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ALBERT EINSTEIN

N ow y etap polskiej turystyki górsk ie j

A g. „ O d  A — Z "  fot. W ę g lo w sk i

Polskie Towarzystwo Tatrzańskie, które obchodzi
ło ostatnio 75 rocznicę istnienia, dokonało wiel
kiego dzieło. Otwierając nowy etap pracy PTT bie
rze na siebie nowe wielkie zadania. PTT podejmu
je się zorganizowania masowej turystyki górskiej, 
zapewnienia jej koniecznego oparcia w  górach 
przez budowę schronisk 1 utrzymanie istniejących, 
szerzenia wiadomości i  informacji o górach, wresz
cie zapewnienia bezpieczeństwa turystom. W ielkie 
tradycje Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego bę
dą pomocne w  realizowaniu tych nowych zadań. — 
Na zdjęciu porwyżej: M uzeum Tatrzańskie w  Zako1 
panem i tablica pamiątkowa przewodnika Klimka 
Bachledy, odsłonięta w czasie ostatnich uroczysto
ści. Na prawo: Trzej odznaczeni złotymi Krzyżami 
Zasługi tatrzańscy ratownicy, od lewej Gąsienica- 
Szym ków z Lasu, Jędrzej Marusarz l Stanisław 

Gąsienica-Byrcyn.

D o m in ik a  D e s a n fi

C o  F r a n c j a  m y ś li  o  p o k o j u

S k ład  d e legacji po lsk iej
Komitet Polsk. Kongresu Intelek

tualistów w  składzie: prezes Iwasz
kiewicz, sekretarz generalny Borej
sza, dyrektor Biura Starzyński, rek
tor Kulczyński, rektor W arcłiałowski, 
prof. Demibowski, prof. Michałowski, 
prof. Lorentz, prof. Żukowski, prezes 
Parandoiwtski, literaci M aria Dąbrow
ska, Nałkowska, Kruczkowski i rzeź
biarze Dunikowski ł Strynkiewicz 
wybrał i zatwierdził sk ład  delegacji 
polskiej w ilości 46 osób oraz listę 
uczestników w  ilości 60 osób.

Skład delegacji polskiej jest nastę
pujący: Kazimierz Ajdukiewicz —
profesor filozofii U niw ersytetu Pozr 
Hańskiego; Ewa Banidrowska-Turska, 
śpiewaczka; Jerzy  Borejsza — prezes 
„Czytelnika", literat; Józef Chałasiń- 
sfci, profesor socjologii Uniw. Łódz
kiego; Jan  Czefcanowski, profesor an 
tropologia Katolickiego Uniw. Lubel
skiego; Franciszek Czubalski, rektor 
Uniw. Warszawskiego.; M ada Dą
browska, literatka; Jan  Dąbrowski, 
sekretarz generalny Polskiej Akade
mia Umiejętności; Jan  Dembowski, 
profesor biologii Uniw. Łódzkiego; 
Xawery Dunikowski, rzeźbiarz; Eu
geniusz Eibisch, rek to r Akademii 
Sztuk Pięknych w Krakowi©; Grze
gorz Fitelberg, dyrygent i kompozy
tor; Adam Gruca, profesor medycyny 
Uniw. W arszawskiego; Ludwik 
Hirsch.fełd, profesor biologii Uniw. 
W rocławskiego; M aksymilian T. Hu- 
bar, profesor mechaniki Polic Gdań
skiej; Jarosław  Iwaszkiewicz, literat, 
Prezes Zw. Zaw. Literatów; Karol Ko- 
ranyi, rektor Uniw. Toruńskiego; Ta
deusz Kotarbiński, rek tor Uniw. Łódz
kiego; Stanisław  Kulczyński, rektor 
Uniw. W rocławskiego; Leon Krucz
kowski, literat; Julian  Krzyżanowski, 
sekretarz generalny W arszawskiego 
Tow. Naukowego; Jerzy  Kuryłowicz, 
profesor filologii ondo-euriopejekieij 
Uniw. W rocławskiego; Tadeiuse Lehr- 
Spławińskii, b. rektor, prof. slaw istyki 
Uniw. Jagiellońskiego; Stanisław Lo
rentz, profesor, naczelny dyrektor 
muzeów; Teodor M archlewski, profe
sor rolnictwa Uniw. Jagiellońskiego; 
Zofia Nałkowska, literatka; Lech N ie
mej ewsGd, profesor architektury Polit. 
W arszawskiej; Kazimierz Nitsich, p re
zes Polskiej Akademii Umiejętności; 
Stanisław Ossowski, profesor socjo
logii Uniw. W arszawskiego; Andrzej 
Panufnik, dyrygent i kompozytor; Jan  
RaTandowski, litera t Prezes PEN-Clu- 
bu polskiego; Stefan Pieńkowski, pro
fesor fizyki Uniw. W arszawskiego; 
Leon Schiller, reżyser; W acław Sier
piński, profesor m atem atyki Uniw. 
Warszawskiego, prezes W arszawskie
go Tow. Naukowego; Antoni Słonim
ski, literat; Hugo Steinhaus, profesor 
matematyki Uniw. W rocławskiego; 
Franciszek Strymkiewicz, rzeźbiarz; 
W ojciech Swiętasławski, profesor 
Chemii Uniw. W arszawskiego; Helena 
Syrkusowa, inż. architekt, .wiceprezes 
Międizymar. Zjednoczenia Architek
tów, Rafał Tauberaschlag, profesor 
prawa rzymskiego Uniw. Warsz.; Sta
nisław Wędkiewicz, profesor filologii 
romańskiej Uniw. Wansz.; Rudolf 
W eigl, profesor bakteriologii Uodw. 
Jagiellońskiego; Zygmunt W ojcie
chowski, profesor h istorii prawa 
Uniw. Poznańskiego; Kazimierz W y
ka, literat, prof. literatury  polskiej 
Uniw. Jagiellońskiego; Jerzy Zawiey
ski, literał, w iceprezes Związku Zaw. 
Literatów Polskich; Stefan Żółkiew
ski, literat, w iceprezes Związku Zaw. 
Literatów Polskich.

S ylw etk i lud zi K on gresu
JORGE AMADO

Znakom ity pisarz, urodził się w  
r. 1912 w  stan ie B ahia w  Brazylii. 
Dzieciństwo spędza , w  nędzy n a  
p lantacji kakaow ej w śród najuboż
szych i  najciężej pracu jących  sfer 
tamtejszego społeczeństwa. Poznaje 
życie zarówno białych, jak  i czar
nych, Metysów i  M ulatów. To n a
daje zdecydowany charak te r społe
czny całej jego twórczości. P ierw 
szą swoją powieść „K raj k arn aw a
łu" wydaje Amado w  Kio de J a 

neiro  w  19 roku  życia. N astępna 
powieść „K akao" zostaje skonfisko
w ana, a następnie po zdjęciu kon
fiskaty  odnosi ogrom ny sukces. 
Dalsze u tw ory  Amady noszą rów 
nież w yraźne zabarw ienie społecz
ne i  za tem at m ają  życie robotni
ków  brazylijskich. W 1936 r. A m a
do za swoje radykalne przekona
n ia zostaje uwięziony, a po uw ol
n ien iu  w ydaje natychm iast nową 
powieść w  tym  sam ym  co poprze
dnie duchu. To powoduje jego w y
gnanie, którego okres spędza w 
M eksyku. T utaj pow staje powieść 
„W ładcy piasku", uw ażana za n a j
lepsze dzieło Amady. W tym  cza
sie u tw ory  jego zyskują światowy 
rozgłos. Po powrocie do k raju , w 
1941 r. skazany zostaje ponownie 
n a  w ygnanie, k tó re  spędza w  A r
gentynie, gdzie pow staje książka 
„K raj zatracony"; zyskuje ona o- 
grom ne powodzenie i  uznanie. W 
la tach  1943—1947 przebyw a w  oj
czyźnie, rozw ija jąc działalność li
teracką, społeczną i  polityczną, ale 
w  styczniu b. r. po rozw iązaniu 
i  zdelegalizow aniu przez Sterujący 
coraz bardziej k u  faszyzm owi rząd 
brazy lijsk i p a rtii kom unistycznej, 
k tó rej jednym  z czołowych działa
czy je s t Amado, m usi po raz  trzeci 
opuścić Brazylię. P rzed k ilku  dnia
m i Amadgr przybył w raz z żoną 
i  6 -letn im  synkiem  do PolskL Je 
dna z jego książek została p rzetłu 
m aczona n a  język polski i  n ieba
w em  ukaże się w  druku . Jorge 
Amado dzięki sw em u ta lentow i na
leży nie ty lko do najw ybitniejszych 
przedstaw icieli lite ra tu ry  południo
w o-am erykańskiej, ale zajm uje wy
b itn ą  pozycję w e współczesnej li
te ra tu rze  światowej.

STEFAN PIEŃKOWSKI
Znakom ity fizyk polski, urodził 

się 28 lipca 1883 r. w  Młynowie, 
pow iat Łęczyca.

Szkoły średnie ukończył w  W ar
szawie. Po dw uletniej praktyce 
technicznej w yjechał n a  dalsze stu 
d ia  do Leodium, gdzie w stąpił na 
Wydział m atem atyczno-fizyczny i 
w krótce został asystentem . W roku 
1911 złożył pracę doktorską, n a 
stępna zaś jego praca została od
znaczona „Złotym  M edalem " K ró
lew skiej A kadem ii Nauk w  B ru
kseli. Po doktoracie prow adził w  
H eidelbergu badania w  dziedzinie 
przew odnictw a gazów, po czym w  
1914 r. objął k a ted rę  fizyki na Uni
w ersytecie w  Leodium. Po wojnie 
w  roku  1919 zostaje członkiem  rze
czywistym  Tow arzystw a N auk w  
Leodium  i  pow raca do k ra ju  dla 
objęcia k a ted ry  fizyki doświadczal
nej n a  U niw ersytecie W arszaw
skim , k tó rą  to  k a ted rę  prow adzi do 
dn ia dzisiejszego. Z akład  F izyki Do
św iadczalnej w  W arszawie, zawdzię
czający pow stanie i  św ietny roz
w ój niezm ożonem u trudow i S tefana 
Pieńkowskiego, jest najw iększą pol
ską placów ką badawczą. Dorobkiem 
naukow ym  w sław ił im ię polskiej 
n auk i n a  cały św iat. Dzięki w y
dajności swej p racy  naukow ej Za
kład  o trzym ał stypendium  od fun
dacji Rockefelera w  wysokości 50 
tys. dolarów . Specjalnością Zakładu 
były  i  są badania nad  fosforescer.cją 
i  fluorescencją. Po ostatniej w ojnie 
profesor P ieńkow ski n ie  usta je  w  
swym  trudzie organizacyjnym  i 
naukow ym . Dzięki jego niebyw ałej 
żywotności, Zakład Fizyki Doświad
czalnej szybko dźw ignął się ze zni
szczeń w ojennych i  stoi obecnie 
przed w spaniałym i perspektyw am i 
rozw o ju  P rzy  Zakładzie tw orzy się 
In sty tu t Atomowy, w  k tórym  m a 
być zbudowany pierw szy w  Polsce, 
a jeden z pierwszych w  Europie, 
cyklotron. Prof. P ieńkow ski był w  
roku  1945—47 rek to rem  U niw ersyte
tu  W arszawskiego. W roku  1946 był 
delegatem  Polski wespół z prof. Soł- 
tanem  na doświadczeniach z bom
bą atom ową, zaś w roku 1948 re 
prezen tu je polską fizykę n a  Kon
gresie U nii Fizycznej Am sterdam u.

Paryż, w sierpniu

K
ryzysy rządowe stanow ią 
zawsze w skaźnik niepokoju i 
niezgody panującej między 
obyw atelam i k raju , są zaw
sze jaskraw ym  świadectwem 
— niezadowolenia narodu. Jest 

jednakże rzeczą m ało prawdopodob
ną, by zm iana rządu  Schum ana po
staw iła w  praw dziw ym  świetle 
praw dziwe dążenia F rancji, gdyz 
w szystkie siły praw icy zw artym  blo
kiem usiłu ją przede w szystkim  u - 
trzym ać się u  władzy. Co do zwo
lenników  de G aulle‘a, w yobrażają 
sobie, że godzina ich niedługo w y
bije.

Sądzą, że zbadanie opinii publicz
nej . (nie w  znaczeniu statystycznym  
w  rodzaju In sty tu tu  Gallupa, lecz 
w  znaczeniu do pewnego stopnia 
psychologicznym i jakościowym) 
przynieść może pewne korzyści za
równo nam , Francuzom , celem uśw ia
domienia sobie tego, co m yślą nasi 
współobywatele, jak  również naszym  
przyjaciołom  za granicą, którzy 
pragną poznać opinię francuską, nie 
tylko w  oświetleniu dziennikarzy i 
polityków. Chciałam dowiedzieć się, 
co Francuzi m yślą o w artości tak  
cennej, a  dziś tak  rzadkiej, jaką jest 
pokój.

P ragnienie, by ankieta w  spraw ie 
pokoju dała możliwie szerokie od- 
zw ierciadlenie opinii francuskiej, 
skłoniło nas do postaw ienia trzech 
zasadniczych py tań  przedstawicielom  
dwóch różnych odłamów społeczeń
stwa, przedstawicielowi postępowych 
katolików  i przedstawicielowi 
świeckiej m yśli filozoficznej.

R eprezentant postępowego ruchu  
katolickiego G ilbert de Cham brun 
jest potomkiem jednej z najstarszych 
i najsław niejszych rodzin arysto
k rac ji francuskiej, skoligaconej z 
większością książęcych rodów  Eu
ropy. W czasie okupacji odmówił 
złożenia przysięgi na w ierność rzą
dowi P eta in ‘a, k tóry  zaofiarował m u 
w ysokie stanowisko w  dyplomacji. 
B rał natom iast od początku udział w 
Ruchu Oporu i został szefem regio
nalnym  w  M ontpellier.

We wszystkich trzech w yborach do 
ciał ustawodawczych, jakie się od
były we F rancji od chwili wyzwo
lenia, został w ybrany  posłem  w  de
partam encie Loary. Oto jego odpo
wiedzi:

—Czy sądzi pan, że współpra
ca międzynarodowa w chwili o- 
becnej napotyka na poważne tru
dności, a jeżeli tak, to dlaczego?

— Tak, n iestety trzeba stwierdzić, 
że trudności tego rodzaju  istnieją. 
Są one wynikiem polityki Trumana,

od chwili, gdy zastosował całkowi
ty  zw rot w  stosunku do polityki 
Roosevelta. Rząd am erykański pos
pieszył n a  złam anie kark u  z pomocą 
m ilitarną i gospodarczą ruchom  re 
akcyjnym  n a  całym  św iecie O kie
ru n k u  polityki am erykańskiej nie 
decyduje Kongres, lecz pew ne koła 
W all S treet, k tóre w yraźnie dążą 
do w alki przeciw  socjalizmowi i ko
m unizm ow i U derzający jest fakt, 
że według sprawozdania komisji 
państwowej, powołanej do życia je 
szcze przez Roosevelta, 250 koncer
nów przemysłowych panuje nad ca
łą  gospodarką am erykańską.

Łatwo zrozumieć można obecnie 
w rogie siłom postępowym  stanowis
ko prasy  am erykańskiej, gdy się 
zwróci uwagę na fakt, że prasa ta  
zależna jest od wspom nianych kon
cernów.

622,8 procent normy
Niedawno donosiliśmy o rekor

dzie górnika Cyronia, który osią
gnął w lipcu 702 proc. normy. Po
przednio już na tej same i kopalni 
górnik Zieliński osiągnął 668 proc. 
normy. Nie były to wyniki odo
sobnione; coraz więcej przodowni. 
ków pracy osiąga zbliżone rezul
taty.

Jeden z czołowych przodowni
ków pracy Dreszer z kopalni „Ka- 
towice" poprawił w lipcu swój 
wynik z poprzedniego miesiąca, o- 
siągając na chodniku 622,8 proc. 
normy. Dobrym wynikiem na cho
dniku może się poszczycić także 
przodownik Antoni Gondzik z ko
palni „W ujek", osiągając 386,5*/« 
normy. Piękny wynik na filarze o- 
siągnął przodownik Jan  Jankow
ski z kopalni „Katowice" wypra
cowując 368 proc. normy-

A  oto wyniki niektórych Innych 
przodowników pracy:

N a kopalni „W ujek" przodujące 
m iejsce zajęli Erwin Żychoń 334 
proc* WUhelm Drzewiecki 333,2 
proc. normy. Również przodownicy 
ną kopalni .K leofas" osiągnęli 
piękne wyniki. — Przodownik Ra- 
dziach na chodniku 303 proc. i Pr. 
Stokłosa 274 proc. normy. Frań- 
ciszek Drożdż i Józel Chachuła z 
kopalni „Eminencja" zdobyli 273 
proc. i 240 proc. normy na chod
niku.

Trzeba podkreślić, te  kopalnia 
„Eminencja" zdobyła po raz dru
gi w  roku bież. pierwsze miejsce 
w. K. Z. P. W.

Jakie kroki, pańskim zdaniem, 
należy przedsięwziąć dla rozłado
wania sytuacji?

— Należy podjąć rokow ania dw u
stronne, względnie czterostronne. 
Mówiąc o rokow aniach dw ustron
nych, m am  n a  m yśli to, co słusznie 
nazw ano „ofensywą pokojową Mo- 
łotowa", k tórej rząd  am erykański 
nie przyjął, lecz do k tórej życzli
w ie ustosunkował się szary człowiek 
w Ameryce, jak  to  przyznać m usia
ła  naw et prasa, k tórej nie można 
podejrzewać o sym patie dla rządów 
ludowych.

O ile chodzi o rokow ania cztero
stronne, m am  na m yśli przede wszy
stkim  problem  niemiecki. Podstaw ą 
tych rokow ań w inna stać się dekla
rac ja  K onferencji W arszawskiej. 
Rokowań takich domaga się ró w -i 
nież F rancuskie Zgrom adzenie Na
rodowe w  klauzuli, dołączonej do 
ra ty fikacji tzw. Uchwał Londyń
skich. Nie ulega wątpliwości, że 
klauzula ta  m a raczej charak ter p la- 
toniczny. F rancuscy posłowie reak 
cyjni zgodzili się n a  je j włączenie 
do uchw ały ratyfikacyjnej, pod na
ciskiem opinii publicznej, k tó ra  prag
nie pokoju i w skutek tego domaga 
się wszczęcia rokow ań czterostron
nych, jako drogi do osiągnięcia tego 
celu.

Czy sądzi pan, że stanowisko o- 
becnego rządu Francji idzie po 
linii wzmocnienia pokoju?

— Do m aja 1947 r. rząd  francuski 
sprzeciwiał się polityce bloków. Bi- 
dau lt w prost tw ierdził, że polityka 
taka prowadzi do wojny. W chwili, 
gdy wszystko przem aw iało za tym, 
że stanowisko jego może przynieść 
owoce, rząd  francuski zm ienił swą 
politykę. Na rozkaz St. Zjednoczo
nych usunął z rządu  kom unistów  i 
przyłączył się do Bloku Zachodnie
go. Na skutek tego kroku  F rancja  
sta ła  się narzędziem  w  rękach im
perialistów  am erykańskich.

A lbert Bayet, profesor filozofii na 
Sorbonie, był w  okresie między 
dw iem a w ojnam i wiceprezesem  L i
gi P raw  Człowieka, a  w  ruchu pod
ziemnym pełnił funkcje prezesa Fe-, 
deracji P ra sy  Francuskiej.

Je s t on au torem  około 40 dzieł 
naukow ych, z których kilka, jak  np. 
„M oralność i nauka" przetłum aczono 
n a  wszystkie języki św iata, nie 
w yłączając języka arabskiego. Jego 
„Petain  a P ią ta  K olum na" rozeszła 
się w  nakładzie 60.000 egzemplarzy.

Na pierw sze pytanie odpowiedź 
prof. B ayet brzm iała:

IDokończenie to a itr. W
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Reorganizacja układu sił postępowych

Zakończenie obrad prezydium włoskiego bloku 
ludowo-demokratycznego

Rzym, 14 sierpnia (P.) Prezydium 
blołcu ludowo-demokratycznego za
kończyło swe obrady. W pracach 
prezydium wzięli udział: komuniści 
— Luigi Longo, wicesekretarz wło
skiej partii komunistycznej i Mau- 
ro Scoccimarro; socjaliści — Albsr- 
to Jacometti, sekretarz włoskiej 
partii socjalistycznej, Riccardo 
Dambardi i  Piceraccino, reprezen
tanci centrum włoskiej partii socja
listycznej, socjaliści lewicowi — 
Cacciatcre, Morando, Lizzardo, nie
zależni — Nole, Nase, Cerabona.

Prezydium bloku uchwaliło rezo
lucję, w  której czytamy m. in.:

Sytuacja polityczna, wytworzona 
we Włoszech wymaga jak najszer
szego zjednoczenia sił demokratycz
nych, którego celem jest polityczne, 
ekonomiczne 1 kulturalne organizo
wanie k ra ju  w  duchu wolności i 
demokracji. Praca ta  ma być naw ią
zaniem do tradycji ruchu oporu, 
którą rządy przemocy starają się 
zniszczyć. Policyjny system rządów 
wykorzystuje fakt posiadania więk
szości w parlamencie dla utworze- 
n ią reżimu totalitarnego chrześci
jańskiej demokracji, objawiającego 
«łę w  obecnej działalności akcji k a 
tolickiej na polu politycznym, w 
rozłamie jedności zawodowego ru 
chu robotniczego, w ofensywie prze
ciwko warunkom bytu mas ludo
wych, w uzależnieniu państwa od 
zagranicy, w  zapowiedzi przyjęcia 
zobowiązań wojskowych, w  saboto
waniu zasad konstytucji oraz w  za
machu na przywódcę największej 
partii opozycji.

Wszystkie te czynniki wskazują, 
Jakie są cele walki demokracji. — 
Walka ta  zmierza do zabezpiecze
nia wolności, do obrony w arunków 
bytu mas pracujących oraz do gwa
rancji pokoju i niezależności.

Dla realizacji tych zamiarów ko
nieczna jest reorganizacja obecnego 
układu sił postępowych w  kraju. 
Ruch dómokratyczno-ludowy, który 
powstał celem zjednoczenia sil de-

Praed konferencję  
prem ierów  niem ieckich
Frankfurt, 14 sierpnia (API). P ra 

sa niemiecka donosi, że w najbliż
szych dniach odbędzie się we F rank
furcie narada premierów niemiec
kich z przedstawicielami mocarstw 
zachodnich. Omówione będą sprawy 
związane z utworzeniem państwa 
zachodnio-niemieckiego.

OfScer brytyjski 
przem ytnikiem

Wiedeń, 14 sierpinia (P). Amerykań
skie władze wojskowe w Austrii do
noszą, że 6 sierpnia austriacka straż 
celne, zatrzymała na crranicy miedzy 
Austrią i Bawarią niedaleko Salzbur
ga, kaoHana wojsk brytyjskich Wil- 
irida Carabie, który usiłował przemy
cić w srwym samochodzie 60 skrzynek 
® papierosami.

