejsza (96.242. tys. zi)- Ale go
spodarni radni Śródm ieścia odkryli pew 
ne finansow e rezerw y: „zaniżone" docho
dy z rozw ijającego się h and lu  i rzem io
sła. T rzeba będzie poddać rew izji plan 
Inkasa podatku  dochodowego i obro tow e
go, a na pewno — przy tendencjach  „w y
rastan ia  sk epow i sklepików  niczym  
grzybów  po deszczu" — zw iększą się po
datkow e dochody.
Radni postanowili także zrewido

wać zbyt ulgowo kalkulowane kary i 
grzywny na chuliganów, a także do
brać się do skóry . nięoszczędnych, 
zbyt jeszcze „kosztownych’1 placówek 
dzielnicowych i przedsiębiorstw^

B ra k u je  pieniędzy na rem onty  b udyn
ków m ieszkalnych (zaplanow ane fundu
sze pokryw ają zaledw ie połowę notrzebh 
za mało jes t pieniędzy na zakup lekarstw  
dla placów ek służby zdrow ia, nie m a po
k rycia  finansow ego n iezbędna napraw a 
m ostków  w P ark u  Łazienkow skim  itd. 
itd. Przeszło 100-milionnwy budżet nie 
je.st w stanie zaspokoić w szystkich apety
tów  120-tysiięcztiej dzielnicy. Dlatego tez, 
żeby jakoś „w yjść na sw oje" trzeba bę
dzie realizow ać najp iln iejsze zaplanow a
ne zadania jak  najm niejszym  kosztem , 
m ożliwie najoszczędniej. Ale o to  m a rt
wić się będą m usieli nowi radn i. Ś ród
m iejska sesja budżetow a była bowiem  
osta tn ią  sesją tego typu  za kadencji 
obecnej rady. (r)

Na tle wszystkich omawianych na 
sesji zagadnień sprawy wychowania 
wyglądają chyba najbardziej niepo
kojąco. Z referatu wynika, że prze
stępczość dzieci i młodzieży zarówno 
w szkole jak i poza nią występuje 
w coraz większym nasileniu. Mnożą 
się kradzieże na terenie szkół, wy
padki niszczenia sprzętu, fałszywie 
pojętej solidarności w ukrywaniu 
winowajcy, nagminne są przykłady 
ordynarnego zachowania się młodzie
ży na ulicy, jej cynizmu, braku sza
cunku dla starszych.

Te fak ty  obciążają pow ażnie szkolę, ale 
nie w yiącznie. Ciągle zbyt pochopnie 
zw alnia się od odpow iedzialności za w y
chow anie rodziców, zbyt m ała jest reak 
cja całego społeczeństw a.
Znając warunki mieszkaniowe i ro

dzinne młodzieży i chcąc jej przyjść 
z pomocą władze szkolne zorganizo
wały już jedną szkołę z odpłatnym 
internatem i obecnie szukają możli
wości utworzenia jeszcze jednego in
ternatu odpłatnego, a w każdej dziel
nicy jednej lub dwóch szkół z pół
internatem. Dla poprawienie pracy 
wychowawczej wprowadzono w br. 
szkolnym tzw. godziny wychowaw
cze, a w najbliższych dniach zostanie 
wydany nowoopracowany przez Wy
dział Oświaty regulamin dla ucz
niów.

Tak wyglądają w dużym skrócie 
sprawy warszawskiej oświaty na 
dzień bieżący. Nie jest to jeszcze by
najmniej obraz pełny i dokładny. 
Wiele z nie wspomnianych w refe
racie zagadnień wypłynęło dopiero 
w dyskusji. Przewodniczący sesji a 
zarazem Komisji Oświaty Stół. Ra
dy Narodowej — Zagożdżon poruszył 
m. in. zagadnienie objęcia opieką 
młodzieży do lat 16, która po ukoń
czeniu szkoły podstawowej nie do
staje się do żadnej innej szkoły i 
absolwentów szkół ogólnokształcą

cych, którzy odpadli przy egzaminie 
na wyższe uczelnie; nie dokończoną 
sorawę rewindykacji budynków 
szkolnych i wykwaterowania z te. e- 
nu szkół ok. 300 dzikich lokatorów. 
Postawił on również wniosek w 
sprawie rewizji odrzuconej kilka mie
sięcy temu uchwały komisji o wy
dzieleniu z ogólnej puli 2 proc. izb 
mieszkaniowych dla nauczycieli, któ
re byłyby w dyspozycji Prezydium 
St.  R N .

