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ZWYCIĘSTWO ŻYCIA
W IĘ T O zw ycięstw a życia zwycięstwa.

Przerażający
onad śmiercią, święto bu grom zniszczeń
m aterialnych
dzącej się wiosny na nie zniechęcił ani nas ani na

Ś

zu m ieli

słowo

w jego

p raw d ziw ym

„zw ycięstw o“

mogła

k ra c ji ludowej.

im pe

się je j wyrzec ani sprzedać je j.

i iu. Gdy dla nas koniec w o jn y ria lis tó w o losie, ja k i spotkał
straja optym izm em , w ia  szych sąsiadów. W zięliśm y się znaczył odzyskanie niepodle im perialistów
faszystowskich,
rą we własne odradza do roboty, k tó rej w y n ik i ju ż głości,
dla
kapitalistycznych n ie nauczyła ich, ja k widać,
jące się siły.
T a k ja k każda dziś w id zim y i odczuwamy. k ra jó w Zachodu stał się dniem niczego.
W ielkanoc w ojenna b yła świę N ie w ie m y , co to kryzys, nie rozpoczęcia
nowej
ekspansji TVT A S Z A wolność jest drogo

W id zim y przecież na p rzy kła 

w

sne

znacze-

calna

le kc ja

przekonać

historii

dzisiejszych

dzie

N ie potrafim y

F ra n c ji,

W łoch,

czy G recji,

że

A u strii

dolar nie ma

żadnej cudownej mocy przypi

syw anej mu przez tych, któ rzy
tem niespełnionej nadziei, po w ie m y , co bezrobocie ani fan dążącej
okupiona. T ak samo ja k posługują się n im w swoich
do
panowania
nad
m nażając d łu g o trw ałą Golgo tastyczna in flacja. M yśm y zro światem . I mim o że nieodw ra wolność innych k ra jó w demo- wrogich
człowieczeństwu ce
tę. tak każda powojenna budzi
lach. Rozmach n a s z e j pra
w nas w ia rę w siebie, w ia rę
cy pochodzi z w ia ry we w ła
człowieka. Spokojnie może

m y spojrzeć wstecz,

by doko

siły,

w

możliwości

niewyczerpane

twórcze

naszego

nać rachunku sum ienia i w ła 

narodu.

snego, i narodowego. Z ro b iliś

stanie się trz y la tk ą sytości bez

m y w iele. D okonaliśm y rzeczy

cudzysłowów. D latego nie za

Nasz

plan

przerastających, zdaw ałoby się,

daw ala

ludzkie siły. W naszych oczach

F rzystąpiliśm y

spełnia

k tó ra

się

cud

zm a rtw yc h 

nas

trz y le tn i

sama odbudowa.
do rozbudowy,

stworzy

lepszą Polskę

w stania i odbudowy Polski po

n am a zwłaszcza naszym dzie

ciężkich

ciom.

klęskach

wojennych.

T > O przecież niejednem u ciś-

P

nie się na usta n abrzm ia

EW NE

koła

na

Zachodzie

szerzą dziś histerię w ojen

łe goryczą pytanie: po co by

ną — chcą sprowokować pani

ło przelew ać k re w , po co b y 
ło
tracić
dach
nad
głową

kę.

i bliskich, skoro dziś w skrze

kratycznych. Czy się to udało?

sza się n iem iecki im p erializm

Na n a s z y m

i m ilita ry zm , skoro u m ożliw ia

dzimy! że nie. N ajbard ziej mo

się

że p o zytyw nym

i

pocieszają

wszczynanie bezczelnych k a m 

cym

w

dzisiejszej

szowinistom

któraby

zdezorganizowała

twórczy w ysiłek k rajó w demo

niem ieckim

przykładzie w i

objaw em

panii rewizjonistycznych? Sko

sytu acji w Polsce jest fak t, że

ro wybacza się zbrodnie ee-

społeczeństwo nasze

esowskich generałów

dało się nastrojom paniki sze

w ie d liw ia

ich

i

uspra

rzonej

okrucieństw a

na

nie

pod

Zachodzie.

Dziś

w krajach podbitych? Czy po

n ajw ażn iejszym

to

zjednoczył się

p rze w ija ją cy m się u nas przez

W walce z h itlero w sk im i N ie m 

ła m y prasy czy fale radiowe,

św iat

cały

zagadnieniem

cam i, by dziś prowadzono h i

nie jest m obilizacja czy budo

steryczną

wa

kam panię

przeciw

czych,

głównem u tw órcy zwycięstwa?
T ) Y T A N IA

te,

choć uzasad-

spodarcza

/D ie m ia

jest od tej, jaką w yobrażaliś
m y sobie w chw ili zakończenia
nabrzm iałe

są

alarm em , powinien on nam ra 
czej

uprzytom nić

konieczność

jedności i skupienia swych sił
wokół sztandaru słuszne-j spra
w y.

N ie po to, by bronić go

znów

w

k rw a w e j awanturze,

lecz po to, by przez solidar
ne i mocne trw a n ie przy nim
ckiełznae

tych,

powrotu

czasów,

co

chcieliby

któreśm y

z

siębie z ulgą zrzucili.
J S Z I Ę K I szczęśliwemu odwróceniu się koła historii, niezawsze dla nas łaskaw ej, zn aj
dujem y się dziś 'w rodzinie na
rodów i państw, które — choć
najcięższe

poniosły

n ajlep ie j

w ykorzystują

świadczenia

w a lk i

o fiary —
i

'do
owoce

i

k u ltu ra ln a,

czy

wa zjednoczenia ruchu robot

w ie k dzisiejsza sytuacja daleka

codziennej

współzawodnictwo

ostatnio najaktualniejsza spra

wodem do pesymizmu. Jakko l

sy

lecz

p rzeciw lo tn i

•pracy, jest ofensywa — ale go

nione, nie są dla nas po

w ojny, ja kk o lw ie k ty tu ły p ra

schronów

l / t ó i z nas nie lubi powracać do
tego okresu? Wielkanoc... Pola
grają zdrowym kolorytem ozimin,
leśne wzgórza dzwonią złotymi ba
ziami. Wiadomo, że za tydzień lub
dwa, kiedy podeschną, zorane jesz
cze jesienią zagony, wyjdą pługi i
pojawią się ludzie przepasani przez
ramią białymi płachtami. Chłop —
siewca...
Po latach strasznej wojny uboga
ziemia, zmartwychwstająca z każ
dym rokiem, staje się bardziej, niż
kiedykolwiek bliska. W przemyśle
zagadnienie to wygląda inaczej. In 
ne wzruszenia i inne myśli nawodzą zespoły pieców hutniczych, kom
płeksy fabryk, lasy dźwigów... Wzru
szenia „rolne“ są znów innego, po
wiedzmy gatunku.
Wiosna w rolnictwie, to nowy roz
dział w tym dziale gospodarki na
rodowej. Chlop-oracz, patrzący na
pola przez szyby , swej izby, widzi
nie tylko żywe przejawy budzącej
sic, wiosny. Obok wzruszeń wystę
pują myśli natury gospodarczej,
kt,órych nie może zaćmić liryczny
wdzięk pól. M iliony chłopów wita
ją napóly z radością, n a p a z go
spodarskim frasunkiem.

Orka, ziarno siewne to zagadnie
nie mające więcej wspólnego z eko
nomią niż z malarstwem czy poe
zją. Z okna wiejskiej chałupy spra
w y te widoczne są jedynie na bar
dzo wąskim odcinku. W sumie —
tioorzą w ielki problem. Problem,
tak tragicznie wyglądający w r.
1945, zmienia swe oblicze z każdą
wiosnąi Zmartwychwstające rolnic
two polskie — mówią ekonomiści.
Stwierdzenie to oznacza chleb.
Wiosna rb. szczególnie jest donio
sla w dziejach odradzającego się roi
nictwa polskiego. Po latach wojny
i klęskach nieurodzaju wieś polska
z szczególną ufnością wita dziś na
dejście, wiosny. Spójrzmy na te
spiawy przez okno, pozwalające
nam ujrzeć obraz całej Polski.
Plan w rolnictwie na rok 19471948 przewiduje wykorzystanie pod
uprawę i14 milionów hektarów. Sta
n i wi to ponad 84 proc. całego obsza
ru ziemi ornej w Polsce. Innym i
słowy, ponad milion hektarów wo
jennych ugorów zniknie z naszej
rzeczywistości.
Pomyślcie
tylko.
Dziś ta ogromna zrudziała prze
strzel
martwa i bezużyteczna,

ju tro czy pojutrze wyjdą na nią
pługi, pojawią się siewcy... Zmar
twychwstanie zabita przez wojnę
ziemia. Zadajcie sobie nieco trudu
i obliczcie, ile wagonów żyta lub
pszenicy, ile chleba codziennego,
otrzymamy dzięki realizacji tego
ogromnego wysiłku, jakim będzie
uprawa miliona hektarów ziemi!
Idźmy dalej po lin ii ekonomicz
nych wzruszeń. Wiosnę witamy w
tym roku nie tylko zwiększeniem
areału zbóż i okopowych, ale rów
nież przestawieniem tradycyjnego
systemu upraw stosowanego w na
szym rolnictwie Więcej roślin prze
mysłowych! — oto hasło, które w
naszej gospodarce rolnej nabiera
wiosennych rumieńców życia.
Nie będziemy powtarzali znanych
juz ogólnie liczb dotyczących wio
sennych zamierzeń naszego rolnic
twa. Wystarczy wspomnieć jeszcze
raz o tych czternastu milionach
hektarów, z których będziemy w
tym roku zbierali chleb.
Czy nie będzie to w ielki dzień oddrodzenia rolnictwa polskiego?
Zwycięstwo ludzkiej pracy, zwy
cięstwo zmartwychwstałego pokoju
nad koszmarem wojny! (mil.)

niczego. N ie pasjonuje nas w y 
ścig zbrojeń lecz wyścig p ra 
cy, bez którego nie p o trafim y
ju ż

sobie

w y.

W

wyobrazić
pracy,

w ysiłków , w

w

odbudo
zespoleniu

konsolidacji

w i

dzim y jedyną drogę do lepszej
przyszłości.

To

jest

n a jw y 

m owniejszy objaw naszego od
rodzenia,

naszej

wzrastającej

siły.
O W IĄ T E C Z N Y M ja jk ie m któ^

re od niepam iętnych

sów

stanowi

dzielim y

się

składając im

symbol
dziś

z

cza
żyda,

bliskim i,

życzenia wszyst

kiego dobrego. Panem tego do
bra jesteśmy sami, a nie śle
py

los.

miętać

O

tym

w śwnęto

musimy

pa

zwycięstwa

życia, które jest naszym świę
tem.
(zsz)
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Pod irarunkiem przestrzegania uchmał poczdamskich

Pod ziifildem Słońca
(rz) Od chw ili zakończenia w oj-;By_ Rumunia przeszła bardzo poważną ewolucję. Prawica rumuńfk a decydując się w 1944 r. na zer
wànié 'z Niemcami, spodziewała się,
że powojenna Rumunia będzie zwy
- k łą burżuazyjną monarchią konsty
tucyjną, lennikiem mocarstw za
chodnich. Nie ulega wątpliwości,
ie również na Zachodzie, w An
g lii, we Francji, w St. Zjednoczo
nych, łudzono się, iż uda się utrzy
mać Rumunię w orbicie wpływów
kapitału międzynarodowego. Zain
teresowanie reakcji międzynarodor wèj • sprawami wewnętrznymi Ru
munii w dużej mierze było dyk•i towane faktem, te Rumunia przed
trojenna z je j bogatymi polami naf
towym i była terenem eksploatacji
i olbrzymich zysków dla ka pitali
stów zachodnio-europejskich.
Okazało się, że zarówno prawica
rumuńska, jak je j zagraniczni pro
tektorzy om ylili się. Front demokratyczny dał sobie radę z trudnoś, etami gospodarczymi i polityczny
mi. Zdemaskowana została rola
r partit zaranistów dra Mantu i l i 
berałów pod przywództwem BraMa.uu. Ugrupowania te, straciwszy
•parcie w masach, zwyrodniały w
Antypaństwowe grupy dywersyjne,
które też odpowiednio potraktowa
■o. Z szeregu frontu demokratyczi »ego usunięci zostali liberałowie
»od przywództwem Tatąrescu, któ
rzy od Wewnątrz przeciwdziałali
polityce demokracji ludowej. Ab
dykacja
Michała
Hohenzollerna
zadała ostateczny cios nadziejom
na restaurację przedwojennej Ru
m unii. Zjednoczenie obu p artii ro
botniczych w jedną partię wzmóc
kłaśy robotniczej -■w żyetu kraju.
• .(

kracji Ludowej, czytamy dalej w
manifeście, to walka o X) podniesie
nie wydajności pracy przez je j zracjo
nalizewanie i podniesienie produ
ktywności, 2) o zwiększenie dyscy
pliny w kraju, 3) potanienie tran
sportu, 4) o obniżkę kosztów włas
nych produkcji i powiększenie siły
nabywczej uposażeń, 5) wzmocnię
nie czujności wobec sabotażystów,
wobec wrogów rozwoju przemy
słowego. O ile chodzi o rolnictwo,
manifest zapowiada
rozpoczęcie
nowych prac melioracyjnych celem
uzyskania nowych setek tysięcy
ha ziemi dla ludności wiejskiej.
Zapowiada również dalszą akcję
w kierunku, rozwoju spółdzielczoś
ci, usprawnienie wymiany towa
rowej między miastem a wsią,
zwiększenie siły nabywczej pracu
jącego chłopstwa.
Manifest kończy się słowami:
„Glosujcie na listy Frontu Demo
kracji Ludowej ze znakiem Słońca,
źródła życia i światła“ .

ZSRR będzie popierać
Sojuszniczą Radę Kontroli
B ER LIN 26.3 (API) General
C. S. Łukaszenko, szef sztabu ra
dzieckiej administracji wojskowej w Berlinie wydał wczoraj oświad
czenie na temat Sojuszniczej Rady Kontroli.
Generał
radziecki
stwierdza:
„Przedstawiciele rady będą popie
rać Sojuszniczą Radę Kontroli i
wszelkie je j organy wszystkimi spo
sobami, o ile Rada ta będzie wyko
nywała zadania nałożone na nią
przez uchwały póozdamskie i zgod
nie z tym i uchwałami. Przedstawi
ciele radzieccy występują jednakże
zdecydowanie przeciwko temu by
Rada Kontroli była tylko płaszczy
kiem dla jednostronnych akcji zaehodnich mocarstw okupacyjnych.
Nic możemy popierać Rady, jako
iik c ji używanej przez B rytyjczy.ków, Amerykanów i Francuzów dla

zamaskowania ich rozłamowej ta k
ty k i w strefach zachodnich“ .
Generał Łukaczenko przedstawił
szereg liczb i dowodów stwierdza
jących, że od połowy 1947 r. Rada
Kontroli nie osiągnęła praktycznie
żadnych porozumień. „Z liczb tych
wynika — powiedział generał Łukaczenko że Rada Kontroli stawała
się coraz bardziej klubem dyskusyj
nym zamiast być — jak to przewi
dziano w uchwałach poczdamskich
— ciałem Ustawodawczym i wykónawczym .
„Żaden rozsądnie myślący czło^ek
m ówił dalej generał ŁukaI czenko — nie potrzebuje, długo szu

L O G IK A O B I A W „ S O L A R I U M T 1Ü M J U »

«

kać przyczyn takiego, stanu rzeczy.
Jasne jest, że przez swe jednostron
ne akcje na zachodzie Niemiec,
Wielka Brytania, Stany Zjednoczo
ne a z nimi i Francja, zredukowa
ły rolę Rady Kontroli do minimum.
Mocarstwa te przypuszczały widocz
nie, że będą mogły robić w strefach
zachodnich wszystko, co im się bę
dzie podobało a Rada Kontroli »1*
bo przejdzie nad tym do porządku
dziennego albo zaaprobuje to jed
nostronne działanie.
Związek Radziecki nie lubi papi«
rowych organizacji i fikcyjnych in 
stytucji. Związek Radziecki traktu
jc sprawę kontroli nad Niemcami
jako jedno z najpoważniejszych za
dań powojennej odbudowy Europy
i nie zgodzi sę nigdy, by ciało po
wołane do tego celu umarło starczą
śmiercią“ .
Generał Łukaczenko oświadczył
następnie, że o^ożenie posiedzenia
mmitetu koordynacyjnego Sojuszni
czej Rady Kontroli, zwołanego n»
23 marca, nastąpiło z przyczyn czy
sto technicznych.

Komentarz „Berliner Znitung,,
BERLIN, 26.3 (BS). — „Berliner
Zeitung“ , komentując w dn. 25 bm.
ostatnie wypadki w Radzie Kon
troli, ośwadcza m. in., że w ciągu
ostatnich miesięcy podkopano auto
rytet Rady Kontroli, za co winę PP
noszą 3 mocarstwa zachodnie.
„Berliner Zeitung“ pisze następ
nie, że istnieją wszelkie oznaki, iż
mocarstwa zachodnie będą usilowa
ly 'zrealizować swą politykę rozła
mową na terenie Berlina. „K ta się
oddala od zasad administracji 4-mo
carstwowej w Niemczech i B erli
nie — pisze „Berliner Zeitung“ —
ten pedwąńo podstawy prawne-;SWę
gft.aaiMBg» »upylu w.Earltnie. Nie
ma Fadnej watpliweśd, żc w takich
warunkach nastąpi dańcń. i, kiedy
armie okupacyjne, Am eryki; Francji
i A n g lii zmuszone będą do opusz
czenia Berlina.
BERLIN, -26.3 (BS). — W dniu
24 bm. odbyło się posiedzenie za
stępców alianckich komendantów
Berlina. Korespondent donosi, - że
„przebieg, posiedzenia b ył całkowi
cie normalny i jakgdyby nieco bar
dzięj przyjazne uczuci», niż' nazwy
czaj opanowały debatujących“ . Kbrospondent powołuje się • na oświad
ezenie rzecznika zarządu brytyjskie
go.
Agencja Dena donosi ze swej stro
ny,, iż na posiedzeniu osiągnięto
ugodę w wielu sprawach.

Rząd dra, Grozy męże. zanotować
mereg’ pdwairiych
sukcesów w
Wobec tego uważając, że Palestyna powinna być podzielona, wypowiadam się przeciw pedziałswi
dziedzinie gospodarczej, sukcesów,
<fetóre pozyskały mu poparcie najgzemyeh m is ludneśoi. Frzopro; wadzono jreform ę rolną, zlikwido
wano M i m
1 „ ustabilizowano
•eny, U r n a .»raku pożyczek ame
rykańskich. Rozwiązany został je 
den z najtrudniejszych problemów
przedwojennej
Rumunii — pro
blem Węgierski. Ludność węgier.
oka Siedmiogrodu; zdyskryminow ana. przez burżuazyjne rządy • ru 
muńskie a jednocześnie dezorieniowana przez wtósnyth reikcjon i;fśs^ów, ' otrzymała pqd rządami de
mofcracji rumuńskiej pełne prawa
ię ^ liły ć ż rić , gośpódsircze, ku itural? ne. Otrzymała dwoje szkolnictwo,
M arsylii dadzą zdecydowaną odpo
PA R YŻ 26.3 (API). Ośmielony
antydemokratyczną polityką
uniwersytet, prasę, otworzono je j
wiedź tym prowokacjom. Przed
dostęp do administracji kraju, nic „trzeciej siły“ i bezczynnością rządu wobec b. kolaboracjonistów,
dziwnego, że węgierskie zjednocze- de Gąulle. zupełnie jawnie rozpoczyna akcję skierowaną przeciwko stawiciele administracji rządowej
przemykają jednakże oczy na wy
7 nié ludowe stanowi jeden z fila  całości
Republiki. Przywódca „Zjednoczenia Narodu Francu stąpienia degaullistów, a profekt
rów frontu demokratycznego obok
rumuńskiej
p a rtii
robotniczej, skiego“ polecił zorganizować „oddziały ochronne“, przypominające departamentu Bouche du Rohne za
Frontii Oraczy (stronnictwo ludo- hitlerowskie bojówki SA. Zadaniem ich jest walka z ruchem re kazał organizowania wieców robot Newa priwskac a amerykańska
niczych.
- Wó dra Grozy) i partii narodowo- publikańskim i robotniczym.
w Berlinie
Jednocześnie blumowska „La Po-?-r ludowej (zbliżona charakterem do
Korespondent API donosi z Berli
naszego Stronnictwa Demekratycz
Wielką kampanię, zmierzającą do‘ jó w k i de Gaulle‘a dopuściły się tu  pulaire“ atakuje również postępowa
"" nego).
zlikwidowania dcgaullistowsklch bo taj szeregu prowokacyjnych napa nie organizacji robotniczych i za na: Amerykanie dokonali nowego
chowuje milczenie wobec zagrażają poważnego naruszenia obowiązują
28 marca bm. odbędą się w Ru jówek zapowiada biuro polityczne dów na zebrania robotnicze.
cej
ustrojowi
republikańskiemu, cych przepisów na temat wspólnej
Wg
przewidywań
koresponden
francuskiej
p
artii
komunistycznej.
munii wybory do Wielkiego Zgroadministracji Berlina przez cztery
T mąidzenia Narodowego, którego za Deklaracja wydana przez biuro par tów, oczekiwać należy, iż robotnicy działalności de Gaulle‘a.
mocarstwa.
i y;
tyjne
stwierdza,
iż
„grupy
bojowe
dpniem będzie uchwalenie nowej
Komendant sektoru ameryka*
de
Gauule‘a
otrzymały
rozkaz
Orędzie rządu gen. M arkusa
konstytucji i szeregu nowych reskiego w Berlinie płk. Howley wy
'fa n a gospodarcze-społecznych. Ma wszozęcia walk z rushetn robotni
dal wczoraj zarządzenie stwierdza
! • nifest wyberczy Frontu Demekra- czym“ . W tym stanie rzeczy partia
jące, iż policja niemiecka w okupo
c ji Ludowej stwierdza m. in. co komunistyczna uważa, iż jest ostat
wanej przez Amerykan części Ber
0 następuje:
„S iły
demokratyczne ni czas aby położyć kres awanturni
lina nie będzie -w przyszłości podłe
czym
planom.
zjednoczone we Froncie Deńiokra
gala sojuszniczej
komendanturze,
Pomimo, iż uzbr-ojóne bojówki de
c ji Ludowej, stawiają sobie za cel
leez będzie otrzymywała rozkazy
przeprowadzenie reformy demokra GaullcJa dają o sobie znać częstymi
RZYM, 26.3 (PAP). — Z okazji nia ciążących na nas obowiązków: wyłącznic od władz amerykańskich.
* tycznej w administracji, wprowa- napadami na lokale organizacji de święta
narodowego, tymczasowy „Wszyscy do broni, wszystko dla Na rozkaz płk. Howleya zostaje ró
* dzenie instytucji rad ludowych, ja- mokratycznych i na wiecujących rząd demokratycznej Grecji wysto zwycięstwa!“ .
wnież zniesiona zależność służbo
robotników,
szef
biura
prasowego
L ko miejscowych organów adminiJednocześnie generał Marko* wy wa policji niemieckiej sektora ame
sował do narodu i armii orędzie,
* straeyjnych i samorządowych. Sta Zjednoczonego' Narodu Francuskie które głosi m. in.: „Składamy hołd dał rozkaz dzienny do żołnierzy i rykańskiego od prezydenta policji
wlamy sobie za cel także przepro go oświadczył wczoraj, że bojówki narodowi greckiemu -walczącemu o, oficerów arm ii .demokratycznej, w
miasta Berlina.
? Wadzenie reformy szkolnictwa, któ ta kie ' w ogóle, n ie : istnieją. ( swą -,i Riepodlęgłość- i bohaterskiej którym wzywa ich . do największe
Według
obowiązujących
dotąd
ra by zlikwidowała całkowicie aDonoszą o b. napiętej sytuacji w jego .awangardzie y- arm ii demo go bohaterstwa dla przyspieszenia
umów o wspólną administrację Ber
- naifabetyzm“ .
M arsylii,v-vniieścię -które -nazywane
chwili wyzwolenia .ojczyzny.
lina przez cztery mocarstwa — po
najwspańial
Główne zadania Frontu Demo-1 jfest: „twierdzą k^mpńistów“ : ' Bo- kratyćznę). -Wierńi
licja niemiecka posiadała własnego
szym tradycjom- swych przodków,
prezydenta, który z kolei podlegał
nańód grecki -pro wadzi dziś ciężką
HAGA, 26.3 (BS). — Niektóre sojuszniczej komendanturze Berli
walkę o wolność i demokrację. Dzi
,,Brudnn uipstęp i zermanie tra d D c ii*1
siaj, jak ongiś w roku 1821, znajdu pisma holenderskie donoszą, iż rząd na, a więc organowi kontroli wszy
je się on w obliczu obcych najeźdź ateński zwrócił się do rządu Ho stkieb czterech mocarstw.
Nowe zarządzenie amerykańskie
ców, stoi wobec nienawiści i terro landii z prośbą • wysłanie do Gre
rp rozpętanego przez .„święte przy c ji wojsk holenderskich w celu po stanowi dalszy wyłom w wykony
mierze“ , musi walczyć zę zdrajca parcia wojsk rządu ateńskiego w waniu wspólnej kontroli sojuszni
między Chuicbiljem i Honlsonem
mi. Podobnie jak wówczas naród walce przeciwko arm ii Markusa, czej w Berlinie.
LONDYN, 26.3 (BS). — W Izbie czelne zerwanie trad ycji“ .
grecki może liczyć dziś na -przyjaźń Osoby oficjalne nie potwb-■:ą
Mimo zamieszczonego przez k il
Morrisoń
przypomniał
mu
w
ódGmin doszło do ostrego starcia po
i solidarność ze strony innych na tych wiadomości.
ka dzienników niemieckich deńięn
po
wiedz
i,
ie
po
zakończeniu
wojny
między ministrem Morrisonem a.
t i na temat powyższego rozkazu
Churchill, chcąc wyzyskać swe' sti rodów.
2 3 m a |a
Churchillem,
Z w d e J W i& ir dsisisj, P*d#bmie
płk. Howleya — waoa
korespon
spoejaińte
prorspioOrał
Rząd Labour Party proponuje; nowisko.
id)?
w
1*21 i
d«xt otai ad* przekonywujące domianowicie utworzenia w A n glii termin wyborów.
MuzmuFmy R S ® w«l»ą. demsbra
Tpliy z kół dok**« poiafetosowa
p v % b m rfh , Wca hw ® lik
l ł - t u dodatkowych okręgów wybór
M A C A 21.3 flM jJ t C r t ijt e t nfeft, iż OkoHidźwiła amerykańskie
* !P « hysmią i
cjyek, lioaąc na z*« byais manda M a, ' W f i - * M w
tów w lyofe okręgach. Churchill, w y *$»'•' dSrii' 31 Im., 'Awniosok rżąd*wy_ ' ' »słsiaj. tw,-''driuiV''§więt;a Naród« erschosłowoeloi aa oîoyl*-«« W «oui w sprawie wyodrębnienia policji
stępując ; ostro przeciw wnioskowi, -został uchwalony większością 169.: w«*«, kiedy składami" hałd naszej' drsiejlaym posiedzeniu pośtahowil, sjemiockiej z sektora amerykan
' i żisw blń^f ńbrddewęijjyńsśuWa- się ze że wyOery powsżchae przoprewa skiego jest istotnie wprowadzane
stracił panowanie nad sobą i okireś; -głosów.
dzenó będą"w ńiedżi«Ie '— 23 maik. w żveió.
szczególną Siłą konieczność spełni«
IB go. jako „brudny wyzysk i bez
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Stworzymy Grecję w ilię
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Źródło tkwi w podobieństwie celów
„ Moim zdaniem władcy, któ
rzy pogrążają świat w tego ro
dzaju okropności, powinni być
ostrzeżeni raz na zawsze, że prę
dzej czy później poniosą karę“ .
„Ostatecznie, na wniosek lo r
da ReaćUnga powzięto uchwałę
przekazującą sprawę rzecznikom
rządu. Uchwała postanawia pro
sić ich o 1) zbadanie z jak naj
szerszego stanowiska w iny ekscesarza Niemiec i ewentualnie
kronprinca za a) spowodowanie
wojny, a więc zbrodni przeciw
ludzkości, b) naruszenie przez
nich w czasie w ojny
prawa
międzynarodowego — * przypi
saniem im w iny za wymienione
czyny".
(„Prawda o Traktacie Wer
s a ls k im — Lloyd George).
IE R W SZA cytata jest w y ją t
kiem z oświadczenia Jerzego
Clemenceau, druga wyjęta z pro
tokółu jednego z posiedzeń gabi
netu brytyjskiego w ostatnich mie
siącach 1917 r.
Jak widzimy, problem przestąp
ców wojennych i odpowiedzialno
ści za prowadzenie wojny b ył po
stawiony już wówczas zdecydo
wanie jasno. Wprawdzie samo za
gadnienie kary było potraktowane
nieco humorystycznie, jak np. pro
je kt zesłania Wilhelma na jakąś
wyspę (aluzja do Napoleona). N ie
mniej jednak najtęższe umysły
prawnicze sprzymierzonych, m. in.

P

ówczesny brytyjski prokurator ge
neralny F. S. Smith i odpowiedział
ni politycy zdawali sobie sprawę,
iż pojęcie zbrodni wojennej znacz
nie przerasta ram y obowiązujące
go prawa międzynarodowego.
Dlatego więc po odniesieniu
zwycięstwa
nad hitlerowskimi
Niemcami w drugiej wojnie świa
towej odpowiedzialność zarówno
tych, którzy jako przywódcy^or
ganizowali wojnę totalną, ja k i
tych, którzy zasłaniając się rozka
zem dopuszczali się czynów, nie
uzasadnionych
koniecznościami
wojennymi, nie była przez nikogo
poważnie kwestionowana. Prawo,
na podstawie którego Międzyna
rodowy Trybunał Wojenny posta
w ił w stan oskarżenia, a następ
nie skazał , nie tylko dwudziestu
głównych zbrodniarzy, lecz szereg
ludzi, którzy z całą świadomością
dali się użyć za narzędzie wojny
totalnej — lekarze, wyżsi wojsko
wi, uczeni, oraz ludzi, którzy po
wodowani zimną kalkulacją po
lityczną um ożliwili H itlerow i woj
nę totalną — ciężki przemysł.
Wojna totalna! N a długo, za
nim wojna wybuchła, H itler roz
taczał obraz zniszczenia, jakie ona
przyniesie. Była to jedna z jego
metod politycznego szantażu. Ale
wszak nawet w przededniu klęs
ki, w ,jednym ze swych noworocz
nych przemówień oświadczył, że
w „wojnie tej nie będzie ani zwy
cięzców ani zwyciężonych“.
Niemcy narzuciły Europie woj
nę totalną. Europa w imię swego
ocalenia wojnę tę musiała przy
jąć. Różnica jest ta, że gdy Niem 
cy zmobilizowały się totalnie ce
lem wyniszczenia Europy, narody
europejskie zmobilizowały cały
swój potencjał gospodarczy, m ili
tarny, duchowy celem przeciwsta
wienia się procesowi masowego
ludobójstwa. Stąd różnorodność
środków obronnych zastosowa
nych w walce z Niemcami: prasa
podziemna, sabotaż gospodarczy
i wojskowy, słynny warszawski

mały sabotaż, wreszcie zbrojny
ruch oporu i akcja partyzancka —
to wszystko stanowiło prawdziwy
drugi front na tyłach wroga. Szta
by wojskowe sprzymierzonych nie
tylko uznawały ten stan rzeczy z»
pożądaną dywersję po drugiej stro
nie frontu, lecz współpracowały z
organizacjami ruchu oporu.
Na długo przed wyzwoleniem
Jugosławii wojska Tito uznane zo
stały za sprzymierzone siły zbroj
ne, Anglicy pertraktowali w V a rkizie z przywódcami Elasu, we
Włoszech 8 armia gen. Alexandra
współpracowała z powstańcami.
Członkowie organizacji powstań
czych traktowani byli przez alian
tów jako żołnierze posiadający ty
tuł do ochrony prawa międzyna
rodowego.
Stąd, gdy niedawno osławiony
już dziś sędzia amerykański Wennersturm, członek Trybunału M ię
dzynarodowego uniewinnił kilku
generałów niemieckich'ze zbrod
ni rozstrzeliwania t mordowania
schwytanych z bronią w ręku par
tyzantów na Bałkanach, gdy w
ten sposób chciał może z góry uniewinnić wszystkich tych, którzy
w przyszłości dopuściliby się tego
przestępstwa, sankcjonować
je
prawnie — to w tym postępku
Wennersturma widzimy nie tylko
niepoczytalny wybryk. To jest
charakterystyczny i najbardziej
może rzucający się w oczy fakt
generalnego odwrotu od jasno sfor
mułowanego norymberskiego po
jęcia odpowiedzialności za dopro
wadzenie do wojny, jak również
fakt usprawiedliwienia wszyst
kich środków, które wiodą do
celu.
Oto Trybunał Międzynarodowy,
jak już wspomnieliśmy, postawił
poza prawem nie tylko tych, któ
rzy zostali oskarżeni o spowodowa
nie zbrodni popełnionych w czasie
wojny, lecz i tych, którzy wojnę
inspirowali. Wprawdzie już wte
dy uniewinnienie Papena i Schach
ta otworzyło- furtkę dla rozmai-