Zawieszono akcję 
„mostu powietrznego"
Berlin, 14 sierpnia (S). Na skutek 

niepogody loty maszyn amerykańs
kich zaopatrujących Berlin zostały 
masowo zawieszone Decyzja ta zapa
dła po katastrofie jaka zdarzyła się 
w piątek rano koło lotniska Tempel- 
hof z maszyną typu „Skymaster".

mokratycznych we Włoszech, nie 
mógł w  sytuacji, jaka się wytwo
rzyła po 18 kwietnia i po 14 lipca, 
zrealizować swego p rogram u. Tym 
nie mniej, postulaty, które powoła
ły do życia front ludowo-demokra
tyczny pozostały nadal aktualne. — 
P artie i ugrupowania, wchodzące w 
skład bloku, jeszcze raz stw ierdzają 
konieczność istnienia masowych ru 
chów demokratycznych, rad  zało
gowych, rad  gmin demokratycznych 
i oświadczają, że więzy organizacyj
ne frontu przestały obowiązywać.

Prezydium  b loku w skazuje  jedno
cześnie na konieczność „utrzym ania 
w spólnej lin ii ■ działania, k tó ra  bę
dzie określona za każdym  razem  
stosow nie do potrzeb konkretnych , 
w ynikających  z ak tu a ln e j sytuacji.

Perspektywy wspólnej pracy ist
nieć mogą pod warunkiem, że zo
stanie utworzona koalicja dem okra
tyczna. do k tórej będą miały do
stęp wszystkie siły postępowe. Ko
alicja ta będzie wyrażała dążenia 
moralne i polityczne oraz walczyła 
o wolność i demokrację.

Uroczystości w Sofii z okazji 
zjedn oczen ia  rob otn iczego
Sofia, 14 sierpnia (F). 11 lipca,

w (Teatrze Narodowym w Sofii od
był się uroczysty obchód z okazji 
dokonanego zjednoczenia partii so- 
cjal-dem okratycznej i komunisty
cznej w Bułgarii.

Na uroczystość przybyli delegaci 
centralnych komitetów obydwu par- 
tyj robotniczych, członkowie pre
zydium Zgromadzenia Narodowego 
oraz przedstawiciele organizacyj 
społecznych.

W imieniu partii socjal-dem okra- 
tycznej przemawiał Petko Bogara- 
now, a w  im ieniu partii kom unisty- 
cznej Vylko Cerwienkov. Obydwaj 
mówcy podkreślili, jak  doniosłe zna
czenie posiada zjednoczenie się o- 
bydwu party j robotniczych dla zre
alizowania jedności szeregów robo
tniczych oraz dla dalszych postępów 
w walce o socjalizm.

Na zebraniu jednomyślnie uchw a
lona została rezolucja aprobująca 
zjednoczenie obydwu party j robot

niczych na podstawie program u ko
munistycznego.

Obchód nadany został przez ra 
dio. Tysiące robotników zebrało się 
na placu przed teatrem , wznosząc 
okrzyki na cześć dokonanego zjed
noczenia dwu partyj robotniczych.

o  w olność in form acji
Państwa zadudnię przeciw publikowaniu prawdy

Genewa, 14 sierpnia (PR)- K°™’:
tet Rady gospodarczo-społeczne)
ONZ obradował w dalszym ciągu
nad  konw encja  w  sp raw ie  w olności 
inform acji. W niosek de lega ta  P o l
ski domagającj* się, aby  przez m a
te r ia ł in fo rm acy jny  przeznaczony ao 
pub likacji rozum iano  ty lko  w iadom o
ści praw dziw e, k tó re  n ie p rz e is ia -  
w ia ja  n iebezpieczeństw a d la  pokoju 
i dobro -sąsiedzk ich  stosunków  m ię
dzy k ra ja m i w yw ołał d ługą i b u rz 
liw ą dyskusję

W ystępujący  w  te j dyskusji p rz e d 
staw iciel Polski d r  Suchy  podkreślił, 
że sp raw a ta była już up rzednio  
p rzedm iotem  uchw ał genera lnego  
Zgromadzenia ONZ, przy czym w szy
stk ie  p aństw a  głosow ały za sfo rm u 
łow aniem  zaw arty m  we w niosku

polskim. To, że zaledwie kilka mie
sięcy po tym  fakcie delegacje rzą
dowe krajów  zachodniej Europy 
zajm ują stanowisko wręcz przeciw
ne aniże li zajm owali na ogólnym 
Z grom adzen iu  ONZ, pozwala wąt
pić w szczerość ich deklaracji o 
p raw dziw ie  dem okratycznej wolno
ści in fo rm acji.

D elegat Polski zażądał głosowania 
im iennego  nad sw ym  wnioskiem 
zm ierzając do ujaw nienia dla opinii 
pub licznej tych , k tó rzy  decydują się 
głosow ać przeciw ko  podstawowym 
zasadom w olności informacji.

Przeciw ko  wnioskowi głosowali 
p rzedstaw ic ie le  Stanów  Zjednoczo
nych. A nglii i F rancji oraz inni de
legaci. Większością głosów wniosek 
Polski został odrzucony.

M a  s z c a y i a p f i  a b s e a r d t a

„Działalność antYamerYkańsha" 
Eisenhowera

Nowy Jork, 14 sierpnia (S). Były 
kierownik w yw iadu wojskowego 
USA, Davis, przem aw iając przez 
radio, zaatakował ostro gen. Eisen
howera, wzywając go, aby zaprze-

B ernadotte w yjechał

Niepewna sftnacfa w Jerozolimie
Rodos, 14 sierpnia (APR. H rabia 

Folke Bernadotte, rozjem ca ONZ dla 
Palestyny odleciał wczoraj z Rodos 
do Sztokholmu, gdzie ma wziąć u- 
dział w  międzynarodowej konferen
cji Czerwonego Krzyża. Bernadotte 
będzie w stałym  kontakcie telefoni
cznym z Palestyną, tak, aby mógł 
być gotów do powrotu w ciągu 24 
godzin, jeśli zajdzie tego potrzeba.

Jerozolima, 14 sierpnia (API). Po 
odjeździe hrabiego B em adotte‘a,

Katastrofa kolejowa pod Grodziskiem
Warszawa, 14 sierpnia (S). W dn. 

13 bm., o godz. 3 nad ranem , na 
wagony przetaczane ze stacji Gro
dzisk w  kierunku Milanówka naje
chał pociąg towarowy, jadący z 
Milanówka w  kierunku na Grodzisk. 
Wskutek zderzenia nastąpiło wyko
lejenie k ilkunastu wagonów pociągu 
towarowego.

Część wykolejonych wagonów 
przechyliła się w  stronę sąsiedniego 
toru, a  biegnący równocześnie po 
tym torze inny pociąg towarowy 
zaczepił o wystające wagony, co 
spowodowało wykolejenie dalszych 
kilkunastu wagonów.

W w yniku zderzenia 2 osoby od
niosły rany. Na miejsce wypadku 
władze kolejowe wysłały pociąg

techniczny. Przybyła również spe
cjalna kom isja techniczna Min. Ko
m unikacji oraz prokurator dla zba
dania przyczyny wypadku.

Do czasu usunięcia przeszkód na 
torze, pociągi dalekobieżne kursu
jące na tym  odcinku, skierowane 
zostały przez Łowicz.

naprężenie sytuacji w Jerozolim ie 
znacznie wzrosło. Dowódca sektora 
arabskiego, Abdullah Tel w ysłał ra 
po rt do swego rządu w  Ammamde, 
w  którym  podkreśla grozę sytuacji. 
Przez całą noc trw ały  w alki i  ogień 
z m oździeży nie ustaw ał ani na 
chwilę. Jak  wiadomo, Bernadotte 
wezwał obydwie strony  do zaprze
stania w alki wczoraj o 7 rano.

Tel Aviv, 14 sierpnia (API). Rząd 
żydowski zrwrócił się do ONZ z ofi
cjalną propozycją ogólnej w ym iany 
jeńców w ojennych i w yraził swą go. 
fowość do spotkania się z przedsta
wicielam i arabsk im i na Rodos, w 
celu om ówienia szczegółów. Ilość 
jeńców arabskich  w  rękach  Żydów 
wynosi około 5000 ludzi, a ilość Ży
dów w niewoli arabskiej 850. Roz
jem ca przed w yjazdem  przedłożył 
propozycję żydowską rządom  arab 
skim, lecz nie otrzym ał jeszcze do
tąd odpowiedzi.

Pól miliona strajkowało w Hesji
Frankfurt, 14 sierpnia (!P!R). W 

czwartek około pół m iliona robot
ników niemieckich w  Hesji urządzi
ło półdmowy stra jk  protestacyjny 
przeciwko zwyżce cen po reform ie 
walutowej oraz ostatnim  zarządze
niom gubernatora wojskowego St.

SpHfire*y w a k cji n»alajjskie|

M asakra w dżungli
Londyn, 14 sierpnia (API). Według 

opowiadań naocznych świadków, 
m ałe miasto Pulai w  stanie Kelan- 
tan  na M alajach, przedstawia obraz 
straszliwego zniszczenia. A tak Spitfi- 
re ‘ów, dokonany przed zajęciem 
m iasta przez wojsko brytyjskie, nie 
pozostawił ani jednego domu w  Pu
lai i otaczającej je dolinie. Według 
oficjalnych doniesień z Singapoore, w 
dalszym ciągu odbywa się pościg za 
oddziałami partyzanckim i w dżungli.

Ilość ofiar podaw ana w  oficjal
nych listach s tra t partyzantów  jest 
zadziwiająco niska w świetle p ropa

gandy o olbrzymich siłach partyzan
tów, dążących do „ustanowienia re
publiki komunistycznej".

Jasne jest, że malajiskie siły de 
m okratyczne znajdują się jeszcze w 
stadium  organizacji, i że tak tyka te r
rorystyczna obecnego rządu stoso
w ana wobec ludu pracującego, zwła
szcza niszczenie domów, przyśpiesza 
utworzenie wyćwiczonej m alajskiej 
arm ii wolnościowej do walki z im
perialistycznymi planam i zniszczenia 
ruchu niepodległościowego i związ
ków zawodowych.

Zjednoczonych w  Niemczech gen. 
C lay‘a, k tóry  zażądał zawieszenia u - 
staw y o udziale rad  zakładowych w 
zarządach zakładów przemysłowych.

We F rankfurcie 25.000 robotników  
zgromadziło się na historycznym  
placu 1 wysłuchało przem ówienia 
swyoh przywódców, dom agających 
się ustanow ienia kontroli cen i or
ganizacji rad  zakładowych w fabry
kach. Dem onstranci nieśli tran sp a
ren ty  z napisam i oskarżającym i dy
rek to ra  ekonomicznego Bizonii prof. 
Eokharda o sam ow olną akcję pod
wyżki cen wkrótce po reform ie w a
lutowej oraz z żądaniem  udziału ro
botników w  kontroli przedsię
biorstw .

*  Japońska gazeta „Masaki" dono
si o aresztowaniu 17 komunistów os
karżonych o rzekome przeszkadzanie 
policji w wykonywaniu jej czynności.

*  W  kopalni węgla w pobliżu Saint 
—Etieiane w środkowej Francji zawa
liła się ściana, grzebiąc na miejscu 4 
górników.

stał odzywać się lekceważąco o „hi
sterii na tem at szpiegostwa", któ
ra  ogarnęła obecnie S tany Zjedno
czone, bo inaczej będzie musiał sta
nąć przed kom isją do badania dzia
łalności antyam erykańskiej.

Eisenhower wypowiedział się nie
daw no na konferencji prasowej za 
w ykorzystaniem  wszelkich możliwo
ści, aby utrzym ać pokój świata 1 
przy tej okazji ostrzegał przed sze
rzeniem  niepokoju i  podejrzliwości 
w  szerokich kołach ludności amery
kańskiej przez pozbawione podstaw 
dochodzenia na tem at szpiegostwa, 
jakie na w ielką skalę prowadzi 
Kongres USA.

Strajk generalny 
na Cyprze

Nicosia (Cypr), 14 sierpnia (API). 
Robotnicy na Cyprze ogłosili wczoraj 
wieczorem stra jk  generalny, który 
będzie trw ał 24 godziny. S trajk jest 
protestem  przeciw ko projektowi re
form y konstytucyjnej, ogłoszonej 
przez Lorda W instera, oraz wyrazem 
solidarności z 10 dniowym strajkiem 
w  brytyjsko-am erykanskich  kopal
niach azbestu w  Amiandos.

Wczoraj odbyły się masowe zebra
nia, zorganizowane przez federację 
robotników  lewicowyeh- w Nicosii i 
innych m iastach na Cyprze na znak 
pro testu  przeciwko oświadczeniu 
Lorda W inster, k tóre pozbawia wys
pę Cypr wolności narodowej i poli
tycznej.

Co Francja myśli o pokoju
(Dokończenie ze sti. 1)

— W spółpracy międzynarodowej 
zagrozić może jedynie nowa ofensy
w a faszyzmu, a je s t niewątpliwie 
praw dą, że siły faszyzmu są nadal 
potężne w  Hiszpanii, Niemczech, 
Grecji... i w  innych krajach...

Odpowiedź na drugie pytanie by
ła następująca:

— Środki, jak ie  należy przedsię
wziąć, by usunąć nieporozumienia są 
proste i jasne. Chodzi o kontynuo
wanie akcji tych wszystkich sił de
m okratycznych, które w  latach 1940 
—1944 zjednoczyły się, by walczyć 
przeciwko ty ran ii nazistowskiej.

Trzecie pytanie wywołało uśmiech 
na ustach prof. Bayet.

— Na pytanie, czy polityka obec
nego rządu  francuskiego idzie po 
linii wzm ocnienia pokoju, odpowiem 
chętnie w tedy, gdy się dowiem, że 
nowy rząd m a jakąś politykę. Być 
może, zresztą, że ma swą politykę.-

„NOWE DROGI“
flO numer „Nowych Dróg" po

święcony jest całkowicie obradom 
plenarnego posiedzenia Komitetu 
Centralnego Polskiej Partii Robotni- 

które odbyło się w Warszawie w 
dniach 6 i 7 lipca br. Posiedzenie 
miało na celu opracowanie ideolo
gicznych podstaw Zjednoczonej Partii 
Robotniczej, a więc tej partu, któ
rej wpływ na kształtowanie 6ie sto
sunków politycznych, społecznych, 
gospodarczych i kulturalnych w na
szym państwie będzie decydujący — 
Jest rzeczą niezwykle charakterysiy- 
czną, że Polska Partia Socjalistycz
na, pracująca nad tym samym zaga
dnieniem, doszła do identycznych po. 
stul a tów co PPR. Dowodzi to najle
piej, że świat pracy jest całkowicie 
zgodny w rozpracowywaniu interesów 
państwa i interesów własnych oraz że 
istotna linia postępowania i plany na 
przyszłość obu partii wzajemnie się 
pokrywają.

Plenum KG PPR zajmowało się nie 
tylko sprawami polskimi. W czasie 
obrad wygłoszone zostało sprawozda
nie delegacji PPR z sesji Biura Infor
macyjnego partii komunistycznych i 
robotniczych. „Nowe droga" zamie

ściły sprawozdanie, zawarte w refe
racie Aleksandra Zawadzkiego. W ska. 
zano w nim na wszystkie istotne 
błęay, popełnione przez kierownictwo 
Komunistycznej Partii Jugosławii, 
wysnuwając równocześnie wiele 
wniosków, wzbogacających nasze do
świadczenie. Część poświęconą Jugo
sławii zamyka dyskusja, w której o- 
etatecznych wyjaśnień udzielili wice
min. Berman i Zawadzki.

Drugą część „Nowych dróg" wy
pełniają referaty: generała Mariana 
Spychalskiego — „O tradycjach Zje
dnoczonej Partii Klasy Robotniczej", 
wiceministra Jakuba Bermana — „O 
dorobku ideologicznym PPR i o zada
niach partii w przededniu zjednocze
nia" oraz ministra Hilarego Minca — 
..Wytyczne w sprawie naszego ustro
ju gospodarczego i społecznego".

> u 1erat qen Spychalskiego jest 
głębokim spojrzeniem w przeszłość 
ruchu robotniczego. „Historia przy
znała rację tej stronie — twierdzi 
referent — która zrozumiała rolę wal
ki Masy robotniczej o władzę i  ko
nieczność powiązania t«j walki z 
międzynarodowym ruchem antykapi- 
taUstycznym. Była te Jedyna szansa

wyzwolenia narodu polskiego. W 
szczególności 6towka na rewolucję w 
Rosji i  współdziałanie z siłami rewo
lucji rosyjskiej okazały się słuszne 
i zbawienne". W dalszym ciągu swe
go referatu gen. Spychalski wskazuje 
na konieczność ścisłego współdziała
nia partii polskiej klasy robotniczej 
z robotniczymi partiami innych kra
jów demokracji ludowej, z ZSRR i z 
międzynarodowym ruchem robotni
czym, a to w celu podjęcia wspólnej 
obrony przed wspólnym wrogiem im
perialistycznym j dla kontynuowania 
walki o pokój. Z tych twierdzeń au
tor wysuwa wniosek, że nacjonalizm 
jest dzisiaj wrogiem patriotyzmu i 
niepodległości a internacjonalizm 
stanowi obronę niezawisłości i suwe
renności. Z tych przyczyn walka z 
nacjonalizmem i oportunizmem jest 
kluczem do całkowitej zwartości ideo
logicznej nowej, zjednoczonej partii 
klasy robotniczej.

Referat wiceministra Bermana 
stwierdza w swych pierwszych zda
niach, że PPR wysuwała rewolucyjną, 
antyimperialistycziią koncepcję wałki 
narodowo-wyzwoleńczej polskich mas 
ludowych, opartą przede wszystkim 
o Związek Radziedki i wszystkie po
stępowe siły w świecie. Ta koncep
cja została zrealizowana. Dalszym e

tapem było powołanie do życia kon
cepcji demokracji ludowej, wyrosłej 
z pmia ideologicznego marksizmu-leni- 
nizmu w zastosowaniu do warunków 
polskich. PPR .reprezentowała jasną i 
wyraźną linię klasową. Autor stwier
dza dalej, że należy w dalszym ciągu 
wychowywać partię w duchu nie
przejednanej walki klasowej, gdyż 
teorie o wygasaniu tej walki i o po
kojowym wzrastaniu w socjalizm są 
wyrazem obcych sił klasowych. Na
leży uodpornić partię przed wahania
mi drobnomieszczańskimi i podnosić 
ideologiczny poziom jej członków, a 
to tym bardziej, że walka antyimpe- 
rialistyozna splata s ię 1 coraz bardziej 
z walką ąntykapitalistyczną i wyma
ga coraz więcej zwartości wewnętrz
nej. Z referatu autor wysuwa wnio
sek, domagający się strzeżenia czy
stości ideologicznej przyszłej partii, 
strzeżenia jej przed jadem nacjonali
zmu i zakały oportunizmu.

Ostatni wreszcie referat wygłoszo- 
ny przez ministra Minca uzupełnia 
wypowiedzi gen. Spychalskiego i w i
cemin. Bermana, związane z tematy
ką gospodarczą i społeczną. Myśli 
programowe rozwinięte przez min. 
Minca oparte 6ą o analizę obecnej 
struktury naszej gospodarki oraz od
powiadają m  pytanie 0 jakj ustrój

gospodarczy i społeczny walczymy 1 
jakimi metodami ten ustrój będzie
my budować. Autor stwierdza, że sy
stem gospodarczy i społeczny demo
kracji ludowej polega nie tylko na 
tym, że współistnieją w nim elemen
ty socjalistyczne, kapitalistyczne i 
droibuotowarowe, ale polega także na 
tym. że elementy socjalistyczne od
grywają w nim rolę decydującą i że 
w drodze ostrej walki klasowej pod
porządkowują sobie, ograniczają i 
w ypierają elementy gospodarki kapi
talistycznej, przekształcając jedno
cześnie elem enty qospodarki drobtno- 
towarowej. Z kolei minister Minc a- 
nałizuje stosunki gospodarcze i walkę 
klasową na wsi i omawia zasady bu
downictwa socjalistycznego, uwypu
klając znaczenie spółdzielczości w tej 
budowie. Autor twierdzi, że w demo
kracji ludowej ta spółdzielczość mo
że rzeczywiście powstrzymać kapita
listyczny rozwój wsi i potrafi ją skie
rować na nowe tory rozwojowe.

Również w drugiej części „Nowych 
dróg” zamieszczono ciekawe wypo
wiedzi dyskutantów, dzięki którym 
referaty skomentowane zostały z rów
nych punktów widzenia i stają *4 
zrozumiałe we wszystkich swych 
szczegółach. J .  %
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Jutro ogłoszenie Karty Praw Młodzieży

Tysiąc kilometrów przez dżungle
T p rzesz li p ie c h o tą  d e le g a c i Y ietnam u

< S " S e ,r« c § °  ^
A trakcją dnia wczorajszego było 

przybycie dwóch now ych członków 
delegacji młodzieży V ietnam u (Indo- 
chiny),  ̂ k tó rzy  dowiedziawszy się o 
m ającej się odbyć konferencji, mimo 
przeszkód staw ianych  im  przez w ła
dze francuskie, postanow ili wziąć w 
niej udział.

Jeden z delegatów  vietnam skich 
Nguyensi Y an How eng podzielił się 
z przedstaw icielem  A P l sw oim i w ra
żeniami z odbytej wędrów ki.

Nguyensi delegow any został przez 
kongres młodzieży v ie tnam skiej na 
konferencję w  W arszawie. Poniew aż 
norm alna droga przez po rty  Y ietna
m u okupowane przez w ojska f ra n 
cuskie była n iedostępna, delegaci 
postanowili przebyć pieszo tysiąc- 
kilom etrową odległość, dzielącą ich 
od najbliższego po rtu  indyjskiego, 
skąd mogliby sta tk iem  odbyć dalszą 
podróż.

Po pełnej tru d u  w ędrów ce, w  cza
sie k tórej zagrażało im  w iele nie
bezpieczeństw, delegaci szczęśliwie 
dotarli po trzech m iesiącach podró
ży do po rtu  Rangoon. S tam tąd  s ta t
kiem, a następnie sam olotem , dosta
li Się do W arszawy.

Zapytany o w arunki, w  jak ich  ży
je  obecnie młodzież vietnam ska, 
Nguyensi odpowiedział, że jakko l
wiek w alka o niepodległość trw a 
nadal, to młodzież na oswobodzo
nych terytoriach zdobyła już należ
ne jej p raw a socjalne. Z dum ą pod
kreśla on fakt, że obecnie już 24 
procent młodzieży vietnam skiej u - 
mie czytać i  pisać. Je st to  w ielkie 
osiągnięcie, jeśli się weźm ie pod u -  
wagę, że poprzednio n a  terenie t.

zw. francuskich  Indoehin panow ał 
praw ie stuprocentow y analfabetyzm .

„Pragnęliśm y wziąć udział w  kon- 
gf esie ~  m ówi delegat V ietnam u — 
aby domagać się w raz z innym i 
przedstaw icielam i młodzieży demo
kratycznych p raw  dla całego y ie tn a 
mu.

N guysensi jest studentem  jednej

ze szkół technicznych, jakie pow sta
ły n a  terenach wyzwolonych. Idąc 
w  daleką drogę zostawił w  domu 
dwie młodsze siostry i  brata, który 
walczy w  oddziałach partyzanckich 
o wolność swojej ojczyzny.

W ostatni dzień Międzynarodowej 
K onferencji Młodzieży Pracującej 
w ydane będzie orędzie do młodzieży 
całego św iata i K arta  P raw  Mło
dzieży.

Wieczorem wszyscy delegaci, bio
rący udział w  konferencji w yjadą na 
trzydniową wycieczkę do Krakowa, 
Katowic i  Wrocławia.