Wiele uwagi pośw ięcono rów nież ogro
dom jordanow skim , których ilość zm niej 
szyia się już z J5 do 12, a w pri.vszi>n 
r riu i zm aleć ma do 9. W odpo-w.e ■;'/:! na 
to Naczelny A rchitekt inż. Ciborowski 
w yjaśni1;, ze tendencje  likw idatorsk ic  za 
stały już zaham ow ane. Now oopracow yw a- 
ne p ro jek ty  zabudow y dzielnic, m. m. 
śródm ieścia i Slarego M iasta przew idują 
bow iem  ok. 8 placów ped ogrody jo rd a 
now skie o pow ierzchni 1,5 — 2 ha. M. im 
przv ul. Ż y tn iej, w południow ej części 
Ogrodu Pom ologicznego, w ogrodzie po 
szm ialu  C ze rw o n eg o  Krzyża, przy Osi 
S3\-V o i i w nrbliżu uli. In flanck ie j na 
M uranow ie. Prócz tego pro jek tu je ' Się 
urządzenie (pierwszego tego typu) te ren u  
zabaw przy Placu Ż e lazne j  B ram y. Bę
dzie to te ren  podzielony m ik roskop ijny 
m i a rte riam i kom unikacy jnym i, opatrz®- 
nvm i szeregiem  znaków  drogow ych. « 
on pom yślany jako teren  do jazdy na 
row erach  i nauk i przepisów  drogowych- 
inż  Ciborowski zaproponow ał rów nież, 
by w ram ach akcji porządkow ej m iasta 
v - ..rvvc7łvm rotrn urazić w rodnych 
dzielnicach 5 placów  zabaw dla dzieci, 
przeznaczając na to część funduszu foFOS.

W ośmiogodzinnej dyskusji zabrało 
głos ogółem 23 radnych. Poruszono 
w niej wiele aktualnych, związanych 
z oświatą zagadnień. Mówiono m. in. 
o sprawach higieny i zdrowia mło
dzieży, o konieczności wprowadzenia 
obowiązku przedstawiania świadectwa 
ukończenia szkoły podstawowej przy 
ubieganiu się o pracę, bez względu 
na rodzaj zawodu, o potrzebie utwo
rzenia większej ilości szkół z interna
tami.

Wczorajsza sesja St. R. N. właści
wie nie zakończyła się. Nie podjęto 
bowiem żadnych uchwał, gdyż do 
ąuorum zabrakło 30 radnych. Na o- 
gólną liczbę 252 radftych do końca se
sji pozostało tylko 54. Niewątpliwie 
obrady trwały bardzo długo, co jest 
zrozumiałe, skoro ten niezwykle waż
ny temat podjęto po trzyletniej przer
wie.

f \

Powodzenie — kolosalne. Pierwsze 
go dnia dosłownie rozchwrdano po. 
miliona kuponów „S y r e n k i I  to 
w samej stolicy. Wczoraj kioski 
„Ruchu" otrzymały 300 tys. dalszych 
kuponów. Województwo warszaw

skie „wchłonęło“ 800 tys.
Cóż, za jedne 3 złote i W groszy — 

można wygrać MILION. Spróbo
wać warto, tylko nie wiadomo, które 
z 90 liczb wydrukowanych na kupo
nach, okażą się „wybrankami szczę 
śliwego trafu". ■

107 kiosków ,,Ruchu": (U w Śród 
mieścin, 12 — na Starówce, po 13 na 
Żoliborzu i Woli, 12 — na Ochocie, 

2 7  — na Grochówie i w Wawrze,
ig — na Mokotowie i 10 — na Pr a 
dze) — sprzedaje i przyjmuje syre
nie kupony do soboty włącznie. Uro 
czyste, publiczne losowanie wygra
nych odbędzie się w niedzielę:

Na zdjęciu — Nasz fotoreporter 
upatrzył sobie ten właśnie kiosk 
„Syrenki". Być może numer kiosku 
przyniesie mu w warszawskiej grze 
liczbowej milionowe szczęście. (r)

fot. W l Piotrowski

Obrady oświatowej sesji przerwano 
iście po szkolnemu — sprawdzeniem 
listy obecności...

