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III Międzynarodowego Konkursu Skrzypcowego
im. H. Wieniawskiego

(Telefonem od naszego korespondenta)
Poznań, 27 listopada

W  sobotę 30 bm. odbędzie się w Poznaniu uroczyste otwarcie III 
Międzynarodowego Konkursu Skrzypcowego im. H. Wieniawskiego, 
imprezy, która wzbudza olbrzymie zainteresowanie w kolach muzycz
nych całego świata.

Współpraca polsko-chińska
na p o lu  ośw iaty

Podpisanie umowy
PEKIN (PAP). 27 bm. podpisany 

gostał w Pekinie plan współpracy na 
1958 r. między ministerstwami szkol
nictwa wyższego oraz ministerstwami 
oświaty Polski i ChRL.

Plan podpisali: ze strony polskiej 
__  min. szkolnictwa wyższego S. Żół
kiewski, ze strony chińskiej —  min. 
szkolnictwa wyższego Jang Sui-feng.

Plan przewiduje wymianę pracow
ników naukowych, wymianę doświa
dczeń oraz wzajemne konsultacje, 
wygłaszanie odczytów, zbieranie ma
teriałów, obsadzenie stanowisk pro
fesorów katedr języka polskiego w 
Chinach i języka chińskiego w Pol
sce, wymianę podręczników tych ję
zyków, ewentualną wymianę studen
tów i aspirantów oraz kontakty mię
dzy uczelniami, naukowcami, nau
czycielami, placówkami wychowania 
pozaszkolnego, szkołami ogólnokształ
cącymi i zawodowymi.

W  środę wieczorem minister szkol
nictwa wyższego ChRL podejmował 
delegację polską kolacją.

W  tej chwili przebywa już w Po
znaniu kilku skrzypków polskich. 
Przyjazd pozostałych uczestników 
konkursu i członków jury spodziewa
ny jest 29 bm. Następnego dnia, o 
godz. 15, odbędzie się w auli Uniwer
sytetu im. Adama Mickiewicza pierw
sze posiedzenie jury konkursu po
święcone omówieniu i przyjęciu re
gulaminu. O godz. 17 w Państwo
wym Muzeum Instrumentów Muzycz
nych przy Starym Rynku nastąpi 
otwarcie wystawy skrzypiec, nagro
dzonych na międzynarodowym kon
kursie lutniczym.

Program otwarcia konkursu w dniu 
30 bm., o godz. 19.15, w auli Uniwer
sytetu Adama Mickiewicza przewidu
je inauguracyjny koncert Filharmonii 
Poznańskiej oraz występy chórów 
Filharmonii Krakowskiej i solistów.

Tegoroczny konkurs skrzypcowy 
im. H. Wieniawskiego odbędzie się 
w trzech etapach: pierwszy —  wy
stępy solowe, drugi —  przy akom
paniamencie fortepianu oraz trzeci 
—  w którym weźmie udział tylko 
12 najlepszych skrzypków z towa
rzyszeniem orkiestry Filharmonii 
Poznańskiej. Dyrygować nią będą 
na zmianę: Zdzisław Górzyński, 
Bohdan Wodiczko, Józef Wiłkomir
ski i Stanisław Wisłocki.

Samoloty USA patrolujące z  baz Anglii 
uzbrojone są w bojowe bomby wodorowe
Sensacyjne oświadczenie Lloyda w Izbie Gmin

(Telefonem od naszego korespondenta)
Londyn, 27 listopada

Wśród interpelacji zgłoszonych w 
Izbie Gmin we środę po południu za
interesowanie wzbudziła Interpelacja 
labourzysty Zilliacusa, który zapro
ponował, by brytyjski minister spraw 
zagr. Lloyd złożył na zbliżającej się 
sesji Rady NATO wniosek o zakaz 
magazynowania broni jądrowej na 
terytorium Niemiec przez utrzymanie 
obecnego zakazu posiadania przez 
Niemcy broni atomowej. Zilłiacus 
zaznaczył, iż propozycja jego „bierze 
pod uwagę oświadczenia Polski, Cze
chosłowacji i NRD, że nie będą 
wprowadzać na swym terytorium

Próba „Ju p ite ra ”  
nie udała się

NOWY JORK (PAP). Min. Obrony USA 
podało do wiadomości, że 26 bm. przepro
wadzono na Florydzie próbę wystrzelenia 
pocisku balistycznego „Jupiter" o średnim 
zasięgu.

Próba nie udała się.

K rz y ż  K a w a le r s k i 
z a  o b r o n ę  W y b r z e ż a

broni jądrowej, jeśli również w Niem
czech zachodnich nie będzie się tego 
rodzaju broni magazynować.1'

Lloyd odpowiedział odmownie, wy
jaśniając ponadto, że nie istnieje za
kaz posiadania broni atomowej przez 
NRF, tylko zakaz produkowania jej, 
dając do zrozumienia, że jego zda- 
nięm zakaz produkowania, nie jest 
identyczny ze sprawą wyposażenia 
sil zbrojnych NRF przez USA w broń 
atomową.

Wykrętne stanowisko Selwyn Lloy
da wywołało głośne protesty na ła
wach labourzystów.

Oburzenie graniczące z osłupieniem 
wywołała odpowiedź ma interpelację 
w sprawie ćwiczeń patrolowych bom
bowców amerykańskich startujących 
z baz brytyjskich. Przyznanie Sel
wyn Lloyda, że w czasie odbywania 
patroli bombowce amerykańskie wy
posażone są w bojowe bomby wodo
rowe wywołało wielkie oburzenie le
wicy i konsternację prawicy.

Minister odpowiadał na interpela
cję głównego rzecznika Partii Pracy 
w sprawach polityki zagranicznej 
Bevana oraz labourzysty Allauna. 
Obaj posłowie pragnęli dowiedzieć 
się, czy St. Zjednoczone mogłyby 
przeprowadzić atak wodorowy z 
Wysp Brytyjskich bez uprzedniej 
konsultacji z rządem angielskim.

Lloyd odparł, że zgodnie z amery- 
kańsko-angielskim porozumieniem z 
1952 r. o wykorzystaniu baz USA w 
Anglii, decydować będą wspólnie 
rządy obu państw. „Sądzę —  dodał 
Lloyd —  że jeśli te samoloty pełnią 
*łużbę patrolową, znajdując się w 
stanie gotowości, jest całkowicie zro
zumiałe, iż powinny być uzbrojone 
w bomby jądrowe.

W  odpowiedzi Bevan stwierdził, iż 
jest to igranie z ogniem graniczące 
ze szczytem lekkomyślności.

L. S.

Program konkursu przedstawia się 
następująco: od 1— 4 grudnia —  co
dziennie dwie audycje pierwszego 
etapu: o godz. 10 i 16. 5 grudnia o 
godz. 19.15 gościnny występ orkiestry 
i chóru Filharmonii Łódzkiej pod dyr. 
Henryka Czyża; w programie —  Ora
torium Honeggera „Król Dawid". 
6— 9 grudnia —  dwie audycje drugie
go etapu, o godz. 10 i 16. Od 11— 14 
grudnia codziennie od godz. 19.15 wy
stępy trzech kandydatów z orkiestrą 
Filharmonii Poznańskiej i 15 grudnia 
ostatnie posiedzenie jury, obliczanie 
ogólnej punktacji i ustalenie kolejno
ści laureatów.

Ogłoszenie kolejności nagród, kon
cert laureatów i zakończenie konkur
su nastąpią 16 grudnie o godz. 19.15. 
Wyjazd członków jury i uczestników 
konkursu —  17 grudnia, a 18 grud
nia —  laureaci wystąpią na uroczy
stym koncercie w sali Filharmonii 
Narodowej w Warszawie.

M. FLEJSIEROWICZ

Przed wyjazdem z Budapesztu
BUDAPESZT (PAP). 27 bm. w czy

telni polskiej w Budapeszcie odbył 
się pożegnalny koncert 3 skrzypków: 
A. Kubanya, J. Sepseyego i T. Vasa, 
którzy jako zwycięzcy krajowych eli
minacji wyjeżdżają do Polski, by 
wziąć udział w konkursie im. W ie
niawskiego.

Ukończono projekt planu na 1958 r.
W resorcie żeglugi —  prace nad programem 
rozwoju gospodarki morskiej

Warszawa-Londyn
Bezpośrednia komunikacja lotnicza

(Telefon własny ,,Zycia“)
Londyn, 27 listopada

Polska delegacja lotnicza ukończyła 
rokowania z Anglikami. Uzgodniła j 
ona warunki bezpośredniej komuni
kacji lotniczej Warszawa —  Londyn, 
której uruchomienia należy się spo
dziewać w kwietniu 1958 r.

Linia obsługiwana będzie trzy razy 
w tygodniu w obydwie strony.

Pozoistaje jeszcze do uregulowania 
sprawa przedłużenia lotów do Mo
skwy, w czym również Anglicy są 
bardzo zainteresowani, oraz omówie
nia z rządem NRF przelotów samo
lotów polskich przez Niemcy zachod
nie, a z rządem NRD —  przelotu ma
szyn angielskich przez Niemiecką Re
publikę Demokratyczną. S. L.

Rio de Janeiro — Warszawa?
INF. WŁASNA

D O „LOTU" wpływają coraz to no
we propozycje współpracy ze 

wszystkich stron świata. W  dniu 
wczorajszym np. przedstawiciele Bra
zylijskich Linii Lotniczych „PANAIR  
do Brasil" zaproponowali uruchomie
nie linii Rio de Janeiro —  Dakar —  
Lizbona —  Budapeszt —  Warszawa. 
Trasę obsługiwałyby samoloty typu 
„Ccnstellation" z wnętrzem wyposa
żonym dla klasy turystycznej. Kon
kretne rozmowy na temat uruchomie
nia linii Brazylia —  Polska zastaną 
wszczęte prawdopodobnie już na po
czątku przyszłego roku. (KW)

Komisja Planowania przy Radzie 
Ministrów zakończyła prace nad pro
jektem Narodowego Planu Gospodar
czego na 1958 r. i przekazała Radzie 
Ministrów związane z tym dokumen
ty —  projekt uchwały Sejmu o Na
rodowym Planie Gospodarczym na 
1958 r., projekt uchwały Rady Mini
strów o Narodowym Planie Gospo
darczym na 1958 r. oraz materiały 
analityczne.

Projekt uchwały Sejmu określa za
sadnicze kierunki rozwoju gospodar- 
k; narodowej, natomiast projekt 
uchwały Rady Ministrów obejmuje 
szczegółowo zadania dla poszczegół- 

| nych gałęzi gospodarki w ramach 
resortów.

v>*w
W  Warszawie odbyło się pierwsze 

organizacyjne posiedzenie komisji po
wołanej do opracowania perspekty
wicznego planu rozwoju żeglugi, por
tów i zagospodarowania Wybrzeża.

Komisję tę powołał przewodniczący 
Komisji Planowania przy Radzie Mi
nistrów —  dr S. Jędrychowski, mia
nując jej przewodniczącym wicemin. 
Żeglugi i Gospodarki Wodnej — proi. 
T. Ocioszyńskiego.

Wyłoniono 4 podkomisje, z których 
jedna ma opracować do 15 grudnia 
br. generalne tezy planu perspekty
wicznego. Tezy te będą tematem 
szczegółowych rozważań w podkomi
sjach do spraw: żeglugi, stoczni, por
tów oraz zagospodarowania Wybrze
ża. (PAP)

Reorganizacja 
władz gospodarczych
INF. WŁASNA

[M ARESZCIE reorganizacja, central- 
‘ '  nego aparatu administracji go
spodarczej nabiera rozmachu. We 

wszystkich resortach trwają prace 
nad projektami zmiain organizacji 
ministerstw i centralnych zarządów.

W  niektórych ministerstwach szereg 
projektów jest już gotowych.

M. in. Ministerstwo Przemysłu 
Lekkiego opracowało już projekt 
zmian systemu zarządzania i ferm 
pracy centrali ministerstwa i cen
tralnych zarządów. Dokonało tego 
również Ministerstwo Przemysłu Che
micznego, w którym ponadto powstał 
projekt statutu branżowego zjedno
czenia przemysłu chemicznego oraz 
nowej organizacji centralnego zarzą
du przemysłu nieorganicznego.

W  przemyśle okrętowym opraco
wano statut konsorcjum zakładów te
go przemysłu. W przemyśle spożyw
czym —  projekt organizacji jednost
ki” nadrzędnej nad przedsiębiorstwa
mi. W przemyśle maszyn rolniczych 
— statut tego przemysłu. Powstał też 
projekt organizacji zrzeszenia zakła
dów przemysłu radioteletechnicznego 
oraz statutu zrzeszenia zakładów 
przemysłu cukierniczego.

W niedługim czasie można się spo
dziewać zakończenia prac nad pro
jektami reorganizacji w Min. Prze
myślu Ciężkiego, w Ministerstwie 
Górnictwa i Energetyki i in. (w).

Kopalnia siarki id Piasecznie — ruszyła

W rejonie Tarnobrzegu, na terenie kopalni odkrywkowej Piaseczno, rozpoczęto toydobywanie siarki. Na razie 
wydobyto 100 ton. Regularna eksploatacja, jeśli nie zajdą nie przewidziane trudności, rozpocznie się w> I kwar
tale przyszłego roku. Pokładsiarkonośny, o zawartości ok. 20 proc. siarki w rudzie, znajduje się na głębokości 
12 —  15 rn. Spychacze i kopaczki odsłaniają złoża a pompy głębinowe walczą z największym wrogiem kopalni —  
wodą gruntową. Na zdjęciu: wybieranie nadkładu. Fot. —  CAF

P rzyja zd  radzieckich 
historyków sztuki

27 bm. przybyli do Warszawy —  
w ramach realizacji umowy o współ
pracy i wymianie kulturalnej między 
Polską i ZSRR —  dwaj przedstawi
ciele radzieckiego środowiska nauko
wego: prof. A. Fiedorow-Dawidow, 
wybitny historyk sztuki, dyr. Insty
tutu Historii Sztuki Uniwersytetu w 
Moskwie oraz Galina Smirnowa, ar
cheolog klasyczny, pracownik nauko
wy Ermitażu w Leningradzie.

Prof. Fiedorow-Dawidow będzie 
również —  ze strony radzieckiej —  
komisarzem wielkiej wystawy, po
święconej twórczości Aleksandra Or
łowskiego, której otwarcie nastąpi 6 
grudnia w Muzeum Narodowym w 
Warszawie. (PAP)

Będą dokładniejsze prognozy ■

Od korespondentów „ Ż y c i a ”  z Londynu i Paryża

Komplikacje w
przed parpską

obozie atlantyckim
sesją R a d p  N A T O

Londyn, 27 listopada.
Wysiłki złagodzenia zachodzących w obozie zachodnim rozdźwięków 

napotkały najmniej spodziewaną przeszkodę —  dramatyczne zaostrze
nie się choroby prez. Eisenhowera. Nawet przy pomyślnym dalszym 
przebiegu choroby, zlikwidowanie jej zabierze co najmniej kilka tygodni 
czasu, wobec czego udział Eisenhowera w paryskiej sesji Rady NATO  
w dn. 16 grudnia stał się nieaktualny.

Departament Stanu zwrócił się już 
do Spaaka, jako sekretarza general
nego NATO, aby ustalił zamiary 14 
rządów pozostałych państw NATO, 
czy pragną utrzymać poziom obrad 
na najwyższym szczeblu, czy też od
być sesję jedynie na szczeblu minis
trów spraw zagranicznych, czy też 
może —  w ogóle odłożyć termin 
sesji.

Nawet, gdyby postanowiono utrz}r- 
mać sesję na szczeblu najwyższym, 
uważa się w Londynie, że wicepre
zydent Nixon jeśli pojedzie do Pary
ża, nie zdoła należycie zastąpić 
Eisenhowera, nie będąc dostatecznie 
zaznajomiony ze sprawami aktual
nej polityki NATO. Przypuszcza się, 
że USA w każdym razie byłyby repre-

W łodzimerz Soroko był dowódcą 
patrolu w I Gdyńskim Baonie Obro
ny Narodowej w 19.39 r. Za dzielność 
i odwagę, za odniesione ciężkie rany 
podczas obrony Wybrzeża, otrzymał 
wczoraj Krzyż Kawalerski Orderu 
Odrodzenia Polski.

Na zdjęciu: obrońcę Wybrzeża z 
Warszawy, Włodzimierza Soroko, de
koruje wysokim odznaczeniem pań
stwowym zastępca przewodniczącego 
Prezydium Stołecznej Rady Narodo
wej, inż. St. Zelent. (r)

' Fot. Wł. Piotrowski

U lcrda-majora •  W parlamencie •  Na zamku Tower

Londyńskie wizyty delegacji Sejmu
LONDYN (PAP). Przebywająca w 

W. Brytanii delegacja Sejmu PRL 
złożyła 27 bm. wizytę lordowi-majo- 
rowi Londynu D. Truscottowi, 

Lord-major powitał parlamentarzy- 
stów polskich w imieniu mieszkań
ców stolicy W. Brytanii. W  odpowie
dzi wicemarszałek Sejmu Z. Kłiszko 
podziękował za serdeczne przyjęcie.

Parlamentarzyści polscy, oprowa
dzani przez gospodarzy, zwiedzili sie
dzibę lorda-majora Mansion House.

Następnie delegacja udała się do 
siedziby Cooperative Wholsale Socie- 
ty, jednego z największych brytyj
skich towarzystw spółdzielczych.
gdzie po zapoznaniu się z działalno- ' kowej-

ścią tej instytucji była podejmowa
na lunchem.

W godzinach popołudniowych go
ście polscy złożyli oficjalną wizytę 
dyrektorowi biura Izby Gmin — E. 
Fellowesowi, speakerowi Izby Gmin 
—  W. Morrisonowi oraz kanclerzowi 
Izby Lordów —  lordowi Kilmuirowi.

Parlamentarzyści polscy zwiedzili 
również jeden z najstarszych zabyt
ków Londynu —  zamek Tower.

Na zakończenie wizyty przewodni
czący delegacji Sejmu PRL Z, Kli&z- 
ko wręczył zarządzającemu zamkiem 
Wielerowi ozdobne albumy chopino
wskie i wpisał się do księgi pamiąt-

zentowane przez min. Dullesa. W  tych 
warunkach również udział Macmilla- 
na byłby wątpliwy, tym bardziej, że 
rozmowy jego w Paryżu z premie
rem Gaillardem nie doprowadziły do 
zgody.

W  miarodajnych kolach angielskich 
z pewnym rozczarowaniem ocenia się 
nieustępliwe stanowisko Gaillarda, 
który pozostawał głuchy na argu
ment Macmillana, uparcie obstając 
przy swoim stanowisku. Francuzi 
zdają się obawiać o zdradę wspólne
go frontu wobec Arabów z okresu 
operacji sueskich, Anglicy zaś kryty
kują Francuzów za politykę algerską, 
podkreślając, że nie może być mowy, 
aby delegacja angielska w ONZ auto
matycznie poparła Francuzów w de
bacie algerskiej, nie aprobując poli
tyki Francji w tym względzie. Mac- 
millan nie zgodził się przyrzec Fran
cji, że nie będzie posyłał Tunisowi 
broni. Zgodził się jedynie uprzedzać 
Francję przed każdą wysyłką.

Jak formułuje w artykule wstęp
nym londyński „Times“ —  „Mac- 
millan nie mógł się zgodzić, aby 
Francja była wyłącznym arbitrem 
w tej sprawie, gdyż Tunis, mimo 
bliskich stosunków z Francją, jest 
państwem suwerennym". 
Rozwiązanie sporu pozostawione 

zostało faktycznie dalszym konsulta
cjom, przy czym liczono właśnie na 
sesję Rady NATO na najwyższym 
szczeblu, jako na właściwy instru
ment, mogący doprowadzić do wygła
dzenia zadrażnień. Okres pozostały 
do 16 grudnia jest jednak zbyt krót
ki, aby można było przeprowadzić 
konsultacje, wystarczające do usunię
cia rozdźwięków.

Wszystko to zdaje się wskazywać, 
że grudniowa sesja Rady NATO nie 
będzie tym miarodajnym organem,

który wyprowadzi skłócony obóz za
chodni na jaśniejszą drogę.

STEFAN LITAUER

„Serdeczne nieporozumienie"
Paryż, 27 listopada

I LEKROĆ jakaś angielska osobistość 
•I oficjalna przyjeżdża do Paryża, 

prasa francuska z lubością przypo
mina „serdeczne porozumienie", któ
re niegdyś łączyło W. Brytanię z 
Francją. Jednakże od czasów Ludwi
ka Filipa, gdy porozumienie to pow- 

(DOKONCZENIE NA STR. 2)

Pierw szy w kraju 
radioteodoiit

(Obsługa własna)
Dotychczas było tak — chcąc zmierzyć 

siłę 1 prędkość wiatru w górnych war
stwach atmosfery nasz PIHM wypuszczał 
kolorowy balonik, który obserwowano 
przy pomoęy zwykłego teodolitu. Sło
wem metodą „króla Ćwieczka11, bo wię
kszość PIHM na świecie posługiwała 
się już od łat urządzeniami nowoczes
nymi, dającymi pomiary i szybciej i do
kładniej, właśnie przy pomocy radio- 
teodolitów.
We środę na stacji meteorologicz

nej w Legionowie pod Warszawą uru
chomiono wreszcie pierwszy polski 
radioteodoiit.

Przyrząd ten potrafi szybko i pre
cyzyjnie zmierzyć nie tylko prędkość 
i siłę wiatru na różnych wysokoś
ciach ale również temperaturę, ciś
nienie i wilgotność powietrza. Poza 
tym aparatura działa równie dokład
nie przy najniższym pułapie chmur, 
przy mgle —  słowem w najgorszych 
warunkach atmosferycznych, co było 
niemożliwe przy starej metodzie ob
serwowania balonika. Nowe urządze
nie odda naszej służbie meteorologicz
nej nieocenione wprost usługi i prak
tycznie umożliwi poprawę prognoz po
gody.

Uruchomienie radioteodolitu zbiegło się 
z PIHM-owskim świętem — 25 lat pracy 
zakładu aerologii tego Instytutu. Przy 
okazji wyróżniono nagrodami pieniężny
mi ponad 40 pracowników PIHM, którzy 
pracują ponad 25 lat w tej służbie. Na
grody otrzymali m. in. BOLESŁAW ZEL- 
LER, najstarszy w Polsce synoptyk pra
cujący w swoim dziale 40 lat, docent 
Bartnicki, zasłużony pracownik dziaiu 
klimataologii, mgr. Wokroj z hydrolo
gii. mgr. Swiokło z aerologii.
Na PIHM-owskie święto przybyli 

minister Żeglugi i Gospodarki Wod
nej —  dr Darski, wiceminister tego 
resortu Grochulski oraz liczni geście.

(CEN)

Poprawa stanu zdrowia Eisenhowera
te m a te m  r o z m o w y  p r e zy d e n ta  z  N ix o n e m

W ASZYNGTON (PAP). Sta.n zdro
wia prezydenta Eisenhowera nie
znacznie poprawił się. Trzej najwy
bitniejsi neurolodzy amerykańscy, 
profesorowie Forster, Hammil i Mer- 
ri11 oraz główny neurolog armii ame
rykańskiej pik. Clauzen po zbadaniu 
prezydenta potwierdzili, że wskutek 
skrzepu nastąpiło zaczopowanie „ma
łego odgałęzienia tętnicy mózgowej", 
co wywołało pewne zakłócenie zdol
ności mowy. Wylewu krwi do mózgu 
nie stwierdzono.

NOW Y JORK (PAP). Środowy biu
letyn o stanie zdrowia Eisenhowera 
wydany przez osobistego lekarza pre
zydenta, gen. Snydera, stwierdza, że 
„stan z.drowia Eisenhowera poprawia 
się znakomicie".

W  ciągu przedpołudnia prezydent 
odbył konferencję z Nixonem i ze 
swym doradcą osobistym Adamsem. 
Jak podają agencje zachodnie, poru
szone zostały sprawy następujące: 
grudniowa sesja NATO, zagadnienia 
przyszłego budżetu USA oraz pro
gram ustawodawczy, jaki prezydent 
ma przedstawić Kongresowi w stycz
niu 1958 r.

W ASZYNGTON (PAP). Wiceprezy
dent St. Zjednoczonych R. Nixo.n 
oświadczył dziennikarzom, że nie jest 
przewidziane ani ustąpienie prezy
denta Eisenhowera ze stanowiska, ani

nawet czasowe przekazanie jego 
funkcji wiceprezydentowi USA lub 
innej osobie.

LONDYN (PAP). Jak donosi lon
dyński korespondent PAP, choroba 
prezydenta Eisenhowera wybija się 
na czoło informacji prasy brytyj
skiej.

W  londyńskich kolach politycznych 
bardzo wiele mówi się o tym, że 
Eisenhower zmuszony będzie ustąpić 
i że następcą jego będzie Nixon. Dla 
nikogo nie jest tajemnicą, że Nixon 
nie cieszy się wielką popularnością 
w Anglii ze względu na swe dzola- 
cjonis,tyczne tendencje.

Konferencja 
Mohammed Y  — Du!!es

N OW Y JORK (PAP). JakkoJwek 
choroba prezydenta Eisenhowera 
wpłynęła oczywiście na zmianę prze
widzianego protokołem przebiegu wi
zyty króla Maroka Mohammeda V, 
jednakże wyznaczona na środę kon
ferencja w Białym Domu odbyła się, 
z tą tylko różnicą, że chorego pre
zydenta zastępował sekretarz stanu 
Dulles.

Poinformowane koła w Waszyngto
nie tw’erdzą. że dysfcusia me przy
niosła żadnych poważniejszych rezul
tatów. .



Str. 2 ŻYCIE WARSZAWY

Przed wyborami 

da rad narodowych

Narada w  Warszawie
W  Warszawie odbyła się pod 

przewodnictwem sekretarza Ra
dy Państwa —  J, Horodcckiego 
narada sekretarzy oraz kierowni
ków wydziałów organizacyjnych 
prezydiów wojewódzkich rad 
narodowych poświęcona przygo
towaniom do wyborów do rad.

Na naradzie obecni byli: se
kretarz komisji rad narodowych 
KC PZPR F. Lorek, zastępca 
szefa Kancelarii Rady Państwa 
min. H. Ilolder, dyrektor Biura 
Rad Narodowych przy Kancela
rii Rady Państwa K. Kucner, 
przedstawiciele Urzędu Rady Mi
nistrów, Ministerstwa Obrony 
Narodowej i Ministerstwa Kon
troli Państwowej.

Rezolucje Zgromadzenia Ogólnego NZ

Komisja gospodarcza dla Afryki
Apel o złagodzenie rasizmu w Unii Płd.-Afr.
Likwidacja obozów dla uchodźców

Wtorkowe obrady delegatów Narodów Zjednoczonych toczyły się na 
forum Zgromadzenia Ogólnego oraz w Komisji Politycznej. Podjęto sze
reg rezolucji.

NOW Y JORK (PAP). 79 głosami 
przeciwko jednemu, przy jednym 
wstrzymującym się od głosu —  u- 
chwalono rezolucję, która poleca
Radzie Gospodarczo-Społecznej ONZ, 
aby powołała regionalną komisję go
spodarczą do spraw kontynentu afry
kańskiego.

Plenarne zgromadzenie uchwaliło 
także rezolucję, w której ubolewa, że 
Unia Poiudniowo-Afrykańska nie za
stosowała się do wezwań ONZ zła
godzenia polityki dyskryminacji ra
sowej. Zgromadzenie apeluje ponow
nie do rządu Unii, by zrewidowało tę 
politykę. Rezolucja przyjęta została 
59 glosami przeciwko 6 przy 14 
wstrzymujących się. Przeciwko rezo-

T

Przywódcy SPD 
w ambasadzie radzieckiej
BONN. Ambasador ZSRR w NRF 

A. A. Smirnow wydal we wtorek w 
gmachu ambasady kolację, na któ-ej 
obecni byli czołowi politycy SPD z 
przewodniczącym Oilenhauerem na 
czele. W przyjęciu wzięli również u- 
dzia': wiceprzewodniczący frakcji par. 
lamen arnej SPD C. Schmid. F. Erler 
i H. Wehner, zastępca Ollenhauera 
W. MelJies oraz członek Zarząuu t>„ u 
E. Schoettle.

„Dzień Renub!iki“ 
w Jugosławii

BELGRAD. 29 bm. narody Jugo
sławii obchodzą „Dzień Republiki'1. 
Uroczystości rozpoczęły się już w za
kładach pracy, w szkołach i innych 
instytucjach. Centralna akademia od
będzie się w Belgradzie 28 bm. wie
czorem.

Stypendia indyjskie 
dla polskich uczonych

DELHI. Przemawiając w środę w 
parlamencie premier Nehru oświad
czył, iż rząd Indii zamierza udzielić 
dwu polskim uczonym stypendiów na 
prowadzenie prac naukowych w głó
wnym indyjskim ośrodku badań

Przedstawiciele 
miast Jugosławii
opuścili Polskę

Przebywająca w Polsce, na zaproszenie 
Prezydium Rady Narodowej m. st. War
szawy, 4-osobowa delegacja miast Jugo
sławii bawiła 26 i 27 bm. na Śląsku. Przed
stawiciele miast jugosłowiańskich zwie
dzili m. in. Katowice oraz planetarium w 
Wojewódzkim Parku Kultury i Wypoczyn
ku w Chorzowie. Członkowie delegacji 
spotkali się również z przedstawicielami 
Wojewódzkiej i Miejskiej Rady Narodowej 
w Katowicach.

27 bm. delegacja uda’ a się w drogę 
powrotną Jugosławii. (PAP).

1|3 światowej produkcji
w krajach socja listycznych

MOSKWA (PAP). Udział krajów socja
listycznych w światowym wydobyciu wę
gla wynosi obecnie ponad 37 proc., w wy
topie surówki i stali — około 25 proc 
i w produkcji bawełny — blisko 33 proc 
— informuje dziennik „Prawda11 z dnia 27 
bm. Na kraje socjalistyczne przypada o- 
koło 1,3 światowej produkcji przemysło
wej.

W latach 19,57—1956 kraje kapitalistyczne 
zwiększyły swoją produkcję mniej więcej 
2-krotnie, a kraje socjalistyczne przeszło 
4 razy. *

W gospodarce narodowej ZSRR pracuje 
obecnie przeszło 6 min specjalistów z wyż
szym i średnim wykształceniem.

Chiński uczony

członkiem
Redy Naukowej IBD

(Inf. w?.). Minister Komunikacji nadal 
tytuł członka honorowego Rady Naukowej 
Instytutu Budownictwa Drogowego — pro- 
fesorowi Fan Fu Shen — wybitnemu chiń
skiemu specjaliście w zakresie budowy 
dróg, kierownikowi Katedry Budowy Dróg 
na Politechnice w Nankinie.

Chiński naukowiec jest (o czym pisa
liśmy już w „Życiu11) — doktorantem Po- 
li echniki Warszawskiej. Przed 20 laty 
prof. Fan Fu Shen doktoryzował się u 
prof. Neslorowicza. (er).

Zgon
biskupa F . Sonika

27 bm. zmarł w Kielcach ksiądz 
biskup sufragan wikariusz generalny 
diecezji kieleckiej Franciszek Sonik.

Fogrzeb biskupa odbędzie się w 
Kielcach w najbliższych dniach.

(PAP)

Z K R A J U
AtOWA WOLA. Inżynierowie huty 
iwa Wola opracowali dokumentację
produkowanych dOiąd w kraju silni- 
spalinowych Diesla. Prototyp silni- 

fykonany będzie w przyszłym roku. 
ZNAŃ. Dyrygent Opery Poznań- 

im. Stanisława Moniuszki — Zdzi- 
Górzyński wyjechał do Berlina, 

ie on dyrygował orkiestrą berliń- 
opery państwowej w czasie przed- 

ienia „Halki11 Moniuszki.

energii atomowej w Trombay pod 
Bombajem.

Porażki kolonizatorów
RABAT. Żołnierze marokańskiej 

armii wyzwoleńczej, którzy wystąpi
li zbrojnie przeciwko kolonizatorom 
hiszpańskim, opanowali miasto Ifni— 
największe miasto w enklawie hisz
pańskiej Ifni w Maroku. Żołnierze 
marokańskiej armii wyzwoleńczej 
zajęli również lotnisko w Sidi-Iini.

Jak za Wilhelma II
RZYM. Papież Pius XII przyjął 27 

bm. prezydenta NRF Heussa i odbył 
z nim półgodzinną rozmowę. Papież 
nauał HeusSowi order „Złotej ostro
gi11. Wizyta Heussa w Watykanie 
przebiegała według tego samego ce
remoniału, jaki ustalił Papież Leon 
XIII w r. 1903 na przyjęcie cesarza 
Wilhelma II.

Wymiana studentów
BONN. Zrzeszenie zacho-dnio-nie- 

mieckich organizacji studenckich 
VDS w liście przesłanym w środę do 
sekretarza Rady Studentów Zw. Ra
dzieckiego wyraża zgodę na wymianę 
delegacji studenckich. Chodzi tu 
głównie o wymianę dziennikarzy re
prezentujących prasę studencką. 
Z tego rodzaju propozycją zwróciła 
się niedawno do VDS Rada Studen
tów ZSRR.

Referat T. Łysenki
MOSKWA. Na jubileuszowej sesji 

Wszechzwiązkowej Akademii Nauk 
Rolniczych, która rozpoczęła się 26 
bm. referat pt. „Osiągnięcia teoretycz
ne biologii agronomicznej11 wj gło
sił Trofim Łysenko. W obradach bio
rą udział obok uczonych radzieckich 
fachowcy z Anglii, Bułgarii, Chin, 
Francji, Polski, Węgier i innych kra
jów.

Do produktywnej pracy
PEKIN. Do chwili obecnej skiero

wano do pracy fizycznej lub do pra
cy w niższych ogniwach aparatu 
administracyjnego 810 tys. osób. Da
ne te nie obejmują instytucj central
nych, w których również dokonywa
ne są poważne redukcje i przesunię
cia ludzi do pracy na wsi i do niż
szych ogniw administracyjnych.

Kirgiska rtęć
MOSKWA. Bogate złoża rtęci od

kryto w Kirgizji. Znajdują się one 
tuż pod ziemią, co umożliwia wydo
bycie sposobem odkrywkowym.

lucji głosowały Australia, Belgia. 
Francja, Luksemburg, Portugalia i 
W. Brytania.

Zgromadzenie Ogólne uchwaliło na
stępnie 64 głosami przy 16 wstrzy
mujących się rezolucję wzywającą 
Afrykę Południową by pnjjęła z In
diami i Pakistanem rozmowy na te
mat skargi obu krajów z powodu 
złego traktowania obywateli hindus
kiego pochodzenia w Unii Południo- 
w o-Afrykańskiej.

Postanowiono również 63 głosami 
przy 10 wstrzymujących się od głosu 
zlikwidować z dniem 31 grudnia 
1958 r. fundusz uchodźców i najpóź
niej w końcu 1960 r. zamknąć wszyst
kie obozy dla uchodźców, gdzie prze
bywa jeszcze około 30 tys. osób.

Zgromadzenie Ogólne NZ 54 głosa
mi przy 18 wstrzymujących się od 
głosu postanowiło rozwiązać z dniem 
30 czerwca 1958 r. komisję ONZ do 
spraw odbudowy Korei. Decyzja ta 
zapadła na wniosek przewodniczące
go komisji, który oznajmił, iż jej za
dania zostaną w tym terminie zakoń
czone.
Wezwanie tfo rokowań 
w sprawie Irianu Zach.

NOW Y JORK (PAP). Komisja Po
lityczna Zgromadzenia Ogólnego NZ

uchwaliła we wtorek rezolucję w 
sprawie holendersko-indonezyjskiego 
sporu dotyczącego losu Irianu zachod
niego.

Rezolucja wzywa oba rządy, ażeby 
przy pomocy sekretarza generalnego

» Polska stale dąży naprzód«
Wrażenia z pobytu tu Warszamie 
burmańskiej delegacji rządoiuej

27 bm. w Domu Dziennikarza odby
ło się spotkanie delegacji rządowej 
Unii Burmańskiej z min. informacji 
Tbakin Chit Maung na czele z dzien
nikarzami warszawskimi.

Min. Th a kiin Chit Maung wyraził 
serdeczne podziękowan e za gościnne 
przyjęcie, z jakim delegacja spotka
ła się w stolicy.

Min. Tbakin Chit Maung odczytał 
następnie oświadczenie, które sfcw.er

ONZ rozpoczęły rokowania, które do- dza, że delegacja bur mań.tka dostrze
prowadzą do pokojowego i zgodnego 
z duchem Karty NZ rozwiązania pro
blemu Irianu zachodniego.

Za przyjęciem rezolucji głosowało 
42 delegatów, przeciwko — 28, a 11 
wstrzymało się od głosu.