Rokowania są na dobre] drodze
Na marginesie rozmów moskiewskich

Moskwa, 14 sierpnia (S). Czwart
kow a konferencja min. Mołołowa z 
przedstaw icielam i państw  zachod
nich  trw ała  niecałe 3 godziny.

A m basador Stanów  Zjednoczonych 
Bedell Sm ith  przy  w yjściu z K rem la 
powiedział korespondentom , że roko
w an ia są n a  dobrej drodze.

Trzej przedstaw iciele państw  za
chodnich udali się następnie do am 
basady Stanów  Zjednoczonych, aby 
uzgodnić Sprawozdania, k tóre m ają 
wysłać swym  rządom.

Zdaniem  niektórych obserwatorów  
politycznych, należy przewidywać, 
że rozmowy moskiewskie zbliżają się 
do końca. Inn i jednak  koresponden
ci są zdania, że należy oczekiwać 
dalszych rozmów.

P rzed  udaniem  się na Krem l, am 
basadorowie zachodnich m ocarstw  
odbywali długie narady  w  środę do 
późna w  noc i  w  czwartek. P rzypu
szczalnie otrzym ali nowe instrukcje 
od swoich rządów. Ja k  dotychczas 
nie ujawniono treści rozmów am ba
sadorów  z m inistrem  Mołotowem

K o n fe re n c ja  d u n a jsŁ k

D e le g a t a m ery k a ń sk i żą d a  
u d zia łu  N iem iec w k om isji

Belgrad, 14 sierpnia (APl). N a wczo
rajszym rannym posiedzeniu konfe
rencji dunajskiej, które odbyło się 
pod przewodnictwem delegata Bułga
rii Kemenowa, zaaprobowany został 
art. 4 radzieckiego projektu konwen
cji. Delegat USA wstrzymał się od 
głosowania, zaś delegat brytyjski i 
francuski nie brali w nim udziału.

N astępnie zebrani przeszli do art. 
5 projektu konwencji. Delegaci trzech 
mocarstw zachodnich zgłosili swe po
prawki, domagające się włączenia 
przedstawicieli mocarstw zachodnich 
w skład komisji dunajskiej.

W ystępując w obronie swej po
prawki, delegat am erykański oświad
czył, że Stany Zjedn. wraz ze Zw. Ra
dzieckim ponoszą całkowitą odpo
wiedzialność za pokojowe uregulowa
nie sytuacji w Europie. Dodał on, że 
Stany Zjednoczone są bezpośrednio 
zainteresowane w sprawie żeglugi na 
Dunaju. Zdaniem delegata am erykań
skiego, Niemcy winny być również 
dopuszczone do udziału w tej kon
wencji. Oświadczył on, że Stany 
Zjedn. nie upierają się przy swym 
stałym członkostwie w komisji i go
towe są zrzec się go wówczas, gdy 
Niemcy i Austria wejdą w skład ko
misji dunajskiej.

Delegat jugosłowiański Bebler w y
powiadając się przeciwko poprawce 
amerykańskiej przypomniał, że odpo
wiedzialność za pokojowe uregulowa
nie spraw europejskich bierze na sie
bie Rada Bezpieczeństwa oraz Rada 
Ministrów Spraw Zagranicznych.

Delegatka Rumunii Anna Pauker na.

ś wie tliła dokładnie problem konwen
cji dunajskiej, stwierdzając, że do 
poprzedniej konwencji Anglia i Fran
cja weszły jedynie czasowo. Przedsta
wiciel W. Brytanii część swej wypo
wiedzi poświęcił obronie planu Mar
shalla. Ignorując powszechnie znany 
fakt, że plan ten odebrał samodziel
ność Anglii, delegat brytyjski stwier
dził, że naród jego „z radością bie
rze udział w planie Marshalla" i po
wtórzył swe żądania odnośnie włą
czenia W. Brytanii do komisji dunaj
skiej, powołując sie na fakt, że była 
ona od dawna jej członkiem.

ani też narad  m iędzy am basadoram i. 
Rozmowy otoczone są całkow itą ta 
jemnicą. Według domysłów obser
w atorów  politycznych, podczas po
przedniej konferencji min. Mołotow 
m iał przedstaw ić poglądy Zw. Ra
dzieckiego. Logicznie za tym  przy
puszcza się, że am basadorowie za
chodnich m ocarstw  przekazali w  
czw artek min. Mołotowowi poglądy 
swoich rządów.

Londyn, 14 sierpnia (S). Dyploma
tyczny korespondent Agencji- Reute
ra donosi, że wśród obserwatorów dy
plomatycznych panuje przekonanie, iż 
przedstawiciele trzech mocarstw za
chodnich zwrócą się z prośbą o nastę
pną konferencję z generalissimusem 
Stalinem.

Sprawozdanie z konferencji z min. 
Mołotowem, przeprowadzonej w 
czwartek, nadeszło już do Londynu. 
Brytyjski gubernator wojskowy w 
Niemczech, generał Sir Brian. Robert
son został zawezwany z Berlina do 
Londynu na naradę w sprawach tech
nicznych, w związku z rozmowami 
prowadzonymi obecnie w Moskwie, 
a dotyczącymi sytuacji berlińskiej. 
Jak sądzą obserwatorzy dyplomatycz
ni, zawezwanie generała Robertsona 
do Londynu jest wskazówką, iż pro
blem waluty w Berlinie jest głów
nym przedmiotem dyskusji, a możli
we, że był również omawiany na 
Kremlu.

Minister Laszio objął 
urzędowanie

Budapeszt, 14 sierpnia (P). W  dniu 
dzisiejszym węgierski minister sp&aw 
zagranicznych Rejlk Laszlio, z okaziji 
objęcia urzędowania podejmował a- 
kredytowany korpus dyplomatyczny. 
W  zastępstwie nieobecnego dziekana 
korpusu dyplomatycznego, ambasado
ra radzieckiego w Budapeszcie Puszki
na, poseł francuski w Budapeszcie H. 
Gauguie przywitał nowego ministra 
i przedstawił mu członków korpusu 
dyplomatycznego.

W ftwłspfiu o im siew ow a Amery k ę

M ła c e  rozpoczyna akcją wyborczą
Nowy Jork, 14 sierpnia (S). W 

związku ze zbliżającym i się wybo
ram i n a  prezydenta Stanów  Zjedno-

Bruenitig ratuje Schachta
Berlin, 14 sierpnia (P]- Przewodni

czący najwyższego trybunału denazi- 
fikacyjmego w strefie amerykańskiej, 
który rozpatruje obecnie apelację 
Schachta, podał do wiadomości, że 
władze amerykańskie zabiegają o to, 
ażeby trybunał wysłuchał zeznań b. 
kanclerza Brueninga w tej sprawie. 
Z kół zbliżonych do Brueninga dono
szą, iż b. kanclerz gotów jest złożyć 
zeznania na korzyść Schachta, gcłyż 
jest niezwykle zainteresowany w po- 
poprawie jego sytuacji.

Wojska generała Markosa atakują
Rzym, 14 sierpnia (P). Agencja Elef- 

teri ELlada donosi, że na wszystkich 
frontach zwiększyła się aktywność ar-

Bunt w armii burmańskiaj
Nowy Jork, 14 sierpnia (P). Jak 

wynika z depesz Assiociated Press z 
Burmy, batalion żołnierzy w pełnym 
uzbrojeniu przeszedł na stronę par
tyzantów, prowadzących walkę zbroj
ną z rządem Burmy. Żołnierze udali 
się na 26 samochodach ciężarowych 
do okręgów, zajętych przez powstań
ców.

Również w pobliżu Ragoon zbun
towało się 350 żołnierzy, którzy we
zwali inne oddziały rządowe do oba
lenia obecnego rządu burmańskiego. 
Doszło do walk, w wyniku których 
zbuntowani żołnierze wycofali się do 
miejscowości Prome, położonej w od
ległości 160 mil na północ od Ran- gooa.

mii demokratycznej. Na górze Gram
mos toczą się od 60 dni niezwykle za
cięte walki. W  Tessalii, w Macedonii 
i na Peloponezie inicjatywa spoczywa 
w rękach żołnierzy gen. Markosa.

W Tessalii armia demokratyczna 
odniosła poważny sukces, zajmując 
miejscowość Kalambaka. Na Pelopo
nezie oddziały demokratyczne wdarły 
się do miasta Tripolis. W Epirze woj
ska demokratyczne zwiększyły swój 
stan posiadania na odcinku Souli i 
prowadziły walki zaczepne na górze 
Olimp oraz w rejonie Beles, Ńigri- 
tas i Port Agrarna®. Armia ateńska 
straciła 120 żołnierzy i oficerów. — 
Zdobyto wiele cennego sprzętu wo
jennego.

czonych, p artia  postępowa ogłosiła, 
że H enry Wallace zainauguruje ofi
cjalnie kam panię przedwyborczą w 
dniu 21 sierpnia br., w ystępując na 
masowym wiecu w  Brodgefort (Con- 
neticut), gdzie przedstaw i szczegó
łowo swój program  wyborczy.

K ierow nik kam panii wyborczej 
partii postępowej Baldw in oświad
czył, że do dnia wyborów kandydaci 
partii postępowej będą figurować na 
listach wyborczych 40 stanów  am e
rykańskich z ogólnej ilości 48 sta 
nów.

Organizacja „Młodzież postępowa 
Am eryki" w ystępująca we wspól
nym  froncie z partią  postępową o- 
świadczyła, że zarówno partia  demo
kratyczna jak  i republikańska roz
puściły kongres na okres w akacyj
ny  nie uchwaliwszy żadnych posta
nowień w  spraw ach żywotnych in 
teresów  młodzieży am erykańskiej. 
Tym samym obie partie  zdradziły 
interesy młodzieży am erykańskiej.

Am erykańska p artia  komunistycz
na zapowiada również energiczną 
kam panię w  celu poparcia kandyda
tu ry  W allace‘a.

Sc W czwartek odbyło się w Lon
dynie zamknięte posiedzenie zastęp
ców ministrów spraw zagi. w sprawie 
b. kolonii włoskich.

Spadek obrotów Lubeki
Lubeka, 14 sierpnia (APl). Obrót 

tow arow y w  porcie Lubeki w  ciągu 
ostatnich kilku tygodni zmniejszył 
się o 1/3, podczas gdy w  m aju wy
nosił jeszcze 118 000 ton, obecnie cy
fra  ta  spadła do 78.000 ton. W ko
łach gospodarczych Lubeki uważa 
się, iż powodem zmniejszenia obro
tów handlowych jest przerwanie 
handlu ze strefą  wschodnią, spowo
dowane wprowadzeniem odrębnej 
reform y w alutowej w  strefach za
chodnich.

Jedyny medal Polski
A ntkiew icz zdobyw cą b rą z o w e g o  m e
dalu. — Szabliści po lscy  n a  5  m iejscu . 
P iłk arze szw ed zcy  m is trz a m i o lim pij

skim i.
(Obsługa własna „Dziennika Polskiego")

W przeddzień zakończenia XIV Igrzysk Olimpijskich doczekaliśmy 
się poważniejszego sukcesu Polski. Jest nim  zdobycie brązowego m eda
lu przez naszego boksera A leksandra Antkiewicza, który w  walce o 3 
miejsce zwyciężył Argentyńczyka Nuneza na pkt, Byia to piąta z kolei 
w alka Antkiewicza w turnieju  olim pijskim, z których zwyciężył 4 razy: 
T rane (Filipiny), Gareia A rcila (Peru), Bung Nan Su (Korea) i Nunez 
(Argentyna), a  jedynie jedną walkę przegrał z Włochem Fcrm enti w 
półfinale. Antkiewicz jest jedynym  Polakiem, który w  turn ie ju  olim
pijskim zdobył m edal dla Polski.

Nasz szablista Sobik, który zakwalifikował się po czwartkowych 
w alkach do półfinałów zajął w swej grupie 6 miejsce i do finału już nie 
doszedł. Natom iast polska szablowa drużyna uzyskała po dokładnych 
obliczeniach 5 miejsce, co przysporzyło Polsce nowe dwa punkty.

Ogółem nasi sportowcy zamknęli bilans 'cyfrowy uczestnictwa w  Q- 
limpiadzie 12 zdobytymi punktam i (Antkiewicz 4,> W ajsówna i Łomow* 
ski po 3 oraz szabliści 2).

W sobotę nastąpi oficjalne zakończenie Igrzysk.

BOKS

Spotkania o 3 miejsce
W aga musza: Su Han (Korea) — 

Majdllodh (CSR) na piki.
W. kogucia: Venegas (Porto R.) — 

Domenedh (Histąp.) na pkt.
W. piórkowa: Antkiewicz (Polska) 

—Nunez (Arg.) na pkt-

Aleksander Antkiewicz

W. lekka: W ad (Dania) — Smith 
(USA) v. o.

W. półśrednia: D'Ottavio (Wł.)— 
Perez (Poł. Afryka) na pkt-

W. średnia: Fonitana (Wł.) — Mc 
Keon (lik) v. o.

W. półciężka: Gia (Arg.) — Holmes 
(Arastral.) teohin. k. o.

W. ciężka: Arthur (Poł. Afryka) — 
Muller (Szlwajic.) v. o.

Zwycięzcy olimpijscy
W fimiałaćh o 1 i  2 miejsce zwycię

żyli:
W. musza: Pemez (Arg.) — Baudii- 

neilli (Wł.) na pkt.
W. kogucia: Cslik (Węgry)—Zuddas 

(Wł.) na pkt.
W. piórkowa:- Formeoit: (Wł.) —

Shephend (PM. Afryka) na ptot.
W. lekka: Dreyer (PM. Afryka) — 

Yisisers (Belgia) na pkt.
W. półśrednia: Tomma (CSR) -— Her

ling  (USA) na pkt.
W. średnia: Papp (Węgry)—Wrigłh 

(Anglia) na pkt.
W alki w. ostatnich dwóch wagach 

odbyły się po północy.

S f  d z ie w ie  z a w ie d li
W bokserskim turnieju olimpijskim 

sędziowie wydawali orzeczenia według 
własnych upodobań. Oczywiście po
wodowało to wiele protestów, jednak 
odirzucanyfch i krzywdzenia lepszych 
bokserów. Z naszych sportowców naj
więcej p-oknzywdżony był Szymura. 
Wtalu działaczy i sędziów bokserskich 
rezygnowało ze swych stanowisk w 
sportowych władzach bokeenskidh. Po
za dyr. Zapłałką (Polska) zrezygno
wali m. in. — także przew. AIBA Gra- 
raot (Fratnioja) i wszyscy sędziowie 
francuscy.

PIŁKA NOŻNA
W meczu finałowym Szwecja po

konała Jugosławię w  stosunku 3:1 
(1:1).

W  spotkaniu o tnzeicie miejsce Da
nia pokonała Anglię 5:3 (3:2).

HOKEJ NA TRAWIE
Brązowy medal olimpijski w hoke

ju n.a trawie zdobyła Holandia, zwy
ciężając, w powtórzonym meczu o 
trzecie miejsce, Pakistan w stosunku 
4:1.

KOLARSTWO
Kolarski wyścig szosowy na dy

stansie 195 km przyniósł następujące 
wyniki: 1) Beyaert (Francja) 5:18,12; 
2) Oorting (Holandia); 3) W outers 
(Belgia) ; 4) Delathouwer (Belgia); 5) 
Johansson (Szwecja); 6) Maitlaao’ 
(Anglia); 7) Hoodin (Australia); 8) 
Thomas (Anglia).

SZERMIERKA
W finale w szabli w konkurencji 

indywidualnej pierwsze miejsce zdo
był Węgier Gerevich, wygrywając

wszystkie spotkania — 7 zwyc., 2) 
Pintone (Włochy) — 5 zwyc., 3) Ko- 
va-cs (Węgry) — 5 zwyc., 4) Lefeyre 
(Francja) — 4 zwy-c., 5) W orłh (USA) 
2 zwyc., 6) Dare (Wło-ćhy) — 2 zwyc.

Szermierze polscy startujący w kon
kurencji drużynowej w szabli zajęli 
definitywnie piąte miejsce na 2L 
państw uczestniczących w turnieju. 
Pnzed Pollską znalazły się jedynie ze
społy Węgier, Wł-o-ch, USA i Belgii.

HIPPIKA
K onkurs ujeżdżania konia w ygrał 

fept. Chevalier (Francja), 2. por. An
derson (USA), 3. ppłk. H enri (USA), 
4. kpt. Selfeld (Szwecja), 5. m jr Nik- 
kelsen (Dania), 6. m arkiz Mangiłlł 
(Włochy).

W klasyfikacji zespołowej: 1. USA, 
2. Szwecja, 3. Meksyk.

JACHTING
W Torąuay zakończyły się trwaj ą* 

oe 7 dmli ołiłnpijislde zawody jachto
we. Finały: •

Kategoria „Firefly": 1) Dania —i
5.543 pkt, 2) USA — 5.408 pkt, 3) Ho* 
lamdia — 5.204 pkt.

„Star": 1) USA — 5.828 pklt, 2) Ku
ba — 4.848 pkt, 3) Holandia — 4.731 
pkt.

„Jolk": 1) USA — 5.472 pkt, 2) Ar* 
g-enityna — 5.120, 3) Szwecja — 4.033.:

„Jaskółka": 1) Anglia — 5.625 pkt, 
2) Portugalia — 5.579, 3) USA —■
4.352.

„Dragon": 1) Norwegia — 4.746
pkt, 2) Szwecja — 4.621, 3) Dania —* 
4.223.

Część olimpijczyków 
powróciła

Pierwszy transport olimpijczyków 
wylądował w Warszawie w piątek o 
godz. 18.15. Do Warszawy przyjechali 
wszyscy kajakowcy i lekkoatleci; z 
bokserów: Kolczyński, Bazarnik, Ka- 
Sipercziak i Chychła; z szermierzy:' 
Nawrocka, Wójcik, Karwicki, Zaczyk 
i  Banas. Z oficielów przyjechał inż. 
Andrzej Przeworski.

Drugi i ostatni transport przybędzie 
do W arszawy w sobotę.

Jak w lustrze odbijały się sylw etki 
biegaczy na bieżni stadionu w  Wem- 
bley, po ulewnym deszczu. Na zdjęciu 
Adamczyk (Polska) prowadzi w  biegu 
na 1500 m, ostatniej konkurencji 10» 

boju.

4 etap MMM
Zawodnicy Międzynarodowego Ma

ratonu Motocyklowego przekroczyli 
we czwartek granicę Potski witani W 
Lubawce napisem: „Witamy w Polsce 
MMM" jadąc w 4 etapie. Zespoły Cze
chosłowacji jak i Polski przybyły na-, 
dal bez punktów karnych, sytuacja 
więc pozostała bez zmian, W łochy 
wycofały się na 3 etapie, a Węgrzy 
stracili 3 zawodników z drużyny na
rodowej. Zawodnicy polscy w liczbie 
13 DrzebyO etap całkowicie bez punk
tów karnych.

Po 4 etapach MMM obok wchodzą
cych w skład teamu narodowego: Bru
na, Dąbrowskiego > Jankowskiego bez 
punktów karnych są też Polacy: Ur
baniak z Okęcia i  Paluch z Polonii 
<— Bytom.
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1 . 1 ® . b i e r n i  w d z i ę c z n e ;
A /f  iędzy , Lubaniem a Zgorzelcem 
f ’ -*- autobus zepsuł się. Zatrzymał 
się na szczycie wyniosłości u k ra
wędzi wsi, zwanej Łagów. G izieś 
już spotkałem tę nazwę, ale nie mo
głem sobie przypomnieć gdzie. Do
piero jeden ze współtowarzyszy po
dróży, pewien inspektor oświaty 
rolniczej przyszedł z pomocą mej 
pamięci i w zwięzłych zdaniach od
tworzył obraz najpiękniejszej m iej
scowości letniskowej na Ziemi Lu
buskiej koło Toporowa. Tam ten Ła
gów leży wśród lasów na półwy
spie, wrzynającym  się głęboko w 
przepiękne jezioro — ten tu taj jest 
zwykłą, niczym nie wyróżniającą się 
wsią dolnośląską — wsią z ładnymi, 
murowanymi domkami. otoczonym; 
ogrodami, a dalej rozfalowaną do
liną zbóż.

Inspektor wie, że jestem  dzienni
karzem i być może dlatego opowia
da mi wyczerpująco o obecnym cha
rakterze zachodniej wsi. — „Czy 
pan wie — pyta — co najbardziej 
uderza przybysza, gdy po dwu lub 
trzech latach rf ©obecności w raca na 
Ziemie Odzyskane?" Długo zastana
wiam się nad tym pytaniem... — 
„Barwa tych ziem" — przychodzi ml 
znowu z pomocą inspektor j nagle 
prawda jego słów sta je  się zrozu
miała i  oczywista.

Ależ tak  — byłem tu ta j dwa < trzy 
lata temu, oglądałem pustkę nie
zmierzonych obszarów, ogromne sza- 
ro .rude pola, tchnące nieopisaną 
melancholią. Czerwone chorągiewki 
i tablice ostrzegawcze znaczyły za
minowane obszary. Wzdłuż Odry, 
Bobru, Kwisy i Nysy od Bytomia, 
Koźla i Raciborza daleko na zachód 
po Kożuchów, Zary, Żagań i Zgorze
lec ciągnął się szeroki pas pól mi
nowych. 757 tysięcy hektarów  ziemi, 
głównie ornej, najeżonej było pu
łapkami śmierci. Pierw si osiedleńcy 
bezsilnie krążyli wokół zajętych go
spodarstw  i sm utnym i oczyma spo. 
giądali na role, czekające pługa. Od
ważniejsi przypłacili b raw urę ży
ciem i ranam i. Wówczas z pomocą 
przyszli saperzy i do połowy ubie
głego roku usunęli' bądź zniszczyli 
tu  przeszło 3 miliony sztuk min o- 
raz 3 i pół m iliona pocisków arty le
ryjskich i bomb lotniczych. 68 żoł
nierzy poniosło śmierć przy tej p ra 
cy, 106 odniosło rany. Jakiż zna
m ienny objaw  ofiarności i bohater
stwa'! Ale pługom drogę do pracy 
otwarto.

I oto zmieniły się barw y tych 
ziem. W prom ieniach lipcowego 
słońca śmieje się Dolny Śląsk zło- 
to-zieloną szachownicą łanów, wśród 
których zżęte już zboża piętrzą się 
w kopach i mendlach. Małp widać 
żniwiarzy, koszących starym i kosa
mi. Na pagórki w spinają się żni
w iarki 1 wiązarki, zagarniają im a
dłami chylące się źdźbła, przycina
ją je nisko u ziemi ; odrzucają w 
snopach na ostre ściernisko. — 
, Szczęść Boże" — leci ku żniwia
rzom — „daj Panie Boże“ — od
powiadają.

Inspektor śmieje się ! mówi: — 
„Nareszcie technika bierze za łby 
tych ludzi. Czy wiadomo panu, że 
parobczaki kłócą się o prawo pierw, 
szeństwa w  pracy na maszynach? 
Jakiż dziwny paradoks. Ci ludzie 
pochodzą nie tylko z Wielkopolski 
czy Pomorza, ty  żyją również repa- 
t r 'a n d  spod Wilna, Pińska i Nowo- 
gródczyzny, którzy długie lata za 
Bugiem bali się stalowych potwo
rów, tak  samo jak diabła i w  ślepym 
zacofaniu trw ali przy metodach go
spodarowania ich ojców i dziadków. 
Dzisiaj garną się n-a kursy  Technicz
nej Obsługi Rolniczej i zamieniają 
w mechaników, monterów, trak to 
rzystów... Napływ kandydatów  test 
tak afbrzymi, że rady dać nie mo
żna. W bieżącym roku TOR w y
szkoli 1.585 mechaników zespoło
wych, 323 ' monterów w arsztato
wych i niech mi pan wierzy aż 
12.770 kierowców traktorów.