(kaj-wit)

Ze Stołecznego Ośrodka 
Propagandy Partyjnej PZPR

W CZWARTEK, 24 BM. O GODZ. 17.00
w Stołecznym  O środku Prwp. P art. (ul. Mo
kotow ska 25) odbędzie się dla lektorów  
KW i KD oraz zain teresow anych  in form a
cja K. Sm iganow skiego na tem at: „O sy 
tuacji na Bliskim  W schodzie".

M o s t  n a  A g r y k o l i
zmienia oblicze

U stóp pomnika Sobieskiego na 1 
moście w Agrykoli trwają intensywne 
prace konserwatorskie. Most. ma juz 
prawie 170 lat (zbudowano go w 
1788 r.) i jego stan groził ostatnio 
zawaleniem. Od dwóch lat jedno ze 
szczególnie popękanych przęseł trzeba 
było podpierać specjalnym rusztowa
niem.

Budowniczowie wyjmują z mułu 
dębowe paliki, którymi murarze z 
czasów króla Stasia uszczelniali teren 
pod fundamenty. Fundamenty te zdały 
zresztą swój egzamin — wytrzymały 
przecież ciężar wielotonowych czoł
gów, które przeszły po moście w 
1945 r.

Paliki zostaną teraz zastąpione no
woczesnymi podkładami z betonu.

Łuki mostu również wzmocniono 
żelbetonową konstrukcją, a przęsła 
oblężone zostaną do wysokości po
ziomu wody granitowymi płytami.

Most p rzystosow uje się do dw ustron
nego ru ch u  kołowego, poszerzając go o 
2 m e!ry. Z abytkow a elew acja nadali jed 
n ak  będzie zdobić poszerzony m ost — 
czuwa nad tym  konserw ato r stołeczny 
prof. Dąbrowski.

K ieru jąca  pracam i „M etrobudow a“ 
przew idu je zakończenie robót jeszcze W 
listopadzie br. (głs.)

Spółdzielcze zabawki 
zdobpiuają r

Warto posłuchać

Odwołane przedstawienia
Z powodu nagłej choroby a k to ra  przed

staw ienia „Uśm iechu G iocondy" w dm acn 
24 i 25 hm. zostały odw ołane.

W sobotę 25 bm. grana będzie sztuka 
„C zekając na G odota", najbliższe zaś p rzed
staw ienia „U śm iechu G iocondy"
6ię w niedzielę dnia 27 bm. o godz. 15 i 19.

O roli
dokumentacji

naukoiuej
N a zaproszenie Ośrodka B ibliografii i Do

ku m en tac ji N aukow ej Polskiej Akadem ii 
N auk przybyw a do W arszawy znany uczo
n y  niem iecki P rof. Dr M. Pfiluecke, D yrektor 
In s ty tu tu  D okum en.aoji N aukow ej N ie
m ieckiej Akadem ii Nauk w Berlinie, Re
d ak to r Naczelny „Technisches Z e n ra l-  
b la tt" , „C hem isches Z en tra ib la tt"  i „Land- 
w irtschaftliches Z en tra ib la tt" .

P rof. Dr M. Pfluecke wygłosi odczyt na 
te m a t roli i znaczenia dokum eniacji n au 
kow ej w badaniach i rozwoju nauk , 25 bm. 
o godz. 11, w Pałacu Staszica, u). Nowy 
Św iat 72, w Sali Okrągłego Stołu n a  I p.