Debata nad problemem Algeru
NOW Y JORK (PAP). W środę roz

poczęła się w Komisji Politycznej de
bata nad sprawą Algeru. Głos zabrał 
na wstępie francuski min. spraw za
granicznych, Pine-au, który podkre
ślił, iż, zdaniem Francji, rozstrzyg- 

■nięcie omawianego konfliktu nie na
leży do kompetencji Zgromadzenia 
Ogólnego, które powinno pozostawić 
Francji wolną rękę w doprowadzeniu 
do ostatecznego zakończenia dramatu 
algerskiego.

Pineau oświadczył, że Francja go
towa jest rozpocząć negocjacje w 
sprawie zaprzestania działań wojen
nych. W drugiej fazie nastąpią wy
bory powszechne w jednym kolegium 
wyborczym, w wyniku których fud- 
ność Algeru wyłoni przedstawicieli 
upoważnionych do rozpoczęcia roz
mów z. rządem francuskim w spra
wie przyszłości swego kraju.

ga wiele podobieństw między losami 
Polski i Burmy, losami Warszawy i 
Rangunu. W czas e ostatniej wojny 
Burma była okupowana przez Bry
tyjczyków i Japończyków. Kraj —  
podobnie jak Polska — został poważ
nie zniszczony. Obydwu krajem 
wspólna jest troska o poprawę bytu 
najszerszych mas. W obu krajach 
obserwujemy również intensywną od
budowę ze zniszczeń wojennych.

Senatorzy brazylijscy
za  n a w ią za n  em  s to s u n k ó w  
ze  Z w . R a d zie c k  ie

NOW Y JORK (PAP). Według do
niesień dziennika brazylijskiego „Im- 
prensa Popular” , komisja spraw za
granicznych Senatu jednomyślnie sta
nęła na stanowisku, że należy nie
zwłocznie przywrócić stosunki dyplo
matyczne między Brazylią a Związ
kiem Radzieckim i innymi krajami 
socjalistycznymi.

Czy i na jakim szczeblu 
dojdzie do skutku sesja NATO

Akcja weryfikacyjna
na UW

Do późnych godzin wieczornych przecią
gnęło sie zebranie aktywu uczelnianej or
ganizacji partyjnej przy Uniwersytecie 
Warszawskim, poświęcone omówieniu rea
lizacji uchwały X Plenum KC PZPR w 
sprawie weryfikacji.

Dyskusję zagaił zastępca członka KC 
PZPR, prof. A. Schaff, który przedstawił 
ogólną sytuację w partii i wiążącą się z 
nią sprawę walki o jedność ideologiczną 
jej szeregów. Szczególną uwagę poświę
cił mówca poglądom łikwidatorskim, uja
wniającym się w niektórych środowiskach 
na wyższych uczelniach.

W dyskusji zabierało głos kilkunastu 
mówców — profesorów, pomocniczych 
pracowników nauko wy cn i studentów 
Zwracali oni uwagę na bierność ogółu 
członków organizacji uczelnianej, obser
wowaną w ostatnim okresie.

Mówcy podkreślali, iż weryfikacji nie 
należy traktować jako akcji skierowane.) 
przeciwko poszczególnym osobom. Musi to 
być szeroka kampania polityczpo-uświa- 
damiająca, która el minując elementy ob
ce, uczyni organizację partyjną na U. W 
zdolną do działania i świadomą swych ce
lów. (PAP).

(DOKOŃCZENIE ZE STR. 1)
stało, i od czasów pierwszej wojny 
światowej, gdy było jeszcze aktualne, 
upłynęło dużo wody w Tamizie i 
Sekwanie. I kiedy w poniedziałek 
przybył do Paryża premier brytyj
ski Macmillan, o serdecznym niepo
rozumieniu niż o porozumieniu mo
gła być raczej mowa.

Półtora dnia, które Macmillan spę
dził w stolicy Francji, nie przyczy
niło się przy tym bynajmniej do usu
nięcia tego nieporozumienia. U jego 
podstaw leży brytyjska decyzja zao
patrywania Tunisu w broń. Jednakże 
jest to akt najbardziej spektakular
ny, ale wcale nie jedyny na liście 
nieporozumień, dzielących oba kraje.

Po pierwsze — Anglicy nie od dziś do
starczają broń (poprzez Libię) do północ
nej Afryki, a ściślej mówiąc — do 
Algeru. Zapach nafty saharskiej zbyt 
mocno drażni czułe nosy brytyjskich 
akcjonariuszy Royal Duteh, aby mieli po
zostać obojętni na to, co dzieje się w tej 
części świata.

Po wtóre — Anglicy w trosce o zacho
wanie swobody ruchów nie chcą wiązać 
się czymkolwiek więcej, niż niewiążącym 
słowem z losami „wspólnego rynku11, któ
ry jest jednak umiłowanym dzieckiem 
Paryża.

Po trzecie — nie chcą w niczym poprzeć 
Francji, pozbawionej od pewnego czasu 
łaski amerykańskiej i osłabionej zarówno 
na wewnątrz jak i na zewnątrz. Londyn 
bardziej dba o dobre stosunki' z Waszyng
tonem, niż z Paryżem.

Po czwarte wreszcie — z uwagi na 
swoje, bynajmniej nie wygasłe, i — trze
ba to przyznać — prowadzone dość inteli
gentnie interesy kolonialne, Brytyjczycy 
nie myślą się kompromitować w oczach 
krajów zacofanych zbytnią solidarnością 
z niezdarnym kolonializmem francuskim. 
Afera sueska z jesieni ub. roku nauczy
ła ich pod tym względem niejednego.

W tych warunkach 38-letni Feliks 
Gaillard, mimo swej reklamowanej 
rżutkości i młodzieńczości, nie mógł 
dać rady, i w istocie nie dał rady, 
swemu 60-letniemu koledze brytyj
skiemu. Ten ostatni zgodził się jedy
nie uznać w końcowym komunikacie, 
opublikowanym po zakończeniu roz
mów, że Francja posiada w północ
nej Afryce „leading position“, co 
przecież jest zwykłym stwierdzeniem 
istniejącego faktu, a nie żadnym 
ustępstwem — jak tego chce część 
prasy francuskiej. Jeśli natomiast 
chodzi o dostawy broni do Tunisu, w 
komunikacie nie ma chociażby nawet 
cienia ustępliwości. Rząd brytyjski 
zachowuje sobie pełne prawo pakto
wania z Tunisem, niezależnie od 
Francji, uważając ten kraj za suwe
renny i niepodległy.

Tak więc, podobnie jak przedtem 
z rozmów Pineau —  Dulles, również 
i z negocjacji Macmillan -  Gaillard 
Francja wyszła pobita. Obydwa kra-

W rocznicę śmierci Franciszka Fiedlera
Odsłonięcie iabliey pamiątkowej

27 bm. w pierwszą rocznicę śmier
ci Franciszka Fiedlera odbyła się 
uroczystość odsłonięcia tablicy pa
miątkowej na Cmentarzu Wojsko
wym na Powązkach. Przy grobie 
wielkiego teoretyka i działacza pol
skiego ruchu robotniczego zgromadzi
li się jego najbliżsi towarzysze walki 
i przyjaciele, członkowie KC PZPR. 
a wśród nich członek Biura Polity
cznego KC —  E. Ochab, delegacje 
zakładów pracy, organizacji społecz
nych i młodzieży. Żołnierze WP peł
nili wartę honorową. Obok grobu — 
poczty sztandarowe.

Głos zabrał E. Ochab.
„Rok temu żegnaliśmy na zawsze 

— oświadczył m. in. mówca —  na
szego drogiego towarzysza Francisz
ka, członka KC PZPR, wybitnego 
działacza polskiego rewolucyjnego 
ruchu robotniczego. Partia i ludzie

pracy darzyli Go powszechnym uzna
niem i dużym szacunkiem. Czystość 
moralna, wysoka świadomość socja
listyczna, hart rewolucyjny, bezkom- 
promisowość wobec wrogów socjaliz
mu, umiłowanie ojczyzny, głęboki in
ternacjonalizm proletariacki — to 
właśnie cechowało towarzysza Fran
ciszka Fiedlera, nieodżałowanego na
szego Towarzysza i przyjaciela, nie
ugiętego bojownika o zwycięstwo 
komunizmu.”

Po uczczeniu minutą ciszy pamięci 
Franciszka Fiedlera, do płyty zbliży
ły się delegacje z wieńcami i wiązan
kami kwiatów. Od KC PZPR wieniec 
złożyli: E. Ochab, R. Werfel, Maria 
Pieczyńska i Róża Lampe. Następne 
wieńce złożyli przedstawiciele KW  
PZPR, PAN, KC ZMS, ZO ZMW, 
Prezydium St. R. N., ZBoWiD oraz 
delegacje warszawskich zakładów 
przemysłowych. (PAP)

je anglosaskie nie rezygnują ze swej 
polityki popierania Tunisu, czego 
Francja nie może ze swej strony nie 
uznać jako policzka.

Nieprzyjemna sytuacja Francji po
głębia się jeszcze w dodatku przez 
fakt, że właśnie w środę, roz
poczęła się w ONZ debata nad spra
wą algerską. Francja zmuszona jest 
zdobyć w Nowym Jorku co najmniej 
poparcie Amerykanów i Anglików 
dla swojej tezy w sprawie Algeru 
i musi wobec tego przyjąć tunezyj
ski policzek w milczeniu. W rzeczy 
samej, jak informują z Nowego Jor
ku, przypuszczalną aprobatę, lub 
przynajmniej pobłażliwość anglosaską 
wobec francuskiej tezy w sprawne 
Algeru, kupił min. Pineau milczącą 
zgodą Francji na nową politykę an
glosaską wobec Tunisu. Konieczność 
szukania (wątpliwych zresztą) sojusz
ników w spniwie Algeru uniemożli
wia więc Francji odegranie samo
dzielnej roli wobec innych krajów 
północnej Afryki. Paryż ma związane 
ręce wobec swych głównych sojusz
ników.

Co gorsza, nic nie wskazuje na to, 
aby w stolicy Francji uczyniono ja
kieś poważniejsze kroki dla uzyska
nia większej swobody ruchów. De
bata nad ramową ustawą dla Alge
ru dowodzi te'go ponownie.

Nieraz już podkreślaliśmy, że nawet w 
tej formie, w jakiej ustawa zademonstro
wana została za rządów Bourges-Mauno- 
ury, nie stanowiła ona żadnego rozwią
zania sprawy, a to z tej prostej przyczy
ny, że jej postanowienia są niewystarcza
jące w stosunku do żądań arabskich. 
Z podwójną słusznością można to powie
dzieć o ustawie ramowej, poprawionej 
po upadku Bourges-Maunoury przez pra
wicę, która i tak jeszcze uważa ją za zbyt 
„ustępliwą11 wobec aigcrskich powstań
ców. Gaillard musiał jednak zaakcepto
wać poprawki prawicy, chcąc uniknąć 
losu, jaki zgotowała ona jego poprzedni
kowi. Ale czy w tym stanie rzeczy poprą 
go socjaliści? A jeśli nie — td czy nie
uchronny upadek rządu nie postawi 
Francji w sytuacji wręcz katastrofalnej?

Jesteśmy dziś w samym środku 
niezmiernie ciekawego i ożywionego 
tygodnia politycznego w świecie za
chodnim. Kto wie, czy wyniki toczą
cych się jeszcze i zakończonych do
piero co debat, konferencji i rozmów 
nie zadecydują w poważnym stopniu 
o losach Francji i o losach jej sojusz
ników, zwłaszcza zaś —  o przyszłości 
NATO, organizacji, w której „serdecz
ne nieporozumienie" podzieliło grun
townie —  zgodnych zdawałoby się 
jeszcze wczoraj —  sojuszników.

ZYGMUNT SZYMAŃSKI

Kwestia algerska 
w parlamencie Francji

PARYŻ (PAP). W  toku debaty we 
francuskim Zgromadzeniu Narodo
wym nad rządowymi projektami 
ustaw dla Algeru zabierali głos 
przedstawiciele różnych partii i ugru
powań politycznych.

M. in. minister-rezvdent Algeru, 
Lacoste, argumentował na rzecz 
ustawy ramowej nazywając ją „ko
niecznym etapem w realizowaniu 
dzieła pacyfikacji".

Po przemówieniu La cos te premier 
Gaillard postawił w związku z pro
jektem ustawy ramowej kwestię zau
fania. Głosowanie nad wn'oskiem od- 
bęfVe się w piątek. Przypuszczalnie 
teeo samego dnia premier Gaillard 
złoży oświadczenie na temat wysu
niętej przez Maroko i Tunis propo
zycji pośredniczenia w sprawie A l
geru.

3 przyczyny kryzysu
NOW Y TORK (PAP). Znany pub

licysta „New York Herlad Tribune" 
W. L ; ppm a n nawiązując do zapowie
dzianej grudniowej sesji rady NATO  
oisze. iż żadne rozmowy nie zlikwi

dują „kryzysu zaufania" w łonie 
paktu północno -  atlantyckiego.

Zdaniem Iappmana, kryzys ten ma 
dwie główne przyczyny. Po zakoń
czeniu drugiej wojny światowej — 
pisze on —  żyliśmy w przekonaniu, 
że panujemy w przestworzach tak 
jak Anglia panowała na morzu w 
X IX  w. Dzisiaj nagle zrozumieliśmy 
tak samo jak nasi sojusznicy, że u- 
traciliśmy lub tracimy panowanie 
w przestworzach i nie odzyskamy go 
w ciągu długich lat, a może nigdy.

Druga poważna przyczyna kryzysu 
—  kontynuuje Lippman — polega na 
tym, że nasza technika wojskowa 
jest przestarzała, a nasza dyplomacja 
okazała się bezpłodna. O politycznych 
rozbieżnościach w NATO świadczy 
fakt, że przywódcy tej organizacji, a 
zwłaszcza rząd USA, nie mają żad
nej dewizy ani planu, który mógłby 
wzbudzić nadzieję i entuzjazm na
rodów w krajach uczestniczących w 
NATO.

Jak stwierdza dalej Lippman. 
NATO znajduje się obecnie w głę
bokim impasie, ponieważ we wszy
stkich ważnych sprawach jeden 
lub kilku głównych członków 
NATO zakłada „veto“. Adenaucr 
sprzeciwia się każdemu poważnemu 
rozpatrzeniu możliwości zjednocze
nia Niemiec, Francja przeszkadza 
zapewnieniu pokoju w Ałgerze. 
Polityka USA na Bliskim Wscho
dzie sparaliżowana jest dogmatem, 
że nie należy uznać faktu, iż Zw. 
Radziecki posiada potężne wpływy 
na Bliskim Wschodzie.

0 nieodraczanie sesji
NOW Y JORK (PAP). Rzecznik De

partamentu Stanu L. White oświad
czył na konferencji prasowej w śro
dę co następuje:

„Wyłoniła się kwest'a co do szcze
bla, na jakim ma się odbyć grudmio- 
wa sesja NATO w Paryżu. Zakłada
jąc, że prezydent nie weźmie udzia
łu w sesji, uważa się, że decyzja w 
kwestii, na jakim szczeblu sesja ta 
powinna się odbyć, należy do innych 
członków NATO, których szefowie 
rządów będą w stanie uczestniczyć w 
sesji. Rząd USA podporządkuje się 
poglądom swych partnerów z NATO  
w tej sprawie".

Sekretarz generalny NATO son
dował w środę opin e państw- 
członków NATO w tej sprawie. 
Wszyscy członkowie NATO wypo
wiedzieli się za tym, by n?e odra
czać sesji i nadać jej charakter 
spotkania szefów rządów.

W  czasie pobytu w Warszawie de
legacja miała okazję zetknięć a się z 
przedstawił ci elami rządu, nawiązania, 
licznych kontaktów z reprezentanta
mi polskiego św ata kulturalnego, 
przeprowadzała rozmowy ze zwykły
mi obywatelami. Ze spotkań tych de
legacja wyniosła przekonanie, że Pol
ska dąży stale naprzód, że^ pragnie 
wnieść jak największy wkład w dzie
ło pokoju. Członkowie delegacji ży
czą naszemu krajowi jak najwięk
szych sukcesów na tym polu.

Min. Tbakin Chit Maung odpowia
dał następnie na pytania dziennika
rzy, dotyczące sytuacji politycznej i 
ekonomicznej Burmy.

*
27 bm. delegacja rządowa Unii Bur- 

mańsikiej z min. Thakin Chi.t Maun— 
giern na czele złożyła wizytę min. 
Spraw Zagr. A. Rapackiemu. (PAP)

A*T
27 bm. opuściła Warszawę, udając 

się do NRD, delegacja rządowa Unii 
Burmańskiej z min. informacji Tha
kin Chit Maung na czele. (PAP)

Kto odpowiada za opóźnienie?

* i
„K ro n ik ę  Bojową
przygotowuje Z B o W i D
D IURO Historii Zarządu Głównego Zwiąż 
0  ku Bojowników o Wolność i Demokra
cję (Warszawa, Rutkowskiego 15) przystą
piło do opracowania „Kroniki Bojowej", 
która zawierać będzie dane, związane z 
walką narodu polskiego o wyzwolenie na
rodowe i społeczne, prowadzoną w la
tach 1939—1945 na wszystkich frontach.

Biuro Historii zwraca się do b. uczest
ników Ruchu Oporu, żołnierzy kombatan
tów oraz do całego społeczeństwa o do- 
pomożenie w tej pracy przez udostępnie
nie materiałów źródłowych, jak np. zdjęć 
fotograficznych, pamiętników, poezji, 
wspomnień itp.

Biuro Historii Zarządu Głównego Związ
ku Bojowników o Wolność i Demokrację 
postanowiło wydać „Kronikę Bojową" w 
dwudziestą rocznicę wybuchu II wojny 
światowej.

W związku z powyższym prosimy o nad
syłanie materiałów w możliwie jak naj
krótszym okresie czasu.

Zaznaczamy, że materiały stanowiące 
własność zainteresowanych po wykorzy
staniu zosiana ;v całości zwrócone.

X id

r +

Rozmowa
przywódców radzieckich 
z  delegacją wojskową ChRL

MOSKWA (PAP). N. S. Chruszczów, 
K. J. Woroszyłow i N. A. Bułganin 
przyjęli 27 bm. na Kremlu chińską 
delegację wojskową z min. obrony 
ChRL marszałkiem Peng Teh-huaiem 
na czele, która przybyła do Zw. Ra
dzieckiego z wizytą przyjaźni.

Członkowie delegacji chińskiej 
przeprowadzili rozmowy z przywód
cami radzieckimi.

Przyjęcie u marszałka 
Peny Teh-luiaia

MOSKW A (PAP). 27 bm. szef de
legacji wojskowej ChRL, marszałek 
ChRL Peng Teh-huai wydal obiad z 
okazji pobytu w Zw. Radzieckim 
chińskiej delegacji wojskowej. Na 
obiedzie ze strony radzieckiej obec- 
n byli: N. Bułganin, N. Chruszczów, 
minister obrony ZSRR marszałek 
Zw. Radzieckiego R. Malinowski, 
marszałkowie Zw. Radzieckiego W. 
Sokołowski, K. Miereokow i Bagra- 
rnian, generałowie armii Malimn, 
Antonow, Żadow, adijurał Fokin, 
główny marszałek lotnictwa Ziga- 
riow, marszałkowie, generałowie i o- 
ficerowie radzieckich sił zbrojnych.

W 'czasie obiadu marszałek ChRL 
Peng Teh-huai i marszałek Malino
wski wymienili toasty.

Peng Teh-huai zaprosił do Chin 
marszałka Malinowskiego i delegację 
armii radzieckiej.

S ze f wywiadu U S A
przed podkomisją senatu

NOW Y JORK (PAP). Przez 6 go
dzin odpowiadał w środę przy 
drzwiach zamkniętych szef wywiadu 
USA A. Dulles na pytania członków 
senackiej podkomisji kontrolującej 
program militarny USA.

Przewodniczący podkomisji, L. 
Johnson oświadczył, że A. Dulles 
przedstawił m. in. informacje wywia
du USA na temat ostatnich osiągnięć 
radzieckich w dziedzinie budowy po
cisków balistycznych średniego zasię
gu.

Dulles powiedział członkom pod
komisji, iż wywiad amerykański 
przypuszczał „od jakiegoś czasu", że 
Rosjanie będą w stanie wypuścić po
myślnie sztucznego satelitę już w 
1957 r.

Senator Johnson oznajmił, że pod
komisja napotyka „niesłychane trud
ności" w określeniu, kto jest odpo
wiedzialny za poszczególne posunię
cia. które doprowadziły do zacofania 
USA w dziedzinie pocisków i rakiet.

Bronstein
nie wpuszczony do USA

Departament Stanu odmówił wydania 
wizy wjazdowej szachiście radzieckiemu 
Bronsteinowi, który miał uczestniczj-ć w 
międzynarodowym turnieju szachowym w 
Dallas. Zakaz został wydany pod pretek
stem, że miasto Dallas jest „zamknięte" 
d’a obywateli radzieckich przyoywając., ch 
do USA. (PAP).

ŁKS PRZEGRAŁ W ESSEN
Piłkarze ŁKS w drugim meczu w NRF 

grali we wtorek wieczorem w Essen z 
miejscowym zespołem ligowym Rotweiss. 
Łodzianie przegrali 1:3 (0:1). (PAP).

PIŁKARZE ANGLII ZWYCIĘŻAJĄ 
FRANCJĘ

W środę na stadionie Wembley w Lon
dynie odbyło się międzypaństwowe s 
kanie piłkarskie Anglia — Francja. Zwy
ciężyli Anglicy 4:0 (3:0).

O PUCHAR EUROPY W PTŁCE NOŻNEJ
W eliminacyjnym spotkaniu piłkarskie

go Pucharu Europy drużyna hiszpańska 
Reyilia pokonała 27 bm. na własnym bois
ku duński klub Aarhus 4:0 (3:0).

Mistrz NRF pokonał w 1 8 finałów pił
karskiego Pucharu F,u.ropv na w’asnym 
boisku w Dortmundzie mistrza Rumunii 
CCA Bukareszt 4:2 (1:1).

A
W Glasgow włoska drużyna Milan po- 

i-nrnła w meczu 18 finałów piik-ar Hago 
Pucharu Europy mi pikowy zespół Glas
gow Rangers 4:1. (PAP).
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Sanok —  miasto z kompleksem

C H C IE L IB Y  B Y Ć
Od naszego specjalnego wysłannika

STATEK 
WIDMO

UŻ widziałem modre fale ocea
nów, prute z zawrotną szybko

ścią przez polski tankowiec atomo
wy. Jakże lo przyjemnie czytać 
sobie w gazetach o różnych różno
ściach jakie posiadać będziemy za 
lat naście... dziesiąt, lub... set. W y 
bieganie myślą wprzód jest przy
wilejem każdego narodu, ale w y
bieganie myślą wprzód dla reje
stracji sukcesów PRZYSZŁOŚCI 
może sprawiać wrażenie, że nastę
puje przy tym coś w rodzaju m y
dlenia oczu. Zwłaszcza, że lektura 
bajek Andersena uczy iż bajki m ó
wią zwykle o przeszłości a nie 
przyszłości. Z  jednej strony czytam 
o atomowym tankowcu a z drugiej 
strony o ubraniach typu MHD. 
Tylko, że te ostatnie mam na dziś 
—  a te atomowe cuda zgodnie z in
formacją podaną wczoraj przez 
Polską Agencję Prasową za lat 12!

Ale może naprawdę polska tech
nika przeskoczy z szybkością świa
tła ponad drabiniaste wózki na
szych chłopów, ponad samochody 
„W a r s z a w a p o n a d  brak central 
telefonicznych, ponad tramtoaje 
warszawskie i wkroczy ze ivspania- 
łym rozmachem w erę atomowych 
pychówek. Wieść o statku pędzo
nym atomem przyniosła za „Pa- 
pem“ cała prasa warszaioska.

A  tymczasem nie byle kto tylko 
znany profesor specjalista od spraw 
atomowych, Sołtan, powiada naj
spokojniej „Wszystko to pachnie 
tym  co warszawska ulica nazywa 
„zawracanie Wisły patykiem". 
Gdzieś w luźnych rozmowach, 
gdzieś w luźnych teoretycznych roz
ważaniach toczonych w Polskim 
Instytucie Badań Jądrowych zasta
nawiano się nad możliwościami 
budowania atomowego tankowca, 
ale nie istnieje nic co uprawniało
by do podawania konkretnych ter
minów, szczegółów itd.“ .

Może rozwiewam złudzenia tych 
co na serio potraktowali nieprecy
zyjną wiadomość. Prawda jest jed
nak ważniejsza, a obracanie się w 
krainie iluzji spowodować może 
smutne przebudzenia. Przecież moż
na. by jutro napisać, że Polska nosi 
się z zamiarem wypuszczenia w 
przestworza sztucznego satelity, że 
pracuje nad rakietą osiągającą 
szybkość światła. Bardzo się prze
cie cieszymy, że nasi uczeni myślą 
o takich odległych sprawach. Ale 
prawda jest taka, że dotąd nie ma
my reaktora atomowego, że nawet 
o elektrowni atomowej myśli się 
dopiero w granicach 15 lat.

Jak więc widać istnieją statki 
widma i informacje widma. A to
mowa róża przypinana do starego 
polskiego kożucha nie zdoła d z i ś  
go ozdobić.

Zaraz na wstępie powiedziano mi 
w Sanoku —  nie bez widocznej sa
tysfakcji —  że aż dwóch magistrów 
wchodzi obecnie w skład Prezydium 
Miejskiej Rady Narodowej, i że oby
dwaj są sanoczanami...

W  ten sposób, w skrócie, pokazy
wano mi pozytyw zagadnienia, które 
do niedawna wyglądało w ten spo
sób, że „ojców'* miasta przywoziło 
się do Sanoka z innych miejscowo
ści i że poziom ich przygotowania do 
pełnienia powierzonych funkcji nie 
wróżył niczego dobrego.

Powojenna historia Sanoka jest dość 
typowa dla małych miast powiatowych, 
skazanych przez wiele lat na wegetację— 
z tym, że w Sanoku może częściej niż 
gdzieindziej można spostrzec u prze
ciętnego mieszkańca gest zniechęcenia 
i usłyszeć charakterystyczne powiedze
nie: „u nas w 'Sanoku nie może nie być 
inaczej". Niesłychanie powolne dźwiga
nie się miasta ze zniszczeń wojennych, 
bardzo długi okres zastoju, męczące wa
runki życia codziennego i niedołęstwo 
władz w usuwaniu trudności stworzyły 
swoisty kompleks „miasta gorszej kate
gorii".
Sanoczanie umieją jednak porów

nywać i dla swojego kompleksu ma
ją uzasadnienie. W  okresie przedwo
jennym Sanok wysuwał się na czo
ło miast podkarpackich, obecnie po
został daleko w tyle. Sąsiednie Kros
no wyprzedziło go w odbudowie, w

7 —  8 grudnia

Plenum prawników
(Inf. własna). V Plenum Zarządu Głów

nego Zrzeszenia Prawników Polskich od
będzie się w dniach 7—S grudnia br. w 
Warszawie. Tematem obrad będzie omó
wienie treści i form działania Z.P.P.

Uczestnicy Plenum przedyskutują m. 
in. sprawę przyczyn stwierdzonego ostat
nio osłabienia aktywności Zrzeszenia oraz 
wytyczą jego najważniejsze zadania na 
przyszłość. Ustalone zostaną również for
my udziału członków ZPP w akcji wy
borczej do Rad Narodowych. Omówiona 
ma być sprawa oddziaływania Zrzeszenia 
na właściwy rozwój somorządu adwokac
kiego — budzącego dotychczas wiele za
strzeżeń. Ponadto przedmiotem obrad P'°- 
num mają być takie problemy jak 
np.: aktywizacja młodego pokolenia pra
wników w pracach Z.P.P., ostateczne ure
gulowanie prawne zawodu radcy praw
nego oraz podnoszenie kwalifikacji zawo
dowych środowiska prawniczego. (A.U.)

Jan Krenz
in P a r y ż u

Znany kompozytor i dyrygent Wielkiej 
Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia 
w Katowicach, Jan Krenz, wyjechał na 
dłuższy pobyt do Paryża. W czasie trzy
miesięcznego tournće nawiąże on kontak
ty z francuskim ś\viatem muzycznym o- 
raz z sekcją muzyczną międzynarodowej 
organizacji UNESCO. (s)

rozbudowie, w uporządkowaniu i za
gospodarowaniu miasta.

Dlaczego Krosno W tych samych 
warunkach potrafiło zdobyć się na 
jakąś prężność i nie dopuścić do u- 
padku miasta? Sanoczanie odpowia
dają: bo oni mieli w tym czasie gos
podarzy, u nich od wielu lat na cze
le MRN stoi prawnik, oni potrafili 
„wyciągać“ wszystkie możliwe kre
dyty i stałe wychodzić w stosunku 
do województwa i w stosunku do 
Warszawy z jakąś inicjatywą. W  tym 
samym czasie Sanok żył w rytmie: 
„Rzeszów pozwolił —  Rzeszów za- 
bronił**, „Rzeszów dał —  Rzeszów 
zabrał**.

K r ó t k i  p a s e k
Wraz ze zmianą Prezydium MRN 

bynajmniej nie nastąpiły w Sanoku 
jakieś radykalne zmiany.

Z chwilą gdy w Miejskiej Radzie 
odżyła inicjatywa i obudziła się am
bicja miasta, w całej pełni ujawnił 
się krótki pasek, na którym MRN jest 
trzymana przez rady wyższych szczeb
li. Sanok to miasto podporządkowane 
Prezydium Powiatowej Rady Narodo
wej. Z samego tego faktu wynika 
wielka niesamodzielność miasta. Po
gląd na jego sprawy i potrzeby jest 
zupełnie inny w MRN (tu radnymi 
są obywatele Sanoka związani z nim 
urodzeniem i zamieszkaniem) i zu
pełnie inny w PRN (gdzie radni w 
80 proc. związani są ze wsią). To co 
dla gospodarzy miasta jest ważne i 
zasadnicze —  dla gospodarzy powia
tu jest mało ważne i nieistotne.

W Miejskiej Radzie istnieje np. Komi
sja Urządzania Osiedli, którą z zasady 
stawia się przed faktem dokonanym, że 
w Sanoku coś się buduje, czy coś się 
burzy, czy coś się zmienia. I humory
styczne i przykre są sytuacje, kiedy sam 
przewodniczący staje przed takim „no- 
vum“ i wypytuje -a co to jest? W Sa
noku buduje się mało, ale to co po
wstaje. ściąga na siebie gromy krytyki 
i niezadowolenie obywateli: dlaczego 
tu a nie tam, dlaczego krzywo a nie 
prosto, dlaczego nikt się przedtem nie 
zapytał ani nie poradził.

Bardzo charakterystyczny jest przy
kład (z ostatnich dni) budowy nowego 
elewatora, ponad „głową" miasta zade
cydowano o jego lokalizacji w pobliżu 
dworca. Miejska Rada, poszczególne 
instytucje, a nawet sami obywatele pro
testują: nie chcą mieć (w końcu mają 
prawo nie chcieć!) 6-piętrowego słupa 
wr obrębie miasta (zabudowanego prze
ważnie 1-piętrowymi a w tej dzielnicy 
nawet parterowymi domami). Proponują 
lokalizację poza obrębem miasta, w 
miejscu równie dogodnym przy torze 
kolejowym.
Nie wiadomo jeszcze jak się ta 

sprawa zakończy, w każdym razie 
w tej chwili panuje nastrój mobili
zacji sil między dwiema władzami 
rządzącymi w mieście. (PRN popiera 
projekt pierwszej lokalizacji).

Co prawda członkowie MRN mó
wią z ironią o swojej władzy. Co to

O J C A M I
za władza, która nie potrafi zreali
zować nawet własnych uchwał.

Np.: co to za władza, która mimo wie
lokrotnych uchwal nie potrafi usunąć 
z rynku szpecących i cuchnących bud, 
w których raz w tygodniu odbywa się 
handel (PRN twierdzi, że to jest zdro
wa forma handlu), albo nie potraf! ku
pić dla swego gońca roweru, o niezbęd
ności którego wszyscy są przekonani 
(PRN twierdzi, że nie jest potrzebny), 
w końcu nie potrafi nawet kupić do 
własnego biura nowej maszyny do pi
sania bo‘ nie ma; na to pieniędzy. 
Decentralizacja toczy się bardzo 

powoli. Kompetencje rad wyższych 
szczebli z wielkimi oporami prze
chodzą na rady szczebli niższych. 
Tymczasem inicjatywa miejska raz 
obudzona dusi się w swojej całkowi
tej, drobiazgowej zależności od po
wiatu i województwa. Wyłom w do
tychczasowej praktyce i zależności 
kosztuje bardzo wiele energii i wy
siłku tych ludzi, którzy się podejmu
ją wyłomu dokonać.

Jedną z pierwszych spraw, które nowe 
władze miejskie w Sanoku z własne,) 
Inicjatywy i pomyślnie załatwiły, było 
wprowadzenie Miejskiej Komunikacji 
Samochodowej. Już sam pomysł spotkał 
się u czynników nadrzędnych z dezapro
batą: po co w Sanoku autobusy, skoro 
nigdy ich nie było? Na pewno będzie de
ficyt, na pewno nie będzie obsługi itd.

Inicjatywa MRN posunęła się tak da
leko, że załatwiono przydział autobusów 
z pominięciem władz wojewódzkich. 
Autobusy wykonują 200 proc. planu, 
przewiozły tysiące ludzi, ale „Rzeszów" 
jeszcze do niedawna nie uznawał •sa
nockiej MKS — dla niego nie istniała. 
Dopiera ostatnio nastąpiła zgoda. Piękny 
sukces. Tylko, że to nie są normalne wa
runki pracy. Takiej partyzantki i takiej 
„szarpaniny" nikt na dłuższą metę nie 
wytrzyma.

K o m p e t e n c j e  

i  f u n d u s z e
Nowe władze miejskie przejęły Sa

nok w stanie możliwie uporządko
wanym jeśli chodzi o ulice, place i 

! budynki w śródmieściu, ale z kata
strofalną sytuacją mieszkaniową. 
Rozpaczliwie przedstawiała się rów
nież sprawa wielu dziedzin gospodar
ki komunalnej (np. chroniczny brak 
wody, trapiący mieszkańców od wie
lu lat).

W  tej chwili, po kilku miesiącach 
działalności, Prezydium MRN ma 
dobre rozeznanie potrzeb miasta i 
dość szczegółowy plan przyszłej pra
cy. Ale żeby cokolwiek z tych za
mierzeń można było wykonać, muszą 
być spełnione dwa zasadnicze wa
runki: nie można władz miejskich 
trzymać nieustannie za rękę —  mu
si się rozszerzyć zakres ich kompe
tencji —  a poza tym miasto nie 
może być tak pozbawione własnych 
funduszów jak to było dotychczas.

Sanok miał w okresie przedwojen
nym i jeszcze po wojnie własne za
kłady produkcyjne, i własne mająt
ki —  betoniarnia, rzeźnia, las. Dzi
siaj miasto nie ma żadnego własnego 
poważnego dochodu. Budżet miejski 
ustala się w oderwaniu od rzeczywis
tych potrzeb miasta. Gdyby niektó
re zakłady i majątki wróciły do 
miasta i gdyby miasto z powrotem 
zaczęło mieć własne dochody wtedy 
troska o jego rozwój wyglądałaby zu
pełnie inaczej.

W Sanoku znajduje się fabryka „Sano- 
wag" na bazie dawnej fabryki wagonów. 
Czy miasto jest przez to bogatsze że ma 
na swoim terenie tak duży zakład prze
mysłowy? Zdaje się że nie. Owszem je^t 
ta korzyść, że fabryka zatrudnia 2 tys. 
pracowników, że sama fabryka poczuwa 
się jako użytkownik do częściowego fi
nansowania naprawy dróg, ale poza tym 
miasto nie uczestniczy w dochodzie. Gdy
by była możliwość przekazywania części 
zysków miastu, prawdopodobnie dzielni
ca robotnicza w której mieszkają Indzie, 
którzy ten zysk wypracowują, nie przed
stawiałaby obrazu takiego skrajnego za
niedbania i gorszego (jak dotąd) trakto
wania niż inne części miasta. 
Przeciętny mieszkaniec Sanoka nie 

pasjonuje się sprawą Rad Narodo
wych. Zaaprobował częściowe zmiany, 
ale „nie pcha się“ tam gdzie, jak mu 
się wydaje, nie potrzebują go. I daw
ne Prezydium i obecna MRN dzia
łają w pewnym odizolowaniu od 
społeczeństwa. Zmiana sytuacji mo
głaby nastąpić wtedy, gdyby ów 
przeciętny mieszkaniec przekonał się 
że jego głos w jakiś sposób „liczy się** 
i że sama MRN ma możliwość rea
lizowania uchwał podjętych zgodnie 
z opinią większości społeczeństwa.