Wyraz „technika" opanował już 
ich umysły. Koń przestał impono
wać. Teraz marzy się tu ta j o tra k 
torze, siewnikach, pługach ciągniko
wych, kultyw atorach — bo praca 
n :mi_ jest szybsza, łatwieisza i wy
datniejsza. Coraz cześciej wieś naby
wa maszyny gromadnie, a to prze
cież jest wstęp d0 gospodarki spół
dzielczej. Och — wzdycha — żeby 
to wreszcie pojęli!

Ta sam a technika skierow ała u- 
wagę osiedleńców na zagadnienia, o 
k tóiycn dawniej nigdy me myśleli 
Nie dziwmy się. Na poleskich, no 
wogródzkich lub wileńskich obsza
rach, daleko od większych osiedli, 
nie oglądano anj samochodu, ani r a 
dia, ani kina. Chłop odcięty od 
szlaków kolejowych rzadko ruszał 
w świat. Jeździł co najwyżej n a  ja r 
m ark, na odpust lub do sądu pro
cesować się ze sąsiadem. W yjątek 
stanow ili chłopcy, których pobór 
wojskowy w yryw ał z rodzinnego 
środowiska i którzy jakże często nie 
chcieli w racać do łapci z lipowego 
łyka, do ciemnej i brudnej chałupy, 
wszy i wsiowych przesądów.

Teraz los rzucił ich na znacznie 
łaskawszą ziemię, ulokował w bu
dynkach murowanych, krytych da
chówką, z jasnymi, czystymi izba
mi, urządzeniami — z którym i po
czątkowo nie potrafili obchodzić się. 
Ich nowe osiedla położone są obok 
szlaków żelaznych, linii elektrycz
nych, gpławnych rzek, zapór wod
nych, gw arnych miast... Po pierw, 
szym oszołomieniu i po żalu za da
wną cnatą — chłop w yjrzał za no
we op>otki i dostrzegł, że w  no
wym środowisku nie b rak  cieka
wych wydarzeń, że św iat jest tu ta j 
bardziej interesującym . Dlaczego nie 
skorzystać z możliwości przejazdu 
koleją i obejrzeć sobie „okolicę" i 
nowych ludzi?

Jeżdżą więc dzisiaj osiedleńcy ko
lejami, poznają k ra j i uczą się. 
Chwytam takiego jednego w pocze
kalni dworcowej w Węglińcu i py
tam  skąd pochodzi. Odpowiada, że 
spod Bolesławca, że ma 7-hektaro-

Sierpień jest miesiącem, w  którym 
należy pomyśleć o zbliżającym się 
roku szkolnym. Będzie sie on różnić 
od poprzednich lat, tak powojennych 
jak zwłaszcza przedwojennych. Jest 
to pierwszy rok realizowania szkoły 
j edenas-tołełniej.

Szkoła 11-letnia będzie się składała 
z dwóch stopni: ze stopnia podstawo
wego, to jest kilas'od I do VII włącz
nie i ze stopnia licealnego, obejmują
cego klasy VIII, IK, X i XI. Szkoła 
podstawowa jest o b o w i ą z k o -  
w a dla wszystkich dKieci w Polsce 
i daje świadectwo z ukończenia 7 
klas. Po uzyskaniu tego pierwszego 
„dyplomu" młodzież ma do wyboru 
albo szkole ogólnokształcącą, albo też 
zawodową. Obie dają matury, pozwa
lające wstąpić na wyższe uczelnię.

W  6 z k o l e  o g ó l n o k s z t a ł 
c ą c e j  nie będlżie podziału na typ 
humanistyczny i matematyczno-przy
rodniczy- W ykładane będą w szero
kim zakresie nauki ścisłe, a humani
styczne zostaną nieznacznie zweżone 
w stosunku d'o programu dawnego li
ceum humanistycznego. L i c e a  
z a w o d o w e ,  bardzo różnorodne 
(techniczne, rolnicze, handlowe, peda
gogiczne i wiele innych) dadza oprócz 
ogólnego wykształcenia wyszkolenie 
fachowe i ułatwienia w pracy w da
nym kierunku na wyższej uczelni- 
Absolwent liceum technicznego ma 
otwartą drogę na politechnikę, a han
dlowego do SGH. Nie ma jednak po
wodu do rozpaczy, gdy zamiłowania 
ulegną zmianie i kandydat na rolnika 
zechce zostać np- lekarzem. Będzie 
musiał wówczas „podgórnie" jakiś je
den czy dwa przedmioty (np. łacinę) 
i zdać egzamin dodatkowy, uprawnia
jący go do zapisania sie na uniwer
sytet.

Szkoła 11-letnia tak układa pro
gram, że można go skończyć o rok 
wcześniej, niż przy dotychczasowym 
systemie. Nie we wszystkich klasach 
program ten sie zmienia, zwłaszcza w 
okresie przejściowym. Np. klasa X i 
XI zachowuią w tym roku program I 
i II klasy dawnego liceum. Na przy
szłość program klas od VIII do IX 
zawierać będzie więcej bioloqii, geo- 
drefii, zwłaszcza gospodarczej i geo
logii Wprowadzony zostanie nowy 
przedmiot: propedeutyka nauk społe
czno-ekonomicznych. Jeżeli chodzi 0 
lęzyki obce, to uczeń obowiązany jest 
wybrać jeden ie ' '

we gospodarstwo, dwie krowy, ko
nia, świnie, drób 1 sad. Wyjaśniam, 
mu, że nie o to mi chodzi, ale skąd 
przywędrował na Ziem1'?  Zachodnie. 
Wówczas dopiero daje właściwą od
powiedź. Takie samo pytam e zada
wałem  później wielu innym  osie
dleńcom i zawsze Doznawałem le- 
gniezan, łubańczyków, jaworzan, 
złotorian. a nigdy lwowiaków, Pole- 
szukćw lub w ilnian. W Głogowie 
m łoda m atka przedstaw iając mi 
swe ow uletnie dziecko, powiedzia
ła: ,To już czystej k r W  głogowia- 
n in“. Była w  tym  w yrażeniu pewna 
dum a t chęć w ykazania głębokiego 
przyw iązania do nowego siedliska.

Inny je-st stosunek człowieka do 
pustki 1 m artw ych obszarów i inny 
do zagospodarowanych przez siebie 
terenów. Złoto-izielona szachownica 
pól na Ziemiach Odzyskanych prze
kształciła dusze osiedleńców i w y
m iotła b nich resztki tęsknot Za
pytajcie jakiegokolwiek w ieśniaka, 
zbierającego plony ze swych pól, 
czy zam ieniłby dzisiejsze gospodar
stwo na dawniejszy tryb  życia. Ro- 
ześrrcęje się 1 powie — „Ozy ia 
głupi?"

Snują się d en ie  na zachodniej wsi. 
Gdybyśmy na niej mieli tyle biblio
tek  łub’ świetlic, ile tam  szynków — 
było by całkiem inaczej. W ejdźmy do 
pierwszej gospody, obojętnie o ja 
kiej porze dnia i obserw ujm y za
glądających tu  ludzi. Nadchodzą po
jedynczo lub grupam i i niewielu do
rosłych wycbodzli stąd nie w ypiw 
szy chociażby jednego „głębszego". 
N aw et rankiem , w  żar i pracę, w  
dzień zwykły i świąteczny, naw et

» w klasie VIII musi się zdecydować 
czy woli aż do m atury studiować łaci
nę, czy też drugi język nowożytny. 
Jeżeli wybiera dwa języki nowożytne, 
to jeden z nich musi być slł)W i|ński 
(rosyjski, a w niektórych szkołach do 
wyboru rosyjski, czeski, bułgarski 
itd.).

Najtrudniejszy do zorientowania się 
dla wielu osób ie®t sposób przecho
dzenia młodzieży z klas dawnej szko
ły powszechnej, gimnazjum czy lice
um do obecnej szkoły 11-letniei. Rok 
szkolny 1948/49 jest uważany za okres 
przejściowy i sprawa została rozwią
zana w ten sposób: z klasy VII szk. 
powsz. do kil. VIII szk. 11-letniej, z 
klasy VIII lub wyrównawczej do ki. 
IX, z klasy II gimnazjalnej do ki. IX, 
a z klasy III gimn. do ki. X, z klasy 
I licealnej do ki. XI. Klasa IX jest 
klasa przejściową (zorganizowana tyl
ko na bieżący rok), a z klasy III gim
nazjalne]' uczniowie m ają prawo prze
chodzenia także do liceów zawodo
wych.

Nowy również jest fakt, że od 1 
września tego roku nie będzie prywa
tnych szkół podstawowych. Prywacie 
szkoły w stopniu licealnym mogą je
szcze istnieć, za specjalnym pozwole-

kobiety, ba — dzieci g am ą  się ku
ladzie. D w unastolatki o bezczelnej 
pozie idą przez wieś, ćmiąc papie
rosa i n ik t im  naw et uw agi nie 
zwróci. Jeszcze boleśniejszy jest 
fakt, gdy tak i sm arkacz paradu je  w 
związkowej koszuli i  gdy w ydaje mu 
się, że w łaśnie z tego ty tu łu  je s t już 
„dojrzały".

Nie rozw arły się jeszcze b ram y 
wsi na przyjęcie ośw iaty pozaszkol
nej i rzeczywistej kultury . Nielicz
ni chętni pozostaw ieni są w  w ielu 
przypadkach sobie samym. Nie zaw 
sze dają radę  i  na organizow anych 
uroczystościach spodnie pyżam  j ko
szule z czerw onym i wstążeczkam i 
im itu ją  stro je ludowe, a naiw ne i 
głupie śpiewki — polską pieśń lu
dową.

B rakuje gazet i  książek, a przede 
w szystkim  ludzi, którzy nauczą ta m . 
tejszyćh czytać. Społeczników trze 
ba tam  posłać, oświeconych synów 
chłopskich, k tórzy  najlepiej znają 
ludzi, wśród których w yrośli i po
tra fią  przem ówić do nich ich w ła
snym  językiem. Obcego przybysza 
n ik t tu  nie usłucha. Po p ionierach 
zagospodarow ujących te ziemie ■— 
złoto-eielone pola czekają na pionie
rów  kultury . Czas już, by  ruszyli w 
teren. P raca  ich w yda drugi w ielki 
1 odm ienny plon — bo ziem ia te  o . 
cenią , tru d  w n ią włożony i u%iie 
być wdzięczna".

T rąbka autobusu odwołała nas z 
drogi. P ękaty  w ehikuł został już n a
praw iony i  ruszyliśm y w  dalszą 
drogę.

TADEUSZ PASIKOW SKI

niem ministra Oświaty. Szkoły podsta
wowe beda nadal koedukacyjne, na
tomiast. licea w miarę możności two
rzyć się"''będzie oddzielnie dla chłop
ców i dla dziewcząt.

W tym roku szkolnym obowiązkowi 
powszechnego nauczania podlegają 
następujące roczniki dzieci: do szko
ły podstawowej musA, chodzić dzieci 
urodzone w  okresie 19%>—1941, Dzie
ci urodzone w roku 1354 m ają prze
dłużony obowiązek szkolny, jeżeli 
znajdują się w  klasie VI feb VII, a 
uczniowie z tego rocznik* którzy 
znajdują się w niższych kla |pch  ma
ją prawo ukończenia szkoły, o ile ze
chcą, Młodzież po ukończeniu lat 16 
nie może Pozostawać w szkole pod
stawowej, (ki, I—VII) lecz móże ten 
sam kurs przerabiać w odpowiedniej 
szkole dla dorosłych. Dla młodzieży 
pracującej w  dalszym ciągu utrzymy
wane będą klaąy popołudniowe (jed
na klasa trwa 1 rok szkolny).

Władze szkolne dążyć będą, aby 
każdy obywatel polski miał przynaj
mniej ukończona szkołę podstawową 
7-letnią, Jest to jedyna droga do zli- 
krwjdowania na przyszłość klęski anal
fabetyzmu, oraz do przygotowania 
kadr pracowników na odpowiednim 
poziomie.

Wrzesień mtesUęceni 
odbudowy Warszawy

Prezydium  Stołecznej Rady Naro
dowej uchw aliło zwrócić się d0 
w szystkich rad  narodowych na te
ren ie k ra ju  z gorącym  apelem w 
spraw ie wzmożenia akcji zbiórko, 
wej na rzecz odbudowy stolicy. Apel 
zw raca uwagę, że z inicjatywy i z 
w ybitnym  udziałem  _ wojewódzkiej 
powiatowych, m iejskich i gminnych 
rad  narodow ych w inny w bież. roku 
pow stać w  całym  k ra ju  komitety 
odbudowy stolicy. Zbiórki na ten 
cel, jak  i w  la tach ubiegłych, wyzna, 
czone zostały na miesiąc wrzesień

Miniaturowy samochód
Duże zainteresow anie wywołał w 

K atow icach m in iaturow y samochód, 
skonstruow any przez mechanika 
P aństw . F ab ryk i Koców w Skoczo. 
wie, E. Kępnego. Samochód ten zbu
dow any został z części motocyklo
wych i zaopatrzony w  karoserię z 
dykty. Do napędu  wozu konstruktor 
przystosow ał siln ik  do piły mecha. 
nicznej o pojem ności 200 cm*. Przy 
130 kg w agi w łasnej wóz rozwija 
szybkość do 80 km  na godzinę, zu- 
żyw ając przeciętn ie 4 1 benzyny na 
100 km-

W edług zdania konstruktora, przy 
zastosow aniu do budowy karoserii 
blachy  alum iniow ej, można wydatnie 
sbniżyć ciężar wozu i tym  samym 
ograniczyć zużycie paliw a. Koszt bu. 
dow y m ałego sam ochodu wynosi ok.
90.000 zł.

W YPADEK NA ZALEWIE 
SZCZECIŃSKIM. N a zalewie szcze
cińskim  w ydarzy ł się wypadek, kłó. 
ry  n a  szczęście n ie  pociągnął za so
bą o fia r w  ludziach. Podążający w 
nocy z M iędzyzdrojów  do Szczecina 
pasażerski sta tek  „Jolanta" wpadł 
na p łynący jach t „Konrad". Wsku
tek  silnego zderzenia, jach t zatonął 
Dzięki spokojnej pow ierzchni zale
wu, 9-osobowa załoga uratow ała się.

Słowa bez pokrycia
Parę dni temu w felietoniku p. f. 

„Wspomnienia młodości“ omawialiś
m y list grona nauczycielskiego Pań
stwowej Szkoły Gospodarstwa Domo
wego w Krakowie. Nauczyciele i nau
czycielki tejże szkoły, w trosce o byt 
b. dyrektorki tej szkoły, p. Bieńkow
skiej — apelowali do dawnych uczen
nic pani B., aby pośpieszyli je j z ma
terialną pomocą.

Przy okazji wysunięto zarzut, że z 
nieznanych powodów Zarząd Miasta 
Krakowa wstrzymał rzekomo wypłatę 
em erytury 85-letniej b. dyrektorce 
szkoły.

Zarząd M iejski pismem do Redakcji 
z dnia 5 bm. wyjaśnia, że regularnie 
co miesiąc przekazuje emeryturę p. 
Bieńkowskiej, podając nawet dokład
nie, że ostatnie 4 przekazy przesiano 
w dniach: 13 kwietnia, 22 maja, 1 
czerwca i 5 lipca.

Nie darmo we wspomnianym felie
tonie tytułow aliśm y nasz Zarząd Miej
ski —» zacnym i szanownym! Nie tyl
ko em erytury zasłużonej staruszce nie 
wstrzymał, lecz także szybko nadesłał 
nam rzeczowe wyjaśnienie.

Zawiniło natomiast grono nauczy
cielskie Państwowej Szkoły Gospodar
stwa Domowego, wysuwajct% gołosłow
ny zarzut — nie sprawdziwszy uprze
dnio, jak się rzecz naprawdę przedsta
wia. Moralną odpowiedzialność ponosi 
więc w tym  wypadku  owo grono nau
czycielek i nauczycieli tej szkoły, 
podpisanych solidarnie pod wspomnia
nym listem do naszej Redakcji.

Robiąc komuś gołosłowny, nie prze
m yślany zarzut — czynimy mu nie
małą krzywdę. Prosimy równieł 
w szystkie inne osoby pojedyncze i 
grona osób — etby w przyszłości mnie] 
lekkom yślnie formułowali niezasłu
żone zarzuty!

Przy tej okazji przytoczym y wyjaś
nienia Poczty w  sprawie felietoniku 
„Reformatorzy ortografii". Niezawo
dna i zawsze uprzejma Poczta spraw
dziła dokładnie, jak to było z tą Pie‘ 
czątką „Busko Zdruj" — przez „a“ 
zwyczajne.

Dowiadujemy się, że na pieczątce 
jest prawidłowy napis: BUSKO ZDRÓJ. | 
Niestety, czasem odcisk pieczątki bY‘ 
wa niedokładny i  w tedy wygląda zip  
pełnie tak, jakby Poczta tolerowałl 
pieczątki z tak zw. bykami ortogra
ficznymi. Poczta przesłała nam wzory 
prawidłowych i  nieprawidłowych od* 
cisków pieczątki z Buska i nadmieniła, 
że pieczęcie urzędowe sporządza Men
nica Państwowa 1 przed oddaniem dO 
użytku  każda pieczątka jest tak sta- 
rannie sprawdzona, że nie ma nawet 
mowy o błędach.

A więc, reasumując, nawet tak po
tężna instytucja, jak Poczta, ma k>o- 
poty z o d c i s k a m i .

M. BRZEZIŃSKI
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Narada b le few a Wraclawin
W e W rocławiu odbył się pierwszy 

wspólny zjazd naczelników służby ko
lejowej, poświęcony m. in. sprawie 
przewozów jesiennych, przewidywa
nych przewozów na okres najbliż
szych lat, odpowiedniego przygoto
wania taboru oraz nowoutworzonej 
komisji usprawnienia kolejnictwa.

W czasie zjazdu wygłoszono kil
ka referatów, z których wynika, że 
jesienny szczyt przewozów towaro
wych na PKP {głównie kartofli i bu
raków) kształtuje się zazwyczaj o 20 
procent wyżej ponad przeciętny po
ziom miesięcznych przewozów całe
go roku. Nasilenie to jest wywołane 
poza tym przez nierównomierne tęt
no życia gospodarczego, które wzma- |

ga się z końcem roku budżetowego.
W  chwili obecnej PKP dysponuje 

poważną rezerwą 200.000 wagonów 
towarowych i odpowiednimi rezerwa
mi parowozów (Hal przewozów gospo
darczych w okresie jesiennym. N a
leży przewidywać, że przewozy to
warowe wzrosną za kilka dni w dwój
nasób, ruch pasażerski natomiast da 
przyrost około 70 procent. W  dziedzi
nie usprawnienia obrotów i lepszego 
wykorzystania taboru mamy już obec
nie dodatni© wyniki. Np. dzienny 
przebieg czynnego parowozu towaro
wego wynosi 160 km (przed wojną 
143 km), wagonu osobowego zsś 220 
km, tzn. o 40 km więcej niż przed 
wojną.

Skutki huraganu ur urój. śląsko-dąbrowskim
Gwałtowny huragan, jak i prze

szedł ostatnio nad  woj., śląsko-dąb
rowskim, wyrządził znaczne szkody 
i pociągnął za sobą kilkanaście ofiar 
wśród ludzi. Jak  dotychczas ustalo
no, w pow. Bytom w skutek hu raga
nu^ uszkodzone zostały w  m ajątku 
państw ow ym  Nowy Dwór budynki 
m ieszkalne oraz częściowo zalane 
zbiory.
_ terenie m ajątku państwowego 
Mikulczyce uszkodzeń doznały budyn
ki mieszkalne oraz sieć elektryczna i 
tram wajow a. W m ajątku  państw. 
„Wesoła" huragan  uszkodził zabudo. 
Wania gospodarskie, w yrządzając

s tra ty  w  wys. ok. 5 m ilionów zł. 1 
autostradzie między Chruszczem 
Godulą w ichura przew róciła k ilł 
naście drzew, pow odując chwilm 
przerw ę w  kom unikacji. W Chr: 
nowie 17 dzieci, przebyw ających 
kolonii w  Dolinie Szw ajcarski 
k tóre nie zdołały się schronić prz 
huraganem , odniosło obrażon 
Pięć ofiar przewieziono do szpita 
W Katowicach złam ane w skutek h 
raganu drzewo zabiło Otylię L ab  
W Gliwicach w icher pozrywał k 
kanaście dachów i uszkodził Iii 
wysokiego napięcia.

Zasady nowej reformy

Szkoła Jedenastoletnia
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ID ierwsze wyprawy
Peary egcT

Scotta i innych miały na celu przede 
wszystkim zbadanie okolic podbiegu 
nowych i miały charakter fragmentu-' 
rycznych ekspedycji, bez bliżej okre
ślonego p an u . System atyczne i pla
nowe badania bezkresów Arktyki 
które by przyniosło trw ałe korzyść'’' 
np. w kom unikacyjnym  w ykorzysta
niu podbiegunowych szlaków wod- 
ayoh, rozpoczęły się stosunkowo dość 
pozno.

Za pierwsze system atyczna i plano
we wyprawy polarne, które podpo
rządkowywały bezkresne krainy Ark
tyki pożytkowi i woli człowieka na
leży uznać dwie ekspedycje nauko
we instytutu Arktycznego ZSRR pod 
kierownictwem Schmidta i Papenina 
Po raz pierwszy w dziejach wypraw 
podbiegunowych, uwzględniły 0ne
prócz ścisłych badań naukow ych _
wszelkie inne możliwości, jak  wa
runki klimatyczne, kom unikacyjne, 
próby zainstalowania stałych podbie
gunowych stacji meteorologicznych, 
wykorzystanie w celach przem ysło
wych bogactw ziem polarych itd.

Wyprawy Schmidta i Papenina da
ły początek przemyślanym i plano
wym wyprawom polarnym. W  ś la d 'za 
nimi corocznie kierow ały się w stro
nę Arktyki coraz t0 nowe ekspedy
cje uczonych radzieckich, zaopatrzo
nych w pierwszorzędny sprzęt i  e- 
kwipunek nowoczesny.

WKŁAD MARYNARZY 
RADZIECKICH

Wielkie usługi w badaniu mórz 
arktycznych oddały okręty radziec
kie, pozostające w służlbie hydrogra
ficznej. Począwszy od roku 1925 
przenikały one do najbardziej odle
głych. zatok i  mórz arktycznych, 
przechodząc często naw ałnice i burze 
polarne. Uczeni, biorący udział w 
tych wyprawach, z narażeniem  w ła
snego ży d a  przebywali olbrzymie 
przestrzenie lodowe i  mórz, odkrywali 
coraz to nowe tereny, badali je i 
wciągali na m apy Związku Radziec
kiego. _ Dzięki pracom uczonych hy 
drografów radzieckich uprzystępnio
na została szerszemu ogółowi niezna
na do niedawna, ciągnąca się n a  prze
strzeni kilku tysięcy mil linia wy
brzeży dalekiej północy.

UDZIAŁ LOTNICTWA
W WYPRAWACH POLARNYCH
Do odkrycia i wzbogacenia nauki o 

Arktyce przyczyniło się  w  dużym 
stopniu lotnictwo radzieckie, którego 
pęłny rozwój umożliwił przedsiębra
nie dalekich wypraw nad Arktykiem

pow ietrzną i  badanie mórz 
połam ych z samolotów.