W stęp za okazaniem  zaproszenia, k ore 
w ydaje  Ośrodek B ibliografii i Dokumenta
cji N aukow ej PAN, ul. Nowy Św iat 72, teł. 
6-84-10.

j Nowości !
: „Książką i Wiedza” :
•  " 2•  ZGINĘLI W WALCE •
• ®
•  Sylwetki bojowników AL i GL e
•  Stron 316, cena zł 13.— ®

K O N CERTY  DLA D Z IE C I

Dorośli chodzą na spo tkan ia  z Polihym - j 
nią do w ielk iej sali F ilharm onii. Bo m n ie j
szej zaś, tzw. Sali K am eralnej łaskaw a 
mu?* p.i p ięknych  tonów zaprasza na spo t
kan ia  dzieci. 27 październ ika odbędzie się 
Wielk i K oncert inau g u racy jn y  o godz. tb. 
W tym  pierw szym  spo tkan iu  .dzieci- * m u" 
zyką, gospodarzem  będzie W ujek Ju re k  
jerzy Karolu,s, a pom agać m u będą »• 
M ickiewiczówna, N. Bogacka, M. Greu- 
ehow ska, J. S. A dam czew ski, W. G ruca, 
Ram igani. (r)

R E C IT A L  ŚPIEW A C ZY  DODY CONRADA

Poulenc, L u lly , S traw ińsk i, Debussy, 
Schum ann 1 rodzim y Chopin. Ich pieśni 
będziem y mogli słuchać podczas recitalu  
znakom itego am erykańsk iego  śpiew aka, 
k tó ry  w ystąpi gościnnie w F ilharm onii Na
rodow ej 24 hm. o godz. 19.30 w sali kam e
ra ln e j (ul. Moniuszki 5).

Przedsprzedaż biletów  w  kasie F ilhar
monii w godz. 12-15 i 17-19. W to n i  kon
certu w godz. 17-19. Zamówienia zborowe 
przyjm uje codziennie Organizacja Widowni 

| w godz. 9—13. (r)

G R A JĄ  A B SO LW EN C I

Absolwenci P aństw ow ej Wyższej Szkoły 
M uzycznej w rstąp ia  25 bm . o godz. 19-30 
sali F ilharm onii N arodow ej z bogatym  p ro 
gram em : P re lud ium  i Fugą D-dur J. S. Ba
cha, K oncertem  Skrzypcow ym  A -dur K ar

łowicza, I K oncertem  skrzypcow ym  Szym a
nowskiego. w ariacjam i sym fonicznym i 
Francka, ariam i z Don Ju a n a  i W esela F i
gara, Eugeniusza Oniegina, Filetu zaczaro
wanego, C arm en i r  ’ "ksan d ra  w Indiach.

'b “
Sprzedaż biletów  na dw a dni p rzed  kon

certem  w godz. 12—15 i 17—19. \\r dniu kon
certu  w godz. 17—19.

EG1ZIO M A SSIN I

27 i 30 bm. przedstaw ien iam i „M adame 
Butterfily" i „D am a P ikow a" dyrygow ać 
będzie I D yrygen t i K ier. Art. O pery N a
rodow ej w B ukareszcie Egizio Massini.

Lalka — jak żywa. Zamyka oczy, 
jest miękka w dotyku, można ją myć 
i przebierać. 1500 takich lalek mie
sięcznie produkuje krakowska spół
dzielnia zabawkarska. Zrobione są na 
wzór zagraniczny z polichlorku wi
nylu i mają stosunkowo przystępną 
cenę — 170 zł.

Na przedśw iątecznej giełdzie zabaw ek, 
zorganizow anej przez h u rtow nię  Stołecz
nego Zw iązku Spółdzielczości P racy  przy 
ul. Z łotej 61, obejrzeć m ożna w iele jesz
cze ciekaw ych eksponatów .
N ajw iększym  pow odzeniem  cieszą się 

d rew niane zabaw ki rućnom e — np. rybak, 
łow iący rybę na w ędkę, piorąca bieliznę 
praczka. N iew ątpliw ą a trak c ję  s'a.now ią 
zabaw ki przeznaczone na eksport, k tó rych  
część pójdzie na rynek  krajow y.