M ARIA PASCHALSKA

T. JACK.

H U R A G A N  N A D  G R E C J Ą

Olbrzymi huragan przeszedł parę dni temu nad południowym Peloponezem. Zniszczył on 2.600 budynków. Do 
akcji pomocy dla pozbawionych domów ludzi przystąpiły ekipy ratownicze zorganizowane przez rząd grecki. Po
moc finansową ofiarowały organizacje Czerwonego Krzyża z różnych krajów. Zdjęcie przedstawia zburzony dom 
we wsi Hora. ^ot. CAF
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tak, ale uczciwie...

nież ustalanie zadań kwartalnych poni
żej poziomu uzasadnionego planem rocz-C PRAW A jest prosta, a jednak 

^  przez wiele lat nie miała prawa 
obywatelstwa w naszej gospodarce 
zasada, głosząca, iż działanie bodź
ców ekonomicznych sprzyja normalne, 
mu funkcjonowaniu zarówno poszcze
gólnych fabryk jak i całego organiz
mu gospodarczego. Tej zasadzie przy
wróciliśmy już sporą moc oddziały
wania. O bodźcach ekonomicznych 
mówi się już od dość dawna, nie jak 
o sprawie nie wiadomo dlaczego 
wstydliwej, lecz zupełnie normalnej.

W tych zmienionych warunkach za
czął też działać na nowych zasadach 
fundusz zakładowy, który przecież ist
niał i w starym układzie, łecz jego 
funkcja była niezwykle ograniczona.

Dzięki funduszowi zakładowemu, 
załoga fabryki przy wykorzystaniu 
istniejących rezerw produkcyjnych i 
materiałowych może wygospodarować 
zarówno trzynastą pensję jak i środki 
na budownictwo mieszkaniowe, cele 
socjalne, kulturalne itp.

Doświadczenie ostatniego okresu 
daje niedwuznaczne dowody siły 
działania nowych bodźców. Przytacza
liśmy chociażby w „Życiu** przykłady 
wielu fabryk, które z nierentownych 
stały się dochodowymi i które już 
wypłaciły załodze zaliczki na konto 
trzynastej pensji.

Wskazywaliśmy, że dochodowość fa
bryk rośnie dzięki obniżce kosztów 
własnych, przekraczaniu planów pro
dukcyjnych, wzbogacaniu asortymen
tu —  dzięki wzrostowi zainteresowa
nia wynikami produkcji.

Widząc i podkreślając te pozytywne 
zjawiska nie wolno jednak zamykać 
oczu również i na pewne minusy. Nie 
ma w zasadzie zjawisk „absolutnie 
czystych**, które nie miałyby jakichś 
cech ujemnych. Nie można też było 
nawet teoretycznie zakładać, że zwol
nienie z uwięzi bodźców materialnego 
zainteresowania, stworzenie fabrykom 
możliwości wygospodarowania poważ
nego funduszu zakładowego nie będzie 
prowadziło w niektórych wypadkach 
do pewnych wypaczeń. Jest przecież 
rzeczą oczywistą, że niejednokrotnie 
może istnieć rozbieżność między inte
resami fabryki i jej załogi a interesa
mi ogólnopaństwowymi, ogólnonaro
dowymi. Nie może to prowadzić do 
głębokich i zasadniczych antagoniz
mów, lecz powinno być w sposób roz
sądny i spokojny regulowane.

Dlatego też jeśli powiemy o pew
nych wypaczeniach w dążeniu do two
rzenia funduszu zakładowego — to nie 
po to, by wywoływać wielki alarm, 
lecz by spokojnie wskazać na pewne 
sprawy do unormowania.

Chodzi o to, że przy dokonywaniu 
odpisów na fundusz zakładowy w nie
których przedsiębiorstwach nie prze
strzega się w pełni obowiązujących 
przepisów. Trudno byłoby tu rozwa
żać, w jakim stopniu wpływa na to 
brak źnajomości tych przepisów, a w 
jakim ukształtowane w latach ubieg
łych przyzwyczajenie do obchodzenia 
najprzeróżniejszych, a nader licznych 
paragrafów. Mówił w rozmowie z na
mi pewien dyrektor fabryki: „Przepi
sów jest tyle, często są one sprzeczne 
że sobą, że gdybyśmy chcieli trzymać 
się ich ściśle, musielibyśmy natych
miast wstrzymać produkcję**.

Jednakże musimy konsekwentnie i 
szybko przywracać pełne poszanowa
nie obowiązujących przepisów, refor
mując oczywiście i same przepisy.

Oto jakie niewłaściwe poczynania nie
których fabryk wypaczają zdrowe zasa
dy tworzenia funduszu zakładowego:

— ustalanie rocznych planów produk
cji towarowej poniżej możliwości zakła
dów, z jednoczesnym nieraz zbyt wyso
kim ustalaniem koszlów ma er alowych 
i funduszu plac. Bez wnikania we wszy
stkie szczegóły planu produkcyjnego 
Brzozowskich Zakładów Przemyślu Te
renowego na rok bież. można chyba 
przypuszczać, że był on zbyt niski skoro 
został wykonany do S0 sierpnia br. Do
dać tu jeszcze można, że plan tegorocz
ny był o 13,4 proc. niższy od produkcji 
osiągniętej w roku ubiegłym .

Jednocześnie w niek órych fabrykach 
us‘aiono zbyt wysokie plany kosztów 
własnych, szczególnie kosztów materiało
wych. Ocz.ywiście, przy fałszywie opra
cowanych planach łatwiej o pozorną 
oszczędność i o wyższe odpisy na fun
dusz zakładowy.

To samo odnosi się do planów fundu
szu plac.

Zdarza się niedotrzymywanie receptu
ry produkcji, wsku ek czego obniża się 
jakość wyrobów. Daje to zakładowi osz
czędności, ale nie przynosi przecież sze
rzej rozumianych korzyści społecznych.

Do uchybień z tego zakresu należy rów

nym.
Zdarza sie także sprzedaż wyrobów po 

cenach wyższych od planowanych we
dług obowiązujących cenników. Np. 
Szczecineckie Zakłady Przemyślu Tere
nowego w Szczecinku produkowały w I 
półroczu br. i sprzedawały odzież po ce
nach nie zatwierdzonych przez Woje
wódzką Komisję Cen — i niesłusznie 
ustalonych, gdyż w kalkulacji posługi
wano się detaliczną ceną materiałów, a 
nie hurtową, według której materiały te 
zakupiono.

Daiej można wymienić tu zaniedbywa
nie produkcji nierentownej, choć może 
mieć ona oczywiście wielkie znaczenie 
dla zaopatrzenia rynku czy innych przed
siębiorstw.

Można tu wreszcie wspomnieć o szko
dliwych oszczędnościach na niezbędnych 
remontach i pracach mających na celu 
popra-wę higieny i bezpieczeństwa pracy 
w fabryce.
Sprawa jest więc jasna... Chodzi o 

to, żeby dążność do wzbogacania fun
duszu zakładowego nie wpływała u- 
jemnie czy to na jakość produkcji czy 
to na wytwarzanie artykułów mniej 
rentownych, czy wreszcie na prace 
niezbędne dla utrzymania porządku 
w zakładzie. W każdej fabryce z re
guły jest jeszcze tyle rezerw, że nie
mal wszędzie istnieją wciąż jeszcze 
większe możliwości wygospodarowa
nia poważnych środków na fundusz 
zakładowy niż wypływałoby to tylko 
z toku normalnej produkcji, choć i 
wtedy oczywiście możliwości takie 
istnieją.

I o to właśnie chodzi —  o podnosze
nie produkcji, polepszanie jej jakości, 
lepszą gospodarkę w fabryce. To 
przynosi korzyści i całemu społeczeń
stwu i załodze.

Z. K.

O D P O W I A D A :

proj. inż. STEFAN KRÓLI
KOWSKI, członek Rady Eko
nomicznej, który przewodniczył 
polskiej delegacji na sesji Orga
nizacji Wyżywienia i Rolnictwa 
(FAO) w Rzymie.

— Jaki był przebieg sesji?
Sesja FAO była, jeśli można 

się tak wyrazić, dynamiczna, 
dyskusje były swobodne i bar
dzo ożywione. Wśród 77 państw
— członków FAO zarysowały się 
jakby dwa fronty. Z jednej stro
ny występowało 15 państw „sta
rych", takich jak Anglia, Fran
cja, Stany Zjednoczone, Belgia 
czy Holandia. Z drugiej strony
—  kilkadziesiąt państw Azji, 
Afryki i Ameryki Łacińskiej, 
które znajdują się na niższym  
poziomie rozwoju gospodarczego 
i korzystają z pomocy FAO. Cu
riosum sytuacji polega na tym, 
że państwa „stare“ pokrywają 
około 70 procent budżetu FAO, 
na omiast bezpośrednia pomoc 
tej organizacji idzie przeważnie 
dla innych krajów. W roku bie
żącym nastąpiło podwyższenie 
budżetu FAO do 17 milionów 
dolarów. Kwota ta przeznaczo
na jest na pomoc techniczną w 
dziedzinie rolnictioa i w yżywie
nia, na wysyłanie specjalistów 
do krajów zaci/anych, na zięal- 
czan:e chorób roślin i zwierząt 
itd. Przy ustalaniu budżetu i u? 
niektórych innych wypadkach 
„stare“ państwa zostały przegło
sowane przez biedniejszych 
członków FAO.

— Jaki jest skład delegacji na 
sesję FAO?

W większości wypadków na 
czele delegacji stali ministrowie 
rolnictwa. W krajach zacofa
nych pod względem gospodar
czym rolnictwo odgrywa nadal 
ogromną rolę, tak że ministro
wie rolnictwa odpowiedzialni są 
częstokroć niemal za całokształt 
żyrna gospodarczego danego kra
ju. Większość delegacji w ypo
wiadała się za akcjami o cha
rakterze międzynarodowym FAO  
inicjowanymi często przez dy
rektora tej organizacji — Hin-
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Marceli Nowotko
BYL bardzo wysoki, szczupły, cie

mnowłosy, ciemnooki... Lubił 
śpiewać, miał bardzo ładny głos, znał 
mnóstwo piosenek w kilku językach. 
Lgnęły do niego dzieci, często cho
dził z nimi na wycieczki do lasu.

Znał się na poezji, przepadał za 
Słowackim, Jego „hobby” to wędkar
stwo. Siedząc z wędką nad wodą 
najlepiej —  jak mówił —  myślał i 
wypoczywał.

Takim wspominają Marcelego No
wotkę znajomi i bliscy. W  pracy i 
walce —  prosty, koleżeński, serdecz
ny, ofiarny, chętnie niosący pomoc5 
innym, ale wobec siebie surowy i 
bezwzględny. Zdarzyło się, że 15 km 
szedł ze złamaną nogą, kiedy wracał 
do Warszawy.

Przed 15 laty, 28 listopada 1942 ro
ku, Marceli Nowotko zginął od skry
tobójczej kuli. Śmierć zabrała go z 
wiru walki i pracy, w którą, jak 
zwykle, wkładał całe serce, umysł i 
talent organizatorski. Jego śmierć 
boleśnie odczuła partia i klasa ro
botnicza, której nagle zabrakło przy
wódcy, zabrakło człowieka myśli i 
czynu.

"C DUKACJĘ szkolną zakończył w 
-*-* 13 roku życia, tak wcześnie, jak 
wcześnie rozpoczął działalność re

wolucyjną. Już bowiem w 1905 roku 
wyrzucono go z carskiej szkoły za 
wzywanie kolegów do strajku.

W roku 1907 Nowotko rozpoczął 
pracę w Ciechanowie w cukrowni, 
która dziś nosi jego imię. Tam ze
tknął się z działalnością SDKPiL. W 
czasie wojny 1914— 1918 r. warunki 
rzuciły go do Nadrenii, skąd jednak 
szybko wrócił do Ciechanowa i po 
odzyskaniu przez Polskę niepodległo
ści, już jako członek KPP, rozpoczął 
pracę w Radzie Delegatów Robotni
czych, po czym organizował związek 
zawodowy służby folwarcznej. Za 
kierowanie strajkiem został osadzo
ny w areszcie, skąd zwolniono go za 
kaucją.

Od wojny polsko-radzieckiej koń
czy się zasadniczo okres legalnej 
pracy Nowotki, Ścigany listami goń
czymi i zaocznie skazany na śmierć 
za wystąpienia przeciwko marszowi 
Piłsudskiego na Kijów, uciekał z 
miasta do miasta, mieszkając kątem, 
wiodąc twarde, prymitywne życie 
bojownika-rewolucjonisty. Z dala od 
domu, nie widując żony i dzieci, nie 
mogąc im pomagać, przez 8 lat klu
czy ścigany... W  r. 1929 udało się 
policji zatrzymać go i oddać pod sąd. 
Skazany został wtedy na 4 lata wię
zienia.

W  celi nie tracił czasu. Uczył się, 
pogłębiał wiedzę, czytał... Po odby
ciu kary natychmiast wrócił do pra
cy organizacyjnej, którą teraz pro
wadził w znacznie szerszym zakre
sie. Fala strajków i demonstracji 
antysanacyjnych zaprowadziła go 
znów za bramy więzienia —  wiosną 
1935 roku. Tym razem wyrok był 
ciężki —  12 lat...

We wrześniu, 1939 r. po napaści 
Niemiec na Polskę, więźniowie wy
łamali bramy więzienia w Rawiczu. 
Marceli Nowotko był inicjatorem 
zgłoszenia się więźniów do wojska. 
Delegacja 600-osobowej grupy udała 
się do miejscowego garnizonu, wy
rażając gotowość wyruszenia na 
front. Ta inicjatywa skończyła się 
jednak ponownym aresztowaniem i 
osadzeniem w więzieniu poznańskim 
—  tym razem jednak tylko na parę 
dni.

*

PO KRÓTKIEJ pracy w Białym
stoku i Pałach, Nowotko —  

„Marian” — wrócił clo Warszawy. W 
tej właśnie drodze złamał nogę i mu
siał 15 km iść, przezwyciężając 
ogromny ból. Wrócił w chwili, gdy 
stan organizacyjny ruchu rewolucyj
nego pozostawiał wiele do życzenia. 
Lewicowe organizacje takie, jak 
„Młot i Sierp”, „Stowarzyszenie 
Przyjaciół ZSRR” były rozbite aresz
towaniami i pozbawione kierownic
twa.

Nowotko po przyjeździe do War
szawy, uczestniczył w organizowaniu

Polskiej Partii Robotniczej. Pod jego stolecie partii polskiej klasy robot- 
kierunkiem opracowana została de- niczej, której on był organizatorem 
klaracja ideowa, która stała się fun- i przywódcą. (W) 
damentem partii i drogowskazem 
klasy robotniczej.

Q  EKRETARZEM PPR został 48-letni 
^  Marceli Nowotko, mając już powa
żne doświadczenie organizacyjne —  
wiele lat spędzonych w więzieniach. 
Jego zdolności i umiejętność obco
wania z ludźmi ułatwiały mu pracę.

Bliska współpracowniczka „Maria
na”, łączniczka okupacyjna, tak o 
nim pisze:

„Cechowało go subtelne wyczucie praw
dy i zdolność szybkiego i trafnego oce
niania ludzi i wydarzeń. Nienawidził krę
tactwa, kłamstwa i obłudy. Prosty w 
obejściu, potrafił szorstko i bezwzględnie 
chłostać za przekroczenia, ale nigdy nie 
dotykał ambicji człowieka. Skromność 
jego zachwycała wszystkich. Wyrażał w 
sposób niezwykle serdeczny i prosty swój 
podziw dla wytrwałości, zdolności czy 
oddania w robocie. Ten wielki, wspania
ły i poważny człowiek, niestrudzony w 
pracy, który całe swoje życie i wszys'ko, 
co miał w nim najdroższego, poświecił 
walce o now>. lepszy ustrój, wyrażał 
w sposób bezpośredni swą radość i za
dowolenie. Cieszył sie i śmiał tak bez
trosko, radośnie, tak młodzieńczo, jak 
tylko po<rafi człowiek o wielkim rozu
mie, tkliwym ł kochającym sercu".

Mija 15 lat od śmierci Marcelego 
Nowotki, pierwszego sekretarza PPR. 
Jego postać zajmuje poczesne miej
sce wśród ludzi, których życie i dzie
ło złożyły się na wielkość naszej 
rewolucyjnej tradycji. Piętnastolecie 
jego śmierci —  to również piętna-

Tow. ,,Marian", „Stary" ty gronie 
rodziny w Radości pod Warszawą. 
Zdjęcie wykonane w 1942 r.

dusa Sena, bliskiego icspólpra- 
cownika premiera Neh.ru.

—  Jaki byt udział polskiej dele
gacji w sesji?

Po długiej przerwie Polska zo
stała ponownie przyjęta jako 
członek FAO. Za przyjęciem  
Polski głosowały 53 państwa, 
przeciw —■ 3, wstrzymało się — 
4. Ponieważ glosowanie było 
tajne, potem kilka delegacji, jak 
np. kanadyjska lub zachodnio- 
niemiecka, zapewniało nas, że to 
nie one głosowały przeciw przy
jęciu Polski. Jednocześnie z 
Polską przyjęto do FAO jeszcze 
dwóch nowych członków — Ma
laje i Ghanę. Po przyjęciu tych 
nowych członków aż 33 delega
tów zapisało się do głosu, by 
wyrazić zadowolenie z tego po
wodu. Delegat francuski poświę
cił szczególną uwagę przystąpie
niu Polski do FAO. nawiązując 
do współpracy polsko-francu
skiej i powołując się na posta
cie Jarosława Dąbrowskiego i 
Marii Curie-Skłodowskiej i na 
pracę polskich górników we 
Francii. Polska i Jugosławia —  
to jednne państwa socwUstnę?.- 
ne, należące obecnie do FAO. 
Delegacja nasza w c-asie sesji 
s^c-eańlnie blisko współnra cowa- 

ła z delegacjami Jugosławii, In
dii i Egiptu. Braliśmy udział we 
wszystkich komisjach sesji, a 
mnie wunailo kilkał:rr4rde za- 
bw.ć aros na plenarnych posie
dzeniach.

Rozmawiał G. J.
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lO tys. izb w przyszłym roku © Własne 
cegielnie i wytwórnie prefabrykatów  

©Wytwórnia kaloryferów

Pomyślny starł SPB
11 oddziałów Społecznego Przed

siębiorstwa Budowlanego, obejmują
cych swą działalnością wszystkie wo
jewództwa, rozpoczęcie budowy kilku
dziesięciu domów mieszkalnych oraz 
odbudowy szeregu zniszczonych za
kładów produkujących materiały bu
dowlane —  oto plon działalności re
aktywowanego przed 8 miesiącami 
SPB.

Podziękowanie senatu 
poznańskiej AM

dla min. M. Spychalskiego
Senat Akademii Medycznej w Po

znaniu przesłał na ręce min. Obrony 
Narodowej, gen. broni M. Spychal
skiego — posła Ziemi Wielkopolskiej, 
serdeczne podziękowanie za przy
chylne rozpatrzenie sprawy przeka
zania obiektów byłego szpitala gar
nizonowego na potrzeby Akademii. W  
otrzymanych od wojska pomieszcze
niach Akademia Medyczna urządzi 
nowe kliniki specjalistyczne.

Ostatni w tym roku rejs
„B a to re g o " do Kanady

27 bm. udał się w ostatni tegorocz
ny rejs do Kanady m-s „Batory”. W 
zimie bowiem, kiedy zatoka i rzeka 
św. Wawrzyńca zamarzają, nie moż
na drogą wodną dostać się do kana
dyjskich portów.

M-s „Batory” zawinie tym razem 
do portu Quebec, gdyż Montreal jest 
już zablokowany lodami.

Następna podróż naszego flagowe
go statku — to blisko 2-miesięczna 
wycieczka do portów Morza Karaib
skiego. (PAP)

Przedsiębiorstwo to wykonuje ro
boty na zlecenie spółdzielni mieszka
niowych.

Jednakże przedsiębiorstwo to wy
startuje „na dobre” dopiero od przy
szłego roku, kiedy to kosztem ok. 
pół miliarda zł wybudowanych ma 
być 10 tys. nowych izb.

Działalność SPB nie ogranicza się 
tylko do budowy nowych domów. W  
planach Społecznego Przedsiębior
stwa Budowlanego, już częściowo 
realizowanych, jest odbudowa i uru
chomienie kilkunastu nieczynnych 
cegielni, kilku wapienników oraz 
kilkudziesięciu tzw. stałych i polo- 
wych wytwórni elementów prefabry
kowanych. Na ten cel w przyszłym 
roku przeznaczono ok. 200 min. zł.

SPB planuje również uruchomie
nie własnej wytwórni aparatury 
grzejnej —  kaloryferów. (PAP)

Przemysł iręgloujy nadrabia zaniedbania 
Projekt perspektywicznego planu na 25 lat

6 nowych kopalń węgla, 32 nowe poziomy wydobywcze w istniejących 
kopalniach, kilkadziesiąt kopalń płytkich, 185 wentylatorów tłoczących 
powietrze w podziemia, 30 nowoczcs nych maszyn wyciągowych i szereg 
innych wielkich urządzeń górniczych znajduje się obecnie w budowie, 
bądź w montażu. W  opracowaniu są projekty budowy dalszych 5 kopalń 
węgla oraz innych obiektów górniczych, których budowa rozpoczęta zosta
nie w następnej pięciolatce.

Polski przemysł węglowy zaczyna 
nadrabiać zaniedbania inwestycyjne. 
O zaniedbaniach tych świadczą na
stępujące fakty. W latach 1750— 1800 
wybudowano w Polsce 13 kopalń 
węgla, w wieku X IX  —  35 kopalń, 
a w okresie 1901— 1918 powstało 25 
kopalń. Od tego czasu następuje za
hamowanie w rozwoju przemysłu wę
glowego.

Od r. 1919 do 1955 wybudowano 
na terenie Polski tylko 7 kopalń, 
z tego tylko 3 w okresie między
wojennym. W  tym samym czasie,

N e zmniejszać terenowych budżetów na oświatę!

Krajowa Konferencja w Warszawie
27 bm. zakończyła się w Warsza

wie krajowa konferencja kierowni
ków wydziałów oświaty prezydiów 
WRN. W obradach — które poświę
cono głównie dokonaniu oceny budże
tów terenowych na 1958 r. w dzie
dzinie oświaty i wychowania wziął 
udział min. Oświaty —  W. Bieńkow
ski.

Jak wynika z przytoczonych na 
konferencji danych, łączna suma 
tych budżetów wynosi ok. 7 młd zł, 
czyli o 14 proc. więcej niż w ub. r.

Sztorm
na Wybrzeżu Gdańskim

Na Wybrzeżu Gdańskim w nocy z 26 na 
27 bm. ogłoszono alarm przeciwsztormowy. 
Na morzu panuje silna wichura. Siła wia
tru dochodzi do 8 st. w skali Beauforta. 
Ostrzeżone jednostki częściowo wróciły 
już do portu. Na morzu jednak znajduje 
się w dalszym ciągu około 30 kutrów ry
backich „Arki", przedsiębiorstw spółdziel
czych i prywatnych.

Zanotowano w nocy tylko Jeden wypa
dek wzywania pomocy. Uszkodzonemu 
kutrowi „Wła-123“ pospieszyły z pomocą 
inne jednostki rybackie, znajdujące się w 
sąsiedztwie i przyholowały go do portu 
we Władysławowie. (PAP).

Czy powstanie
Polska Kasa Podróży?

Komitet dla Spraw Turystyki opracował 
projekt zorganizowania Polskiej Kasy Po
dróży, która zajmowałaby się organizacją 
wypoczynku ludzi pracy w czasie urlopu. 
Kasa byłaby pewnym uzupełnieniem dzia
łalności Funduszu Wczasów Pracowni
czych, z którego usług korzysta tylko 
część społeczeństwa.

Projekt Polskiej Kasy Podróży pomy
ślany jest jako forma racjonalnego oszczę
dzania na cele wypoczynkowe. Oparty 
jest on na założeniach Szwajcarskiej Ka
sy Podróży.

Podobnie jak w Szwajcarii, Polska Kasa 
Podróży byłaby instytucją państwową, 
której członkami byłyby zakłady pracy.

Opiekę nad nią sprawowałyby Komitet 
dla Spraw Turystyki oraz CRZZ. Podsta
wą organizacyjną Kasy byłyby — tak jak 
w Szwajcarii — znaczki turystyczne, tzw. 
złotówki turystyczne, których wartość 
równałaby się — w zależności od umowy 
— walucie państwowej. Np. jeden zna
czek — l zł.

Zakłady pracy zakupywałyby z Kasy 
pewną ilość znaczków, które następnie 
sprzedawałyby swym pracownikom.

Zakupione znaczki — wklejane do spe
cjalnych książeczek służyłyby do opłaca
nia wydatków związanych z urlopem, jak 
pensjonat, podróż, wyżywienie. (PAP).

Kronika
Proces studentów
p  RZY WYPEŁNIONEJ młodzieżą akade- 

mic.ką sali rozpoczął się wczoraj w Są
dzie Powiatowym dla m. s.. Warszawy 
proces przeciwko grupie studentów zatrzy
manych w październiku br. w czasie za
mieszek na pi. Narutowicza. Na ławie o- 
skarżonych zasiedli 19-letni Janusz Jęcz-

prób niewpuszczania na strych itp. Przy 
Każdej okazji „miły" gospodarz groził lo
katorom poderżnięciem gardła.

20 czerwca br. do mieszkania jednej z 
lokatorek, 45-letniej Marii Rogowicz, któ
ra była w pokoju sama z maleńkim wnu
czkiem, wpadł podchmielony Kabański. Z 
okrzykiem „Dam ja wam mieszkanie" Ka
bański rzucił się z siekierą na kobietę

myk, student III r. Filologii UW, Kazi- } Tylko instynktownemu odchyleniu "się 
mierz Szostak, pracownik Politechniki tył zawdzięcza Rogowiczowa życie: sie

kiera rozorala jej policzek od oka do usi. 
Na_ szczęście kobieta nie straciła przytom
ności i zaczęła uciekać. W tym momencie 
obudziło się dziecko i zaczęło płakać. Sły
sząc groźby ICabańskiego pod adresem 
dziecka. Rogowiczowa podbiegła do wózka 
i zakryła sobą niemowlę. Otrzymała 2 na
stępne uderzenia obuchem siekiery w no
gę i straciła przytomność. Słysząc kroki 
innej lokatorki, Kabański wybiegł z mie
szkania. Rogowiczowa przewieziono na 
2-tygodniową kurację do szpital^

Na rozprawie sądowej oskarżony stwier
dził, że nie pamięta zupełnie przebiegu 
całe,?o wydarzenia. Wg oninii biegłych le
karzy: psych!a'ry i inłernisty oskarżony w 
chwili popełniania przestępstwa posiadał 
pełną świadomość. Biegli orzekli jedno
cześnie, iż Kabański jest chronicznym al
koholikiem.

Dziś dalszy ciąg rozprawy, (dk)

Warszawskiej, 21-letni Roman Gierzyńsk 
z V r. Chemii PW, 19-letni Jan Szpakowicz 
e III r. Architektury PW, Antoni Gajew
ski z II r. Szkoły Głównej Służby Zagra
nicznej oraz 20-letni ślusarz Jerzy Adam
czyk i dozorca Stanisław Mróz.

Akt oskarżenia zarzuca zatrzymanym na 
Pk Narutowicza — udział w zbiegowisku 
publicznym, którego uczestnicy wspólnie 
obrzucali cegłami, kamieniami itp. funk
cjonariuszy Milicji Obywatelskiej i Mili
cji Robotniczej, usiłujących wprowadzić 
porządek na placu. Jęcżmykowi i Szosta
kowi akt oskarżenia zarzuca ponadto bicie 
kijem i kopanie milicjantów.

Wszyscy oskarżeni za'rzvmani zostali ok. 
godz. 19, tj. w chwili, kiedy do manifestu
jących studentów przyłączyli się chuliga
ni, i tłum na pi. Narutowicza liczył już ok. 
2000 osób.

Przy oskarżonym Gierzyńskim znalezio
no świecę fWmną, przy osk. Adamczyku — 
połówkę cegły.

W pierwszym dniu procesu Sąd przesłu
chał oskarżonych. Jedynie Roman Gierzyń- 
s k przyznał się do przebywania w tłumie 
na pi. NcruCowicza. Pczos'ali stwierdzili, 
że zostali zatrzymani przypadkowo: s‘ u- 
d; n/ti — rod czas powrotu do domu. Adam- 
cz. k i Mróz — po wy*$c*u z restauracji 
zna duiącei się na pi. Narutowicza.

Proces potrwa prawdopodobnie 3 dni.
(dk)

Zeznania aferzystów z „ A L F Y “
Pierwsze 4 dni procesu Jana Czeleia i 

łnnvcb. kłÓT-ir t0~zv orzed Sadem Wo
jewódzkim dla woj. warszawskiego, wypeł
nia zeznania orkarżonych.

Jak ne^awaiiśm-y. akt oskarżeń’a zarzu- 
cą  ̂b. członkom zarządu spółdzielni „Al
fa ‘ i ich wspólnikom, że pod pokrywką 
spółdzielni przeprowadzili mełegalne infę- 
re?y na własny rachunek. Na wprowadze-
n o i  e r .  r j j- p r lM lr r - j , ' M p i n  p  i i p  H ę - o  O r' “

ćhodzema i dorobieniu fałszywych doku- 
rnen'ó'y ..lega^żujammh" -jegó no'’hó-'ze- 
n>ę oraz na tym oo^obnych transakcjach 
oskarżeni zarobili kilkaset tysięcy zł.

Wla.Mcifi! z siekierą
Stosunki miedzy synem właścicielki do

mu, Janem Kabań~kim a loka*orami doirn- 
ku Drży ul. Optvcz.nei 3. zamieszkałymi 
tu od kilkunastu lat. Układały nienaj
lepiej. Zaostrzyły sie one w kwietniu br.. 
kiedy matka Kaheńśkleg-o orzep‘ s»łą do- 
rrek na syna. Kabański małąc dużą ro
dzinę oostanowH lok-tprom obrzydzić mie- 
szk"r>'p w swoim demu.

Zaczęło - si® .od zasrodzema i uniernotp- 
w’orr'a lokatorom kmzyTania ze wmóinoi 
ubikacji mieszczącej się w ogródku, od

Jednak, po uwzględnieniu zwyżki 
niektórych cen, należy przyjąć, że 
budżety te przewidują w zasadzie 
utrzymanie dotychczasowego pozio
mu wydatków.

Różnie jednak przedstawia się ta 
sprawa w poszczególnych wojewódz
twach. Np. sumy przewidziane na 
szkolnictwo podstawowe w woje
wództwach: łódzkim, lubelskim, kra
kowskim, kieleckim i bydgoskim oraz 
w miastach Łódź i Warszawa, są niż
sze od tegorocznych. ■ Odwrotnie na
tomiast r— lepsze wyposażenie szkól 
podstawowych w przyszłym roku 
przewidują województwa: koszaliń
skie, olsztyńskie, katowickie, wroc
ławskie i zielonogórskie oraz m. Poz
nań.

Na konferencji podkreślano, że mi
mo trudnej sytuacji gospodarczej 
kraju w żadnym wypadku nie należy 
dopuścić do zmniejszania funduszów 
na oświatę. Dlatego też w budżetach 
województw, w których ujawniły się 
tego rodzaju tendencje, konieczne bę
dzie wprowadzenie odpowiednich po
prawek.

Uczestnicy konferencji omówili 
także wstępny projekt zarządzenia 
wykonawczego do pragmatyki doty
czącego oceny pracy nauczyciela. 
(PAP).

wyeksploatowano w Polsce 2,4 mld. 
ton węgla, czyli zasoby równe 30 
kopalniom. Wynika z tego, że w 
Polsce istnieje deficyt 23 kopalń.

Ten właśnie deficyt kopalń oraz 
rabunkowa gospodarka okupanta w 
czasie wojny spowodowały perturba
cje w planowej gospodarce przemy
słu węglowego. Do tego dochodzi 
brak dostatecznego rozpoznania złóż 
węglowych, mała ilość otwartych po
kładów węglowych oraz poważne błę
dy w samej organizacji wydobycia 
węgla. Do tych błędów należało m. 
in. wybieranie po wojnie gorszych, 
zanieczyszczonych kamieniem pokła
dów, co w konsekwencji podrażało 
koszty wydobycia węgla.

Następujący obecnie rozwój prze
mysłu węglowego ma wyrównać te 
zaniedbania oraz zapewnić wzrost 
wydobycia węgla w r. 1960 do ilo
ści przewidzianej planem 5-letnim, 
a w następnym dziesięcioleciu do 
110 min. ton.

Środki finansowe przeznaczone na 
ten cel wynoszą na bieżącą pięcio
latkę 3 mld. 496 min. zł, czyli o 150 
min. więcej niż w okresie planu 
6-letniego. 30 proc. sumy na inwesty
cje w bieżącej pięciolatce Min. Gór

nictwa i Energetyki przeznaczyło na 
budowę nowych kopalń i poziomów 
wydobywczych. Sumę większą o po
nad 200 proc. niż w sześciolaJ ?e prze
znaczono na badania geologiczno- 
poszukiwawcze. Duże środki pienięż
ne przewidziane są na rozwój zakła
dów mechanicznej przeróbki węgla, 
poprawę bezpieczeństwa i higieny 
pracy itp.

Niezależnie od tego Min. Górnic
twa i Energetyki cpraoowuje per
spektywiczne plany rozwoju górnic
twa węglowego na ,okres 25 lat.

(PAP)

Dostawy 
gazu ziemnego

z Z S R R  dla Polski
Dostawy gazu ziemnego ze Zw. Ra

dzieckiego dla Polski —  oparte na 
zasadach istniejących umów handlo
wych —  wyniosą od listopada br. do 
marca 1958 r. —  ponad 60 min. m 
sześć.

W roku przyszłym radzieckie do
stawy gazu ziemnego dla naszych 
miast i ośrodków przemysłowych, m. 
in. dla Warszawy, Krakowa i Śląska, 
mają wynieść 150 min. m sześć. —  
co równać się będzie mniej więcej 
jednej trzeciej naszego krajowego 
zapotrzebowania. Ilość ta mogłaby 
być już obecnie zwiększona, gdyby 
nie zbyt mała przepustowość naszych 
urządzeń do przesyłania gazu ziem
nego. (PAP)

■ c i i i i c i

Plenum ZG Związku Zawodowego 
Pracowników Książki, Prasy i Badia

Nic o nas bez nas
INF. WŁASNA

Tyric O NAS B «z  NAS" — oto hasło, 
' V '  które najbardziej zdecydowanie prze
wijało się przez środowe obrady Plenum 
ZG Zw. Zaw. Pracowników Książki, Pra
sy i Radia. Zarówno w referacie, jak i 
dyskusji członkowie zebrania kategorycz
nie protestowali przeciwko dotychczaso
wemu stosunkowi do Związku poszczegól
nych resortów. Władze nadrzędne muszą 
uznawać w Związku Zawodowym pełno
mocnego przedstawiciela pracowników 
podległych im instytucji — głosi podjęta 
przez Plenum uchwała. O ile doszliśmy 
do porozumienia z RSW Prasą — stwier
dzali dyskutanci o tyle Min. Kultury zde

Przed Dniami Przec

Znów wokół ustawy
(Obsługa własna)

(VT AJ WYMOWNIEJSZE są cyfry,
-f- '  Mówią ane, że w br. zarejestro
wanych jest 500 tysięcy chorych na 
gruźlicę, a co roku na 10 tys. przy
padków wykrywa się 45 zachorowań 
na gruźlicę.

Jak temu przeciwdziałać? Przede 
wszystkim —  a o tym się przypo
mina zwłaszcza w czasie „Dni Prze
ciwgruźliczych”, (rokrocznie między 
1 a 10 grudnia) —  trzeba różnymi 
sposobami zachorowaniom zapobie
gać.

I tu na plan pierwszy wysuwa się 
profilaktyka, a więc wczesne wykry
wanie gruźlicy przez zdjęcia mało
obrazkowe, oraz szerokie stosowanie 
akcji dziecięcych szczepień przeciw
gruźliczych.

Wydane w tej sprawie zarządzenia 
np. o obowiązku ochronnych szcze
pień nie są przestrzegane. Obserwuje 
się również ucieczkę od prześwietlam 
Instrukcja o przymusie prześwietlali 
(1952 r.), obejmująca w pierwszym 
rzędzie pracowników zatrudnionych 
bezpośrednio przy opiece nad dzieć
mi, w przemyśle spożywczym, w służ
bie zdrowia —  jest nadal lekcewa
żona.

„Profilaktyka" miała stanowić najmoc
niejszy akord ustawy przeciwgruźliczej.