Zofia Karczewska - M a rk ie w ic z

„OSTATNI ETAP“
Polski film o Oświęcimiu
Ludzie, którzy b yli w Oświęci rego realizmu — ani w kierunku
m iu, mówią: „Tego nie można w y naturalizmu (o co byłoby n etrudno
razić słowami“ . Najczęściej unikają zwłaszcza w scenach tortur), ani też
szczegółowego opowiadania na te w kierunku groteski, nęcącej nie
każdego reżysera,, gdy
mat przeżyć obozowych, gdyż zda w ątpliwie
ją sobie sprawę, że nie potrafią wy musi przedstawiać postacie Niem
Wołać obrazu całej prawdy. Na tle ców. 1 właśnie przez ten surowy,
licznych wypowiedzi literackich o bezwzględny realizm osiąga reży
Oświęcimiu film stworzony przez serka niezwykle silne efekty.
Jakubowska pokazuje tylko ton
Wandę Jakubowską jest przykła
dem olbrzymiej sugestywności f i l  odcinek Oświęcimia, któ ry dobrze
mowego o b r a z u . Osoby, znające zna, bo sama przeżyła: żeński obóz
Oświęcim z własnych doświadczeń, Birkenau. Każda z przedstawionych
stwierdzają wierną zgodność „O- scen jest celowa i uzasadniona. Jed
statniego etapu“ z realną prawdą. nym z ulubionych chwytów reży
Film ten jest dziś bardzo potrzeb serskich Jakubowskiej — to gru
ny. Powinien odegrać dużą rolę powanie scen kontrastowymi para
jako przypomnienie hitlerowskich mi. Silny kontrast stanowi np. sce
zbttfrini w momencie, gdy zbrod na konferencji w gabinecie szefa
niarze. zaczynają zdobywać sobie gestapo, gdzie Niemcy obraduj i
nad usprawnieniem działania kre 
możnych protektorów.
Na pytanie, kiedy zrodził się po matorium. Scena ta następuje bez
mysł i scenariusz „Ostatniego eta pośrednio po tajnym zebraniu w
pu“ , odpowiada m i Wanda Jaku kącie baraku k ilk u więźniarek róż •
które czytają
bowska, że zaczęła komponować nych narodowości,
poszczególne fragmenty już w r. słowa otuchy z przypadkowo otrzy
1943, gdy sama była więźniarką m anej. ulotki. Jakubowska kontra
Oświęcimia, Oczywiście nie mogła stuje nie tylko sytuację, lecz może
wtedy pisać scenariusza lecz ukła z jeszcze większym mistrzostwem
dała sobie w pamięci materiał do typy ludzkie. Dobór twarzy grupy
przyszłego filmu. Dzieło dojrzewało więźniarek, występujących na pier
zatem przez szereg lat, wspierane wszym planie, świadczy o świetnej
ciągle
nowymi
doświadczeniami. in tu icji reżyserskiej. Świat więźn-a
Dojrzałość w samej koncepcji ar rek odcina się już przez same typy
tysty.eznej film u jest jego cechą u- fizyczne od świata umundurowa
derzającą, a zarazem zastanawiają nych zbrodniarek i potwornego
cą na tle dotychczasowych polskich świata hien obozowych. Kastowość
osiągnięć w zakresie długometrażo która potęgowała udręki więźniów,
została wyraźnie
zaakcentowana.
wego filmu.
uwypukliła
Koncepcja
„Ostatniego - etapu" Wanda Jakubowska
jest nawskroś realistyczni. Jaku- również doskonale międzynarodo.bowska nie przekracza granic szcze wość Oświęcim:*. Wykonawczynia

tych interpertacji pojęcia odpo w Niemczech jako gotowych kadr
wiedzialności, ale dopiero opu przyszłej armii niemieckiej, *
blikowanie
przez Departament wreszcie o ocalenie głów przywód
Stanu znanych dokumentów z hit ców hitlerowskich, bez których od
lerowskich archiwów dało szero budowa aparatu totalnej wojny w
kie pole do nie pozostawiających aspekcie niemieckim nie byłaby
wątpliwości interpretacji, o co możliwa.
idzie.
A le w aspekcie moralnym i po
Jakiż więc wniosek wyciągnęli litycznym motywy, którym i Wenpublicyści niemieccy ze sposobu nersturm uspawiedliwił rozstrze
opublikowania tych dokumentów: liwanie partyzantów, są analogicz
Niemcy są niewinne. To alianci ne do tych, jakim i w trzy lata po
doprowadzili właściwie do wojny zakończeniu wojny, w dobie k ie
— Niemcy padły ofiarą między dy następna wojna grozić może
narodowej intrygi. Stwierdzić na zagładą cywilizacji — potencjalni
leży, że jeżeli niewątpliwie De zbrodniarze wojenni chcą uspra
partamentowi Stanu nie podobał wiedliwić jakąś nową krucjatę w
się wniosek co do współodpowie obronie... cywilizacji, chcą uspra
dzialności Stanów Zjednoczonych wiedliwić się na dziś i na przy
za odbudowę niemieckiego impe szłość. Jeśli wszakże nie wszyscy
rializmu po pierwszej wojnie świa odpowiedzialni za losy swych
towej — o tyle zadowolony jest, państw mężowie stanu potrafili
że przy tej okazji podważono za wyciągnąć naukę z doświadczeń
sadę, iż wojna jako taka jest prze historycznych dwóch wojen, któ
stępstwem. Przecież w ten sposób re spowodowane przez te same si
obecni, aktualni podżegacze wo ły dwukrotnie skończyły się klęs
jenni uzyskali doskonałą argumen k ą — to naukę tę wyciągnęły nie
tację dla swej propagandy uspra wątpliwie narody. Stąd, gdy po*
wiedliwiającej wojnę. Abstrahu litycy mówią o wojnie, w społe
jąc tutaj od podobieństwa metod czeństwach rośnie siła, która po
i środków tej propagandy — nie tra fi nie dopuścić do jej sprowo
oczekiwanie odnaleźć też można kowania i kandydatów na zbrod■podobieństwo a może tożsamość - niarzy wojennych już dziś przy
celów. Znów np. mówi się o ja  gwoździć przed opinią świata.
kiejś misji do spełnienia, znów
apodyktycznie odrzuca się prawo
każdego narodu do rządzenia się
własnymi celami— w imię jakichś
celów rzekomo nadrzędnych, zna
nych tylko ich autorom.
Tak więc, gdy wracamy tu snów
na moment do Votum separatum
sędziego Wennersturma — bo w
konkretnym sensie wyrok wyda
ny przez niego jest właśnie takim
Votum separatum w stosunku do
opinii publicznej, opinii, która na
tchnęła Statut Trybunału Norym 
berskiego — to chodzi tu oczywi
ście w równej mierze o znalezie
nie usprawiedliwienia dla roz
strzeliwania powstańców greckich
przez obecny rząd ateński, jak i
o zachowanie kadr esesmańskich

m i szeregu ró l są cudzoziemki.
Każda z nich mówi własnym języ
kiem: Francuzka Michele, Rosjan
k i: Eugenia i Nadia, Jugosławianka Dessa.
Szczerością gry wyróżm j się Ma
ria Winogradowa w roli Nadii, pod
bijającej swoją dobrocią wszystkie
serca. Barbara D ra p iń s rł o moc
nym i pełnym charakteru wyrazie
twarzy utrwala się w pamięci jako
typ nieugiętej bojowniczki. Nieza
pomniane są oczy Zofii Mrozow
skiej jako cyganki. Jadwiga Choj
nacka i Ewa Kunina znakomite w
epizodycznych rolach więźniarek.
Oddzielne studium należałoby po
święcić odtwórczyni postaci Laluni
— Halinie Drochockiej. Jest to w
„Ostatnim etapie“ jedna z najbar
dziej interesujących pozycji, jeśli
chodzi o stronę aktorską utworu.
Poza tym ’ można by przepisać k o 
lejno całą obsadę film u i stwier

dzić. że wykonanie aktorskie ma
naprawdę nieoczekiwanie wysoki
poziom. Nie ma żadnego wy j dku
taniego
zgrywania się“ aktorów,
czy statystów. Wszyscy zgodnie pod
porządkowani w oli reżysera z w i
docznym skutkiem
pracują nad
oddaniem tragicznej rzeczywistości
Oświęcimia.
Jednakże dążenie do oddania rea
listycznej prawdy o ludziach zam
kniętych w obozie koncentracyjnym
jest tylko środkiem do innego ,celu
artystycznego. Wanda Jakubowska
jako autorka scenariusza i w je d 
nej osobie reżyserka film u umie
ogarnąć myślą całość sprawy, no
szącej miano „Oświęcim“, A na
tę sprawę składał się w dużym
stopniu element walki, baaterśtwa
■' bohaterstwa. W obozie dokonuje
się selekcja ludzi na mocnych i sła
bych, na szlachetnych i podłych,
na uczynnych i egoistów, na od

ważnych 1 tchórzów. Przez ogień
wielu prób przechodzi grupa ko
biet, zbliżających się coraz bardziej
do siebie. Z każdym momentem
film u ta grupa staje się również
bliższa widzowi, który pod koniec
czuje się sam związany z występu
jącymi postaciami. Sądzę, że w tym
właśnie wyraża się wysoka wartość
artystyczna „Ostatniego etapu“ . •
’ Zdjęcia Borysa Monastyrskiego
zachwycają ostrością,
jasnością i
pieknem kompozycji. Roman Palester opracowując stronę muzyczną
film u,
osiągnął szereg silnych,
wstrząsających efektów (np. orkie
stra obozowa jako tło selekcji do
krematorium). Znakomita jest cha
rakteryzacja postaci gestapowców
i umundurowanych Niemek,, przy
pominaj ących do złudzenia żywe
przykłady. Jako
usterkę trzeba
zanotować braki w dykcji niektó
rych
polskich aktorów i pewne
chropowatości strony dźwiękowej,
wynikające może częściowo z wad
kinowej aparatury.
Bardzo wyraźnie została w film ie
uzasadniona
ce lo w ość
kon
s p ira c ji
obozowej. Przejrzyście
biegną linie od źródeł informacyj
nych aż do usłyszenia przez radio
głosu ostrzeżenia
dla Niemców
przed całkowitą zagładą Oświęci
mia. Ten moment będzie miał szcze
golnie duże znaczenie na ekranach
zagranicznych, zwłaszcza zachodnio
europejskich i amerykańskich.
„Ostatni etap“ jest dziełem f i l 
mowym w ielkiej miary.. Główną je
go zasługę stanowi ukazanie na tle
oświęcimskiego piekła najpiękniej
szych wartości ludzkich serc i cha
rakterów.. „Ostatni etap“ jest f :lmem smutnym, lecz nie makabry ężi i»m. Jest filmem krzepiącym, bo
i budzi wiarę w człowieka, pokazuje
i rrękne przykłady odwagi, miłości
i braterstwa.
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»Montreal Star« o uiuścigu gospodarczym

Wojska amerykańskie mogą „p o m ó c ” O N Z

Truman „motywuje“ projekt USA
w sprawie powiernictwa nad Palestyna

Waszyngton 26.3. (API). Prezydent Truman oświetlił politykę
St. Zjednoczonych wobec Palestyny na konferencji prasowej.
Pragnąc .wytłumaczyć nagłą zmia
nę decyzji rządu USA wobec uchwały Zgromadzenia Generalnego
ONZ w sprawie podziału Palestyny'
prezydent Truman usiłował obar
czyć częścią w in y za zmianę poli
ty k i amerykańskiej — Anglię, któ
ra postanowiła wycofać się z Pale
styny 15 maja. Prezydent sugero
wał zgromadzonym dziennikarzom,
iż rząd St. Zjednoczonych nie jest
powiadomiony o wytycznych polity
k i brytyjskiej' w tej sprawie. Zmia
na w postępowaniu St. Zjednoczo
nych — mówił prezydent, a więc
propozycja powiernictwa nad Pa
lestyną nie ma na celu zastąpienia
planu podziału tego kraju lecz usi
łuje „zapełnić próżnię“ spowodówa
ną wycofaniem Się Brytyjczyków
z dniem 15 maja z Palestyny, Pre
zydent zapowiedział, że jeśli ONZ
zgodzi się na nową propozycję ame*.
rykańską, St. Zjednoczone poniosą
część odpowiedzialności za je j w y
konanie. Dodał jednakże, że w tym
wypadku nie koniecznie pociągnąć
to musi użycie wojsk amerykań
skich.
Przekreślenie uchwały ONZ w
sprawie podziału Palestyny prezy
dent Truman tłumaczy oczywiście
troską St. Zjednoczonych o pokój
w Palestynie, troską o uregulowa
nie przyjaznych stosunków między
Żydami i Arabami.
Prezydent Truman me w ytłum a
czył dziennikarzom, dlaczego St.
Zjednoczone nie okazują swej tro
skliwości obecnie i przez cały czas,
któ ry Upłynął od czasu uchwały
Zgromadzenia Generalnego ONZ w
sprawie podziału Palestyny. Nie
wytłumaczył także dlaczego obecnie
gotowe są do udzielenia- wszelkiej
odpowiedniej pomocy ONZ, gdy cho
d z i. o ustanowienie powiernictwa, a
ni« poczuwały się do żadnej odpo
wiedzialności, gdy należała zreali
zować uchwałą Zgromadzenia Ge
neralnego ONZ powziętą także
przez St. Zjednoczone.

„Wschód wyraźnie wyprzedza Zachód”
OTTAWA, 26.3. — Dziennik kanadyjsk' Montreal Star" zamieszcza interesujący artykuł, w którym
wyścig
gospodarczy
omawia
państw Europy wschodniej i krajów zachodnio-europejskich, współpracujących
pod przewodnictwem
USA". Analizując sytuację gospodarczą tych grup. pismo dochodzi
do wniosku, że „Wschód wyraźnie
wyprzedza Zachód", zarówno pod
względem rozwoju produkcji prze
mysłowej, jak 1 pod względem ogół
nej poprawy życia gospodarczego.
Plan Marshalla narazie istnieje
wciąż jedynie na papierze, podczas

system ¡migracyjny „sprawiedliwy
dla Żydów i A ra b ó w . W tej formie
delegacja francuska przyjęłaby pro
uwagę. A ni podczas sesji zwyczaj pozycje Stanów Zjednoczonych w
nej Zgromadzenia Generalnego a:
sprawie tymczasowego powiernicteż na sesji nadzwyczajnej nie roz w t ONZ na terytorium Palestyny.
patrywano tego rodzaju wyjścia w Pafodi dodał, że jego' wniosek w
problemie palestyńskim.
Wpraw sprawie utworzenia kantonów nie
dzie system powiernictwa wysunłęła przesądza ostatecznego , rozwiązania
Austarlia ale wszyscy inn i członko zagadnienia.
wie komisji odrzucili go wychudząc
Delegat libański CanilHe Chaż założenia, iż wymaga on -więcej
moun uznał propozycję francuską
sił, niż zastosowania planu podzia za „niepraktyczną*' oświadczył na
łu.,
tomiast' że Arabów e zgadzają się
Trygve Lie nadal utrzymuje sta ha zwołanie nadzwyczajnej sesji
praez chińskie
nowisko, iż plan podziału , jest naj
Zgromadzenia w myśl propozycji
MOSKWA, 26.3 (PAP). — Agen
sprawiedliwszym rozwiązaniem w
USA.
że
cja Tass donosi z Szanghaju
zagadnieniu Palestyny !■ dodał,- że
Przedstawiciel. Egiptu Mahomoud chińskie wojska ludowe sforsowały
komisja palestyńska ONZ nadal
przeprowadza swą. działalność, zgod Bey Fawzi oznajmił, że Arabowie w dniu 22 bm. rzekę Jang - Tse nie z uchwałą o podziale Palesiy- nie .zgodzą s}ę na podział Palestyny Kiang między Szanghajem a Nan
ńy. Sekretarz, generalny ONZ pod bez względu ńa, to, w jakim stop kinem i zajęły bazę morską Tsia
nin w odległości 96 kim. na wschód
’
' na skutek
' ' ' zmiany
- '------ J~
—niu zostanie On „osłodzony“ .
kreślił,
że
decy
z ji St. Zjednoczonych ucierpiał pre
Przedstawiciel' .■Agencji Żydow od Nankinu. W prowincji Kiang stiż ONZ.
skiej rabin Abba Hihol Silver o- Su wojska ludowe zajęły miasta
200
świadezył, że nie . będzie komento Jojlin i Founin w odległości
Obrady Bady Bezpieczeństwa wał propozycji . amerykańskiej do kim. na północny wschód od Nan
kinu.
NOWY JORK, 26.3 (PAP). — chw ili formalnego ' jej przedstawie
Sforsowanie Jang - Tse - Kian
Przedstawiciel Francji Parodi za nia Radzie. Następnie Silver odczy gu pod Tsianinon, przecina główne
proponował na środowym posiedze tał oświadczenie, wydane we wto linie komunikacyjne Chin Srodko
niu Rady Bezpieczeństwa, aby za rek przez Agencję Żydowską i Voad wych między największym^ portem
rząd powierniczy zorganizował w Leumi w «sprawie decyzji . Żydów chińskim Szanhajem, stolicą chiń
Palestynie kantony żydowski i trą b utworzenia własnego państwa z ską Nankinem i jednym z najwięk
ski oraz wprowadził tymczasowy dniem 16 maja.
szych ośrodków przemysłowych —
Hankauem.
Prasa szanghajską donosi _ o no
Tajny rozkaz Mac Arthura
wej,' w ielkiej ofensywie chińskich
wojsk ludowych w północnych pro
wincjach Czahar i Szan - Si, wzdłuż
lin ii kolejowa} Pekin — Sijuan.
Jak donosi agencja Sinhua, od

' ¡an-Tse-Kiana sforsowana

Zaniechanie demontażu
dekaftelizacfi w ¡amonit

PRAGA, 26.3 (BS). Jak donosi
korespondent agencji Telcprcss
z
Tokio, gen. Mac A rth ur wydał taj
ny rozkaz, w którym nakazuje za
niechanie demontażu 124 przediię
biorstw przemysłowych. W liczbie
tych przedsiębiorstw znajdują się
zakłady budowy czołgów oraz za
kłady budowy samolótów (45).
Szef sztabu gospodarczego gene
rałS'W ać A ffh tifa “ ::ńf¥zymał poltet:
nie opracowania planu „wykorzy

stania tych zakładów w celu wimo
żenią produkcji niektórych rodzą
jów maszyn". Kola japońskie przy
puszczają, że przedsiębiorstwa
te
zaczną w najbliższym czasie praco
wać całą parą. Będą one produko
wały oczywiście te same „maszy
ny", których . produkcją zajmowały
się przedtem.
Jednocześnie kartele japońskie za
ŁWrad5mTóńó,' :ż „ustawa o dekarteli
zacji została cofnięta".

W kilku wierszach

Trygve Lie potępia stanowisko
USA

— N* , posiedzeniu gabinetu miriistef
— Rumuńscy jeńcy wojenni, zwolnie
spraw zagranicznych dr. Cleracn-tis zaLAKE SUCCESS 26.3 (API). — proponował* szereg doniosłych ztuinn w ni ze Ziy.iązihr Radzieckiego przybyli
już
do Rumunii.
służbie
dyplomatycznej
Czechosłowacji.
Sekretarz generalny ONZ Trygve Itząd przyjął propozycję ministra, itorej
4*
Lie nie ukryw ał swego zdziwienia szczegóły będą wkrótce opublikowane.
— Na konferencji profesorów wyższych
uczelni i-pracowników naukowych znpailwobec przedstawicieli prasy w zwią
— 9 kwietnia odbędzie się w Chicago (a większożci«-głosów decyzja pozostania
zku ze zmianą stanowiska St. Zjed
konferencja studenckich komitetów, po w ramach organizacyjnych CGT.
noczonych w sprawie podziału Pa pierających
kandydaturę Wallacea na pre
— W departamencie Alsne we Francji
lestyny. Trygve Lie podkreślił, że zydenta, W konferencji wezmą _ udział trwa
nadal ]5 tysięcy robotników rol
system, powiernictwa nad Palesty przedstawiciel ę 160 organizacji stu nych, domagających, się poprawienia
denckich.
Miliony
studentów
amerykań
warunków
pracy.
ną, : to: zn. obecna propozycja amery skich bronić się będą’ także przed przy-*
*
kańska nigdy nie była brana pod muSowa służbą wojskową.
— Anglia, Stany Zjednoczone i Francja
odrzuciły notę radziecką z fi maren br,
zawierającą protest przeciwko zwołaniu
kuiferencji londyńskiej dla rozpatrzeniu
spraw nieraletkich.
J iu it w
Ę t& ł& w B J ie i
fo .jr .
4*
— Prezydent Peron oświadczył dzien
zacznie wychodzić
nikarzom, że republik) amerykańskie po
prą'Argentynę w sporze z Wielką Bry
tanią o wyspy FalkUtidzkie.
n o w e p is m o p. t.
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ZAINTERESUJE KA2DJCGO
robotnika, urzędnika, profesora, adwokata, lekarza, inżyniera,
studenta, ucznia, Zainteresuje też każdą kobietę.
PRZYNOSIĆ BĘDZIE
dużo. aktualnych fotografii — interesujący m ateriał rysunko
w y — oryginalne reportaże z kraju i świata — opisy zdarzeń
0 historycznym znaczeniu — naświetlenia zdobyczy naukowych
1 osiągnięć technicznych — ciekawe nowelki i felietony —
powieść w odcinku z ilustracjam i — ciekawostki ze sportu,
film u, mody i codziennej pracy ludzi różnych zawodów.
, „M A G AZYN “ BĘDZIE

informować, u c z y ć i b a w i ć
„M AG AZYN “ STANIE SIĘ
przyjacielem każdego, kogo interesuje .

świat,

życie,

gdy państwa Europy wschodniej,
ze Związkiem Radzieckim na czele,
już dawno przeszły od słów do czyjnu.
1 Dziennik kanadyjski podkreśla, że
! „najważniejszą pozycję wśród krajów Europy wschodniej, współpraca
jących
' ze Związkiem Radzieckim,
zajmuje niewątpliwie Polska", któ
rej rozwój gospodarczy postępuje
naprzód w tempie „niezwykle szyb
kim ". Pismo zaznacza również, że
Związek Radziecki udzielił Polsce
największych
kredytów,
„jakich
udzielił kiedykolwiek innym pań
stwom".

nauka,

postąp

Cena 1 egz. zł 20. Prenumerata mieś. zł 80, kw art, zł 180.
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— Gener»ł Guillanme, mianowany zoetnł dowódcą naczelnym fransnskich
wojsk okupacyjnych w Nicmczooh na
miejsce generała Francois Sevez, kroiy
uległ niedawno śmiertelnemu wypadko
wi w czasie polowania .
— W Paryżu zapowiedziano, że w
następstwie otwarcia granicy francuskohiszpańskiej rozpoczynają się dnia 3
kwietnia w Madrycie rokowania handlom
we z rządem frankistowskim.
M:
— Republikanie sianu Connecticut wy
sunęli osobę senatora Raymonda Raldwi
na na kandydata w wyborach prezy
denckich. .Test to już dziewiąty kandy.
dat partii republikańskiej na prezydenta
USA.
*
— W czwartek policja paryska areszto
wała 11 kobiet, które urządziły napad
na piekarnię w pogoni za Chlebem. Ko
biety usiłowały kraśó chleb z piekarni
na przedmieściach Paryża.

ł

— Grupa 159 posłów do

parlam entu

brytyjskiego, wystąpiła w Izbie Gmin z
wnioskiem domagającym się zniesienia
kary śmierci za zabójstwo w W, Bryta*
— Trwający od niedzieli strajk pow
szechny drukarzy włoskich zakończył się
w czwartek po południu zawarciem urnowy miedzy federaoją związków zaw.
drukarzy, a stowarzyszeniem wydawców
gazet.
*
— W stalow ni w Bethleftm (Pensylwa
nia - USA) nastąpił wybuch wielkiego
pieca hutniczego. 4 robotników spaliło
się żywcem, 13 innych odniosło rany, w
tywi S Wardze aiażkie.
— jw d tl w P a lttM rąle id«» za przykładem
P«r#£aan*w w lia ja e h ekitpewanych go
la « 8 » ir żydowskim dz!e*ez«t*m , które
jm iff fg ją w tśtmzyttwio Brytyjczy
ków lo b Am erykanów.
— Do Jugosławii powraca coraz wię
cej emigraatów z zagranicy. W związku
z tvm powstają specjalne komisje, które
opiekują się powracającymi Jngoatowia
nami, dostarozaja im mieszkań, pracy itp.

wolska ludowe
działy Chińskiej
arm ii
ludowej
działające wzdłuż lin ii kołejoówej '
Czinaj - Tsindao zajęły miasto po
wiatowe Munin, położone w odle
głości 60 m il na południowy wschód
od Czinaju.

Odbudowa wyzwolonych
reiooów Chin
Rada administracyjna
prowin
cyj północno - wschodnich — naj
wyższy organ administracyjny wy
zwolonych okręgów. Mandżurii —
wyasygnowała 300 milionów dola
rów chińskich na odbudowę mia
sta K irin i Szipingai. Jednocześnie
Rada udzieliła chłopom wyzwolo
nych okręgów Mandżurii kredytów
w wysokości 500 milionów dolarów.
Władze demokratyczne oddały do
dyspozycji rady miejskiej w K ir !
nie znaczną ilość zboża, które. sprze
daje się po zniżonej cenie. Śpowo
dowało to sp.adek cen na inne ar
tyku ły żywnościowe.

U chw ały Kom itetu Centraln ego SEP

Należy odwołać się do narodu
w sgsKwfe jedności Niemiec
BERLIN, 26.3 (PAP). Na plenar
nym. posiedzeniu k«m i|etu;; central,
nego śocjalistyczaej partii jedheś
ci (SED) Otto Grotewohl wygłosił
przemówienie, w którym przedsta
w ił sytuację Niemiec w chw ili obec
nej. Mówca podkreślił, że mocar
stwa zachodnie uchylają się od wy
konia swych zobowiązań międzyna
rodowych. Sojusznicza Rada Kon
tro li nie jest zdolna do podejmowa
nia decyzji. Rozwiązanie problemu
niemieckiego staje się' więc z w iny
mocarstw zachodnich niemożliwe.
W tym stanie rzeczy—powiedział
Grotewohl — należy się odwołać
do narodu. Następnie przedstawił
mówca szczegółowe sprawozdanie
z przygotowań do plebiscytu
w
sprawie jedności Niemiec. Omawia
jąc zadania wybranej niedawno nie
mieckiej Rady , Ludowej,
Grotę
wohl oświadczył, że Rada Ludowa
powinna opracować program ogól
no - krajowej i ponadpartyjnej po
Utyki narodu niemieckiego.
Po dyskusji centralny komitet
SED powziął jednogłośnie rezołu
cję, zawierającą ostry protest prze
ciwko represjom
amerykańskich
Władz okupacyjnych wobec ruchu
postępowego w Niemczech.
Biuro prasowe SED ogłosiło ar

tykuł, zawierający komentarz
w
sprawie .obecnej sytuacji p o litycz.
nej w-Niemczech. '
„W chwili, gdy mocar«twa za ;
chodnic — czytamy w komentarzu..
— rozbijają ostatnią klamrę
jed
ności Niemiec, jaką jest Sojuszni
cza Rada Kontroli, — rośnie znaczę
nie niemieckiego ruchu ludowego,
głoszącego program jedności
Nie
mieć i sprawiedliwego pokoju*.
...

Interwencja Trumana
w sprawie straifiu górników
NOWY JORK, 26.3 (PAP). — Pre
zydent Truman w dniu wczoraj
szym ogłosił oświadczenie, w któ*
rym podkreślił, że strajk górników
„zagraża dobrobytowi i bezpieeżeń
stwu narodu". Prezydent mianował
trzyosobową komisję, która ma zło
żyć mu w ciągu 2 tygodni szczegó
łowe sprawozdanie o przyczynach
strajku. Następnie prez. Truman
opierając się na sprawozdaniu, któ
rego treść jest z góry przesądzona
na niekorzyść strajkujących, wydał
zlecenie m inistrow i sprawiedliwo
ści, aby przerwał strajk na 80 dni,
zgodnie z ustawą Taft-Hartley.

„ O DRO DZENIE “
NUMER ŚWIĄTECZNY
Świąteczny numer popularnego tygodnika literackiego „Odrodzenie"
zawiera na 16-stu stronicach dużego formatu świetną lekturę, inform u -.
jącą wszystkich o przejawach życia kulturalnego w Polsce.
Frapujące nas jeszcze tak bardzo tematy z okresu okupacji mają
swój wyraz w interesujących wspomnieniach gen. Mariana Spychalskiego(“ O artyściermalarzu Franciszku Bartoszku“ ) oraz legendarnego „Grze
gorza“ , dawnego dowódcy oddziałów partyzanckich w lubelszczyżnie —
gen. Grzegorza Kortyńskiego („Śmierć Roberta“ ).
Julian Krzyżanowski zamieszcza studium pt. „Pokolenie zagubione
w wolności“ , Wacław Rogowicz wspomnienie o Gorkim („Pod znakiem !
w iary w człowieka“ ), a Mieczysław Jastrun omawia czasy paryskie M ic
kiewicza. W numerze znajdujemy ponadto „lis t" świetnego polemisty
dr. J. P. Zajączkowskiego, stałą rubrykę „Na rogatkach k u ltu ry “ Jerzego
Borejszy, poświęconą „nadgorliwcom“ — wreszcie fragment z wędrówek
po Lozannie Juliana Przybosia. W dziale recenzyj widnieją nazwiska
Brezy, Andrzejewskiego i innych. O bfity natomiast dział poezji zawiera
utwory K. I. Gałczyńskiego, J, St. Lecą, P. Borowego i St. Piętaka. Ksa
wery Pruszyński i Jan Brzechwa zamieszczają literackie opracowania
sprawozdań ze swoich wieczorów literackich.
P«wai»ą f*j(rc ję w „•ir« 4 z« a iu *‘ stanowi obecnie aktualny ma
teriał 4*1r4M8«F stuleaią Wiesay Ludów „Przed stu laty — w oczach
wsidłjHBtftoM&t*^
J$8 ł j g j włia9 przez Al. Wata teksty Gustawa
F la u ilm ,
bN£$ i JcnS S Itira Herzena oraz „Wiosna Narodów"
Adolfa N ewa$$*Ski*!o.
W numerze karykatury Jerzego Zaruby, sylwetki Piotra Borowego
i reprodukcje Picassa.
W-Sfil.1
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Nikt w Polsce nie ma tyle pracy
co piece na W ielkanoc”

tem pomarańczy i muszkatu. Wszy
stko to lukrowano, glazurowano,
parnirowano 1 garnirowano, zdo
biąc w
przeróżne esy-fłoresy z
kięconego ciasta i ciągnionego cu
kru. Ujmowano to wszystko w spe
c:alne „serwisy“ , pełne alegorycz
nych figur i scen rodzajowych, że
„OD W IE L K IE G O DZW ONU“
wspomnimy przez Mickiewicza w
by godnie uczcić nadchodzące świę „Panu Tadeuszu“ uwieczniony
ta Zmartwychwstania Pańskiego, ja
„ARCYSERW IS“
ko że
obrazujący historię sejmiku elek
„Wesoły dzień nam nastał,
cyjnego na tle zmieniających się ni
którego każdy żądał...“
A ' starej bogobojnej pieśni wtó bv w kalejdoskopie pór roku, w
rowała bezbożna satyra na zbytek, których „rozpuszczała się lodu cu
tek malująca mobilizację przed krowego piana“ , po niej, jak na
drożdżach, wyrastał „pszenicy kłos
świąteczną:
złocisty z szafranu“ , a gdy traw y
„Kuchtów się rota koło
pożółkły
i liście zczerwienialy
pieca burzy,
„strojne drzewa odarte od
z kominów, niby z Etny,
wichrów i szronu
dym się. kurzy,
stawały nagie jako laski
ogniami zionie w krąg,
cynamonu“ ...
jakby bez mała
„Poezja“
stołu
wielkanocnego
zna
ludna w nich Troja
lazła jeszcze przed stu laty odbi
gorzała...“
cie w następującym „poemacie“ ’
To kuchmistrze, niby ogniomi
strze na wojnie z całą sforą kucht „Masz przed sobą miasto całe,
prmniejszych a kuchcików pośled ze specjałów zbudowane,
niejszych, posiłkowani przez haj gmachy wielkie i wspaniałe
duków, pajuków i pachołów dwor samym cukrem tynkowane.
skich pod rozkazami majordomuWśród karniszów i festonów
sów a ochmistrzyń, stolmczych a
sto się wznosi Panteonów...
i
klrcznic, piwniczych a służebnych
różnych — mozolili się nad przy Tam pasterskim znów zwyczajem
gotowywaniem jadła do „święcone baranki się pasą w jarze,
go". Przedziwne działy się tara „se prosię z chrzanem w pysku z jajem
kreta“ , które w
przygrywa im na fujarze,
dalej znów obok auszpika
„C O M PEN D IU M FER K U LO RU M “
srogi łeb swój dzik wtyka...
czyli w „Zebraniu potraw“ w ro Tam wśród lasu znów bukszpanów
k u 1692 w księgę ujęte, a w K ra  odbywa się polowanie
kowie wydane, w drobnym tylko bez ogarów i brytanów.
stopniu dawały przedsmak tego, co Słychać tylko wciąż pukanie
i po każdym hucznym strzale
stołów wielkanocnych było ozdobą,
trąbią z flaszek doskonale...
a gospodyń polskich chwałą.
To „trąbienie“ każe przypomnieć,
W dymie jałowcowym, co kadzi’cllane przypominał wonie, dowędza- iż tak jak bez prochu nie ma dyno półgąski, szynki i kiełbasy... Na
rożnach skwierczały
całe połcie
pieczeni, pod blachami rumieniły
się prosięta i indyki, a na blachach
„dochodziła“ głowizna, wierzgały
we wrzątku nogi wieprzowe 1 cie
lece, wywalały się z pian p e rli
stych ozory. W kotle obowiązkowo
prażył się bigos,

ką“ , góldwasserem“ zwaną, przyszły
„lik w o ry “ weneckie i holenderski«
- - „alikanty“ , „małmazje“ , „ry w u Ie“ , „witpaehery“ , „rozekiery“ , ale
nie ustępowały im okowity swoj
skie z kminu, karolku a nawet z ta
taraku :i konw alii pędzone, na cu
dzoziemskiej „aęua vitae“ wzorowa
ne, i nalewki anyżkowe, goździko
we, cytwarowe i kordy balowe... A
królowały nad nim i „sta rki“ —
wódki w beczkach po winie „w y-

ANIM
rozdzwaniały
się
nad polską ziemią weso
łym „A lleluja“ wieżyce ko
ścielne, w staropolskich
dworach i dworkach robiono przy
gotowania

„aż ogień wszystkie zeń
wyciśnie
soki żywotne, aż z brzegów
naczynia war tryśnie
i powietrze dokoła zionie
aromatem...“
Do mięsiw stanowiących podsta
wę „święconego“ szły najrozmaitsze
przyprawy — różnobarwne
sosy:
białe i szare, zielone i czerwone,
żółte i czarne, które robiono z sza
franu, juszki czyli krw i, z cebuli
i malin, z . „lubczyku“ i z powideł
śhwkowyeh. Dla smaku solono ie
i pieprzono, „potrząsano“ cukrem
m iałkim ,
imbirem i cynamonem,
bądź doprawiano chrzanem i gor
czycą, burgundem i węgrzynem,
sokiem malinowym lub wiśniowym,
a dla zapachu nierzadko przesyca
ne... piżmem.
Przy daniach gorących dawano
„łazanki“ gryczane z „makowym
mleczkiem“ lub kluseczki z serem
i migdałami obok takich „smakoły
ków “ jak „kapary z limonami" i
inne „saporami“ zwane, „potrząski“ , „b ija n ki“ .
Bo gość w dawnej Polsce — jak
zresztą i dziś bywa — był ka
pryśny i grymaśny, żarłoczny i w y
magający, a przy tym krytyczny i
flyw oln y, miał bowiem „co w gę
bie to na języku“ i rąbał prawdę
„prosto z mostu“ .
D E W IZ A GOŚCIA
brzmiała:
„Nie wierz, gdy-ć prawią
baśnie
na chwałę jedzenia —
zjedz, w ypij sam, a potem
pytaj podniebienia...“
Trzeba więc było
podniebieniu
gościa dogodzić, brzuch ugłaskać
i oczy nacieszyć. O to ostatnie obok
kuchmistrzów dbali specjalni ^ pasztetnicy,
cukiernikami
później
zwani, do których należał wypiek
ciast: bab, placków, strucli, ma
zurków, słodkich pasztetów, póź
niej tortami zwanych, wyładowy
wanych
rodzynkami,
migdałami,
cykatą, wanilią, szafranem, kw ia

mu, tak bez trunków nie ma mowy
Smakoszem piwnego zdroju był
o święconym...
również Rey z Nagłowic, wywo
dząc:
O.. TR ĄB IEN IU ...
„Patrz na kraje, gdzie piwo cebrami
Pierwszym polskim napitkiem —
piją,
co dziś przypomnieć należy — by a pani matka donicę piwa
ło piwo.
z grzankami wychyla...
„Chcieli nam Niemcy wydrzeć
Jakie
tam
dzieci
się rodzą,
Kopernika —
by żubrowie.
z przywłaszczonego odarto ich
blasku... bo chłopię jeszcze w brzuchu utyje,
jak prosię,
Chcieli nam dowieść, że piwo
wynika z ich wynalazku...“ urodzi się, jak cielę, a urośnie,
— pisał Syrokomla, wywodząc, iż
jak wół.
„Bolesław Chrobry przyjmował
Obok piwa kolejne miejsce w hie
Ottona kufelkiem piwa“ rarchii napitków zajmowały mio
Dowodzi tego rdzennie słowiańska dy — zwykłe i korzenne, pojedyńnazwa tego trunku obok starego cze potrójne, dalej szły „m aliniaki“ ,
polskiego wyrazu „piw ow ar“ , gdy „zieleniaki“ , kapki i tokaje, ,in Hun
nazwy wielu innych zawodów w y garia natae in Polonio educatae“ .
wodzą się z niemczyzny.
Via Gdańsk wraz z „gdańską wód-