Lotnicy radzieccy, pozostający na 
usługach Instytutu Aiktycznego, ba
dają stan  wód mórz polarnych, prze
sunięcia lodowców. W  ten sposób to
rują oni drogę statkom  wyznaczając 
łm bezpieczną trasę w  głąb Arktyiki.

Jednym z najsłynniejszych lotni
ków polarnych jest M. Titłow. N ie
ustraszony ten pilot, zdobywca stre
fy powietrznej Arktyki, potrafił w 
czasie jednej z ostatnich swoich w y
praw do bieguna północnego, utrzym ać 
się w powietrzu około 20 godzin, 
przelatując bez lądowania 4.900 km. 
W  ciągu trzech tygodni przeleciał 
on około 40 tys. km. Niemal codzien
nie wzlatuje on na ulubionym samo
locie „ZSRR Ń-366" w  strefę po
wietrzną bieguna i przez kilkanaście 
godzin obserwuje ruchy olbrzymich 
masywów lodowych. Dzięki komunią 
katom Titłowa i jego towarzyszy, In
stytut Arktyczny ustala bezpieczne 
drogi dla okrętów polarnych lub o-

tra fi drogę kulturze w  Arktyce
rzr — ^ .Tl,: _ _

lodowców PT2eQ' niebezpieczeAs twem

BOGACTWA  
ZIEM PODBIEGUNOWYCH

Jedną z najbogatszych ziem pod
biegunowych i prawdziwą perłą Ark- 
y i jest półwysep Kola, położony za 

północnym kołem podbiegunowym, 
obmywany wodami Morza Berentsa i ' 
Morza Białego. Jest to jedna z naj- 
v a,rsZY formacji geologicznych na 

u 'i ziem skiej, o której — jeszcze 
temu pięćdziesiąt la t -  mało kto 
wiedział.

Podczas pierwszej wojny światowej 
rozpoczęto na półwyspie Kola budo
wę liirrii kolejow ej, która miała połą
czyć Leningrad i Piotrozawodzk z 
Murmańskiem. Ukończona dopiero 
pod kopiec pierwszej wojny kolej 
Murmańska nie zdążyła wywrzeć 
wpływu na życie gospodarcze Rosji. 
Dopiero po Rewolucji Październiko
wej. po wzniesieniu na półwyspie li
cznych zakładów i fabryk, kolej M ur. 
m ańska przyczyniła się do ożywienia 
przemysłu na najdalej wysuniętym 
zakątku polarnym i do nawiązania 
kontaktu z krajem macierzystym.

Półwysep Kola jest jednym z naj
bogatszych zakątków ZSRR, g d y  cho. 
dzi o jego skarby mineralne. W  Chi- 
błńskiem posiada największe w świe
cie pokłady apatytów, obliczane na 
m iliardy ton. Mieszczą się tam o- 
gromne zakłady górniczo-przemysło- 
we, produkujące superfosfaty. Z in
nych bogactw półwyspu wymienić 
należy odkryty przy przeróbce rudy 
apatytowej — nefełin, cenny zwła
szcza w przemyśle aluminiowym, 
miedź, nikiel, rudę żelazną i inna  
rzadkie metale i surowce ceramiczne.

Za czasów Rosji carskiej półwysep 
Kola liczył około 20 tysięcy ludzi, 
przeważnie rybaków. Dziś liczy prze
szło 300 tfs . Powstały tu nowe mia
sta i osiedla, jak Kirowsk i Moncze- 
gorsk, kombinat przemysłu miedzia
nego i niklowego. Murmańsk, k; ' y 
za czasów Rosji carskiej był mało- 
znaczną mieściną, wyrósł dziś na du
że miasto i  stał się stolicą kraju pod
biegunowego, wielkim ośrodkiem 
przemysłu rybnego na północy.

Podczas ostatniej wojny przy uj
ściu Eeczory rozrósł się nowy ośro
dek przemysłowy ZSRR, najbogatszy 
teren złóż węgla Arktyki. Dzięki linii 
kolejowej ośrodek ten zaopatrywał 
kraj w niezbędne surowce.

Dzięki bohaterstwu radzieckich in
żynierów i kolejarzy, powstały w 
Arkityce liczne linie kolejowe, które 
łączą ją z krajem macierzystym ZSRR. 
Liczne pociągi z ładunkiem węgla, o- 
leju mineralnego i innych surowców 
zdążają na południe, zabierając na 
północ żywność i materiały, niezbę
dne dla ośrodka przemysłowego Ark
tyki.

Arktyka jest krajem wielkiej przy
szłości. Do niedawna puste i bezlud
ne przestrzenie zamienione zostały w 
pełne ruchu miasta i osiedla ludzkie. 
Przecinają ją  w licznych kierunkach 
linie lotnicze, kolejowe i żeglugowe. 
Stacje radiowe i meteorologiczne po
suw ają się coraz więcej w  głąb pół
nocy. W yprawy uczonych radzieckich 
odkrywają coraz to nowe tereny i 
coraz nowe bogactwa. Powstają licz
ne szkoły, domy kultury, domy wy
poczynkowe, kina, teatry.

Związek Radziecki toruje coraz 
więcej drogę kulturze w gigantycz
nej pracy na dalekiej Północy. (Lew).

Dlaczego „Ostatni etap" e ie lis l 
podwśpY sukces?

Dyrektor naczelny „Filmu Polskie
go" Albrecht po powrocie z Czecho
słowacji — gdzie n5 dwu międzyna
rodowych festiwalach filmowych w 
Mariańskich Łaźniach i w Zlinie film 
polski „Ostatni etap" uzyskał jak 
wiadomo pierwszą nagrodę— podzie
lił się swymi wrażeniami i spostrze
żeniami z przedstawicielem API.

Atmosfera tych dwóch wielkich, na 
skalę międzynarodową zorganizowa
nych imprez, była całkowicie różna 
— mówi dyr. Albrecht. — Różne też 
były sądy i odmienna reakcja publi
czności. A jednak w jednym i w dru
gim konkursie jury wydało identycz
ne decyzje. Cóż jest tego przycyną?

Zacznijmy od Mariańskich Łaźni.
W  przeciwieństwie do uprzednich, 

dość szablonowych festiwalów fil
mowych w Cannes i w Brukseli, kon
kurs w Mariańskich Łaźniach odby
wał się w atmosferze gorących dy
skusji. Poruszono wiele nowych za
gadnień. Fachowcy filmowi w pier
wszym rzędzie podkreślili stronę ide
ologiczną sztuki kinowej. Film powi
nien wychowywać nowego człowie
ka. Do takiego wniosku doszło jury. 
I pod tym właśnie kątem widzenia 
klasyfikowane są filmy, zgłoszone do 
konkursu.

Konkurentów b fło  wielu i  poważ
nych. Ogółem zgłoszono 26 filmów 
pełnometrażowych i  57 krótkom etra
żówek. W  festiwalu brało udział 18 
państw i 20 narodów. W yświetlono 
ponad 80 kilometrów taśmy filmo
wej. Najpoważniejszymi naszymi kon
kurentami były ZSRR, Stany Zjedno
czone, Ukraina, Meksyk 1 F rancja

Festiwal w M ariańskich Łaźniach 
zajmował się  przede wszystkim fil
mem dokumentarnym. Filmy tego ro
dzaju są  niemal a. reguły „nie kaso
we". N ie wspominając już Stanów

Rekordowy przelot

Z  Polski do Austrii na szybowcach
Dnia 27 lipca w ystartowało z szy- 

boy/iska Żar koło Bielska trzech pol
skich pilotów szybowcowych, zamie
rzając odbyć przelot do stolicy Cze
chosłowacji, Pragi. W  czasie lotu, ze 
względu na niesprzyjające warunki 
atmosferyczne na trasie, zmieniono 
kierunek lotu bardziej na południe i 
dokonano przelotu przez teren Au
strii. W  przelocie wziął udział jeden 
z najlepszych polskich pilotów szy
bowcowych, Adam Ziętek (brał on u- 
dziął w  Międzynarodowych Zawodach 
Szybowcowych w Samedan w  Szwaj
carii), pilot Adamski i znana już dziś 
w całej Polsce pilotka Irena Kem-

Najdtuższego przelotu dokonał pi
lot Ziętek, przelatując ogółem 308 
tam, pilot Adamski przeleciał 270 km, 
Irena Kempówną, 246 km. Przelot ten 
należy do największych osiągnięć lot
niczych w  dziedzinie szybownictwa 
po wojnie.

Uczestnicy przelotu podkreślają 
zgodnie niezwykle życzliwe przyjęcie, 
jakie zgotowały im okupacyjne w ła
dze raidzieckie na terenie Austrii. — 
Cała prasa austriacka zamieściła ob
szerne notatki i  wywiady z  naszymi 
pilotami. Po dwudniowym pobycie w 
W iedniu piloci nasi powrócili do kra
ju  drogę powietrzpą, holowani przez 
samolot w ysłany z Polski. Po powro
cie do kraju  uczestnik ..przelotu do 
Austrii, Adam Ziętek, podzielił się z 
przedstaWicielami naszej prasy swo
imi wrażeniami i wrażeniami swoich 
kolegów z dokonanego przelotu.

„Lót mój trwał 7 i pół godziny — 
opowiada Ziętek. — Początkowo, po
stanowiliśmy lecieć w  kierunku Pra

gi, aby złożyć wizytę naszym kolegom 
czechosłowackim z praskiego Aero
klubu. Ze względu na brak warunków 
przelotowych ną trasie do Pragi, 
zmieniliśmy kierunek bardziej na po
łudnie. Po pięciu godzinach grupowe
go lotu, w czasie którego wszystkie 
trzy szybowce znajdowały się w śre
dniej odległości od siebie około 500 
metrów, zgubiłem swoich towarzyszy 
w gęstej chmurze. W  chmurze tej u- 
zyskałem tak silne wznoszenie, że 
wkrótce osiągnąłem wysokość otkoło 
3 tysiące . i  już samotnie poszybowa
łem w kierunku południowym.

Na granicy Austrii uzyskałem jesz
cze większą wysokość, a  mianowicie 
3.300 m ponad poziom sta rtu  a prze
szło 4.000 m ponad poziom morza. — 
Przekroczeniem wysokości 3 tysiące 
m zdobyłem warunek do złotej od
znaki szybowcowej (na całym świe
cie zaledwie kilkunastu pilotów po
siada tego rodzaju odznakę). Po 7 
godzinach lotu znajdowałem się nad 
Wiedniem i  policzyłem wszystkie je
denaście mostów tego wielkiego mia
sta nad Dunajem. W arunki do lotu 
były w dalszym ciągu dobre, ale nad 
miejscowością Baden skończyła się 
moja mapa. Obawiając się przekro
czenia granicy strefy okupacyjnej bez 
odpowiednich dokumentów zdecydo
wałem się na lądowanie.

Po prawi© 8-godzinnym locie wy
lądowałem yj miejscowości W iener 
Neuśtadt, kilkanaście km za W ied
niem. Kolega Adamski wylądował 
bezpośrednio' w  stolicy Austrii na lot
nisku Aspertn, budząc ogromne zain
teresowanie Wiedeńczyków. N ajw ię

cej przygód miała Irena Kempówna. 
Biorąc udział w przelocie, nie posia
dała ona mapy i orientowała się ty l
ko na podstawie kierunku lotu kole
gów. Po straceniu z oczu dwóch po
zostałych szybowców leciała jakiś 
czas samotnie, decydując się wreszcie 
rtą lądowanie w  małej wiosce Gaen- 
śemdorf koło Wiednia.

W  drodze powrotnej — mówi Zię
tek — odwiedziliśmy czeskich kole
gów, lądując w Zlinie — mieście 
słynnym nie tylko ze względów na 
największą w  Europie fabrykę butów, 
ale posiadającym także wielkie zakła
dy budowy samolotów i szybowców. 
Zwiedziliśmy fabrykę samolotów, 
gdizie budowane są nowe typy ma
szyn czechosłowackich. Następnego 
dnia wystartowałem do lotu powrot
nego. Po trzygodzinnym locie ze sa
molotem lądowałem na lotnisku w 
Bielsku, w itany przez zgromadzony 
tłum i władze lotnicze. Jednak pieiw- 
szą osobą, która mnie powitała — 
kończy swoje opowiadanie pilot Zię
tek — był celnik, który służbowo 
przyszedł sprawdzić czy nie „prze- 
szmuglowałem'* czegoś z zagranicy.

Znaczenie przelotu dokonanego 
przez 3 polskich pilotów podnosi je
szcze fakt, że wyczyn ten dokonany 
został na szybowcach nowej polskiej 
konstrukcji (szybowce typu. Sęp i 
Mucha, na których odbył się przelot, 
zbudowanie zostały w ciągu ubiegłe
go roku) i dowodzi, nie tylko 0 mi
strzowskim opanowaniu techniki pi
lotażu przez naszych pilotów, ale tak
że o dobroci polskiego sprzętu szy
bowcowego. RYSZARD s ŁUGOCKI

Zjednoczonych, które filmu doku- 
mentarnęgo pr»wie nie produkują, za
znaczyć należy, że nawet państwa, 
posiadające tradycję w powyższej 
dziedzinie, jak np. Francja i W. Bry
tania, zmuszone są zaniedbywać tę 
gałąź Muzy, z powodu... braku środ
ków materialnych. Zupeipie inaczej 
dzieje się oczywiście w krajach de
mokracji ludowej, gdzie jeaynym 
producentem jest państwo, które w 
pierwszym rzędzie zwraca uwagę na 
walory ideowe i artystyczne filmu.

Po obejrzeniu wszystkich „zacho
dnich" filmów, zgłoszonych do kon
kursu, stwierdzić można, że ich pro
ducenci w poszukiwaniu tematów za- 
brnęli w „ślepą uliczkę' Ze wzglę
du na negowanie roli ideologii, filmy 
„zachodnie" stają się mdłe i bez
barwne Doskonale technicznie i nie
ciekawe tematycznie — oto najkrót
sza charakterystyka produkcji Sta
nów Zjednoczonych, W. Brytanii, Au
stralii itd.

Polski film dokumentalny ma przed 
sobą wielką przyszłość. Ma ol rów
nież — co jest najważniejsze — mo
żliwości pełnego rozwoju.

Festiwal zliński, na którym jury 
składało .się wyłącznie z robotników, 
był — jako pierwszy tego rodzaju — 
niezwykle ciekawy. Dyskusje sądu 
konkursowego w pewnym sensie o- 
kazaly się pełniejsze i  głębsze, niż w 
czasie „normalnego" festiwalu w 
Mariańskich Łaźniach.

Festiwal w Zlinie postawił sobie 
jako cel ustalenie rodzaju filmów, 
najbardziej odpowiadających szero
kim masom. W jury zasiadali wyłą
cznie robotnicy czescy. Sam festiwal 
zorganizowany został z niezwykłym 
rozmachem. Filmy, wyświetlane na 
konkursie, oglądało jednorazowo 
18.000 osób.

Na premierze „Ostatniego etapu" 
obecnych było 22.000 widzów. Zajęto 
każdy skrawek podłogi. 3.000 osób 
przyglądało się naszemu filmowi sto
jąc.

Największym jednak naszym suk
cesem była decyzja jury. 'Wyjaśnić 
trzeba, że regulamin festiwalu nie 
przewidywał pierwszej nagrody. Mia
no wyróżnić trzy równorzędne filmy. 
W uznaniu wyjątkowych walorów 
„Ostatniego etapu" postanowiono 
Polsce przyznać pierwsze miejsce.

Możemy był naprawdę dumni z na
szej produkcji krajowej — kończy 
dyr. A lbrecht

Papierosy Lecii i Grunwald 
wejdą na stałe na rynek

Papierosy „Grunwald" (10 zł sztu
ka) i „Lech” (5 zł sztuka), które na 
wystawie wrocławskiej cieszą się 
tak wielkim powodzeniem, po zam
knięciu wystawy ukażą się w sprze
daży w całym kraju na czas nieogra
niczony. Papierosy te  pakowane bę
dą dodatkowo jeszcze w celofan. 
„Grunwald" zestawiony jest wyłącz
nie z surowców zagranicznych, z 
przeważającą ilością tytoniów buł
garskich, „Lech" zaś jest mieszanką 
najlepszych tytoni krajowych z  za
granicznymi.

Chcecie być świadkami 
B U D O W Y

nowej
pięknej
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N O W A  W YSTA W A
M a l a r s t w o  p o l s k i e  n a  p r z e ł o m i e  X I X  i  X X  w »

F )  obrtze jest czasem poflirtować so- 
b ię  z przeszłością. Taki rzut oka 

wstecz może nas nieraz zaskoczyć, 
odkrywając przed nami p raliby  dotąd 
nie znane a raczej może nie zauważone 
W  kipiącym wirze ludzkich spraw, 
gd!zie giną częstokroć rzeczy ciekawe 
o decydującym dla pewnych opinii 
znaczeniu. Dlatego też większe poczu
cie trwałości w  wydawaniu sądów
0 sztuce — dają sprawozdawcy arty
stycznemu rzeczy w idziane w  per
spektywie czasu. Jakże inaczej z od
ległości ubiegłych 40 la t w yglądają 
dzisiaj malarze z epoki sy m b o ^m u
1 tej pogardzanej i wyśmiewane! w o- 
kresie między dwoma woinami, a o- 
becnie przywracanej częściowo do 
czci — secesji, bo i pod tymi stylizo
wanymi esami i floresami kryły się 
nieraz szczere talenty malarskie i rze
telny wysiłek twórczy.

Dzisiejsze, dojrzałe pokolenie ma
larskie, gardzi Matejką i Chełmoń-

' skim, odsądza od czci Axemtowkza i 
Fałata, a „takiego" Mehoffera ma za 
ba j-ba rdao— kiedy właśnie od niego 
mogło bv śie wiele nauczyć. I dlatego 
jesteśm y wdzięoani Tow. Przyjaciół 
Sztuk Pięknych, że wykorzystując ja
łowy czas letniej kanikuły, kiedy ar
tyści niechętnie biorą udział w w y
staw ach — pokazało nam wiele dzieł 
naszych malarzy z okresu na przeło
mie XIX i XX wieku — dzieł prze
ważnie mało znanych a pochodzących 
głgwnie z galerii prywatnych zbiera
czy. W  ten sposób udostępniono nam 
malowidła Axentowicza, Boznańskiej, 
Falata, M. Gottlieba, J. Malczewskie
go. Mehoffera, Podkowińskiego. W. 
Szymanowskiego, Stanisławskiego, W. 
Tetmajera i  Wyczółkowskiego.

Nazwiska tych malarzy mówią asa 
cała ówczesną epokę. Obarczone u- 
łomnością tej epoki — obrazy owych 
artystów nie są jednak na ogół po
zbawione dyskretnych i nie narzuca

jących się wartości malarskich, które 
ppdinosi częstokroć dobry smak i 
szczerość malarskiej wizji. A l©  doryw
czo i z  dużymi trudnościami zebrane 
obrazy nie zawsze mega dać w  pełni 

■ wyobrażenie o twórczości artystów, 
których prac© rozsiane są po całej 
Polsce a nawet poza granicami kraju. 
Saczególnie słabo i nie esenicjonalhie 
reprezentowana jest Boznańska oraz 
Wyczółkowski. Stanisławski, to „pie- 
redwiżnik" z domieszką paryskiej kul
tury malarskiej a  Malczewskim, który 
m iał diużą wiedze m alarską i umiał 
realistycznie malować — zachwycają 
się już dzisiaj chyba nieliczni kone
serzy, zamiast biadać nad zaprzepasz
czonym talentem w mrokach wiedeń
sko -berlińskiego symbolizmu, w któ
rym zatracił się także nasz genialny 
Podkowiński. Ten ostatni reprezento
wany iest na wystawie swym świet
nym krajobrazem p t „Stogi nad stru
mieniem", malowanym impresjoni
stycznie i nader charakterystycznym 
dla pędzla tego niezwykłego kolory
sty.

Iście po yelasguezowsfcu namalowa
ny portrecik chłopczyka, Axentowt- 
cza — może zyskać aprobatą nawet

najbardziej wybrednego znawcy sztu
ki. W  portrecie p. Ireny Zbigmiewi- 
czowej z wczesnego okresu twórczo
ści Boznańskiej, utrzymanym w parło- 
wo-nieibieskawej gamie — znać jed
nak „lwi pazur*' tej genialnej malarki, 
podobnie jak  w  jej małym krajobra
zie z Wenecji, k tóry dobitnie określa 
iei stosunek dio impresjonizmu. Ma
larstwo Fałata jest dość szczęśliwie 
reprezentowane pięknym pejzażem pt. 
„Strumień", gdizie artysta daje w swej 
wirtuozowskiej technice akwarelowej 
efekty materii barwnej o wyższym 
kwalitecie. Godną uwagi jest również 
jego kompozycja gwasz owS pt. „Dzie
ci za oknem'*, która poniekąd rozsze
rza nasze pojęcie o możliwościach 
twórczych tego artysty. Wyczółkow
ski natomiast przejdzie prawdopodob
nie do historii polskiego malarstwa 
dzięki swym obrazom z okresu impre
sjonizmu i litografiom jak np. „Dęby 
w  Rogaiinie" itp. . .

Odnoszę wrażenie, iż na tej wysta
wie odkryliśmy na nowo Mehoffera. 
Odkryliśmy go jako znakomitego ma
larza sztalugowego i harmowistę wyso
kiej miary. Te trzy portrety kobiece 
na wystawie: żony artysty, p. Axen-

towicziowej i p- Saarowej oraz dr Kro
kiew I cza — mogą służyć za wzór (pod 
wieloma względami) dla naszych ko
lorystów. Szczególnie uderza widza 
portret p. Saarowej w wytwornie ści
szonej gamie rozmaitych szarości o 
bogatych przeciwstawieniach ciepłych 
i zimnych tonów. Płótno to o po
wierzchni spatynowanego kilimu, jest 
prawdopodobnie szczytem w bogatej 
twórczości tego malarza — który ma
jąc w ręku takie wspaniałe atuty, jak 
finezyjny 'rysunek, równowaga pla
nów, umiar i wykwint spokojnej, nie 
narzucającej się kolorystyki — wpadł 
w późniejszym okresie w przykrą ma
nierę formy dziwacznej i  rozchybota- 
nej, dość pospolitej a przy tym nie 
wiążącej się z barwną powierzchnią 
obrazu. Odstraszającym przykładem 
tej fatalnej maniery sa na wystawie 
dwie kompozycje Mehoffera, jako pro
jekty dekoracyj dla sali sejmowej. 
Zaiste talent nie zawsze usprawiedli
wia każda metodę pracy.

Wspomniane portrety Mehoffera, 
obok jego głośnych witrażów — za
pewnia jednak temu artyście legity
mację wstępu do Panteonu sztuk i

KONRAD WINKLER i
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13*02 zł — to za  dużo?
Są i tacy, którzy stale narzekają, 

że plącą i płacą na odbudowę na
szej stolicy. Tymczasem za okres 
pierwszych siedmiu miesięcy br. — 
jak to wynika z wpłat, które otrzy
mał Woj. Komitet Odbudowy Stoli
cy — przeciętnie wypada na każde
go obywatela kwota 13.02 zł. Wielu 
obywateli wpłaciło większe kwoty 
— nie ulega wątpliwości — ale jak 
widać z zestawienia wiele jeszcze 
osób nie docenia ważności dzieła 
odbudowy stolicy.