Cóż z tego jednak, że prócz profilak
tyki omawia się w prójeklach ustawy 
problem pracy dla osób chorych na 
gruźlicę i dla ozdrowieńców, że na „war

sztacie" jest sprawa domów dla chro
nicznie chorych, kiedy ustawy jak nie 
było, tak nie ma, a o jej wydaniu mó
wi się już od 6 niemal lat. Zmieniło się 
tylko to, że do tej pory obowiązek zwal
czania gruźlicy spoczywał jedynie na 
Alin. Zdrowia. Według ostatniej wersji 
projektu ustawa nakłada ten obowiązek 
również na inne resorty m. in. na Alin, 
Pracy i Opieki Społecznej, na PCK.
Istnieje obawa, że ustawa, której 

nie udało «ię zrealizować w jędrnym 
ministerstwie —  uzgadniana i opra
cowywana teraz przez kilka resortów, 
nie ujrzy w ogóle światła dziennego. 
Trzeba pamiętać również i o tym, 
że ustawie należy jeszcze zapewnić 
środki wykonawcze.

B. M.

29 b. m.
„Dzień Podchorążego”

29 bm. obchodzony będzie w szko
łach oficerskich „Dzień Podchorąże
go”. W dniu tym we wszystkich 
szkołach odbędzie się zaprzysiężenie 
nowego rocznika słuchaczy.

Obchody, które odbędą się z okazji 
„Dnia Podchorążego”, poświęcone 
będą również uczczeniu rocznicy wy
buchu Powstania Listopadowego.

(PAP)

0 0 ©
cydowanie sprzeciwia się współpracy z 
nami. Resor, ten uważa nasz związek za, 
rzecz zbędną i utrudniającą mu pracę. 
Ministerstwo nie dopuszcza przedstawicieli 
Związku do wglądu w swój plan prac- 
Nienajlepiej układała się także dotych
czas nasza współpraca z Komitetem do 
Spraw Radiofonii „Polskie Radio".

Czyż możemy bronić interesów pracow
ników bez znajomości pracy resortów? — 
pytali dyskutanci. Ponieważ żadne do
tychczasowe próby porozumienia nie da
ły rezultatów, Plenum postanowiło odwo
łać się do CRZZ w sprawie przyspiesze
nia uchwał o uprawnieniach związko
wych.

Zarówno plenarny referat, jak ł dysku
sja wysunęły szereg bardzo istotnych dla 
pracowników Książki, Prasy i Radia 
spraw, które wymagają jak najszybszego 
załatwienia. Są to przede wszystkim: ko
nieczność przezwyciężenia oporu resortu 
do tworzenia w wydawnictwach, rad pra
cowniczych, konieczność wprowadzenia 
nowego układu zbiorowego w wydawni
ctwach, prasie i radiu. Jest to wreszcie 
sprawa połączenia rozglo.-.ni z radiostacja
mi i techniki telewizyjnej z programem.

Wiele miejsca zajęły w dyskusji sprawy 
socjalne i bytowe, do których Związek 
podchodzi z dużą troską. Dowodem tej 
troski jest m. in. podjęta przez Plenum 
uchwała o pomocy emerytom. Mówi ona 
o tym, źe każdy członek Związku w chwili 
przejścia na emeryturę i wyłącznego u trzy 
mywania się z renty otrzyma jednorazową 
Zapomogę w wysokości wpłaconych p,z„z 
niego związkowych składek. (H. P.).

A KIEDY G R U N  — WALD?!
WARSZAWA. Usportowiony „Ku

rier Polski ' bije chyba rekord dęto- 
logii, proponując utrzymanie w pol
skim pilkarstwie jako głównego do
pingu — hasła „Chorzów!", motywu 
jąc to w następujący sposób:

„W Chorzowie Polacy,, zagrali swo
je najlepsze powojenne spotkanie. 
Zagrali Wielki Mecz. Chorzów zasłu
żył, aby jego imię było od dziś.aj 
naszym -narodowym zawołaniem pił
karskim".

PODEJRZANY FACET
RZESZÓW. „Nowiny Rzeszowskie" 

informując o pewnej aferze, w którą 
zamieszany jest niejaki ob. Soiendcr, 
niszą m. in.:

„ Marian Sołender posiada w Ołpi- 
vach najpiękniejszy dom, w całej wsi. 
Nic w tym nie byłoby dz.wnegj, 
gdyby nie to, że prowadzi on ponad
to dość dostatnie życie, na co już 
dawno zwracali uwagę mieszkańcy 
Olpin."

PODAŁ TYŁY...
GDAŃSK. „Dziennik Bałtycki" do

nosi o trzygodzinnej bitwie pijaków, 
przybyłych na spęd bydła do Lubi
chowa. Z frontu tej bitwy dziennik 
notuje m. in.:

„Zamroczenie alkoholowe spowo
dowało, że jeden z uczestników wal
ki, nie mając w końcu z kim się bić, 
usiłować się powieś.ć, inny zaś, któ
ry oberwał kłonicą, zachował się ni
czym struś, wsadzając głowę w kop- 
czysko i wystaw\.,ąc na razy prze
ciwników pozosta.e części ciała"...

NA FANFANA
KRAKÓW. Na czele aresztowanej 

niedawno grupy aferzystów samocho
dowych stali Józef Szumlański, pro
jektant w Biurze Studiów i Projek
tów Hutnictwa, oraz Kazimierz Woj- 
tal, ekonomista ZBM Nowa Ruda.

Obaj wymienieni byli z zawodu 
fryzjerami.

DŁUGI SEANS
POZNAN. Niejaki Wojciech Ka- 

sprowski zapragnął — po libacji — 
obejrzeć film „Marty" w kinie w 
Antoninku. Ponieważ bileter go nie 
wpuścił, Kasprowski wtargnął do ka
biny operatora, zabrał część taśmy 
filmu, którą następnie zniszczył na 
pobliskim polu.

Stąd skazał go na rlJk więzienia.

COS Z EGZOTYKI
SZCZECIN. „Głos Szczeciński" — 

przynosi kolejną rewelację z podró
ży swego wysłannika z Holandii. Pi
sze on m. in.:

„Późnym wieczorem większość mie
szkańców Haarlemu wypoczywa po 
całodziennych trudach w swych 
mieszkaniach. Aby się o tym prze
konać, wystarczy zajrzeć przez ni
skie, szerokie i zwykle niezaslonięle 
okna"...

TUBYLCY
SIĘ PRZYZWYCZAILI

WARSZAWA. „Głos Pracy" ostro 
piętnuje fakt, iż w restauracji „Kro
kodyl" połączono funkcje pilnowa
nia porządku w ubikacji oraz wycie
rania talerzy. Dziennik pisze m. in.:

„Goście „Krokodyla ', a zwłaszcza 
goście zagraniczni, pasjonują się pro
blemem, czy najpierw czyści się tale
rze, a potem muszle klozetowe, czy 
też odwrotnie".

KOPĘ LAT...
ZIELONA GÓRA. „ Gazeta Zielono

górska" drukuje rozmowę z aktorem 
filmowym, Zygmuntem Kęstowiczem. 
Autor wywiadu tak rozpoczyna rela
cję:

„Fakt, że lata wczesnej młodości 
spędziliśmy iv sąsiadujących ze sobą 
województwach ułatwił nam rozmo
wę..."

Na froncie zabobonu i ciemnoty

A jednak Chorzów może się powtórzyć
Oa naszego sfjec/atnego wysłannika

nr ISTORIA obu bramek na lipskim Sport- 
Forum dobrze jest już ‘wszystkim zna

na. Równie dobrze wiemy, kio zawiódł, 
a kto zdał egzamin w trzecim, decydują
cym meczu z ZSRR. Nie ma powodu, aby 
do tego powracać.

Wyszliśmy (tak przynajmniej się nam 
zdaje) z „zaczarowanego kręgu" zwalania 
wszelkiej winy za porażkę na złe zesta
wienie składu. Nikt jakoś nie próbował 
odsądzać płk. Reymana od czci i wiary za 
ta, że np. wystawił Kempnego, a nie Po
hla, Stefaniszyna a nie Gronowskiego. 
Trudno przecież sobie wyobrazić, by je
den Pohl mógł wygrać mecz, gdy reszta 
ataku w ogóle nie Istniała.

Tym dziwniejsze wydają się wzajemne 
sarkania na siebie graczy drużyny repre
zentacyjnej. I tak np. Brychezy po me
czu powiedział ni mniej ni więcej: „Mecz

by mieć największe pre?»n.sje. Dodał tyl
ko, iż był szczelnie obstawiony nie tylko 
przez Neitę, ale i przez Wojnowa oraz 
Kesariewa.

Brychezy, jak widać, ma słabą pamięć. 
W przedmeszowych dyskusjach nad skła- 
cie*łl nigdy przecież nie kwestionował po
zycji Cieślika, a gorąco wypowiadał się 
nie za Leninerem, lecz Baszkiewiczem.

Inni nie byli zresztą lepsi. Jankowski 
miał zastrzeżenia do Zientary, Zientara z 
kolei do... Jankowskiego. Wszyscy, jakby 
na przekór słowom trenera NRF Herbei • 
gera o koleżeńskim duchu, panującym w 
polskiej drużynie.

Przypuszczamy, iż wszystkie te wypo
wiedzi spowodowane były pomeczowym 
szokiem. Nikt przecież w kraju nie robi) 
tragedii z porażki z lepszym przeciwni
kiem. Na tyle jeszcze Chorzów wszystkim

przegraliśmy wskutek złego zestawienia | w głowie nie poprzewraca?.
składu. Na prawym skrzydle powinien 
grać Pohl, a na lewym Lenlner. Również 
nie powinien grać w drużynie Cieślik. To. 
że strzelił dwie bramki w Chorzowie 
wcale nie oznacza, że był najlepszym na
szym napastnikiem. Brychezy, prawdopo
dobnie. . ze skromności, niewiele mówił o

Wbrew jednak tym wszystkim, którzy 
wpadli po meczu w skrajny pesymizm i 
mówią, iż Chorzów zdarzył się tylko raz 
— śmiemy twierdzić: Chorzów może się 
powtórzyć!

Nie zgadzamy się stanowczo z opinią, iż 
drużyna radziecka zagrała w Lipsku le

swojej grze, choć właśnie do niego można I piej niż na Stadionie Śląskim. Wykazała

tylko większą ostrożność i wolę walki. W 
przeciwieństwie do Polaków, których spa
raliżowały nerwy. Spotkanie w CTiorzo- 
wie wygraliśmy nie na skutek słabości 
ZSRR, lecz dzięki doskonałemu dniu pol
skiej drużyny. Ten dzień może się każdej 
chwili powtórzyć. Od czasu zeszłorocznej 
porażki z NRD zrobiliśmy bowiem kolo
salne postępy, jednak jeszcze nie takie, 
by na zawołanie wygrywać z ekstraklasą 
światową.

Wśród rozmaitych możliwości rozwiąza
nia sprawy Izraela pojawił się ostatnio na 
widowni projekt hiszpański, dodatkowych 
rozgrywek między państwami, które za
jęły drugie miejsca w swych grupach — 
w celu Wyłonienia przeciwnika dla Izrae
la. W tym ew. leurnieju widzimy rolę dla 
Polski. Nie oznacza wcale, byśmy wiązali 
z nim wielkie nadzieje na Sztokholm. Są 
od nas silniejsze jedenastki, jak np. Hi
szpania, kióre też musiały zadowolić się 
drugim miejscem w grupie. A?e w tej 
konkurencji okaże się, co je? < imy na
prawdę warci, jaka jest nasza rzeczywista 
pozycja w Europie. A przy dobrym dniu 
stać nas znów na splatanie „figla" bar
dziej renomowanemu przeciwnikowi, pou 
jetln.m warunkiem, że grac:e zapomną o 
wzajemnych kwasach, a owiani będą du
chem zwycięstwa, tak. Jak w Chorzowie.

W. Szk.

P OD tytułem „Głos wolnych” byd- 
K goski zarząd Wojewódzkiego Od
działu Stowarzyszenia Ateistów i 
Wolnomyślicieli wydal już dwie jed
nodniówki. Pierwszy numer w 5 tys. 
egzemplarzy, następny już w 7 tys. 
świadczą o wzrastającym zaintereso
waniu i są prognostykiem, że projekt 
przekształcenia jednodniówki w stale 
pismo jest realny.

„Głos wolnych” w spokojnym rze
czowym tonie wykłada swoje argu
menty w obronie świeckiej etyki i 
racjonalnego myślenia, publikując 
przy okazji interesujące dane o cha
rakterze informacyjnym. Oto np. sta
tystyka — ilu jest katolików na świę
cie. Za „Kierunkami” —  które oce
niają tę liczbę na 464,2 min, „Głos 
wolnych” oblicza, że stanowią oni 
17,5 proc. ogólnej liczby 2.655 min 
ludności świata. Jeśli weźmie się jed
nak pod uwagę, że podana przez 
„Kierunki” liczba obejmuje również 
osoby jedynie formalnie zapisane do 
kościoła rzymsko-katolickiego to oka
że się, że ten procent będzie mniej
szy. ,
\ Zgoła sensacyjny artykuł zamieszcza 
listopadowy numer „ Głosu wolny h ‘. Otóż 
tu Wąbrzeźnie, w Lipnicy i Goiubiu dzia
łała w ostatnich latach znachorka Maria 
Gladychowa. Mieszkała ona w Lipnicy, w 
jej domu warowały olbrzymie zagłodzone 
psy. Pod piecem stała trupia czaszka, w 
kącie wisiała ucięta głowa krowy, wydzie
lająca straszliwą woń, potęgowaną padliną 
krowy leżącą w piwnicy. Na tej padlinie, 
na krowiej głowie i na psim iajnie Gla- 
dych hodowała... dżumę Rzekomo dla... 
ratowania świata! Kiedy w 1955 r. władze 
zaczęły przemocą usuwać padlinę, aby nie- 
dopuścić do jakiejś epidemii, napotkały 
zdecydowany opór.

„...To, że potem „pani doktorka" — pi
sze „Głos Wolnych" — znalazła się w za
kładzie dla umysłowo chorych nie prze
szkadzało ludziom wierzyć w jej czaro
dziejskie siły. Nawet „Dookoła świata“ 
przysłało dziennikarza, aby bronił jej ta
lentu. Nawet centralne władze z Warsza
wy staniały w jej obronie, więc lekarze 
wąbrzescy i lokalne władze przymrużyły 
oko, kiedy „ pani doktorka" uciekła z za
kładu".

Nowym miejscem praktyki Gładychowej 
stało się Wąbrzeźno, gdzie przy ul. Gru
dziądzkiej u niejakiej Wiśniewskiej urzą
dziła sobie gabinet przyjęć. Za poradę 
brała 50 zł.

I wody zagotować to i wypić w ciągu jed
nego dnia. Przez 5 dni pić po litrze wody 
zaprawionej czterema łyżkami soli... Ud. 
Na deser leczniczy znachorka kazała spo

żywać cztery paczki dziennie pieprzu i za
gryzać dwoma śledziami.

Sekcja zwłok pacjenta wykazała, źe 
chorował on na przewlekły lorzód żołąd
ka i czarodziejskie leczenie spowodowało 
uszkodzenie błony śluzowej jelit, następ
nie ich martwicę a potem zgon.

Podobne metody leczenia stosowała Gła- 
dychowa wobec innych swoich pacjen
tów. Kiedy wydano nakaz jej aresztowa- 
ńia — znachorka gdzieś znikła.

„Ukrywa się dotychczas po ws ach w 
okolicach Wąbrzeina i Golubia, otoczona 
nimbem, „wielkiej doktorki", każe pić na
iwnym ludziom pre arowane przez siebie 
lekarstwa — ona, wielka czarownica z Li
pnicy, była słuchaczka akademii medycz
nej, kobieta pół obłąkana, upatrująca cu
downych właściwości leczniczych tu soli 
kuchennej, pragnąca ratować świat przed 
bombą atomową zarazkami dżumy

Pomysłowa inicjatywa
nowosądeckich spółdzielców

Spółdzielcy z pow. Nowy Sącz, człon
kowie różnych typów spółdzielni, zainicjo
wali i rozpoczęli niespotykaną dotychczas 
w polskim ruchu spółdzielczym formę 
współpracy..

Spółdzielnie zrzeszone w CRS, „Samo
pomoc Chłopska", CZSP, ZSS „Społem", 
owocowo-warzywnicze i inne powołały .do 
życia tzw. Radę Spółdzielczą, w skład 
której wchodzi po dwóch przedstawicieli 
każdej spółdzielni.

Rada organizuje współpracę \ współdzia
łanie między . spółdzielniami w zakresie 
produkcji, handlu, usług aż do spraw 
finansowych włącznie, nie ingerując jed
nak w wewnętrzne sprawy spółdzielni. 
Ponadto Rada reprezentuje m. in. intere
sy wszystkich spółdzielni wobec lokalnych 
władz administracyjnych i organizacji po
litycznych, a w razie potrzeby udziela 
tym spółdzielniom pomocy przy załatwia
niu przez nie różnych spraw z nadrzęd
nymi władzami spółdzielczymi.

Jednym z wielu efektów działalności 
Rady są tzw. międzyspółdzielcze giełdy 

Na kartce papieru, którą znaleziono u ! towarowe. Raz w miesiącu zbierają się
zm.arł.&aa io.i ncicie-r r̂t fnisa , . , ,, . , ^przedstawiciele wszystkich spóH^Dlni, 

oferując różne produkowane przez siebie 
towary. (PAPV

zmarłego jej pacjenta znaleziono taką oto 
receptę na chory żołądek.

Zmieszać: ról kilograma soli, trzy łyżki 
cukru, dolać jeuną szklankę muślanki i 6
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I n s t y t u t  „ k r ó t k i c h  s e r i i "

Instytut Wzornictwa Przemysłowe
go był już przedmiotem niejednego 
artykułu prasowego. Wytykając mu 
pewne błędy, nikt nie negował po
trzeby istnienia Instytutu. Wystarczy 
rozejrzeć się wokół —  tyle jest' do 
zrób enia, by przedmioty codziennego 
użytku, przedmioty, którymi się ota
czamy i z którymi wypada nam ob
cować w dniu powszednim, były ład
niejsze, estetyczniej sze, bardziej no
woczesne. Dysproporcja w estetyce 
na_-z^cn ubrań, urządzenia naszych 
ckrnów —  ba, legendarnych już opa
kowań naszych papierosów — w po
równaniu z produkcją wielu innych 
krajów jest uderzająca i nie tyle 
trzeba ubolewać, co. zastanowić się, 
jak dysproporcję tę wyrównać. Nie 
znaczy to wcale, że nie marny pew
nych osiągnięć. Te jednak są raczej 
„egzemplarzami*1 pojedynczymi, rzec 
można okazowymi, które przemysł 
nasz nie zawsze chce, czy może upo
wszechnić.

Dla zwykłego śmiertelnika jasny stąd 
wniosek, że pracy w tej dziedzinie jest 
wiele i że do' wykonania jej potrzeba nie 
byle jakich tęgich głów, zarówno spo-
śród plastyków, jak i ekonomistów. Nie
Av.ys.arczy Łowieni stwór;tyć piękne 5>vzo-
ry — trzeba pizeKotitać iia bryki, rady ro-
botmicze, że wprowadzeni e „nowego" jest
opłacalne, jeżeli nie dziś to jutro. Tri«eba
zastanowić się nad pewiJi.yinl u kazi;tiku-
mi, k óre wyłącznie resp ektują ilość bez
względu na jakość i este ' y kę wy konitnia.
Trzeba wreszcie w 
Cen mieć niejedne"

Pańs iwo w ej Kon 
przy mierzeń

nisji 
°a i

znawcę, k óry przy 
ceny wyrobom esic

zna prawo wyż;szej

„PRODUKCYJNY” INSTYTUT
Powołany kilka lat teniu Instytut 

Wzornictwa Przemysłowego kilka
krotnie zmieniający profile, zakres 
pracy i nazwy —  jest placówką o 
charakterze naukowym. Jako taki 
powinien być przede wszystkim ku- 
tnią myśli twórczej, przekaźnikiem 
doświadczeń i osiągnięć światowych, 
czynnikiem opiniodawczym i mądrym 
doradcą.

Po wielu perypetiach, których nie po
ra lu opisywać, po oapareiu zakusów na
caikowitą parcelację Jnsiytu.u między 
poszczególne resorty — Instytut os.al 
Si,, przj min. i i u  mysłu miiyk.ego. aam 
takt taniej prz> należności zakresiu uość 
ścisie pole działania. Praca w niektórych 
dziedzinach wytwórczości układa się nie
źle, np. w dziecięcym przemyśle odzieżo
wym nie s„raszą juz ubranka-okrop,eii- 
siwa. Jest to wynik uporczywej pracy 
trzech osob. Ale chyba nie o to chodzi, 
by trzy komety objeżdżały wszys kie te
go rodzaju fabryki w Polsce, stawały 
przy maszynach dziewiarskich, przy sto
lach krojczych i wprowadzały swoje ino-' 
ciele w życie.

Milo siię ogląda niektóre przedmioty 
zaprojektowane przez pracowników in
stytutu— szczególnie w dziale ceramiki, 
meblarstwa. IJrace te wykazują niewąt
pliwe zaouiości projektodawców. Siedząc 
w takim właśnie lutetu, który chciałoby 
się mieć i nie można kupie, oubyiam 
prawie dwugodzinną rozmowę z dyrekto
rem InstyiU.u p. Zaborowskim. Rozmowę 
pouczającą. Wykrystalizowało się w niej 
parę pewników i wiele wątpliwości. 
Zdaniem dyr. Zaborowskiego In

stytut pracował dotąd nienajlepiej 
i przede wszystkim nie operatywnie. 
Tak jakby trochę w ogonie produkcji. 
Przykład? —  w ciągu trzech lat o- 
pracowano w Instytucie 6 wzorów 
dywanów z pełną dokumentacją —  
w tym czasie jednak przemysł wpro
wadził do produkcji kilkadziesiąt 
wzorów.

Plastyk —  zdaniem mego rozmów- 
| cy —  musi umieć nie tylko projek
tować, ale jak zajdzie tego potrzeba 

l stanąć i pokazać jak jego wzór na
leży przetworzyć w produkcji, utrzy
mywać osobiste niemal kontakty z 
fabrykami. Celem wprowadzenia pla
styków w tok produkcji, celem kon
kretnego sprawdzenia wszystkich 
wzorniczych pomysłów plastycznych 
Instytut stworzył własny zakład eks
perymentalny produkujący krótkie 
serie. I w tym kryje się cała pozor
na tylko racja.

Instytut kosztuje państwo 4 min zł 
rocznie, a być może dzięki pracy zakła
dów eksperymentalnych będzie można 
poważnie zmniejszyć tę dotację. Bvć mo
że jest rzeczą bardzo cenną zatrudnienie 
w zakładzie około 280 osób. Być ‘może

ie kryzys, tylks »rece$ja«
DOKŁADNIE przed rokiem, w koń

cu listopada 1956 r., podczas po
dróży po Ameryce trafiłem do stoli
cy przemysłu samochodowego —  De
troit. Od dyrektora jednej z fabryk 
samochodów usłyszałem wówczas ta
ką opinię:

„Jeżeli pan się interesuje gospodarką 
amerykańską, niech pan w roku 1957 śle
dzi liczby, do.yczące sprzedaży samocho
dów. Chcemy sprzedać w ciągu tego roku 

6,5 miliona samochodów. Jeśli sprzeda
my, wszystko będzie dobrze. Jeśli jednak 
sprzedamy mniej, powiedzmy tylko 6 mi
lionów, oznaczać to będzie, że coś się w 
gospodarce amerykańskiej zahaczyło"...

Według ostatnich informacji prasy 
nowojorskiej wygląda na to, że sprze
daż samochodów w roku bieżącym 
nie przekroczy 5,9 miliona.

W notatkach z tej zeszłorocznej 
podróży amerykańskiej znajduję rów
nież następujący cytat z tygodnika 
„U. S. News and World Report** z 
dnia 16 listopada 1956 roku.

„Na początku 1357 
roku „boom " (oży
wienie gosrt>.ixwv.ze) ____

obywatel dotknięty będzie również 
przewidywanym przez fachowców 
dalszym wzrostem cen —  pomimo 
recesji —  w przyszłym roku.

Podobnie przedstawia sytuację spe
cjalista gospodarczy „New York Ti
mes”, Edwin L. Dale, który w kores
pondencji z Waszyngtonu, datowanej 
15 hm. stwierdza, że „dyskutowaua 
szeroko recesja gospodarcza już się 
zaczęła**. Powołując się na urzędowe 
dane statystyczne, Dale pisze, że pro
dukcja przemysłowa w październiku 
br. spadła o 2 puinkty i doszła do 
najniższego poziomu od czasu straj
ku robotników stalowni w lipcu 
1958 roku. Poziom produkcji w paź
dzierniku br. był o 4 punkty niższy, 
niż w październiku 1956 r. W  szcze
gólności zmniejszyła się produkcja 
stali, materiałów budowlanych, urzą
dzeń przemysłowych, aparatów tele
wizyjnych, mebli i samochodów.

mmW Mkramik
sklep, który sprzedawać będzie krótkie 
serie zdobędzie szturmem rynek. Na to 
wystarczy jednak stworzenie spółdzielni 
plastyków — jeżeli zaś chodzi o podnie
sienie estetyki produkcji, na to trzeba 
bardziej masowego niż dotąd wprowadza
nia wzorów Instytutu do produkcji. 
Stworzony „produkcyjny** charak

ter Instytutu ograniczony jedynie do 
kilku branż, zwalnia go absolutnie 
od troski o estetykę całości produk
cji. Wobec tego, że nie ma w naszym 
kraju takiej placówki —  wolnoć 
Tomku w każdej gałęzi przemysłu, 
w każdej dziedzinie wytwórczości.

WOLNA KONKURENCJA 
Z „ŻONĄ MODNĄ**

Kilka miesięcy temu zakończyła 
pracę międzyresortowa komisja po
wołana przez premiera Cyrankiewi
cza, która miała rozpatrzyć sprawę 
Instytutu. Wnioski Komisji postulują 
przekształcenie Instytutu w placówkę 
międzyresoi Iową o charakterze arty
sty czno-nankowym podporządkowaną 
Min. Kultury i Sztuki. Tylko taki 
charakter Instytutu pozwoli mu speł
nić te zadania, o których pisaliśmy 
na początku

Tymczasem jednak zakład ekspery
mentalny „ruszył *, natomiast wnioski 
komisji czekają na załatwienie. W 
konsekwencji tego w Instytucie, w 
którym i tak od lat panuje nie naj
lepsza • atmosfera pracy —  obrońcy 
utrzymania Instytutu jako placówki 
naukowej nie mają radosnego życia. 
Dyr. Zaborowski konkretyzuje swoje 
plany konsekwentnie. Potrafiono zli
kwidować bursę dla studentów szkół 
artystycznych, w której mieli się zna
leźć ci, którzy praktykowali w In
stytucie, rozprzedać wzory mebli 
przechowywanych w magazynach, po
wołując się na rozporządzenie o u- 
płymnieniu zbędnych dla instytucji 
biurek.

Jeśli dalej tak pójdzie, będziemy 
mieli prawdopodobnie jeszcze jeden 
ładny i dirogi sklep podobny „Żonie 
modnej** i... nadal „efektowne** opa
kowania papierosów, brzydkie neony 
i porcelanowe zajączki w witrynach 
stołecznych sklepów.

NA CODZIEŃ Z PIĘKNEM
W  przemyśle pracuje ponad 250 pla

styków, powstało już wiele komórek 
wzorcujących, istnieją dalsze możli
wości zatrudnienia plastyków, dalsze 
rozwijanie takich placówek. Tym 
właśnie ludziom może i powinien 
pomóc w pracy międzyresortowy In
stytut, spełniając zadania bieżącego 
opiniowania wzorów, opracowując 
dokumentację, przekazując nowości 
ze świata. To po stokroć więcej niż 
wypuszczenie na rynek 500 m arty
stycznej tkaniny.

Na koniec wypada się zgodzić z dyr. 
Zaborowskim, że nikogo nile można zmu
sić do kupowania rzeczy estetycznych, do 
nowoczesnego urządzania mieszkania, do 
tego by wszyscy chcieli obcować z pięk
nem na codzień. Ale przecież, — właśnie 
Instytut może i powinien rozpocząć sze
roką propagandę piękna na codzień — 
poprzez wystawy, konkursy, artykuły w 
prasie, poprzez rozsądne premiowanie 
wprowadzanych do produkcji wzorów’.
Sprawa Instytutu nie może czekać 

do „jutra**. Wojnę brzydocie trzeba 
wypowiedzieć od zmaz i to „jak kraj 
długi i szeroki**.

M ARIA KOSIŃSKA

Wyspiański w wydawnictwach
Rok Wyspiańskiego przyniesie w dzie

dzinie wydawniczej kilka interesujących 
pozycji. Najpoważniejsza z nich to zbio
rowe wydanie dziel Wyspiańskiego, przy 
gotowywane przez Krakowskie Wydaw
nictwo Literackie. W 14 tomach (pierw 
szy ukaże się w styczniu 1958 r.) zam
knięta zostanie cała twórczość Wyspiań
skiego, prócz jego korespondencji, którą 
ma wydać „Ossolineum". Ciekawym u- 
zupelnieniem dziel będzie tom wspom
nień o Wyspiańskim ludzi mu współ czes 
nych, przygotowany przez prof. Pło- 
szewskiego, autora opracowania nauko
wego dzieł.

Drugim ważkim wydarzeniem wydaw
niczym będzie aibum poświęcony Yfy- 
spi&ńskiemu (wydają go „Arkady") za
wierający kilkadziesiąt reprodukcji dzie 
plastycznych artysty. Trzecim — pocz
tówkowe reprodukcje krakowskich obra 
zów i rysunków Wyspiańskiego (przy
gotowuje do druku Stowarzyszenie Księ
garzy).

Wydawnictwa krakowskie wypuściły 
Już na rynek dwie mniejsze pozycje 
związane z twórczością poety. Są to: 
„Kraków w twórczości Wyspiańskiego"

L ISTOPAD jest w Albanii, podob- | 
nie jak u nas, wietrzny, chłodny i 

i mokry. Adriatyk, w lecie gładki jak 
lustro, w listopadzie jest wiecznie 
wzburzony. Właśnie 13 lat temu, w 
drugiej połowie listopada, 70 tysię
cy albańskich partyzantów wypędza
ło ze swej ojczyzny ostatnie oddziały 
niemieckiego okupanta. Albańczyk od 
dzieciństwa przywykł do noszenia 
broni. Akcje bojowe partyzantów da
ły się debrze we znaki włoskim, a 
potem hitlerowskim okupantom.

W Polsce symbolem albańskiego 
męstwa jest postać legendarnego nie
mal -Skanderbega. W Albanii zaś naj
popularniejszym z Polaków jest od 
kilku wieków nie kto inny, jak Jan 
III Sobieski. I Skanderbeg i Sobieski 
walczyli z Turkami, których jarzmo 
gniotło Albanię przez 450 łat.

Trzynasta rocznica wyzwolenia Al
banii zbiega się z 45-łeciem oswobo
dzenia tego kraju spod władzy Tur
ków. Pierwsze trzydzieści lat Alba
nii tak przedstawiał w 1938 roku 
humanista albański, Migjeni:

„Żyjemy tak, jak żyli nasi przodkowie 
— te same mamy smutki i radości, tak 
samo zagubieni jesteśmy wśród gór. 
Spójrzcie na nas, jednemu przez dziury w‘ 
koszuli prześwieca chude, żółtawe ciało, 
drugi ma brzuch płaski, jak deska. Jeden 
pada z głodu, inny zaś zaciska zęby, aby 
w gorączce nie szczękały".

W  tych słowach nie ma przesady. 
Nawet encyklopedie me pisały wów
czas o Albanii inaczej, jak „prymi
tywny kraj, rządzony przez głód, ma
larię i króla Anrned Zogu”. Najniższa 
stopa życiowa w Europie, 85 proc. 
analfabetów.

Natura bogato wypós¥żyła Albanię. 
Miedź, ropa naftowa, asfalt bitumicz
ny, węgiel, ruda żelazna, rozległe la
sy dębowe. W albańskim klimacie 
trzy razy do roku kwitną i owocują 
pomarańcze, znakomicie udają się wi
nogrona, figi, oliwki. Jedynie zachłan
ność włoskich spółek, eksploatujących 
kiedyś, niby kolonię, ten mały kraj, 
przewyższała szczodrość natury.

Po wojnie trzeba było zaczynać od 
zera. Rozpoczęto nie tyle uprzemysło
wienie, co właściwie prainduslriali- 
zację. Pierwsza w tym kraju linia

i „Tu żył i tworzył Stanisław Wyspiań
ski". (hp)

Nieznane listy Wyspiańskiego
W małej, ładnie wydanej książce (Kra

kowskie Wydawnictwo Literackie) uka
zał się zbiór nie drukowa yeh dofąd li
stów S anisława Wyspiańskiego z przed
mową Jana Wik ora. Są to lis y z roku 
1905 do krytyka i przyjaciela posty S a- 
nisiawa Lacka, tematycznie obraca ące 
się wokół starań o dyrekcję tea ru kra
kowskiego. w których to s araniach osta
tecznie zwyciężył, jak wiadomo, Ludwik 
Solski. Być może też ze względu na oso
bę Solskiego, o którym w lis ach jest 
również mowa, do tej pory nie oglasztro 
ich drukiem, choć o ich istnienu wżadi- 
mo było od dawna. Znajdcwa’y się om* 
w posiadaniu lekarza krakowskiego dr 

Kupczyka, opiekuna i przjjaciela pisa-

kolejowa uruchomiona została w ro
ku 1947, po niej —  pierwsza cemen
townia, pierwsza fabryka włókienni
cza, pierwsza rafineria, pierwszy 
wielki szpital, pierwszy teatr. Wszy
stko, co zbudowano, zyskiwało określe
nie „pierwsze**. Pierwsze i jedyne —  
w kraju, którego wczoraj stanowiły 
jeszcze patrierchalne obyczaje, które
go zwyczaje miały o wiele więcej 
wspólnego z fanatycznym średnio
wieczem, niż z drugą połową X X  
wieku.

W powojennych sukcesach Albanii 
żywo uczestniczyła —  obok Związku 
Radzieckiego —  również i Polska. 
Największy port albański, Durres od
budowano i wyposażono po wojnie 
przy pomocy polskich fachowców i 
według projektów naszych biur kon
strukcyjnych. W albańskich kopal
niach pomagają polscy specjaliści. 
Na dwóch istniejących liniach kole
jowych Albanii toczą się wagony z 
wrocławskiego Pafawagu. 2 tysiące 
młodych Albańczyków wyjechało na 
studia zagraniczne do ZSRR i krajów 
demokracji ludowej. Wielu z nich 
kończyło studia u nas, w Warszawie, 
Gliwicach. Kilkaset uzyskanych w 
Polsce dyplomów ma w Albanii do*- I 
brą markę. Pomoc radziecka dla A l
banii wyraża się dotychczas sumą pół 
miliarda rubli.

Przy wszelkich porównaniach starej 
Albanii z nową istnieje jedna wielka 
przeszkoda —  nie ma skali porów
nawczej. Likwidacja analfabetyzmu, 
obowiązkowe nauczanie w zakresie 
szkoły początkowej na wsi i szkoły 
powszechnej w miastach, sześć wyż
szych uczelni, pierwsze studio filmo
we —  wszystko to rzeczy, których 
znaczenia dla nielicznego narodu al
bańskiego chyba nie można przece
nić.

Wielkim, własnym wysiłkiem i z 
pomocą przyjaciół „biały kraj gór
skich orłów** wyrywa się z zapomnia
nego przez świat zakątka Europy, za
czyna równać krok z narodami, któ
re wcześniej rozpoczęty uprzemysło
wienie i postęp cywilizacyjny.

K. S.

rzy. Warto tu wspomnieć o pięknej i 
wzruszająco dyskretnej formie pomocy, 
jaką dr Kupczyk udzielał choremu na 
gruźlicę 1 żyjącemu w nędzy S an sta
wowi Lacko w!. Wpłacał en mianowicie 
pewne sumy gazę om krakowskim, i tóre 
drukowa y artykuły Lacka i które pie
niędzmi dr Kupczyka płaciły mu s osun- 
kowo wysokie honoraria. Lack nigdy się 
o ,ym nie dowiedział, (g)

Miniaturowa opsra H- Czyża
Dyrygent Henryk Czyż projektuje 

stworzenie eksperymemanego zespotu 
operowego, wzorowanego na amerykan 
ikim teatrze operowym „Afier Dinner 
Opera Company". W skład zespołu wcho 
dziłyby cztery giosy (po dwa męskie  ̂ i 
żeńskie), fortepian, perkusja oraz i!e. 
ilbo klarnet. Na każdy spektakl skła
dałyby się trzy miniatury operowe, 
trwające 15 do zo * ormą p rzy 
pominałoby to jednoaktówki twdraine.