Wiesław W ernic

S y re n a

d Wąskiego Dunaju czerwo
nym lukiem aż po Nowomiejską biegnie linia obronnych mu
rów. Dziwnie brzmi głos kroków

...ujrzymy baszty nowomiejskiego
barbakanu...
wśród ciszy panującej w tej pra
wie wymarłej części Warszawy.
Echo tłucze się jak w studni mię
dzy dwiema ceglanymi ścianami
Wewnętrznych i zewnętrznych blan
ków. Stąd nie widać straszliwie
potrzaskanych kamieniczek staro
miejskich i może się wydawać, iż
za chwilę zza załomu Baszty Pro
chowej
w yłoni
się
półokrągły
szczyt barbakanu — twierdzy on
giś broniącej nowomiejskiej- bra
my.
Staromiejskie budowle Warsza
w y i zrekonstruowane częściowo
fortyfikacje średniowieczne stano
wią fragment w kamień zaklętej
historii. Wbrew pozorom oszukują
cym laików — fragment bardzo nie
znaczny, kroplę w morzu dziejów
tego miasta. Zazdrosna, warszaw
ska Syrena zamknęła się jak w łu
pinie Wielkanocnego jajka i nie chce
zdradzić tajemnic swego pochodzę

W W IE K U X IX
na stołach polskich dawne staropol
skie potrawy zaczęły ustępować
miejsca
szynkom
„westfalskim“ ,
beczkom „brunszwickim“ , kiełbasom
„ fi ankfurckim “ , serom
„lim b u rskim“ , truflom „perygorskim“ , pa
sztetom „strasburskm“ , sosom an
gielskim i musztardom francuskim,
zakrapianym obficie francuskim ko
niakiem, niemieckim „kornsznapsem“ i rodzimą „siwuchą“ , którą
często przemycano pod nazwą „wód
ki francuskiej“ .
Sprzedawano ją dla snobów s
francuską etykietą „Tour Aubillicn “ , co po prostu znaczyło: t u
r o b i l i j ą...
Było to w czasach, gdy nie mi a?
jeszcze prawa obywatelstwa „bim 
ber".
Dziś wszystko to należy już do
pizeszłości, oprócz polskich szynek,
polskich indyków i polskich półgą
sków, które wróciwszy na polskie
stoły, torują sobie drogę za gra
nicę, a nowością jest to, że toastu
jąc na rzecz pomyślnego rozwoju eks
portu naszych bekonów i naszego
drobiu na dalekie ryn ki świata mo
żerny wychylić kielich naszego swój
skiego „zieleniaka“ z zielonogórskiej
winnej jagody, który jest na reszcie
„vinum in Polonia natura et educatum “ .
i
KAZIMIERZ POLLACK

w

ja jku

nia. W istocie rzeczy nic nie w ie ry k — rozplanowano i zbudowano nawet Targówek) znajdujemy rów
my o jej przodkach, albo — prawie Warszawę. A w którym roku?
nież w powiatach: gdańskim, byd
nic.
goskim, chojnickim, świeckim, tu 
cholskim... Właśnie tam i tylko
G D Z IE J E S T E S M A Z O W O ?
tam. Nigdzie więcej. A ponieważ
Od czasu do czasu z pomroki da
zjawisko „wędrowania“ nazw m iej
lekich wieków wyskakuje — jak
scowych wraz z falą osadniczą jest
F ilip z konopi — niespodziewana
powszechne, więc...
tajemnica. Nieznany gród Mazowo,
Teraz już możnaby puścić wodze
od którego nazwę wzięło całe Ma- i
fantazji. Czy nie pięknie wygląda
zowsze, nie został ani odkopany j
obraz znużonych wędrowców ciąg
a n i. nawet umiejscowiony w tere- i
nących w upartym pochodzie znad
nie. Przypuszcza się, że leżał w oko :
brzegów szumiącego , Bałtyku (po
licy Błonia. Może tak, może nie.
w iat gdański!) aż na porosłą sosno
Ziemia dotąd kryje swe tajemnice.
wym lasem warszawską skarpę?
Krucha powłoka gleby nie została
Jeśli to wszystko jest prawdą, zaś
jeszcze rozłupana tak, aby z jej
lubiny Warszawy z morzem (ale:
wnętrza, jak ze skorupki pisanki,
per procura) odbyły się już przed
wyskoczyła cała prawda.
wiekami.
Wydaje się, iż Warszawa (jakkol
wiek by się przedtem zwała) nigdy
„ B O T A N IK A “
nie była równoznaczna z tajemni
C
Z
E
K
A N A ODKRYW CĘ
czym Mazowem. Ale skąd przybyli
pierwsi mieszkańcy dzisiejszej sto
Fantazję należy ukrócić, aby nie
licy kraju? Co można odpowiedzieć
było rozczarowań. A najlepszym
na to pytanie?
sposobem jej ukrócenia będzie prze
...wśród wysokich murów echo prowadzenie na terenie warszaw
„Murowaną" jest
prawdą, iż
skim i podwarszawskim prac od
Płock istnieje jako miasto od 1237 rozlega się jak w studni...
roku, Pułtusk — od 1257. W tym
Najstarszy, znany nam przyw i krywczych, archeologiczny d i. Do
to okresie — pisze ostrożny histo- lej dla Warszawy pochodzi z 1376 kąd wreszcie mamy bazować na
roku. Wystawił go Janusz książę przypadkowych odkryciach? Czy
Mazowiecki, w tej form ie wyraża grupka chłopców, która w 1946 r.
jąc swą zgodę na budowę publicz odnalazła na Kamionku skorupy
nej łaźni w mieście Warszawie. przedhistorycznych grobów, ma wy
Skąd inąd dowiedzieć się możemy, tycząc drogi badań nrehistorii sto
że już w 1321 roku istnieje kaszte licy?
(Dokończenie na str. 11-ej’
lan warszawski. Ale co było przed
tem?
W IĘ C P R Z Y S Z L IŚ M Y
Z POM ORZA
Sporo znaków zapytania trzeba
dziś postawić nad przeszłością sy
reniego grodu. Jednak od czasu do
czasu niespodziewany błysk świat
ła rozjaśnia historyczną noc. Po
czym — oczywiście — robi się ciem
no, jak przedtem. Takim błyskiem,
nieco uwidaczniającym pochodze
nie pierwszych warszawian, jest
stwierdzenie, iż nazwy miejscowoś
ci podwarszawskich (jak np. Czersk,
Czerwińsk, Radzymin, Tarczyn a
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Filozofia obrzydzenia
p O W IE D Z IA Ł , zdaj« się, Schopenhauer, że nie ma zaufania do
poglądów filozoficznych człowieka,
któ ry ma wrzód w uchu. System
filozoficzny, jeśli ma być teorią
naukową, musi być budowany z
zachowaniem niezbędnych w arun
ków naukowego myślenia; inaczej
pozostaje w najlepszym wypadku
Wyrazem osobistego i czysto p ry
watnego stosunku do świata. Obtzydzenie nie jest światopoglą
dem; jako stan chwilowy daje się
łatwo wytłumaczyć nadużyciem al
koholu, jako objaw trw ały może
wskazywać na chroniczne schorze
nie wątroby. Wiadomo, że świat,
oglądany przez różnokolorowe oku
lary, przybierać może rozmaite bar
w y: 5 historia niekiedy takie Oku
lary ludzkości nakłada. Ale zdarza
eie również, że ludzie sami w yru 
szają na poszukiwanie takich oku
larów; dzieje się to mianowicie
wówczas, kiedy zwykłe, normalne
patrzenie każe widzieć rzeczy, któ 
rych się nie pragnie zobaczyć. W
okresach schyłkowych, kiedy jeden
światopogląd obumiera a inny się
rodzi, objawy takie występują na
gminnie zwłaszcza śród pewnego
g{ tunku pisarzy. Bawiłem się kie
dyś z pięcioletnim synkiem mego
przyjaciela w wymyślanie sytuacji
najbardziej egzotycznych 1 niepra
wdopodobnych; i kiedy przychodzi
łem, już w progu w ita ł mnie okrzyk:
„A może w kominie się
myć?“ Jest coś z tej zabawy w w y
sá’kach niektórych pisarzy, którzy
wleźliby do komina, do brzucha
wieloryba, do tu b ki z wazeliną —
aby ty lk o nie patrzeć na świat
Bwyezajnie 1 po ludzku. Nie w ąt
pię, że do takich właśnie pisarzy
zalicza się Jean Paul Sartre.

swoimi szpicrutami i ze swoimi
nak nie mogę się pogodzić — i to anarchista, spędzający ostatnią noc
butami, to b yli przecież ludzie,
jest trzecie moje strapienie — to przed egzekucją wespół z dwoma
którzy m ieli umrzeć. Trochę póź
komentarz, jakim ten utw ór opa towarzyszami, obserwuje swe we
nej, niż ja, ale znów nie tak
wnętrzne, fizjologiczne reakcje na
trzył w „Kuźnicy" p. St. Brucz.
wiele... M ieli swoje zdania co do
Nie zamierzam polemizować z śmierć, która nastąpić ma o świ
przyszłości Hiszpanii i co do in 
Sartrem, czy istotnie „kropka śmier cie. Sprawa, o którą walczył, już
nych spraw. Ich małostkowa ruch
ci jest tym, co życie człowieka za dlań w tej chwili nie istnieje:
liwość zdawała m i się gorsząca
„Z jakąż chciwością goniłem za
mienia w los", lub czy „w arun
i groteskowa; nie umiałem się
kiem życia jest złudzenie życia
szczęściem, za kobietami, za wol
już postawić w ich sytuacji, w y
nością? Po co? Chciałem uwol
wiecznego". Jakkolwiek rozważania
dawało mi się, że to są wariaci"
nić Hiszpanię, uwielbiałem Pi y
takie byłyby na miejscu w okresie
Rano wzywają go ponownie na
Margalla, przystąpiłem do ruchu
wielkopostnym, chętnie poprzesta
anarchistycznego, przemawiałem badanie; żądają, by zdradził k r y 
nę na tym, że i autor komentarza
na wiecach; zupełnie jakbym jówkę towarzysza, a odzyska życie.
nie upiera się przy tej filozofii. Ale
m iał być nieśmiertelny... Chcia
utw ór literacki nie jest łańcuchem
„Wolałem raczej zdechnąć, niż
łem sobie powiedzieć: to piękne
suchych filozoficznych wnioskowań;
wydać Gris. Dlaczeg.b Ramon
jest to zarazem praktyczne zasto
życie. Ale nie można było o nim
Gris nie był mi już drogi. Przy
wydać żadnego sądu: to był jedy
sowanie zbudowanego systemu, po
jaźń moja dla niego umarła na
nie zarys. Strawiłem
czas na
kaz, jak też wygląda świat przez
krótko przed świtem, razem z
takie okulary? I Brucz, choć przy
wystawianiu weksli na wieczność,
miłością do Conchy 1 pragnfinie rozumiałem nic".
znaje, że wojna w Hiszpanii jest
niem życia... Wiedziałem dobrze,
Z obrzydzeniem patrzy na swych
w noweli jedynie pretekstem fabu
że jest bardziej o i? r .nie po
larnym , znajduje w niej jednak wczorajszych towarzyszy broni, któ
trzebny iliszpanii, ale ja sobie
obraź „ówczesnej rzeczywistości po rych „mechanizm fizjologiczny —
kpiłem z Hiszpanii i v. anarchi
litycznej"; co więcej, nie ma w ąt jak pisze St. Brucz — uwolniony
stycznego ruchu, nic więcej nie
pliwości co do tego, iż sympatie spod kontroli, zaczyna działać sabyło ważne. A jednak byłem tu,
a ito ra są po stronie bojowników j nicpas", i z całkowitą obojętnością
mogłem ratować się wydając Gris
hiszpańskiej
republiki. Jakże to , konstatuje te same objawy u siei wahałem się to zrobić. Wydało
wygląda w noweli?
<bie. Nie czuje już nienawiści do
m i się to raczej śmieszne: to był
Rzecz dzieje się w faszystowskim I swych prześladowców:
upór“ .
w-ęziendu. Skazany na rozstrzelanie I
„C i dwaj wystrojeni goście te
Ale z przekory, „żeby im zro-

M u rta n

B o rz ę c k i
«

W poszukiwaniu wielkiego ,1189
(Uwagi o muzyce współczesnej)

rP emat, którego opracowania pod- ce Mówią: politonalizm a nawet ści swych dzieł, wiedząc tylko, że
e jąłem się, jest ważny, poważny atonalizm — co stanowi oczywistą są to eksperymentalne sztychy two
i bardzo aktualny. Jest na niego i sprzeczność. Mówią: atematyczność rzone w absolutnej ciemności, w
czas i, skąpe co prawda, miejsce i atrofia dualizmu konsonans-dyso- której błąkamy się, szukając istoty
fik , że wyczerpanie ogromu jego n<ns oraz dur-moll — 1 używają tego wielkiego „n e o“ ,
Gdybym m iał określić punkt ob
■
„ . .
, ,
.
.
zagadnienia w jednym felietonie term inu „dodekafonia".
serwacyjny, jaki obrał sobie Sartre
i
Przeciętny słuchacz ujm uje wszy
wydaje m i się trochę wątpliwe.
Stwierdzić można jedno: wszyst- stko w sposób bardzo uproszczony,
dla podglądania świata, powiedział
Zanim przystąpię do właściwych
ko to jest subiektywizm, są to roz- V/ poezji, mówi, „neobzduryzm“ , w
bym, że jest to chyba dziurka od
rozważań, pragnąłbym zwrócić uwa pioszone indywidualności, nie repre malarstwie „neokulfonizm“ , a w
klucza w drzwiach prowadzących
gę na dwa znamienne fakty.
zentująee. żadnych kierunków czy muzyce „neokakofonizm". Jeśli, mó
do pewnej ciasnej a dyskretnej tiFakt pierwszy; W związku z ma- szkół, a poszukujące wszelkimi spo- vd. kompozytor czegoś tam „szuka",
bikacji. Można i la k ; można nawet
z góry przewidzieć, że świat oglą jąć-ym się odbyć w czerwcu bri sebami istoty nowej epoki.
| to niech mnie obudzi, gdy wreszcie
X X II Międzynarodowym Festivadany z tego punktu widzenia bę
Jeśli mówią nam, że nieraz ludzie co® »^naidzie .
lf.m Muzyki Współczesnej w Am 
dzie podobny do porcelanowej m i
W całym tym procesie wszyscy
sterdamie, Komisja Kw alifikacyjna postępu nie b yli rozumiani przez
ski. Tylko po co?
Polskiego
Towarzystwa
Muzyki swych współczesnych, przyznajemy wydają się mieć rację z wyjątkiem
Nowelę Sartre'a „Pod ścianą“ , o- Współczesnej zakwalifikowała do rację o tyle tylko, że były to nie- twórcy,, który może się m ylić o tygioszoną w Nr. 12 „Kuźnicy“ , czy wysłania kompozycje 7 polskich mu liczne jednostki genialne które za- 1« że dokonuje poszukiwań i w
kierunku, i w zbytnim oddatałem w jego zbiorku; nawiasem zyków, z których międzynarodowe pstrzone w dalekie i w ielkie cele
mówiąc, mam wątpliwości, czy ty  ju ry zatwierdziło aż trzy pozycje przeraśtały współczesność. Dziś jest leniu od swej bazy wypadowej. Na
tu ł jej („Le M ur“ ) został tra in e (Malawski, Panufnik, Szałowski), o tyle gorzej, że wszyscy (nieko- i? odległość zwłaszcza zwracają już
przetłumaczony: ta „ściana“ , która co uznać należy za w ie lki sukces, o niecznie genialni) twórcy przerasta- uwagę czynniki państwowe. Odleg
nadała nazwę całemu zbiorków
którym zresztą mato kto u nas wie. łą tę współczesność, a żadna praw- łość ta bowiem tak osłabia więź
rr.a być raczej symbolem jakiejś Słusznie więc zauważył Prezès dziwa wielkość syntetyczna w ogóle twórcy z jego społeczeństwem, że
filozoficznej głębi.
Związku Kompozytorów Polskich, nie chce się urodzić. Mam wrażenie, ni® pozwala mu wiele z tego spoleżc wielkość ta kiedyś wreszcie czeństwa czerpać ł nie wiele może
Ale nie jest to jedyna w ą tp li że o ile zimowa Olimpiada w St. przyjdzie, ale będzie to stanowiło mu óac.
M
oritz
była
ogólną
sensacją,
o
fyle
wość, jaką mnie trapi w związku
znak zakończeń a tego ferm entują-i je ś li twórczość współczesna uwaz tą nowelą. Druga z kolei — to „olimpiada muzyczna", na której od
cego wciąż procesu, któremu w ła- < żs ie nawraca do humanizmu i
nieśliśmy
tak
poważny
sukces,
spot
pytanie, czy my znowu r.ie wpa
ściwą historyczną i naukową defi- pragnie znalezienia i wyrażenia
damy w przedwojenną manierę od- kał a się z zupełnym desinteressen:cję nada dopiero przyszłość. Nie człowieka w swej sztuce, obawiam
gszewania na naszym ruszcie daw ment. społeczeństwa.
Fakt drugi. W lutym br. PAP do dznvię się, że współcześni kom,po-, giej; żeby się ten „człowiek" kiedyś
no już wystygłych potraw? Bo we
niosła
z Moskwy o uchwale zapad zytorzy wciąż _w ypatrują tej w ie l- r ie obraził, gdyż „usłyszy się"
Francji gwiazda Sartre'a mocno już
łej
na
konferencji radzieckich dzia kości, jak przyjścia .Mesjasza. Skłon mniej więcej takim, jakim mógłby
prjyblakła, jego nazwisko z pierw 
n! _ są dopatrywać sią geniusza w gi« zobaczyć na portrecto Picassa: z
szych kolumn czasopism literac łaczy muzycznych. Uchwała ta na
każdym nowym talencie. Ostatnio dwoma nosami i gigantycznej wiel
kich przesunęło się już zdecydo wołuje do udostępnienia muzyki
ujrzeli go w Britteme, którego ope- ilości gruczołem ped trzecim okiem
wanie do felietonów i parodi* (patrz nie tylko wybranej elicie i wąskie
rę „Peter Grimes" przyrównano do swej wybitnie nieforemnej twarzy,
mu
kołu
fachowców
—
muzyka
po
'Action, Les Lettres Françaises 4 in.),
faktu tak przełomowego w historii
tak nieudaną zresztą karykatua Gafé Flore, w której mistrz nau winna być zrozumiała 1 melodyjna.
Na naszym terenie zaszedł jesz muzyki angielskiej, jak swego cza- rĘ „ człowiek“ dziękuje i prosi o
cza niby w nowoczesnej świątyni,
su ..Życie za cara“ G linki w historii
»pew ne çhylüaby się już do ban cze w listopadzie ub. r. znamienny n.uzyki rosyjskiej. Po ostygnięciu berdziej zrozumiały swój portret.
f
t
k
t
wrocławskiej
mowy
PrezydenO tę tylko zrozumiałość właśnie cho
kructwa, gdyby nie dobrzy Amery
zapału okazało się, że to jeszcze nie
kanie (znowu ta pomoc an erykań- a Rzeczypospolitej, mowy niejako Mesjasz, lecz taki sobie, podobnie, dzi. I niekoniecznie to, co chcemy
ska!) oglądający z równym podzi uzupełniającej przemówienie na ina jak osławiony Messiaen — „kiepski nazywać Pięknością, musi być zaraz
aż tak upiorną „Mądrością“ , jak
wem wszystkie cuda Paryża od uguracyjnym posiedzeniu Rady Głó genialny kompozytor“ .
również
nie wszystko musi się ogra
wnej
dla
Spraw
Nauki
i
Szkolnic
Sainte Chapelle do nagich mode
Pozycja współczesnych kompozy n.czać ciągle do zastosowania T-D-S
twa.
lek.
Upowszechnienie i uwspółcześnie torów jest bardzo trudna. Pracują w 16-taktowym muzycznym zdaniu.
Jeśli początkowo werwa pisar nie bez. obniżania poziomu twórczo przeważnie wbrew własnej popular
Przyszło nam żyć w bardzo skom
ska Sartre'a a jeszcze bardziej je- śei kulturalnej oraz antyelitaryzm ności z świadomością, że aby jutro pakowanych czasach. Ale na razie
gc zdolności reklamowe
przynio — oto pamiętny dla wszystkich te była wysoka jakość, trzeba dziś zamiast oczekiwania Mesjasza w
sły mu pewien rozgłos, dziś — nor tych przemówień. Nie oznacza tworzyć dużą ilość. Pracuią nieraz sztuce zjawił się nieoczekiwanie
f i k mi się wydaje - wszyscy po on, rzecz jasna, żadnej sym plifika- z świadomością zupełnej nietrwało- Messiaen.
trosze zdają sobie sprawę, iż jest cj i stylu, lecz. wymaga raczej obej
to towar lansowany podobnie jak rzenia się twórców na pogubionych
owi malarze, od których kunst- gdzieś odbiorców f racjonalnego do
haendlerzy
paryscy
wymagają pasowania ich organów słuchowych
przede wszystkim, by każdy ich do rzeczywistości.
obraz możną było bez trudu po
Dwa te fakty obrazują dostatecz
znać: by np. wszystkie ich posta n e całą powagę zagadnienia. Z
cie m iały zawsze lirę na gtowie (to jednej strony obojętność, niezrozu
też jest głębia') lub dwie prawe mienie ze strony słuchaczy i aż wy
nogi. Tylko, że to malarstwo pro p< wiedź władz, z drugiej — toczą
dukowane jest, dla dolarowych me ce się koto konsekwentnego postę
cenasów sztuki — czemuż my ma pu
my padać ofiarą tej m istyfikacji?
Na początku było ponoć słowo.
Rozumiem — dawniej, kiedyśmy Już w 1832 roku mądry Fćtis prze
b yli ubogą prowincją, kulturą mie- powiedział ,,1'ordre omnitonique"
szczanńską na dorobku; ale dziś?
na święcie. Z epok barokowej, k la 
Rzecz jasna, i panopticum może sycznej i romantycznej weszliśmy
się na coś przydać; jeśli ludzie o- w okres niezwykle ciekawy, okres
glądają rybę z dwiema głowami, narodzin epoki współczesnej, dla
zapewne mogą się przyjrzeć i ta której sami nie potrafim y znaleźć
kiemu okazowi schorzenia kultu- nazwy. Mówią: modernizm. Bectho
ry jakim jest Sartre. Z czym jed-j ven był też modernistą w swej epo

bić kawał“ , daje im fałszywy *4
dres. Faszyści, wskutek zbiegu oko*
liczności, tam właśnie bojowca odt
najdują w ten sposób bohater no«*
v,eli, dzięki przypadkowej zdradzie,
dozyskuje życie. Gdy dowiedział się
o tym —
i
„wszystko zaczęło się kręcić
i znalazłem się na ziemi: śnuan
łem się tak, że aż łzy napłynęły
m i do oczu“ .
• i
M yśli i przeżycia skazańca w o*
statnią noc przed egzekucją b yły
tematem utworów literackich; b y li
pisarze, którzy właśnie w te j
ch w ili ukazywali swym bohaterom
słuszność i wielkość obranej dro
gi byli tacy, którzy w obliczu
śmierci godzili niedowiarków z Bo*
gitm lub ludzi słabych z ideą, za
którą mieli zginąć, ale chyba ża
den pisarz nie zaglądał jeszcze do
celi skazańca, by zobaczyć, czy rna
m tk re spodnie. Bo przecież to je
dynie interesuje Sartre'a: rewolu
cja jest dlań jedynie „odczynni
kiem behaviourystycznym“ dla u kt.zania fizjologicznego mechanizmu
człowieka. Z „ówczesnej rzeczywi
stości politycznej“ Sartre dostrzega
tyle, co głuchoniemy w teatrze: w i
dzi dekoracje, nic nie rozumie ,z
dramatu —< i tylko patrzy, któ ry
z aktorów ma odpięty guzik.
Czy jednak istotnie nic nie rozu
mie — czy tylko udaje lub woli nie
rozumieć? Przecież zakończenie no
w eli — to, co St. Brucz nazywa
„ab surdalną pointą“ i ironiczną hu
slracją tezy, że los ludzki jest ab
surdem — jest w rzeczywistości or
dynarnym paszkwilem na rewolu
cję,
zaprzeczeniem
sensowności
wszelkiej idei,,
ra c ji wszelkiego
ludzkiego wysiłku!
.. '
Dlatego wcale m i się nie podo
ba, kiedy St. Brucz w „Kuźnicy"
usiłuje m i wmówić, że sympatie
autora noweli
nie przedstawiają
dlań wątpliwości. Gdy człowiek ob
serwuje, jak mrówka boryka się
Z ciężkim źdźbłem traw y, by je
przyciągnąć do mrowiska, odczuwa
coś w rodzaju ironicznej sympatii
dla w ysiłku tysięcy mrówek, któ 
ry lada patykiem obrócić można w
niwecz. Ale gdy sam pakuje patyk
w mrowisko i pęka przy tym ze
śmiechu — to jest to sympatia, od
kićre j przechodzą ciarki.
Nie można mówić o sympatii ,dla
człowieka, jeśli się widzi w czło
wieku jedynie kupę fizjologicznych
odruchów. Wiwisekcyjne ekspery
menty, jakie uprawia Sartre, da
lekie są w istocie nawet od zaba
wy nad mrowiskiem; tak właśnie
pi dchodzili do człowieka hitlerow 
scy uczeni, kiedy badali, jak szyb
ko zamarza w lodzie ciało ludzkie.
To nie przesada ani błyskotliwe
porównanie: sartryzm ł faszyzm,
jako „filozofia", rodzą się z tego
samego pnia nienawiści i pogardy
dla człowieka, z obrzydzenia do
wszelkich ludzkich poczynań —
i tak samo się kończą. Sartre dzi
siaj jest jednym z gorliwych w y
znawców teorii „trzeciej siły" we
Francji; czeka tylko na przyjście
de Gaulle'a, aby stanąć u jego bo
ku Po wiecie, że to nie jest pew
ne? Ale od czegóż jest krytyka l i 
teracka, jak nie od tego właśnie,
by Wykrywać, dokąd prowadzą dro
gi ideowe, na jakie chcą nas wcią
gnąć pisarze? Céline też niektó
rym wydawał się rewolucyjny; ale
jak filozofia Sartre'a z nienawiści
jego filozofia, zrodzona podobnie
i obrzydzenia, zaprowadziła go pro
sto do Hitlera. I rola Sartre'a już
dziś jest taka sama: może się to
wydać paradoksem, ale przecież
jest tak w istocie — egzystencjalizm, mimo że z pozoru jest bardzo
antyklerykalny i ostro przez K o 
ściół zwalczany, prowadzi właśnie
swych wyznawców — poprzez od
rzucenia wszystkiego co ziemskie—
prosto w objęcia Kościoła!
I tu jeszcze czwarta moja w ąt
pliwość: dlaczego nowela Sartre'a
ukazała się w „Kuźnicy" a nie w
„Tygodniku Powszechnym"? Rozunrem, że należy poznawać nie ty l
ko przyjaciół, lecz i wrogów. Cza
si mt jednak przypomina mi Się anegdota o pewnym księdzu-święteszku, któ ry żył bardzo bogoboj
n i . ale raz na rok przyjeżdżał do
Paryża i zaraz po wyjściu z wago
nu m ówił do szofera: „No pokażc'e. gdzie tu u was jest ta zgni
lizna moralna“ .-

«aam
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Wielkanoc 1945 - 1948
T T TA RŁ się zwyczaj, że rocznice historyczne oraz coroczne wielkie
święta stanowią okazję do wspomnień lub do omawiania pew
nych zamkniętych okresów czasu, bilansowania przemian, wydarzeń
oraz osiągnięć. Korzystając zatem z okazji zróbmy przegląd roz
woju naszego życia gospodarczego w minionym okresie trzyletnim,
tym bardziej, że pierwsze w uwolnionej od okupacji Polsce święta
Wielkanocne 1945 r. obchodzone były w przededniu zakończenia
krw aw ej zawieruchy wojennej, tzn. w przede dniu momentu, od
którego dopiero można mówić o podjęciu przez naród polski, w pelaym tego słowa znaczeniu, dzieła odbudowy gospodarczej kraju.
Podejmowano je w niezwykle
«ciężkich warunkach w obliczu roz
licznych trudności i przeszkód. Wy
starczy tu uprzytomnić sobie roz
m iar strat, jakie ponieśliśmy wsku
tek wojny i okupacji. Oszacowano
je na łączną sumę przeszło 258 m i
liardów złotych przedwojennych.
Bezpośrednie straty wyniosły ok.
39 miliardów zł., z czego w kapita
le rzeczowym ponad 62 miliardy.
Ta ostatnia cyfra jest bez mała
trzy i pół razy większa od analogi
cznej cyfry strat po pierwszej woj
nie światowej i równa się pięcio
krotnej wartości rocznego dochodu
narodowego Polski przed wojną.

OKRES WSTĘPNY
.Lata 1945 ł 1948 stanowiły jak
gdyby okres wstępny odbudowy.
M inęły one pod znakiem wielkich
reform gospodarczych: reformy roi
mej i nacjonalizacji przemysłu oraz
dokonywanej na wielką skalę maeowej akcji osiedleńczej na Zie
miach Odzyskanych.
Akcja osiedleńcza na Ziemiach
Odzyskanych, w rozmiarach nie
mających precedensów w historii,
■doprowadziła w latach 1945-48 do
stworzenia trwałych warunków peł
mego zagospodarowania tych ziem
i nierozerwalnego ich zespolenia z
macierzą. Równolegle z zasiedla
niem tych obszarów przez parornilionową masę ludności, odbudowaB 9 i uruchomiono szereg zakładów
przemysłowych,
zagospodarowano
dziesiątki tysięcy gospodarstw ro l
nych.
W ysiłki inwestycyjne w tym ok
resie skierowane były głównie na
■odbudowę komunikacji i transpor
tu oraz na uruchomienie, w możli
wi® najszerszym zakresie, produk
c ji przemysłowej. W ysiłki te uwień
ezone zostały poważnymi sukcesa
mi.
Ną przełomie lat 1945-46 produk
■eja przemysłowa osiągnęła ogólnie
biorąc ok. 80 procent wartości pro
dukcji przedwojennej, przekracza
jąc o kilkanaście procent ówczesną
produkcję na głowę ludności.
Tempo rozwoju produkcji scha
rakteryzują najlepiej cyfry. Tak

np. produkcja węgla, która przed
wojną wynosiła 38,1 mil. ton, w r.
1945 wyniosła 20,2 mil. ton, a w r.
1946 już 47,3 mil. ton. Produkcja
ropy naftowej (przed wojną 507 tys.
ton) wzrosła z 82 tys. w 1945 r. do
117 tys. w 1948 r. Produkcja rudy
żelaznej (przed wojną 865.2 tys.
ton) wzrosła z 1664 tys. w 1945 r.
do 423,7 tys. ton w 1946 r. Surów
k i żelaznej produkowaliśmy przed
wojną 720,2 tyś. ton, w 1945 roku
218.6 tys. ton, a w 1946 roku —•
725.7 tys. ton. Stali produkowaliś
my przed wojną 1,4 mil. ton, w
1945 roku 489,6 tys., w 1946 r. już
ponad 1,2 mil. ton. Tkanin baweł
nianych przemysł polski przed woj
ną produkował ponad 51 tys. ton,
w 1945 r. produkcja wyniosła 10,9
tys., w roku następnym 37.3 tys.
Tkanin wełnianych wyprodukowa
liśmy w 1938 r. ok. 21 tys. ton. Po
wojnie, w pierwszym roku produk
cja wyniosła 4,3 tys. ton, w dru
gim już 13,1 tysiąca.
W niektórych gałęziach w ytw ór
czości przemysł nasz już w 1948 r.
przekroczył poziom przedwojenny.
Tak np. produkcja cementu była o
60 tys. ton większa niż w 1638 r.,
wagonów towarowych 15-krotnie
większa, parowozów 5,5 krotnie
■większa itd.

*) Colin Clark. The Economies
of 1960, London 1942. Str. 118.

zacji pierwszego narodowego pla
nu gospodarczego, wkraczając tym
samym zdecydowanie na tory gospo
darki planowej.
Głównym celem trzyletniego pla
nu jest osiągnięcie conajmniej
przedwojennej sumy dochodu naro
dowego, wyrównanie szkód wojen
nych,
pełne
zagospodarowanie
Ziem Odzyskanych, w oparciu zaś
0 te czynniki - podniesienie pozio
mu życiowego mas pracujących.
Poważne, pomimo dużych trudnoś
ci, osiągnięcia, 1947 roku stworzyły
warunki nie tylko do pełnej reali
zacji trzyletniego planu, ale do
przekroczenia wyznaczonych
pla
nem norm, a tym samem przyśpie
szenia na wielu odcinkach proce
sów odbudowy.
W dziedzinie produkcji przemy
słowej plan został wykonany, a na
wet w wielu wypadkach przekro
czony. Uruchomiono szereg nowych
dziedzin wytwórczości, a dzięki ma
sowemu ruchowi
współzawodni
ctwa pracy znacznie wzrosła wydaj
ncść pracy. Czynnik ten, łącznie z
usprawnieniami technicznymi i or
ganizacyjnymi oraz akcją oszczęd
nościową, będzie systematycznie
wpływał na stopniowe obniżanie
się kosztów produkcji, co ma za
sadniczo znaczenie dla syśtematycz
nego wzrostu realnych zarobków
pracowniczych.
Produkcja przemysłowa w r. ub.
NOWY ETAP
osiągnęła w wielu gałęziach po
Data 1 stycznia 1947 r. otwiera ziom przedwojenny, niejednokrot
nowy etap gospodarki polskiej. Z nie przekraczając go.
tą chwilą przystąpiliśmy do realiW dziedzinie inwestycji, w ysiłki
w 1947 r. skoncentrowane były
głównie jia odbudowie przemysłu,
zwłaszcza na Ziemiach Odzyska
nych. Plan wykonany został prawie
w 100 procentach.

ODBUDOWA PRODUKCJI
ROLNEJ

INNE OSIĄGNIĘCIA
W dziedzinie rolnictwa należy
zanotować dalszy, zgodny z pla
nem wzrost produkcji rolnej i ho
dowlanej, wzrost obszaru zasie
wów o przeszło 5 mil. ha, zwięk
szenie rozmiarów zaopatrzenia wsi
1w= f-ąrtykuły przemysłowe, ś wreszcie
nowy dąlszy krok naprzód w kie
runku elektryfikacji wsi.