Na giełdzie wystawionych jest 
1020 rodzajów najrozmaitszych zaba
wek, wyprodukowanych przez 90 
spółdzielni pracy z całego kraju. A co 
najważniejsze — nie są to ekspona
ty tylko „na pokaz11. Cel giełdy jest 
przede wszystkim roboczy — handlo
wy. Przedsiębiorstwa handlowe mo-

skich. D opiero 4 stołeczne sklepy, m. in. 
CDD i „K ubuś P u ch a tek "  z ul. P u ław 
skiej zakupiły  tu  zabaw ki. 
Przedświąteczna giełda towarowa 

jest, zdaniem jej organizatorów, du
żym sukcesem handlowym spół
dzielczości pracy. Projektuje się jesz
cze zorganizowanie podobnych giełd 
w Poznaniu i Gdańsku. Ambicją 
spółdzielni pracy jest dostarczenie 
naszemu handlowi, monopolizowane
mu dotąd w poważnym stopniu przez 
„Centrogal11, ładnych i niedrogich 
zabawek, wejście na rynek zabawkar- 
ski i podbicie go. Pierwszy krok zo
stał już zrobiony. (Ps)

Kino w Sali Kongresowej
codziennie
przez dwa tygodnie

Od momentu uruchomienia kina. w 
Sali Kongresowej, a więc w ciągu 
Paledwie 5 tygodni, odbyły się tu 32 
seanse, które obejrzało 61.158 wi
dzów. Przyniosło to 606.212,50 zł za 
sprzedane bilety, r

W praw dzie kino w K ongresow ej uru* 
cham ia się ty lko  w tedy, gdy sala n ie  jes t 
potrzebna na inne im prezy, jednak  np. w 
okresie najbliższych 2 tygo-dni (od dziś do 
5 lislopada) seanse będą się tu  odbyw ały 
codziennie. W dniu dzisiejszym  i w na
stępne dni do p ią tku  w łącznie (godz. 
17.30 i 20.30) na ek ran  w raca — zgodnie z  
licznym i prośbam i kinom anów  film. 
„K ochanek lady  C hatterlay", a niebaw em  
w K ongresow ej zobaczymy M auriee Che- 
valier w św ietnej kom edii francuskiej 
..Miałem 7 córek". (A. K.)

Znów sklepiki szkolne
Duży obrót—mały zysk

_ _ _ _ _ _ ......  Znów, po 13-letniej przerwie, dzia-
gą nabyć wszystkie reprezentowane j lać będą spółdzielnie uczniowskie w

S.p. W ACŁAW  BORZYM
b u c h a lte r . em eryt., zm arł dnia 20.X 
1957 r., przeżyw szy la t 84. Nabożeń
stw o żałobne odbędzie się w koście
le św. K arola Borom. din. 25 bm , (pią
tek) o godz. 10 rano, po k tó rym  na
stąp i w yprow adzenie zwłok na cm en
tarz m iejscow y do grobu rodzinnego,, 
o czym zaw iadam iają pogrążeni w 
głębokim  sm u tk u  b ra t i bratow a.

45155-1

STANISŁAWA SOWIŃSKA 
BARBARA

LATA WALKI
Stron 382, cena zł 17.—

ŚM IERĆ PO D  K O ŁA M I TRA M W A JU

Do jadącego w pełnym  biegu tram w aju  
linii „26“ na ul. G rochow skiej w skakiw ał 
27-letni Lech Reszek (żarn. we Włocławku 
przy ul. Boi w er a 12). Mężczyzna potknął 
się i w padł pod koła tram w aju . W s‘anie 
beznadziejnym , k are tka  Pogotowia Rabun
kowego przewiozła L. Reszka do szpitala 
n r 4 na Pradze. Po k ilk u  godzinach męż
czyzna zm arł. (W)

D ZIEC I PO D PA L IŁY  ZABUDOW ANIA

W now ej Woli pod W arszawą, kilku 
chłonców baw iąc się zapałkam i, zapaliło 
słomę w stodole ob. Tyćka. R ozprzestrze
n iający  się ogień przeniósł się na pozo- 
s 'a łe  zabudow ania. S traty  sięgają ponad 
200* tys. zł. W trzygodzinnej akcji ra tow - 

_ wzięło udział k ilkanaście sekcji
® l stołecznej i m iejscow ej straży  pożarnej.
•  Dochodzenie, m ające na celu ustalenie naz-
•  I wisk podpalaczy, prow adzi Milicja, (w)

W pierw szą bolesną rocznicę śm ierci 
ś.p. por. M arcelego KARMANSKIEGO
ukochanego. Męża i Tatusia oc będzie 
się. msza św ięta w kościele Zbaw icie
la 'w  dniu 24 październ ika (czwartek) 
o godz. 8 rano, na k tó ra  życzliwych 
pam ięci zapraszają:

żona i syn.