Zainteresowanie projektem wśród kom 
pozytorów, literatów - librccistów i w 
Żw. Kompozytorów Polskich jest duże. 
W niedługim czasie ma się odbyć nara
da celem  omówienia realizacji tego typu 
widowisk operowych. (s)

Walka ze szmirą
Tyle już razy w ostatnim sezonie let

nim wczasowicze i kuracjusze uzdrowisk 
Dolnośląskich wychodzili wściekli i na
brani z różnych „sznurowatych" skła
danek, że wyiiz. kultury WRN we Wro
cławiu postanowił położyć kres tej sytu
acji i zarządził, że każda impreza mus, 
być oceniona przed występem przez w;a 
dz*f wojewódzkie.

Pomysł dobry i wart naśladowania i 
w innych województwach. Jedyne za 
strzeżenie może budzić tylko fakt, że 
uiż pod bokiem WRN w samym Wrocła
wiu panoszy się szmira uprawiana przez 
amatorów w ktnowych teatrzykach re- 
wiowych. (s)

Wielbiciele X Muzy
Jest ich blisko setka wielbicieli X 

Muzy — słuchaczy 2-letniego Studium 
Wieuzy o Filmie. A można tu mówić c 
adoracji zupełnie bezinteresownej, bo 
ukończenie Studium (mimo iż tormalme 
jest ono wydziałem łódzkiej Wyższej 
Szkoły Filmowej) nie daje żadnych u- 
prawnień, możliwości zatrudnienia iip.

O rzetelnym zainteresowaniu słuchaczy 
przedmiotem świadczy lakt, że dyscypli
na studiów jest ściśle przestrzegana (za 
3-krotne opuszczenie zajęć grozi skre
ślenie z listy słuchaczy.) — mimo że 
studentami są przecież ludzie pracujący, 
którym nie zawsze jest łatwo „wykroić" 
kilkanaście go dzin tygodniowo na wy kła 
dy, seminaria i projekcje.

Dyplom ukończenia wyższej uczeini 
jest warunkiem przyjęcia na Studium. 
Słuchacze zapoznają się tu z teorią, hi
storią i eftetyką filmu a także z. pisud- 
miotami „pomocniczymi", jak np. psy
chologia odbioru sztuki filmowej. Wy
kładowcami są profesorowie: R, Dreyer, 
A. Jackiewicz, B. Lewacki i J. Toeplitz,

(er)
Demonstracje
przeciw kolaborantowi

Gwałtowne demonstracje wywołała w 
Paryżu premiera sztuki Roberta Brasil
iach, „La łteine de Cesaree". Przed gma 
ehem Theatre des Arts zgromadziły się 
setki b. członków ruchu oporu, prote
stując przeciwko wystawieniu sztuki zna 
nego we Francji kolaboranta, który po 
wyzwoleniu skazany został na śmierć. 
W tłumie rozrzucano ulotki z reproduk
cjami artykułów Brashlacha, pisanych 
w czasie okupacji w tygodniku „Je suis 
panout". Wysiłki służby porządkowej 
nie zdołały przerwać demonstracji. Do
piero wezwane na pomoc silne oddziały 
policji rozproszyły tłum. W czasie de
monstracji poturbowany został m. in. 
wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Pa
ryża. Kiedy z blisko godzinnym opóź
nieniem rozpoczęto przedstawienie, ma
nifestanci rozrzucili na sali ampułki z 
cuchnącym płynem.

W wyniku tych demonstracji Rada 
Miejska Paryża zawiesiła przedstawienia 
icj sztuki. (stg)

A L B A N I A -
kraj górskich orłów

osiągnie punkt kul
minacyjny. W poło
wie 1957 raku z czn e 
się lekki spadek, któ
ry trwać będzie do 
końca roku. Na po-
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Korespondent „New York Times** 
również liczy się ze wzrostem bez
robocia, które jego zdaniem j>uż w 
ciągu tej zimy dojdzie do 4 milionów, 
„albo nieco więcej**.

Amerykańscy ekonomiści wymie
niają różne powody tej recesji. Jedni 
powołują się na nagromadzenie za 
pasów nie sprzedanych towarów, co 
skłonić miało przemysłowców do o- 
graniczenia nowych inwes-tycji. Inni 
wysuwają na pierwszy plan zagad 
nienie ograniczeń kredytowych, ko
niecznych ze względu na próby za
hamowania inflacji, które to ograni
czenia jakoby wpłynęły na zahamo
wanie całego życia gospodarczego. 
Jeszcze inni wymieniają jako jeden 
z powodów recesji pewne zmniejsze
nie zamówień państwowych dla prze
mysłu, czyli nazywając rzecz po 
imieniu — pewne ograniczenie za 
mówień zbrojeniowych.

Z tym się wiążą wypowiadane na 
głos nadzieje ekonomistów amery
kańskich na przezwyciężenie już roz

I
MÓWI się dziś dużo o nowator

stwie w sztuce. Wyspiański jako 
pisarz dramatyczny był w swoim 
czasie wielkim nowatorem i to nie 
tylko na miarę polską. Mówi się dziś 
dużo o polityczności literatury, o za
angażowaniu społecznym twórców. 
Wyspiański był pisarzem gorąco za
angażowanym w sprawy narodu. Je
go największe dzieła wyrosły z głę
bokiego przeżycia polskiej współcze
sności, ze zmagania się z jej bole
snymi zagadnieniami, z daleko wy
biegającej naprzód myśli o losach 
narodu. Był zjawiskiem odrębnym 
na tle krakowskiej moderny, głoszą
cej hasło „sztuki dla sztuki” , szydzą
cej z literatury wprzągniętej w służ
bę społeczną, zarażonej dekadentyz
mem — choć z moderną tą łączyła 
go niejedna więź. Zasłużył więc 
wkrótce na miano, którym tak chęt
nie u nas obdarzano wielkich poe
tów narodowych, na miano — wie
szcza.

Cóż „wieścił”? W  latach niewoli 
oczywiście najważniejsza była wol
ność, wyzwolenie. To Wyspiański 
przyjmował jako pewnik, który musi 
się spełnić. „Naród ma jedynie pra
wo być jako Państwo” — mówił w

czątku 1958 roku pro
dukcja przemysłowa 
obniży się o 7 do 10 
procent w stosunku 
do punktu szczytowe
go".

Redakcja tego cza
sopisma może te
raz z satysfakcją —  
choć bez rado
ści —  stwierdzić, że jej prognoza 
gospodarcza, przynajmniej jak do
tychczas, się potwierdza. Prasa ame
rykańska bowiem zgodnie stwierdza, 
że w ostatnich tygodniach zarysowu
ją się wyraźne objawy tego, co ekot 
nomiści amerykańscy nazywają „re
cesją”, czyli pewnego zahamowania 
aiktywności gospodarczej.

Ten sam tygodnik „U. S. News and 
World Report”, uważany za organ 
wielkiego kapitału, zamieścił dnia 1 
bm. artykuł na temat tej recesji, któ
ry zaczyna się od następujących 
stwierdzeń:

„Boom w przemyśle, który zaczął się w 
1954 reku, obecnie się skończył. Na jego 
miejsce przyszedł spadek w wielu dziet l  - 
nach działalności gospodarczej. Spat»k 
ten w ubiegłym tygodniu stal się w id o i- 
ry  poprzez różne przejawy: zyski śię 
zmniejszyły; ilość zamówień w fabrykach 
spadla; mniej buduje się nowych domów; 
produkcja przemysłowa nie wykazuje nor
malnego sezonowego wzrostu. Wreszcie 
znaczny spadek kursów akcji zasygnalizo- 
w’a*, że inwestorzy nie mają zaufania do 
przyszłości".

Autor tego artykułu zapewnia, że 
spadek czy recesja będzie łagodna, 
że nie potrwa dłużej niż 6 do 9 mie
sięcy, „albo nieco dłużej”, że nie ma 
obaw poważniejszego kryzysu, ale 
jednocześnie przytacza szereg niepo
kojących zestawień statystycznych.

Tak więc np. jego zdaniem wskaźnik 
produkcji dóbr „trwałych" (samochody, 
stal itd.) spadnie w trzecim kwartale 
przyszłego roku do 149 w stosunku do 
obecnego wskaźnika 161 (za 100 uważa 
się produkcję w latach 1947—49), a caia 
produkcja przemysłowa spadnie do 140 
w stosunku do obecnego wskaźnika 113. 
Znacznie zmniejszy się suma pieniędzy, 
wydatkowanych przez przemysł (około 
60 miliardów dolarów w przyszłym roku 
zamiast obecnych przeszło 67 miliardów, 
czyli spadek przeszło 10-procen! owy). 
Najbardziej niepokojący z punktu 

widzenia zwykłego obywatela ame
rykańskiego będzie przewidywany 
przez ekonomicznych ekspertów 
wzrost bezrobocia: według cytowa-

poczętej recesji. Ich zdaniem, wydat
nie ma się do tego przyczynić ocze
kiwany w przyszłym roku kolejny 
wzrost wydatków zbrojeniowych. Cy
towany przedtem tygodnik „U. S. 
News and World Report” stwierdza: 
„Istnieją poważne szanse, że pań
stwowe wydatki na zbrojenia istotnie 
się powiększą po rozpoczęciu sesji 
Kongresu”. A londyński „Economisf” 
który również poświęca wiele uwagi 
recesji amerykańskiej, przewiduje 
że radzieckie „sputniki” wykorzysta
ne będą w Ameryce dla propagandy 
na rzecz powiększenia kredytów 
zbrojeniowych, co z kolei przyczynić 
się miałoby do wyjścia z recesji.

Nie chciałbym wyolbrzymiać zna
czenia tej amerykańskiej recesji. Ale 
nawet poprzestając na danych i pro-

nale-
że 4 czy 5 milionów 

bezrobotnych to nie bagatela.

GRZEGORZ JASZUŃSKI

sekwencją był końcowy okrzyk w 
tym dramacie: „Więzy rwij”.

Ale co będzie z chwilą nastania 
wolności? Co zrobią Polacy z tą 
wolnością? Jak potrafią z niej korzy
stać? Czy ideę zdołają zamienić w 
czyn, wolność w wolne życie? To by
ły pytania, na które szukał odpo
wiedzi.

IW  „WESELU” ironicznym okiem 
spojrzał na społeczeństwo, zanali

zował jego słabości, jego bezsiłę, je
go omamienie czarem Złotych Ro
gów i Chochołów, jego tragiczną 
apatię w chwili gdy wyzwolenie 
stawało się realne. „Wyzwolenie” 
dało również obraz tego społeczeń
stwa, jego różnych ideologii, jego 
poddania się idei wolności, która sta
ła się jakimś oderwanym od życia 
absolutem, celem sama w7 sobie, czci
godną relikwią nie przeznaczoną dla 
życia codziennego. Dlatego Koi rad 
w dramacie zabija poezję, która to 
sprawiła. Sam przy tym wpada w

nego artykułu, „bezrobocie prawdo" 
podobnie wzrośnie z obecnych 2,9 
miliona do 4 milionów w7 pierwszej 
połowie przyszłego roku i do 5 mi
lionów w drugiej połowie”... Zwykły

gnozach prasy amerykańskiej, 
Ży stwierdzić,

W 50 rocznicę śmierci 
St. Wiispiańskiego

konflikt tragiczny. Sam naznaczony 
jest piętnem niemocy, która mu nie 
pozwala na rozpoczęcie nowego dzie
ła, na czyn. Jest tu jeszcze dodatko
wy dramat poety, który swej poezji 
nie uważa za prawdziwe życie, który 
chce wyjść z poezji w życie, prze
kroczyć granice swojej sztuki —  na
daremnie.

Wszystko to są sprawy żywo ob
chodzące nie tylko Wyspiańskiego i 
nie tylko jemu współczesne społe
czeństwo. Od tamtych czasów bo
wiem ileż to razy przeżywaliśmy ta
kie czy inne wyzwolenia i takie czy 
inne nastanie wolności? I ile razy 
stawaliśmy wobec podobnych proble
mów!

Nie wyczerpują one oczy wiście my
śli ideowej i politycznej twórczości 
Wyspiańskiego. Myśl ta biegnie ła
maną linią, wikła się w sprzeczno
ściach, gubi się na bezdrożach, osnu- 
wa się nieraz mgłą niejasności. Ale 
zawsze boryka się z najistotniejszymi 
zagadnieniami bytu narodowego.

r7  RÓWNYM uporem borykał się 
Wyspiański ze sprawami sztuki, 

formy, wyrazu artystycznego. Dzięki 
temu możemy go nazwać wielkim 
nowatorem. Snuły mu się marzenia

o „teatrze ogromnym”, monumental
nym. Myślał o teatrze, który byłby 
syntezą wszystkicil sztuk. Miał aane 
zrealizowania taniego teatru będąc 
wielostronnie, po renesansowemu 
utalentowanym.

Wielki reiorm&.or teatru europejski go 
nitszego s.uiecia E. G. Craig, który dzia
ło Wyspiańskiego poznai za posreuni- 
ctwem swego uczula Leona Schillera, 
uznał go za jedynego obok siebie „ar y- 
Si«{ lea.ru". To znaczy takiego athy^tę, 
k.ory jes. poetą i drama.opisarzem, niu- 
larzem i scenografem, insteniza orem 
■wyczulonym na muzykę, ideologiem tea
tralnym i jego organiza oretn, twórcą, 
który wszystko, czego się dotyka, za
mienia w tea.r.
Zaczął tworzyć jako malarz i jego 

działalność w tej dziedzinie przeciw
stawiała się skostniałemu akademiz
mowi ówczesnej akademii krakow
skiej. Wizja malarska była punktem 
wyjścia większości jego dzieł drama
tycznych. Połączenie malarstw7a z 
poezją wypłynęło na niezwykłość for
my i treści jego utworów. W  „We
selu” materializują się osoby z obra
zów rozwieszonych w wiejskiej cha
cie. W „Akropolis” schodzą na zie
mię postacie z wawelskich gobeli
nów. W „Nocy Listopadowej” oży
wają posągi z Łazienkowskiego par
ku.

W dwóch ostatnich utworach a 
także w innych („Wyzwolenie”, 
„Skałka”) Wyspiański wprowadzał 
greckie wizje. Spoił antyk z współ
czesnością, jak nikt przed nim od 
czasu chyba II części „Fausta” Goe
thego. Przedziwne połączenie grecko- 
ści z polskością daje „Achilieis” i 
„Powrót Odysa”. W tym uwspółcze
śnieniu świata antycznego przypomi
nał to, co zrobił znacznie później i 
dla innych celów i efektów Girau- 
doux wraz z całym zastępem swych 
naśladowców.

Tak samo coś z prekursorst/wa sur
realizmu ma w sobie „Akropolis” , 
zbudow7any na zasadzie udramatyzo- 
wanego snu, z naiwnościami i senny
mi przeskokami myślowymi, z koja
rzeniem pozbawionym logiki rzeczy
wistości, z charakterystycznym prze
chodzeniem od wyniosłości do śmie
szności. W  takim śnie Polska miesza 
się z Grecją, Troja 2 Wawelem a 
Skamander z Wisłą. Obraz zaś snów 
rozwdja się jak muzyka oparta na 
wariacjach jednego motywu,

Muzykę czuje się zresztą we wszyst
kich uramataih Wyspiańskiego, u*e *y»K0 
w młodzieńczych bund, uch operowych 
pisanych pod wpływem Wagnera ( ,Da
n iel-, „Legenda"). Stanowi ora tzęs o 
ich zasadę konstrukcyjną. „V. I •zaw.aa- 
lta“ ma w potlty.ule „Pieśń z to .u 1831".
I utwór ;eri istotnie ma w sobie ccś z 
ry.mu i polifonii u woru muzycznego. 
A „Wesele Jak wielką rolę odgrywa 
w nim — obok malars wa — żywioł mu
zyki! I w ogóle „Wesele" nie ma niczego 
sobie podobnego w literaturze drama
tycznej — to połączenie ostrego pamfle u 
politycznego z wielką poezją, upoe yzo- 
wanie bardzo zwykłej anten yczności, 
zmieszanie jej z fantazją, symbolizmein; 
liryzmem i pa osem, przesuniecie akcji 
tv sferę uczuć i odczuć, walki wewnętrz
nej, strachu i beznadziejności, snów i 
wizji. I wszystko podniesione do god
ności wielkiego drama u narodowego.

A jak n ezwylCe. „nowatorskie" i no
woczesne" w formie jes. „Wyzwolenie" 
z osobą narra1 ora-konferansjera prowa
dzącego przads awienie i dwiema p’asz- 
rzyznami akcji: ■ rag-dii Konrada i tea
tru w tea rze Również w „Nocy listo
padowej" znajdziemy sceny zeskekwą- 
ce swa oryginalnością (np, scena w tea
trze Rozmai ości), które nie jest prze
sadą nazwać genialnymi.

r ' ENIALNOSC jednak miesza się w 
twórczości Wyspiańskiego z łat

wizną i... tandetą. To bardzo nierów
ny pisarz i w tej nierówności jest 
też niezwykły. Obok pełnej melodii 
i uroku poezji znaleźć u niego można 
strofy o katarynkowej płynności i 
banalności, obok piękności i lapidar
ności języka, pastwienie się nad 
nim, obok ostrego widzenia i prze
nikliwej myśli mgławicowość zacie
mniających rzeczywistość wizji, obok 
znakomitych dzieł czy ich fragmen
tów — artystycznie chybione i prze- 
dziwaczone. W umyśle poety spalają
cego się w chorobie i w niezwykle 
intensywnym procesie twórczym kłę
biły się najróżniejsze idee i myśli, 
w jego wyobraźni tłoczył się rój po
staci czekających na teatralne wcie
lenie. W ciągu krótkiego, zaledwie 
38-letniego życia nie wszystko to 
udało mu się zamknąć w kształt arty
styczny i to w doskonały kształt arty
styczny.

To co było słabe w tej twórczości 
przysłoniło w latach powojennych 
wszystko inne. Wyspiańskiego odsta
wiono do lamusa, głosząc nieprzydat
ność jego dzieł dla naszej współcze
sności. Jakże niesłusznie! To ciężkie 
przewinienie wobec Wyspiańskiego 
zaczyna się dziś naprawiać. Uroczy
stości związane z pięćdziesięciole
ciem jego śmierci spełnią swe zada
nie, jeżeli zdołają przypomnieć i 
przybliżyć nam najcenniejsze warto
ści dz:eł wielkiego poety —  nowa
tora i ideologa.

AUGUST GRODZICKI
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Stenografowie odpowiadają
ivia7k-n v licfo™ ___W związku z listem p. Kozłowskiego 

Zamieszczonym w „Życiu Warszawy1' 
z dn. 29.X.br. grupa stenografów, człon
ków Stowarzyszenia Stenografów i Ma
szynistek uważa za swój obowiązek wy
jaśnić co następuje:

Niestety, _ nie mieliśmy imożności 
ze.kmęęia się z córką p. Kozłowskiego, 
HaHK,,minL° ów u kro nych apelów kol.
Haliny Borysowej, zamieszczonych w 
k , c . Warszawy", nie zgłosiła sie. Re-
edvżJni’óZyCiaw ,nle pcsiacia jej adresu, gdyż me podała go ' w liście. Stąd też 
nd.-.ze chęci przyjścia z ew. pomocą
rezultatów. k° Ie*ance nie dat  ̂ żadnych
1pJenśli,.c7 eczywiście p. Kozłowski istnie
je, a Ust nie był anonimem, to pragnie- 
S v « « <J,-POicf° rmOWać’ że dziaJa stowa- 
RP Hn w ■ S' enografów i Maszynistek , do ktorego przede wszystkim należy 
6ję zwrocie właśnie celem uzyskania 
oceny poziomu zawodowego ,,nie przez 
kumoterska klikę", ale przez komisję 

eryfikacyjną. Stowarzyszenie nie zaj
muje się wprawdzie pośrednie: wemr pracy 
bo byioby to sprzeczne z za’ożen a,mi ta
kiej instytucji, ale prowadzi szkolenie

podstawowe w zakresie stenografii, orga
nizuje wieczory klubowe, mające na 
celu podniesienie kwalifikacji stenogra
fów, prowadzi działalność wydawniczą

Chcemy również wyjaśnić, że jeden 
stenograf nie może obsługiwać zjazdów. 
Musi to robić zespół stenografów, a więc 
znowu nie „klika", jak 'zechciał to okre
ślić p. Kozłowski, ale grono współpra
cujących ze sobą kolegów. Zresztą fakt, 
że jakiś zespół, reprezentowany przez 
jednego kolegę czy koleżankę, pracuje 
przez dłuższy czas w jednej instytucji 
i wykonuje dobrze 'swoje obowiązki, nie 
może być dowodem istnienia „monopolu 
kilku ustosunkowanych osób".

Ceny pobierane przez stenografów 
równają się cenom płaconym przez 
spółdzielnię jej członkom.

Z przykrością należy stwierdzić, że 
ust ze względu na swój anonimowy cha
rakter ma chyba na celu tylko wywo
łanie nie uzasadnionych, ujemnych opi
nii o odpowiedzialnym i trudnym za
wodzie stenografa.

Następuje 14 podpisów.

M agazyn Polski Nr II
je s t  tu s p r z e d a ż y  uj k io s k a c h  « R u c h u

P o  c o  t o n q ć  w  p o w o d z i  pism ..*

Drugi głos z Saskiej Kępy
W odpowiedzi ob. Bolesławowi Gawi

nowi na list w „Życiu Warszawy" z dn. 
19 listopada 195< r. pt. „Nie tylko na Sa
skiej Kępie"... z treści tego listu wyni
ka, że młodzież Saskiej Kępy, a zwłasz
cza młodzież szkolna — pozbawiona jest 
wszelkich kulturalnych rozrywek na tym 
terenie, a chcąc mieć rozrywki — musi 
ich szukać w Śródmieściu. Tymczasem: 
1. Szkół na Saskiej Kępie jest osiem, a nie cztery.

2. Prawie wszystkie szkoły mają włas
ne świetlice i prowadzą zorganizowane 
zajęcia pozaszkolne.

3. Większość przystani sportów wod
nych znajduje się właśnie na Saskiej 
Kępie, a każda przystań ma swoją świe
tlicę. w świetlicach tych, nawet w okre- 
sie tzw. martwym, tj. podczas zimy — 
odbywają się zajęcia.

4. Jest wreszcie Szkolny Wojewódzki 
Ośrodek Sportowy Nr. 2, dawne MDK 
n. Wisłą, który zajmuje... „wspaniały 
budynek nad brzegiem Wisły" (zbudo
wany po wojnie przez YMCA).

Skąd p. Gawin wie o pustkach w S. W. 
O. S. Nr. 2 i o tym, że jest tu... „n i fe- 
z b y t  k u l t u r a l n i e " ,  jak również i 
°  tym, ze... „ n i c  s i ę  t u n i e  o r g a 
n i z u j e  z p l a n e m  ?“ ...

2eby nie być gołosłownym przytoczę 
kilka liczb.

Do S. W. O. S. Nr. 2 na bieżący rok 
szkolny zgłosiło się do tej chwili 520 
uczniów.

W sekcji żeglarskiej jest ich 245, w 
sekcji wioślarskiej 170, pozostali to ka
jakarze i pływacy.

Dzienna frekwencja młodzieży sięga 
setki czasem więcej, czasem mniej. 
Nawet w okresie największego nasilenia 
grypy nie było w Ośrodku mniej mło
dzieży niż 58 osób. Można to sprawdzić 
według codziennej listy obecności.

Zachowanie się młodzieży w Ośrodku 
jest w 5' b i t n i e kulturalne — stwier
dzam to z całą odpowiedzialnością.

Młodzież nie pali papierosów, pracuje 
pizy powierzonym sobie sprzęcie, szkoli 
się teoretycznie i praktycznie w zakre
sie sportów wodnych, ma do dyspozycji 
czytelnię i biblioteczkę fachową ma 
wreszcie świe licę i stoły pingpongowe.

Zapraszamy p. Gawina do Ośrodka aby 
przyjrzał się temu co się tu dzieje i 
ewentualnie prosimy o pomoc, by jak 
najwięcej młodzieży szkolnej korzystało 
z budynku, sprzętu i urządzeń Ośrodka.

STANISŁAW KAP1LEWIC2

l i t e ™  Sprzętu Komunikacyjnego

.. .kiedy n a jc ie k a w s z e  artyku ły  z prasy k ra jo w e j  
• e m ig racy jn e j  m ożesz  p rze c zy ta ć  w m iesięczn iku  

M A G A Z Y N  P O L S K I

UNIEWAŻNIENIE
Zagubione zaświadczenie 

Nr B-130 oraz zezwolenie 
Et. Nt. B-358 wydane przez 
G. Urząd Kontr. Prasy Wy
dział Inspekcji, dot. rejestr, 
aparatu do wyświetlania 
rysunków unieważniają 
Tarchomińskie Zakłady 
Farmaceutyczne Przedsię
biorstwo Państwowe w Tar- 
chominie, Warszawa 91, ul. 
Fabryczna 19, teł. 11-00-61.

Kiosk
UŻYWANY
s p r z e d a

Dyrekcja M.H.D. Art. Spoź. 
Warszawa - Południe, zgła
szać się do Działu Adm. 
Gospodarczego, I piętro w 
godz. 8—11, Al, Ujazdow
skie 39. 51180-0

Wrocław —  Psie Pole 
nawiąże współpracę

Rzem ieślniczym i W arsztatam i 
Naprawczym i

— w zakresie remontu przyczepnych silników 
rowerowych ROI oraz ROIB oraz związanej 
z tym bezpośredniej dostawy części zamiennych.

Zgłoszenia kierować pod adreserfi: 
W YTW ÓRNIA SPRZĘTU KOMUNIKACYJNEGO  

WROCŁAW —  PSIE POLE 
ul. Bierutowska 57/59. k 85131

Zszywarkę
do pudełek kartonowych 

ż  A K U P I 
b. pilnie

WYTWÓRNIA POMOCY 
NAUKOWYCH

Warszawa - Praga 
ul. Śnieżna 3,

tel. 905-21 i 900-20. 14847-0

Baza remontowa
PRUSZKOWSKICH POWIATOWYCH  

ZAKŁADÓW  PRZEMYSŁU TERENOWEGO 
Pruszków, ui. Grunwaldzka 8

przyjmuje:
remonty średnie i kapitalne samochodów oso

bowych i ciężarowych;
wykonywanie kół zębatych walcowych o zę

bach prostych i skośnych moduł cd 1 do 5;
szlifowanie otworów do 0  150 mm 1 =s 

200 mm;
wszelkie roboty ślusarskie i spawalnicze. ^
Zlecenia prosimy kierować pod w/w adresem 

względnie do Pruszkowskich Powiatowych Za
kładów Przemysłu Terenowego, Pruszków, ul. 
Książąt Mazowieckich 12. 51065-1

Ostrzymy! Dachy
Pracownicy poszukiwani

Tokarzy od gr. VI, frezerów od gr. V, ustawia
cza, wytaczarza, operatora na betoniarkę, zbroja
rza, monterów silnikowych, pracownika na wó
zek elektryczny, technika chemika do laborato
rium przy galwanizerni, telemontera ze znajo
mością automatycznej centrali telefonicznej 
CAA-400, kierowców na ciągniki, robotników 
niewykwalifikowanych oraz palaczy do central
nego ogrzewania zatrudni natychmiast Zakład 
Mechaniczny im. M. Nowotki, Warszawa —  Fort 
Wola. Przyjęcia odbywają się w Dziale Kadr 
poko.i nr. 5 w godz. 8 —  12. Dojazd tramwaja

mi 10, 27 do końca. k 17393.0
Inżynierów radiowców w "zakresie elektronowych 
przyrządów pomiarowych zatrudnią natychmiast 
Zakłady Wytwórcze Elektronowych Przyrządów 
Pomiarowych’ T -H , ul. Barska 28/30. k 14851-0 
Kobiety do iprania, prasowania, usług porządko
wych oraz mężczyzn do prac fizycznych zatrud
nimy. Zgłaszać się: Sp-nia „Praca Kobiet*4, ul 
Hoża 70, godz. 7 —  1 5 . _____  k 14353.0
Radio-inżyniera z posiadaną praktyką w ukła- 
dach impulsowych zatrudni natychmiast Zakład 
Aparatów Matematycznych PAN, Warszawa ul 
Koszykowa 79, I p., pokój 114. k 16843-0

Mężczyzn i kobiety na stanowiskach kondukto
rów zatrudni Miejskie Przedsiębiorstwo Komuni
kacyjne w Warszawie. Wiek: dla mężczyzn ukoń
czone lat 23, dla kobiet ukończone lat 18. Zaro
bek przy 200 godzinach pracy wynosi: konduk
tor do V* roku pracy zł. 800.—  płacy zasadniczej 
plus premia prowizyjna średnio zł. 370.— . Po 
i/i roku pracy, a w wypadku nienagannej pracy 
po 3 miesiącach, zł 1000.—  płacy zasadniczej plus 
premia prowizyjna zł. 370.—  M.P.K. hotelu nie 
posiada. Ponadto bezpłatnie: deputat węglowy, 
umundurowanie, przejazdy wszystkimi środkami 
komunikacji miejskiej dla: pracownika, żony 
i dzieci. Zainteresowani winni zgłaszać się do 
Dyrekcji M.P.K., ul. Młynarska 2, Dział Kadr,
pok. Nr. 35. _ _ _  __________________k 17382-0
Kandydata na stanowisko Głównego Księgowego 
(wymagane kwalifikacje: wykształcenie wyższe 
ekonomiczne, 5 lat praktyki w księgowości prze
mysłowej i budżetowej) poszukuje Instytut Teie 
i Radiotechniczny w Warszawie. Zgłoszenia oso
biste w Dyrekcji I.T.R., Warszawa, ul. Ratuszo- 
wa 11 w godz. 8 —  10. k 16481-0

Pierzem y
farbujemy

wszelką garderobę 
o r a z

PŁASZCZE POPELINOWE 
KROTKI TERMIN

Al. Żoliborz
Wojska Polskiego 58.

frezy, rozwiertaki, 
gwintowniki, 
piły tarczowe itp. 

Zamówienia przyjmuje: 
Rob. Sp-nia Pracy

«Elektro-M etal»
Warszawa, ul. Targowa 44, 
teł. 9-03-06. K 14849-0

krycie i naprawa blachą i papą

B l a c h a r s k o - D e k a r s k i  S» SZllIC
Warszawa, ul. Pustelnicka 25 m. 7 ,  teł. 1 0 -1 6 - 4 }

Srebro
(ZŁOM I MONETY) 

s k u p u j e  
Sp nia P.L 1A. „OKNO"
WARSZAWA, BAGNO 5 

11 Dietro) k 13735-

Prawnika zatrudni od zaraz Zarząd Okręgu 
Wczasowego w Lądku —  Zdroju. Warunki pracy 

ac^ do omowieriia na miejscu. k 112-13-0

VVeryfikatorą maszyn bjurowych, kontrolera tech
nicznego na maszyny b iurow e oraz mechaników
konserwatorów na powielacze offsetowe zatrudni 
Polskie Towarzystwo Maszyn Biurowych Zakła- 

y Produkcyjno-Usługowe, Warszawa, ul. Be
ma 57. Wymagana długoletnia praktyka przy re
moncie maszyn biurowych i powielaczy. Wyso
kie kwalifikacje zawodowe. Kandydaci winni 
zgłaszać się do Sekcji Personalnej, II p., pok. 33. 
Inżyniera-chemika na stanowisku z-cy dyrektora 
znającego produkcję: lepików bitumicznych, mas 
dylatacyjnych oraz emulsji asfaltowych zatrudnia 
Pruszkowskie Zakłady Materiałów Izolacyjnych 
Pruszków, ul. Waryńskiego 14. Uposażenie wg 
stawek państw, lub ryczałt. k 17365-1

Statywy geodezyjne
w/g licencji TT-2 

sprzeda w dowolnej ilości 
Warszawska Stolarnia Mechaniczna 

Warszawa, ul. Prochowa 23. k 17356-

Cieszyńskie Zakłady Wytwórcze Silników 
Elektrycznych M-2

Cieszyn, ul. 1 Maja 19, tel. Cieszyn 1581— 1586 
dostarczają z prod. dodatkowej i uzupełniające!

kom pletne p rze w o źn e  m a s z y n y

Wykwalifikowanych monterów elektryków, mu
rarzy, cieśli, malarzy oraz robotników niewykwa
lifikowanych zatrudni natychmiast Przedsiębior
stwo Budownictwa Miejskiego, Warszawa —  Mo- 
kotow, ul. Olesińska 21. Praca akordowa na bu
dowach. Zgłaszać się w godz. 7 —  15, pokój nr. 2.
____________    k 14859-0
Tokarzy na pociągówki w grupie VI — VII oraz
szlifierzy do ostrzenia narzędzi w grupie VII __
VIII zatrudni natychmiast Warszawski Zakład 
Mechaniczny Nr. 2, ul. Czerniakowska 89 93.
-____ _____________   k 14858-0
15 monterów-spawaczy autogenicznych z upraw
nieniami na ciśnienie wydanymi przez Insty
tut Spawalnictwa w Gliwicach zatrudni natych
miast Przedsiębiorstwo Budowy Sieci Cieplnych. 
Warszawa. Zgłaszać się do Działu Kadr, przy ul* 
Nowoprzemysłowej nr. 1, Warszawa — Żerań. 
Dojazd tramwajem 1 lub 3 do pętli i dwa przy
stanki 12._________________   k̂  17,388-0
Inżynierów budowlanych z długoletnią prakty- 
Ką produkcji i z uprawnieniami na stanowi- 
skacn kierowników budów i kierowników zakła- 
dow prefabrykacji, inżyniera mechanika samo
chodowego z praktyką na stanowisku kierowni
ka bazy transportu oraz majstra zbrojarskiego 

zatrudni Zjednoczenie Budownictwa 
Miejskiego Okręg Warszawski. Zgłaszać się ul. 
Nowogrodzka Nr 60, pokój nr. 12 w godz. 11 — 15.

k 14856-0

St. ekonomistę d/s analizy, inżynierów z upraw
nieniami budowlanymi na stanowiskach: kierow
nika działu rozliczeń i produkcji, kierownika ro
bot sanitarnych i kierownika robót budowlanych, 
„  Je?h™ka sanitarnego zatrudni Wojskowe 
Przedsiębiorstwo Remontowo-Budowlane w War
szawie. Reflektujemy tylko na pracowników
0 Pełnych kwalifikacjach zawodowych z praktyką 
w bud. Zgłoszenia przyjmuje Dział Zatrudnienia
1 Płacy Warszawa, Al. Niepodległości 235/287
P g : nl i g : ___________ ______________________ k 16477-
Kierowcow samochodowych i kandydatów do 
straży pożarnej w wieku od 22 do 35 lat zatrudn 
natychmiast Warszawska Komenda Straży Pożar 
nych. Kandydaci powinni zgłaszać się pod adre- 
sern: Warszawa, ul. Polna 1, m  piętro, WydziaJ
Kailr* k 73-B-

do produkcji cegły
o wydajności 800— 1000 cegieł na godzinę 

Napęd silnikiem elektrycznym względnie po 
zmianie koła pasowego ciągnikiem lub lokomobilą.

Prospekty, oferty, ceny, terminy dostaw —  na 
zapytanie.

Zamówienia i zapytania prosimy kierować na 
Dział Zbytu CZWSE M-2 Cieszyn tel. 1581 wewn

k 509-B-l

Czasopism związkowych
z a m a iu ia jc ie  p r e n u m e r a tę

na rok 1958
Prenum eratę przyjm ują w terminie do dnia 15 grudnia 1957 r. wszystkie 
urzędy pocztowe, listonosze —  od osób prywatnych. Prenumeratę oa him^- 
tucji społecznych i państwowych oraz zgłoszenia zbiorcze prenumeraty 

przyjm ują: oddziały wojewódzkie i delegatury powiatowe „RUCH“.
Najdogodniejszą formą jest w płata prenum eraty przekazem  PK O  rów 

nież w terminie do 15 grudnia 1957 r. na konto PKO-I-6-100020 Centrala 
Kolportażu Prasy i W ydaw nictw  ,.Ruch“, W arszawa, ul. Srebrna 12. z za
znaczeniem na 2-giej stronie blankietu nadawczego (odcinek dla odbiorcy! 
jak ie  czasopismo i na jaki okres się zam awia.

PRZEGLĄD ZW IĄZK O W Y

pomaga aktyw ow i zw iązkow em u w  samodzielnym organizowaniu pracy 
zw iązkow ej i w  słusznym realizowaniu zadań zw iązków  zawodowych 

Prenum erata roczna —  zł. 47, półroczna —  zł. 24, kw artalna —  zł 12, 
egz. pojed. zł. 4. *

BIULETYN CENTRALNEJ RADY ZW IĄZK Ó W  ZAWODOWYCH

czasopismo o charakterze dziennika urzędowego ze względu na swą treść 
i charakter niezbędne w  pracy w szystkich instancji zw iązkow ych 

Prenum erata roczna —  zł. 40, półroczna —  zł. 20, kw artalna zł. 10. 
ŚWIETLICA

i r X " ik ilustrow ar,y' s!u iący *Praw ie upowszechnienia kultury 

~  Zl 48' pólroczna -  z!- **, kw artalna -  zl. 12, 

PRZYJACIEL PRZY PRACY

ilustrow any miesięcznik instrukcyjno-popularyzacyjny poświęcony za- 
zagmemom bezpieczeństwa i ochrony pracy P ę y za

e g z " p T je c T z ?  2™ CZna ~  z l  półroczn -  zl. 12, kw artalna _  zl. 6. 