Na skutek naturalnych trudnoś
ci postępy w odbudowie produkcji
rolnej były mniejsze. Niemniej i
tu można zanotować znaczne osiąg
nięcia. '
.
W okresie tym -’Obszar zasiewów
ną ziemiach dawnych w . stosunku
do stanu sprzed wojny wzrósł z 70
do 85 procent. Stopniowej popra
Wzrostowi produkcji towarzy
wie uległa sytuacja . w dziedzinie
szyła Znaczna poprawa na odcinku
hodowli, gdzie pod koniec 1946 ro
zaopatrzenia kartkowego, a przede
ku stan pogłowia wahał się w gra
wszystkim poważne osiągnięcia w
nicach od 40 do 45 procent stanu
kierunku stabilizacji cen.
przedwojennego.
Na odcinku gospodarki finanso
Poważne osiągnięcia w tym cza
wej państwa należy zwrócić szcze
sie można, zanotować również w
*voKsownia „G liw ice“ .
gólną uwagę na dokonaną w ręku
zakresie zaopatrzenia wsi polskiej
w artykuły przemysłowe. W roku Budowa wieży węglowej i nowej ubiegłym reformę systemu finanso
baterii pieców.
wego państwa, która ma zasadni
1946 wartość dostarczonych wsi
się na. wyższy poziom gospodarczy.
Powojenna rzeczywistość zaprze
czyła tezom i założeniom angiel
skiego autora eliminującego ze
z całą pewnością nie leżała w in swych rozważań czynnik politycz
ny.
tencjach autora.
Wspominając o... ironii, w myśli
Praca Clarka oparta jest na dwu
miałem dzisiejszą sytuację W. Bry
zasadniczych podstawach.
Pierwsza z nich — to analiza sta tanii, Francji, Włoch. Trudno mó
tystyczna liczb różnych krajów, wić o „wolnej wymianie towaro
przy czym analizę tę utrudniał bar wej", gdy tzw. plan Marshalla w
dzo brak wspólnego mianownika sposób bezwzględny i bezlitosny
metodologicznego danych statystycz wymianę tę „reguluje“ szeregiem
drakońskich klauzul.
nych w badanych krajach;
Trudno mówić o „pełnym wyko
Druga — to przewidywania od
nośnie zmian dochodu narodowego rzystaniu możliwości produkcyj
w poszczególnych krajach i w po nych“ , gdy te same klauzule ogra
niczają rozwój wspaniałego nieg
szczególnych okresach.
Operując tym i danymi i obraca dyś francuskiego przemysłu samo
jąc się jedynie w wyabstrahowanej chodowego, świetnie prosperujące
sferze zagadnień
gospodarczych, go brytyjskiego przemysłu' stocznio
autor kreśli obraz sytuacji ekono wego.
Jedynym z środków, któ ry ma
micznej na świecie w r. 1946 w i
prowadzić do szybszej industriali
dzianej z perspektywy r. 1942.
Założeniem gospodarczym „The zacji krajów realizujących zamie
Economies“ jest istnienie wolnej rzenia inwestycyjne, jest przesunię
■wymiany międzynarodowej, u nifi cie znacznej części ludności tkw ią 
kacja systemów pieniężnych oraz cej w rolnictwie do zawodów nie
rolniczych. Postulowana przez Clar
międzynarodowy podział pracy.
Nie precyzując daty zakończenia ka industrializacja odbywać się ma
działań wojennych i nie biorąc pod szybko i równie szybko przebiegać
uwagę ogromu i rozmieszczenia ma proces przesuwania ludności
zniszczeń, rozwija Clark szereg tez. rolniczej do innych zawodów
Te i poprzednie tezy realizowa
Otóż zdaniem jego okres . czasu
od 1945 r. do r. 1960 — będzie okre ne są konsekwentnie przez państwa
sem olbrzymiego wzrostu inwesty najmniej właśnie do tego przez
cji międzynarodowych i krajowych Clarka predystynowane: przez dzi
w poszczególnych państwach, co siejsze państwa demokracji ludo
pociągnie za sobą poważny głód wych Cóż? Trudno było Clarkowi
przewidzieć w r. 1942, że ówczesny
kapitałowy.
szeregiem
Sytuacja ta doprowadzić ma w sojusznik amerykański
konsekwencji' ao pełnego wykorzy | marshallowskich klauzul cofać bęstania wszystkich możliwości i sił j dzie proces rozwoju przemysłu
produkcyjnych, a co za tym idzie, j francuskiego i; belgijskiego,'po to
całkowitego zlikwidowania próbie | jedynie, by produkty amerykańskie
mu bezrobocia: Okres ten charakty i nie natrafiały na , rynku europejzować się będzie wielkim wzrostem | skim na niepożądaną konkurencję
obrotów kapitałowych i towaro | Wracając jednak do' obliczeń Clar
Otóż
wych, który wyniknie ze zwiększ - I ka, przytoczymy kilka cyfr
nia produkcji krajów dźwigający«! Clark oblicza, że zmiany w struk

Prognozy Golina Ciaika
W roku 1942 wynik wojny był
jeszcze wielką niewiadomą. W tym
właśnie okresie . ciężkich zmagań
ukazała się w Londynie niezmiernie
ciekawa publikacja znanego angiel
skiego ekonomisty Colina Clarka
p. t. „The Economies of 1960*)“
Autor, który jest specjalistą w
dziedzinie badań nad. dochodem na
rodowym, zajmuje się w swej pra
cy analizą przewidywanych przez
siebie stosunków gospodarczych na
świecie w r. 1960. Charakterysty
czną cechą rozprawy Clarka jest
całkowite oderwanie zagadnień go
spodarczych od' aktualnych próbie
mów politycznych. Zarówno ele
menty polityczne, jak i społeczne
są z rozważań bezapelacyjnie wye
liminowane 1 nie posiadają żadne
go wpływu na przebieg procesów
gospodarczych. Nadaje to publika
c ji .Clarka charakter czysto teore
tyczny. Niemniej podawane przez
niego cyfry i fakty mogą zaintere
sować czytelnika polskiego. Czy
jednak zagadnienia dotyczące tak
bardzo istotnej i poważnej dziedzi
ny, jaką jest-ekonomia, mogą w i
sieć w „próżni“ ? (Nie ulega wątpli
wości, że wyeliminowanie dwóch
pozostałych czynników taką właś
nie „próżnię logiczną" stwarza).
Życie potwierdziło to zastrzeże
nie. Życie pokazało, że nie istnieje
możliwość odrębnego rozpatrywa
nia zagadnień gospodarczych, poli
tycznych i społecznych, które sta
nowią łączną całość Wskutek tego
pewne tezy Clarka brzmią.dz'ś po
upływie trzech lat od chwili za
kończenia działań wojennych nie
co... ironicznie, jakkolwiek ironia

maszyn i narzędzi rolniczych rów
nała się przedwojennej wartości
tych artykułów dostarczonych przed
wojną w skali rocznej. Nawozów
sztucznych dostarczono w roku
1946-47, już więcej aniżeli przed
wojną. W tym czasie posunęły się
poważnie naprzód także procesy
elektryfikacji wsi.
Lata 1945-46 przyniosły bardzo
duże w yniki w dziedzinie odbudo
wy komunikacji i transportu. Pomi
mo ogromnych trudności, braku urządzeń i taboru, jbż pod koniec
1946 r* kolejowe przewozy osobo
we osiągnęły poziom przedwojen
ny, zaś, przewozy towarowe znacz
nie zbliżyły się do tego poziomu.
Równolegle do tego postępowały
procesy w odbudowie wybrzeża i
żeglugi morskiej. Tak np. obroty
towarowe Gdyni i Gdańska w 1946
roku wyniosły ok. 50 procent sta
nu przedwojennego.
Rozwój handlu zagranicznego w
latach 1945-46 cechował stały rów
nomierny wzrost obrotów. W dru
gim roku globalne obroty zagrani
czne Polski wyniosły ponad 265 mi
lionów dolarów, przy pewnej nad
wyżce przywozu. Szereg umów
międzynarodowych rozszerzyło w
tym czasie wachlarz państw - kon
trahentów naszej wymiany zagra
nicznej, stwarzając realne 'podsta
wy do dalszego jej rozwoju.

turze zawodowej dokonane do roku
1960 spowodują zmniejszenie ilości
osób zatrudnionych w rolnictwie o
35 proc. Przewiduje on wskutek
tego wzrost cen artykułów rolnych
w wysokości 90 proc. w stosunku
do przeciętnej z lat 1925-34.
Wiele miejsc poświęca Clark Pol
sce. Otóż przewiduje on, że liczba
ludności u nas wzrośnie w 1960 ro
ku do 39,3 m il, z czego czynnych
zawodowo będzie 18,5 mil. Podział
pomiędzy
poszczególne
zajęcia
kształtować się będzie następują
co: 18,2 proc. — rolnictwo, 36,3
proc. przemysł, 45 5 proc. — inne
zawody. Przed r. 1939 stosunek ten
wyrażały następujące cyfry: 61,6
:18: 20.4.
Z tą tezą autora nie będziemy
naturalnie polemizować. Abstrahu
jąc od ujęcia cyfrowego, odpowia
da ona w meritum sprawy naszym
tendencjom. Wręcz humorystycznie
brzmi jednak następne proroctwo:
Mianowicie w okreśie powojennym
autor przewiduje... emigrację z Pol
ski w ilości 160 tys. osób rocznie.
Tak się jednak „złożyło", że pow
racają do Polski nasi górnicy z
Francji, Belgii i Holandii, z Ru
munii i Luksemburgu; że chcą pow
rocie do ojczyzny górnicy z Wiel
kiej Brytanii i Westfalii. P. Clark
kieruje tymczasem Polaków do Frań
eji, Belgii, Szwecji i Szwajcarii. Nie
sprawdziły się również dalsze przewi
dywania autora. Według nich Polska
jako kraj, w którym dokonywać
trzeba będzie szeregu inwestycii,
stać się ma czołowym importerem ka
pitałów. Sytuacja przedwojenna na
szczęście nie powtórzy się, W Pol
sce rzeczywiście dokonywują się
olbrzymie przedsięwzięcia inwesty
cyjne, ale nie partycypuje w nich
już kapitał obcy Stworzyliśmy no
wy model państwa, w którym nie
ma miejsca na wyzysk kapitało
wy.

cze znaczenie dla dalszego grunto
wania się systemu gospodarki pla
nowej w Polsce.
Osiągnięcia akcji osiedleńczej na
Ziemiach Odzyskanych w latach
1946-47 stanowiły podstawę do po
ważnych .postępów na drodze do
całkowitego zagospodarowania tych
ziem,
obecnie
zamieszkiwanych
przez ponad 5 milionów Polaków.
Duże znaczenie dla tego procesu
miała przeprowadzona w ub. roku
akcja uwłaszczenia rolniczego I
trwająca . jeszcze w ch w ili obecnej
akcja uwłaszczenia nierolniczego.
Wartość obrotów zagranicznych
Polski w roku ub. przekroczyła
500 mil. dolarów Znacznie rozszęę
rzony został asortyment towarowy
w imporcie 1 eksporcie. Jednocześ
nie nawiązaliśmy stosunki handlo
we z wielu dalszymi państwami,
tak europejskimi ja k zamorskimi.
Równolegle do postępów odbudo
wy gospodarczej kraju postępował
rozwój sektorów spółdzielczego i
prywatnego. Dla ilustracji wystar
czy podać cyfry stanu posiadania
przedsiębiorczości prywatnej; po
nad 18 tys. zakładów przemysło
wych, przeszło 160 tys. przedsię
biorstw handlowych, grubo ponad
200 tys. warsztatów rzemieślni
czych, oto stan w ostatnich miesią
cach 1947 roku.
Dla całokształtu charakterysty
k i osiągnięć w ubiegłym roku do
dać należy jeszcze m. in. dalsze usprawnienia komunikacji, wysoki
wzrost obrotów w portach, aktyw!
zację Szczecina i portów pomniej
szych, ogólną poprawę warunków
egzystencji mas pracujących oraz
i to przede wszystkim, jedno z naj
większych
pociągnięć
gospodar
czych minionego okresu: opanowa
nie niebezpieczeństwa inflacji.
Ten, w skrócie podany bilans
minionych trzech lat, w całej pełń!
uwypukla ogrom dokonanych wy
siłków, oraz rozmiary olbrzymich
osiągnięć.
Zrozumiał«, , że oferaz ten nię jest
wolny od. ¡plam ciemnych. ¡Minusy
jednak nikną w zestawieniu z plu
sami. Z drugiej strony zdajemy so
bie sprawę, że choć dokonaliśmy
wiele, to jednak jest to mało wo
bec tego co jeszcze dokonać musi
my.
Dotychczasowe osiągnięcia to ty l
ko dobrze przygotowany punkt
wyjścia dla dalszych wyników, dla
realizacji ambitnych, dużych a jed
nocześnie najzupełniej
realnych
celów i zadań.
C*>
Abstrahując ponownie od da
nych cyfrowych ,zgodzić się jednak
możemy merytorycznie z Clarkiem
odnośnie sprawy wzrostu dochodu
narodowego. Niewątpliwie dochód
narodowy w Polsce wzrasta, a zgod
nie s założeniami Planu gospodar
czego przekroczy w 1949 r. osiąg
nięcia przedwojenne. Ciekawe są
obliczenia dokonane przez Clarka.
Cyfry dotyczące dochodu narodo
wego wyrażone są wskutek nie jed
nolitej siły nabywczej różnych wa
lu t w skomplikowanej przez auto
ra teoretycznej jednostce, którą ha
żywa „jednostką międzynarodową“
(International U nit — I. U.). Jeśt
to suma dóbr i usług, które można
było nabyć w roku 1925-34 za 1 do
lara w Stanach Zjednoczonych.
Otóż zgodnie z obliczeniami auto-i
ra dochód narodowy na głowę lud
ności obliczony jako przeciętna w
latach 1935-38 wynosił w Polsce
117 I. U w krajach bałkańskich
102 I. U., gdy w Czechosłowacji wy
rażał się cyfrą 161 I. U., w Nowej
Zelandii cyfrą 710 I. U., w Stanach
Zjednoczonych 545 I. U., w Wiel
kiej Brytanii — 584 I. U., w Szwaj
carii 455 I. U., we Francji 358 I.U,
w Niemczech 343 I.U.
Na podstawie skomplikowanych
obliczeń doszedł Clark do wniosku,,
że w roku 1960 dochód przedsta
wiać się będzie dla poszczególnych
krajów (w I. U.) następująco: w
Polsce — 369, w krajach bałkań
skich :— 187, w Nowej Zelandii —
721, w W. Brytanii — 599, w St.
Zjednoczonych — 879. w Szwajca
r ii — 466, we Francji 429, w Ńiem
czech —510, w Czechosłowacji —
431.
Jesz rzeczą niezmiernie ciekawą,
że
p ro p o rc jo n a ln ie
naj
wyższy dochód przewiduje Clark
w Polsce.
JAN BRODZKI
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Czy istnieją realne podstawy
do zniesienia reglamentacji żywności w Polsce
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paszą przyniosło pozytywne rezul
...................
taty, sytuacja nie została jeszcze Jęczmień pastewną
‘ 2.400
2.400
2.400
2.400-2.500
es łkowicie opanowana. Konieczne Jęczmień przemiałową
jest opanowanie istniejącego na Jęczmień browarnianą
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kow itą niemal ruinę jej gospodar
v re ograniczenia w produkcji ma Proso grube . . .
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Kukurydza
.
.
•
k i, zmuszona była roztoczyć szcze
sła, które w wielu wypadkach za
M A M Y D O SC
Mąka pszenna 80%
gólną opiekę nie tylko nad przemy
stąpić
możemy
margaryną,
której
6.150
6.100
6.500
Jeżeli chodzi o ziemniaki to pro
6.3CO
Mąka pszenna 70%
stóm, ale i nad rolnictwem. Straty dekujemy ich obecnie więcej, niż ntrm y pod dostatkiem.
Make żutnia 90%
nasze poniesione na tym połu były przed wojną. Spożycie ziemniaków
3.150
3.600
3.650
3.550
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Mąka żytnia 8(7%
znaczne, co wyraziło się spadkiem na głowę ludności wzrosło ze 195
8.500-8.900 8.500-8.80©
Mąka
ziemniaczana
SYSTEM U KARTKOW EGO
pionów, zdziesiątkowaniem
pogło kg w r. 1938 do 213 kg. w r. 1947,
2.100-2.300 2 300-2 400
2.300
2 400-2.50C
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Otręby jęczmienne
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latach przyszłych dążyć będziemy nam na stwierdzenie, że rok 1948 Otręby owsiane . .
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okre
Piątki owsiane . .
do
częściowego
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spoży
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cia ziemniaków wzrostem konsum- sem w którym uda nam się odzy Otręby kukurydziane .
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4,600-4.800
skać całkowitą samowystarczalność, kasza jęczmienna 65%.
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—
6.800-7.000
oraz
usunąć
niedobór
szeregu
arty
Kas?«
jaeSana
.
odcinku rolnictwa uległa znacznej
Podobnie przedstawia się sytua
—
11,1 00-11.500
poprawie, chociaż znacznie zwięk cja na odcinku cukrownictwa. Kam kułów. Pozwoli to oczywiście na Kasza gryczana .
—
**■
4.000
. . .
szył się areał upraw i poprawił panią 1947 ocenić należy jako bar zniesienie gospodarki reglamento Pęczak
5.200-5,60«
5
500-5.800
stan pogłowia, to jednak plony na ezo udaną. Cukru produkujemy o- wanej żywnością. Przewiduje się Groch polną . .
6.800-7.200 6.800-7.200 6.300-6.700
sze. w roku 1947 były znacznie niż becnie znacznie więcej, niż przed że o ile zbiory wypadną po Groch Viktoria .
sze, niż w latach przedwojennych. wojną. Spożycie cukru na głowę myślnie, nastąpi zniesienie sy Groch „F olger" .
Pszenicy wyprodukowaliśmy o 29 wzrosło z 14 kg. w r. 1938 do 20,5 stornu kartkowego, a ludność pra Groch pastewny.
5.300-6.00C 6.100-6.500 5 800-6 200 5.600-6,000
Fasola biała jerl.
pzoc. mniej niż przed wojną, żyta kg- w r. 1947. Nie grożą nam więc cująca otrzymywać będzie wzamian Fasola kolorowa.
5.5005.800
o 23 proc., ziemniaków natomiast z tej strony żadne braki. Z tych ekwiwalent w pieniądzach.
Fasola
mieszana
Zniesienie k a rt zaopatrzenia po
ty lk o o 10 proc.
względów począwszy od kwietnia
ciągnie za sobą zaprzestanie rozpro Bobik . .
5.300
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o
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i
ó
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ziemniakami.
zr.acznej mierze przez powódź i po
^ • V. ? .
również artykułów przemysłowych, 8ei uszka
3.900-4,200
suchą ub. roku, udało się nam po
RYNEK ARTYKUŁÓ W
jsk ta ma miejsce obecnie. Jednak Łubin żółty „ f .
•
k iy ć dzięki im portowi 300 tys. ton
3.600-3.900
że wzrost produkcji państwowej z Łubin słodki
Z W IE R Z Ę C Y C H
3.800-4000
Łubin gorzki
. •
zboża ze Związku Radzieckiego.
Produkcja artykułów zwierzęcych jednej strony, z drugiej zaś stwo Łubin niebieski . .
3.7004,000
Mieliśmy również poważne kło  t,. mięsa, mleka i ja] jest jednak rzenie gęstej sieci domów towaro
4.200-4,600 4.000- 4.300
4.200-4,500
Łubin odgoryczony
poty jeśli chodzi o zaopatrzenie w wciąż jeszcze niewystarczająca. Acz wych i innych placówek rozdziel Seradela . . . .
5.1C0-5.6O0 5.500- 6,000 5,400.5,900 4 800-5 210
9 100-9.500 7 800-8.800
m:ęso, tłuszcze, mleko i jaja. Na kol wiek spożycie mięsa w r. 1947 czych, zaopatrujących ludność w ar Rzepak ozimy * «
przednówku 1947 dał się odczuć po osiągnęło globalną cyfrę 4.022 tys. ty k u ły produkcji państwowej po Rzepak jary . • •
8.2008 4008.200-8 50C 8.000-8,510 7.3 JO 8 3o0
ważny deficyt paszy, który spowo ton, co w przeliczeniu na głowę sta przystępnych cenach, pozwoli na Rzepak przemysłowy
7.3C0-8.300
dowal zwyżkę jej cen. a co za tym nowi prawie 19 kg. tj. 96 proc. prze zaspokojenie istniejących w tym Rzepik letni . • •
16,000-16.500 17.0(0-17.504
17,000
18.000
18
000-20
C
C
0
id 2ie zmniejszenie opłacalności ho ciętnego spożycia w latach 1929— względzie potrzeb.
Siemię lniane
. •
9,600-10,000 8.000-8 500 8 300-9.300 8 700-9.200
dcwli. W owym okresie wystąpiło 38, odczuwa się jeszcze poważny
Siemię kouopne. .
Z
A
L
E
T
Y
I
W
A
D
Y
8.700 9.200
8.0’ 0-8.300
ztowisko raptownej podaży mięsa, niedobór mięsa wołowego, co re
I nianka . . . . .
REG LAM ENTACJI
20.000*22 OCO 17.000-19.001
co w
późniejszych
miesiącach, kompensuje w części wzrastająca
Mak niebieski do siewu
9.500
8.200-8 500 9.0C0-10.00( 9.000zwłaszcza na jesieni 1947 r. stało produkcja wieprzowiny.
System reglamentacji żywności Gorczyca . . . .
inkarnatka.
.
.
•
s!ę przyczyną
gwałtownego
jej
obok
poważnych
zalet
pozwalają
W chw ili obecnej najgorzej przed
42.000-48.001 50.000- 54.000
spadku. Wybicie poważnej
ilości sto w: a się zaopatrzenie w mleko i cy ch w warunkach nieustabilizowa Kon fez. czenn. czyszcz. 44.000- 48.001
nierogacizny w miesiącach wiosen masło. Ogólna produkcja mleka wy i ej gospodarki na odgrywanie przez Konic*, biała czyszcz.
38.000- 43 000
18.000- 40,000 40.000-45,000
nych spowodowało brak mięsa wie nosi po pokryciu zapotrzebowania niego ro li katalizatora posiada rów Koniczyna czerw. sut.
30.0C0*34.066
Iprzowego i słoniny w końcu lata i ludności rolniczej 1000 m il. I. z p ‘eż szereg wad. Wymaga on utrzy Koniczyna biała sur.
Koniczyna
szwedzka
na jesieni 1947 r. Zjawisku temu czego około 570 md. 1. przerabia się mywania potężnego aparatu admi
towarzyszyła zwyżka cen tych ar. na masło, i sery. Na konsumcię po nłśtiraćyjnego, co jest bardzo kosz ..Ńaśiona. butafcZi.p»sJ./',''’
Nasiona hutacz. tniesz.
tykułów,' jak również mleka i ma zostaje więc 450 mil. 1. mleka, z Łownej’ jak równifeż przyczynia się,
m in e k ...................
sła, których podaż nie była w sta c-ego 239 m il. litró w otrzymują w pewnym stopniu do usztywnie K
Rzepa ścierniskowa
nia
obrotu
towarowego.
Od
strony
nie zaspokoić wzmożonego popytu. chorzy i dzieci. Sytuacja tego ro
1.800-2.100
Tymotka
• ■
W końcu kw artału 1947 r. i na dzaju spowodowana jest pewną de konsumenta natomiast system ten Nasiona ceb. tytawsk.
pcczątku 1948 r. sytuacja została zcrganizacją, jaka panuje na rynku uriem ożliwia, lub conajmniej moc Nasiona b ru k w i. •
w znacznej mierze opanowana. Pre mlecznym. Zaledwie połowa wymię ho ogranicza możliwości wyboru to Nasiona pomidorów
mlowanie dostaw mleka paszą przy ntónych ilości mleka dostaje się na warów przez jednostkę. Dokonywa Fsparseta niełuszcz.
esyniło się w poważnym stopniu do rynek poprzez mleczarnie, reszta nie wyboru jest zaś jedną z pod Makuch kokosowy .
3.700-3.900 4 500-4.600 4.100-4,260
4.100-4.300
zwiększenia do stów do mleczarń, zaś przenika nań drogą „dzikiego stawowych czynności jednostki go Makuch lniany . .
2.800-3.000 2.500-2.600
2.300-2.400
spodarującej.
W
ANDA
FALKOW
SKA
Makuch
rzepakowy
co rozwiązało częściowo trudnoś hs ndlu“ .
Śrut
kokosowy
.
.
•
ci w produkcji masła. Zwiększyła
3 500-3 700
2.900-3.100
9« Śrut lniany . • •
s'ę również znacznie podaż jaj, któ
2.400-2.500
2
. 000- 2.200
2,200-2.400
Śrut rzepakowy , .
rych znaczne ilości rozprowadzono
99
Śrut soiowy . . .
na terenie kraju.
68.000- 70,001
Ogromne ilości towarów otrzy opakowania (sienniki jutowe i lnia Olej lniany . . . .
ne,
postronki
pociągowe,
w
orki
ju
30.000-32.000
mała wieś polska w 1947 r. w ra
Olej rzepakowy rab
PO M YŚLNE
to we i lniane) — 51.754.360 zł; włó Pokost lniany . •
mach
akcji
„Przemysł
dla
wsi1
'.
P E R S P E K T Y W Y 1948 R.
Prócz aparatu „Spotem“ , rozpro kiennicze (wełna 2.876.292 m ir., Ohmie! (50 kg) 1 gat.
Sytuacja żywnościowa u progu wadzaniem towarów zajmowało się bawełna 18.777.502 m tr., jedwab, Słoma żytnia luzem
675-725
600-7C0
850-950
1948 r. pozwala nam na stawianie Biuro Wymiany Towarowej P.K.P. plusz, fira n k i, pończochy, b ie li Słoma pras. ż,ątnia.
750-800
zna) — 10.156.220612 zł; środki o- Siano zw. luzem .
optymistycznych horoskopów na naj oraz P. Ć. H.
825*925
900-1.150
1.000- 1.100
bliższą przyszłość.
Rozprowadzono bogaty asorty chrony roślin (siarczan miedzi) —- Siano zw. prasowane
3.797.300 zł; artykuły chemiczne i Siano pras. n/noteckie
ment
towarów
żelaznych,
włókien
Rok bieżący będzie okresem w
650-700
650-7(0
skórzane (dętki i opony rowero Ziemniaki jadalne . .
którym dzięki osiągnięciu poważ niczych, chemicznych i innych. we, kalosze i obuwie gumowe, so Ziemniaki przemysłowe
600-650
Obroty
w
poszczególnych
grupach
nych wyników na polu produkcji
1.700-1 900
da oczyszczana, porcelana, żarów Marchew jadalna .
artykułów żywnościowych staje się towarowych po cenach hurtowych ki, karbid) — 724.298.050 zł; ma Kapusta . . . .
najzupełniej
realne
zagadnieme przedstawiają się następująco: od te ria ły papiernicze (krepina, bib uł Kapusta kiszona .
1.400-1.500
zniesienia reglamentowanego obro lewy, garnki, buksy — 273.646.390 ka papierosowa, gilzy, papier pa B u rs k i..................
1.300-1.500
zł;
żelazo
(wiadra
1.548.020
szt.,
la
tu artykułam i żywnościowymi. _ Na
kowy, glansowany) — 360.376.017 Pietnuzka . . . .
stąpi ono najprawdopodobniej w tarnie 176.850 szt, łopaty, szpa zł; ” m ateriały
opałowe
(węgiel, Jabłka jadalne . .
dle, w idły, kosy. gwoździe, łańcu
ńifdług im czasie i pozwoli szero
keks)
—
164.582.239
zł.
Jako
pre Jabłka przem. . .
8.000- 10.00«
k:m rzeszom
społeczeństwa
na chy — 1357.231.996 zł; maszyny mie w akcji skupu zboża rozpro Jabłka zimowe 1 gat
rolnicze
(pługi,
brony,
siewniki,
Cebula
.
•
■
Zwiększenie konsumpcji tych arty
wadzono towarów przeważnie tek
kułów, których dostawy były do kultyw atory, młocarnie, parniki, stylnych za 1.443.065.364 zł.
spokojna | spokojna
spokojna
kopaczki, śrutowniki, wozy, w ial
spokojna
tychczas ograniczone.
W sumie akcja „Przemysł dla Tendencja;
nie) — 1.353.767.022 zł; nawozy
Podaż
.
.
W stosunku do lat poprzednich azotowe, potasowe, fosforowe — w si" przeprowadzona przez „Spo
nasza gospodarka rolna poczyniła 4.247.953.982 zł;
materiały
budo łem " zamyka się cyfrą złotych
znaczne postępy Areał upraw wzro wlane (cement, smoła, dachówka, 22.191.239.886.
Największe zakupy poczynili roi
śi.ie w rb. o 1 m ilion ha, przy czym papa, szkło szybowe, farby, wap
masy chłopskie wciągnięte zosta no, kafle) — 790.392.311 zł; mate nicy wojew. poznańskiego, a mia
Targowicy CsnSfalnei w Bytomia
ną do akcji uprawiania odłogów.
ria ły pędne (nafta, benzyna, olej nowicie za sumę 2.689.538.971 zł.
notowań dostarczono do uboju:
(r) Notowania z dn. 22 b. m. pła
Akcja siewna w r.b. przygotowa gazowy, smary)) — 1.262.208.243 zł:
cono za 1 kg żywej wagi (ceny bydła 57 szt., Świn 1.204, cieląt 1.
na została niezwykle starannie, roz
Notowania cen mięsa z 23 b. m.
loco rzeźnia łącznie z kosztami
handlowymi):
prowadzono większą, niż dotych
— płacono za 1 kg mięsa (loco
krowy I kl. dobrze opasione 193 rzeźnia z kosztami handl.):
czas ilość nawozów sztucznych (460
dia stołówek i związków zawodowych
_ 140 zł., cielęta I kl. — pełnotys. ton). Zastosowano również
wołowina extra 205 — 210, 1 kl.
p o c e im c ft
mięsiste 125 zł., I I kl. małomięsi- 180 — 200. I I kl. 160 — 175,
częściową mechanizacje pracy na
ro li przez dostarczenie wsi pew
ste 120 zł.,
h u r t o w y c h
wieprzowina I kl. słoninowa 260
świnie: słoninowe powyżej 150
nych ilości narzędzi i maszyn roi
—
271, I I kl. mięsna 215 — 230,
kg 228 — 235 zł., mięsno - słoni
niczych, a także traktorćw polskiej
cielęcina I I kl. 140 — 160.
nowe pow. 130 kg. 218 — 225 zŁ,
produkcji. W tych warunkach moż
d o s k o n a łe
Podaż w zupełności pokryła po
Nastrój wyczekujący, tendencja
na mieć nadzieję, że o ile me zaj
zniżkowa, obrót średni. W dniu pyt.
dą jakieś nieprzewidziane przeszko
JI. S IS , P O R T E R ? . SI L OS OWE
dy v/ postaci klęsk żywiołowych,
BROWARÓW
zbiory tegoroczne wypadną jak naj
bardziej pomyślnie, pozwalając na
OKOCIM, ŻYWIEC, TYCHY,
osiągnięcie pełnej samowystarczal
bss awace I warzywa
^
GDAŃSK, ŁÓDZKI ZDR0|
ności.
Opracowany przez Ministerstwo mniej szych ośrodkach. Wszystkie
Zwiększony
zostanie
również
Przemysłu i Handlu plan przewi przechowalnie miejskie projektowe
p r s iy iu 9 U $ e
w .u u 9 ó w ie u iu
areał oddany pod uprawą pasz, kto
duje budowę sieci przechowalni ne są jako duże magazyn ' mogące
P R Z E M Y S Ł U
re warunkują w poważnej mierze
owoców w. Warszawie., Łodzi, Ka pomieścić od 500 do 1 000 ton Prze
p-odukcję artykułów
pochoozenia
towicach, Gdańsku. Gdyni, Po cbowalnie w ośrodkach produkcyj
FERMENTACYJNEGO
zwierzęcego. Wzrost
ilości
pasz
znaniu,
Częstochowa,
Bydgosz nych obliczone są na 50 do 200 ton.
WARSZAWA
ul- CEGLANA 4/6
przyczyni się wydatnie do zwiększę
czy, Wrocławiu oraz w innych
Kia mleczności krów, a tym samym
3.600-3.700
2.400-2500

Ą ŻENIE do samowystarczalności
±-— —
— t—«.«.i.
_______
żywnościowej,
do zniesienia
-— reglamentacji i ograniczeń w obi
obrocie artykułam i żywnościowy
mi, a więc stabilizacji i uporządkowania tego odcinka gospodarki, od
dawna jest myślą przewodnią naszej polityki aprowizacyjnej.

D

3.600
2.400

3.600
2.400

Przemysł dla wsi

Ceny zwierzał rzeźnych
m

l%
lm
9 o lir e s

śwSąteczam

PIWA

Budujjemy przechowalnie
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Korzystamy z doświadczeń roku ubiegłego

Przemysł metalowy w drugim etapie
planu gospodarczego

OK 1947 by! okresem dużych osiągnięć przemysłu metalowego
w zakresie produkcji, inwestycji, obniżenia kosztów własnych
1 ujawni! jednocześnie szereg niedociągnięć, jak nieprzewidziane,
wielkie trudności w uruchamianiu nowych odmian produkcji, w za
opatrzeniu w artykuły hutnicze (szczególnie importowane), a na
stępnie brak wykwalifikowanych fachowców.

R

Mimo to, jak wiadomo, Przemysł
Metalowy wykonał plan roczny
przedterminowo, a do 31 grudnia
ub. r. w 103 proc., co stanowiło
wartościowe przekroczenie
przed
wojennego poziomu wytwórczości
© 14 proc. Na wielu odcinkach pro
dukcja osiągnęła nawet 2 — 3-krot
ny wzrost w stosunku do przedwo
jennej jak np. produkcja taboru
kolejowego, obrabiarek lub maszyn
rolniczych. Było to w dużej mie
rze zasługą współzawodnictwa pra
cy zapoczątkowanego W 1947 r.
(w przemyśle metalowym) w fabry
ee traktorów w Ursusie. Ruch ten
rozprzestrzenił się bardzo szybko
wśród pracowników
przemysłu
przynosząc w rezultacie bardzo po
ważne sukcesy produkcyjne i osz
ezędnościowe. Np. załoga w PZ.
Inż. w Ursusie wyrabiała przed
tym 9.500 godzin kalkulacyjnych
tygodniowo, a w pierwszych tygod
niach współzawodnictwa wyrobiła
już 13.200 godz. kalkulacyjnych.

ILOSC I JAKOŚĆ
' Głównym zadaniem przemysłu
metalowego w roku bieżącym jest
ilościowa i jakościowe zwiększenie
produkcji a następnie wprowadzę
nie nowych artykułów, dalsze usprawnienie pracy, oszczędności go
spodarcze, przeprowadzenie wiel
kich inwestycji przemysłowych oraz dalsze zwiększenie dochodowo
ści przemysłu. Bogaty zasób doś
wiadczeń wyniesiony z minionego
okresu i osiągnięte w yniki pozwą
łają przypuszczać, że w tym roku
podobnie jak w ubiegłym plan bę
dzie wykonany z nadwyżką. Plan
ten jest przy tym wartościowo ; o
4G procent wyższy niż w r. 1947.
Powiększona jest produkcja nie ty l
&o dotychczas produkowanego acortymentu, lecz wytwarza się tak
że artykuły nowe, niektóre w ogóle
dotąd nie produkowane, jak np. op
tyczne przyrządy lekarskie, nowe
maszyny włókiennicze.
Powodem
rwiększenia asortymentu był prze
de wszystkim olbrzymi postęp in
westycji we wszystkich dziedzinach
gospodarki co nakłada na prze
mysł metalowy obowiązek zaspoko
jenia stale rosnących potrzeb,
a
następnie dążność do ograniczenia
im portu zarówno ze względów de
wizowych jak i z powodu częstych
przekroczeń terminu dostaw, wpro
wadzających nie mały chaos
w
planach produkcyjnych.