S.p. JA NINA z d. OLSZEWSKA
ZEBROWSKA

opatrz, św. sakr. po długich i cięż
kich cierp ieniach  zm arła dnia 20.X 
1957 r., przeżyw szy ia t 72. N abożeń
stwo żałobne odbędzie się w kościele 
św. W incentego na B ródnie dnia 24 
bm. (czwartek) o godz. 9,45 rano, po 
którym  nastąp i w yprow adzenie zwłok 
na cm entarz  m iejscow y do grobu ro 
dzinnego, o czym zaw iadam iają po
grążeni w głębokim  sm u tk u : córka, 
synowi© i rodzina. 44930-1

W yrazy najserdeczniejszego żalu i 
w spółczucia z powodu zgonu nieodża
łowanej

kol. JANECZKI 
TYMOSI AK-CIUPIŃ SKIEJ

sk ładają  m ężowi i rodzinie pracow 
nicy ŻRWŻ.-W.' 45600-1

S.p. JANINA TYMOSIAK-CIOPINSKA
po długich i ciężkich cierpieniach 
zm arła 2il.X-57 przeżyw szy la t 27. Wy
prow adzenie zwłok z kaplicy cm en
tarnej na B ródnie odbędzie się dnia 
24 bm. o godz. 12., o czym zaw iada
m iają pogrążeni w głębokim  sm u
t k u -  mąż, rodzice i siostra . 45599-1

na giełdzie wTzory i zawrzeć na miej
scu umowy.

Bo tej chw ili zgłosiło się już ok. 70 na
bywców, k tórzy  zam ówili tow ary  na su
mę 1.300 ty s. z'l. Możemy ty lk o  żałować, 
że giełda budzi stosunkow o m ałe zainte
resow anie w śród handlow ców  w arszaw -

S.p. MARIA z RADOLINSKICH
h a u s z y l d

opatrz, św. sak r., po długich ciężkich 
cierp ieniach  zm arła  dnia 23.X 1957 _r„ 
przeżywszy la t 87. N abożeństw o _ż a - 
Łobne odbędzie się w kościele św. 
K arola Borom , na Pow ązkach dnia 24 
bm. (czw artek) o godz. 11, po k 'ó ry m  
nastąp i w yprow adzenie zwłok na 
cm entarz m iejscow y do grobu rodzin
nego, o czym zaw iadam iają pogrąże
ni "V  głębokim  sm utku : córka, zięć i 
rodzina. 45557-1

Za spokój duszy 
S.p. ALEKSEGO MOCHNACZA

drogiego nam  Męża, Syna i B rata, 
doktora, m edycyny, w 40-tym dniu po 
Jego zgonie odbędzie się msza święcą 
W dniu 24. X . 1957 r., godz. 9 w koś
ciele praw osław nym  na Woli w W ar
szawie, o czym zaw iadam iają pogrą
żeni w głębokim  sm utku : Żona, Dzie
ci, Rodzice i Siostry. p 1636-1

W dniu 22.X 1957 r. po długich i cięż
kich cierp ieniach  opati’z. św. sakr., 
odznaczona Zlo ym Krzyżem Zasługi, 
zm arła, przeżywszy lat 72, najlepsza 
■ Zona i najukochańsza M atka 

ś.p. MARIA SANKO 
Pogrzeb odbędzie się w dn. 21 bm. o g.
9 w kościele paraf. św. T eresy we 
W łochach, skąd nastąpi w yprow adze
nie zwłok do grobu rodzinnego na 
cm entarz  m iejscow y, o czym zaw ia
dam iaj a pogrążeni w głębokim  bólu: 
mąż, córki, synow a, zięciowie i w nu
czek. ____________________________

Sfp. MARIA z dom u MINAJEW.
BĄCZKOWSKA

zm arła 2.1 .X 1957 r. w W arszawie po 
długich i ciężkich cierpieniach, prze
żywszy lat 53. N abożeństw o żałobne 
odbędzie się w kościele św. W incen
tego na B ródnie w dn. 24 bm. o godz.
12, po czym n astąp i w yprow adzenie 
zwłok do grobu rodzinnego, o czym 
zaw iadam iają pogrążeni w głębokim  
sm utku : rodzice, mąż, synow ie, sy- 

i nowe, siostry  i rodzina. 45133-11

szkołach. Będą one m. in. organizo
wać sklepiki z materiałami piśmien
nymi Zakupy owe sklepiki będą ro
bić w uspołecznionych sklepach piś
miennych — ze specjalnym rabatem.