DZIAŁKOWIEC

m i USS r ny m iesięcznik poświęcony sprawom społeczno-organizacyjnym  
o iaz fachowym  pracowniczego ogrodnictwa działkowego. J *

Prenum erata roczna —  zł. 30, półroczna —  zł. 15, kw artalna —  zł 7 50
egz. pojed. zł. 2,50.

Samochód
CIĘŻAROWY 

„Z is" typ 5 — na chodzie 
s p r z e d a  

Sp-nia Pracy „Budowa" 
Otwock, Swiderska 2/4.

Dozorcę uczciwego na stałe zatrudni natychmiast 
poważne przedsiębiorstwo. Od kandydata wyma 
gane jest mieszkanie o powierzchni 20 m2 do za
miany na mieszkanie o tej samej powierzchni w 
miejscu pracy (Mokotów). Istnieją możliwości 
zatrudnienia członka rodziny na stanowisku pa
lacza, względnie portiera. Zgłoszenia pisemne pod 
adresem: Poważne przedsiębiorstwo, Warszawa 
12, skrytka pocztowa nr. 53. k 17395-1

Kierowców samochodowych z I lub II kategorią 
prawa jazdy zatrudni natychmiast Przedsiębior
stwo Robot Zmechanizowanych Budownictwa, Po
wązki, ul. Duchnieka 2a. Dojazd tramwajem 8 
t autobusem 122,  ̂ 13900-(
Kierownika Bazy Materiałowej ^  '  ‘długoletnią 
praktyką zatrudni Warszawskie Zjednoczenie
„Mostostal . Zgłaszać się w Dziale Organizacyj- 
nym Zjednoczenia — Warszawa, ul. Bracka 4. 
Doświadczonych pracowników administracyjnych: 
kierownika administracyjno-gospodarczego księ
gową, retewistkę i kierowniczkę kuchni zatrudni 
Szpital w Drewnicy. Mieszkania Szpital nie daj« 
Informacje na miejscu, dojazd stacja kolejowa 
Ząbki. 51382-1

Starszego księgowego — kosztowca (mężczyzna)
zatiudinią Zakłady Remontowe Warszawa __
Koło (I ort Bema). Wymagane: wyższe wy
kształcenie ekonomiczne lub prawnicze i 3 
iata praktyki w zawodzie ekonomicznym lub 
średnie wykształcenie ekonomiczne i 7 lat prak
tyki w zawodzie ekonomicznym. 51157-1
Kalkulatorów budowlanych zatrudni Dyrekcja 
Budowy Osiedli Robotniczych Warszawa —  Po
łudnie. Szczegółowych informacji udziela i zgło
szenia przyjmuje Dział Organizacji i Zatrudnie- 
nia. W -w a, ul. Chocimska 35, pokój 441.
2 rewidentów' z wysokimi kwalifikacjarni znają- 
cych zagadnienia przemysłowe zatrudni natych
miast Centralny Zarząd Przemysłu Obrabiarek, 
Warszawa, ul. Barbary 1. Zgłoszenia przyjmuje
Główny Księgowy —_III piętro, pokój 313.
Stolarza maszynowego i stolarza ręcznegD~z£U 
trudni natychmiast Spółdzielnia Pracy „Skała**, 
Warszawa, ul. Kowieńska 5/7. k 14845-1
2 stolarzy zatrudni natychmiast Spółdzielnia Pra
cy Budowlanej im. Gen. Świerczewskiego, War
szawa Skaryszewska 3. k 14846-1
Technika chemika i laboranta chemika zatrudni 
Warszawska Wytwórnia Surowic i Szczepionek. 
Zgłoszenia przyjmuje Sekcja Personalna, ul" 
Chełmska 30 34. k 14850-1
Wykwalifikowanego zbytowca ze znajomością 

branży pocztówkarskiej (fotowidokówki) i pa
miątkarskiej (z drzewa, skóry, szkła itp.) zatrud
nimy^ natychmiast. Zgłoszenia osobiste: ZUT —  
PTTK. Warszawa, Senatorska Nr 11, pok. 36. 
Pianistę z kilkuletnią praktyką handlową branży 
narzędziowej (minimum wykształcenie średiaie) do 
pracy samodzielnej, koncepcyjnej przyjmie Biuro 
Zbytu Narzędzi, Nowogrodzka 50, ' pokój 428. 
godz. 9— 11, 50990-1 ‘

Garażowanie
naprawa

sa m o ch o d ó w
Warszawa-Mokotów 

Narbutta 46. 51377-1

KONKURS
Dyrekcja i Rada Robotnicza Przedsiębiorstwa 

Budownictwa Miejskiego w Warszawie, ul. Ole
sińska 21

poszukuje na podstawie konkursu kandydata 
na stanowisko Dyrektora d/s Administracyjnych 

i Zaopatrzenia. k 17380-0

Wymagane kwalifikacje: wyższe wykształcenie 
ekonomiczne i co najmniej 5-letnia praktyka na 
stanowisku kierowniczym lub średnie wykształ
cenie i co najmniej 10-letnia praktyka na sta
nowisku kierowniczym. Warunki pracy i płacy 
do omówienia w Dyrekcji Przesiębiorstwa. Poda
nia wraz z życiorysem i» odpisami dokumentów 
należy składać w terminie do dnia 10 grudnia 
1957 r. w dziale Organizacyjno-Prawnym.

k 14844-0

WOSKI
twarde

.CARNAIJBA" i „O. P."
z a k u p i  

Sp-nia Pracy „Skolimów" 
w Skolimowie k W-wy 
ul. Rycerska 13, tel. 24.

50 ton złomu i odpadów
powstałych przy produkcji płyt gramofonowych 

o r a z
11 TON M ASY WINIDUROWEJ

(w płytkach)

SPRZEDAMY
Zgłoszenia kierować: P. P. Polskie Nagrania 

Warszawa, ul. Długa 5, tel. 6-44-61. k 13399-

Ciśnieniomierze LEKARSKIE przenośne
do mierzenia ciśnienia tętniczego z manometrami 
pizeponowymi, własnej produkcji, lekarzom i hur

towniom 
poLeca

C. P. H. INCO.
Warszawa, ul. Wspólna 25, teł. 21-64-71

OBRONA PRACY KANDYDACKIEJ  
Rada Wydziału Maszynowego Politechniki Gdań
skiej podaje do wiadomości publicznej, iż w dniu 
7 grudnia 1957 r., o godz. 12.00, w sali Nr. 213 
Gm. Gł. Politechniki Gdańskiej, Gdańsk —  
Wrzeszcz, ul. Majakowskiego 11, odbędzie się 
publiczna rozprawa kandydacka z obroną pracy 
kandydackiej mgr inż. W ŁADYSŁAW A KRZY
ŻANOWSKIEGO na temat: Badania doświadczal
ne wpływu płyty zderzakowej na pracę turbiny 
wodnej. Referentami pracy są: Prof. dr inż. 
Zygmunt Ciechanowski i Prof. inż. Mieczysław 
Arkuszewski, referentem z ramienia Centralnej 
Komisji Kwalifikacyjnej jest Prof. Dr inż. Ro
bert Szewalski. Z pracą oraz opiniami referen
tów można zapoznać się w Czytelni Biblioteki 
Głównej Politechniki Gdańskiej.

Dziekan Wydziału Maszynowego P. G.
Doc. mgr inż. Henryk Więckiewicz

Przetargi
Zakład Silników Lotniczych Politechniki War» 

szawskiej ogłasza przetarg nieograniczony na 
wykonanie ścianki drewnianej oszklonej
o wymiarach ca 3,5 X  40 mb z materiału 

wykonawcy.
Bliższe informacje można uzyskać na terenie 

Zakładu, ul. Narbutta 84 w godz. 9 —  14. Ter
min składania ofert upływa z dniem 7.X II .1957 r. 
Zakiad zastrzega sobie prawo wyboru oferenta 
oraz unieważnienia przetargu bez podania przy- 
czym 51082-1

Cena det. zl 823.- k 83-13-1

Konkurs na stanowisko 
DYREKTORA TECHNICZNEGO 

ogłasza Rada Robotnicza Olsztyńskiego Przedsię
biorstwa Remontowego Przemysłu Terenowego 
w Olsztynie, ul. Zwycięstwa 70. Wymagany jest 
dyplom inżyniera mechanika i co najmniej 5-let
nia praktyka w branży metalowej. Wynagrodze
nie zasadnicze 2.600 zl —  3.000 z ł.' Mieszkanie ro 
dzinne z nowego budownictwa zapewnione 
Podania należy kierować pod adresem Przedsie 
biorstwa do dnia 30.XI.1957 r. k 77-13

Materiały
(drobne ilości)

branży: II, v, XIII, XVI, X X III i inne 
oferują do sprzedaży

przedsiębiorstwom państwowym i spółdzielczym 
Warszawskie Zakłady Foto-Optyczne

Warszawa, ul. Jedwabnicza 2. 
Dokładnych informacji udziela Dział Zaopatrzenia

tel. 4-00-56. k 164084

zyny
i URZĄDZENIA

c r a z
surowiec do produkcji 
BATERYJEK

i MUCHOŁAPEK
s p r z e d a  

Miejski Zarząd Budynków 
Mieszkalnych Nr I.

Wiadomość: 
ul. Senatorska Nr 37 

Kierownik Działu Admi
nistracyjnego. 51453-1

Warsztat

u iiEiiie zr
Lakieruje wszystkimi ko
lorami, lakierem nitro róż
ne przedmioty:

METALOWE 
DREWNIANE 
tworzywa sztuczne 

W isa, Praga, M. Donner. 
ul. .Taaiellońsks 44. 50992-1 i

„Społem** Związek Spółdzielni Spożywców, Za
kład Remontowy Samochodów, Warszawa, ul. 

Kazimierzowska 22 
ogłasza przetarg

na sprzedaż samochodów osobowych wycofanych 
z eksploatacji i częściowo zdemontowanych

Wykazy: samochodów i cen wywoławczych po
dane są na tablicy ogłoszeń Zakładu.

Przetarg odbędzie się o godz. 12 w dniach: 
w I terminie 29 listopada 1957 r.

II „ 13 grudnia 1957 r.
III „ 30 grudnia 1957 r.

Samochody będą do obejrzenia w  dniu prze
targu od godz. 8 rano. Przystępujący do prze
targu winni złożyć w biurze Zakiadu kaucję w 
wysokości 5.000 zł. Zakład zastrzega sobie prawo 
odstąpienia od przetargu w całości lub w części 
jak również wyboru oferenta. Należność za na
byte samochody winna być w całości uregulo
wana w ciągu następnego dnia po przetargu 
i w tym też terminie samochody odebrane.

Przedsiębiorstwo Budowy Gazowni ~~̂ g|asza 
przetarg nieograniczony dla przedsiębiorstw pań
stwowych, spółdzielczych i prywatnych 

na dostawę:
100 szt, zaworów fig. 205 0  25 mm

» „ „ 215 0  40 mm
^00 „ „ „ 215 0  50 mm
00 „ „ „ 215 0  100 mm

Szczegółowe warunki dostawy są do przejrze
nia w Dziale Zaopatrzenia Przed. Budowy Ga
zowali, Warszawa, u1. Krucza f i l4. pok. 212 Ter
min składam a ofert upływa z dn. 5.XH 1957 r„ 
godz- 15- k 14855-1



♦ ZYCIE WARSZAWY Str. T

„Pracownicy poszukiwani
? st, techników budowlanych z praktyką nraz 
1 majstra ogoino-budowianego na roboty wykoń
czeniowe (konieczna znajomość podst. robót) za
trudni Warszawskie Przemysłowe Zjednoczenie 
Budowy Elektrowni. Zgiaszać się: Warszawa, ul. 
Świętokrzyska 18, I piętro, pok. 115. k 165030 
Wykwalifikowanych kierowników wraz z zastęp
cami do prowadzenia sklepów branży spożyw
czej oraiz agentów do prowadzenia kiosków ulicz
nych zatruarri natychmiast W.3.S. Mokotów, Cho- 
cimska 20. 139^5-1
Inżynierów zatrudni w uzdrowiskach Centralny 
Zarząd Uzdrowisk, W-wa, Długa 38. k 111- 13-1

KONKURS
Polski Komitet Normalizacyjny

poszukuje na podstawie konkursu’ kandydata 
na stanowisko DYREKTORA

Państwowego Przedsiębiorstwa „Wydawnictwa 
Normalizacyjne" w Warszawie. 

Wymagane warunki: kandydat winien posiadać 
wyższe lub średnie wykształcenie oraz wielolet
nią praktykę zawodową w wydawnictwach w 
U m co najmniej 3 lata na stanowisku kierow- 
R czym. Warunki płacy do omówienia. Podania 
wraz z życiorysem i odpisem dokumentów należy 
składać do dnia 5 grudnia 1957 r. w Polskim Ko
mitecie Normalizacyjnym w Warszawie, ul. Świę
tokrzyska 14, pokój 210, Dziad „Stanowisko Pracy 
do Spraw Personalnych". k 16491-0

PRACA

Przetargi

P. P. „Uzdrowisko Kudowa" w Kudowie Zdroju
ogłasza przetarg

na wykonanie remontu Sanatorium Nr. II 
„Polonia"

W zakres remontu wchodzą następujące roboty
1. Remont i uzupełnienie instalacji centralne

go ogrzewania.
2. Remont i częściowa . wymiana instalacji 

wod.-kan., wody ciepłej i mineralnej.
3. Remont i uzupełnienie instalacji elektrycz

nej.
4. Roboty remontowe murarskie i malarskie 

(klejowe i olejne) wnętrz i elewacji oraz remont 
dachu.

Dokładnych informacji o zakresie robót udzieli 
na miejscu Dział Techniczny P. P. „Uzdrowisko 
Kudowa * w Kudowie Zdroju oraz wykonawca 
dokumentacji projektowo-kosztorysowej P. p. 
Obsługa Techniczna Uzdrowisk, względnie Dział 
Techniczny Centralnego Zarządu Uzdrowisk w 
Warszawie, ul. Diuga 38,40. Roboty winny być 
wykonane z materiałów wykonawcy. Rozpoczęcie 
robót musi nastąpić w dniu 2 stycznia 1958 r., 
a zakończenie robót wewnątrz obiektu w dniu 
39 kwietnia 1958 r. Oferty mogą składać przed- 
siębiorstwa państwowe, spółdzielcze i prywatne. 
Otwarcie ofert nastąpi 7 grudnia 1957 r. Dyrek
cja Uzdrowiska zastrzega sobie prawo wyboru 
wykonawcy względnie unieważnienia przetargu.

k 13126-0

[ Klepkę bukową I gat. zł 130 
ma*, odstąpię. Tel. 21-23-09. 
Sprzedam radio samocho
dowe RFT nowe oraz elek- 
tryczno-węglową kuchen
kę marki SIEMIENS. Le- 
siński Warszawa, Raeławic-
ka 101- ___ _ 51393-1
Supremę wysoka jakość po 
lecą Wytwórnia, Wygoda 
Mirskiego 7 (dojaza auto-’ 
busem 127). 50941-1
Supremę sprzedaje wytwór 
nia, Grodzieńska 43. Tele
fon 904-41. Dojazd piątką. 
Szafę dębową trzydrzwio- 
wą, kredens, biurko orze
chowe sprzedam. Hoża 11— 
14, wejście Hoża 13, warsz
tat-________ _ 5057B-1
Szafy, stoły, kredensy, bi
blioteki sprzeda Stolarz. 
PI. Mirowski 12 m. 2 vis a 
vis Hali Mirowskiej. 
Telewizor „Wisła" zamie
nię na motorower Simson 
lub sprzedam. Teł. 69-556. 
Tokarnia na płaskim łożu 
przelot 36, długość tocze
nia do półtora metra na 
chodzie, ekscentryk 6 ton
sprzedam, w-wa, 
65 godz. 11—15.

Bliski Mokotów, spółdziel
czą willę jednorodzinną wy 
kończoną sprzeda pilnie. Je 
rozolimskie 51 „Mediator".
_____ ________ 51296-0
Dwa pokoje, kuchnia, wy
gody zamienię na pokój z 
kuchnią i kawalerkę. Ra- 
dzymińska 59 m. 3. Oglą
dać w dni parzyste miesią 
ca. __ 51253-1
Lekarz poszukuje pokoju 
lub gabinetu lekarskiego 
na dwie — jedną godzinę 
dziennie w centrum Pragi 
Wiadomość: Ząbkowska 12, 
Naprawa biżuterii, lub 
telef. 4-74-42. 51297-0
Młoda pracująca poszukuje 
locum w Warszawie przy 
rodzinie, ewent. za lekcje 
angielskiego, lub zamianę 
pokoju (Gliwice). Zgłosze
nia Warszawa, Filtrowa 79 
—53, tel. 471-98. k 15569-1 
Nabędę mieszkanie spó! 
dzielcze słoneczne — pokó 
z kuchnią. Pośrednicy w,v 
kluezeni. Telefon 9-43-58.

48981 C
Pokój z kuchnią zamienię 
na dwa pokoje z kuchnią.

T E A T R Y

i Potrzebna pomoc domowa
„  , , “—' 7----------------- i do 3 osób dorosłych. Moko-
( zeladnik krawiecki samo- i towska 3 m. 10, godz. 15— 
dzielny, zdolny, podręczna i 18. 51225-1

ZCl°poatr L b n fńp L ca akstalaą 1 Potrzebna~ pracownica dolotów M a d a ^ f n ^  ™ wa 'do rodziny bezdzietnej, Wilcza 2o m. 8. 51385-1 
Potrzebny cukiernik i porno

Mokotów, Madalińskiego 35 
rn. 18. _  51363-1
Czeladnik krawiecki sa- 
rnodzielnv potrzebny. Ale
je Jerozolimskie 27 m. 8. 
Poświadczona do zajęcia 
się dziećmi, pięć i dżie- 
więć lat i domem potrzeb
na. Warunki dobre, cen
tralne, gaz. Puławska 16 
rn. 34, godziny 17—19.
Emerytka nauczycielka 
szuka jakiejkolwiek pracy. 
Oferty piemne: „51208“ Po
wszechna Agencja Rekla
my, Poznańska 38. 
Fryzjerka przyjmie natyeh 
miast uczennicę po szkole 

'fryzjerskiej. Chmielna 24. 
Gosposia potrzebna. Wa
runki dobre. Puławska 117 
m. 8, Głowacki. 51285-1 
Gosposia wykwalifikowana 
potrzebna oa zaraz. Dam 
dobre warunki. Wiadomość 
Filtrowa 61 m. 19, tel. 8-9G- 
42, w godzinach 16—18. 
Gospodyni umiejąca gotcT 
wać na stałe lub przychód 
ne od zaraz potrzebna. 
Zgłoszenia czwartek sobo
ta, Bracka 22a m. 44. 51599-1 
Gosposia lub pomoc domo
wa potrzebna do małżeń
stwa z dwojgiem dzieci (8 
i 3 lata) Wolność 2 m. 64 
(Muranów przy Żelaznej).
____________  51362-0
Gosposia potrzebna do 
dwóch dorosłych osób. Par 
ter, centralne ogrzewanie, 
pokoik służbowy. Nowogro 
dzka 18a m. 1. 51557-1
Gosposia potrzebna z refe- 
rencj ami. Marszałkowska 
58 m. 19. _ 51459-1
Krawiec, podręczny-podrę- 
czna potrzebni pilnie. Wa
runki bardzo dobre. Zgia
szać się tel. 4-16-60. 51700-1 
Krawiec zdolny potrzebny. 
Marszałkowska 81 m. 25. 
Lakiernik ze znajomością 
liternictwa oraz pracownik

cnik do jazdy rykszą—Cu 
kiernia. Zawiszy 4 (Koło). 
Praktykant (płatny) do pro 
dukowania guzików na 
wtryskarce potrzebny. O- 
ferty pisemne: „51352" Po
wszechna Agencja Rekla
my, Poznańska 38. 31352-1
Rutynowana wychowawczy 
ni niemowląt z długolet
nim doświadczeniem poszu 
kuje pracy na przychodne. 
Świadectwa i referencje 
posiada. Ofertv pisemne: 
,,51279" Powszechna Agen
cja Reklamy, Poznańska 
3fi-___________  51279-1
Spawacz potrzebny. Praca 
akordowa. Wytwórnia „Izo- 
lit", Burakowska 5/7.

Przedsiębiorstwo Części Zamiennych Maszyn 
Budowlanych, Warszawa, ul. Męcińska 17, teł.

10-20-85 do 87*
ogłasza przetarg

na wykonanie w r. 1958 regeneracji końcówek 
wtryskiwaczy do silników wysokoprężnych róż
nych typów w ilości okoio 3000 szt. kwartalnie.

Wzory końcówek można obejrzeć oraz szczegó
łowe informacje uzyskać w pokoju Nr. 26 adres 
jak wyżej. Konieczny warunek — gwarancja na 
wykonaną regenerację oraz zatwierdzenie ceny 
przez właściwe władze. W przetargu mogą wziąć 
udział przedsiębiorstwa państwowe, spółdzielcze 
i prywatne. Termin składania ofert upływa 
z dniem 10.XII.1957 r. Otwarcie ofert nastąpi 
dnia 11.X II .1957 r. Przedsiębiorstwo zastrzega 
sobie prawo wyboru oferenta lub odstąpienia od 
przetargu bez podania przyczyn. k 13923-1

Tokarkę zegarmistrzowską 
rosyjską (8) z motorkiem 
elektrycznym sprzedam. 
Wierzbowa 9,. portier. 
Wapno palone — lasowane 
i supremę dostarczamy ze 
skiaciu Skaryszewska 3.

4.3402-11
Wapno palone, lasowanę do 
starczam każdą ilość. 'Pu
ławska 287, przy Wyści
gach. 47901-0
Warsztat tkacki sprzedam, 

j TeL 6-95-56. 51254-0
WFM nowy sprzedam. 
Dzielna 17 b, m. 69 blok

j 132-   49803-1
| Zamienię samochód fabry- 
j cznie nowy „Simca-Aron- 
1 de" na Fiat 600, Fiat Mul-

Wolska dopłata Berezyńska 25 m. 
51001—i I 1, Saska Kępa, gocte. 19—20, 

Pokoju poszukuje samotna 
wysokie komorne za rok z 
góry. Tel. 6-89-76, godz. 8- 
11- 51567-1
Poszukuję garażu na Mo
kotowie w pobliżu Al. Nie 
podległości 161 m. 12, tel. 
4-10-11. 51484-1
Samodzielny pokój umeblo 
wany w śródmieściu wy
najmę na trzy lata, komor
ne z góry. Oferty „49871" 
Powszechna Agencja Re
klamy, Poznańska 38. 
Samotny Naczelny Dyrek
tor przedsiębiorstwa pań
stwowego, dobrze .sytuo
wany, zapłaci koszt remon 
tu lub wysoki

Skuter „Lambre /  i" lub ! Prasę mechaniczną 15 ton 
„Vespa“ kupię. O erty pi- sprzedam. Tel. 9-3170 godz 
semnę: „51308“ Powszechna , 7—10 Zamojskiego 51. 
Agencja Reklamy, Poznań- j ' 51047-0
ska 38. 51308-1 i '-----------------------------
Szczury zakupimy w każ- n ^ e n t ^ y j n T ^ a r k f P o t  
dej iiości Laboratorium Te c tyj h o t t klrfû onchnoloeiczne d d d  War- i l̂ak stan bardzo dobry,

Solidna kulturalna popro- szawa, ̂ Wolność 7 9, tel. 6- j zaSranlcz,nf >> ra"
wadzi kancelarię, admini- , 73-41. 51235-1 £ 0£ 1ZŁWanie chłodzę-stracie Dział financn 1 r* i ~ -----------~--------  nie, lko poważnym re-llr„  cir  , o + „ finanso- zakupimy 2 liczniki „ H a l - .............

w prywatnym przed- j da" małe. Mototransport,

czynsz za 
dłuższy okres z góry — za 

tipla, p-70 lub IFA-9." Ófer- i wynajęcie pokoju z wygo- 
ty pisemne: „51129“ Pow- ! , - nlł ,eT ‘ bez mebli przy 
śzechna Agencja Reklamy i , elektrycznej do Źyrar 
Poznańska 38. 51129-1 I dowa- Oferty pisemne:_  ... . , , ......  i „51365“ Powszechna Agen-
Z likwidacji króliki „hawa- cja Reklamy, Poznańska 
na ‘ sprzedam. Pyry, Wyz- 33. 51355-0
wolenia 17. 51127-0 c — i--------r-:---------Samotny azienmkarz po

szukuje pokoju. Zwrot ko
sztów remontu lub inne 
propozycje. Oferty pisem
ne: „51093“ Powszechna A- 
gencja Reklamy, Poznań
ska 38. _ 51093-1

mieszkanie 
trzy po ko-

POLSKI (Karasia 2) — Bal manekinów 
(gość. wyst. PT. im. Wyspiańskiego w Ka
towicach) — g. 19. KAMERALNY (Fok
sal 16) — Mąż i żona — g. 19. NARODO
WY (PI. Teatralny) — Fedra — g. 19 
WSPÓŁCZESNY (Mokotowska 13) — Na
sze miasto — g. 19. DRAMATYCZNY (Pa
łac Kultury) — Iwona Księżniczka Bur
gunda (premiera) — g. 19. ROZMAITOŚCI 
(Marszałkowska 8) — Brat marnotrawny — 
g. 19.30. MŁODEJ WARSZAWY (Pałac 
Kultury) — Książę i żebrak — g. 16, Po
skromienie złośnicy — g. 19.30. POW
SZECHNY (Zamojskiego 20) — Wojna i 
pokój — g. 19. LUDOWY (Szwedzka 2-4)
— Lekkomyślna siostra — g. 19. MAŁY 
(Czackiego 15-17) — Panna Julia — g. 19.30. 
KOMEDIA (Sierpecka 7) — Daj buzi Kate
— g. 19. OPERA (Nowogrodzka 49) — Ma
dame Butterfly — g. 18. OPERETKA (Pu
ławska 39) — Piękna Helena — g. 19. LAL
KA (Pałac Kultury) — Zaczarowany for
tepian — g. 17. GULIWER (Różana 16) — 
O dwóch takich co ukradli księżyc — g. 17. 
SENSACJI (Pałac Kultury) — Pułapka na 
myszy — g. 19.30.

Uwaga! W niedzielę 1 grudnia br. o g. 
14 odbędzie się ostatnie przed tanienie 
sztuki „Uśmiech , Giocondy" w Teatrze
Współczesnym.

KI NA

NIERUCHOMOŚCI
„Apra“  — Biuro sprzedaży 
nieruchomości, Poznańska 
38—5, poleca do kupna w 
dużym wyborze: wille — 
Warszawa, podmiejskie — 
luksusowe, nowoczesne; 
domki jednorodzinne, wol
ne do zamieszkania natyeh 
miast; place budowlane 
(plany zatwierdzone) War

siębiorstwie (znajomość ma j ul, Okrzei 25 (PraCTa) lei
r ° PiS  °TIerty PiSe- 9 lt9? 932eV  <P agt 0650 «mne. „51246 Powszechna I_____
Agencja Reklamy, Poznań
ska 38. 51246-1 SPRZEDAŻ

Amerykanki oryginalne, 
metalowe, tapczany, ame
rykanki tapicerskie. Solid
nie, niedrogo „Kanadyjka" 
(uwaga) Smolna 11. 49200-u

Stolarz i uczeń potrzebni 
do wyrobu mebli. Warun
ki dobre. Al. Jerozolimskie 
31—3, w podwórzu na le
wo, parter. 51527-1
Wychowawczyni do niemo- 1 Amerykanki, tapczany, ko- 
wlęcia potrzebna od zaraz ! zeŁki* materace, łóżka po- 
Marszalkowska 56 m. 37’ j lowe' leżaki- Widok 18.
par er, lewa oficyna. Z p ł o - ___  _  48975-0
szenia niedziela. 51433-1 j Areograf mały i duży do 
Zatrudnimy na stale pra-I p.rószen>a, Pędzle kałan- 
sowaczki — chemiczarki ' ki’ kalka kodatrace, tor- 
Wiadomość: Warsza wa,’ ! f  °,n’ sprzedam- skieP „Fo-
Tyszkiewicza 3, pralnia. i t0 Wllcza 43. 51598-1

----------------- —— -------- - i Beczkowóz asenizacyjny o
NAUKA poj. 3 m. sześć., marki

— |------ -------------- -------------— „Steyr1, stan idealny, sprze
Angielskiej konwersacji u- I dam. W-wa, Czapelska 24a.Cl7.IPla 11 C'7\7 -i... • !

flektantom sprzeda lekarz 
wiadomość — środa, nie
dziela godz. 13—17 Wspólna 
63B m. 10.________  49761-1
Samochód osobowy 6 cylin
drów sprzedam natych
miast. Mokotów, Narbutta 
19 M. Orłowski. 51441-1
Samochód „Moskwicz" no
wego typu sprzedam lub 
zamienię na „Warszawę", 
,,Kapitan". Autośalon, Gdy
nia, Targowa 19, tel. 15-62.' 
Samochód Tatra V3 — stan 
pierwszorzędny, motocykl 
„IZ" 49 — 350 sprzedam, Je 
lonki przy Chrzanowie, 
Połczyńka 50, Pacior.

Spółuzielcze
cztero pokojowe, 
jowe i pokój z kuchnią od
stąpię. Nowogrodzka 20—8. 
Starsze małżeństwo poszu-

! OH M  . 7 : ----- kdie mieszkania lub poko-
"o s n o d a r s tw młejbkl.e oraz ! ju Przy rodzinie. Korzyst- 

p « v i m, , f f n T 1 ne warunki do omówienia
szent P y; ‘^  J!  y Zgł° : ! Tel. 9-35-73 od 16. 50204-1szema zdecydowanych „ „  . . ■ -
sprzedawców. Obsługa szv- i zamienię dwa pokoje z ku

chnią nowe budownictwo

dzieła uczy gramatyki skro 
coną metodą, przygotowu
je do egzaminów h. lektor 
wyższych uczelni warszaw
skich. Informacje osobiście

wtryskarkę potrzebny j Brzozowski, Rozbrat 34 36
m. 88, godz. 13—17.
Kursy kroju, szycia, mode
lowania przyjmują zapisy. 
Świerczewskiego 108 tel. 8- 
60-21, wewn. 218. 21381-0
Niemieckiego uczę. Tłuma
czenia, Górczewska 15—217 
godz. 16 do 17. 51323-1

praca poza Warszawę. O-
ferty pisemne: „51522" Po
wszechna Agencja Rekla
my, Poznańska 38. 51522-1
Lekarka poszukuje kultu
ralnej osoby do dzieci i 
gospodarstw». Białostocka 
8 m. 20, od 18. 50899-1
Opiekunki na pół dnia do 
kilkumiesięcznego dzieclca
szukam. Warunki dobre, ____ _
konieczne referencje. Ele- Garaż składany z blachy fa 
ktoralna 13 m. 23 (druga hstej kupię — Lutomski 
brama, kolo pi. Dzierżyń- W-wa, Nowy Świat 48 in’ 
skiego), od godz. 16. i a. _ 51372-1
Opiekunka do 1,5 rocznego | Kaloryfer gazowy mały ku 
dziecka na przychodne po- pię- Częstochowska 3 m. 3,

Biurko Oirzechowe piękne 
nowoczesne z szybami prze
suwanymi wraz z barkiem,
żyrandol sprzedam. Kolonia 
Staszica Prezydencka 5, I 
piętro, oglądać 10 do 18.
„Ohevrolet de Lux“ sprze
dam, stan idealny. Oglą
dać: Raszyńska 16 (eodziny 
ranne). 51579-1

Samochód Citroen BL 11 
po remoncie sprzedam pil
nie. Chmielna 100. 
Samochód „Skoda" cztero
drzwiowa, pięć nowych 
gum, tapicerka, lakier, mo
tor, podwozie, w idealnym 
stanie cena 85.000 zł. sprze? 
dam.. „Marszałkowska 108—42 
godż. 12-13. 56086-1
Sprzedam Fiat 1100 z zapa
sowymi nowymi częściami 
Warszawa, Próżna 12, war
sztat motocyklowy- 49785-1 
Sprzedam WFM wiśniowy. 
Warszawa-Jelonki, ul. Po
niatowskiego nr 107. 49784-1

bka — fachowa. 50865-1 
Aktualna sprzedaż nieru
chomości — lokali spółdziel 
czych, domków jednoro- 
dzinnvch, willi (Mokotów, 
Saska Kępa, Komorów, Mi 
chaiin, Milanówek), pla
ców (Sadyba, Mokotow, 
Błota, Wilga, Piastów, Ur

na trzy pokoje z kuchnią 
wszelkie wygody pożądane 
Śródmieście lub Wola. Tel. 
32-05-26, po godz. 20. 
Zamienię pokój i kuchnię 
z wygodami podlegające 
gospodarce lokalami (czwar 
ty dom od przystanku au
tobusowego w Aninie) naMichałowice) kolonii j ':0‘:msowego w Aninie) na 

:h — tylko w biurze ’ takież ,lub kawalerkę z wy
sus.
rolnych — tylko w biurze 1

Jerozolimskie 55—8 Sodami. Oferty pisemne:
„5108" Powszechna Agen
cja Reklamy, Poznańska 38 
Zamienię pokój z kuchnią 
duży metraż, Praga Sród-

Citroen 11 BI po generał- j Sprzedam samochód „Ha 
nym remoncie sprzedani J  ^nmag". Stan, ogumieni! 

nieużywane, '

„Zgoda
Amatorski plac w Józefo
wie tuż przy stacji, pięk
nie zalesiony, ogrodzony.
poważnemu nabywcy sprźe ***=<-*«!*> j-ioga aiuu-
da zdecydowanie „Fortu- 1 mi(3fiCie na kawalerkę z wy 
na", Jerozolimskie 47—12. | Sodami Warszawa Sródmie

51340 0 : ®cie- Oferty pisemne:
trzyiz-1

bowy, skanalizowany (linia 33 si642 1
elektryczna Warszawa — , _ ‘ . . -----
Brwinów) sprzedam. Mar- Zamieni? dwa pokoje, ku 
szałkowska 55 73 m. 35 (kia 1 chnia- łazienka, nierwc?.