„MOSTOSTAL"
W roku ubiegłym opracowywano
z udziałem około 2 tys. konstrukto
rów plany nowych konstrukcji, któ
re są obecnie wykonywane. Prze
mysi metalowy dostarcza ciężkich
urządzeń metalowych i konstruk
cji oraz przeprowadza również ich
montaż. Przedsiębiorstwo Budowy
Konstrukcji
Stalowych i Mostów
„Mostostal“ przeprowadziło,
jak
wiemy, w ciągu 1946 r. montaż 4

Nie trudno ten stosunek ustalić.
Porównanie rezultatów pracy z
roku 1947 i 1946 wskazuje, iż wydo
bycie wzrosło o 11,842.331 ton węgla
Frzyjąwszy za podstawę pewną
wydajność robotnika na dniówkę z
roku 1946 i pomnożywszy tę stawkę
przez uzyskaną drogą zwiększenia
załóg w r. 1947 nadwyżkę dniówek
stwierdzimy., że powiększenie stanu
liczbowego arm ii górniczej mogło
dać zwiększenie wydobycia o 4.8 mi
Ilona ton.
Prawie 7 m ilionów ton nadwyżki
uzyskaliśmy dzięki temu, iż górnik
stale zwiększa! wydajność pracy.
Wydajność ta wzrasta z każdym
miesiącem. Zresztą pamiętamy prze
cięż, iż to właśnie tam, wśród rze
szy górniczej zrodziło się w projek
cie i dojrzało we wspanialej reali
zacji hasło współzawodnictwa w
pracy.
Pstrowski jest górnikiem.
Za jego przykładem poszły zrazu
jednostki, później setki jednostek,
tysiące, całe zakłady pracy, wresz
cie hasło współzawodnictwa w yp \ nęło poza obręb przemysłu wę
glowego, objęło całą Polskę.
Jak rozrastała się ta piękna myśl
mech zaświadczą listy przodowni
ków pracy w samvm przemyśle
reglow ym .
Jeśli na liście tej z maja ub. r.
or czytaliśmy 515 osób to grudzień
1947 zwiększył tę gromadę do licz
by 3447.
Górnicy nie pozwolili dotychczas
nikomu się wyprzedzić.
Bilans
pierwszego okresu wspólzarvodnictwa pracy przemysłu węglowego i

włókienniczego wykazał przewagę
górników wyrażając się stosunkiem
punktowym jak: 196 : 165. Aby zro
zumieć wymowę tego w yniku w y
starczy wspomnieć, iż dzięki pełne
mu ambicji i poświęcenia współza
wodnictwa, między wrześniem, a
giudniem 1947 zanotowano wzrost
produkcji w przemyśle włókienni
czym o 21 proc., a w węglowym
o 86 procent.
Tak, to górnicy porwali za sobą
ir.rych.
Warto by jeszcze było się zasta
nowić nad tym, czy rozgłos w yni
ków pracy górnika nie jest czymś
sztucznym, czy ńie oszukujemy sa
rn 5 siebie cyframi, aby nie dostrzec
na przykład tego co było u nas
przed wojną, albo co jest dzisiaj u
innych. W k ilk u zdaniach postara
my się te wątpliwości usunąć.
W roku 1938 wydobyto w Polsce
38,1 miliona ton, w roku 1947-59,1
m il. ton, to jest o 21 mil. ton wię
cej. W ten sposób uzyskaliśmy 177
pzoc. produkcji przedwojennej.
— Tak ale... przed wojną m ieli
śmy 57 kopalni, dziś mamy ich 80.
Łęczna suma wydobycia kopalń
znajdujących się na terenie Polski
wyniosła w r. 1938 — 69,393 ton,
w ięc ledwie 85 21 procent.
— Z pozycji określającej wydo
bycie z r. 1947 nie trudno jest w y 
odrębnić rezultaty pracy kopalń
obszaru tzw. staro polskiego. Kopal
nie w granicach z 1939 r. wydoby
ły. w r. 1938 — 38,1 mil. ton; w r.
1947 — 39,7 mil. ton., a wdęc o 4,22
proc. więcej w r. 1947.
Różnica między produkcją przed

wojenną, a obecną kopalń Polski w
dzisiejszych jej granicach w ynikła
z wolniejszego tempa odbudowy ży
cia gospodarczego na Ziemiach Od
zyskanych, co jest zupełnie zrozu
miałe ze względu na w arunki i ze
względu na znacznie poważniej wy
stępujące tu skutki rabunkowej go
spodarki okupanta.
Jeśli chodzi o porównanie z zagra
nicą, za podstawę przyjmujemy na
sze osiągnięcia z r. 1947 na odcinku
kopalń ziem należących do Polski
w r. 1939. W kopalniach tych w y
dobywamy 104,22 proc. w porówna
niu z 1938 r.
17 krajów „marshallowskich“ do
piero w roku 1951 przewiduje
wzrost produkcji łącznej na 106
proc. wydobycia z r. 1938. Poszcze
gólnie biorąc, Anglia w r. 1951 chce
uzyskać 103 proc,, Francja 131 proc.,
Belgia 105 proc., Holandia 87 proc.,
Zagłębie Saary 117 proc., a Zagłę
bie Ruhry 87 proc.
Tylko Francja może się z nami
równać, a Belgię wyprzedziliśmy o
cale 4 lata. Te argumenty powinny
uspokoić pesymistów. I nie ma za
tern żadnej sztuczności w serdecz
nym stosunku społeczeństwa pol
skiego do górników.
Wszedłszy tedy z okazji świąt w
dcm górnika składamy gospodarzo
w i życzenia pełne szczerości i uzna
nia. A pogadawszy z nim prosto i po
ludzku o tym czy owym, opuścimy
jogo gościnny dom. żegnając się tra
d.ycyjnym „Szczęść Boże“ na dalsze
dni trudu.
M. MARKOWSKI

czone prace przygotowawcze
dla
montażu mostu śląsko - dąbrow
skiego, którego sam montaż będzie
wykonany dopiero w 1949 r.
Konstruktorzy „Mostostalu" opra
cowali już także projekt montażu
masztu dla telegrafii transoceanicz
nej w Raszyhie o wysokości 340 me
trów, tzn. wyższej, niż wieży E if
fla.
N O W A PRODUKCJA
W roku bieżącym zapoczątkowa
no już produkcję nowego typu obrabiarek, pierwszych kolówek pa
rowozowych, rewolwerówek i gwin
ciarek ciężkich, strugarek poprzecz
nych oraz szeregu maszyn specjał
nych dla Monopolu Zapałczanego
i Tytoniowego, jakich dotąd w kra-

Popularyzacja norm pracy
podstawowym warunkiem wzroslu wydajności
T A K w swoim czasie pisaliśmy — przemysł węglowy, zmierzając do
J wprowadzenia najbardziej sprawiedliwego systemu plac, przy
stąpił do opracowania prawidłowych norm pracy.
Punktem wyjściowym
dla tych prac była zasada, te je
dynie słuszne, u j e d n o l i c a 
li e normy pracy pozwolą na za
płatę proporcjonalną do włożonego
w ysiłku i zmysłu organizacyjnego.
Ponieważ oprócz podstawowej
produkcji, tj. eksploatacji węgla
C. Z. P. Węglowego prowadzi ca
ły szereg zakładów ubocznych, jak
koksownie, brykietownie, elektro
wnie, fabryki maszyn i urządżeń
górniczych, tartaki, cegielnie itd.,
Komisje Norm Pracy opracowały
normy pracy nie tylko dla zasad
niczych robót górniczych, lecz tak
że dla robót w zakładach ubocz
nych. Ujednolicone normy pracy
zostały już oddane do druku i zo
staną wkrótce przekazane do wpro
wadzenia w życie. Są to normy
dla robót przy urabianiu węgla i
kamienia dla chodników, filarów,
przekopów; z robót w fabrykach
maszyn: normy na roboty tokar
skie; normy dla robót górniczych
pozaprzodkowych, a z robót bu
dowlanych — normy pracy dla za
kładów ceramicznych.
Normy zasadnicze dla chodni
ków, przekopów i filarów zostały
sporządzone w postaci wykresów,
do których zostały dołączone opi
sy, tabele norm i tabele współ
czynników, uwzględniających wa
runki wpływające na zmianę norm
(metoda urabiania czy ładowania,

Górnikom na „święcone
1 Dwudniowe wytchnienie w pracy
niosą górnikom tradycyjne święta
Wielkanocy.
' Wyludnią się na ten czas podziem
ne chodniki, a zamilkłe syreny nie
•wezwą na szychtę. W pogodnym,
Jak słońce wiosenne nastroju zasią
dzie górnik do stołu wielkanocnego,
by w gronie najbliższej rodziny na
cieszyć się dniem świątecznym. M y
śli jego oderwą się od codziennych,
żmudnych obowiązków, a zajmą się
etiaw am ; osobistymi,
i Chcę świadomie naruszyć ten spo
kój domowego zacisza Chcę za
kraść się na moment choćby do
skromnego zacisza mieszkania gór
niczego po to, by złożyć gospodarzę
w i serdeczne życzenia. Jest jakiś
przymus we mnie, któ ry nakazuje
m i tę czynność.
Czyż nie powinniśmy pójść tam
wszyscy?
Czyż mało mamy powodów do
Wdzięczności?
Praca górnika, wspaniałe jej rez ilta ty , to przecież symbol naszych
czasów.
Historia działalności przemysłu
węglowego Odrodzonej Polski za
wiera w sobie syntezę wszystkich
naszych trosk i radości, kłopotów i
nadziei. Wspaniały rozkw it produk
c ji węgla jest miarą całej gospodar
ki. narodowej.
; Wiele cyfr charakteryzujących
pracę górnika znamy już niemal ną
pamięć.

obecność wody, temperatura, gru
bość przerostu itd.).
Podkomisja Sprzętu
1 Maszyn
Górniczych przygotowała do dru
ku normy tokarskie, równocześnie
opracowała zasady kalkulacji w ar
sztatowej,
metody
produkcyjne,
kalkulację czasu maszynowego ro
bót tokarskich, oraz wyznaczanie
ich czasów ręcznych.
_
KALKULACJA U SPRAW NIA*
PRODUKCJĘ?
Normy pracy skatalogowane w
sposób przejrzysty ułatwią pracę
kalkulatorom czasu, gdyż pod kie
rownictwem kwalifikowanego kal
kulatora — przyuczeni pracownicy
bez trudności wpiszą skatalogowa
ną normę do karty pracy robotni
ka. Skatalogowanie norm pracy,
ka rt kalkulacyjnych, norm czaso
wych na typowe elementy opera
cji ułatw i ponadto pracę kalkula
torów, ustalających normy często
pod presją robotników, a nie rzad
ko i majstra. Taka bowiem ad hoc
przeprowadzona „kalkulacja“ cza
sów zadanych nie tylko nie sprzy
ja wzrostowi wydajności pracy,
pomimo wzrostu zarobków, lecz
przeciwnie —■ powoduje rażące roz
piętości w płacach poszczególnych
zakładów pracy tej samej branży
przemysłowej, narusza dyscyplinę
funduszu płac, zaciemniając tym
samym perspektywę poprawy bytu
pracowników.

Zasadniczym
więc
zadaniem
wszystkich Kom isji Norm Pracy
w inny być nie tylko teoretyczne
rozważania, jakim i są np. obszer
ne opracowania metod produkcyj
nych, lecz przede wszystkim ujed
nolicenie metod kalkulacyjnych oraz skatalogowanie ujednoliconych
norm pracy. Prace te zmierzające
do ustalenia norm powinny być po
dzielone na rodzaje i przekazane
poszczególnym grupom fachowców,
celem uniknięcia dublowania tych
samych prac.
Takim i opracowaniami są właś
nie wyżej opisane ftormy przodko
we w przemyśle węglowym nor
my pracy dla zakładów ceramicz
nych, normy dla robót budowla
nych 1 dla robót w tartakach.
NORMY
W PRZEMYŚLE HUTNICZYM
Bardziej przejrzyście zostały opracowane normy pracy w prze
myśle hutniczym, gdyż
katalogi
zawierają nie tylko normy czaso
we, lecz także i cenę jednostko
wą. Tak więc robotnik czy cały
zespół (przy normie zespołowej) otrzyma na karcie pracy nie tylko
zadanie, lecz także i cenę za wy
konania zadania. Każdy robotnik
zaznajomiwszy się ze sv'ą kartą
pracy potrafi po ukończeniu dniów
k i obliczyć swój zarobek „kredą
na łopacie".
Taka popularyzacja
systemów
płac, oparta na obiektywnych za
sadach, gwarantuje stały i stopnio
w y wzrost wydajności pracy i w in
na być dewizą każdego przemysłu,
każdego zakładu pracy.
(DES)

ju nie produkowano. Plan inwesty
cyjny przewiduje wyposażenia wie
lu fabryk w obrabiarki i urządzę
nia pozwalające na zwiększenie 1
modernizację produkcji.
Ogólna
wartość produkcji tego działu ma
wynieść ogółem ponad 53 miL zŁ
wg. cen z r. 1937,
Przemysł precyzyjno - optyczny,
który po raz pierwszy uruchomił
produkcję przyrządów optycznych
lekarskich wykonał już szereg cy
stoskopów, uroskopów i t. d. Oprócz
tego produkuje zegary, wodomie
rze, gazomierze, wagi, maszyny do
pisania, szkło techniczne, labora
toryjne i optyczne itd. Wartość ca
lej produkcji tego przemysłu w y
niesie w r. b. ponad 14 mil. zł. (ce
ny z 1937 r.).
Nowym działem przemysłu Ma
szyn Rolniczych jest produkcja
siewników do nawozów sztucznych,
opryskiwaczy i kultywatorów. Ma
szyny te wraz z innym i dotychczas
produkowanymi znajdują się na
rynku i są rozprowadzone między
rolników przez ZS. Chłopskiej na
bardzo przystępnych
warunkach.
Przemysł maszyn włókienniczych
produkuje już (po raz pierwszy)
w ilk i obrotowe, trzepaki typu „G i
gant“ , snowadła, nowe typy przę
dzarek i przewijaczek krzyżowych,
zgrzeblarek do bawełny oraz ma
szyn do szycia. Przemysł włókien
niczy Więc będzie w tym roku w
dużym stopniu zaopatrzony w nie
zbędne maszyny.
Przemysł motoryzacyjny jest ©becnie w trakcie prac nad wykona
niem nowej konstrukcji silnika roi
niczego, jednocylindrowego (8 KM )
dwucylindrowego, benzynowego (28
KM), oraz silnika Diesla czterocylin
drowego, przemysłowego o mocy 36
KM. Następnie w najbliższych mie
siącach wyjdzie seria prototypów
20 sztuk) samochodów ciężarowych,
których wykonanie będzie wymaga
ło dużego wysiłku od personelu tech
nicznegó. Poza tym produkowane
są części zamienne do samochodów,
przyczepy, nadwozia silników mo
tocyklowych, rowery itd.
Również przemył kotlarski uru
chamia produkcję nowych artyku
łów jak nowe typy kotłów parowo
zowych, rusztów
mechanicznych,
kotłów wodnorurkowych, rurocią
gów z armaturą itd.
Ogólnie wszystkie działy prze
mysłu metalowego dążą do podnie
sienia produkcji pod względem ilo
ści i jakości, dążąc jednocześnie do
zmniejszenia
kosztów administra
cyjno - handlowych, a do zwiększę
nia kosztów robocizny produkcyj
nej drogą wzrostu płac w w yniku
wzrostu wydajności.
(Dokończenie na str. 10-ej)

przęseł mostu Poniatowskiego
i
innych mostów kolejowych na Wi
śle, Sanie i Bugu. W ciągu tylko 3
miesięcy (w r. 1947) przeprowadzo
no montaż 380 słupów lin ii wyso
kiego napęcia Śląsk — Łódź
na
trasie 220 km.
Trudnym zadaniem „Mostostalu“
będzie wykonanie i montaż mostu
średnicowego w Warszawie. Pierw
sze przęsło tego mostu ładowane
jest już W Chorzowie na wagony.
Tory na tym moście będą biegły
górą, co pozwoli na swobodne oglądanie Warszawy z okien pocią
gu. Dość skomplikowana
kon
strukcja tego mostu nastręcza wie
le kłopotów inżynierom i techni
kom „Mostostalu“ . W tym roku wy
konana będzie konstrukcja i zakoń

Produkcja z rok 1946 wyniosła
47,288.004 ton. Rok ubiegły przy
niósł wzrost produkcji o 11,842.331
ten, zamykając się pozycją 59,130.335
ten.
Pierwszy kw artał roku bieżącego
przyniesie około 16,5 miliona ton.
Cóż to oznacza? Ze już dziś na pro
gu drugiego roku realizacja planu
gospodarczego wydobycia węgla uzy
skała poziom ca 66 milionów ton
rocznie. Jeżeli się wspomini, iż
plan państwowy przewiduje zamk
nięcie roku pozycją 67.5 miliona
ton, rezultatem konfrontacji osiąg
nięć z zamierzaniem; będzie we
wnętrzne przekonanie, że te osiąg
nięcia plan przewyższą.
O końcowy efekt pracy górnika
możemy być zupełnie spokojni
tie spotka nas żaden zawód.
Operowanie cyfram i tak długo bę
dzie miało wydźwięk pewnego sta
tystycznego chłodu, jak długo pod
cyfram i tym i nie dojrzymy strudzo
nej sylwetki górnika.
Bo przecież u źródeł sukcesów
przemysłu węglowego leży wola
’owieka.
Rosną cyfry wydobycia. Ale czy
zrost ten nie jest tylko ' wyłącze skutkiem tego, iż zwiększają się
Jogi naszych kopalni? Jaka zacho;i proporcja między tymi
cydującymi czynnikami, tn if J
,'sokością produkcji, liczbowy
-nem załóg, a wysiłkiem ledno-
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Problem dalszych studiów

Domy Towarowe
saxpokoiq jsaifzeli? Świnia pras?

absolwentów szkół gospodarczych
Rada Szkól Wyższych podjęła pracujących w innych ośrodkach
ostatnio prace m. in. nad proble wyższego szkolnictwa gospodarcze
mem habilitacji w ogóle. Istnieje 8«
jednak równie palący a dotąd nie Z A IN T E R E S O W A N IE N A U K Ą
'regulow any problem dalszych stu
W Z M A G A S IĘ
diÓTjr dla absolwentów wyższych
Rozwój naszego życia naukowoszkół gospodarczych w Polsce.
gospodarczego spowodował następu
Chodzi o stworzenie podstawy
jacy wzrost liczby studentów na
dla przypływu młodych sił nauko wyższych uczelniach gospodarczych
wych zarówno do pracy w dzie w Polsce: 4.322 słuchaczy w roku
dzinie nauki, zwłaszcza na wyż
1937,33, 11 155 w roku 1946’47.
szych uczelniach gospodarczych, jak
Liczba profesorów w tym samym
tez' do pracy w życiu gospodar
okresie pozostała prawie niezmieczym. praktycznym, do dziedzin wy n:tna, wzrósł natomiast personel
rnagających podejścia naukowego
naukowy pomocniczy, który właś
(kierownictwo, biura ekonomiczne
nie z braku odpowiedniego uregulo
instytucyj państwowych, zwłaszcza Wania omawianej sprawy nie mo
przemysłowych itd.).
że zdobyć wyższych szczebli nau
Nasuwa się zatem konieczność
kowych, a tym samym nie może
sporządzenia odpowiedniego planu zająć wyższych stanowisk.
W zakresie wychowania młodych
Jeżeli więc stwierdzamy nikłą
naukowców, co wymaga jednak u- możliwość
przeprowadzania
dal
•przednio
uregulowania
podstaw
szych studiów na SGH w Warsza
prawnych dotyczących dalszych stu wie dla absolwentów pozostałych
dićw absolwentów wyższych szkól uczelni gospodarczych w Polsce a
gospodarczych, zwłaszcza posiada dalej, że naukowcy uniwersyteccy
czy niższego stopnia naukowego, właściwie nie mogą hyć dla oma
magistra
nauk
ekonomicznych, wianego kierunku studiów odpo
wzgl. nauk
ekonomiczno-handlo wiednimi wykładowcami (poza sa
wych.
mą ekonomią),, wówczas jasną się
SYTU A C JA OBECNA
staje konieczność uregulowania te
Jaka jest obecna sytuacja w tej go problemu dla dalszego, rozwoju
dziedzinie? Z jednej strony mamy nauk
ekonomiczno ■- handlowych
ogromne zapotrzebowanie na mło (zwłaszcza planowania i ekonomii
de siły naukowe z powodu ubytku przedsiębiorstwa) i zaspokojenia po
naturalnego i wojennego oraz wzro tizeb życia gospodarczego Państwa,
atu ilości wyższych szkół gospodar M O Ż L IW O Ś C I R O Z W IĄ Z A N IA
czych po wojnie, zwłaszcza na Z:e
O zainteresowaniu się tym i nau
miach Odzyskanych, z drugiej — kami u nas świadczy wzrost słu
niemożność ubiegania się chętnych chaczy (zainteresowanie stale się
do pracy naukowej o wyższe stop wzmaga) oraz pilne potrzeby w cnie naukowe, warunkujące prze becnej dobie gospodarki planowej.
cież starania s’ę o funkcję wyższe Należy więc stworzyć jak najprę
niż asystentów.
dzej możliwości dalszych studiów
Sytuacja jest taka, że obecnie je w tej dziedzinie także na innych,
dynie, absolwenci Szkoły Głównej wyższych uczelniach gospodarczych
Handlowej w Warszawie (uczelni w Polsce tym bardziej, że sprawa
n epaństwowej) mają możność prze ta na ogól nie jest połączona z ko
chodzenia wszystkich szczebli w y sztami, a wymaga jedynie wydania
leś: tałcenia akademickiego, do ha odpowiedniego przepisu prawnego.
b ilita c ji włącznie. Odsetek nada Powinien on być stworzony,, nawet
nych stopni doktora nauk ekono- pomimo, że pozostałym wyższym
Krcznych jest tu znikomy w stosun uczelniom gospodarczym w Polsce
ku do potrzeb i liczby doktorantów,
głównie przypuszczalnie dlatego, że
w uczelni tej naczelne miejsce zaj
muje ekonomia teoretyczna. Reszta
wyższych uczelni gospodarczych w
. Polsce (Poznań, Kraków, Katowi
i i
ce Wrocław, Częstochowa, Szcze
cin, Sopot) — głównie o przewa
dze grzedmiotów handlowych —
nie posiada uprawnienia do nada
wania wyższego stopnia naukowe
Według danych statystycznych
go (a z wymienionych szkól tylko w przeciągu ostatnich 150 lat ogól
Poznań i Kraków nadaje niższy na
powierzchnia
zadrzewienia
sti pień naukowy, pozostałe szkoły kraju spadła z 40 proc. do stanu
nie mają w ogóle uprawnień akade dzisiejszego poniżej 20 procent.
rnickich).
Taki stan rzeczy jest niepokoją
Stan ten nie jest korzystny dla cym objawem w ogólnej struktu
bieżących potrzeb, kandydaci na rze gospodarczej kraju.
przyszłych naukowców stają w po
W ysiłki leśników idą nietylko w
łowie drogi, droga do kariery nau kierunku
zahamowania
spadku
.kowej jest zamknięta, jeżeli się lesistości, lecz również w kierunku
abstrahuje od możliwości studiowa zwiększenia zalesionych powierzch
nia w
Warszawie, utrudnionego ni. Według planów w przeciągu
przecież niezmiernie ze względu na najbliższego . 10-eiolecia zalesione
Wspomniany kierunek uczelni oraz zostanie ponad 1 m ilion ha nie
ze względu na oddalenie szkoły od użytków i negatywnych gruntów
nrrejsc pracy naukowej i zarohko rolnych, nie licząc bieżących zawej kandydatów na naukowców, I iesień i zaległości Wojennych w

brak może pełnych warunków , sta
wianych
zazwyczaj uczelniom o
pełni praw akademickich
Skoro
jednak w innych dziedzinach w któ
rych — również wskutek warun
ków powojennych — stan był ra
czej niekorzystny — znalazło się
wyjście, to i tutaj wyjście znaleźć
się powinno. Można by ewentual
nie upoważnić wydziały ekonomicz
n»: uniwersytetów do przyjmowania
magistrantów wyższych szkół han
dlowych na studia doktorskie i rów
nccześnie stworzyć w arunki do ha
bilitacji. Z uwagi jednak na spe
cjalny charakter studiów handlo
wyeh i brak odpowiednich zakła
dów naukowych przy katedrach ekonomii na uniwersytetach (uni
wersytety zagraniczne posiadają od
powiędnie wydziały handlowe), roz
wiązanie to nie byłoby zbyt szczę
śliwe.
Dla zharmonizowania cytulu nau
kowego z rodzajem studiów nale
żało by stworzyć nowy tytu ł: ma
gister wzgl. doktór nauk gospodar
czych lub ekonomiczno - handlo
wych.
Wychowanie nowych sił nauko
wych jest potrzebą pilną i zasadni
czą. Bez należytego postawienia
tych spraw i bez odpowiedniej po
lily k i personalnej w tej dziedzinie
nie zaspokoi się pilnego zapotrzebo
wania uczelni i życia gospodarcze
go na siły naukowe.
Nie ma wśród kandydatów ' na
przyszłych naukowców ludzi
za
możnych, którzyby sobie mogli po
zwolić na dalsze długoletnie studia,
nie pracując równocześnie zarobko
wo W takiej korzystnej sytuacji
znajdowali się jedynie dawniej lu
dzie ze sfer nierobotniczych, któ 
rzy ponadto mogli sobie pozwolić
na pewną nadbudowę studiów prze
prowadzanych za granicą.
Niewątpliwie
zarówno
Rada
Szkół Wyższych, jak Ministerstwo
Oświaty poczynią odpowiednie kro
ki dla rozwiązania problemu w y 
chowania nowych kadr naukowych.
MGR.

Uruchomienie w ielkich domów/
towarowych na terenie całego kra
ju powitanie zostało przez społe
czeństwo z dużym zadowoleniem.
Celowość ; istnienia takich domów
została już stwierdzona zagranicą,
jak również przekonał nas o tym
krótki; okres rozwoju naszych ro
dzimych placówek. Oczywiście poi
skie domy towarowe odbiegać bę
dą od wzorów zagranicznych, gdyż
muszą być dostosowane do po
trzeb ludności w Polsce i służyć
przede wszystkim podniesieniu po
ziomu naszego handlu.
Niejednego zdziwi jednak za
pewne równoległy wzrost domów
towarowych spółdzielczych, i pań
stwowych.
Nie jest to jednak bynajmniej
dziełem konkurencji. Domy towa
rowe tak państwowe, jak spółdziel
cze, uzupełniają się w zaspakaja
niu potrzeb całego kraju i wła-

Zielony pomnik” wdzięczności
dla górnika polskiego
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(Dokończenie ze str. 9-ej)
Przemysł metalowy jest obecnie
w trakcie dalszej rozbudowy. Nie
zadługo przystąpi się do budowy
fabryki łożysk kulkowych w Kraś
niku, której produkcja
zaspokoi
przynajmniej w pewnym
stopniu
nasze olbrzymie zapotrzebowanie
na ten artykuł. Następnie powsta
nie fabryka samochodów w Stara
chowicach, fabryka budowy
ma
szyn ciężkich w Elblągu, kotłów i
aparatury chemicznej w Nysie ooraz szereg innych. W związku z
tym są rozszerzane biura kopstruk
cyjne i instytuty badawcze.
. Całość inwestycji w przemyśle
metalowym pochłonie ok. 8 m iliar
dów zł. Na pewnych obiektach za
początkowano już prace, budowa
pozostałych rozpocznie się w krót
ce.
Eksport w r. b. preliminowano
na ok. 10 milń. dolarów, z czego
połowę stanowią odlewy sanitarne
.(kraje skandynawskie), kanalizacyj
ne i ru ty (kraje bałkańskie i Tur
cja),. oraz segmenty rurowe, czyli
tzw. tubingi dla; moskiewskiego me
tro. Zawarto umowy z dostawą w
roku przyszłym na około 3 miln do
larów na. obrabiarki, tabor koiejo
wy i maszyny włókiennicze, precy
zyjne itd.

drugim etapie

Jeśli w tym roku dopiszą dosta
wy artykułów hutniczych, przemysł
metalowy uzyska niewątpliwie
z
nadwyżką swój plan produkcyjny.
OŚWIATA I AKCJA SOCJALNA
Celem usunięcia poważnego bra
ku fachowców, Przemyśl Metalowy
prowadzi szeroko rozwiniętą akcję
szkoleniową. 75 szkół przemysło
wych przeszkoli w bież. roku 11
tys. uczniów, 30 gimnazjów ksztai
ci 5.500 osób, w 17 szkołach prze
myślowych typu licealnego uczy
się ok. 2.700. uczniów. Z końcem ro
ku 1000 absolwentów opuści szko
ły przemysłowe, 750 gimnazja prze
mysłowe a 250 zakończy naukę w
liceach.
Wszystkie fabryki przemysłu me
talowego prowadzą stołówki, 8 fa
bryk posiada żtobki na 209 miejsc,
16 stacji opieki, 26 przedszkoli na
2 tys. miejsc, jedno prewentorium
na 80 miejsc. 69 kolonii i półkolo
nii dla 12 300 dzieci oraz ponad 150
punktów opatrunkowych.
Poza tym CPZM zarządza 58 do
mami
wypoczynkowymi z 1644
miejscami (na 1 turnus). W tym
roku mniej więcej czwarta część
pracowników przemysłu metalowe
go spędzi swe urlopy w dorńkch
wypoczynkowych.
(WD)

śnie dzięki ich współpracy można
się liczyć z możliwie szybką roz
budową tych nader pożytecznych
placówek na obszarze całego pań
stwa
Koordynacja
planów
inwesty
cyjnych jest jednym z czynników
uzgadniających współpracę handłu
państwowego i spółdzielczego.
W dniu 1 stycznia r. h. były ju t
w Polsce 52 domy państwowe i
42 domy spółdzielcze.
Ustalono, że w miastach małych,
poniżej 10 tys. mieszkańców w in
ny być tylko sklepy spółdzielcze,
w większych — ponad 50 tys. mo
gą istnieć 2 domy towarowe:
państwowy i spółdzielczy, co nie
będzie przy dużej ilości klientów
stwarzało niezdrowej konkurencji.
Należy uwzględnić jeszcze śro
dowisko, w jakjrn powstaje dom
towarowy. W ośrodkach robotni
czych P.D.T. mają większe możli
wości rozwoju aniżeli S.D.T,
Spółdzielcze
domy
towarowe
dzielą się na trzy klasy.
Do pierwszej klasy zaliczono
wielopiętrowe sklepy o możliwie
najszerszym asortymencie. towa
rów. Ten rodzaj domów odpowied
ni będzie w miastach liczących
ponad 100 tys. mieszkańców. Bu
dowy takich placówek mogą się
podjąć tylko największe i najsil
niejsze finansowo spółdzielnie. —
Dom Ii- e j klasy powinien posia
dać od 10 do 20 działów branżowych
i będzie odpowiedni dla miast po
niżej 100 tysięcy mieszkańców,
względnie dla przedmieść miast
dużych. Dom III-e j klasy, obejmie
pięć do dziesięciu działów i może
być założony w ośrodkach mniej
szych (ok. 10 tys. mieszkańców).,
Do rozbudowy odpowiednich sieci’
spółdzielczych domów towarowych,
wydatnie przyczyni się Wydział
Spożywczy „Spoiem“ , przez zor
ganizowanie specjalnego działu za
opatrującego je w potrzebny i mo
żliwie najszerszy asortyment to
warowy.

państwowym
gospodarstwie leś chodu „Dnia Lasów“ , którego ha
nym.
sło „Leśnik — Górnikowi“ ma
Przed 16-tu laty zawiązał się w właśnie obrazować intencje i za
Polsce komitet obchodu „Dnia La mierzenia leśników na Ziemi Ślą
su“ , stawiając sobie, zą zadanie in  skiej. Każdy metr nieużytków w
tensywną propagandę wśród ogółu miastach : i osiedlach, każda osa
społeczeństwa znaczenia lasu i leś da robotnicza, każda hałda, fa
nictwa oraz konieczności rozwinię b ry k i, i kopalnie, szpitale i szko
cia jak najdalej, idącej akcji za ły, każda, ulica i skwer w mieście
lesienia.
muszą
stworzyć , jeden
w ielki
Idea „Dnia Lasu“
stała się „kombinat produkcji tlenu“ . Ta
obecnie tym bardziej aktualna i „zielona fabryka“ będzie najpięk
znalazła zrozumienie wśród naj niejszym pom nikiem , wdzięczności
wyższych czynników rządowych, za trud i pracę naszego górnika.
czego dowodem jest objęcie w, r.
Tegoroczny obchód „Dnia La
b. protektoratu nad jego obcho su“ na Śląsku będzie radosną ma
dem przez marszałka sejmu, pre nifestacją miast i osiedli śląskich
miera i wicepremierów rządu.
na cześć drzew, a leśników na
cześć polskich górników. Leśnicy
„LA S JUDYM“ .
Ogólna lesistość Polski wynosi też na ten dzień rzucają hasło: —
obecnie ok. 20 proc. Pozornie „zadrzewione osiedla Śląska, wa
wydaje się, iż województwo Ślą runkiem , zdrowia mas pracują
sko-Dąbrowskie posiada, ze Wszyst cych“ .
kich dzielnic Polski najmniejszy
REALNA PRACA.
stopień lesistości. Cyfry mówią
Akcja zadrzewienia Śląska by
jednak ćoś wręcz przeciwnego. W łaby niemożliwa do przeprowadzę
stosunku d-o Ogólnej powierzchni w okresie przedwojennym, kiedy
lasów w Polsce, lasy woj. śląsko- to eksponentom prywatnego kapi
dąbrowskiego wynoszą 448 tys, ha, tału obca była każda myśl wiążą
co stanowi 6,5 proc. w stosunku ca się bezpośrednio z poniesie
zaś do ogólnej powierzchni Śląsk niem pewnych ciężarów. Nowy
odznacza się wysoką lesistością, ustrój polityczny nie cofa się
która wynosi 31 proc. i jest naj przed
najbardziej
kosztownymi
większą na terenie naszego kraju. wkładami, stanowiącymi zdobycz
Tylko samo centrum przemysło proletariatu.
we jest pozbawione drzew- Naj
Ostatnio odbyła się pod prze
bliższym zadaniem leśników bę- wodnictwem wicewoj. płk. Zięt
dzie zneutralizowanie dominują -1 k a r k o n fe k c ja w którei obok
cych dotychczas na terenie prze- przedstawicieli Śląskiej Dyrekcji
myślowym Śląska wyziewów w Lasów wzięli udział przedstawi
postaci tlenku i dwutlenku węgla, ciele przemysłu, administracji pań
co osiągnie się przez wprowadze stwowej, samorządowej, Zw. Za
nie w jak najszerszych ramach
wodowych, p a rtii politycznych, jak
._ , m
„producenta
tlenu“ ,
jakim
są również organizacji społecznych i
drzewa.
młodzieżowych Zebranie miało na
Realizacja marzeń lekarzy > Ju
l@ 8
celu omówienie akcji
obchodu
dymów o „zielonej przyszłości“ za
„Dnia Lasu“ , a ponadto wyłonie Budowa nowej kopalni „Zieinov.1t“ .
kopconych osiedli
robotniczych,
Montaż wieży szybowej.
nie stałego komitetu zadrzewienia
staje się więc jednym z naczel
zagłębia węglowego .
nych postulatów ludności zagłębia
Zebrani uchwalili powołać do
przemysłowego.
ODBUDOW Ą W ARSZAW Y
życia 4 komisje: planowania, or
LEŚNIK GÓRNIKOWI.
ganizacyjną, finansową i propa
S K ŁA D A M Y HOŁD
Akcja zadrzewienia centrum prze gandową. Siedzibą komitetu stałe
JEJ O B R O Ń C O M
myślowego znajdzie
odpowiedni go sa Katowice.
wyraz w ramach tegorocznego ob(a. m.)