Sprawa sklepików szkolnych, u- 
łatwiających zakupy uczniom, uprasz
czających pracę sieci sklepów z ma
teriałami piśmiennymi, była nieraz 
dyskutowana.

Min. H andlu W ew nętrznego nie godziło
idę bowiem , ażeby jego sklepy m ateriałów  
piśm iennych udzielały rab a tu  handlow ego 
sklepikom  szkolnym , słowem --  ażeby dzie
liły się ze sklepikam i szkolnym i zyskam i. 
Obecnie MHW zmieniło zdanie, uznało za 
sadę „duży obrót — m niejszy zysk" i ze
zwoliło swoim sklepom  MHD sprzedaw ać 
szkolnym  sklepikom  hurtem  tow ar z 3—* 
proc. rab a  ,em. Rabat ten  m a być obróco
ny przez spółdzielnie n a  zakup sprzętu 
spoytowsgo dla szkói.

W sprawie powyższej nastąpiło 
porozumienie między Wydz. Oświaty 
St. Rady Narodowej i Dyr. MHD ar
tykułów użytku kulturalnego. Wy
słano pisma do szkól, zawiadamiają

ce o porozumieniu, statucie spółdziel
ni możliwości organizowania spół
dzielni. Sklepy papiernicze MHD 
czekają na pierwsze sklepiki szkolne 
i pierwsze zakupy. (i)

W YŚCIGI
ZAPISY NA SOBOTĘ

Gom I. -  2.200 m. — Sangor, Fregoli, 
B ra tn iak , Lwica, A udun, Gon. II. — 
1.000 m — K am orra, C erta, D orabella, Da- 
fira. Gom. III. — 1.200 m. — B elicant, 
Assam, M ałmazja, Orchowiec. Gon. IV. — 
2.400 m. — B ananta, H esperyda, Dionizy, 
Ussaria, Kolczuga, Olimp, A ltenatus, We
na. Gon. V. — 1-200 m. — Bluza, N utria , 
Carissim a, Lubicz, D orąuina, Ju ry d y k a j 
Gen. VI. — 2.400 m. — Barbados, D ar P a
ni, Swarożyc, Czorbin. Gon. VII 1.000 na. 
— Defensor, Sojusz, Sarjusz. Cadogan, 
Gejzer, Iia.rch, Gon. VIII -  1-800 m. G ra- 
velotte, Czarnca, Malloirka, In trygan tka , 
W eneda, Agronom ia.

Początek  o godz. 12.15.

Dnia 25 października 
siostry  naszej

1957 roku w pierw szą rocznicę śm ierci ukochanej 

S.P.

z Szolców Helen? F8CHT KRAHCOWEI
y’ch, kościołów i.b te ln ych, ' ł ł ł y S i S f e

rodzina i przyjaciele.

+ y

B f  M a l i n  K o lo b iń s k n
długoletni inspek tor państw ow ej inspekcji p ^ zy c ię is tw a ^P o L k ie ^ ) , za-

pracy  Zarządu Głównego Związku Z aw ojo  g , t .  , . r d,jvm sercem  oddana 
slużona na polu ochrony pracy m łodocianych \ 1 . K aw alerskim  O rderu
tej spraw ie, odznaczona Złotym  Krzyzem  Zasługi i 

J 1 o n m ri7,pn ia Polski, zm arła w dniu. 19 pazazierm ka l t o  t
w artościow ego pracow nika i najlepszą koleżankę.W Zm arłej tracim y 

Cześć Jej pam ięci. K ierow nictw o Głównego In spek to ra tu  
O chrony P racy  CRZZ i Tow arzysze P racy