Wpłaty z poszczególnych powia
tów przedstawiają się w  ten sposób: 
Biała Krakowska — 461.891 zł, Bo
chnia — 299.012 zł, Brzesko —
521.272 zł, Chrzanów — 3,021.489 zł, 
Dąbrowa Tarnowska — 174.743 zł, 
Kraków Miasto — 9,248.481 zł, Kra-

Sprawy m iejsk ie

ków Powiat — 587.174 zł, Limanowa 
— 215.058 zł, Miechów — 696.950 
zł, Myślenice — 1,034.152 zł, Nowy 
Sącz — 1,048.354 zł, Nowy Targ — 
756.529 zł, Olkusz — 815.750 zł, T ar
nów — 383.053 zł, Wadowice — 
994.122 zł, Żywiec — 209.970 zł. — 
W płaty te razem  z przekazanymi 
przez instytucje w prost do W arsza
wy 7,687.003 zł, wynoszą ogółem 
28,155.052 zł.

W płata zł 13,02 w ypadająca obe
cnie n a  każdego z nas w  woj. k ra 
kowskim powinna być bardzo zna
cznie podwyższona i  wszyscy oby
watele naszego województwa po
w inni jak  najśpdeszniej dokonywać 
w płat na odbudowę stolicy, aby 
woj. krakowskie w  tym  wyścigu 
postawić na pierwszym miejscu.

Czyżby nieprzemyślane zarządzenie?
Komunikat Zarządu Miejskiego o 

przeniesieniu punktu sprzedaży z 
pl. Szczepańskiego na Rynek Kle- 
parski, — który zamieściliśmy w 
poprzednim num erze „Dziennika 
Polskiego" — wywołał duże poru
szenie wśród mieszkańców miasta. 
Otrzymaliśmy już sporą ilość wypo. 
wiedzi naszych czytelników na ten 
tem at, a telefony redakcyjne miały 
również w  piątek „dużo roboty".

Czytelnicy nasi zapytują, czy już 
nie ma w  Krakowie żadnego inne
go miejsca, na które można by prze
nieść targ  z pl. Szczepańskiego. S kar
żą się również, iż na uporządkowa
nym — kosztem znacznym — Ryn
ku Kleparskim rozkopano już część 
placu i niszczy się zieleniec. Zapew
ne, że odbywająca się n a  pi. Szcze
pańskim sprzedaż i  ro je  pokątnych 
sprzedawców nie są zbytnią ozdobą 
śródmieścia. Należało jednak zna. 
leźć inne rozwiązanie w  te j sp ra
wie. Plac za mostem grzegórzeckim, 
czy też tzw. Nowy Kleparz dosko
nale spełniłyby tę rolę.

W prawdzie Zarząd M iejski przy
stąpił do robót n a  Rynku K iepar. 
skim z wielką szybkością, zdaniem 
naszych czytelników powinien 
wstrzymać niszczenie zieleńca na 
Rynku Kleparskim i znaleźć w łaści

we miejsce na urządzenie pnnktn  
sprzedaży^ Przyłączamy się do głosu 
naszych Czytelników i jesteśmy 
przekonani, iż głosy obywateli m. 
K rakow a nie pozostaną w  Ratuszu 
bez echa.

Taksówki... a gdzie 
zapowiedziane liczniki?
Po mieście kursu ją taksówki, ale 

ponieważ im b rak  liczników, jeździ
m y „na ugodę". Zaledwie kilka wo
zów dotychczas założyło taksom etry, 
pomimo iż w  pierwszych dniach 
sierpnia m inął term in, do którego 
m iały być zainstalowane liczniki w 
taksówkach. Jazda „na uigodę" po
woduje czysto drażliwe scysje po
między pasażerem  a kierowcą, bo 
ich kilom etry różnią się bardzo. Ape
lujem y pod adresem  Zarządu Miej
skiego, aby zarządzenie swoje w 
spraw ie założenia liczników w  tak 
sówkach jak  najszybciej wprowadził 
w  czyn.

Przypominamy, iż taryfa za prze
jazd taksówkam i wynosi: za prze
jazd 1 km  — 120 zł, za każde na
stępne 250 m  — 20 zł. W godzinach 
nocnych od godz. 22—6 dolicza się 
50% do tych opłat. Za każde rozpo
częte 10 m inut czekania — 100 zł.

Sukces krakowskiej milicji Obywatelskiej
Schwytanie sprawców milionowej kradzieży

W końcu m aja dokonano w  Łodzi 
kradzieży biżuterii, w alut i  gotówki 
na sumę 3 milionów złotych, u  prze
mysłowca Józefa Fuchsa, właścicie
la cukierni „Zdrój". Wypadek ten 
wywołał wielkie wrażenie tym  w ię
cej, że głównym sprawcą był - w y
chowanek Fuchsa 20-letni Jerzy 
Gryc. Wraz z Grycem udział we 
włam aniu wzięła jego narzeczona 18- 
letnia Luc. Bajerówna, oraz Maks 
Sznajder. Młodociani przestępcy o- 
puścili Łódź udając się w  niezna
nym kierunku, posługując się przy- 
tym fałszywymi dokumentami.

4 sierpnia Gryc i Sznajder przy
jechali do Krakowa w  poszukiwa
niu mieszkania. Tu zostali rozpo
znani na ulicy przez funkcjonariu
szy MO I kom isariatu i aresztowani, 
przyczym GrycoWi udało się zbiec. 
Po 4 godzinach został on jednak 
ponownie zatrzym any na dworcu

kolejowym, gdy zamierzał wyjechać 
do Szczawnicy, gdzie w raz z Baje- 
rów ną mieszkali w  jednym  z pen
sjonatów. Zawiadomiony telefono- 
gramem posterunek MO w  Szcza
w nicy aresztował n ic  nie przeczu
w ającą Bajerównę. Znaleziono tam  
również część niesprzedanej biżute
rii i  waluty. Cała przestępcza tró j
k a  została przekazana do dyspozy
cji prokuratora. (sm)

WALKA Z NIELEGALNYM 
HANDLEM. W czwartek przeprow a
dzono na tandecie obławę, celem 
zlikwidowania handlu gumą pocho
dzącą z kradzieży. Organa M. O. 
zatrzym ały 23 osoby, z czego 12 
zwolniono w raz z towarem  po 
przedstaw ieniu rachunków  na kup
no gumy, resztę zatrzym anych prze
kazano do dalszego śledztwa.

PRZEDSTAWICIELE KUPIECTWA 
CZECHOSŁOWACKIEGO W KRA
KOWIE. Do Krakowa przybyła wy
cieczka przedstawicieli Izb Przemysło
wo-Handlowych z Pragi, Brna i in
nych miast Czechosłowacji. Goście 
czescy po zwiedzeniu W ystawy wro
cławskiej bawią w Krakowie, gazie 
zwiedzili w piątek zabytki miasta. — 
W sobotę udadzą się do Wieliczki, 
po czym po powrocie opuszczą nasze 
miasto. W czasie pobytu w Krakowie 
goście czechosłowaccy zamieszkali w 
Hotelu Francuskim i byli podejmowa
na przez krak. Izbę Przemysłowo-Han
dlową.

WIECZÓR POLSKO-BUŁGARSKI. W
II Domu Akademickim odlbył się sta
raniem Komitetu Środowiskowego Fe
deracji Polskich Organizacyj Studen
ckich wieczór towarzyski polsko-buł
garski. Udział w wieczorze wzięła gru
pa studentów bułgarskich, odbywają

ca pTafctyki wakacyjne w ramach wy
miany studentów, urządzanej przez 
Międzynarodowy Związek Studentów. 
Kuńeza Walew przedstawił w  refera
cie iutclh młodzieżowy w Bułgarii z 
podkreśleniem procesu zjednoczenio
wego młodzieży bułgarskiej. Sćharak- 
teryzował on również powstanie dzia
łalności brygad pracy młodzieży buł
garskiej. Młodzież bułgarska odiśpie- 
wała następnie pieśni bułgarskie i re
cytowała wiersze poetów rewolucyj
nych. . Młodzież polska odśpiewała z 
kolei pieśni polskie.

WOJEWÓDZKA KOMISJA CEN
NIKOWA przy wojewodzie k ra 
kowskim zatw ierdziła na okres od 
16 bm. aż do odwołania ceny m ak
symalne artykułów  spożywczych 
pierwszej potrzeby oraz ceny usług 
gastronomicznych na terenie woj. 
krak. w  wysokości dotychczas obo
wiązującej.

Kto zna mękę bezsenności
ten wie, że często pozbawiają nas 
snu zmęczone i wyczerpane nerwy. 
Zioła magistra Wolskiego „Pasiyero- 
sa", zawierające rośliny o wybitnych 
właściwościach uspakajających, koją 
wzburzone i zmęczone nerwy, łago

dzą och niedomagania, jak nerwicę 
serca, bóle i zawroty głowy, uczucie 
niepokoju oraz sprowadzają krze- 
piący, naturalny sen, nie powodując 
przyzwyczajenia. Do nabycia w apte
kach i  drogeriach. 7477k

Odbudowa miast i wsi
W edług danych statystycznych w 

ostatnim półroczu rozpoczęto na tere
nie Krakowa odbudowę 61 obiektów, 
a do końca czerwca wykończono 8 
budynków. Ogólne kredyty urucho
mione w uib. półroczu na odbudowę 
miasta wynoszą ponad 126,2 mil. zł.

Również akcja budowlana na 
wsiach posuwa się naprzód. W  okre
sie tym odbudowano we wsiach woj. 
krak. 220 zagród, 28 budynków szkol
nych, 8 budynków przeznaczonych na 
cele kulturalno-oświatowe i 7 dla ce
lów oświaty rolniczej. Koszt tegorocz
nych inwesiycyj budowlanych we 
wsiach wyniesie 27,5 milionów zł. — 
Ponadto na budowę wzorowych go
spodarstw pasterskich w pow. nowo
tarskim przeznaczono 27 milionów 
złotych.

Wielka atrakcja Krakowa
M ieszkańcy K rakow a będą w  nie

dzielę o godz. 16.30 św iadkam i im 
prezy bardzo rzadko organizowanej. 
Będzie to konkurs orkiestr wojsko
wych, k tó ry  odbędzie się na M iej
skim  Stadionie Sportowym. W kon
kursie weźmie udział 6 orkiestr 
wojskowych z krak. okręgu wojsko
wego, w  składzie ponad 150 osób.

Bardzo atrakcyjnie przedstaw ia 
Się program  konkursu. Odegrane zo
staną utw ory Moniuszki, Chopina, a 
dalej marsze, pieśni wojskowe oraz 
pieśni i tańce góralskie, partyzanc
kie i  inne. W drugiej części koncer
tu  wszystkie orkiestry pod batu tą 
por. P. Unickiego odegrają kilka 
utworów, a na zakończenie „W ar- 
w iankę" — m arsz z fanfaram i. Bi
lety  w  cenie po 100 i  50 zł do naby
cia przy kasach.

W razie niepogody im preza odbę
dzie się w  sali teatralnej K lubu O- 
ficerskiego (dawny Dom Żołnierza) 
przy ul. Mogilskiej 1, o godz. 10.

Boso na szczyty Tatr
Anna Faruizel jest pracownieziką 

fizyczną, polerowaczką w  śląskiej 
fabryce wyrobów odlewniczych i 
stalowych w  Cieszynie. Od daw na 
pragnęła zobaczyć j zwiedzić nasze 
Tatry. Przydziału na wczasy do Za
kopanego nie mogła otrzym ać w  po
rze letniej, a oóż jej — jiafk mówi — 
z wczasów w  m arcu, kiedy nie moż
na chodzić jeszcze po górach. Więc, 
mimo skrom nych zarobków, po trafi
ła  odłożyć 2000 zł i  swój 9-dniowy 
urlpp postanow iła poświęcić na 
zwiedzenie Tatr. Z ta k  skrom nym  
funduszem, ale z zapałem, k tó ry  n a
praw dę przezwyciężył wszystkie 
przeszkody, w ybrała się na urlop do 
Zakopanego.

Z m ałym  zawiniątkiem , praw ie 
dosłownie o wodzie i chłebie, ruszy
ła  w  góry. Była na Kasprowym, 
Swinicy, Zawracie, G ranatach, była 
w  Morskim Oku, n a  M iedzianym i 
wreszcie w ybrała się n a  Rysy. Nie 
stać ją było na dojazdy autobusem  
czy kolejką, więc wszędzie pieszo, 
a w górach trochę dla wygody, tro 
chę dla oszczędności obuwia, szła 
boso. Nie m iała pieniędzy na udział 
w  wycieczkach z przewodnikiem, 
więc trzym ała się znaków, wypy
tu jąc  spotykanych po drodze tu ry 
stów. Pogoda sprzyjała jej, toteż 
mogła cieszyć się pięknem  widoków, 
nagradzających poniesiona trudy.

N apotkała również i na dobre ser_ 
ca. Pip. Łapińscy, kierow nicy schro
niska w  M orskim Oku, poznawszy 
je j zapał i w arunki, użyczyli gości
ny, nic nie przyjm ując w  zamian. 
Spotykali j.ą idącą boso liczni tu ry
ści, chodzący u tartym i szlakam i, ale 
nie zdaw ali sobie spraw y z jej m i
łości gór i uporu, z jakim  dążyła do 
zrealizow ania swego m arzenia 1 z 
przeszkód, jakie m usiała pokonać.

Ten czyn prostej praeownicy fi
zycznej z Cieszyna i  j©j niezwykłe 
umiłowanie gór powinny być przy
kładem dla Wielu, którzy mając do
skonałe warunki, lękają się wysił
ku fizycznego. ZIM

50-LECIE KAPŁAŃSTWA- Uroczy
stości związane z 50-leciem kapłań
stwa O. Anioła (Kazimierza Miadey- 
ewtsikiego), kapucyna odbędą się w 
kościele OO. Kapucynów w niedzielę 
15 bm. o godz. 1L

K ronika olkuska

Wyniki 
współzawodnictwa pracy

W  pow. olkuskim — a  zatem na 
ziemiach gorszych — tegoroczne plo
ny żyta i pszenicy są bardżo dobre. 
Najwyższe pilony osiągnęły majątki 
państwowe, oo przypisać należy w 
dużej mierze współzawodnictwu za- 
trudmonych robotników. Próbne om
lety wydały z 1 ha — 22 q żyta.

ŚWIĘTO LOTNICTWA. Z okazji 
dorocznego Święta Lotnictwa, które 
przypada w dniu 5 września r. o 
była się w dyr. okr. Ligi Lotniczej 
konferencja dla omówienia i ustale
nia programu uroczystości. W  konie- 
rencji wzięli udział przedstawiciele 
jednostek wojskowych lotniczych o- 
raz przedstawiciel Dep. Lotnictwa Cy
wilnego. Omówiono program uroczy
stości, na które złożą się interesują
ce imprezy i ciekawe pokazy lotni
cze.

K om unika ty
DYŻUR LEKARZA-POEOŻNIKA UBEZPIE

CZ ALNI SPOŁ.: dnia 14 sierpn ia  — d r Józef 
Krzywiecki, K opernika 23, tel. 597-39.

W e wszystkich innych nagłych zachorze- 
niach w nocy należy wezwać lekarza dy
żurnego z Ubezpieczalni, nr tel. 570-70.

DYŻURY APTEK. Rynek Główny 13, Flo
riańska 15, Długa 4, Lubicz 7, Zwierzyniecka 
7. R etoryka 1, Grzegórzecka 9, Krakowska 1, 
Plac Inwalidów 7, Rynek Podgórski 9.

DYŻUR POGOTOWIA DENTYSTYCZNEGO 
SPÓŁDZIELNI PRACY „DENTYSTYKA" (Krup
nicza 11 a, II p.) od  godz. 9—13. W ydaw anie 
talonów na sztuczne uzębienie.

WYCIECZKĘ DO ROŻNOWA urządza Pol
sk i Związek Turystyczny w  niedzielę 15 bm. 
W yjazd godz. 7.30, pow rót w ieczorem. W  
program ie — na  życzenie — przejazd  m oto
rów ką po jeziorze. B ilety  pow rotne do n a 
bycia w  kasie Dworca A utobus. PZT, pl* 
św. Ducha. Informacje tel. 573-65.

JERZY ZIENTARSKI I WITOLD KUBICA — 
zgubioną n a  plantach w  Krakowie teczkę z 
zeszytam i szkolnym i — motgą odebrać w  Se
kretariacie  Redakcji „Dziennika Polsk iego", 
w  godz. 12—18.

KALENDARZYK IMPREZ
na sobotę 14 sierpnia 

TEATRY. Teatr Powszechny TUR —
godz. 19.30: , .Gdzie diabeł n ie m oże". — 
Teatr O peretka (Lubicz 48) — godz. 19.30; 
, .Domek trzech dziewcząt".

WYSTAWY. Pałac Sztuki: W ystaw a
rcydzieł m alarstw a polskiego — Axento- 
vicz, Boznańska, Fałat, G ottlieb, Mal- 
rzewski, M ehoffer, Podkowióski Stani- 
iaw ski, Szymanowski, Tetm aier, Wy- 
Żółkowski — codziennie w godz. 10—16.
— W ystaw a , .W iosna Ludów" 1846—1848
— w Muzeum H istorycznym  Krakowa, 
iw. Jana  12. — W ystaw a prac  P iotra Mi- 
ihałowskiego — w Muzeum Narodowym 
v Sukiennicach, codziennie w godz. 10— 
.4. — W ystaw a zabytkowych tkanin, ce- 
•amiki, mebli, szkła i wyrobów m etalo
wych — w M iejskim  Muzeum Przemysłu 
Artystycznego. Smoleńsk 9, codziennie 
w godz. 10—14. — W ystaw a oręża pol- 
ikiego od Chrobrego do Kościuszki — 
w Muzeum Narodowym, Al. 3 M aja 1.

KINA. Swit: „G asnący płom ień", W ar
szawa: „Okoliczności łagodzące", Apol
lo: „M oja m iła", Sztuka: „K w iat miło
ści", Uciecha: „D ragonw yck", W anda:
,W  pogoni za m ężem ", Gdańsk: „Niebo 
2zy p iek ło", W olność: „Płomień nowego 
O rleanu". Początek 6eansów: Swit — 
*odz. 15, 17.30 i  20; W anda — godz. 
15.30, 17.45 i 20; w e w szystkich pozosta
łych kinach o godz. 16, 18 i  20.

KINO AKTUALNOŚCI w sali A pollo: 
Najnowsza Polska Kronika Filmowa: 
Szczecin, Jedność młodzieży polsk iej. 
Paprocie, Radosne św ięta. Początek o 
godz. 12, 13 i  14; w stęp  35 zł.

DŹWIĘKOWE KINO OŚWIATOWE 
(Garncarska 1): Program jak  w  kin ie  A k

tualności. Początek o  godz. 17 18.30 120.
BEZPŁATNA CZYTELNIA p ra iy  codzien

nej krajow ej 1 zagranicznej czasopism 
naukowych, fachowych, tygodników Ilu
strow anych: TUR, ul. G arbarska 1. O- 
tw arta codziennie od godz. 12—20.

NAJWAŻNIEJSZE
^ A U D Y C J E

na niedzielę 15 sierpnia
Godz. 9.00: N abożeństwo z  kościoła św. 

M agdaleny w  Cieszynie. 10.00: A udycja re 
gionalna. 11.05: Koncert życzeń. 13.30:
„N iech los to rozstrzygnie", zagadka radio
wa. 13.40: „W zorow a w ieś" , audycja słowno- 
muzyczna. 14.30: „Dom o tw arty "  — słuchow i
sko w g kom edii M. Bałuckiego. 16.00:
„W iersze ulo tne C. K. N orw ida". 16.10: A u
dycja  św ietlicowa. Poezje St. Czernika. 
16.40: A udycja d la dzieci. 17.00: „M ówi W y
staw a Ziem O dzyskanych". 17.05: „Podw ie
czorek przy  m ikrofonie". 18.35: „Rozkosze 
le tn iska" — audycja  rozrywkowa. 18.55:
„Zlot Górniczych Zespołów Św ietlicow ych". 
20.20: ^Jugosław ia przem awia do Polsk i".

*
A udycja M ickiewiczowska. W  cyklu audy- 

cyj M ickiewiczowskich Rozgłośnia Krakowa 
nadaje w  sobotę 14 bm. o  godz. 20.10 „Baj
k i"  w  opr. reż. J . Ronarda Bujańskiego. 
W ykonawcam i będą: D. Damięcki, C. Nie- 
dźwiedka, B. Gersouówna, J . R. Bujański. 
Słowo w stępne d r St. Papee.

® EK S I 5 ,»V
tokalon

 AftCZEN/4

D Z I E N N I K
SPORTOWI
M ieszk ańcy  w si w  wyścigu 

kolarskim
Powiatowa Rada ZZ. w Nowogar

dzie zorganizowała ostatnio wyścig 
kolarski dookoła powiatu na trasie 
dlługości 91 km. Startowało 36 zawód, 
nólków, bieg ukończyło 27.

Pierwsze miejsce zajął Kńajewski 
(Nowogard) 3 godz. 01 min. 21 sek, 
2) Woźniaik (Nowogard) 3 godiz. 01 
miin., 23 sek, 3) Kąkołowski (wieś Ol
chowe).

Należy nadmienić, że w wyścigu 
startowali kolarze nieizuzesBeni, w 
większości mieszkańcy wsi. Uczestni
cy wyścigiu otrzymalii liezme cenne na. 
grody m. in. rower turystyczny, zega. 
rek na rękę i srebrną papierośnicę

AKS -  Widzew 3:0 (2:0)
Rozegrany w Łodzi mecz ligowy 

zakończył się po słabej grze obu dru
żyn zwycięstwem AKS 3:0 (2:0). __ 
Bramki strzelili: Muskała 2 i Barań
ski. Sędziował Żmudziński. Widzów 
4.000.

Pierwszy występ Tamovii 
w Krakowie

Najciekawszym spotkaniem trzeciej 
niedzieli rozgrywek jesiennych o mi
strzostwo ekstraklasy piłkarskiej bę
dzie mecz pomiędzy Tarooyią a Wisłą, 
który rozegrany zostanie w sobotę 
14 bm. o godzinie 18 na boisku 
Wisły. W  spotkaniu I rundy Tamo- 
via zwyciężyła 2:1.

Tam ovia przyjeżdża do Krakowa 
Po raz pierwszy jako zespół ligowy i 
zechce zaprezentować się z iak naj
lepszej strony. Ostatnie wynikli zaró-

Barwiński i Roik III 
zaprezentują się publiczności krakow
skiej pierwszy raz w  zespole ligowym 

TarnoviL

wino Tam owi jak i W isły wskazują 
na dobrą formę jaką wykazują oba 
zespoły.

W  drugiej rundizię W ista wystarto
w ała b, dobrze. Po zwycięstwie nad 
Polonią w  Bytomiu 4:2 odniosła na 
6Wotm boisku wielki sukces, zwycię
żając u siebie groźną Legię 8:0. Tar- 
iruovia również (poszczycić się może sa
mymi zwycięstwami. Pokonanie Legii 
w Warszaw© 2:0 i pewne zwycięstwo 
nad Ruchem w Tarnowie 3:0 wskazu
ją, że Tarnovda nie zamierza pożegnać 
się z liga.

Obie drużyny w ystąpią w swycK 
najlepszych składach. Wisła z  Gra
czem i Kohutem, Tam ovia z  B Siwiń
skim i Streitem na Czele.