KUPNO

Od godz. 16. 51256-1
Kocioł parowy średniej

trzebna, warunki dobre.
Tel. 4-06-63, po 15. 51487-1
Osoba na przychodne w 
godzinach rannych potrzeb 
na. Targowa 70 m. 28, zgło
szenia wieczorem. 51245-1 
Pomoc domowa potrzebna. - - - - -  
Wiadomość: Pracownia su- I Kupię telewizor 
ki1Cn̂  C,klX C- Marsza!k°w- j bajn" lub „Duro- ±cxc-ska 43 m. 17.______ 51435-1 fon: 8-63-22 godz. 8—16 Kd-
Pomoc domowa potrzebna, j fol. 51140-0
Zgłoszenia 30 listopada w Kupię „Jawę" ewentna'nie 
godz. 17-19, pl. Konstytu- | „ W m ” ^  ™  S  

5 m' 1 ■ 51213-1 1 wek, Piotra Skargi 10, Wy-
Pomoc domowa potrzebna, ! socki. 51085-1
warunki bardzo dobre, o- j Kunie kamimio w-, „. 
końca podwarszawska. Wia bu sztucznej \  iżuierii r e f  
domosc: Praga ul. Ząb- j 21-39-48 , do 10, lub po 19 kowska 15A (sklep z me-
blami). 51552-1 1T—, - • , ■jUod-°

zagraniczną

ny
ogumienie _____ _____ _
dzwonić 21-G9-45, codziennie

20 -__ _  51268-1
Dwa dywany perskie jeden 

! nowy 1.40 - 2.15 drugi w 
j idealnym stanie 2.65 : 3.70 
j sprzedam. Telefon 411-66 
| godz. 15-20. 51450-1
i Dziurkarkę automatyczna, 
i bieliźniarkę idealną “kom
pletną z motorkiem sprze
dam. Tel. 10-27-73 od godz 

! 17—19- 51142-1wielkości kuplę zaraz. Tel.
322-514. 49772-1 , — -----------
Kupię Fiata 600 czterooso- : Formv d0 odlewu zabawek 
bowego. Wiadomość: tel ; dziecięcych (żołnierzyków, 
•0-16-40 godz. 14—20. 49801-1 i różnych zwierząt) — około 

iwizor Kom róznych modeń sprze-
„Diirer" ” Tele dam' Rakowiecka 11, war- Bnri'7 h_ ’ip Zr, i sztat Ślusarski. 49782-1

dobre — cena 30.000. oraz 
V, FM wiSn’otvy uj. Ka- 
mhonkowsk.'. 33-27.
Sprzedam samochód „War
szawa", nowy bez klauzuli. 
Oferty pisemne: „51179" 
Powszechna Agencja Rekla 
my, Poznańska 38. 51179-1
Sprzedam maszynę do szy
cia uniwersalną (okrętkę i 
wiele innych czynności). 
Marszałkowska 34 50 m. 7. 
Sprzedam maszynkę do 
podnoszenia oczek nowa, 
kompletną (3.000). Ul. Chłód 
na 29, sklep. 51327-1
Sprzedam samochód marki 
„Desoto". Wiadomość, ul. 
Kawęczyńska 24—2, godz. 
15—18. 51080-0
Sprzedam betoniarkę 350 1. 
bez silnika. Oferty pisem- . 
ne: „51190", Powszechna A- 

j gencja Reklamy, Poznań- ! 
ska 38. 51190-1

Fortepian „Blu/hner", s an 
pierwszorzę ny, okazyjnie 
sprzedam lub zamienię na 
krótki tejże marki. Nar
butta 52—11. tel. 4-38-73,
Fotele kanapa klubowa skó- __.
ra kr te. tanio spizeriam. j Sprzedam prasę balansów-

tka III) dziewiąta—siedemnasta.
Bardzo pilnie sprzedam wil 
lę jednorodzinną wygody, 
3 minuty kolej elektrycz
na. Jerozolimskie 56 nr 36. 
„Budowa" Jerozolimskie 49 
—19 poleca okazyjnie: wil
le, domki, place, budowla
ne (orzy dobrej komunika
cji). Przyjmujemy również 
zgłoszenia.
Doi ek pelnokomfortowy
czteroizbowy w Radości — 
sprzeaam lub zam enię na 
spółdzielcze mieszkanie 
Nowogrodzka 20 - 6. 48415 0
Domki jednorodzinne (PriT- 
szków, Milanówek), wygo
dy, blisko stacji, pilnie 
sprzeda „Nota" Jerozolim
skie 81—17.
Gospodarstwo rolne sześcio 
hektarowe k Warszawy, in 
wentarz żywy, martwy, za
budowania, ze zbiorami 
sprzedam. Targowa 70 m. 
99, Grabowska, godz. 17—20

___  51333-0
Kupię plac w Warszawie: 
Mokotów, Saska Kępa, al
bo przystąpię do budowy 
tiomku bliźniaczego. Ofer
ty pisemne: „51578" Pow

chnia, łazienka, pierwsze 
piętro, front (okolica Bel
wederu) na lokal większy, 
chętnie spółdzielczy i do
płacę. Zgłoszenia listowne: 
Kuczyński, Dobra 5—6.

R Ó Ż N E

Akwizytor wprowadzony 
rozprowadzi zabawki oraz 
inne wyroby po całej Pols
ce. Oferty pisemne: „51283" 
Powszechna Agencja Re
klamy, Poznańska 38. 
„AutrapKisiic", Jerozolim
skie 99. Produkujemy o- 
prawki do żaróweczek cho
inkowych. komplety, wtycz 
ki sieciowe, rozgaię. le. 
Gołębiowska Nella zgubiła 
przepustkę Nr 12350 wyda
ną przez Zakład Róży Luk
semburg. 51355-1
farbujemy garderobę, ma
teriały, weinę, płaszcze 
skórzane ekspresem che
micznie pierzemy peli

MŁODA GWARDIA (Pałac Kultury)
— Brzydkie kaczątko — godz. 11, Spotka
nia (od 1. 18) — godz. 12, 14, 16, godz. 
17.30 i 19.30 seanse z wyst. artyst
MOSKWA (Puławska 19) — Szkice węglem 
(Od 1. 16) — g. 10, 12, 14, 16, 18, 20 MURA 
NOW (Pl. Dzierżyńskiego) — Noc i mgła
— g. 9.30, Godzilia (od l. 14) — g. 9 30
10.30, 11.30, 12.20, 13.30, 14 30, 15.30, 16.30 17.30
18.30, 19.30, 20.30. PALLADIUM (Kniew- 
skiego 7) — Godzilia — g. 9, 11, 13, 15.
17, 19, Pat i Patachon oraz kabaret 

„Klaps" -  g. 21. POD KOPUŁĄ (gmach 
PKPG) — Nieznośna dziewczyna — g. 16.
18, 20. °RAHA (Jagiellońska 24-26) — Szki
ce węglem — g. 10, 12, 14, 16, 18, 20, PRZY 
JAZN (Pałac Kultury) — Spotkania — g

11, 13, 15, 17, g. 18.30 i 20.30 z wyst. artyst.
SLĄSl (Żurawia 3-5-7) — Nieznośna
dziewczyna — g. 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21. 
WIEDZA (Pałac Kulamy) — Kapelusz pa

na Anatola (od 1. 16) — g. 15 i 17.30. DAR 
(Jelonki)—Osia nia walka Apacza (od 1. 12) 
~  “ • 18. 20. LOTNIK (Powsiańców 1) —
Czarny rynek w Paryżu (od 1. 16) — g. 
17, 19. 1 MAJ (Podskarbińska 4) — Noc 
sylwestrowa (od 1. 7) — g. 9.30, 11.30, 13 15 
16, 18.15, 20.30. OCHOTA (Grójecka 65) -  
Kala Nag (od 1. 7) — g. 10, 12, 14, Ludzie 
1 kaprale (od 1. 18) — g. ic, 18, 20. OL
SZTYN (Włochy) — Przemytnicy (od 1. 
16) -  g. 16, 18. 20. POLONIA (Marszał
kowska 56) — Kapelusz pana Anatola — 
g. 9.30, 11.30, 13.45, 16, 18.15, 20.30. STOLICA 
(Narbutta 50a) — Noc sylwestrowa — g. 10
12, 14, 16, 18, 20. SYRENA (Inżynierska 4)
— Czterdziesty pierwszy (od 1. 16) — g 
10, 12, 14, 16, 18, 20. TPICZ A (Suzina 4) — 
Człowiek w żelaznej masce (od 1. 12) — g. 
10, 12, 14, pozostałe seanse wypizedane. 
USTRONIE (Piudy) — Indiański wojow
nik (od 1. 12) — g. 15, 17, 19. WRZOS 
(Anin) — Ludzie i kaprale — g. 17, 19. 
W—Z (Leszno 19) — Przemytnicy — g. 10 
12, 14, 16, 18, 20. MARYSIEŃKA (Wilanów)
— Dziewczyna i dąb (od 1. 16) — g. 17. 
MAZOWSZE (Kasprzaka 30-36) — Oszuka
ni — g. 14, 16, 18, 20. STUDIO (Mazowie
cka 6-8) — Lunatyk (od 1. 14) — g. 17, 19. 
AVIA (Siedlecka 47) — Egoistka (od 1. 14)
— g. 17.30 i 19.30. KLUB MSW (Wyzwole
nia 3-5) — Spotkania (od i. 18) — g. 16, 
18, 20. SOKÓŁ (Paca 42) — Kapelusz pana 
Anatola (od 1. 16) — g. 14, 16, 18, 20. ME
WA (Stalingradzka 10) — Szerszeń (od 1. 
18) — g. 14, 16, 18, 20. ALBATROS (Stalin
gradzka 10) — Opera żebracza (od 1. 18) — 
g. 15, 17, 19, 21. FREGATA (Skolimów) — 
•Prywatne życie Henryka VIII (od 1. 18) — 
g. 17, 19. CZAJKA (Czerniakowska 73) — 
Kiólewna Żabka — g. 16. Bohaterowie są 
zmęczeni (od i. 18) -  g. 17 30 i 20. SZPAK 
(Palenica) — Małżeństwo dr. Danwitza 
(od lat 16) — godz. 16. 18, 20. NIESPO
DZIANKA (Traugutta 5) — Człowiek w

żelaznej masce (od 1. 12) — g. 16 30, 13 30,
20.30. REDUTA (Wolska 159, wejście od ul. 
Gizów) — Ludzie i kaprale (od 1. 18) — g. 
17, 19. CASINO (Szwoleżerów 4) — Toi- 
rento indiano (od 1 12) — g. 19 DROPS 
(Zamojskiego 25) — Bohaterowie są zmę
czeni (od 1. 18) — g 16. 18. 20 KULTURA 
(Krak Przedmieście 21-23) — Kapelusz pa 
na Anatola (orl 1 16) — g 16 15, 18 15. 20 15 
PRZODOWNTK (Olesińska 21) — Człowiek 
w żelaznej masce (od 1. 12) — g. 16, 13. 
RADA (Nowy Świat 21) — Sootkamy się 
na Kasjopei (od 1. 18) — g. 16.30, 18.30, 20.30. 
KLUB IM. POR. KALINOWSKIEGO (No
wowiejska 26b) — Raj kapitana (od 1. 16) 
— g. 17 i 19.15. HYBRYDY (Mokotow: V a 
48) — Bel-Ami (od i. 18) — g. 16.30, 18.30,
20.30. ILUZJON (Al. I Armii WP. 14) — 
Filmy archiwalne nieme i dźwiękowe — 
g. 16, 18, 20, 22.

R A D I O
na dzień 28 listopada 1957 r. (czwartek) 
Na fali 1322 m.
Progr. dnia: 8.15 11.50 Wiad.: 5.00 6.00 7.00

8.00 12.04 15.00 19.00 21.00 23.00.
5.00—8.15 Transm pr. II 8.20 Muz. 8.35 

Muz. i aktualn. 9.00 Przerwa 12.10 Fel. na 
tematy międzynar. 12.20 Na swojską nutę 
12.40 Aud. aktualna 13.10 Utw fortep 13 30 
Aud. liter. 14.00 Aud. szk. dla kl. IV 14.20 
Muz. 15.10 Muz. 16.00 Z życia Zw. Radziec
kiego 16.30 „Ze śpiewników Stanisława Mo
niuszki" 17.00 Aud. dla młodz. szk. 17 30 
Konc. 18.00 Rep liter 18.20 Me' rozrywk. 
18.35 Śpiewamy pieśni i piosenki 19 05 
Aud dla wsi 19.20 Tańce symf. 20.00 „Poe
ta i świat" — Wiliam Blake 21.26 Wiad. 
sport. 21.30 W rytmie tanecznym 21.50 Pięć 
minut o wychowaniu 21.55 ..Ruszymy z po
sad bryłę świata" — wspomnienia ucze
stników Rewolucji Październikowej 22.30 
Ze świata jazzu".

Na fali 367 m.
Progr. dnia: 6,40 15.05 Wiad.: 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 roln. 550 

Gimn. 6.10 Muz. 6.35 Kai. rad. 6.45 Muz 7 10 
Skrzynka poszukiwania rodzin 7.15 Muz. 
7.45 Błękitna sztafeta 8.15 Muz 8.36 Pieśni
9.00 Aud. szk. dla kl. III i IV 9.20 Konc
10.00 Radtowy kurs nauki jęz. angielskie
go 10.15 Konc. 11.00 Aud. szk. dia kl. VI
11.20 Muz. 12.10 Fel. na tematy międzynar.
12.20 Przerwa 15.10 Pieśni lud. 15.30 Aud. 
dla dzieci. 16. Przemówienie Ambasadora 
Albańskiej Republiki Ludowej. 16.50 „Kon
flikt RH" — pog. 17.00 U w. skrzype. 17.49 
Na warsz. fali. 18 05 Muz. 18.35 Muz. i 
ak ualności. 19.00 „Co się Wa-m najwięcej 
podoba w tej audycji". 19.30 W li erackiej 
kawiarni 20.13 „Kronika sport. 20.30 „Fala 
56“ 2J.50 „Bas maskowy" opera. 23.10 Mu
zyka taneczna.

Radiostacja Harcerska nadaje program 
na fali 42 metry codziennie o godz. 7.15 
15.15 19.15. W programie wiadomości z ży
cia drużyn, reportaże, gawędy itp. 
TELEWIZJA

Godz. 17.00 „Lizus" — insc. wł. wg książ
ki E. Niziurskiego (powtórzenie) — pro
gram dla dzieci starszych. Godz. 18.00 „W 
50 rocznicę śmierci Stanisława Wyspiań
skiego" — Kalendarz Literacki. Godz. 18 20 
..Eureka" — magazyn popularno-naukowy. 
Godz. 19.30 Dziennik telewizyjny. Godz. 
20.00 Koncert muzyki lekkiej „Non stop" 
w oprać. Andras Viski. Godz. 20.30 „Jak 
powstaje film rysunkowy" — program fil
mowy. Godz. 21.30 „Pamięci Andrzeja Stru 
ga" — literacki montaż telewizyjny reż. 
W. Siemion.

Dyżury szpitali

■eoa

INTERNA — Świerczewskiego 67, Gosz
czyńskiego 1, Oczki 6. CHIR OGOLNA — 
Świerczewskiego 67, Goszczyńskiego 1, 
Oczki 6. CHIR. URAZOWA -  Jotejki 9-11. 
CHIR. SZCZĘKOWA -  Oczki 6. CHIR. 
DZIECIĘCA — Wołowską 2. POŁOZN - 
GINEKOL. — Staryrtkjeijyicza 3 (tylko gi
nekologia), Świerczewskiego 67. Kasprza
ka 17, Karowa 2. OKULISTYKA i UROLO
GIA — Oczki 6. LARYNGOLOGIA — 
Świerczewskiego 67 (dorośli), Kooernika 
43 (dzieci). AMBULATORIUM CHTRUR- 
GICZNO-URA.ZOWE DZIECTFCE czynne 
w godz. 14—20, ul. Chłodna -8-12.

Posiadam warsztat, zamó
wienia, produkuje części 
zamienne do samochodów 
„Warszawa". Poszukuje u- 
dizialowca z 150 000 zl. Ofer
ty pisemne: „51110“ Pow
szechna Agencja Reklamy, 
Poznańska 38. 51110-1
Przyjmę do szycia chału
pniczego, konfekcję dam- 

l ską. Oferty pisemne: 
| „51321" Powszechna Agen- 
I cja Reklamy, Poznańska 38. 
! Przyjmę róbmy na szlifier- 

K.t.zcui.y ijcu.7, | kć płaską, magnesówkę. 
kożuchy, garderobę, dywa- Warsztat, Powązki, Buia-n X! Doruin‘ 1 Q O tum nny „Barwa" Jerozolimskie 
53 w powórzu. 45406-0

kowska 9. 5ll3l 0
__Przyjmę do garażu mały

przedsię- j samochód, lub motocykl z

romoc domowa potrzebna, 
warunki dobre, ul. Zimo- 
rowicza 2 14, boczna Fil
trowej. 5)509-1

; Kupię wełnę
bez pośrednictwa. Oferty ułamkową 
pisemne: ■ „51069", Powsze
chna Agencja Reklamy, ,'o 
znańska 38. 51069-1

Pomoc domowa potrzebna j Kupię nuodego psa „ber-

pA • s s r . r s j s :  s u  f d L r t s r

Filtrowa 15 m. 3 godz, 16 
13- 50348-1
Gruz ceglany oraz, cegłę 
ułamkową sprzedam. Tel. 
6-01-95, godz. 16—19. 51177-1 
Kurtkę z brajtszwanców no 
wą i francuski wózek spa
cerowy składany sprzedam. 
Saska Kępa, Genewska 37 
od 17. 51169-1

t, , . Kupię kilkaset kilogramówPomoc domowa umiejąca drutu kolczastego oraz do
gom wac potrzebna. Mar- bry lekki rower terenowy.

Oferty: Warszawa 10,

kę Nr 2, nożyce małe do cię 
cia blachy, kowadło. Wia
domość: W-wa, Kazimie
rzowska 29 m. 10, od godz. 
16- 51050-1
Sprzedam gabinet „Chip- 
pendale" (mahoń) oraz sy
pialnię — wiedeński mo
del. Żelazna 45 (sklep).
_____  51230-0
Sprzedam 2 opony 16x500 z 
importu. Kowieńska 4 m. 42

- ------------- . „ „ - .B i u r o  Ogłoszeń, Wrocław.
szechna Agencja Reklamv, j Piotra Skargi 20, pod nr 
Poznańska 38i 51578-1 i „62470". K 84-B-
Kupię pilnie ładny domek, j Koncesjonowane Biuro Po
winę jednoroćz nną wzgl. | wierniczo - Buchaltęrv1ne 
spółdzielczą w Warszawie j Włodzimierz Kuehn War- 
iub okolicach. Dobry do- i szawa 2, ul. Wronia 82 m. 20

Koncesjonowane ______  ̂ ___
biorstwo przemysłu górni- koszem (pl. Grzybowski), 
czego przyjmie wspornika j Wiadomość Żabia 5 28. 
PowEżne oferty kierować: | Rentgenologa przyjmę do 

Wrocław spółki do czynnego Zakła-

przyjmuje interesantów 
godz. 12—15 zakłada i pro
wadzi księgowość firm 
prywatnych, przyjmuje po-

ikowska 66 m. 4 w bra 
mie, na prawo, fiont, II 
piętru, tel. 21-25-87. 51460-1 
Pomoc domowa z dobrym 
gotowaniem do małżeń
stwa z dzieckiem potrzeb
na od zaraz. Warunki bar
dzo dobre, pokój służbowy. 
Referencje konieczne. Wia 
domość: Pracownia obu
wia „Pawilon, nr 16", Mar
szałkowska 25 97. 51386-0
Pomoc, domowa umiejąca

skrzynka pocztowa 

Kupimy
51203-0 

maszyny i urzą-

2- Al. Niepodległości • , ” Eu® 
m. 12, godz. 9—12. 51483-1 | '

chodne 
czne.
161 m
Pomoc domowa potrzebna. 
Warunki dobre. Nowowiej
ska 10 m. 6 blok 18A. 
Poszukuję od zaraz gospo
si lub opiekunki do dwoj
ga dzieci. Narbutta 56 m. 7. 
Teł. 4-40-43. 4t'75D-l
Potrzebna gosposia do jed
nej osoby z dzieckiem. Re
ferencje konieczne. Świer
czewskiego 105111 biok 
113 a rn. 44 tel. 670-58. 
Potrzebna gosposia pi-zy~- 
choania do małej rodziny 
bez dzieci. Rakowiecka 6 
m. 2t> bl. D, od godz. 14. 
Potrzebna rutynowana kle- 

kłefle

Maszynę „Rapidex“ dwu
płytową, zupełnie nową, do .
wszelkiego rodzaju prac i Sprzedam samochód BMW 
dziewiarskich spi zedam o- I ćzterocylindrowy, nowe o- 
kazyjnie. Oferty pisemne i gumienie, części zapasowe. 
„48746“ Powszechna Agen- i Kowieńska 4 m. 42. 
cja Reklamy, Poznańska 38 | Sprzedam piihie saiiiSehód

.---- „ ...„„„j,,.., , uiłc|- i Odpady mikrogumy nada- osobowy „Fiat 1100“ (6-oso-
dzenia fa,maceut.yczne. O- Jące się dia szewców sprze [ bowy'
fer.y :. pełnymi ch rakte- i dam. Teł. 6-86-98 godz. 9— ! 13—16
rystykami technicznymi U- * 1 ~
skŁ.dać pod numerem —
„50325". Powszechna Agen
cja Reklamy. Poznańska 38. I 32.000. Łucka 33 od Tl—17,
Kwas cytrynowy, winowy, ; Opony zagraniczne 600x15 

sprzedam. Bemowo, Łącz
ności 28, I piętro, od 17.

jazd. Nowogrodzka 20—6.
W________ ________ 48038-0
Place w Milanówku, Opal
czu, Radości, Tiódborowie - - » - -----,—
sprzedam. Nowogrodzka v(i I wiernictwo różnych spraw 
—6. ‘ 48411 -0 Uwaga: Biuro żadnych peł-
S p r zedam ~dom h- 1 z ho w y i nomocników nie ma. 
wolny. Otwock, ul. Okrzei Maszyay do szycia zwykle, 
84, Dalewski. 50.918-1 I sPec.ialue kupujemy, repe-

ze j bowy) Sienna 55 m. 10 od 
51610-1

51580-1

mlekowy kupię 
514, wieczorem

Tel. 822- 
43721-1gotować potrzebna na przy „  . - ~ ~ .... . -”> * *•.__

Referencie kon ie-I , .aszyn<' dziewiarską mar- Opel P-4 sprzedam natych- Kl „Busch" JCdnODiYtowa : mibrt „Iki „Busch jednoprytową miast. Wiadomość: ul.
lei. 21-49-08 godz. I Chmielna 132 (garaże).

„  .------- 51u41-l ■ oponę nową 165x400 sprze-
ilasz.ynę do pisania, n a i- dam lub zamienię na 185x 
ma również uszkodzona 1 400 Śliska 45, warsztat.kupi Warsztat Maszyn Biu
rowych. Marszałkowska 66 
tel. 8-18-58. 484-33-f

51104-0 ki ,,Phenix“ sprzedam. Sa-świąt.
Pianino krzyżowe mało | ska Kępa, ul. Niekłańska 
używane kupię prywatnie, j 28 m. i. 49802-1
Zgłoszenia telefoniczne 629- 
°0- 49695-t

jarka do klejenia figurek , im 
gumowych. Okęcie, Słowr- I nańska t
cza 10, warsztat' zabawkar- i 
ski. 51406-1

Samochód osobowy w sta
nie idealnym kupię. Oferty 
nisemne: „51571" Powszecii 
na Agencja Reklamy, Poz- 

51671-1

Sprzedam telewizory nowe 
Okazja! Opel Olimpia doi- j „Rubin" i „Rekord" Ra
na _ tanio, szybko sprzedam dzymińska 111 u fotografa.

Sprzedam pelisę na bara- 
nach. Żakowicz. W-wa, Lu
dna 3a m. 8. 47267-1
Sprzedam pelerynkę z nie
bieskiego lisa, szal i muf
kę z ocelotów oraz szal 
gronostajowy. Nowogrodz
ka 23 m. 9 dzwonić 3 razy. 
Sprzedam rektoskop nowy 
i cystoskop operacyjny 
(USA). Wiadomość telefon 
6-48-51, od 17—18. 51088-1
Sprzedam tokarnię w 
kłach 0,75. Jelonki, Langie
wicza 3 (dojazd od pętli 

autobusem 
2—16. 49711-1

Sprzedam serwis 12-osobo- 
wy r.osenthal, Rosemarie. 
Tel. 214213 do godz. 10 i od 
21- 49773-1 ,
Sprzedam nowv motocykl ! 
WSK z licznikiem. Oglą
dać: Wołomin, Przyjaciel
ska 101 (od siódmej). 
Sprzedam motor WSK no
wy (licznik, akumulator) 
Jadów. Stacja Urle pow.

ków. Tel. 875-75 do połud- 
1 nia. _______ 49776-1
1 Ursus — plac 5.400 m kw, 
Michalin — willę czteropo- 
kojową, kuchnia do wykon 
czenia, plac 2.000 m “ kw, 
gospodarkę rolna dziesię- 
ciohektarową (blisko War
szawy) sprzedam, Wolska 
9—12.
Willa w Milanówku: super- 
luksusowa, nowoczesna, 4 
pokoje, służbowy, kuchnia,
2 haile, plac — ogród loop 
m kw (4 minuty od stacji) 
sprzedamy pilnie. „Agra 
Poznańska 33—5.

51132-0
Nagroda za zwrot wszyst
kich dokumentów zagu
bionych przez Fauza Jana.

du Rentgenowskiego. Ofei- 
ty pisemne: ..51031", Po
wszechna Agencja Rekla
my. Poznańska 33. 51031-1
Stolarnia mechaniczna 
przyjmie zamówienia na 
wykonanie drzwi, ok.en, u- 
rząazeń sklepowych lub 
innych robo, smolarskich. 
Bielany, ul. Przy by s .ew- 
skiiegó 53a. 51116 1
Szyjg bieliznę męską oraz 
wykonuję dziurki na ma
szynie, Żelazna 65 m. 6.

51037-0
Uczciwemu znalazcy za na
desłanie znalezionych, a 
skradzionych mi dokumen
tów wyrażam' serdeczne 
podziękowanie. Inż. Kon
stanty Pietkiewicz.
Uwaga Hodowcy Zwierząt

Dr med. Piotr Zatęski. Cho
roby płuc i serca, rentgen 
powróci! wznowił pr/yjęcra 
Puławska 5, tel. 427-22.
___________________  50186-0
„Eskulap" — Zespół leka
rzy specjalistów (choroby 
wewnętrzne i dziecięce), 
łatwia szy^bko codziennie 
wizyty domowe na zgłoszę 
nia telefoniczne Nr 835-35 
w godz, od 8—23. 45634-0
Gabinety lekarzy wszyst
kich specjalności czynne 
codziennie Warszawa-Fra- 
ga. Targowa 22. 44623-0

n i . u u u u w u j  zwierząt 
™  P nika ma-]ą- : Fu.erkowych -  zagranicz-

Overlock ,,Singer-Simanco“ 
stan idealny sprzedam Gro

— ............ .....  chów, Jarocińska 30—2 od
Norek wysokogatunkowych 17—19. 51144-1
młodych „Standart" 50 szt. T. , . ■ . '. .
kupię. Tel. 6-41-34, w godz ! ParyskiC ,*utro popielate t^mwaiowet 
13—14, oprócz niedziel 1 puszyste’ kupon m?ski lo- JQ5, ' „ d ]; . . . .  : den — marengo, 2 palem- ! h Kuaz- J

Pilnie sprzedam samochód
osobowy 'czterodrzwiowy po 
kuuitalnym remoncie, kom 
piet części zapasowych 
Świerczewskiego 57 przy 
Jagiellońskiej. 49785-1
Radio szwedzkie wraz z a-

Willę czteropokojową pcl- 
nokomforiową przy imn 
Warszawa -  Oiwock. dru
gą Warszawa -  Podkowa 
Leśna sptzedam. Nowo
grodzka 20—6. 56120 (1
Willę jednorodzinną 
cioizbową (Saska Kona) 
sprzedam. W rozliczeniu 
przejmę mieszkanie czte- 
roizbowe z centralnym. 
Marszałkowska 55.73 m. 35 
(klatka III), dziewiątą—sie
demnasta

LOKALE

cegp 150.000 przyjmę do 
produkcji eksportowej. 
Mój wkład wilia cała woi- 
na, hektar ziemi. Testka, 
Dąbrówka Wlkp.
Plastyk do wyrobu galan
terii. Wytwórnia Marszał
kowska i 08 m.43. 50318-0
Posadzki układam, cyklinu- 
ję. Wykonuję fachowo — 

56364-1 | terminowo. Novvogroc.zkj 
43 14 lei. 8-33-73. 48351-1
Posiadam lokal 48 metrów

ny p.eparat ochronny i ie- 
cz piczy przeciw nosówce 
poleca Mgr Mielcarzewicz, 
Sopot, ul. Sobb skiego 67 
m. 7, tel. 520-54.
Udział 25 proc. w czynnej 
wytwórni wód gazowych 
odstąpię. Oferty oisemne: 
„51146" Powszechna Agen
cja Reklamy, Poznańska 33. 
Skradziono w pociągu 24 
bm. na trasie Bydgoszcz —

_ __ ______   , Warszawa książkę zamó-
kwadratow -ch (Wola, si- j wień Nr 141 na nazwisko 
la, światło), uprawnienia Mineberg Mieczysław wy- 
rzemieślnlcze (b/anża me- | dan£! w maju 1957 r. przez 
talowa), oczekuję propo- i DkN Praga - Śródmieście 
zycji. Oferty: Warszawa 10, I _____________  51454-0

Unieważnia się zgubiony 
stempel magla W.S.S. Wo
la przy ul. Obozowej.
Większą ilość płytek alu
miniowych 3x2 cm ‘ damy 
natychmiast do polerowa
nia na lustro. Oferty pise
mne: „51593“ Powszechna 
Agencja Reklamy, Poznań
ska 38. 51593-1'
Wszelkie sztancowanie wy- 
krojników oraz liniowanie 
papieru wykonuje Zakład 
Introliga orski „Papierni
ctwo", Wilczą 8—32, w pod
wórzu. 51019-0 , .............  — ____  _
Wypożyczalnia książek Ci- * Łe;cha 1—2 boczna Tamki po- karskl Dr Msrn Szulcowcj. 
lecą bogaty wybór atrak- I ™^ApC|ZŁtr?a piel<?§nacia u-
cyjnych książek. I ôdy, k°biecej. Usuwanie, .. . I defektów skory: piegi, ku-
ZguDiono kwit komisowy rzajki. brodawki. mvS ki 

tFf Ii1 Jubilerskiej Nr ta uaże. Leczen'e w'ł >sów 
2376 sklep 1. 51277-1 | itp. ul. Fibrowa 64. godz.

' 10—13. 16—18. 50814-0
Gabine y lekarzy wszyst
kich specjalności, lekarzy 
den ysiów. analizy, świa lo 
lecznictwo, zastrzyki, wizy
ty domowe. Czynne o l  9— 
19. Koszykowa 31 (przy Mo- 
ko owakiej) tei. 859-37.
__________  48944 0

Leczenie, usuwanie zębów 
(specjalność: zęby sztucz
ne). Reperacja pro‘ ez na 
poczekaniu. Korony białe, 
metalowe — w ciągu doby, 
Pro'ezy zębów, mos y 
termin 5-di..owy — wyko
nuje J?n Sadowski. War
szawa. Ząbkowska 7. w o r 
ki, czwartki 10—12. ponie
działki, środy, piątki 15—18.

50637-0

L E K A R S K I E
Badanie serca elektrokar
diograficzne. Swiatłolecz- 
niciwo. Masaże. Marszał
kowska 62—3. 49590-0
Badania serca elektiokar- 
Jiugi a liczne. Praga, Ja
giellońska 22, czynna co
dziennie.___  _  46170-0
Choroby wewnętrzne, Dr 
med. Dackiewicz Stanisław 
wznowił przyjęcia: Nowo
grodzka 44 m. 17, godz. 10 
12 16—18. Wezwania do cho 
rych tel. 21-29-75.
Dr Czarnota Bojarska po
wróciła Choroby skóry 
włosów, weneryczne. Ko
smetyka lekarska. Chucim- 
ska 35 Godziny 17—18.30
_______________  46186-0
Dr Bodzan Tadeusz War
szawa, Różana 65 tel. 4-50- 
64. Bezoperacyjne leczenie

j skrzynka pccziowa 88. Stacja Obsługi Motocykli
„  ■ 51210'° | WFM Warszawa -"żoUbórz*Posradam^uprawmenm, lo- | Gen. Zajączka Ha prowa-

remonty

Aktualne! Mieszkanie spół
dzielcze (Żoliborz), drugie 
w budowie, udział, od.Ą -

kal i urządzenia na wyrób 
galanterii z tworzyw sztu
cznych. Przyjmę wspólni
ka. Oferty pisemne: „51132" 
Powszechna Agencja Re
klamy, Poznańska 38. 
Posiadam kompletnie urzą 
dżoną pracownię cukierni
czą ze sklepem w punkcie

Cja i „  • OŁWCUółUC Wid/, Z a-, SLnik „Olympia' górna ze dapterem, zmieniaczem au- , -------
Potrzebna samodzielna kra tS^kTpfe ofeiV°Disem no• tomatycsnl® h sterowanym! Wołomin, 
wcowa. Al. Jerozolimskie I „ 51257“ Powszechna Agen- od h  che™ska 12 m. Sprzedam komplet maszyn 

“  ! cja Reklamy, Poznańska „  8‘ . — JU60-1 do wyrobu zmywaków dru
38. 61257-1 Smarownicę elektryczną olanych. Emilii Plater 20

49 m. 5, III piętro (front). 
Rutynowana pielęgniarka - 
wychowawczyni przyjmie 
pracę przy niemowlęciu 
Pożądane śródmieście, ' tei. 
21-23-19, godz. i i —15,

51506-1
,KNF

-------- - marki „Teealemit" ‘ oraz m- 31.
stół Obrotowy do mycia i Stal kwaso-odporną 

t p w  (furgonetkę), montażu silników samocho 3" 80x2 5 880 kg smz-dam
9-J2-.0, w «odz 1S- Idouwch » ! * .  , wiadomość W a r S „  m ".

51^0j-1 i 45 (warsztat). 51162-1 j chaniczny, Zamojskiego 39. i

ę. Marszałkowska 55 73 
m. 35 (klatka III) dziewiąta 
—siedemnasta.
Bezdzietne małżeństwo po
szukuje pokoju sublokator 
skiego w Warszawie przy. 
samotnej starszej osobie 
żapewnia utrzymanie. Po
zostałe warunki do omó
wienia. Oferty pisemne: 

51066", Powszechna Agen-

wy. Przyjmę wspólniczkę 
bez gotówki posiadającą 

j dyplom, czeladniczy lub mi
strzowski. Mieszkanie za
pewnione. Oferty pisemne. 
„51431" Powszechna' Agen
cja Reklamy, Poznańska 38 

51431-0
Posiadam licznik, koncesje

dzi przeglądy _ ______
motocykli w ramach gwa
rancji i na zlecenie PT 
Klientów. Do napraw sto
sowane są części fabrycz
ne. W magazynie posiada
ni głowice radiowe. 
Unieważnia się pieczątkę 
o następującej treści: Za
rząd Artykułów Konsump
cyjnych Składnica Nr 6 w 
Warszawie Magazyn w lwi 
cznej, Punkt Składowy w 
Ząbkach. 51383-1
Uwaga producenci zaba
wek (państwowi i prywat
ni) odstąpię projekty atrak 
cyjnych zabawek z mas 
plastycznych, drewna lub

Prywatna Przychodnia Le
karzy Specjalistów Mar
szałkowska 62 tel. 839-26, 
przyjmują lekarze wszyst-

-  ----- . Kich specjalności. Chirur-
zylakow, owrzodzeń, obrzę- gis plastyczna, kosme ycz- 
ków kończyn dolnych. | na. Zabiegi. 49598-0

_____ 497C8-0
Dr Gutowski Leopold -  
skórne, weneryczne. Nowo
grodzka 6. godz. 11—13.
Dr Krajewski — wenerycz
ne, skóry Nowogrodzka 44. 
godz 15—19, 47595-0
Dr Mochorowski specjali
sta: skórnych, wenerycz
nych, płciowych, 16—18, Je
rozolimskie 49. 49604-0
Doktorzy Zofia, Feliks Ro- 
stkowscy specjaiiści: ko- I 
stne.yki włosów', skóry, we i 
ne. ycznych, płciowych. Rzę 
sislki, Mokotowska 51.

48181-0
Dr Schoenman specjalista, 
płciowe (zaburzenia), wene
rycznie, od 17—20. Saska 
Kępa, Francuska 3. 444H2-H
Dr med, 'Wojciechowski — 
specjjiłis a: skóry, wenery
cznych, płciowych. Świer
czewskiego 53 (róg Jagiel
lońskiej) 14—19. 48953-0
Dr Zalewski specialista 
seksualnych, w'enerycz

REDAKCJA: Warszawa
ul. Marszałkowska 3/5. Cen
trala 89241 2, 3. tel. Red. 
naczelny 418-57. Sekre*a- 
riat 892-41. Dział miejski i 
red. nocna 892-42. Wydanie 
prowincjonalne 413-59 ko- 
resp 80-525. Dziai łączności 
z czytelnikami przyjmuje 
interesantów w dni po
wszednie w godz. od 9 do 16.

OGŁOSZENIA przyjmuje 
Powszechna Ag. Reklamv 
ul. Poznańska 38.

ADMINISTRACJA: War
szawskie Wydawmiclwo Pra 
sowę RS W „Prasa" ul 
Foksal 10. Tel. 6-46-30 
6-46-21. Zamówienia i przed 
płaty na prenumeratę przyj 
mują wszystkie urzędy 
pocztowe oraz listonosz0 
Prenumerata miesięczna 
wynosi 14 zł. Cena poje
dynczego egzemplarza wy-

przystąpie do spółki no- metalu. Oferty pisemne- 
wego samochodu, Wola, \ „51324" Powszechna Agen

cja Reklamy, Poznańska 38. , Ks. Janusza 28 516*1% | cja Rekiam^ P o S a ń s t f^

nych. skórnych, Nowv nosi 50 gr. — z dodatkmm 
Swiai 22. 16—18. 4T235-o ilustrowanym 70 gr. Pre-
Doktorzy: Żur akowski Żu- ^ merat  ̂ naszego pisma 
rakowska-Rataj. specinlno- ! p i w za« ranic*f przyjmuje 
ści: seksualnych moczopłcio i " a
wych. wenerycznych, skó,- i Wilcza 46 — tel. 86-481. 

włosów. Krucza 47a Konl°  -  1*6 100024nych
(p zv Jerozol;mskich) g >dz 
13—14 i 17—19, 47669 0

Warszawa 
B-14
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30 izb na gwiazdkę
dla

pracow ników  w odociągów
11 rodzin, pracowników Miej

skiego Przedsiębiorstwa Robót 
Wodociągowo -  Kanalizacyjnych, 
mieszkało przez 5 lat w lichym 
baraku przy ul. Wawelskiej 2. 
Jak nas poinformował przewod
niczący Prezydium DRN-Śród
mieście rodziny te dostaną gwiaz
dkowy prezent —  30 izb w no- 
wowybudowanych demach.