Budujemy
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Równe prawa, równe obowiązki
W
Ammanfe podpisany to stal
nowy traktat pomiędzy Wielką
Brytanią a Transjordanią. Trak
tat ten przewiduje wzajemną
pomoc wojskową na wypadek
w ojny ł przyznaje obu stronom
prawo
utrzymywania
swych
wojsk na terytorium kontrahen
ta na wypadek wojny.
A rtyku ły 2 i 3 przewidują, te
na wypadek wojny, w którą by
łaby wmieszana jedna ze stron,
druga pośpieszy je j z pomocą,
„•o ile nie narusza to postano
wień K a rty ONZ".
W razie „poważnej groźby w y
buchu ko n jliktu zbrojnebo obie
strony naradzą się i uzgodnią
między sobą konieczne kro ki obronne". Nowy tra kta t przewi
duje podobnie jak poprzedni
standaryzację uzbrojenia w obu
krajach.
i
T raktat transjordańsko * angiel
ski był jeszcze w mocy, kiedy po
uprzedniej wymianie ostrych not
dyplomaty cznch Guatemala rozpo
częła w stosunku do Anglii dzia
łania wojenne. Zbrojny konflikt,
któ ry tak groźną chmurą zaryso
w ał się na horyzoncie politycznym
świata, natrafił na zdecydowaną
postawę rządów W ielkiej Brytanii
i Transjordanii. Wspólne Biuro Obtony powołało zjednoczony sztab
wojskowy.
*
Rząd Transjordanii wydelegował
natychmiast na wyspy brytyjskie
p ęć tysięcy swoich wyborowych
oficerów w charakterze instrukto
rów arm ii angielskiej, wysłał w oj
aka zmotoryzowane, piechotę i lot
nictwo oraz mianował po uprzed
nim porozumieniu się t rządem
W. Brytanii wodza naczelnego zjed
tłoczonych sił zbrojnych w osobie
marszałka lorda
Achmeda Ibn
Saida.
Oficerowie transjordańscy zostali
przyjęci z niebywałym entuzjaz
mem przez mieszkańców Londynu,
zwłaszcza przez kobiety, które w i
ta ły ich kwiatami. % te] okazji
Icrd major Londynu wydał wspa
niały bankiet w Ratuszu. Wyżsi
Oficerowie
transjordańscy zostali
zakwaterowani w Windsor Castle,
podoficerowie 1 żołnierze zamie
szkali w specjalnie zbudowanych
barakach w Hyde Parku, w któ
rym na rozkaz lorda Achmeda Ibn
Saida zabroniono wszelkich zebrań,
manifestacji i przemówień politycz
nych. Pewną część oficerów skie
rowano do prasy, radia i film u w
charakterze doradców, i komisarzy.
Redaktorzy ..Daily Herald“ , ,,Daiiy
IMail“ , „Times‘ 9"„
„London Weeikly“ , „Manchester Guardian“ i inhych pism zostali zobowiązani do
Uzgadniania z nimi treści wszel
kich artykułów i informacji.
W w yniku rozmów pomiędzy oboma rządami Transjordania roz
poczęła budowę olbrzymich lotnisk
& w yrzutni rakietowych w Edyn
burgu, Liverpoolu,
w
okolicach
Manchesteru, Brooklynu, w hrab

stwie Kent, w Yorkshire, Walii,
Szkocji i Ulsterze.
Na mocy umowy przeprowadzo
no standaryzację uzbrojenia. Całe
dotychczasowe uzbrojenie angiel
skie zostało wycofane, wprowadzo
no natomiast nowoczesne uzbro
jenie transjordańskie.
Lord Achmed Ibn Sald wygłosił
przemówienie transmitowane przez
wszystkie stacje BBC, w którym
m ta. oświadczył:
„Nie mamy zamiaru — jest to
zgodne z duchem naszego ukła
du — w czymkolwiek naruszać
praw suwerennych W. Brytanii.
Polityka Transjordanii, dzięki
taktyce jaką przyjęliśmy, ma na
celu korzyści \ płynące dla obu
sojuszników proporcjonalnie i
równie".
W wyniku dalszych pertraktacyj
Anglia zrzekła się prawa budowy
okrętów w stoczniach brytyjskich.
Wszystkie statki o wyporności po
nad 200 ton budowane będą w sto
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raniu malin. „K tóra więcej malin
zbierze, tę za żonę pan wybierze".
Balladyna idzie do lasu z zamia
rem uziemienia .siostry w celach
matrymonialnych, wyścig nie do
chodzi jednak do skutku, ponieważ
siostry nie mogą się wykazać po
zwoleniem na zbieranie jagód oraz
poświadczeniem
obywatelstwa
i
szczepienia ospy. Zostają też za
trzymane przez straż leśną do w y
jaśnienia sprawy.
Tymczasem K irko r znudzony mo
notonią żyda na prow incji wyjeż
dża z pustymi rękami i zgagą.
Balladyna z Aliną dowiadują się
o tym przykrym fakcie po wyjściu
z kryminału, po czym wstępują do
organizacji „Służba Polsce", gdzie
poznają dwóch młodych ZWM-owców. Finał sztuki rozgrywa się io
U rzędzie Stanu Cywilnego ku ogól
nemu zadowoleniu.
WŁODZIMIERZ WOLSKI — 1
HALKA
(MUZ. STANISŁAW MONIUSZKO)
Młody obywatel ziemski Januśz
żyje w —- jak mówił Czechow —
rozpustnym bezprawiu oraz krzakcch z dziewica imieniem Halka,
co. rzecz zrozumiała, nie znajduje
uznania w oczach je j narzeczonego
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FINAŁ KU OGÓLNEMU ZADOWOLENIU
Recenzent jednego z pism w ar
szawskich, omawiając sztukę J. B.
Priestleya „Pan inspektor przy
szedł", wyraził opinię, że Ewa
Smith, uwiedziona przez Eryka
Birlinga i zwolniona s fabryki
przez jego ojca, postąpiła niezwykle
lekkomyślnie odbierając sobie ży
cie, mogła bowiem z powodzeniem
wstąpić do związku zawodowego i
rozpocząć walkę o prawa do życia
dla mas pracujących,
1
Ponieważ zdaniem naszym w l i 
teraturze dramatycznej i t. zw.
pięknej, rodzimej i obcej, roi się
od
podobnych
niekonsekwencji
sprzecznych ze zdrowym rozsąd
kiem. i z założeniami planu trzy
letniego, pozwalamy sobie podać
poniżej parę projektów uaktualnie
nia przestarzałych utworów.
JULIUSZ SŁOWACKI —
BALLADYNA
N iejaki K irk o r wracając z wcza
sów letnich poznaje na prowincji
dwie siostry: Balladynę i Alinę.
Znudzony jazdą w karecie bohater
nasz wyraża chęć poślubienia jed
nej z sióstr, nie może się jednak
zdecydować na to, która bardziej
mu odpowiada. Siostry po burzli
w ej wymianie zdań postanawiają
zorganizować wyścig pracy w zbie

czniach transjordaftśkich nad Mo
rzem Martwym.
Transjordania wykazała wiele do
b ie j w oli w dziedzinie szkolenia sił
brytyjskich, a zwłaszcza w dzie
dzinie szkolenia wojsk lotnictwa,
marynarki oraz wywiadu.
Delegacja parlamentarzystów an
gielskich z leaderami Labour Par
ty na czele, złożyła na ręce amba
sadora Transjordanii memoriał, w
którym zwraca się z prośbą o dal
sze utrzymywanie transjordańskich
jecinostek lotniczych na terenie An
glii.
Na wniosek lorda Achmeda Ibn
Salda zakazano dalszej działalności
wszelkiej opozycji lewicowej, któ
re] polityka dążyła do zachwiania
współpracy i przyjaźni anglo-transjoi dańskiej. Polityka ta
została
zakwalifikowana jako działalność
na szkodę państwa. Trzydziestu wy
bitnie ¡szych działaczy i leaderów
opozycji postawiono w stan oskar
żenia.
Służbę w obozach koncentracyj
nych objęły wyłącznie jednostki
transjordańskie.
Rząd Transjordanii mając na uwadze zbliżające się w ybory ■do
Izby Gmin, wysłał do Anglii kor
pus ekspedycyjny oraz wyasygno
wał środki pieniężne na przepro
wadzenie kampanii wyborczej.
Jak Wynika z powyższych fa k 
tów, interpretacja i wykonanie
punktu umowy, mówiącego o rów 
nych prawach 1 równych obowiąz
kach nie nasuwa żadnych w ą tp li
wości i dowodzi uczoiwego rozumie
nia litery układu i Stosowania się
o tu rządów do niej.

Jontka. Rozgoryczenie tego ostat
niego dochodzi do punktu wrzenia
z chwilą, gdy dowiaduje się, że
Halka spodziewa się dziecka.
Wbrew przewidywaniom publiki
wszystko kończy się jednak po
myślnie: po ingerencji Gminnej
Rady Narodowej czarny charakter
zostaje boleśnie ukarany; specjalnie
powołana, komisja stwierdza, że po
siadłość jego ma powierzchnię 51
ha, wskutek czego podlega parce
lacji. Nadomiar złego Halka skar
ży go o alimenty, wygrywa sprawę
w dwóch instancjach, dziecko umieszczą w ochronce RTPD, sama
natomiast wraz z Jontkiem udaje
się na Ziemie Odzyskane w celu
produkowania tam kapców.
W ILLIAM SHAKESPEARE —
HAMLET
Królewicz duński Hamlet spoty
ka późnym wieczorem niespadziewanie ducha swego ojca W w yni
k i rozmowy ze wspomnianym Ham
lei dowiaduje się, że ojciec jego
został zamordowany przez swego
brata. Ponieważ brat ten w mię
dzy czasie ożenił się z matką Hamleta i zasiadł na tronie, Hamlet
wpada w gniew. Zaw iadom ił o
zbrodni
władze
bezpieczeństwa,
sc/iTi zaś udoje się na wszelki w ypudek do psychiatry, ma bowiem
pswne wątpliwości co do swego
sianu umysłowego.

Rozczaroraania
F * i wiedział pewien mój przyjaciel
i bladym uśmiechem patrząc w przestrzeń:
— Tak bardzo spędzić swe wakacje
pod włoskim niebem chcę raz jeszcze.
Raz jeszcze chcę też być w Toledo,
w Algierze i nad Morzem Białym!
— Raz jeszcze chcesz być? Czyś był kiedy?!
•—• Nie, ale ras już kiedyś chciałem.
F*ewlen filantrop mój znajomy
Na wyśmienity pomysł wpadł:
— Bądź zdrowa — mówiąc do swej żony,
pojechał uszczęśliwić świat.
Czy cel osiągnie swój czy też nie.
mówić jest o tym dziś zbyt wcześnie.
Lecz Już przez wyjazd w obce stro"?
mnie uszczęśliwił 1 swą żonę.
Faceeik pewien pewną Zosię
za żonę chciał namiętnie mieć.
Raz w knajpie jedząc z nią łososia
0 rękę właśnie chciał ją prosić,
gdy poczuł — w czym jest palec Boży —• '
że jakąś kość niechcący spożył.
Więo zamiast prosić ręki Zosi
umarł. I ręki Już nie prosi.
R a s do pewnego kawalera
panienka pewna rzekła tak:
— Takiś podobny do Coopera,
że aż po prostu dech zapiera.
On się uśmiechnął niezbyt mądrze
1 zarumienił: — Do Garry‘ego?!
— Co, do Garry‘ego? Ale skądże.
Całkiem po prostu do kaczego!
MEGAN.

Syrena w jajk u
(Dokończenie ze str. 5-ej)
Chyba nie. A niepowodzenia
m i nie zrażajmy się.. Jeśli bowiem
prace wykopaliskowe prowadzone
przy kościele N.M. Panny na No
wym Mieście nie dały rezultatów
— to najprawdopodobniej dlatego,
ii w złym miejscu były prowadzo
ne.
Może Je wykonywano zbyt „go
spodarczym“ sposobem, wybierając
do kopania miejsce nie zawalone
dwudziestowiecznym (1944 rok) gru
zem. W istocie Syrenka splatała
kopiącym bardzo złośliwy kawał.
Na tym właśnie wolnym od współ
czesnego gruzu miejscu natrafiono
na pokłady równie bezwartościowe
go gruzu... średniowiecznego, jako
że i w średniowieczu burzono do
my, choć nie tak „totalnie“ , jak
dziś.
Od lat czeka na badaczy w ar
szawski Ogród Botaniczny. Jego
najwyższa część znajdująca się na
samym szczycie stromo spadającej
ku powiślu skarpy — po dziś dzień
nosi zupełnie wyraź.ne ślady obron
nych obwałowań grodu. Jarzębski
w Swym „Opisaniu Warszawy“ nie
udolnym rymem tak niegdyś od
tworzyć ten zakątek: „widzę jakiś
staroświecki szaniec, jakby mazoNastępńie, uspokojony przez le
karza królewicz żeni się z pewną
ekspedientką ze spółdzielni spożyw
ców „Duńskie Masło", nie jest bo
wiem pewny dziewictwa Ofelii.
Ofelia przedstawia mu wprawdzie
orzeczenie komisji lekarskiej po
świadczone przez magistrat, ^ jest
już jednak za późno, ponieważ rze
czona ekspedientka w międzyczasie
powija bliźnięta.
Zawiedziona Ofelia oddaje swą
rękę, majątek i świadectwo lekar
skie dwom młodym ludziom, o ' ży
dowskich nazwiskach Rozenkranz
i Gildenstern.
Zbrodniczy ojczym Hamleta 'ucho
dzi przed pościgiem i osiada na głę
boicie/ prowincji, gdzie nawiedza go
melanchoUa oraz w chwilach wol
nych od innych zajęć duch brata.
*
Wydaje się nam, że wskazane
powyżej zmiany są celowe, dość
często bowiem publiczność wycho
dzi u nas z teatru z przykrym
przeświadczeniem, ź.e — jak na In 
spektorze — widziała widowisko
nieprawdopodobne i sprzeczne z du
chem czasu.
Dlatego też oczekujemy zamó
wień na dalsze adaptacje sztuk dra
matycznych i oper. Prosimy pisać
wyraźnie. Dla teatrów państwo
wych 50 proc. skonta.
MEGAN

wieckl; Starzy o tym powiadają
(zapewne udawają: Tam książęcia
poimano) w więzieniu zatrzymano“.
NA BRÓDNIE — NIE TYLKO
, CMENTARZ •
Kapryśny n urt Wisły, po$>awicn<
ny hamulców nadbrzeżnych bulwa,
rów, niegdyś zupełnie inaczej opły
wał warszawskie wzgórze. Dzisiej
sze przedmieście Pragi — Bródno
(a nie Brudno!) leżało nad samym
brzegiem rzeki i od dogodnego bro
du (a nie od ...brudu) nazwę przy
jęło. Bródno znane jest, warszawia
kom tylko ze swego cmentarza. To
mało. Ale może nadejdzie dzień, w
którym powiedzenie:
„jadę na
Bródno“ nie będzie , zawierać w só
bie żadnych cech życiowego ,pesy
mizmu. Będzie ono wówczas ozna
czać: „jadę obejrzeć grodźisko“ . Bo
na Bródnie znajduje się stary gród
obronny, który Strzegł brodu w iś
lanego. W głębi ziemi tkwią szćzsft
k i budowli, o której powstaniu i
upadku ciągle nie możemy nie jesz
cze powiedzieć. Bródno czeka na
odkopanie.
STŁUCZMY SKORUPKĘ
Stary gród w Ogrodzie Bot-anicz
nym i Bródno nie są jedynymi te
renami. poszukiwań.
Stwierdzić
trzeba, że okresu tak dogodnego
dla prowadzenia w samej Warsza
wie wykopalisk nie .spotykamy jtłż
chyba nigdy więcej. Duża ilość zni
szczonych domów,, potężne prace
ziemne (arteria W — Z i poszerza
nie tunelu lin ii kolejowej), nieodbudowane w wielu miejscach chód
n ik i i jezdnie u lic (hp. okolica b.
Nalewek) bardzo ułatwią prowa
dzenie badań niemożliwych do wy
konania ze względów technicznych
w każdym innym, „ńienari^żóp
nym“ mieście.
Jedyna i ostatnia zapewne' okaz
ja Stłuczenia „skorupki“ w a r ś ż a W
skiej gleby. Ostatnia szansa wydo
bycia prawdy o starych dziejach
miasta, nad rzeką.
Za 18 lat obchodzie będziemy ty
siącleeie historycznego
istnienia
Polski jako państwa. Okres lat 18
jest okresem długim, ale nie dis.
historyków i archeologów. Dlatego
w Związku z tym tysiącleciem ju t
dziś rozpoczęto poszukiwania arche
ołogiczne na terenie Gniezna i Boz
nania. Warszawa w tych pracach
została pominięta. Szkoda.
WIESŁAW WERNIĆ
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5 minut
historii Warszawy
1740 rok to War
szawie
powstaje
nowy zakład nau
wy. Ks. Stanisław
Konarski założył
w stolicy wzoro
wa szkołę zwaną
Odtąd „Collegium Nobilium
1770 rok jest
rokiem znacznego
i '4
terytorialnego po&
większenia
War_ )j
szawy. Nowe wały usypano na po
f j
większonym tere“
nie z rozkazu mar
szalka
wielkiego
koionnego — Stanisława Lubomir
skiego. Wały te nie m iały już cech
obronnych. Służyły raczej dla ułatw enia kontroli osób przybywają
cych i wyjeżdżających z miasta. By
ły one niejako zapoczątkowaniem
późniejszych „ rogatek“ miejskich.
1830 rok. W dniu
16 marca odbył
się w Warszawie
pierwszy koncert
Fryderyka Chopi
na w sali Teatru
Narodowego.
Wkrótce potem Chopin opuścił War
szawę i kra j na zawsze.
1908 rok jest ro
kiem zapoczątko
wania
nowocze
snej komunikacji
śródmiejskiej.
26
marca ukazał się
na ulicach War
szawy
pierwszy
tram w aj elektryczny. Sensacja niebytoala. Pierwsi pasażerowie z nie
ukrywanym lękiem wsiadali do
dziwnych wozów nie ciągnionych
przez konie.
1929 rok jest ro
kiem rozbudowy
radiofonii. 16 mar
ca odbyło się w
Warszawie otwar
cie Instytutu Ra
diotechnicznego.

Twórczość tatarskiego
ujrzymy na Grocfiowie
Wydział K u ltu ry i Sztuki Zarżą
du Miejskiego m. st. Warszawy or
ganizuje wystawę dzielnicową na
Grochówie ,poświęconą twórczości
St. Noakowskiego.
Otwarcie wystawy nastąpi w dniu
4 kwietnia br. o godzinie 12-ej w
gmachu szkolnym przy ul. Borem
kowskiego 6- 12.
Wystawa będzie połączona z au
dycją słowno - muzyczną w wyko
naniu artystów Teatru Polskiego i
Polskiego Radia.
Wstęp na wystawę bezpłatny.

Wielkanoc sklepowych wystaw
Ciężkie, na brązowy kolor poma
lowane okiennice odsłaniają wąs
ką, przerobioną z mieszkaniowego
okna, sklepową witrynę.
Wąską
i typową dla ówczesnych czasów,
gdy parterowe mieszkania zajmo
wały większość frontonów stołecz
nych kamienic, a specjalnie
dla
celów sklepowych budowane loka
le były rzadkością. •
Za wąską szybą — na platerowa
nej tacy — spoczywa świńska
głowa, przybrana zielonymi listka
m i borówek i żerzuchy. To skrom
ne przybranie wystawy kolonial
nego sklepu zwiastowało nadejście
Wiekanocnych Świąt. Nie różniły
się od siebie wystawy innych skle
pów. Jeśli należały one do któregoś
z głośnych zakładów gastronomicz
nych dziewiętnastowiecznej War
szawy, często obok świńskiej „gło
wizny“ spoczywał jeszcze zwój kieł
bas, czasem pomalowane kolorowo
jajka, niekiedy „baba" oblana lu 
krem. To wszystko. Sklepy z papę
terią bezpretensjonalnie ozdabiały
swe skromne wystawy rzędami
świątecznych pocztówek, niekiedy
wiązką wiosennych „bazi".
Z biegiem lat powiększyły się
sklepowe w itryny. Z nikły już drew
niane okiennice, ich miejsce zastą
p iły metalowe żaluzje, opuszczone
na noc. Grube szkło szyb zastąpiło
cienkie szybki okienne. Razem z
tą zmianą .powoli, rok po roku na
stępowała zmiana wyglądu wielka
nocnych wystaw stołecznych skle
pów. Dziś nie przypominają w n i
czym ubiegłego stulecia. Sztuka de
koratorska stała się wysoce cenio
ną zdolnością, prawie że nauką opartą na znajomości psychologii
ludzkiej, na umiejętności doboru

barw i kształtów.
Przejdźmy się ulicami miasta.
Zatrzymajmy na chwilę przed bły
szczącymi szybami - wielkanocnych
wystaw. Jakże wielka rozmaitość
przedmiotów i barw. Sklep z papę
terią umieścił za wystawową szy
bą srebrzyste , jajo wielkanocne,
przez którego rozłupaną skorupkę
wygląda dziób młodego kurczęcia.
B ia ły k ró lik — jak żywy — przy
siadł wśród drobnych wycinków
zielonej bib ułki do złudzenia im i
tującej trawę. Najmłodsi obywate
le miasta tłumnie otaczają tę w y
stawę.
A parę kroków dalej, w w itry 
nach sklepu spożywczo - kolonial
nego, szeregi czekoladowych jajek
wszystkich rozmiarów błyszczą czer
wienią wstążeczek, którym i zosta
ły przewiązane .Cukrowe baranki

bek, naprzeciw dawnego hotelu „Sa
voy“ na Nowym Swiecie również ma
być ustawiony'podobny pomnik.
Nie można dopuścić, by ustawiane
były na ulicy najrozmaitsze pomniki,
które raczej oszpecą miasto, prze
obrażą go w cmentarz, niż upamięt
nią tragiczne chwile. Nie można ró
wnież oznaczyć wszystkich stu k ilk u
miejsc egzekucji jednakowymi tabli
cami czy pomnikami, właśnie ze
względu na tym razem seryjną,
„sztancowaną“ szpetotę.
Zdaniem naszym komisja powinna
opracować projekt jednolitych tablic
z krótkim , zawsze jednakowym teks
tem, zrobionych zawsze z tego sa
mego materiału. Zaprojektowanie umocowania tablicy, jej obramowa
nia czy ewentualnych dodatkowych
(niezbyt rozległych) ozdób należało
by pozostawić samym fundatorom,
z tym jednak, że i te projekty będą
podlegały kontroli komisji. Wydaje
się, że ten „złoty środek" jest naj
lepszym rozwiązaniem dwóch sprze
cznych całkowicie z sobą pomysłów:
ujednolicenia pomników i najróżno
rodniejszych nagrobków czy płasko
rzeźb. <ms)

w Teatrze Klasycznym
ła się przed podniesieniem kurtyny.
Andrzej zabił wójta, a potem sie
bie. Morderstwa dokonał za namo
wą Elżbiety, którą kochał. Wkrótce
potem zmarł ks. Anastazy. Te w y
padki są przyczyną rozgrywającego
®ię w „Rozdrożu miłości“ dramatu.
Ziewieyski zajmuje się w swojej
sztuce
rozpatrywaniem
skutków
zbrodni, tym i odgłosanr, które ona
obudziła w ludzkich duszach. „Roz
droże miłości“ jest dramatem morał
nym. Dramat ten w swoich zasadni
czych konturach treściowych mógł
by rozgrywać się nie tylko na tle
plebanii
katolickiego
probostwa,
lecz również w sądzie czy w jakiejś
wiejskiej chałupie. Problem wewnę
trznej odpowiedzialności człowieka
za udział w zbrodni i problem sto
sunku całego środowiska do takiego
czJowieka jest bowiem problemem
ogólnoludzkim.
Myślą przewodnią „Rozdroża m i
łości“ jest walka z egoizmem, który
nie pozwala dostrzegać spraw i cier
pień drugiego człowieka. Zawieyski
wierzy, że przez usilną pracę nad
sobą człowiek może się zmienić; że
można wyrwać zlo z całych grup
ludzkich przez zmianę warunków,
w jakich żyją.
Lecz sztuka ta przynosi jeszcze
drugie zagadnienie — również za-

sadnicze i bodaj po raz pierwszy w
Polsce przedstawione na scenie.
Trzeba z pełnym uznaniem podkre
ślić, że Zawieyski jako pisarz kato
licki z taką odwagą dotarł do zła
tkwiącego w fałszywie przez niektó
rych księży pojmowanych obowiąz
kach kapłańskich. Przecież na sce
nie rozgrywa się wyraźnie walka
pomiędzy dwoma środowiskami re
prezentowanymi z jednej strony
przez zmarłego księdza Anastazego,
z drugiej — przez jego następcę,
księdza Jana. Przedstawiając księ
dza Jana przy pracy w parafii, za
jętego zakładaniem spółdzielni, orga
nizowaniem życia gospodarczego
wsi, zatroskanego o sprawy k a ż 
d e g o , a zwłaszcza wykolejonego
przez życie, człowieka, wskazuje Za
wieyski przykład postępowego ka
płana, któ ry istotnie potrafi prze
mieniać ludzi przez bezpośrednie
współżycie z nimi. Autor potępia
zdecydowanie Anastazego, księdza
któ ry pełni swoje funkcje kapłań
skie tylko „z ambony“ .
Na wielkie życiowe klęski ksiądz
Anastazy m iał jedyne lekarstwo:
wyklinanie, wykluczanie jednostek
niebezpiecznych
ze
społeczności.
Charakterystycznym refleksem men
talności księdza Anastazego jest za
bląkana jeszcze pozostałość po nim
— uwielbiająca go krewniacżka pa
n i Julia. Jej w stręt do chłopów

biegają po łączce, z żerzuchy. Dwa
kroki dalej — wystawę zdobi a rty
styczna makieta Placu Zamkowego
z dźwigającą się pośrodku, kolum
ną Zygmunta. Warto postać tu tro
chę dłużej i zastanowić się chwilę
nad ilością pracy włożonej w tą
artystyczną dekorację.
Dziwnie kontrastują te wystawy
z niską linią gabarytów, jako —
tako wybudowanych „parterówek"
i z wypalonymi murami nieodremontowanych jeszcze kamienic. Umiejętnością dekoracyjną
dościg
nęliśmy i prześcignęliśmy czasy
przedwojenne.
W jednym z dużych magazynów
przy ul. Marszałkowskiej zwarty
tłum przechodniów zasłania wysta
wę. Z trudem można się przepchać
przed samą witrynę. Za nią, na ma
łym stoliczku nakrytym serwetką,
na porcelanowych talerzach widnie
je kompletne święcone wielkanoc
ne. Szynki i kiełbasy, jajka i ma
zurki, baranek i cały prosiak. Wszy
stko do złudzenia przypomina „praw
dziwę“ mięso, do złudzenia, ponie
waż całe to święcone wykonane zo
stało z marcepanu.
Wystawy świąteczne w sklepach
są w pewnym stopniu sprawdzia
nem normalizacji warunków życio
wych, sprawdzianem normalizacji
życia gospodarczego. Świadczą one
nie tylko o Inwencji dekoratorów,
ale również o posiadaniu odpo
wiedniej ilości artykułów sprzedaż
nych. W istocie nie brakuje nam
niczego i tylko niekiedy zbyt w y
sokie ceny stanowią przedmiot bo
lesnych westchnień
przechodnia
„przylepionego nosem" do wysta
wowej szyby.
Wystawy wielkanocne stanowią
również pewien fragment historii
miasta. Dziś na nie spoglądamy nie
tylko z zaciekawieniem, ale i z za
dowoleniem, że okres wypalonych
wnętrz sklepowych, przygodnych
sklepików z ladami zbitymi z nie
oheblowanych desek i z wszelkim
brakiem wystaw — należy do prze
szłości .miejmy nadzieję do bez
powrotnej przeszłości warszawskiej.
(W)

wchodzących o każdej porze dnia
na plebanię, jej żądanie „zamyka
nia fu rtk i“ chęć izolowania się od wsi
a zwłaszcza od „bandyckiego“ Za
rzecza“ zasługującego tylko na po
tępienie — to błąkający się jeszcze
p ) świecie duch księdza Anastaze
go. Nic dziwnego, że taki ksiądz nie
potrafił na terenie . swej parafii
zmienić ludzi. Zabobonni chłopi z
wójtem na czele stawiają na m iej
scu zbrodni kapliczkę z podobizną
księdza Anastazego, gdyż są przeko
nr-ni, że to jego gromy i śmierć od
m ieniły wieś. W swoim zaślepieniu
nie dostrzegają działalności księdza
Jana, któ ry w ciągu dwóch la t za
prowadził nowy ład w tym gnieździe nieszczęścia i zbrodni.
Śmiałe podjęcie k ry ty k i źle poję
tej roli kapłana jest drugim pozy
tywnym momentem „Rozdroża m i
łości“ . Problem ten nie przesłania
jednak jasnej, prosto i konsekwent
nie wytyczonej lin ii dramatu móral
nego, któ ry kończy się mocnym ak
centem śmierci Elżbiety. Gdy opa
da kurtyna po ostatnim akcie, je
steśmy przekonani, że w sercach
ludzkich nastąpił głęboki, zasadni
czy przełom. Wszak Marta nazwala
ostatecznie swego dotychczasowego
wroga „Siostrą Elżbietą“ , a w ójt
wstrząśnięty nieoczekiwanym zda
rzeniem, nie mogąc uporządkować
swych wrażeń powtarza pytanie:
„Co to się stało?“
„Rozdroże miłości“ pokazuje w
swym najgłębszym nurcie dramaty, cznym chrześcijańską drogę przeI zwyciężania tragizmu. Jerzy Za' wieyski w sposób dojrzały w cielił
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Uporządkujemy uliczne miejsca straceń
Na odbytej niedawno konferencji
w sprawie ustawiania warszawskich
pomników, wyłoniono Komisję, któ
ra będzie opracowywała wszystkie
projekty uczczenia miejsc straceń
w Warszawie.
Kwestia miejsc straceń nabrała w
ostatnich czasach szczególnej aktual
ności ze względu na dość energicz
ne protesty poszczególnych osób,
stowarzyszeń czy luźnych grup lu 
dzi, związanych z ofiaram i bestial
stwa niemieckiego. W swoim cza
sie głośny w Warszawie b ył fa kt
sporu między opiekunami miejsca
egzekucji na Nowym Swiecie, a
kierownictwem robót odbudowy
wanego w tym miejscu gmachu.
Spór zakończył się pełnym sukeesem
„opiekunów" i na fasadzie wznie
sionego niemal od fundamentów do
mu widnieje dzisiaj zachowany frag
ment dawnego m uru ze śladami
krw i.
Przy skrzyżowaniu . Al. Sikorskego z Marszałkowską wmurowane zo
stały tablice pamiątkowe na miejscu
straceń, na Wolskiej buduje się w
tej chw ili specjalny pomnik-nagro-
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Co dzień z uczuciem przejmując
cego smutku i zażenowania czy
tam w kąciku astrologa „Expressu
Wieczornego", że „dziecko urodzo
ne dziś odznaczać się będzie bły
skotliw ym i zdolnościami, takąż ucs
ciwością, talentem organizacyjnym,
literackim i muzycznym, dobrym
zdrowiem, ujmującą powierzchow
nością i pięknym głosem. Charak
ter silny, bezkompromisowy i szla
chetny“ .
-i
Te znakomite dzieci to — wg,
moich obserwacji osobistych — nowość czyli t. zw. osiągnięcia doby
obecnej. Dawniej, o ile pamiętam,
przychodzili na świat niestety dość
często również złodzieje, świntuchy,
moczymordy, nożownicy, w ydrw i
grosze, biurokraci, oszuści, szopenfeldziarze,
aferzyści,
spekulanci,
pc.skarze, degeneraci, hemoroidziarze, pesymiści, maniacy, wazelinia
rze. zboczeńcy, mordochlaje, idio
ci, łapserdakl, pętaczyny, łachudry,
szabrownicy, pieczeniarze, bankru
ci. cholerycy, łapownicy, kubiści,
łajzy, pięknoduchy, bezwstydnicy,
lachmyty, brązownicy, snoby, podskakiwacze,
łam istrajki, kanalie,
szuje, plotkarze, nieroby, niedoraj
dy, safanduty, niedotykalscy, waż
ni acy, bezkręgoslupowcy, kłamczu
chy, bujacze, geszefciarze, mętniacy,
groszoroby,
radiopajęczarze,
świętoszki, flejtuchy, defraudanci,
homoseksualiści, pozerzy, megalo
mani, obskuranci, abnegaci, gran*
dziarze, mazgaje, zapominalscy, bad
łc.ganiarze, wyzyskiwacze, nerwow
cy, wariaci, hochsztaplerzy, podlizywacze, rozgrabiacze, mąciwody, melancholicy, histerycy, kolekcjonerzy,
urzędziory, półgłówki, jołopy, fra 
jerzy, cymbały, ciamajdy, fa jtła p y,
kanciarze,
łapciuchy, oczajdusze^
cynicy, pomyleńcy, fagasy, rozbójni
cy, łakomczuchy, erotomani, plugawcy, dranie, źygolala, partacze,
nudziarze, kutwy, niedojdy, paskud
niki, dręczyciele, kretyni, tępaki,
m ydłki, żulikl, rozpustnicy, fujary,
gamonie, zrzędy, sknery, grzeszni
cy
brutale, głupcy, szantażyści,
obleśnicy, intryganci, gorliwcy, pyskacze,
obłudnicy, zarozumialcy,
cudzołóżcy,
barlożnlcy, chuligani,
btcwały, chamy, łajdaki, panikarze, pieniacze, śledziennicy, blagierzy, wiarołomcy, szubrawcy, żarło
ki, ględziarze oraz t. zw. wredne
mordy.
Zważywszy powyższe pragnę w y
razić !ubolewanie z powodu tego,
że urodziłem się dawniej.
MEGAN

swoją myśl w dramat, któ ry odzna
cza się klasycznym spokojem i głę
bią filozoficznej koncepcji. Główny
ko n flik t utrzymuje uwagę widza w
napięciu i koncentruje ją dokoła
jednego faktu. A k t pierwszy na
brzmiały bogatą treścią ekspozycji
wydaje się trochę zbyt rozwlekły.
A k t drugi jest trudniejszy dla sce
nicznej interpretacji, gdyż tu nastę
puje istotne wchodzenie w głąb lu 
dzkich spraw. W akcie trzecim w ra
ca znowu silne napięcie dramatycz
ne, by doprowadzić do mocnego ak
centu końcowego. „Rozdroże miłości“
jest sztuką intelektualną, wymagają
cą od widza intensywnego napięcia
m yśli i umiejętności odczytywania
tych subtelnych znaków, którym i
autor określa reakcję ludzkiego ser
ca na zjawiska życia.
Maria Dulęba wyreżyserowała
„Rozdroże m iłości“ z inteligencją i
subtelnością. Jest to arcydzieło reży
serskiej konsekwencji i wnikliwości.
Swoją myślą potrafiła zasugerować
wykonawców. Skupiła się żarliwie
na faktach wewnętrznych, wykorzy
stując z powodzeniem milczenie ja 
ko wspaniały środek artystycznej
ekspresji właśnie dla tego rodzaju
sztuki. Układ poszczególnych sytua
c ji został pracowicie przemyślany.
Dulęba ..znakomicie wydobyła na
strój, zwłaszcza w scenach końco
wych. A kt pierwszy można było
trochę bardziej zdynamizować, przy
śpieszyć tempo p artii narracyjnych.
Może jednak chodziło o odtworzenie
spokojnego życia wiejskiej plebanii?
Scena spowiedzi i kajania się Elż
biety wypadła zbyt patetycznie, ma