*
W  niedzielę o godz. 18.15 na boiska 

Garbami rozegrane zostanie drugie 
spotkanie. Tym razem Garbarnia znu®- 
rzy się z Polonia bytomską, która os
tatnio nie wykazu! e dobrej formy i w 
tabeli ligowej stopniowo spada na 
dalsze miejsca.

Obie drużyny znajdują sie obecni® 
w strefie zagrożonej spadkiem. Toteż 
walka będzie zacięta. Większe szanse 
przyznajemy Garbami, która po suk
cesie w  Łodzi, gdzie wygrała z ŁKS 
2:1 jest niejaiko faworytem spotkania. 
A że mecz rozegrany zostanie w Kr^ 
kowie na własnym boisku i przy do* 
pingu własnej publiczności, szanse m 
zwycięstwo Garbam i zwiększają się i 
powinna ona zmazać poTażke z I run
dy 1:4. Z drugiej strony Polonia BI 
po dwóch kolejnych porażkach będzie 
się chciała zrehabilitować i wywieźć 
jeżeli nie dwa -to przynajmniej jeden 
punkt.

Polonia przyjeżdża do Krakowa w 
najlepszym składzie, Garbarnia zaś 
wystąpi z Jakubikiem w bramce, I<ł- 
naczakiem i Nowakiem na czele.

„P ływ aj sam -  innych ucz“

ODPRAWA INSTRUKTORÓW PŁYWANIA
dla  a kcji m asowej nauki pływania odbędztf 
się  w  poniedziałek 16 bm. o godz. W * 
WUKF. Obecność obowiązkowa.

KLUBY SPORTOWE m ają zgłaszać 
im ienne sw ych członków (oddzielnie
um iejących pływać) i  nadsyłać do WUKF,

k tó ry  przydzieli in struk tora  i  wyznaczy 
min.

Automobiliści jadą na WZO
Oddział Automobilklubu Polski w 

wie zawiadam ia, że w  dniach od 21—25 b®* 
odbędzie się  zjazd plakieto w y do Wrocł**^ 
organizow any przez tamt. Oddział A, < 
Bliższych inform acji udziela sekretariat A. 
w godzinach urzędowych ul. Mikołajek* *  
tel. 586-16.
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PODZIĘKOWANIE
JWPanu

Dr Laskowskiemu Stanisławowi
Dyrektorowi Sanatorium  Przeclw astm atycineoo  

w Szczawnicy

składam serdeczne podziękowanie za wyleczenie mnie 
z astmy nowym, metodami oraz za troskliw ą i tez  
interesowną opiekę w Sanatorium.

  B o yd a sze tcsk i

Walna posady
NATYCHMIAST przyjm iem y 
do pracy fachową ekspe
dientkę biegłą w rachunko 
wośd — na dobrych w arun
kach. Zgłoszenia Szpitalna 
40, Sklep Cukierniczy.

24106

PANNA po m aturze eem ina- 
rialnej do lat 40 do 2 dzieci 
w wieku szkolnym potrzebna 
od 1. IX. Zgłoszenia Dziennik 
Polski „Nr. 22475' .

22475-4

PRACOWNIK SPECJALISTA
na maszyną w tryskow ą na 
troJtt i trolitul do fabryki 
chemicznej pryw atnej — po
trzebny zaraz. Zgłoszenia 
Dziennik Polski „N r. 2371GP'* 

23716P-3

KIEROWNIKA budów z o d 
powiednią praktyką i  do
świadczeniem przyjm iem y za 
raz na stałą posadę w oko
licy Bielska. Liczymy na w y
soko kw alifikowanych i po 
ważnie poleconych. Obok 
poborów mieszkanie, światło 
i opał. — Inform acje ustne 
Kraków, tel. 591 45. Listowne 
zgłoszenia Dziennik Polski 
„Nr. 23945“ .

23945-3

DZIEWCZYNY uczciwej z do
brym gotowaniem do trzech 
os ób poszukuj ą . Zg botszeaiia 
Kraków, Starow iślna 83, m. 7 
przed południem j  od 7-ej 
•wieczorem. 77Q4ik

DYREKCJA Państw owych 
Szkół Budownictwa w J a ro 
sławiu poszukuje z dniem 1 
września inżynierów, a rch i
tektów, chemików i m ierni
ków oraz nauczycieli do m a
tematyki, chemii o raz  fizy
ki. W arunki wig. um owy

23797

MECHANICZNA W ytw órn ia  
Stolarska KRZESZOWICE — 
zatrudni natychm iast 10 s to 
larzy, roboty akordow e, w a
runki dobre. 23800-2

DZIEWCZYNA do wszelkich 
prac domowych potrzebna. 
Knoblowa, Kraków, Dhiga 27 

23977

SAMODZIELNA repasaczka
poszukiwana do p racy  w 
sklepie. Zgłoszenia Dziennik 
Polski „Nr. 24015".

P O I RZEBNA służąca starsza 
z  referencjam i do dw ojga o- 
sób. Dobre w arunki. Zgło
szenia ul. Friedleina 1. m. 9, 

’ 24000

POTRZEBNA natychm iast po
m ocnica domowa do w szyst
kiego. Kruków, Br. Dudziń
skich  9/17. Zgłoszenia od 
14- tej do 21 godz.

24003

UCZNIA do  p rak tyk i handlo
wej w sklepie kolonialno-
spozywczym w M ościcach — 
przyjm ą ziaraz. Zgłoszenia
w łasnoręcznie p isane do 
D ziennika Polskiego Nr 
24093 P “ .

TKAC Z-ka i zdolna zw ijacz - 
ka na  sam odziały  potrzebne. 
Zgłoszenia osob iste  Kraków, 
Prażm ow skiego 28.

24098-2

ZATRUDNIMY dwóch inży
nierów  .i dwóch techników  
ze znajom ością robó t inży
n iersk ich  o raz  inżynierów  i 
techników  specjalistów  do 
układania sieci w odociągo
wych i kanalizacy jnych  oraz  
insta lac ji w ew nętrznych. — 
Zgłoszenia S.P.B. Katowice, 
ul. 3go M aja 23.

24101-2

W YCHOW AWCZYNI potrze
bna do 2 dzieci na  w yjazd 
Dobre w ynagrodzenie. O fer
ty  Dziennik Polski .Nr. 
24115".

PRYWATNE G im nazjum  O- 
gó lnokształcące w  Tarnogó- 
rze, poczta Izbica n /W  pow. 
K rasnystaw  poszukuje  nau 
czycieli języ k a  polskiego — 
h istorii, francuskiego, łaciny, 
biologii, fizyki, śpiewu, w y
chow ania fiz. W arunki do
bre. Szczegóły d o  omóv;#e,uia 
— Stacja  ko lejow a i au tobu
so w a  na  m iejscu. D yrekcja.

7726k
DOCHODZĄCA z  gotow a
niem  potrzebna. Kasprowicza 
16, m. 6 (Osiedle O ficerskie).

24147

POSZUKUJĘ w ykw alifikow a
n e j n iani do dw ojga dzieci. 
K asprow icza 16, m. 6. (Osie
dl e O ficerskie). 24148
KARMELARZ, m istrz poszu
k iw any  do prow adzenia w y
tw órni cukierków . „Słowo
Polskie", Je len ia  Góra. — 
„K arm elarz". 7727k

OGŁOSZENIE PRZETARGU
Sąd Grodzki w Jędrzejowie ogłasza przetarg nieograni

czony
na roboty rem ontowo-budowlane

w budynku Sądu Grodzkiego w Jędrzejowie z terminem 
wykonania do dnia 15 października 1948 r.

Termin składania ofert do dnia 25. VIII. 1948 r. godz. 9-ta. 
Podkładki ofertowe i wezwania do składania ofert są do 

nabycia w Sądzie Grodzkim, gdzie również można otrzymać 
odpowiednie informacje w sprawie przetargu.
7731k Kierownik Sądu: (— ) A. CZECHOWSKI

OBWIESZCZENIE O LICYTACJI
I  lirząd Skarbow y w Rzeszowie w myśl art. 85 dekretu 

z dnia 28. I. 1947 o egzekucji adm inistracyjnej świadczeń 
pieniężnych (Dz. U. R. P. Nr. 21 poz. 84) podaje do ogól
nej wiadomości, że dnia 25 sierpnia 1948 r. o godzinie 
1 I-tej odbędzie sie w lokalu Christianiego Kazimierza, zamie
szkałego w gromadzie Wyżne, gminie zbiorowej Czudec 
(miyn) sprzedaż z licytacji następujących ruchomości: 1 sa
mochodu ciężarowego m arki „ F ia t" , 1-go radia  4-ro lampo
wego marki „Philips", 1-go ubrania męskiego koloru n ie
bieskiego, 2 par kalesonów krótkich, 2 par kalesonów dłu
gich, 2 koszul męskich, 1 maszyny do pisania m arki „Eri
ka '4, 1000 sztuk worków papierowych w artości szacunko
wej łącznej w kwocie 244.000 zi.

Sprzedaż następuje celem uregulowania należności Skarbu 
Państwa. Nadmienia się, że zajęte ruchomości można 0 - 
glądać w dniu licytacji od godzinv 10-tej do 11-tej w lo
kalu Christianiego Kazimierza w Wyżnym koło Czudca, pow. 
Rzeszów.

Naczelnik Urzędu: (— ) ŚL IW A  JOZEF, podreferendarz

E R I S“
BIURO TECHNICZNO-HANDLOWE 

Kraków. 1 Maja L. 2 
po cenach najn iższych  — poleca:

liny stalowe ocynkowane z duszą konopna, pasy trans
misyjne bawełniane i wielbłądzie, imadła kowalskie, 
imadła ręczne, szufle, łopaty, lampy lutownicze benzy
nowe, pilniki, pliki do metali „G lobus '1, w iertarki rę
czne, rozwiertaki ręczne, gwintowniki i inne artykuły  
techniczne. —  Oferty w ysyłam y na żądanie. 7582k-2

UBEZPIECZALNIA SPOŁECZNA 
W JELENIEJ GÓRZE

ogłasza zapotrzebowanie

na 3-ch lekarzy 
domowych

z m iejscem  p ra k ty k i w Je len ie j Górze 
i K am ienne j Górze.

K an d y d ac i w inni złożyć podan ie  
z  życiorysem  i odp isam i dokum entów :

1) św iadectw a obyw ate ls tw a  pol
skiego,

2) dyplom u lekarsk iego .
3) św iadectw a z odby te j p ra k ty k i le

karsk ie j.
Podanie z za łączn ikam i należy  prze

siać pocztą lu b  składać_ osobiście _w 
Ubezpieezalni Społecznej w  Je le n ie j 
Górze, ul. K asp row icza  17.

M ieszkanie z m eblam i na te ren ie  P °‘ 3j 
w iatu K am iennej G óry zapew nione.

N A U C Z Y C IE L I  poJsJoiego _  
łaciny, m atem atyki, firyfci, 
chem ii geografii, biologii —
poszu.kuje PaifcstwoiWTł Gim
nazjum  Liceum w Żarkach — 
(stacja M yszków). W y g o d n y  
dojazd autobusam i. Okolica 
klimatyczna.. Oprócz pobo
rów  państw ow ych dodatek 
kom itetow y 5.000 zł. m iesię
cznie, bezpłatne m ieszkanie 
opał, św iatło elektryczne.

7729k

poszukują
HOTELARSKIEGO L IC E U M
absolw entka z p rak tyką  _  
młoda, in te ligen tna szuka 
zajęcia zaraz. O ferty  „Par" 
Rynek 46, dla ,,3599"."

7700k

GOSPOSIA sam odzielna, la t 
średnich z  referencjam i szu
ka pracy. Dziennik Polski 
,Nr. 23996".

STARSZA osoba poszukuje 
pracy  jak o  szatniarka. Listy 
Dziennik Polski „N r. 24069“ .

GOSPODYNI-kucharka, in te
ligenta, znająca  kuchnię — 
szuka p racy  internacie, sto
łówce, probostw ie od  1. Iy . 
Zgłoszenia Dziennik Polski 
„N r. 24090".

KRAWCOWA poszukuje szy
cia po  domach OCerty Dzien
nik Polski „Nr. 24020“ .

KSIĘGOWY kw alifiko w any , 
maszynopism o, niemiecki — 
angielski koresp. handl. — 
poszukuje posady Dziennik 
Polski „N r. 24100".

MASZYNISTKA biegła, m ło
da, ze 6zkołą handlow ą, k il
ku le tn ią  p rak tyką  szuka p ra
cy w Krakowie. Łaskawe o- 
ferty ; poste  re s tan te  Żmigród 
pow. Jasło , pod ,.A stra".

24108

SZOEER-mechanik poszukuje 
zatrudnienia  (dobra znajo
mość z  praktyki). Zgłoszenia 
Dziennik Polski „Nr. 24113".

24113-2

BILANSISTKA poprowadzi 
księgow ość po południu. — 
Zgłoszenia Dziennik Polski 
„N r. 24114“ .

ASYSTENTKA dentystyczna 
z kilkuletn ią  p rak tyką  po
szukuje  odpow iedniej pracy . 
Zgłoszenia „WSPÓLNOTA", 
plac W szystkich Świętych 8 
pod „329“ . 24124

Kupno
WANILINĘ sta le  kupuje  — 
STRÓJWĄS, Kraków, KAPU
CYŃSKA 3. 7509k-9

RENTGENOWSKIE błóny —
zużyte, celuloid kupuję Sta
nisław  Karpiński, W arszawa- 
Okęcie, Al. Krakowska 47.

7628k-3

O L E J K I
eteryczne 
od repatriantów  

kupuje
F-ma „H E Z A g 
POZNAfi, Gnieźnieńska 32 

Telefon 26-25 ^

GLICERYNĘ, woski pszczel
ne i  tłuszcze na m ydło ku
pujem y: Kraków, św. Ger
trudy 16, parter.

7642k-4

KUPIMY do samochodu dwa- 
cylindTowego „A ero" skrzyn
kę  biegów, dyferencjał i ło
żyska rolkowe do korbowo- 
du. Zgłoszenia Kraków, św. 
G ertrudy 16, tel. 542-56.

7643k-3

Zakupimy
większą ilość surowego

solu wigniemepo
Oferty Biuro Ogło- * 
szeń „PAR", Po-1  
znań, Ratajczaka 7 J 
pod „8 ,230“ .

JABŁKA, w iśnie, m aliny — 
s ta le  kupujem y — Firm a La- 
ssek  1 Syn, Kraków. Krako
w ska 29.

23503-5

MASZYNY do szycia dam
skie, kraw ieckie kuśniersk ie 
kupno — sprzedaż — komis. 
Dom H andlow y — Kraków, 
F loriańska 9. 23874-3

ZŁOTO, sreb ro  s ta re  kupuję, 
najw ięcej płacę. Zegarm istrz 
Gajew ski, Kraków Starow i
ślna 26. 24066-3

KUPIĘ dom ek jednorodzinny 
z  ogródkiem  blisko Krakowa 
bez pośredników . Dziennik 
Polski „N r. 24013".

KUPIĘ parcelę na W oli J u 
stow skiej. Zgłoszenia Dzien
n ik  Polski „N i. 24110“ .

24110-2

KUPIĘ łóżeczko dziecięce — 
używ ane. Zgłoszenia Dzien
n ik  Polski ,,Nr. 24129".

Sprzedał
PIANINA — FORTEPIANY.
Sprzedaż — Kupno — Za
m iana SMOLARSKA, Kraków 
SŁAWKOWSKA 4. 24151

HURTOWNIA G alanterii — 
Kosm etyki, Zabawek, Feliks 
Aszyk, Łódź, Now om iejska 5 
Skrytka pocztowa 75. Poleca 
wszelką drobną galanterię, 
berety , czapeczki, p ilotki — 
kraw aty , to rby  gospodarcze, 
b iżuterię sztuczną, kosm ety. 
kę, zabawki. Ceny przystę
pne. Prowincja za zalicze
niem . 7428k-4

ZEGARKI, Łańcuszki, obrą
czki, pierścienie złote najtar 
niej poleca G ajewski Sta
row iślna 26.

23863-2

OBRĄCZKI ślubne oraz  p ie r
ścionki zaręczynow e złote, 
14 karat, nabyć można w 
M agazynie, Kraków, ul. Stra- 
dom 23. I piętro.

______________  24134-3

LIMUZYNĘ małolitrażową w
bardzo dobrym stanie 6prze 
dam. Tel. 582-50.

765Gk-2

PIANINA, fortepiany TANIA 
WYSPRZEDAZ POSEZONO
WA — Spóldz. Muzyczna 
„TO N ", Kraków, Grodzka 
40 tamże strojenia, remonty, 
transporty. 7685k-8

OWCZARKI ALZACKIE (wil- 
czury), piękne rasowe szcze
niaki po rodzicach odznaczo
nych złotymi m edalam i — 
sprzedam. Kraków, Bronowi- 
ce Maile (Zarzecze), Reymon
ta 6. 23969

MŁYNARZEl Przybory lułyń- 
skie, artykuły  te c h n ic z n e  — 
dostarcza — „M łynarstw o". 
Kraków, św. Filipa 13.

23131-10

WIECZNE PIÓRA. Ceny fa
bryczne. Sprzedaż hurt. — 
W ielki wybór. K. Han. Kra
ków, Al. Słowackiego 6/8 — 
Tel. 558-15. 23151-5

MASZYNĘ k ry tą  SŁngera — 
pierw szorzędną sprzedam. — 
Kraków, Długa 41, m 3.

23502-10

ZEGAREK sprawdzony \ w y
regulow any kupisz najtaniej 
w Firmie „El-W u“ , Kraków. 
F loriańska 25.

23554-6

SZCZĘŚLIWE obrączki złote, 
srebrne i  double w dużym 
wyborze — na jtan iej poleca 
Gajewski, Kraków Staro
w iślna 26. 23864-4

SYPIALNIĘ nowoczesną, n ie
używ aną 80.000 sprzedam . — 
Kraków Długosza 6/3.

23984-2

MOTOCYKL Ardie 500 — 
sprzedam. Kraków, Krowo
derska 67. W arsztat wodo
ciągowy.

24070-2

SPRZEDAM sam ochód oso 
bow y ,,Skoda" zł. 80.000 — 
o raz  pszczoły. — Kraków, 
Prądnicka 10a.

24076-2

POGRZEBOWY ZAKŁAD t. j.
karaw an lekki, dobry stan , 
s tro je  na  konie, ubiory  dla 
żałobników, dekoracje, lich
tarze o raz  inne p rzybory  — 
sprzedam  w  całości lub czę
ściowo, względnie zam ienię 
n a  m aszyny stolarskie. Zgło
szenia .,C zytelnik" , Tarnów . 
„Pod 50“. 7673k

MOTOCYKL NSU 350. gor- 
noza worowy tanio  sprzedam. 
Tel. 536-42. 7699k

POWOZIK (bryczkę) na  pn e 
um atykach, pierw szorzędny 
s tan  tanio sprzedani. Kra
ków, ŁagiewniiJki, Reymonta 
484. 23983-2

WILCZURKI Alzackie, raso
we, p ięknie odchowane, 6-d o  
tygodniowe sprzedam. Pła- 
szowska 49, od  15-tej.

24102

BMW 750 c m 3 z  wózkiem — 
stan  luksusow y z  papieram i 
sprzedam. Kraków, Jagiel
lońska 5. Tel. 536-82,

24009

MOTOCYKL „Rudge" 500 
cm3 górą sterow any oraz 
przy  czapkę indianow ską — 
sprzedam . Krakówv W aw rzyń
ca 34, Janicki. 24099

SYPIALNIĘ, szafę -  
sprzedam. Kraków, ud, Ka
w iory 2/22.

TOKARNIĘ 1000 mm to c n -  
nia ze skrzynią Nor bona — 
typ  ciężki, stan  b. dobry — 
sprzedani. Kraków, Łszaraa- 
bocana 1, m. 2.

24104

TAPCZANY, otom any, ma
terace włósienne sprzedaje 
Zakład tapdcersfci — Kraków, 
Grodzka 59. 7?21k-10

SPRZEDAM kasę ogniotrw ałą
wagi 200 kg. W iadomość — 
Kielce „Prłaca", Słowackie
go- 2. 7?32k

MASZYNĘ trykotarską 8—70 
sprzedam. Starowiślna 51/21, 
oficyny III piętro.

24123

SPRZEDAM zbiór motyli lub 
po j e dy nc 7.0 . W i adoanoś ć — 
Kraków, M azowiecka 77.

24125

CIĄGNIK do oelów transpor
tow ych i  rolniczych z tarczą 
do m łocarni, stan  bardzo 
dobry okazyjnie sprzediam — 
Zgłoszenia Dziennik Polski, 
Kraków, „N r. 24137".

SPRZEDAM sklep 2 urządze
niem nadający  s ię  dla każdej 
branży w śródmieściu. Zgło
szenia Dziennik Polski „Nr. 
24140". 24140-2

TAPCZANY, fotel-łóżko, ko ł
dry  poleca Dembiński. Kła
ków, Floriańska 26.

24141

Sprzedał
nieruchomości

DOMEK pdęoioubifcacjowy — 
sklep, cały wolny sprzeda — 
TRZOPEK, Kraków, Floriań
ska 16. 23995-3

KAMIENICE, dfcmiki, wille, 
wolne po kupnie, parcele, 
gospodarstw a rolne sprzeda 
biuro  „W aw el", Kraków, 
Grodzka 60.

7584k-13

KAMIENICĘ dw upiętrową — 
sklepy, bram a w jazdow a (przy 
Długiej) sprzeda KULCZYK 
Karol, Kraków, Basztowa 10 
m. 1. 23801-2

NAJWIĘKSZY wybór kam ie
nic, will, domków jednoro
dzinnych, parcel sprzedam 
Kraków, W ielopole 8.

23896-5

W  KRYNICY sprzedam  no
woczesną kam ienicę, czyn
szową, nadającą się na h o 
tel. Zgłoszenia Dziennik Pol
ski, Kraków „Nr. 24062".

24062-3

DO sprzedania w  Czyżynaich 
4 m orgi gruntu . Zgłoszenia 
Dziennik Polski „N r. 23965".

DOM now y 4 ubikacje, o- 
gródek, cena 1,200.000 sprze
da GRZYWACZ, Kraków, 
C zarno wiej sk a 47a.

24005

Lokale
STUDENTKA poszukuje po
ko ju  wspólnego. Zgłoszenia 
Dziennik Polski „Nr. 23798".

23798-2

POKOJU komfortowego po
szukuje w ypłacalny absol
went U. J. Zgłoszenia Dzien
nik  Polski, Kraków, „Nr. 
24061“ . 24061-3

LOKAL 3 ubikacje, cała o fi
cyna, prąd św ietlny i prze
mysłowy. woda, z  przynale
żności ami odstąpię. Zwrot 
kosztów  rem ontu. Kraków, 
Łazarza Boczna 1, m. 2.

24103

PR. WICHARA
psychografo log  św iatow ej  staw y

darem jasnowidzenia przepowie nieomylnie każdemu jego 
problemy wydarzeń życiowych. Określi dokładnie charakter, 
kierunek zdolności, rady powodzenia i przeznaczenia. Według 
obliczeń kabaiistyki zestawi szczęśliwy numer Losu Loterii 
Klasowej. Dokładny indywidualny horoskop całego życia wy
syłam za pobraniem. Napisać pytania, datę urodzenia, załą

czyć 100.—  zt. zadatku. 7683k-4
Adres: PR. YICHARA, NOWY SĄCZ —  Skrytka pocztowa 28.