W  baraku przy ul. Wawelskiej 
2 uruchomiony zostanie warsztat 
dziewiarski, zatrudniający 200 
kobiet zwolnionych z administra
cji. (r)

Gospodarze na szesnastu wioskach

Premie pocieszenia
w „Syrence"

80 tysiączłotowych premii dla gra
czy w „Syrenkę1', do których w 
pierwszej grze nie uśmiechnęło się 
szczęście, wylosowano w ubiegłą śro
dę w lokalu komisji technicznej war
szawskiej gry liczbowej.

Przy losowaniu wyciągnięto 80 
numerów kiosków —  punktów 
przyjęcia kuponów „Syrenki** (z 
ogólnej liczby 162) a następnie z 
worków, zawierających kupony z 
poszczególnych wylosowanych kio- 
skórv, wyciągnięto po jednym ku
ponie. Spis szczęśliwych kuponów 
przejrzeć będzie można w kioskach 
„Syrenki**.
Następne losowanie premii pocie

szenia za II grę „Syrenki" odbędzie 
się w przyszłą środę. (Rom).

Butelek wciąż Brak
A p t e k i  le k c e iu a ż ą  
z a r z ą d z e n ia

Pisaliśmy o braku butelek w apte
kach. a zwłaszcza 50 —  300 gramo
wych. Ale choć Stoi. Przedsiębiorstwo 
Aptek widzi jedyny ratunek w sku
pie butelek i zleciło skup —  aptekom 
—  nie wszystkie honorują słuszne za
rządzenie. Wstąpiliśmy do aptek przy 
ul. Nowowiejskiej, Marszałkowskie.] 
62 —  te prowadzą skup butelek. Ale 
nadchodzą i inne sygnały z terenu.

Np. Czytelnik H. udał się do apteki 
przy ul. Gdańskiej 2, na Żoliborzu, i jak 
pisze, zaoferował około 500 szt. butelek 
od różnych lekarstw, w tym butelki o- 
krągle i o innych kształtach, np. spłasz
czone po różnych calcisalach, witami
nach A, B, C itp. Kazan o mu przynieść 
następnego dnia butelki, ale tylko okrą
głe, bo innych nie skupują.

Inny czytelnik zebrał około 200 sztuk 
butelek aptecznych i zaniósł do apteki 
w Piastowie przy stacji. Butelek od nie
go nie kupiono. To samo w aptece w 
Pruszkowie przy ul. Bolesława Prusa, 
przy ul. Kościuszki.. Uparty nasz Czytel
nik przyjechał z butelkami do Warsza
wy. W aptece przy Grochowskiej, róg 
Bliskiej otrzymał sódpowiedż, że butelek 
nie kupują i mogą przyjąć darmo, lecz 
zupełnie czyste...
Jedno jest pewne, że Stołeczne 

Przedsiębiorstwo Aptek .nie dopilno
wało realizacji swoich zarządzeń.

(bm)

Warszawscy stoczniowcy
wykonali roczny plan

Warszawska Stocznia Rzeczna wykonała 
23 listopada plan produkcji na rok bie
żący w 101 proc.'

Tegoroczny zysk stoczni jest o 158 proc. 
wyższy od zaplanowanego. Przyczvniło się 
do tego w znacznej mierze wykorzystywa
nie materiałów odpadowych. (gl)

Choszczówka i Henryków, Białołę
ka i Ugory —  i jeszcze 12, rozrzuco
nych na obszarze 2000 ha gromad 
wiejskich —  to część tylko dzielnicy 
Praga -  Północ. Nad potrzebami tego 
terenu debatowali wczoraj w przed
dzień. zakończenia swojej 3-letniej 
kadencji —  jego gospodarze —- radni 
Dzielnicowej Rady Narodowej.

Nie przez przypadek tutaj właśnie 
na pierwszy plan pracy Rady wysu
wały się —  i wysuwać się będą w 
najbliższych latach —  sprawy gospo
darki mieszkaniowej. W  tej, jednej 
z najuboższych —  dzielnic Warszawy, 
większość budynków to drewniane, 
parterowe domki, pozbawione wody, 
kanalizacji, gazu.

W  ciągu ubiegłych 3 lat wyre
montowano tu przeszło czterysta 
domów, w osiemdziesięciu pięciu 
dokonano napraw awaryjnych, sto 
dwadzieścia pięć podłączono do sie
ci wodociągowej. A  jednak sytuacja 
wciąż jeszcze nie jest dobra — 
ilość budynków zagrożonych wzra
sta nieproporcjonalnie do liczby o- 
sób, dla których istnieją możliwości 
przekwaterowania. —  Dziś jest na 
Pradze - Północ 48 budynków za
grożonych, zamieszkałych przez 
czterysta kilkadziesiąt osób.
Z „warszawskich" Choszczówek i 

Ugorów ludzie po kilkanaście kilo
metrów dziennie muszą wędrować 
codziennie do... Warszawy i z powro
tem. Przyczyną braku jakiejkolwiek 
komunikacji są tu trudności od Rady 
niezależne —  brak taboru, nieprzy
stosowanie dróg do komunikacyjnych 
potrzeb.

Bardzo smutno w dzielnicy Praga- 
Północ wyglądają sprawy kulturalne 
— to jest dziedzina, za którą przysz
ła Rada będzie musiała się „zabrać" 
szczególnie ostro. Komisja Kultury 
obecnej Rady praktycznie od 2 lat 
nie istniała, większość świetlic wiej
skich to fikcja. I wreszcie —  Dzielni
cowy Dom Kultury, o budowie któ
rego sagi można by było wypisywać, 
który zmienia inwestorów i wyko
nawców, pochlapią miliony, a koń
ca roboty nie widać... Obecny wy
konawca, Dyrekcja Budowy Osiedli 
Robotniczych, obiecuje, że odda go 
wreszcie do użytku w przyszłym ro
ku. Ano, zobaczymy...

Wspomnieliśmy tu tylko o najbar
dziej palących i najbardziej „typo
wych" sprawach dzielnicy Praga-Pół- 
noc. A  jest ich niemało —  sporo 
miejsca w pracy Rady tej półwiej- 
skiej dzielnicy zająć musi np. sprawa 
dostaw obowiązkowych. A  także bra
ku budynków gospodarskich i ma
teriałów budowlanych, który to brak 
symptomatyczny jest nie tylko dla 
tej dzielnicy.

Wiele pisało się już o skąpej koł
drze municyjalnego budżetu, którą 
rozciągnąć trzeba na wszystkie 
dzielnice Warszawy. Gospodarowa
nie w dzielnicy o bardzo wielkich 
potrzebach nie jest zadaniem łat
wym. Dlatego trzeba będzie —  pod

kreślano to w dyskusji —  wybrać 
na następne trzy lata takich rad
nych, którzy będą potrafili temu 
zadaniu sprostać. A  ustępującej 
Radzie jeden z mieszkańców po
wiedział: „Dziękuję Wam obywatele 
Radni, za to, coście zrobili. Wiem, 
że więcej nie mogliście zrobić**.

(E. R.)

P. S. Uczestnicy środowej sesji byli 
świadkami niecodziennej uroczystości: 
społeczny aktywista terenowy, pra
cownik FSO Żerań, p. Soberman zo
stał przez Radę Państwa odznaczony 
Krzyżem Komandorskim Orderu Od
rodzenia Polski, zaś radny, p. Kowal
ski — Srebrnym Krzyżem Zasługi.

Siła z ł e g o  na / e d n e g o

Dramatyczne spięcia w sieci elektrycznej
Trudno wymagać by sieć elektryczna, licząca przeszło pól wieku dzia

łała należycie i nie płatała niespodziewanych figlów... Ale często mniej 
jest kłopotu z tą staruszką, pamiętającą czasy caratu, niż z nowymi urzą
dzeniami produkowanymi i »instalowanymi kilka lat temu. Wiek kabla 
określa się mniej więcej na 30 do 40 lat. Tymczasem kable produkowa
ne przez nasze zakłady „wysiadają** nieraz już po kilku miesiącach. Naj
gorszą opinię pod tym względem zyskały sobie Krakowskie Zakłady Ma
teriałów Elektrotechnicznych w Płas zowie.

20 par na złotych godach

Ś E
— Od Islandii przez Skandynawię po 

Białoruś ciągnie się pas układów niżo
wych. Polska, niestety, leży na tej trasie 
i dlatego przechodzą nad nami, jeden za 
drugim, deszczowe i chmurne niże. Mię
dzy nimi następują krótkie chwile prze
jaśnień, po czym znów od początku sy
tuacja się powtarza — zachmurzenie wzra
sta, występują opady, zamglenia, mżawki 
itp. Dziś będzie podobnie — wczoraj skoń
czył się wpływ jednego ośrodka niżowego 
dziś wpadniemy pod drugi. W przerwie 
chwilowo się ochłodziło, bo jeden z tych 
niżów „ściągnął" z północy porcję powie
trza mroźnego, tak, że na Białorusi było 
wczoraj miejscami do minus 7—8 stopni. 
Spowodowało to znaczny spadek tempera
tury ha kresach północno-wschodnich i 
częściowo w Warszawie. Dziś jednak wia
try powinny zmienić się na południowo- 
zachodnie i stopniowo będzie temperatu
ra wzrastać od plus 4 st. do plus 7 8 st.

(CEN)

Jaki rodzai pralni
odpowiada najlepiej paniom domu

Chyba do najbardziej ciężkich prac tzw. pani domu należy pranie. Istniejące pral
nie mechaniczne (przemysłowe) nie zaspokajają potrzeb lub czynią to zie. ^pyc 
częste przekładanie terminów oddania czystej bielizny jest igraniem z luu/utą mer- 
pliwością. Zresztą nie wszędzie są warunki i fundusze na wybudowanie takiej p , 
nie wszyscy mogą skorzystać z jej kosztownych usług. Gdyby nawet pralni m - 
chaniczne funkcjonowały idealnie, znalazłyby się gospodynie, które uznałyby j 
niegodne ich zaufania. Jest to kwestia m. in. upodobań.
Pralnie w domach ZOR-owskiego 

budownictwa, oprócz usunięcia prania 
poza obręb mieszkań, nie przyniosły

Dziś w  „Krzyw ym  Kole“
AV dniu dzisiejszym w Klubie „Krzywe

go Kola" prof. dr K. Biskupski mówić 
będzie o problematyce rad narodowych.

Czwartek dyskusyjny, jak zwykle w Sta
romiejskim Domu Kultury, rozpoczyna się 
o godz. 18.

Niewidomy pianista
ciężko ranny
w wypadku samochodowym

W  poniedziałek rano, z Łodzi do 
Warszawy, wracał samochodem oso
bowym niewidomy pianista Edwin 
Kowalik. Wóz prowadził reżyser Łódz
kiego Teatru Muzycznego, Janusz 
Rzeszewski. Pod miejscowością To
porów urwało się koło samochodu, 
który wpadł na przydrożne drzewo.

Jak poinformował nas w środę 
lekarz szpitala w Głownie, dr Roż- 
wiata, Edwin Kowalik ma złama
ną podstawę czaszki. Po operacji, 
którą przeprowadzono niezwłocznie 
po wypadku, życiu artysty nie za
graża niebezpieczeństwo. Siostra re
żysera, Danuta Rzeszewska, prze
wieziona została do szpitala w Ło
dzi. (wm)

wydatnego skrócenia czasu prania, 
czy ułatwienia pracy. Zdarza się, że 
nawet ich skromne urządzenia są de
wastowane, a w pomieszczeniach u- 
rządza się warsztaty lub magazyny. 
Wmę za taki stan pralni ponoszą 
przede wszystkim zobojętniali miesz
kańcy i ich beztroskie komitety blo
kowe.

Instytut Gospodarki Komunalnej i Ko
mitet do Spraw Gospodarstwa Domowego 
pragną przyjść z pomocą kobietom pro- 
wadzącym dom. Oprócz rozszerzenia sieci 
pralni mechanicznych proponują kilka 
form unowocześnienia, ułatwienia proce
su prania bielizny. Do sposobów moder
nizacji pralni, głównie w nowym budow
nictwie, należy wprowadzenie urządzeń 
mechanicznych.
Rozpowszechnione na zachodzie Europy 

tzw. „salony pralnicze" można by zastoso
wać u nas, urządzając pralnie w osiedlach 
mieszkaniowych. Są dwa rodzaje tych salo
nów pralniczych: W pierwszych pierze się 
bieliznę samemu, korzystając z wszelkich 
maszyn pralniczych, jak np. pralki, suszar
ki, magle elektryczne, pod kierunkiem fa-

Po raz piąty w tym roku jestem I cław Zabad i Józef Schabiński 
świadkiem wzruszającej uroczystości. | małżonek, (r)

bez

Ale nie tylko kable są zmorą Zakładu 
Sieci Elektrycznjmh Warszawa-Miasto. Psu
ją się przekładniki wytwarzane przez za
kłady z ulicy Kałuszyńskiej, których co 
gorsza producent nie chce potem napra
wiać. Nie odpowiadają wymogom również 
odgromniki. Kilka z nich spowodowało o- 
statnio awarię na stacji Warszawa-Zachod- 
nia. Dla bezpieczeństwa trzeba było wy
montować pozostałe jako niepewne. Na 
dodatek o wszystkie te urządzenia jest 
niezwykle trudno choć ocenia się je na 
całym świecie jako nieskomplikowane i 
niezbyt drogie. Ciężko jest przede wszyst
kim o wszelkiego rodzaju sprzęt siecio
wy. Odczuwa się np. specjalny brak tak 
prostej rzeczy jak papierki izolacyjne, od
kąd przestały je produkować jedyne w 
całej Polsce (?!) zakłady w Płaszowie.

Przydziały tych wszystkich materiałów 
są zupełnie niewystarczające. Warto więc 
by tymi sprawami zainteresowało się i 
Prezydium St. RN. Niekorzystną sytua
cję warszawskiego zakładu sieci pogar
sza jeszcze i to, że planowane w tym 
roku inwestycje 
późno. Dwa nowe punkty zasilania, tzw. 
Warszawa-Gdańska i Warszawa-Zachod- 
nia, od których uzależniona była wymia
na stacji i sieci, wykonawca powinien 
już oddać w maju, a najdalej w czerw
cu, żeby do jesieni zdążyć z tą wymia
ną, Oddanie podstacji Warszawa-Za- 
chodnia w sierpniu i Warszawa-Gdańska 
w październiku plany te pokrzyżowało. 
Inny nieprzyjaciel warszawskiej 

sieci elektrycznej to wszelkiego ro
dzaju prace ziemne prowadzone 
przez różne przedsiębiorstwa. Na
gminnie uszkadzają one kable pod
ziemne. Np. do ostatniej awarii przy 
ul. Terespolskiej (we wtorek stanęły 
z tego powodu PZO i WZPO) przy
czyniła się także i Gazownia War
szawska. Kabel „wysiadł" akurat w 
tym miejscu, gdzie niedawno spotkał 
się z wykopem pod gazociąg.

Wszystkie te kłopoty Zakładu Sieci po
mnaża jeszcze jesienna dżdżysta pogoda 
i stałe rosnące obciążenie sieci. W tych 
dniach osiągnęło ono niespótykahć' ód 
lat rozmiary.

Dlatego też apel warszawskich ener
getyków o oszczędne używanie prądu na
biera w tym świetle dramatycznej wy
mowy. (T.)

Prezydium Stołecznej Rady Narodo
wej w imieniu całego miasta podej
muje u siebie małżeńskie pary któ
re wspólnie przeżyły 50 lat, dochowa
ły się dzieci, wnuków i prawnuków. 
Złote małżeńskie pary otrzymują 
przyznane przez Radę Państwa —  
Złote Krzyże Zasługi.

Wczoraj w siedzibie „ojców” mia
sta, w Pałacu Corraziańskim przy pl. 
Dzierżyńskiego, inż. St. Zelent deko
rował 20 warszawskich jubileuszo
wych par, a następnie podejmował 
tradycyjną lampką wina.

Gośćmi „ojców miasta” byli: Ju
lianna i Stefan Ziółkowscy, Janina 
i Wacław Urbańscy, Helena i Zyg
munt Strzemeccy, Agnieszka i Włady
sław Ptaszyńscy, Zofia i Franciszek 
Osińscy, Helena i Wacław Kotnorscy, 
Weronika i Stanisław Kowalik, Jó
zefa i Ignacy Gołąb, Józefa i Andrzej 
Gładka, Maria i Franciszek Gadom
scy, Marianna i Józef Chomczyk, A - 
niela i Jan Barzyńscy, Eugenia i Bo
rys Augustyniak, Konstancja i Kazi
mierz Raciborscy, Apolonia i Michał 
Zapolscy, Honorata i Józef Maciej- 

zakończono bar îzof czak, Helena i Konstanty Ferens, 
Klara i Józef Diatłowiccy oraz Wa-

2 grudnia
ostatnie plenum 

St. RN
Rachunek za 3 lata zdawać 

będą stołeczni radni na zakoń
czenie kadencji, na ostatnim ple
narnym posiedzeniu, które odbę
dzie się 2 grudnia br. Mówić bę
dą o tym, co w ciągu tych 3 lat 
zrobić zdążyli i czego nie zdołali 
dokonać.

Równocześnie w ostatnieh 
dniach listopada i pierwszych 
dniach grudnia we wszystkich 
dzielnicowych radach narodo
wych odbędą się podobne, obra
chunkowe, plenarne sesje. (r).

Na zdjęciu: jubilaci przy lampce 
wina w siedzibie Prezydium Stołecz- 
nej Rady Narodowej.

Fot. Wł. Piotrowski

W sprawie świetlic blokowych
13 bm. ukazał się w jednej z gazet wie

le mówiący artykuł o Komitetach Bloko
wych i ei.apach ich pracy pt. „Trzeba 
skończyć z fikcją niektórych prac K. B." 
Nie będę tu polemizował z całym tym 
artykułem, gdyż Czytelnicy, znający pracę 

chowef obsługi pralni! Proces zrobienia z 6 j i historię Komitetów Blokowych, sami go 
kg „brudów" czystej wymaglowanej bie-1 odpowiednio już skomentowali. Niemniej 
lizny trwa nie więcej niż 3 godziny, a j jednak nad poruszoną w > tym artykule 
opłata jest stosunkowo niewielka. Większą sprawą świetlic K. B. chciałbym zabrać 
opłatę uiszcza już klient drugiego rodzaju głos. Otóż autor artykułu pisze między in- 
praini osiedlowej. I nymi: „Kto dziś uznaje potrzebę tworze-

Czym się różni ten nowy rodzaj pralni nia świetlic przy blokach, gdy powstało

K O J K A 8 M 3nccenxenra ,
„Kocham i nienawidzę"

PANNA JULIA" Strindberga
i

(wy-
s awlona przez Teatr Mały) należa

ła kieuyś do teatru awangardowego i 
obeszła wszystkie główne sceny europej
skie. O samym Strindbergu czytamy w 
programie bardzo serdeczne opinie róż
nych twórców, od Shawa do Camusa i 
od Manna do Cocteau, dające pojęcie o 
tym, czym kiedyś był dla literatury 
europejskiej ten szwedzki pisarz. Nie
stety: Co z tego wszystkiego zosta'o? 
Jeżeliby sądzić po „Pannie Julii" — Tr. 
Zupełnie nic. Ta sztuka wydaje się dziś 
absolutnie martwym zabytkiem, w któ
rym najwyżej można znaleźć elementy 
dawnych smaczków literackich, odczy
tać dla zabawy (bo ta tragedia, niestety, 
chwilami nas mimo woli bawi) różne na- 
turanzmy, modern izmy, „przy Dysze w- 
szuzyznę". Mamy tu nieco programowej 
brutalności i drastyczności, wywód o 
dziedziczności cech psychicznych i roz
woju ich wskutek warunków środowi
ska, a dalej „odwieczną walkę dwu 
płci", nienawiść do mężczyzn, saino- 
udrękę, opętanie „chucią" i nawet hi- 
pnotyzm. Hrabianka Julia, która prze
spała się z lokajem i czyni z tego powo-

du tragedie, bo „upadła" z człowiekiem
..niższej sfery*4 i w ten sposób straciła 
cześć i honor — nie może nas ani przez 
chwilę wzruszyć. Stosunek Julii do Ja
na opiera się na zasadzie „kocham cię 
i nienawidzę", ona sama nie wie czego 
chce, a chwilami popada w stany psy
chopatyczne.

Szukanie w tym wszystkim akcentów 
społecznych, przeciwstawianie dwóch 
klas wydaje się bardzo nie na miejscu. 
Ten silny i pełen Chęci wspinania się w 
górę „syn ludu" (tak mówi się w pro
gramie o Janie) jest w7 istocie pospoli
tym łotrzykiem. Nędzny loka,jeżyk jako 
wyraziciel w7alki klas — to zbyt naiwne.

Tę zwietrzałą i niepotrzebnie przypom
niana sztukę reżyserowała IRENA GRY- 
WIŃSKA. DANUTA GALLERT w roli Ju
lii raz jeszcze dala dowód talentu. Mia
ła wiele ładnych i dyskretnych zagrań 
ale nie jej wina, że nie zdołała tej po
staci nadać cech jakiejś wewnętrznej 
prawdy, logiki i sensu. WACŁAW ZA- 
DROZINSKI zagrał dość powierzchow
nie i drętwo rolę lokaja Jana, TERESA 
LIPOWSKA dala żywą sylwetkę służącej 
Krystyny.

Nowoczesna „Antygona"
Ą NTYGONA" Sofoklesa zagrana no- 

>> u* wojzsśnie — takie było zamierze
nie uwojga adeptów sztuki reżyserskiej 
z PW ST STEFANA BURCZYKA i TE
RESY ŻUKOWSKIEJ, którzy starą tra
gedię klasyczną wystawili w Teatrze 
Kamerainjm, sami dokonali — zgodnie 
z szkom> di zaóaaiem — przekładu pro
zą N.estety, nie z oryginału, ale z wer
sji francuskiej, a takie tłumaczenie z 
drugiej ręki zawsze musi mieć pewne 
braki. Zamiast uroczystych s‘ rof S»fo- 
klesowych usłyszeliśmy język prawie 
potoczny, lekko poetyzowany, nie pozba
wiony pewnych chropowatości g iapa
tycznych, ale na ogół dobrze brzmiący. 
Tylko że tłumaczenie poezji prozą w 
Polsce — w przeciwieństwie do Francji 
— nie nts trwalej tradycji. „Antygona" 
straciła wskutek .ego wiele ze swej kla
sycznej harmonii i posągowości. st-a% 
się bardziej realistyczna, bez poetyckie

go dystansu, sofokles to jednak nie 
Anouilh czy Giraudoux.

Reżyserzy główny nacisk położyli na 
in.elekiualną, dyskursywną treści tra
gedii, z. maksymalnym stuszowaniem 
uczuć i namiętności. W takim ujęciu 
szczególnie dobrze wyszedł dialog mię
dzy Kreonem (L. PIETRASZKIEWICZ) 1 
Hajmonem (St. J ASIUK1EWICZ) na te
mat konfliktu władzy i wierności we
wnętrznemu obowiązkowi i sprawiedli
wości, na tema! uznania dwóch prze
ciwnych i sprzecznych z sobą, dlatego 
pozostających w tragicznym starciu, ra
cji. Natomiast całości zabrakło siły, któ
ra by kazała nam się głębiej wzruszyć 
tragedią tych ludzi, tak odległych w cza
sie, a tak bardzo biiskich w charakterze 
przeżywanych rozterek. Godny uwag: 
jest talent, jaki ukazała młoda aktorka 
DANUTA NAGORNA w roli Antygony.

AUGUST GRODZICKI

od pralni przemysłowych? Bezpośrednim 
(a nie przez kantory pralnicze) kontaktem 
z klientem i skróconym okresem „kąpieli" 
bielizny. . .

Instytut Gospodarki Komunalnej i Ko
mitet do Spraw Gospodarstwa domowe
go chcą wspólnie opracować projekt roz- 
bnrto-.w pralni. kłórv najbardziej odno- 
wiadatby ich przyszłym użytkownikom. 
By zorientować się, jakie są ich upodo
bania i życzenia te dwie instytucje za
mierzają zwrócić się do kobiet z pyta
niami — .jaki rodzaj pralni najbardziej 
by im odpowiadał. (B. T.)

Jak długo jeszcze?
Dwa adresy: Nr 1 ul. Żurawia 41 

— siedziba dyrekcji WZG Praga-Po- 
łudnie tj. dyrekcji, której podlegają 
wszystkie restauracje i bary na te
renie Grochowa i Gocławka z przy- 
ległościami.

Nr. 2. ul. Grochowska Nr 274/276 
siedziba dyrekcji MHD Warszawa- 
Pólnoc tj. dyrekcji, której podlegają 
wszystkie sklepy MHD na terenie 
Żoliborza, Bielan, Woli, części Ocho
ty oraz Wioch.

Kierownicy restauracji grochow
skich jeżdżą więc do swej dyrekcji 
z prawego na lewy brzeg Wisły. K ie
rownicy zaś sklepów MHD-Pólnoc 
dla odmiany z lewego na prawy. Jak 
długo jeszcze? (i)

w stolicy tyle klubów sportowych, kin, 
kawiarni i teatrów".

Sądzę, że bardzo wielu mieszkańców 
naszego miasta Warszawy uznaje jednak 
potrzebę tworzenia świetlic przybloko- 
wych, jak też i rozwijania ich działal
ności. Z drugiej znów strony to te kina, 
kawiarnie i teatry zapewne świetlic 
przyblokowych tak bardzo zastąpić nie 
mogą — przecież w świetlicach nam cho
dzi szczególnie o masowy udział wszyst
kich bez wyjątku mieszkańców miasta. 
Świetlicy przyblokowe powinny przycią
gnąć poszukującą rozrywek młodzież — 
chodzi tylko o to, by w świetlicach tych 
robiło się tó co może zainteresować tę 
młodzież (gry towarzyskie, wieczorki ta
neczne itp.).
Poza tym w świetlicach blokowych Ko

mitety Blokowe prowadzą bardzo poży
teczne akcje, jak np. K. B. w dzielnicy 
Praga - Południe zorganizował w świetli
cy blokowej kurs kroju i szycia dla mie
szkanek swego bloku. Co roku w świetli
cach blokowych Komitety Blokowe urzą
dzają choinkę dzieciom, a w międzycza
sie w tych świetlicach występują teatrzy
ki kukiełkowe dla małych dzieci.

W świetlicach blokowych wyświetla się 
wiele przezroczy i prowadzi się odczyty 
T.W.P. (świadome macierzyństwo i hjgie- 
na życia). Dobrze pracujące świetlice blo
kowe spełnić mogą poważną rolę w walce 
z chuligaństwem — jak na przykład to 
było na Woli.

Świetlice blokowe powinny więc być nie 
likwidowane, a popularyzowane wśród 
społeczeństwa — powinny być bogato za
opatrzone, a przez to zainteresowanie ni
mi wśród mieszkańców miasta wzrośnie.

Nie można przecież, biorąc za podstawę 
niektóre źle pracujące świetlice blokowe 
wyciągnąć wniosku o likwidację wszyst
kich świtlic przyblokowych --  byłoby to 
równoznaczne z przekreśleniem całego do
robku Komitetów Blokowych, którego do
robiły się one m. in. na odcinku świetlic, 
w ciągu 13 lat swego istnienia.

Faktem jest, że obecnie obserwuje się 
zubożenie pracy K. B. i działalności świe
tlic blokowych również, ale znaczyć to po
winno, żeby wszystko zrobić, by napra
wić ten stan rzeczy. To będzie niewątpli
wie, jednym z postulatów dla nowowy- 
branych Rad Narodowych — których kon
stytucyjnym nakazem jest rozwijanie 
twórczej inicjatywy i troski o codzienne 
potrzeby i interesy ludności...

Same Komitety Blokowe są bezsilne w 
postawieniu tej sprawy na wysokości za
dania, pomóc tu im powinna prasa co
dzienna i radio, a także czynniki spo
łeczne i kulturalne. Wszystkim nam 
przecież zależy na podniesieniu kultury 
życia społecznego, pomóżmy więc Komi
tetom Blokowym szczególnie przy orga
nizowaniu i rozwijaniu szerokiej działal
ności świetlic. Hasłem powinno być — 
nie likwidowanie świetlic blokowych, a 
ich rozwój i rozbudowa.

D. Sz.
(Nazwisko znane Redakcji)

0 500 radnych mniej
29 grudnia
wystawienie list wyborczych

Trzy lata temu wybraliśmy 1340 
radnych do dzielnicowych i Stołecz
nej Rady Narodowej. Mniej więcej 
połowa stołecznych „trybunów ludu" 
zawiodła, nie przejawiając najmniej
szego udziału w pracach Rady, nie 
uczestnicząc nawet w plenarnych po
siedzeniach.

W  lutym wybierać będziemy no
wych radnych stolicy. Ogółem bę
dzie ich ok. 800, a więc o 500 
mniej, 120 w Stołecznej oraz po 50 
—  80 w dzielnicowych radach na
rodowych.

Jak nas informują, dzielnice za
kończyły już wytyczanie granic ob
wodów i okręgów wyborczych. W  
najbliższych dniach przystąpi się do 
wypisywania list wyborczych, które 
29 grudnia zostaną wystawione do 
wglądu mieszkańców w lokalach wy
borczych. Na plenarnej sesji Stołecz
nej Rady Narodowej, która odbędzie 
się 2 grudnia, wybrana zostanie ko
misja wyborcza, (r).

Konferencja
Toui. Szko1̂  Smieckiej

Zarząd Oddziału Stołecznego Towarzy
stwa Szkoły Świeckiej zawiadamia, że 29 
bm. o godz. 15 w Paiacu Staszica w sali 
kolumnowej (I p. pok. 101), odbędzie się 
II Konferencja sprawozdawczo - wyborcza 
Warszawskiego Oddziału Towarzystwa 
Szkoły Świeckiej.

S.p. WŁADYSŁAW KOWALSKI
porucznik rezerwy WP, uczestnik 
kampanii wrześniowej i walk Pol
skich Sił Zbrojnych na Zachodzie, 
ur. w Żytomierzu dn. 2. VII 1894 r., 
zmarł dn. 27.XI 1957 r. Nabożeństwo 
żałobne odbędzie się w kościele Zba
wiciela w pią.ek, dn. 29 bm. o godz. 
9, po którym nastąpi wyprowadzenie 
zwłok na cmentarz wojskowy na Po
wązkach, o czym zawiadamiają po
grążeni w głębokim żalu: siostry, 
szwagier i rodzina. 49790-1

S.p. FELIKSA Z RÓŻAŃSKICH 
K1EŁKIEWICZ

emerytka PKP, opatrz, św. sakr. po 
długich i ciężkich cierpieniach zmarła 
dn. 27.XI 1957 r. w wieku lat 71. Na
bożeństwo żałobne odbędzie się w ko
ściele św. Karola Borom, na Powąz
kach w sobotę dn. 30 bm. o godz. 11, 
po którym nastąpi wyprowadzenie 
zwłok na cmentarz miejsc, do grobu 
rodź., o czym zawiadamiają pogrą
żeni w głębokim smutku: syn, sy
nowa, wnuk, siostry i bracia.

Elcsportacja zwłok z domu (ul. Ko- 
łomyjska 11) do kościoła nastąpi w 
czwartek, 28 bm. o godz. 18.

S.p. WŁADYSŁAW GIERAŁTOWSKI
opatrz, św. sakr. po krótkich cierpie
niach zmarł dn. 27.XI 1957 r. prze
żywszy lat 69. Nabożeństwo żałobne 
odbędzie się w kościele św. Jakuba 
(pl. Narutowicza) w sobotę dn. 30 bm. 
o godz. 10.30, po którym nastąpi wy
prowadzenie zwłok na cmentarz bród 
nowski do grobu rodź., o czym za
wiadamiają pogrążeni w głębokim 
żalu: żona, synowie, synowe i wnucz
ki. 49793-1

STANISŁAW ROZDZIAŁO WSKI
RENTGENOLOG

po długiej i ciężkiej chorobie zmarł 25.XI 57 r. przeżywszy lat 64. Nabożeń
stwo żałobne w kaplicy na Powązkach odbędzie się dn. 29 bm. o godz. 10, po 
czym nastąpi wyprowadzenie zwłok do grobu rodzinnego, o czym zawiadamiają 
pogrążeni w głębokim smutku: żona. ciotka i rodzina.

S +  F

Kazimierz Holewiński
zmarł śmiercią tragiczną w dniu 24 listopada 19C7 r. Nabożeństwo żałobne od
będzie się w dniu 29 listopada br o godz. 11 w kościele św. Karola Boromeusza 
na Powązkach, pc którym nastąpi wyprowadzenie zwłok do grobu rodzinnego 
o czym zawiadamiają pogrążeni w ‘•'".kim smutku: 

żona, siostry, teściowa, bratowa, szwagrowie, nieobecny szwagier Władysław 
Turowicz z rodziną oraz przyjaciele.

s. T p.
JAN WELOŃSKI

adwokat
długoletni pracownik Prokuratury Ge
neralnej w Warszawie, były Prezes 
Prokuratury w Łodzi, były przewod
niczący sekcji tenisowej WKS Legia, 
zmarł po długich i ciężkich cierpie
niach w dniu 26 listopada 1957 r., prze
żywszy lat 70. Pogrzeb odbędzie się w 
Łodzi w dniu 28 listopada o gociz. 14 
na cmentarzu przy ul. Ogrodowej, o 
czym zawiadamia

Rodzina

S.p. ALICJA z BORMANOW BRUN
opatrz, św. sakr. po krótkich cierpie
niach zmarła dn. 26.XI 1957 r„ prze
żywszy lat 70. Nabożeństwo żałobne 
odbędzie się w kościele O.O. Jezuitów 
p.w. św. Andrzeja Boboli przy ul. Ra
kowieckiej, dn. 30 bm. o godz. 10, po 
którym nastąpi przewiezienie zwłok na 
cmentarz ewang.-augsburskj przy ul. 
Młynarskiej do grobu rodź., o czym 
zawiadamiają pogrążeni w głębokim 
smutku: mąż, córka, synowie, synowe, 
wnuki i rodzina.

S.p. JULIA ze SPALINSKICH 
IIERMANOWSKA

wdowa po śp. Klemensie b. Sędzi Sądu 
Apelacyjnego w Warszawie opatrz, św. 
sakr. po długich i ciężkich cierpieniach 
zmarła 25.XI 57 r„ przeżywszy lat 67. Na 
bożeństwo żałobne odbędzie się w ko
ściele św. Karola Borom, na Powąz
kach dn 29 bm. (w piątek) o godz 
11.40, po którym nastąpi wyprowadze
nie zwłok na cmentarz miejsc, do gro
bu rodź., o czym /.uwiadamiają pogrą
żeni w głębokim smutku: córka, sio
stra, brat, rodzina i przyjaciele, 51729-1

Naczelnikowi Władysławowi Rogoziń
skiemu wyrazy głębokiego współczu
cia z powodu

ŚMIERCI OJCA
składają: Rada Miejscowa, Dyrekcja, 
Koleżanki i Koledzy z Departamentu 
Koordynacji Zbiorczych Planów Gospo 
darczych Komisji Planowania przy Ra
dzie Ministrów. 51675-1

Inż. ALEKSY MŁYNARSKI
pracownik Biura Projektów i Studiów 
Budownictwa Specjalnego, urodź. 6.VII 
1908 r. w Warszawie, odznaczony Me

dalem Dziesięciolecia, zmarł dn. 24.XI 
1957 r. W Zmarłym tracimy dobrego i 
ofiarnego Towarzysza Pracy. 

Podstawowa Organizacja Partyjna, 
Dyrekcja i Rada Zakładowa 
Pogrzeb odbędzie się w dn. 28.XI 

1957 r. o godz. 12.20 na cmentarzu bród
nowskim. 51764-1

S.p. STANISŁAWA Z RAKOWICZOW 
STRZAŁKOWSKA

po długich cierpieniach, opatrz, św. 
sakr. zmarła 24.XI 1957 r„ przeżywszy 
lat 73. Nabożeństwo żałobne odbędzie 
się w kaplicy O.O. Jezuitów, przy ul. 
Narbutta 21 dnia 29.XI 57 r. o godz. 
12.45. po którym nastąpi wyprowadze
nie zwłok na cmentarz wojskowy na 
Powązkach, o czym zawiadamiają po
grążeni w głębokim smutku: córka, sy
nowie, synowe, wnuczki, wnukowie, 
prawnukowie i rodzina. 51765-1

S.p. STEFAN KOROLEC
inżynier chemik, urodź, w Wilnie, b. 
oodoułkownik WP, b. wykładu 
Szkoły Gazowej na Marymoncie, zmarł 
na ziemi obcej w Dartford (Anglia) w 
dniu 20.XI br. O tej bolesnej stracie 
zawiadamia przyjaciół i znajomych: 

Rodzina. 51540-1