Radość życia odnajduje inw ali
da wojenny tylko przy pracy —
pomóż w szkoleniu inwalidów w#
• __ _._Ł0
k

ło naturalnie. Natomiast znakomici®
została wykorzystana ważna dla ca
łego dramatu scena rozmowy Elż
biety z Martą, wydobywająca z pa
sją różne odcienie kobiecych uczuć,
które budzą się pod wpływem
wspomnień.
Pod względem aktorskim przed
stawienie jest przede wszystkim suk.
cesem Aleksandra Żabczyńskiego.
Rolę Księdza Jana odtworzył z ża
rem wewnętrznym, skupieniem i u duchowieniem. Promieniował siłą
moralną w każdym spojrzeniu, nie
zawodził w najmniejszym geście.
Jerzy Śliwiński z wielką szczerością
i prostotą przeżywał rolę Piotra.
Marią Gorczyńska miała kilka mo
mentów ujmujących, jednakże całość
postaci Elżbiety w je j interperetacji
wypadła mało przekonywująco. W
niektórych chwilach, zwłaszcza w
scenie spowiedzi była upadłą dziew
czyną z melodramatu, pozbawioną
tej dziwności i niezwykłości, jaką
obdarzył Elżbietę autor. Raz po raz
wpadała w egzaltację, rażącą na tle
całej sytuacji. Wyrazista i mocno
tkwiąca w życiu była Danuta Wodyńska w ro li Marty. Helena Woj*
ciechowSka świetnie wyrysowała
śmieszriostki „schyłkowej damy“ Pa
ni Julii. Alfred Łodziński (wójt) i
Edmund Wiśniewski (Michał) b yli'
soczystymi typami chłopów.
Feliks Mancewicz stworzył surową
w swej prostocie oprawę dekoracyj
ną, harmonizującą doskonale z k li
matem tej sztuki, oddalonej prawie,
zupełnie od spraw zewnętrznych.
ZOFIA KARCZEWSKAMARKIEWICZ
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wolę, że tak;:jest. gała chirurgiczna pica, microsćopica i ...cośmica. Z
powinna być równie
niedostępna tych jedynie eondicio mićroscopica,
dla profanów jak miejsce najświęt nieznana była współczesnym tego,"
DĄBROWSKA M. Noce i dnie. Powieść
zł
co zalecał: „Pracuj tak, ja k byś żyć
sze w świątyni.
T. I. Bogumił i Barbara
420
miał w ieki“ .
T. II. Wieczne zmartwienie
420
T A JN IK I WENTYLACJI
T.
III!
Miłość
cz.
I
i
I
I
940
W
WANNIE
Z
TLENEM
Schodzimy niżej. Profesor przy oT. IV. W iatr w oczy
(w druku)
Pierwsze piętro; — to anów. Inter- j
kazji wprowadza mnie w ta jn ik i
KOSSAK Z. Złota wolność. Powieść 2 t.
750
wentylacji. Okazuje się, że w ze na. Przez wizjerkę z napisem: „wej
RUDNICKI A. Żołnierze. Powieść
750
wnętrznych ramach są otwory na ście surowo wzbronione“ podziwia
TOŁSTOJ A. Piotr I. Powieść. 3 t.
(w druku)
dole, w ‘ wewnętrznych na górze. my „wcześniaka“ , leżącego w wan
ŻEROMSKI S. Ludzie bezdomni. Powieść
400
Powietrze zzewnątrz ogrzewane 1jest nie tlenowej; i ogrzewanego specjal
265
ŻEROMSKI S. Syzyfowe prace. Powieść
między oknami' i stopniowo podno ną aparaturą. Oglądamy, pomysłowe
oooOooo
kabiny
dla
matek
karmiących
i
ła
sząc się. do góry, przedostaje się do
zienkę, gdzie wszystkie wanienki są
wnętrza gmachu.
.
■BIBLIO TEKA „MATHESIS POLSKIEJ“
Mam okazję naocznego przekona umieszczone na wysokich podmuJEANS
J.
Wszechświat.
Gwiazdy. Mgławice. Atomy.
nia się' o • skuteczności takiej wen rowaniach, by kąpiąca pielęgniarka 880
Tłum. Kapuściński W.
tylacji. Zapałam papierosa. Dym zużywała najmniej nieprodukcyjne- 1
760
JEANS J. Podróż w czasie i przestrzeni. Tl. Gawęcki B
wypuszczony z Ust natychmiast zni go wysiłku na zginanie się. Słowem
oooOooo
celowość
urządzeń
rzuca
się
tu
w
ka bez śladu.
320
GOJAWICZYNSKA P. Dom na Skarpie. Powieść
Na drugim piętrze mieści, się b i oazy na -każdym kroku.
Czy wiecie państwo np., jak po
blioteka ze zbiorów w y r ż n ie po
oooOooo
wojennych. Poprzednią Niemcy wy winny wyglądać stoły, żeby na po
BRZECHWA J. Skarżypyta. Ilustr. Siemiaszkowa O.
dłodze każdy m ilim etr był dostęp
wieźli w całości.
580
(Dla dzieci)
ny
przy
sprzątaniu?
Otóż
powinny
JJAKBYS ZYC M IA Ł W IE K I
JANUSZEWSKA H. Jawor, jaw or, Ilustr. J; M. Szan
być
wmontowane
w
ścianę
i
nie
W przedsionku dar-pacjentowi w i
360
cer. (Dla dzieci)
zorunek św, Tomasza z Akwinu, a mieć nóg. Bo koło nóg zatrzymuje
TUW IM J. Zosia Samosia i inne wierszyki. Ilustr.
się
właśnie
kurz.
-Nie
potrzebuję
do
pod nim jego słowa:
_
300
Ha-Ga. (Dla dzieci)
„Pracuj tak, ja k byś życ m iał wie dawać, że tu właśnie tak jest.
1200
DZIENNIE
oooOooo
[ki;
żyj tak, jak byś umrzeć m iał za
Teraz przechodzimy do magazy
K r 1326-1
Żądać we wszystkich księgarniach
[chwilę“ . nów .! pralni. Nadchodzi tu codzien
Poprzez laboratoria, które znów nie 1200 pieluszek, nie licząc bieli
powstają z niczego, przechodzimy zny osobistej i pościelowej pacjen
do sali wykładowej.
tów, z których większość już-pielu
CONSTITUTIO ET ■CONDITIO . . ■ szkami nie posługuje się.
l u d z ie w b ie l i
Parter — to poczekalnia, gabine
Na ścianie wykres czynników
Naczelna Rada Adwokacka, aby tów, którzy udzielają porad w spra
Winda niesie nas na czwarte pię kształtujący cli człowieka — w po ty lekarskie za lustrzanymi drzwia
tro. Tu mieści się jeden-z. oddzia staci koncentrycznych kół.
We m i oraz Stacja Opieki nad Dziec udostępnić ludności porady praw wach cywilnych, karnych, spółdziel
łów interny.
wnątrz kwadrat z napisem: constitu kiem. W tej chw ili jest już nieczyn ne, stworzyła Biura Społecznej Po czych i administracyjnych. Za zwy
— Szkoda, że pan nie widział te tio. To jest to, z czym człowiek przy na. Zresztą nie byłbym w stanie w mocy Prawnej, które znajdują się czaj Biuro wskazuje specjalistów,
go wszystkiego przed wyniszcze chodzi na świat — jego kapitał za- jednym jedynym reportażu i jej po przy Okręgowych Radach Adwokac lecz zdarza się, że strony życzą so
bie dostać Skierowanie do wybra
niem wojennym — m ów i Profesor. kładowy. Naokoło' biegną co raz mieścić.
kich.
Biuro prowadzi wykaz adwoka- nych przez siebie adwokatów, wów
I tak zresztą, jestem olśniony.. większe koła: to conditio maorosco-i
BOHDAN GĘBARSKI
czas przewodniczący Biura w mia
Zwiedzałem wiele szpitali u nas. i
rę możności uwzględnia te życze
»a granicą i z reguły w ,każdym z.
nia. W wypadkach zasługujących
nięh było, w najlepszym, razie, tro
na szczególne uwzględnienie prze
chę za duszno, albo trochę za zimno.
wodniczący ma prawo skierować
Tu idaalnie powiązano wentylację z
zgłaszającego się nawet do specjali
ogrzewaniem. Oddycha się .pełną
sty nie należącego do Biura i taki
piersią i zarazem można godzinami
adwokat, do którego petent przy
skakać w pidżamie, o co właśnie ma
chodzi. z pismem BSPP, prowadzi
łym pacjentom najbardziej. chodzi.
Poza tym wszędzie fantastyczna
odnośną, sprawę wg. taksy; Biura.
A łamach" prasy Sportowej
co mi sportowymi a„ dobrobytem ma koholizmem, ale o walce z pijań
Udzielana przez Biuro pomoc
wprost czystość, biel i szkło. Mnłeń
stwem
w
sporcie
słyszy
się
bardzo
'pórttśża -Się
iflwrtiA.AliAtttó'
łib
, .• ra&'xiçiéjiîei
...
, ZagSd.
W ie -•
.prawna jest płatna. Biuro pobiera
małOfSMożemy
Ąir-rpsz^iticzyć
-îtylkûr
nićńia
ziT^-labym:
oprawę.. ÿiérowmçÿr.maszfe^dtUj^â'
ustaloną opłatę wstępną wg, taksy
niłśżyćh"' sp?fów
tów na v-ord '"sportowego i już dziś' 1ćiw ow l za dwa‘ ‘przykłady '•tej--celowej - akc j i ; i również wg. taksy adwokat usta
spóbfowców
kona, doskonale na cafćj 's»ęj 'ńrżh- 'karbï ' '‘ńdszyćh
jednym
jest
surowe
ukaranie
przez
wodnicy
polscy
’mają
prawie
dosta
strzeni widzialne. Przesuwające się nie międzynarodowej.’ Szuka się
la swoje wynagrodzenie. . Zalicza
pó korytarzach białe sylwetki leka- przyczyn, nó i oczywiście podaje teczną opiekę materialną, ze strony Zarząd P. Z. Kolarski czołowego re przy tym sumę pobraną przez Biu
prezentacyjnego
zawodnika
(za,
rż^ i pielęgniarek mają usta zasło dobre ra d y ,‘które mogą zmienić o- klubów, lub orgąniżąćji . zawodo
ro.
wych. .Jeśli, nie Zawsze są pozytyw pijaństwo), drugim — zapowiedź
becny stan rzeczy.
W wypadku potrzeby pomocy
nięte gazą.
kapitana
związkowego
PZPN
Alne
rezultaty
tej
opieki,
to
przyczyn
Wychodzimy na obszerny taras,
prawnej poza obrębem miejscowoś
Musimy, przyznać, że wszyscy au
fusa,
że
będzie,
wykluczał
graczynalęży
szukać
dalej.
znajdujący się n-a dachu trzeciego torzy ,rpają, rację,, a w, artykułach
ci, w której adwokat podjął się pro
I tu dochodzimy do samego czło pijaków z kadr reprezentacyjnych. wadzenia sprawy, przekazuje on
piętra. W tej chw ili nie ma tu jed ich powinni dużo znaleźć ci spór
wieka!
To jest wszystko za mało. Czeka sprawę^ do innego Biura lub jego
nak nikogo. Widocznie pogoda nie towcy i działacze sportowi, , którzy
Mamy wrażenie, że już najwyż my, kiedy wreszcie zabierze w tej ekspozytury w miejscowości, gdzie
sprzyja leżakowaniu.
szukają właściwych dróg swej pra
Na każdym piętrze jest osobna cy. Mamy jednak wrażenie, że au szy czas! by przestać szermować sprawie głos decydujący główny dana czynność sądowa ma być wy
kuchnia, aby pożywienie w stanie torzy zajmujący się zagadnieniami w dyskusjach argumentem pozosta Urząd K u ltu ry FiZycznep Kwestię lconana.
najświeższym i natychmiast docho związanymi z rezultatami naszych łości póokupacyjnych. Prawdą jest, postawić trzeba ostro. Pijakom na
Czy Biuro udostępnia ludziom
dziło do Chorych.
sportowców po wojnie pomijają że wojną zniszczyła nas więcej niż boiska i-stadiony musi. b yć. wstęp niezamożnym korzystanie z porad?
inńe narody, ale prawdą jest rów wzbroniony a zawodnicy,
którzy
milczeniem dwie' zasadnieże kwe.
FRUWAJĄCE A N IO ŁK I
nież, że na niektórych odcinkach nie mogą wyrzec się wyrobów Owszem. Przede wszystkim bezro
Trzecie piętro — to chirurgia. Pro slie — człowieka uprawiającego nasiego życia zbiorowego nie utnia PMS, nie powinni startować , nie botni członkowie związków zawo
fesor wskazuje m i na pomysłowe sport, i jego warunków, material no dotychczas rozpocząć należytej tylko w drużynach reprezentacyj dowych, którzy przedstawiają zaś
rozmieszczenie nocnych żarówek w nych.
w alki t. jej pozostałościami. Jed nych' okręgów czy związków, ale wiadczenie związku, że są bez pra
Trzeba sobie bowiem zdawać nym z takich zaniedbadnych
cy, w sprawach o roszczenie z ty
siłach. Wszelkie niezbędne nocą zá
ód nawet w zespołach klubowych.
tułu umowy o pracę płacą w toku
biegi odbywają się przy świetle sprawę, że obecnie bicie rekordów einków jest życie sportowe,
Zdajemy
sobie
doskonale
sprawę
tych lampek, umieszczonych nisko sportowych, czy też zdobywanie
Popatrzmy uważnie, co się dzie z tego, jakie spustoszenie w szere procesu połowę opłat przewidzia
wy je na boiskach, w klubach, w zwią
nych w taksie. Po zakończeniu pro
pod podłogą, by nie budzić pozosta sukcesów międzynarodowych
maga od zawodnika dale.ko
wię zkach sportowych i powiedzmy so' gach reprezentacyjnych wywoła ta cesu w razie wygrania, sprawy (lub
łych pacjentów.
Przez w izjerki możemy podziwiać cej .wysiłku i . pracy, niż. przed woj bie prawdę, nawet jeśli nie jest- kie rozporządzenie, ale lepiej jesz w razie otrzymania przez bezro
skomplikowane bramki i bloki nad ną. Nic też dziwnego, że teraz Spór przyjemna. - W jednym z pbprzed cze przez dwa czy trzy lata pono botnego otrzymania przez bezro
kaidym łóżeczkiem. Powikłane zła towięc prócz Grodzonego taleptu nich artykułów poświęciliśmy, k il sić klęski za granicą (które i tak botnego pracy) adwokat otrzymu
mania powodują nieraz konieczność i silnego charakterp milsi mieć rów ka słów działaczom sportowym i nas nie ominą), niż tolerować da je wyrównanie do wysokości właś
ułożenia (a nawet
zawieszenia) nież odpowiednio dobre warunki ich wpływom na tworzenie się at lej niemoralną atmosferę, w naszym ciwego wymiaru taksy.
sporcie.
dziecka w bardzo skomplikowanej materialne, które pozwoliłyby mu mosfery wokół stadionów,
Regulamin BSPP ustala wyna
dziś
Na zakończenie chcielibyśmy, je grodzenie adwokata. Weźmy parę
pozycji, by nic go nie raziło, a za cały wolny od pracy czas poświę chcemy zająć się zowodnikami.
szcze
zwrócić
,
uwagę
na
nie
zawsze
razem by proces zrastania przebie cić na uprawianie ■sportu i kupno
przykładów: Za prowadzenie spra
Nie wszyscy jeszcze chcą zrozu.
gał najpomyślniej.
•
odpowiedniego sprzętu!
mieć. jaki w pływ wywierają spor właściwą rolę , prasy, sportowej. wy cywilnej w pierwszej iHstancji
— To moje fruwające aniołki —•
Według nowej struktury, sportu towcy na swoich młodszych kole Zbyt często w naszych pismach u- sądowej przy wartości roszczenia,
mówi z uśmiechem Profesor.
polskiego organizacje i towarzy sów. Wpływ ten jest olbrzymi i kazuja się błyszczące gwiazdy na do 10 tys. zł. wynagrodzenie wyno
ZAGADNIENIE CZUBA
stwa sportowe, oazować będą na niestety trzeba stwierdzić — zgub sportowym firmamencie i zbyt szyb si 1.200 zł. Przy wartości roszczę
z nia od 100 tys. do 500 tys. włącz
związkach zawodowych, Zw. Samo ny. Publiczną -tajemnicą jest nie ko gasną. Już niejednokrotnie
Zachodzimy do jednej z salek.
dużych nawet talentów stworzyło nie, za pierwsze 100 tys. honora
pomocy
Chłopskiej
i
Organizacjach
kiedy
nawet
nałogowy
alkoholizm
— Ty musisz być niezgorszym ło
bę wielu naszych asów, sportowych, się u nas przedwcześnie asa, któ rium adwokata Wynosi 5.100 zł. i
buz»m —■ zwraca się Profesor dó młodzieżowych,, skąd czerpać
dą środki materialne i liczne rze' który udzielił się-także młodym a- remu przewrócono w głowie i zma po 100 zł. od nadwyżki za każde
jednego z chłopców,
deptom sportu, rozumującym niby, nierowano go, ' zanim mógł uzyskać rozpoczęte 5 tys. zł. Za prowadze
— Dlaczego, proszę pana? — pyta szo zawodnicze.
jakiekolwiek dobre wyniki.
nie sprawy, w drugiej instancji są
rozbawiony dzieciak.
Jeśli sport nasz, w nowej kon logicznie, ze jeśli pijaństwo nie
Tu trzeba zrpicnić taktykę. Zna dowej wynagrodzenie wzrasta o 40
przeszkodziło
w
sławie
„w
ielkim
“
,
— Bo masz ta ki czub. Kto ma ta cepcji, -ma za zadanie podniesienie
k i. Czub, to napewno jest łobuzia zdrowia szerokich rzesz,' robotni to na pewno nie zaszkodzi również leźć. talent i zwrócić na niego uwa proc., 6.0 proc., 90 proc., 100 proc.
gę właściwych władz sportowych w zależności od tego, czy sprawa
kiem. Ja też miałem, ale mi zgolili. czych i chłopskich, to musi
być „małym“ . ,
Na, rezultaty, tego rozumowania jest pracą pozytywną, ale otoczę będzie prowadzona w trybie ape
Dzieciaki śmieją się, a my idzie uprawiany amatorsko a nie !zawo
dowo- Oczywiście w miarę rozwo nie trzeba czekać. Młodzież rozpi nie go krzykliwą i sensacyjną re lacji czy też przed Sądem ICasacyj
my dalej.
Profesor umie pogodzić olbrzymią ju gospodarki narodowej zwiększy jająca się. podczas okupacji nie ty ł klamą jest już działalnością moral nym lub Rewizyjnym; również w
wiedzę z dziecięcą pogodą ducha.
się ogólny dobrobyt, a co za tym ko że' nie przestaje pić'• zaczynając nie szkodliwą. Dość już „asów", zależności od tego czy adwokat
idzie polepszą .się również
prze uprawiać sport, ale jeszcze bar którzy nigdy nie będą asami. Nam brał udział w pierwszej instancji,
NA PROGU OPERACYJJNEJ
dziej wciąga się w ten szkodliwy niepotrzebni są na boiskach sławni czy też nie brał udziału. W spra
ciętnę
w
yniki
naszych
sportowców
Zwróciłem u.wagę. na liczne szkla przy dalszym wzroście ilości czyn dla niej nałóg.
aktorzy, bo muszą się znalezć praw wach karnych za obronę w pierw
ne ekrany. Stawiane są między łóż
Prasa' bije na alarm inicjując w dziwi 'i dobrzy sporto>vcy.
szej instancji sądowej: przed
Są
nych
zawodników.
kami, gdy jeden z delikwentów ka
’
'
M IC HAŁ WIERZBICKI
dem Grodzkim — od 500 zł. do
2 tej zależności między wynika' naszym społeczeństwie walkę z al
szle albo kicha, co zdarza się w naj
>
'ChA ^
5 tys. zł., przed Sądem Okręgowym
lepszym towarzystwie.
od tysiąca do 10 tys. zł.
— Łóżka nam wyszabrowano —
Przy określaniu
wynagrodzenia
wzdycha Profesor. — To, co pan wi
adwokat, do którego! skierowany
«La!, to marae resztki dawnej fo rtu 
z«®t#je interesant z BSPP, w inien
ny.
ujł 0:glęi»ić szczególnie zły stan ma
— ta w iaJai są sale operacyjne,
terialny zwracającego się o pomoc.
títe
do śradka. No bo
Biuro Społecznej Pomocy Praw'p K ¿Bn rexumie!... Ja też bez po
nej w Warszawie mieści się przy
trzeby nie wchodzę.
Al. Sikorskiego, w gmachu BGK
Rozumiem doskonale. Żałuję, że
B. K.
a i«
widzieć tych cudów, ale

— Kiedy pan profesor objął tą
Klinikę? — zapytałem na wstępie
pasjonującej
wycieczki
poprzezszklane korytarze K lin ik i Dziececej przy ul. Litewskiej.
— W 1920 — odpowiada z Uśmie
chem p ro ! Michałowicz. — Ściśle'
wyrażając się, objąłem Wtedy tylko
powietrze. A potem, cal po calu i
m etr po metrze, dźwigało się to, co
g>an widzi. Na parterze już wrzała
praca, a pierwsze piętro dopiero bu
dowano itd.
Od skarbu Państwa ńde dostałem
Wtedy ani grosza. Jak m i zabrakło
pieniędzy -r- zwracałem się do ofiar
ności publicznej. No i coś ,nie coś
zrobiło się! Przed' wojnęsam gmach
oceniano na półtora miliona ówcze
snych złotych.
— Czy podczas Powstania K lin i
ka uległa zniszczeniu?
— Gmach pozostał nie naruszony.
Przecie skonfiskowano m i go „nur
fu r deutsche Kinder“ . Urządzenie
natomiast zrabowano doszczętnie.
.«*-■ A co działo się wtedy z panem
Profesorem?
—• Ja w tym czasie-siedziałem na
Majdanku. Potem w Gross Rosen,
w ,końcu w Leitmełifcz. W , sumie
■trzy lata.
Sędziwy uczony mówi to tak spo
kojnie, jakby chodziło o trzy godzi
ny.

Społeczne poradnictwo prawne

Trzeba zmienić taktykę
Sport bez „asom” i p ija kó w
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Wschód z Zachodem polqczy...
— W yreguluj
cie parę, bo mi
znowu nawala!
— wołał młody ro
botnik, siedzący
okrakiem na pu
dle w ielkiej ko
paczki parowej,
ustawionej nad
samym
brzei „giem przepaści.
— Już się ro
bi! — odkrzyk
nięto mu z do
łu i k ilk u ludzi, sapiąc głośno., wdra
pało się na nowoutworzoną skarpę,
ażeby dostać się do kopaczki. Po
szły w ruch klucze i obcęgi i z dol
nego zaworu wielkiego pudla w y r
w ał się z przeraźliwym świstem
strumień białej, gorącej pary, roz
kładając się przy lekkim wietrze
wzdłuż pobliskich torów ko le jki i
na gąsienicach kopaczki.
Jeszcze k ilk a chwil tego syczenia
i głośne: „dosyć“ ! przerywa obser
wację. Syk pary ustępuje miejsca
chrzęstowi, z jakim obraca się w iel
kie stalowe ramię w kierunku w y
kopu. Zanim zbiegiem okrężną dro
gą na dół, z końca ramienia kopacz
k i spuszczono na łańcuch ciężkie
szczęki, które w biły się mocno w
miękką na tej głębokości zemię. Po
tem znowu zgrzyt łańcucha i dźwig
ni, masa ziemi unosi się na wyso
kość k ilk u metrów, wędruje nad
podstawione obok wagony i spada
na nie z hałasem.
Kilkanaście takich obrotów i peł
ny wagon trzeba przesunąć na in 
ne miejsce, by zrobić drogę dla na
stępnego, jeszcze pustego. M ały pa
rowóz podjeżdża do składu i odcią
ga na inny tor pełne lory, by. je
później
transportować gdzieś w
głąb Podwala. A wykop z godziny
ns godzinę się powiększa, 'wczoraj
dochodził do trzydziestego metra
Mariensztatu, dziś dochodzi do dwu
dziestego piątego, jutro dojdzie do
piętnastego...

mu wygodnie było mieszkać w naj
bliższym sąsiedztwie swego korono
wanego stryja z Zamku Królewskie
g> Jeszcze nie tak dawno, jakieś
cztery . tygodnie temu drżeliśmy
wszyscy o los tej części pałacu, gdy
energiczni minerzy wysadzili w po
wietrze stary wiadukt. Ale szczęśli
wie obeszło się bez wypadku i odno
wionę ściany wabią dziś oko rzad
kiego przechodnia.
Tuż obok pałacu — nowe urwi- j
«ko. To wschodni przyczółek w i a - !
duktu, dziś już poważnie obniżony, ]
czeka na wyrównanie, onmrowanie j
i nowy, niski wiadukt stalowy nad !
Rynkiem Mariensztadzkim, Dalej w 1
stronę Wisły nie mamy już właści- [
v/ie po co iść. Na pamięć wiemy,
że kończy się praca przy przystoso
...w dalszą drogę do Kępy Potoc
waniu starego wjazdu na most Kier
bedzia do nowych zadań przy mo kiej...
ście Śląskim, a dalej jeszcze nic
nie ma. Tylko zimne o tej porze fa ko dłuższy już szereg wagonów z
le Wisły cicho przelewają się mię ziemią przypomina, że wielka żela
zna machina nie próżnowała przez
dzy odbudowanymi filarami.
Wróćmy więc na naszą skarpę, ter. czas i wyciągnęła z wykopu wie
gdzie pracuje wielka kopaczka. W ta ziemi.
Teraz chwila przerwy w pracy.
ciężkiej pracy usuwania setek tysię
ey metrów ziemi z trasy tunelu po Skończył się już zapas pustych wa
maga jej „młodsza siostrzyca“ („ta gonów na najbliższym torze i trze
to znowu na benzynę, proszę pa ba napełnione usunąć spod zasięgu
na“ ), wyrównując wykop ze wszy ramienia kopaczki. Do składu towastkich stron po kolei. Tak na pierw rówók podjeżdża znowu lokomoty
szy rzut oka, to w ciągu kilkunastu wo i głośno gwiżdżąc zabiera za so
m in ut nic się tu nie zmieniło. Tyl- bą długi wąż drewnianych lor. Po

W y s ta w a

ciąg .powoli przecina PI. ZaRSkpwy,.
gdzie na środku troskliwie złożóhOj
obok zniszczonego cokołu resztki
Kolumny Zygmunta, i rozpędzając
się na Podwalu, dojeżdża do rogu
Kapucyńskiej. Tam już oczekują
nań spinacze i dyspozytorzy ruchu,
którzy przetaczają wagony i kieru
ją je w dalszą drogę w stronę Kę
py Potockiej. Tutaj ładunek wago
nów idzie na zsyp, by później postu
żyć przy regulacji ciągle jeszcze nie
śiornej Wisły.
Ale największy ruch widać na sa
mym PL Zamkowym, Właściwie ter
min: „płac“ przy dzisiejszym wyglą
dzie tego reprezentacyjnego niegdyś
punktu jest zupełnie niewłaściwy.
Cały teren jest zabudowany bara
kami, zastawionymi materiałami bu
dowianymi, zarzucony wszelkiego ro
dzaju typu i przeznaczenia narzę
dziami pracy, że nie sposób przecisnąć
się między tym wszystkim. Jeden
wąski przesmyk zajęty jest przez
tory kolejowe, drugi prowadzi do
błam y wejściowej i to wszystko.
Jak się w tym ścisku nie zgubić?
Z siedpiiu niespełna kilometrów
całej arterii Wschód-Zachód na tym
odcinku robotników Beton-Stalu —
najwięcej widać ruchu. Bo chociaż
„rriostostslowćy“' również nie próż
nują: obniżyli poważnie dojazd do
mostiij i wyreperowali ocalałe fiła-

w r o c ła w s k a

z a ć m i m s z jjs tk ie i n n e

iimlłJłiW
Hala Ludowa „Stulecia“ we Wrocławiu

„...na miejscu dawnego wiaduktu
partcei owskiego...“
Rynek Mariensztadzki zastawio
ny jest cegłami, z których powsta
ną jeszcze w tym roku zabytkowe
domki. Wszystkie będą dwupiętro
we, ze spadzistym, krwisto-czerwonym dachem. Na razie stoi tu ty l
ko drewniany barak dla kierownic
tw a robót i stary, na pół zburzony
dcm, któ ry ulegnie rozbiórce. Na
miejscu dawnego w iaduktu pancerow sljjieo nie ma dosłownie nic, je
śli nie będziemy liczyć toru wąsko
torowej kolejki, którą jeszcze wczo
ra j usuwano stąd resztki zbędnej
zie m i Dziś i tego nie potrzeba już
robić.
Na tle pustki placyku odsłoniło się
zupełnie południowe skrzydło sta
rego Pałacu pod Blachą, historycz
nej siedziby Księcia „Pepi“ , które-

„...wyrwał się z przeraźliwym świ
stem strumień białej, gorącej pary.,/

Na’ teren budowy Wystawy Ziem
Odzyskanych we Wrocławiu prowa
dzą lin ie tramwajów „ 1“, „ 12“ i
„13“ . a w azasię trwania wystawy
liczba lin ii tramwajowych i wo
zów ma być zwiększona.
Przez odbudowany w ielkim na
kładem kosztów i pracy — jedyny
tego rodzaju w Europie — wiszący
nad Odrą Most Grunwaldzki, „most
na szelkach“ , jak go zwał towarzy
szący nam inżynier, udajemy się na
30-hektarowy teren
oddany pod
przyszłą wystawę. Teren ten zosta
nie ze wszystkich stron oparkaniony
SPACEREM PO WROCŁAWIU
Za mostem m ijamy rozległy plac,
n egdyś gęsto zabudowany. Tu oto
czeni przez Armię Radziecką Niem
cy zamierzali urządzić miejskie lo t
nisko. Zdążyli, jednak tylko wybu
rzyć wszystkie domy, po czym zre
zygnowali i z budowy lotniska i z
dalszej obrony samego Wrocławia.
Za mostem Szczytnickim rozciąga
się willowa dzielnica mieszkalna,
przylegająca do mocno zdewastowa
nego, olbrzymiego, parku Szczytnickiegó. Jesteśmy w najbardziej zalesienej części Wrocławia. Następnie
ulicą Adama Mickiewicza obchodzi
my dzielnicę mieszkalną Sępolno.
Za przejrzystym ogrodzeniem po
szczególnych parceli spoza drzew
wyłaniają się piękne domki jedno
rodzinne. VI dzielnicy tej mieszka
obecnie około 50 tys. rodzin robotni
czych i pracowniczych. Każda ro 
dzina zajmuje conajmniej 2 pokoje
z kuchnią i łazienką. Olbrzymi blok
leżący opodal, to zniszczony w 50
proc
„Hotel Turystyczny“ , który
ma być odbudowany i oddany do
użytku przed otwarciem wystawy.
Ale ten spacer zrobiliśmy z w ła
snej pilności. Nie jest on wcale po
trzebny dla przyszłych zwiedzają
cych wystawę, która j^pt niezbyt od
legła od śródmieścia, tak że droga

tramwajem wynosi 10 — 15 minut.
Obecnie na tereny wystawowe mo
żna się dostać przez bramę na ul.
Zygmunta Wróblewskiego.
Przed nami szeroka aleja, a w jej
końcu rozsiadła się kolosalna bu
dowla, okrąglak kilkupiętrowej w y 
sokości.
PAWILON GŁÓWNY W H A LI
LUDOWEJ
Ten olbrzymi ginach wzniesiono
z betonu i stali, w latach 1913 —
1917, a więc w czasie, gdy tego ro
dzaju budownictwo dopiero zaczy
nało się rozwijać. Niemcy nazywa
l i ten gmach „Halą Stulecia“ . Obec
nie znana ona jest pod nazwą H ali
Ludowej. Wyszła ona z działań wo
jennych z poważnymi stratami.
Bomba lotnicza przestrzeliła kopu
łę głównego stropu, a pociski ar
matnie dokonały k ilk u wyłomów
w murach. Urządzenia wnętrz pad
ły ofiarą szabrowników.
Hala ta, w której niegdyś odby
wały się wielkie zjazdy hitlerow 
ców, została już całkowicie odbudo
wana. Obecnie prowadzi się t ir ro
boty instalacyjne i zakłada w iel
kie żyrandole pod kopułą. Kopulę
ozdobiono kolorową tarczą z her
bem Wrocławia. Poniżej, na skle
pieniach betonowych łuków, na
których opierają się metrowej gru
bości żeberka, umieszczono herby
miast powiatowych Dolnego Śląska.

ry bo chociaż od Hipotecznej d#
Miodowej na całej trasie wyburzeń
krepą się konne furm anki z gru
zem. to jednak na odcinku wlotu
tunelowegd- zgromadzone naj więcej
nowoczesnych4jjjaszyn, najwięcej iu
dzi i największe .efekty pracy są
juz do zobaczenia.
Oto na przykład odsłania cie z»
szpetnym murem Mariensztatu ty l
nia kaplica Kościoła Bernardynek^
ot ók prostopadłościanu dzwonnicy
prowadzi się próbne wiercenia zie
mi i wytycza się linami miejsce
wykopu. Tutaj będzie się wjeżdża
ło do tunelu, a kilkanaście m etrów
bliżej • Zamku, po drugiej stronie
wjazdu zainstalowane zostaną pierw
szc w Polsce. ruchome schody, dar
z Moskwy. Wylot tego nowoczesneg- transportera będzie tam, gdzie
siedzi dwuch robotników i spaja
palnikiem zniszczone części jakiejś
maszyny, rozłożonej w ruinach par
teru kamieniczki Krakowskiego. Be
w ialnię ta niepozorna budowla pre
dystyhowana została do odegrania
w trasie W-Z jednej z poważniej
szych r ó l— „wyładowania“ tysięcy
ludzi co godzina z dolnej części tra
sy przed tunelem na poziom Krakowskieigo Przedmieścia.
Ale
najbardziej
pasjonujący«
y/szystkich zagadnieniem jest spra
wa term inu zakończenia robót. Rca
lizatorzy tych gigantycznych zamie
rzeń (budowa trasy W-Z jest n aj
większym tego typu przedsięwzię
ciem w Europie) postawili sobie k il
kanaście terminów zakończenia po
szczególnych etapów prac. Pierw 
szy termin — ro zebranie Pan cera
do 1 marca — został co do godziny
dotrzymany. Następnym terminem
będzie rozpoczęcie budowy osiedla
zf.bytkowego na R ynku' M arien
sztadzkim dla wysiedlonych w roz
bieranych na trasie domów. Sądząc
po tempie robót na tym odcinku,
wydaje się, że rzeczywiście pierw
szego kwietnia Beton Stal zrobi
..Prima A p rilis“ i... dotrzyma słowa.
Marzą -o- tym setki ludzi: dziś gnteż
dżącycb się w pół rozwalonych do
mach na szlaku a rte rii ,4wzdycha do
tego większość bezdomnych, którzy
liczą na ..łaskawość“ i., mieszkania,
a częściej, śnią o tym inżynierowie,
którym postawiono termin, a nie
dano jeszcze do ręki planów budo
wy.

Same koszty oszklenia tego olbrzy
miego gmachu pochłonęły kilka 
naście milionów złotych. Hala L u 
dowa swymi rozmiarami przewyż
sza Panteon rzymski, którego śred
nica wynosi 43 metry. Średnica Ha
li Ludowej ma 62 m tr. i w ponad
250 metrów obwodu. Na ciekawej
i imponującej konstrukcji żelbeto
nowego ożebrowania wewnętrzne
go w k ilk u miejscach widzimy jaś
niejsze, plamy. Są to ślady po dokonanym remoncie. W tym olbrzy
mim budynku jest tyle przestrze
ni, że można by w nim z powodze
niem pomieścić wszystkie pawilo
ny wystawy poznańskiej, jednak
projektowana wrocławska widocz
nie zakrojona jest. na większą ska
lę.
Terminem ostatecznym dla zakcń
POD PIĘCIOMA KOPUŁAMI
czenia budowy całej trasy łącznie z
Pod wystawę oddane zostaną mostem, tunelem, dojazdami, a n a 
przygległe gmachy, nad którym i wet rekonstrukcją nad tunelem
unosi się pięć okrągłych kopuł.
Wszystkie kopuły , zostały zniszczo dziś rozbieranych zabytko-wych ka
ne i obecnie odbudowane, pod ko mieniczek Krakowskiego Przedmie
pułami mieści się pięć wielkich sal, ścia i Senatorskiej jest koniec lipkażda urządzoną w inny sposób. ca przyszłego roku. A więc jeszcze
Sale te są połączone labiryntem
(ms)
korytarzy T*u będą zainstalowane tylko szesnaście miesięcy!
stoiska przemysłowe i gospodar
cze Ziem Odzyskanych. W labiryn
tach tych zdążyliśmy zabłądzić i
z trudem trafiliśm y do wyjścia.
Również prawie doszczętnie zbu
rzony pawilon restauracyjny zacz
nie się w najbliższym czasie remon
tować, tak by był urządzony przed
otwarciem wystawy.
Między pawilonem „B “ (pod ko
pułami) a pawilonem restauracyj
nym leży piękny basen wodny, o
kształcie podkowy już oczyszczony
i doprowadzohy dó porządku. Ota
Biblioteczka niepróżnującego
cza go półkolem aleja altanowa.
Pięknie tu będzie latem,
próżnowania
ATRAKCJE „POZA WYSTAWO WE“
1
Witold Taszycki
Nad organizacją wystawy pracu
IAK KOBIETA W NIEWIASTĘ
je specjalnie wyłoniony Kom itet
SIĘ PRZEOBRAZIŁA
Międzyministerialny: i komisarz do f
2
spraw WiZ.O. Ścisłych i wyczerpu
Henryk Szaraki
jących danych o niej na razie zdo
JAK ROŚNIE PAZNOKIEĆ
być nie sposób. Wiadomo tylko, że
ma ona zaćmić wszystko, Co poka
2
zano dotąd na podobnych wystaKazimierz Gumiński
wch w Gliwicach i w Warszawie.
JAK ZWAŻONO POWIETRZE
Poza tym wiadomo, że od dworca
4
kolejowego Muchobór ułożona zo
Kazimier* Gumiński
stanie specjalna bocznica kolejo
CZY NATURA JEST
wa celem ułatwienia dostawy na
PRZEKORNA
nrejsce eksponatów,
nadsyłanych
5
z różnych terenów Ziem Odzyska
Adam Kulczycki
nych. Na miejscu funkcjonować bę
T A J N IK I SERCA L U D Z K IE G O
dzie urząd pocztowy oraz poczta
«
ruchoma,
Stemplująca
znaczki
Kazimierz Gumiński
własnym stemplem. Poza tym toczą
ILE CZŁOWIEK ZJADA
się już pertraktacje z Dyrekcją
WĘGLA
Państwowych Przedsiębiorstw Roz
rywkowych, która ma się zająć uHa nabycia w kioskach i księ
rządzeniem „Wesołego Miastecri a"
garniach.
i „Parku Zabaw". Zatem n ik t ze
Cena k iid r -o tu miku
zwiedzających wystawę nudzić się
15 zł.
n i* będzie.
K 1161-0
ROMAN KWIATKOWSKI

Spółdzielń

Wydawnicza

OMNIBUS
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P Z B m u s i z m ie n ić fro n t
Bóść skandalicznych sensacji bokserskie«
i naprawić ten błąd z któ rym mo
żna jeszcze coś zrobić. Życie ma swo
jz prawa i zmusza czasami do po
nownego rozpatrzenia i korekty pi
sanych paragrafów.
Sprawa dymisji kapitana związko
vyego jest o tyle łatwa do załatwięń ia ,: że miał on nawet pewne praw»< do zą jęcia. tęgO stanowiska, nie 1
po,powiadającego pozostałym człon
kom zarządu PZB A więc odrobina j
dobrej jwplń i ąkońęży się już może |
t o .'pasmo skandali'. Dalsze przecią- ,
To nie jest właściwą droga Za
.ganię; tej ..sprawy'-w obliczu zbliża
rząd PZB powinien, jak najszyb jącej sję -Olimpiady napewno nie
ciej.- skontrolować swe- postępowanie Wyjdzie na dobre pięśeiarstwu.

szej w historii sportu polskiego in 
terwencji PtJWF-u, , na tej samej
di odze z powodu uchybień form al
nych przekreśli! wysiłek zawodni
ków na ringu • zmieni! nie tylko
decyzję sędziów, ale i orzeczenie ko
m isji odwoławczej. Obecnie ciągle
idąc po tej. Samej lin ii formalnej
odsunął Od, pracy człowieka, który
zdobył duży
autoryte -1 zarówno
wśród zawodników, jak i działaczy
sportowych.

Znów sensacja z Poznania. .Oczyy?fście wy Korzystały j!ą . skwapîivyie
dzienniki sensacyjne., ale nie . skoń
czyło się na n ic h . i obęęhje .wszy
stkie pisma . sportowe omawiają
'dziwną-decyzję zarządu PZB. który
nie godząc się ze zdaniem kapitana
•.Związkowego Derdy przyjął jego
rezygnację z dalszej pracy.
Dalecy jesteśmy od napaści, na za
rząd-PZB, ale musimy tu--stwierdzić
że staje-się.on już po raz drugi au.(torem skandalicznych- sensacyj, któ
Ä,:napewno mie przynoszą korzyści
dla- sportu pięściarskiego, a psują
«■'coraz bardziej i tak już niezdrową
atmosferę otaczającą ringi.
Nie będziemy tu przytaczać wszy
■śtkTch argumentów użytych' w tej
ł polemice prasowej,'które mogą być
?tÿlko jednostronnym naświetleniem
■śp rśw yE aktein jest, że zarząd PZB
nie raczył należycie wyjaśnić po'■'Wodôiv swojej decyzji, a co gorsze
-'nie- poczyni! żadnych kroków, aby
1 épôr 'w łonie tej instytucji załatwić
polubownie i pozytywnie.
' . Miąnny wierzyć w dobrą wolę lu 
dzi, których wieloletnia praca na
polu pięściarstwa. zasługuje na sza
cunek, ale czasami w posunięciach
naczelnych władz bokserskich rzu»ca się w oczy brak należytego prze4myślenia i odpowiedzialności.
Już po raz drugi w ciągu jedne
go seżo-nu zarząd PZB stojąc na
gruncie formalno-prawnym wydaje
decyzje, które nie mają oparcia w
ttaturalnym nurcie życia sportowego. W walce o nie stwarzanie proce1 densu. PZB przyczynił się dó pierw

Ś w ią tec zn e w y stę p y
piłkarzy zagrań cm ych w Polsce

Musimy; zauważyć n a : wstępie, że I ligowy SK Nuslc, który w środę
międzynarodowe kontakty naszych | sj-otkał się z ŁKS-em. a w czwartek
piłkarzy stają , ssę coraz liczniejsze z Widzewem. Ta sama drużyna, ba
Jeśli- porównamy ilość zagraniez*. wić będzie w Warszawie, gdzie
nych drużyn w , okresie świąt, Wiel pierwszego dnia świąt
rozegra
kanocy z ub. roku i obecnie, to bi •mecz z Legią, a drugiego z Polonią.
Kraków zobaczy w święta aż dwa
lans będzie znacznie korzystniejszy
(mimo wcześniejszego terminu świąt) zespoły ligi czechosłowackiej. Jed
nam z nich jest Sleska Ostrawa
dla bieżącego roku.
Miłośnicy, sportu piłkarskiego w opromieniona zwycięstwem nad m i -1
5-ciu najsilniejszych okręgach zoba strzem ZSRR — CDKA,‘ która ro- |
czą a t 6 drużyn czeskich, słowac zegra dwa spotkania : Cracovią. j
kich i węgierskich. Mamy wrażenie, Drugim zespołem jest Zilina, przy
że spotkania z nim i b;dą dla na jeżdżająca w gośdinę do Wisty na
szych ligowców b. loh-yrri trenin drugi dzień świat, po uprzednim r<
giem, kle rów nież'd^skiiiatym po zesraniu meczu z Ruchem w Cho
równaniem wartości polskich dru- rzewne.
j żyn na arenie międzynarodowej.
Chorzów podobnie jak Kraków
W Łodzi gościł w tygodniu przed zobaczy drugą drużynę, zagraniczną
świątecznym czechosłowacki zespól a mianowicie — Haladaś (Buda
peszt), która dwukrotnie zmierzy
si i z AKS-em.Mistrz Polski Warta zakontrakto
wala ligowy zespól czechosłowacki
Okazało się; że Cześl śą druży „Cehie K a rlin “ , który rozegra ,z nią.
Łódź 25.3 (tel. wl.). Drugi mecz
czechosłowackiej drużyny piłkar- ną nie tylko dobrą technicznie, ale mecze w oba dni świąt. ŁKS nie po
skiej SK Kusie w Lodzi, zakończył i doić szybką, a wysoką porażkę z przestał na zwycięstwie SK Nusle
się je j bezapelacyjnym
zwycią- ŁKS-em należy w pewnym stopniu i na święta sprowadza jeszcze do
stwsm' na ligowym Widzewem w przypisać przemęczeniem podróżą. Łodzi KS Tmava ze Słowacji.
; stesunku 5:1 (2 :1).
Widzew tylko w pierwsżej poleJak, z pewyższego zestawienia, w i
• ,•<•*•*.
.
" T~ jnifir i - -f iIąiliwiiwigaiuli MSfc .*ry ?prowadził,1 Walkę otwartą!
dać dla inm«tor#arptlk! ńi£na,j.,:|e;,; '..il
'¿•' przerwie 'opadł Ha siłach addabie
jąc inicjatywę gościom,- którzy zu kćje -się
siada sportowa. Dobrze byłoby, aby [
Mistrzostwa okręgu kijowskiego pełnie dobrze dawali sobie radę gracze wyznaczeni do reprezenta- j
1 w podnoszeniu ciężarów zebrały na z bardzo rozmokłym boiskiem.
Bramki d la ’ Ńusle zdobyli — cji zrezygnowali z suto zastawio
: starcie ponad 8 ' tys. zawodników.
Stósny,
Novak, Capel,
Bohanka nych (flaszkami) stołów i Wykorzy-'
, W ... w yniku eliminacji dó finału
i
Mayer
po
1,
a
honorowy
punkt stali te wszystkie spotkania dla pod
, fakw ąliflkow alg się 1Q8 atletów.
ciągnięcia formy, która wciąż jesz
Tytuł mistrza w wadze lekkiej dla gospodarzy uzyskał- Fornalczyk -cze pozostawia dużo; do życzenia.
z
karnego:
zdobył student Gregorij Spiwak,
który,, w trójboju -podniósł łącznie
387.5 kg. W wadzę, śjedpięj ...zwy
cięstwo przypadło w udziale Ale-.
AfcssndroWi-’ Jaćeriko.1 uzyskał on
vy B ę d z in ie , u l.
•- łącznie w.-.'trójboju.-37.7,5 •;kg.
- Równocześnie .pdbył • się turniej
indywidualny dla zawodników, któ
’ rzy podniosą największą ilość ra
jz y 32 kg ciężar. Pierwsze miejsce
Rożadana znajomość stenografii. O fertą należy składać osobiście
ui Wydziale Personalnym Fabryki Kabli i D ru tu .
Kr 1315-0
w ,,tej konkurencji zdobył Sergiusz
Tachajew, . podnosząc ciężar 56 ra
zy.

Husie w ygryw a w Łodzi

najsilniejsi ludzie Kijowi

Fabryka Kabli i Walcownia
M iedzi y,Ożarów#i
w O żaro w ie k. W a rs z a w y

l inżynierów^mochoników
2. lniynieiów-elekfryków
3. Snłynierów-chemików
•

oraz technikóu) pout. branż do pracy
chu i Biurach Technicznych.

ut ru 

1. Samodzielnych księgowych-ekonomistów

p o s z w A d f/e m y i r ó w /n ie ż ;
1. Wykwalifikowanych tokarzy
2. ślusarzy maszynowych i
3. Sohnlników wyuczonych przy

produkcji

kablowej.
Warunki trg umowy zbiorowej dla przemysłu Elektrotechnicznego.

EmeiYtualnie m ieszkanie na m iejscu
Zgłoszenia pisemne lub osobiste kierować do Biura Personalnego
Fabryki.
Kr 1325-1
DYREKCJA

F a b ry k a c h e m ic z n a

lAZEF DĄBROWSK

K a to w ic e

BIURO: ul."Kościuszki Nr. 43 FABRYKA: ul. Mikołtiwska Nr. 25
Telefony: biuro Nr. 362-35 i 362 49,fabr.. Nr. 348-46, skrytka poczt. 595
PROBUKUi E:
Lakiery spirytusowe modelowe, izolacyjne do celów elektrotechnicz
nych, do wypalania w piecu i schnące na powietrzu, lakiery nitro,
duco do natryskiwania samochodów
Emalie syntetyczne do malo
wania mebli i podłóg. Farby olejne, gruntowe, rdzochronne, minię
Ołowianą, tartą w oleju lnianym,minię żelazową, pokost żywiczny, syn
tetyczny i czysto lniany.
Szpachlówki, pasty do polerowania i wszelkie (arby dla specjalnych
celów technicznych.
L,/ićakupi w klW*l»Młpśct: octany butylu i amylu, glicerynę —kalafonię
* ‘!jasBą j ciemńtj^ótiele a mianowicie: kongo, manili«, damar —żywice
syntetyczne i sztuczne jak: żywice ftalowe, żywice fenylo-formaldehytlowe, olej lniany, olej chiński (tungowu), olej rycynowy, terpentynę,
ste a ryn ę aceton, glikole, plastyfikatory i zmiękczacze, tlenki żelaza,
cynku i płbwiu-rtnyłbkppirocentowe barwiki pigmentowe i anilinowe,
octan kobalto,-sykatywy kobaltowe płynne, wapno techniczne niegaszone w proszku.
Kr 1317

fabryka kabli i drutu

poszukuje 3 maszynistek

D/H I por tom oEksportomp

,t. J n tn o

»

DIMX«! w

»I-c 5 ł1
W A R S Z A W A ,. Z
I. TA
ZŁO

teł. SS7-ÍJ
SJ-.ss i1 J54-4J
te!.
*34-41
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Przetarg nieograniczony

Dyrekcja P aństw ow ych Zakładów i Warsztatów Samochodowych
Warszawie, Al. Niepodległości 165, ogłasza przetarg nieograniczony
na dostawę: .
3000 szt. latarń samochodowych przednich
1500 „ lamp samochodowych tyln ych -.Stóp“
750
sygnałów elektrycznych samochodowych 6 v. talerz.
Oferty w zalakowanych kopertach z załączeniem oferowanego wzo
ru w opakowaniu z napisem, „Dostawa lamp lub sygnałów samocho
dów.“ należy składać w Wydziale Handlowym D yrekcji PZ i WS Aleje
Niepodległości 165 pok. Nr. 11.
Do oferty należy dołączyć k w it na wpłacone wadium w wysokości
1•/o oferowanej sumy, które należy wpłacać n* rachunek
żyrowy. Dyr.
Państwowych Zakładów i
Warsztatów Samochodowych w Warszawie
w Narodowym Banku. Polskim, Oddział Gl. w Warszawie z zaznacze
niem: „Wadium na przetarg lamp lub sygnałów samochodowych“ .
Otwarcie ofert nastąpi w- dniu 15. IV. 1948 r. o godz. 12-tej w Pań
stwowych Zakładach j Warsztatach Samochodowych Warszawa, Al. Nie
podległości 165 pok. Nr. 11.
Dyrekcja PZ i W S zastrzega sobie 'prawo dowolnego wyboru ofe
renta. jak również unieważnienie przetargu bez podaina przyczyn.
Warunki techniczne, którym winny odpowiadać lampy i sygnały
samochodowe można otrzymać w Dyrekcji PZ i WS pod wyżej wska
zanym adresem.
________ ______ K r i 1328

POLECAZESKtiDóW
P A R A F IN Ę
CEREZYNĘ
POTAŻ ŻR Ą C Y KO H
D W U C H Rtt)
O3)
M IA N S O IH '
C H R O M IA N S O » U
I!R O M E K SODOW Y
BROMEK AMONU
.
K W A S CHROMOWY
K L E J K A U R IT O W Y
M A S Ę W ALCOW A,
S IA R C Z A N O L I N li
T R O J E T Y L A M IN
L A K IE R [»O P A Z N O k i
H Y D R O L w P O T N IE
A ŁU N P O TA S O W Y
Ś W IE C E . SAM O C H O D O W IK A L K Ę M ASZYNO W Ą

UCIMLT£JUR PHZEBITK8W;

II» Drzęmgiflłii. handlu, bankéu? I urzę
dów, konpietii «zkoln^ doafarc*«
faGhoiinjch '^opoef iidaicla
» fS A W A & «
m m PRIEM .t>:ABSLQW
na «1- Jeana Nr. 5 fir 'Í

DYREKCJA FABRYKI Wi e l k i c h MASZYN ELEKTRYCZNYCH
ogłasza
P R Z E T A R G
na załadowanie i wywiezienie z Fabryki Wielkich Maszyn.Elekta-. 2.000
ton żelaza koleją żelazną Qfert y w bczfirmowycb przepisowo zalako
wanych kopertach z napisem: „Oferta na- załadowanie i wywiezienie
z Fabryki W. M- E 2 000 ton żelaza“ , oraz zawierające dowody wpłacenia
wadium do B, O- K (Oddział we Wrocławiu) -w wys 1% sumy oferowa
nej należy złożyć do dn' 31- UL br w Biurze Planowania F -k i Wielkich
MasTvn Elektr. przy ul. Przemysłowej 12 we Wrocławiu (parter pokój
2)
¿to* • * * * * • k#»«ri , rai*« *»« *!# •f«r t
1* 1« imt«
■mrnJ*

-■-».«•■» •trarw aó

•i- i r u a 20 marca g«iz

'Wjyźej wikazanym ąir»»*m

8— 10

Dyrekcja Fabryki W: M. F ¿zastrzega śebiesbrawo d»w»l»eg,o. wyboru

• fe r ę n la . -oraz,upie^.ażnie»is przetargu" bez ę *i*» r* przyczyny i b«c »•

»Mżenia jakiejkolwiek o«l»owiedzi,in, ic i M skutki w ynikłe dla »f«r«ntów.
K1.

Państwowe Zakłady Przeróbki
Lnu i Konopi
u; M iizkouiicach, stacja kol. Lubawka, poui. Kamienna Góra

zatrudnią natychmiast:
1) S e k r e la rk ę -*l« n o ty p ls tk ę posiadającą prak
tykę ui prowadzeniu kancelarii oraz znajo
mość spraw personalnych i socjalnych

2)
31
4)
5)

tetaranła
rafeieulB
referenta
głównego

piacy i płacy
planowania i statystyki
zaojiairzenia i zbyta
magazyniera ze znajomością pro

w adzenia księgowości magazynowej.
Wynagrodzenie ad 1/gr. VII
„

2, 3, 4 i 5 gr. V III

siatki pUc. wraz ze wszystkimi dodatkami dla pracowników Prze
mysłu Włókienniczego. Mieszkania służbowe zapewnione. Reflektuje
się tylko na siły rutynowane z odpowiednią praktyką. Podania nie
uwzględnione pozostaną béz odpowiedzi.
Kr 1333-0

P aństw ow ą Roszarnia,Lnu i Konopi w Pile (w o j. poznańskie), ul.
Osóbki-Morawskiego. 154— 156 ogłasza przetarg nieograniczony: a) na
w y k o n a n ie ry su n kó w k o n s tru k c y jn y c h brakujących części w entyli wlo
to w ych do maszyny p a ro w e j 1 -c y lin d ro w e j F-m y R. Wolf 250 K. M.
0 ciśnjeniu roboczym 12 atm. 150 obr., sprzężonej bezpośrednio z gene
ratorem pr. zm. 175 kVA. .400 V. 150 obr.; b) na wykonanie brakują
cych części wg. w. w, rysunków wraz z dostawą do roszarni oraz mon
taż i uruchomienie maszyny; c) na sprawdzenie i naprawę izolacji ge
neratora, sprzężonego z wyżej opisaną maszyną oraz uzupełnienie bra
ków generatora, wzbudzenie go i oddanie do ruchu; d) na naprawę
1 uporządkowanie tablicy rozdzielczej. Oferty w zalakowanych koper
tach z napisem: „Remont maszyny parowej R. Wolfa“ ad a) i b) oraz
„Naprawa generatora i tablicy rozdzielczej“ ad c) i d) należy składać
iU tę iz . 12-t*j dnia 10. IV 1948 w biurze Państwowej Roszarni Lnu
i M k t p i w Pile,„w ktśrym td dniu , nastąpi otwarcie ofert.
.Bllśsr.* ązfeegiły wyjaśnienia i podkładki kosztorysowe można
•trzymać n a m ie js c u .,
• Do »fert .należy załączyć dowód wpłaty do N. B. P. Oddział w Wał• w . wadktm w ' wysokości-1% na rachunek żyrowy firmy.
Dyrekcja zastrzega sobie dowolny wybór oferenta, oraz unieważnleiti« przetargów bez podania powojów.
K r. 1320-0

RZECZPOSPOLITA I D Z IE N N IK 'GOSPODARCZY N r 86. Str. 16

,/g is ś
h e tk o m

.

«O W C H
f u r n ia
Á s.

PRZEDSIĘBIORSTWO
P A Ń S T W O W E

\

POWSZECHNYCH D0M 0W
TOWAROWYCH
ciynnychnaterenieRrecripospnlilei

zaopatruje w artykuły:
S P O Ż Y W C Z E , M O N O P O L O W E , W Ł Ó K IE N N I
C Z E , K O N F E K C J Ę , O B U W IE i G A L A N T E R IĘ ,
KOSM ETYKĘ, SZKŁO i PORCELANĘ
A R IA K U ŁY GOSPODARSTW A DOMOW EGO. M A
T E R IA Ł Y " P I Ś M I E N N E , M E B L E ,
S P O R 1 ,
Z A B A W K I.

POMORSKI PRZEMYSŁ RYBNY

Spól dzielnia z oor. udz.

CEHTRALA: Szczecin, Św. Wojciecha 1, Tel. 2 3 -8 3
SKLEP ! MAGAZYNY - »1. Bogusława B
0 ddzln'v S im eJ»łY I Placńmki Skun«;

Domy Towarowe P.D.T. w Warszawie

Kr 1316-1

Mickiewicza 27 • Złota 7/9 • Puławska 47a
rWOBMUMUgJA CENY RYNKOWE

C.HARTWIGS.A.
Warszauia, Zgoda 3. Telefon 88 620
Adres telegralicznjj: CEHAR.TW 1GZA

Na treść numeru złożą się między iiwymi następujące artykuły.
1. Doświadczenia 1947 r. i niektóre zadania na 1948 r. - Eugeniusz
Szyr — wiceminister Przemysłu i Handlu.
,
.
0rl
3. Tydzień Ziem Zachodnich - 3. B uł*«l - wiceminister Ziem Od
7v^kanvch i preioe Polskiego Związku Zachodniego.
. . •
3. Słowianie w walce o postęp - dr. F. W idy-W irski, wiceminister
K u ltu ry i Sztuki.
4. Bilans jesiteńnej sesji Sejmu — A. Berkowski.
5. Wiosenna akcja siewna — M. Jaruga.
6. P ow sta nie Wielkopolskie 1848 r. — Z. M łynar- • . .
ino lecia
7. Deklaracja ideowa Ogólnopolskiego Kom itetu Obchodu 100 lecia
g. S e n d a iy k Ówydarzeń obchodzonych w Polsce w 100-letnią rocz
nicę Wiosny Ludów".
. '
9. Zasiłki rodzinne - - m gr-J. Licki.
W D ZIALE M ATERIAŁY:
7 referatu orzewodniczacego CKW PPS ob. Cyrankiewicza.
Art^kul^sekreUraa geńeralneBO
PPS «.- O.mu.Ui (W le .l.w .,,

KC

pónadto stałe działy, kro n iki itp.
.
.
,
Poradnik Społeczny“ zawiera przegląd najwazniejszyc i wy arzen
życia politycznego' i gospodarczo-społecznego kraiu i świata.
Poradnik Społeczny“ daje obfity m ateriał informacyjny niezbędny
w p r S ^ w i a t o ^ ó w . działaczy społecznych i pracowników
a d m in istra cji państwowej.^

■

■■

, , m rfrl.k u _

go zł

Cena numeru pojedynczego około 100 kolum druki
UWAGA! Nauczyciele, uczniowie, pracownicy społeczni!
„Poradnik Społeczny“ przystąpił do druku trzeciego uzupełnionego
wvdania wyczerpanych broszur:
1 Nowy ustrój państwowy Rzeczypospolitej Polskiej - I. Khynerman
2 Ustawodawstwo Odrodzonej Polski — A. Bielski. Cena zl. °° —•
Adm-nistracia prosi o wczesne nadsyłanie zamówień zbiorowych
A d rfs Adm inistracji ..Poradnika Społecznego'; Warszawa, u l R akow iec
ka 4 a: Tell 409-62 lub 409-94 ■wewti. 17.
Kr. 18

Transportu kolejowe i samochodowe. Wagony zbioru,ee Cienie
Magazynowanie Ubezpieczenie przesyłek. Przeładunki morskie maso
we i drobnicowe. Inkaso. Oddziały w kraju: we wszystkich ^ręk zych
miastach u> Polsce. Własne organizacje zagranicy.
Kr 1885-1

O G Ł O S Z E N I A
"

HANDLOWE
Farmaceutyczne — chemiczne ar
tykuły pochodzenia zagranicznego
kupujemy — na dowody wewnętrz
ne. _ H urt farmacfcutycssno-chęmiczny . Spółdzielnia Pracy „Tech
n ik a Przemysłowa" Warszawa, ul.
Chmielna 20. Telefon 88-745;
. - . K r. 1338-1

SfÓtOlíEtM r — —

I 0 L E CA I A
K S IĘ G A R N IE

CZY
TEL
NIK

D R O B N E

...................... .......Narzędzia,
..........<
Obrabiarki,
S ilniki po
leca w dużym wyborze Zjednocze
nie Methaników „Ogniwo“
War
szawa, Marszałkowska 17, Wroc
ław, Stalina 10.
Kr. 1305-0

PR At A ZAOFl A K O W A N A __ _
Dyrekcja Państwowego Giirinażjum
i Liceum Handlowego W Łomży za
trudni od 1 sierpnia: polonistkę; ma
tematyka, naucz, towaroznawstwa,
reklamy, handlu i jęz. :angielskiego.
Zgłoszenia: Gimnazjum Handlowe
Łomża. Polowa 34.
K r, 1332-0

Farmaceutyczno - Chemiczna
Hur Łownia bogato zaopatrzona poleca
wszelkie artykpły instytucjom,, Spo
łecznym prywatnym Spółdzielnia
Pracy
„Technika
Przemysłowa“
Warszawa, Chmielna 20. Tel. 88-745. Maszynistki, : stenotypii siki! Zgła
K r. 1337-1 szajcie się: Centralny Związek Ste
nografów i ' Mńśzynistek Rzeczypo
Seredyńska, Łódź, Piotrkowska 275 spolitej Polskiej. Łódź. Kilińskiego,
tel. 107-16 wykonuje sztandary, sza 50. Pismo stenograficzne, pośredni
ty kościelne. Sprzedaż materiałów ctwo pracy. ńauczanie stenografii
sztandarowych, kościelnych i me- korespondencyjnie, konkursy steno
talowych sprzętów kościelnych. — ¡¡rafii, maszynopisania - nagrody
Wystawiam na Targach Ppznaii- pieniężne.
Kr. 1343-1
j skieh w Pawilonie Kzerńieślniezyn-'.
PKAt A POSZł KI WANA
I Złoty i srebrny medal.
Kr. 1321 -0

ROSYJSKIE - FRANCUSKIE - ANGIELSKIE
- “ “

RYBY MORSKIE i SŁODKOWODNE ŚWIEŻE, WEDZONE i SOLONE
w najlepszym gatunku - własne wędzą,n,e, solarme , P ^ w ó m ie

¿AIĘDZYMBOWI EKSPEDYTORZY

PoraJnilr Społeczny
ukaże się 1 kwietnia 1948 r.

S

POLEGA pn cemoch kBnVnrenr.?jiiTCh:

RPOHIA IMTESŁSÓW iWiAIA PRĄD]

N r 7 (60) d u ju tjjg o d n ika

Koszalin, Grottgera 5 tel 231 — Szczecinek,
u!. Marsz. Żukowa 72 tel. 278. - Świnoujście,
ul. Pomorska 10 te! 826 — W olin, ul. A rm ii
C'ze ujouej 36 — Stobnioa» ul. 1’oinrska 4:
Międzyzdroje, sklep i kiKk - Trzebież - Lebin

WYDAWNICZE]
wm

CZASOPISMA

Dyrektor administracyjno - handlo
wy poważnej instytucji państwowej
zdolny
organizator,
długoletnia
praktyka, zrnierii posadę. Oferty z
podaniem warunków oraz możli
wości uzyskania mieszkania kiero
wać: Gdynia, Skr. Poczt. 266.
K r. 1327

M O WY Ś W I A T 47
m m u m n m K A 62
n im ifrS K IE S O u

,iirt!i,nj(łłiMiiiiii"iiiii!M|iiiiT,iiiii|Miiiiłi,,|iiii|,'iUłiill'iiii|'',iiii,'’imii’

Czytajcie PROBLEMY!

K /.K U IR O S R U M I A
l D Z IE N N IK GOSPODARCZY
R ED A K C JA -. W arszawa, ol M are ;ab
kttwska 3/5. Telefony: 8M B Í, red- «X.
spodarczej: 88-717. Sekretarz Redakcji
p rzyjm u je od U do I2~e.lA D M IN IS T R A C J A :
W arszawa, U *
« ry c k ie g o 16. te). 87-112
A dm ini
stracja
czynna
w ?od*„ ?„ 9—13
w sobotę od (fodz. 4—12.
W Y D A W C A : Spółdzielnia W ydaw nl
trza „C zytelni!!“ , W arszawa, a) U *
szythkiego U . ______ .
A D It K S T :
.
A dm inistracja srlównn: W ar * * aw a: “J
Daszyńskleso 16. tel 871 12.
B! i L
Oplnszeń: Daszyńskiego 16. tel
•” L
1 887-708 Oddziały w k ra ju : 8 I * » Ł
R- tom Stelmacha 16. tel 631-93. W
- Katowice. 3 M aja 1!. tel 309 74 „
W rocław . K rupnicza J3. tel. 68 Piotrkow ska
96.
Redakcja
"yrr f A J mi n i--f racja tel
2383. WW
nrzeie:
G d yn i*. Mściwoja *. J»'*
aca-fl7. _ Sopot, PI. A rm ii Czerwon61
74, tel 51S-67 - Szczecin. PI H-u-J“
Prnskleso 8 - B y d i o s * o *• » '
Focha 6 . - K r a k ó w .
W lelo p M * J;
tel
515-60 - I o h 11 n. * ; ’ a5 fo 
tel
95 88. — P o z n a ć ,
Marsz.
cha 11. tel 62-31._______ -"jćnesTtpiznie poezjo na prowincje J
120.-, z odbiorem on mtołsoo *C *
,
Zamówienia p rz y jm u ją n 3,a'
ii
m eratv ..C zytelnik , na4¿"yJ?t^ p R.O-:
t oddziały. Wplncaó no komo
tío-,
T-ifiO*» ..lizeczp-ispoDia I D zienni*
spodarcz.y", zaznaczajnc na Og« f t ł :
blankietu dokładny adres
«
.
rnzoriczyna się z dniem 1-tro Inh 1 kg. ;
kaźdcyo miesiąca.
P renom eiaia
yi-nnU-znn wynosi zl I * 1*-“
„ „ ¡a *
180- koszta przesyłki (w y o!
zoiacej ta r y fy poczt Owy,u..-—
—
n - N M K m UO SZKN
Drobne: 30 zl «» wyraz.
bM.;
-ile nrncy 15 _zt za w » ra *. J ^ n k
1(1 słów:, m aaim m n 4(1
(za
10005 drożei Del«»», wym iarowe
, mm szef 1 «zn ab rV za łe*
,1,, 70 mm z! 60 71 -’ «I m m 1'
,
121- 200 mm
«I 100: W -y « «
‘V
>.a«: ponad son mm zl (Sn. t.v
l„ 70 mm zl 100- 71-100 mm ’ !
!t
121 . -mli mm
»1 175: Ml 300 into
•
>25: ponad 300 mm zl 300 rnlej- • ' " j
strzeżone
50% drożej:
nekr
i , -o mm zl 60; 71-120 mm zl
,
mi ?on mm
zl 120: ')nu
W , n*B
ISO: ponad son mm zl W
- okla-l tal .-la -y -zn y - '"O ; „ .,Mtec.Zoveh 30«, d .p iety
t * !» nic .'IliIm k o y l.je O 8 lm ln t.tr » c i47i>n1ll
n 'W io le N a lJ o '- ó za
v„nfo
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