I
CZY

8
CZY
M

ROSYJSKIE
NOWOŚCI

WYDAWNICZE
T E C H N I K A ,
M E D Y C Y N A ,

L I T E R A T U R A

P I Ę K N A

1 e  c  a

KSIĘGARNIA 
„CZYTELNIKA” 
Kraków, Pl. Mariacki 9

tel. 555-76
529gr

\M

POSZUKUJĘ
lub trzypokojowego - w  cen
trom. Zw rot kosztów  rem on
tu. Dziennik Polski lfNr. 
23769". 23769-2

ZAMIENIĘ 3 pokoje kuchnię 
kom fort koto Pocarty na % po 
k o je  kuchnię, komfort. Zgło
szenia Dziennik; Polski „N r 
23957“ .

POKOJU kuchni półkoofort
poszukuję, zwrócę koszty re- 
monifcu. Dziennik Polski Nr 
23964".

ZAMIENIĘ pokój kuchnią ul. 
Krakowska na 2 pokoje z  ku 
chnią, komfort, dzielnica Ka
zimierz. — Koszty rem ontu 
zwtrócę. O ferty  Dziennik Pod. 
sk i „N r. 23967".

KAWALER dobrze sy tuow a
n y  poszukuje pokoju ume
blowanego z komfortem za
raz. Zgłoszenia Dziennik Pol
sk i „N r. 23975".

ZAMIENIĘ pokój z  piecem 
kuchennym  w Krakowie na 
pokój z  kuchnią kom fortowy 
— koissty rem ontu zwrócę. 
Dziennik Polski „N r. 24007".

DWA pokoje z  kuchnią w 
centrum  Katowic zam ienię 
na ew entualnie m niejsze w 
Krakowie. O ferty Dziennik 
Polski „Nr. 24016".

DAM m ieszkanie za obsługę
wiek obojętny. Lubomirskie
go 27/2. 24017

MAGAZYNY, GARAŻE b li
sko dw orca tow arow ego do 
w ynajęcia. Zgłoszenia Dzien
nik  Polski „Nr. 24018“ .

ZAMIENIĘ 2 m ieszkania po
kój kuchnię na 2 pokoje  ku
chnię, kom fort lub bez. — 
Dziennik Polski „N r. 24097".

POKOIKU n iek tępu j ącego po
szukują dw ie młode panien 
k i. Zgłoszenia Dziennik Pol
ski „N r. 24107".

ZAMIENIĘ m ieszkanie dwa
ipokoje, kom fort przy  Staro
w iślnej na  trzy  pokoje  z  
komfortem w  śródm ieścu . 
Zgłoszenia Dziennik Polski 
„N r. 24111".

ZAMIENIĘ trzypokojowe 
m ieszkanie kom fort Chorzów 
M iasto centrum na dwupoko- 
jowe, kom fortowe w  Krako
wie. — Zgłoszenia Kraków, 
Długa 33/10. 7719k

KAWALER pracow nik „Spo
łem" poszukuje pokoju przy 
rodzinie z  utrzymaniem. O- 
fe rty  Dziennik Polski „Nr. 
24117".

ZAMIENIĘ jeden pokój z  k u 
chnią w spólną dzielnica IV. 
z prawem  głównego lokatora  
na  pokój kaw alerski. Dzien
nik  Polski „N t. 24119".

MIESZIf ANIE 1 pokojow e z 
kuchnią zam ienię na 2 poko
jow e z kuchnią, kom fort i 
zwrócę rem ont. W iadomość: 
firma „Bszet“ , K rakusa 7 — 
tel. 561-80. 24136-3

Róine
ZEGAREK m ęski znaleziony 
na  Plantach D ietla dnia 19 
lipca do odebrania  po u s ta 
leniu w łasności. Berka Jo- 
selew icza 18, m. 5.

24014

ZGINĄŁ wilczur Nr. 58 od
prow adzić za nagrodą. Bier
nacka. Franciszkańska 4.

24126

SZCZĘŚLIWY związek m ał
żeński — ty lko  za pośredni
ctwem znanej K oncesjono
w anej Poznańskiej A gencji 
M atrym onialnej. W ysyłam y 
inform acyjny „Biuletyn Ma
trym onialny". Załączyć trzy 
znaczki — Poznań, skrytka 
226. 7615k-7

MŁYŃSKIE m aszyny, urzą
dzenia, pro jek ty , szematy 
przemiałów rem onty DPM 
Zakłady Budowy M aszyn 
M łyńskich, W rocław, Jag ie l
lończyka 18. 7689k-8

KASY otw iera  Szczurowski, 
Kraków-Podgórae — Dąbro
wskiego 1, telefon 562-66,

22414-10

TKAMY szybko — arty s ty 
cznie uszkodzoną garderobę, 
odnaw iam y kraw aty  — „N A 
PRAW A", Kraków Szewska 
17. ' 23858-10

NAPRAWY zegarków, budzi
ków, biżuterii złotej w yko
nuje  na jtan iej — Gajewski, 
Kraków, ul. Starow iślna 26.

23861-7

MASZYNY do szycia napra
w ia specja lista. Kraków, Kie
lecka 30/4 (lub zawiadomić 
pocztówką).

23865-3

TKAMY artystycznie garde
robę, ceny niskie. Kraków, 
św. Filipa 16. 23920-2

NAPRAWIA bez śladu u- 
szko-dzoną garderobę jedynie 
Tkalnia Sztuczna — Kraków, 
Starow iślna 22.

23933-5

OŻANSKA URSZULA przeby
w ająca  w  lipcu szpital kli
m atyczny, Zakopane proszo
na  napisać: Leszczewska — 
Łódź, sk ry tka  L 7705k

POSZUKUJĘ dzierżaw y m a
łego  gospodarstw a rolnego 
przy  Krakowie. Zgłoszenia 
Dziennik Polski „Nr. 23963“ .

PIEKARNIA do wydzierża
w ienia  od września. Piwni- 
czna-Zdrój, D urlakowa Fran
ciszka. 23997

DEZYNSEKCJE, dezynfekcje,
deratyzacje  przeprowadza —- 
„Sautechnika", Kraków, Kru
pnicza H a, teł. 569-61.

24109-2

W sali Teatru Pow szechnego TUR
ul. Karmelicka 4 

ostatnie dwa przedstawienia komedii R. Niewlarowicza 
„GDZIE DIABEŁ NIE IWOŻE.-."

7623k

Teatr „OPERETKA1. Lubicz 48, g. 19.30
Codziennie przepiękna symfonia m iłości z muzyką 

Franciszka Schuberta
. . D O If f lE K  T R Z E C H  D Z I E W C Z Ą T *

Przedsprzedaż biletów: „Gospoda Aktorów" uli
ca 1 maja 4 od godz 11-ei. W Kasie teatru od go
dziny 18-tej.

W niedzielę i święta w kasie teatru od godz. 10-tej 
bez przerwy.

W poniedziałki teatr nieczynny. 7681k

PRZYJMUJĘ wszelką galan
terię  do srebrzenia i mosią
dzowania. W arsztat Galwani- 
zacyjny, Rutkowski, ul. Li
m anowskiego 9.

24131-2

Noclegi

PENSJONAT noclegi wygo 
vine — Kraków, Starowiślna 
28/8. tełefoa 502-09.

23547-10

Zdrojowiska
KRYNICA „Leśna Polana" — 
pięknie położona, pokoje z 
utrzymaniem 700 oraz hote
lowo. Telefon 113.

7670k-3

KRYNICA. Na wrzesień do 
odstąpienia pokój na dwie 
osoby, centrum z utrzym a
niem. W iadomość Karmelicka 
52, m. 9, między 13— 17.

24143-2

Nauka
I wychowanie

STOWARZYSZENIE Asysten-
tów Akademii Górniczo-Hu
tniczej urządza kurs przygo
towawczy dla kandydatów 
na w szystkie wydziały Aka
demia. Kurs rozpoczyna się 
18 sierpnia. Zgłoszenia w  lo
kalu Stowarzyszenia Asy
stentów. Akadem ia Górnicza 
II piętro, pokój Nr. 215, co
dziennie w  godzinach od 12 
do 13. 23979-2

MATURA. W szystkich przed
miotów uczą profesorow ie l i
ceów. Sienkiewicza 12/6.

23992-10

WPISY do Państwowej Śre
dniej Szkoły M uzycznej w 
Krakowie, ul. W arszaw ska 
24 odbędą s ię  w  dniach od 
16—31 sierpnia. Egzaminy 
w stępne od 6— 11 września. 
Szczegóły w afiszach.

24094

RUTYNOWANY pedagog — 
przygotow uje do egzaminów 
gim nazjalnych, liceum, mar 
bury — szybko — dokładnie. 
Kraków, Kraszewskiego 11/4.

7718k

Zguby — krid iliłi
ZGUBIONO k artę  re je stra 
cyjną e RKU Nowy Sącz na 

jgazwisko Budzyń Jan  zam ie
szkały Bukowiec-Korzenna.

7696k

ZGUBIONO kartę  re je stra 
cji w ydaną RKU Dębica na
zw isko Mądro Piotr, Dębica.

7708k

ZGUBIONO kartę  re je stra 
cji w ydaną RKU Dębica na
zw isko W odz’ eń Stanisław 
Żyraków. 7709k

ZGUBIONO tymczasowy do
wód tożsamości w ydany Z ar 
rząd gm. Dębica nazwisko 
Jask ó t Bronisław, Kędzierz, 
(ur. USA). 771 Ok

ZGUBIONO zaświadczenie 
w ojskowe w ydane RKU Dę
bica nazwisko Pluta W łady
sław, Dębica. 77 l ik

UNIEWAŻNIAM zgubione
dokum enty osobiste, legitym a
cję służbową, zaświadczenie 
re jestracji RKU Dębica, za
świadczenie party jne  PPR — 
w ystawione na nazwisko 
Śmietana Józef, Dębica.

771 lk

ZGUBIONO dokumenty, kar. 
tę re jestracji wydaną RKU 
Dębica, dowód osobisty w y
dany: Polskie W ładze W oj
skow e w obozie Schwednfurt 
nazw isko M isa Wifcadysław, 
Latoszyn. 7713k

ZGUBIONO kartę  ręjestrar 
cji w ydaną RKU Dębica na
zwisko Gancarz Jan , Pusfcków 

7714k
UNIEWAŻNIAM zgubioną
kartę  rozpoznawczą na nar 
zwisko M aria Zawrze!, Zako
pane. 7715k

ZGUBIONO książeczkę Ubez- 
pieczalni j ka rtę  rowerową. 
M isiak Bolesław.

24004
ZGUBIONO dowód osobisty  
i  odcinek w ym eldowania — 
Durnana Józef, Kraków, Mei~ 
selsa  7. 24006

SKRADZIONO legitym ację
Inspektoratu Szkolnego No
wy Sącz, Stefamiczek M aria, 
Podole. 24012
ZGUBIONO legitym ację Zw. 
Zawodowego Nr. 2482, za
świadczenie re jestracji row e
ru Nr. 12214/B na nazwisko 
Gaiłczyński Józef.

24116
ZGUBIONO zaświadczenie 
re jestracji RKU Kraków na 
nazwisko Kosz Julian.

24118
DOWÓD tożsamości konia 
skradziono dnia 12 lipca br. 
Chodur A ndrzej, Kraków,
Rydlówka 24. 24120
ZGUBIONO legitym ację Zw. 
Zawodowego na  nazwisko 
D ukała Helena. 24121

ZGUBIONO prawo jazdy na  
nazwisko Bugajski Bronisław 
Kraków, Pierackiego 3.

24122

ZGUBIONO k artę  re jestra 
cyjną RKU Kraków na  nar 
zw isko Przędzik Tadeusz. 

_______________________ 24152
ZGUBIONO legitym ację słu
żbową Nr. 107 w ydaną przez 
Izbę Skarbową, Kraków — 
nazwisko Olszowski Czesław, 
zam ieszkały w  Chrzanowie.

7730k
ZGUBIONO książeczkę w oj
skową RKU Kraków na na
zwisko Horosdeń Kazimierz.

24139
ZGUBIONO dokum enty: ksią
żeczkę w ojskow ą — w ydaną 
RKU Bochnia — Ponikiewica 
Franciszek, W d a  Batorska.

24144

Marta Filipczak Masłowska

BSIMIFOLeHI
przybyła na krótki czas. Prze
powiada z pisma i fotografii. 
Godz przyjęć 10— 13 115— 18. 

KRAKÓW 
Krowoderska 6/23

(w podworcil, parter)
7644k-3

FILATELIŚCI
KARNETY i KOPERTY

pamiątkowe
VII Wyścigu Kolarskiego 

DOOKOŁA POLSKI
są  do nabycia

w Księgarni „Czytelnika' 
KRAKÓW. PLAC MARIACKI 9

Cena jednego  k a rn e tu  ln b  k o p erty  w y
nosi p rzy  odbiorze na  m iejscu  zl. 100, 
przy przesyłce poczt, lis tem  poleconym  
zł. 150. — P rz y  zam ów ieniach zam iej
scowych o p la ta  pocztow a polecona do 
10 sztuk  zł 50, od 10 sztuk  w zwyż 

zł. 100.
Zam ów ienia zam iejscow e należy 

k ierow ać pod adresem : 
Księgarnia Spółdzielni Wydawniczo- 
Oświatowej „Czytelnik" Pl. Mariacki 9,
z jednoczesnym  w płaceniem  pieniędzy 
na konto  PK O  K raków . Nr. IV-222.

52087-3



14 sier pnia

Wrocławska Redakcja
, .D ziennika Polskiego'* 

n l. Jackow sk iego  14 
goda. 14-15, teł. 81-81

WZO ma nie 
tylko swoje kole
je, urzędy, pocz
tą, restaurację, 
„Orbis", KKO i 
Radio, ma rów
nież swoje nowe 
pismo codzienne. 
Jest nim dobrze 
znany wszystkim  
dziennikom pol
skim ., Biuletyn
Prasowy WZO", 
wydawany przez 
Biuro Propagan
dy W ystaw y „ln- 
gos” pod redak

cją Zbigniewa Grotowskiego.
W dniu U sierpnia ukazał się 50 

numer „Biuletynu'', jest więc okazja, 
by podsumować osiągnięcia tego „wy
stawowego" pisma. Redakcja poza 50 
numerami „Biuletynu", który zaczął 
swychodzić 14 maja (początkowo nie 
codziennie) opracowała także male- 
iały obejmujące 135 stron maszyno- 

pisma na dwie ogólnopolskie konfe
rencje prasowe. „Biuletyn", stawiając 
sobie za cel odbicie całego życia na 
terenach wystawowych i we Wrocła
wiu, spełnia doskonale swe zadanie. 
Przynosi cm codziennie najnowsze in
formacje o tym, co się dzieje na WZO, 
zamieszcza wywiady ze zwiedzający
mi, daje artykuły, omawiające po
szczególne działy W ystawy. „Biule
tynt" informuje również wyczerpująco 
o wydarzeniach w mieście, zjazdach, 
konferencjach, imprezach, które od
bywają się we Wrocławiu w związku 
z WZO. Dotychczas wydane materia
ły  obejmują już ponad 10.800 wierszy 
druku.

Życzym y Redakcji „Biuletynu Pra
sowego W ZO“ dalszej — podobnie jak 
dotychczas — owocnej pracy, (ik)

CODZIENNA KRONIKA WYSTAWY ZIEM ODZYSKANYCH

Czif w a rto  ją  sw iedzicT

Dwaj popularni wrocławianie, red. 
Zbigniew Grotowski i znany artysta 
Jan Kurnakowicz, przesyłają pozdro
wienia Czytelnikom „Dziennika Pol
skiego", zapraszając ich do Wrocławia 
na W ystawę ZO.

Wszyscy dziennikarze, członkowie 
Zw. Zaw. Dziennikarzy RP, przyby
wający spoza Wrocławia na WZO, 
proszeni sa o zgłoszenie się w Biurze 
Propagandy WŻO w Hali Ludowej — 
teL 38-60.

P
ytanie, zaw arte w tytule, wyda
je  się w prost paradoksalne.

— Jak  to — czy w arto  ją  zwie
dzić?! — spyta zdumiony Czytelnik.
— Przecież ty le pisze się o rozm a
chu, wspaniałości i piękności tej 
Wystawy, że chyba bez żadnych w ąt
pliwości zwiedzić ją  w arto?

Miły zdum iony Czytelniku! Czyż 
nie wiesz, że są Ihdzie przeraźliw ie 
ostrożni, niew ierni Tomasze, którzy 
nigdy nie w ierzą „na słowo", we 
wszystkim w ietrzą podstęp i „pro
pagandę"? Ci obyw atele nie dadzą 
się „zbujać" zapewnieniem  dzienni
karzy, nie uiwierzą naw et własnym  
znajom ym  — będą przekonani, że 
pod wpływem hałaśliw ej „propagan- 
dy“ oślepli i  nie zauważyli braków, 
pustki i szalbierstwa. Oni muszą zo
baczyć. Na własne oczy się przeko
nać.

Jeszcze przed otw arciem  w rocław 
skiej W ystawy otrzym ałem  parę li
stów, w  których Czytelnicy zapew
niali mnie, że ta  W ystawa, to  „sa
me wykresy"... Że pojechać do Wro
cławia nie w arto. A jeśli pojadą, to 
tylko po to, „żeby się pośmiać".

Mam nadzieję, że pojadą. I  zrobią 
wielkie oczy! A pośmieją się, ow
szem, w  Wesołym Miasteczku...

— A jak  jest z tym i wykresam i?
— spytają nieśmiało Czytelnicy.

Oczywiście, że są! Bo jakże można
inaczej przedstaw ić plastycznie o- 
siągnłęcia i trzyletn i nasz dorobek 
na Ziemiach Odzyskanych, jeśli nie 
wykresem , fotografią, m akietą, 
zwięzłym, treściw ym  napisem ? Gdy 
kom unikuje się doniosły fakt, że ty
le a tyle domów odbudowano na 
tych ziemiach — trudno, oczywiście, 
te wszystkie domy sprowadzić na 
W ystawę i pokazać!... Tu wystarczą 
cyfry j dokum entam e fotografie.

A jak  przedstaw ić zarys dziejów 
Ziem Odzyskanych? Odpowiednie 
teksty, obrazy, rysunki, fotografie, 
sta re  dokum enty — wreszcie wy
świetlane nieustannie doskonale o- 
praoowane film y przem aw iają do 
wyobraźni zwiedzającego i  przypo
m inają m u historię tych ziem. P rzy . 
pom inają — a często jej uczą...

I  tu  w  te j szkole h istorii i  ekono
m ii — jaką je st problem owa część 
W ystawy Ziem Odzyskanych — sta-

Bezpłatnie na W ZO
KONKURS:

,Poznajemy Ziemie O dzyskane‘99*
,se

Odgadując — na podstawie zamie
szczanych w kolejnych numerach 
„Dziennika Polskiego" (od nr. 198) 
zdjęć — nazwy 30 miast Ziem Odzy
skanych, wygrać można główną na
grodę w konkursie „Poznajemy Zie
mie Odzyskane": bezpłatny przejazd 
i pokrycie 3-dniowego pobytu we 
Wrocławiu w okresie WZO. Dokładne 
warunki konkursu znajdują się w nu
merach 198 (1237)— 201 naszego pi
sma.

XUPON Nr 25 
Fotografia z miejscowości .........

Imię 1 n azw isk o .........................

Dokładny adres:  ..................

Zdjęcie konkursowe Nr 25
W odległości 35 km od Jeleniej Góry, 
na zalesionych zboczach malowni
czych Gór Izerskich leży uzdrowisko 
bogate w radoczynne źródła. Zresztą

nie tylko kąpiele, ale już saim pobyt 
w tej miejscowości, której powietrze 
i gleba przesycone są również ra
dem, ma zbawienny w pływ  na orga
nizm. Jest to uzdrowisko dla cierpią
cych na reumatyzm, artretyzm, scho
rzenia gruczołów dokrewnych i na 
wyczerpanie nerwowe.

tystyka i wykres oddają w alne usłu
gi. Zapewniam  Czytelników, że nie 
jest to statystyka sucha, n u d n a  i ba
nalnie przedstawiona. Nasi najw y
bitniejsi plastycy włożyli w  sw e 
dzieło wiele pracy i  pomysłowości. 
Ożywili te osobliwe „wykresy" r u 
chem  i światłem. Pomysłowe m a

ni. in- płaskorzeźba km iecia z okre
su piastowskiego, a  obok reliefow y 
naipis: BYLIŚMY. Na przeciw ległej 
ścianie paw ilonu widzim y płasko
rzeźbę współczesnego polskiego ro l
n ika i  napis reliefowy: JESTESMY.

Byłem św iadkiem  tak ie j sceny.
Do tegoż paw ilonu w eszła wyciecz.

UW1DON MIKLASZEWSKI

O jciec i syn

> ^ 0

PAWILON PRZEMYSŁU FERMENTACYJNEGO

— Tatusiu, przecież ten pawilon nie był wczoraj taki wysoki!
— Nie był, Zapomnieli wyjąć na noc skrzynki z  drożdżami!^

kiełki, obrazujące różne dziedziny 
życia na Ziem iach Odzyskanych, w y
glądają, ja k  piękne zabaw ki dla 
dziecL.

I s ta re  konie... Przepraszam : i  do
rośli zwiedzający z rozdziawionym i 
ustam i podziwiają te zabawki, po
chłaniają w zrokiem  urocze cacka, 
najw yraźniej ham ując z trudnością 
ochotę do wzięcia do ręk i artystycz
nie wykonanego m odelu lokomoty
w y lub okręciku.

Gdy pojedziecie n a  W ystawę, 
zwróćcie uw agę n a  m iny publiczno
ści, oglądającej biegnące n ieustan 
nie m iniaturow e pociągi, kursu jące 
między „m iastem " a „wsią" — ob
razujące w ym ianę tow arów  między 
tym i ośrodkami. Na w agonikach po
ciągu „ze wsi" w idnieją nam alow a
ne artyku ły  rolnicze — a n a  w ago
nikach pociągu „z m iasta" — prze
mysłowe. Gdy pociąg „ze w si" znika 
w  tunelu  nie opodal m iniaturow ego 
m iasta — natychm iast wyjeżdża po
ciąg, .pędzący" do wsi... I tak  w 
kółko!

Co za radość — co za zabawa! L u
dzie nie mogą się oderw ać od tego 
„nudnego wykresu"!... J a  sam  — 
przyznaję Się ze skruchą — trzy r a 
zy w racałem  do tej uroczej kolei, 
udając, że tak  głęboko in teresu je  
m nie problem  w ym iany dóbr między 
m iastem , a  wsią...

Bez przesady można stwierdzić, że 
wszystkie statystyki u ję te  są w  ró 
wnie pomysłowy i nie nużący spo
sób. Problem owy dział W. Z. O. — 
to w ielki sukces naszych artystów  
plastyków, k tórzy po trafili estetycz
nie, artystycznie j — Co najw ażniej
sze — niezwykle przejrzyście przed
staw ić i w yjaśnić pew nie n ieraz 
trudne } skom plikowane problem y.

Tu należy w trącić pożyteczną u -  
wagę. Problem ow ej części Wystawy 
nie należy zwiedzać galopem! W arto 
tym  eksponatom  poświęcić nie mniej 
uwagi, niż np. pawilonowi Przem y
słu Ferm entacyjnego (winka!) na 
terenie B...

W jednym  z pawilonów problem o
wej części W ystawy przedstaw iono 
plastycznie nasze pradaw ne praw a 
do tych ziem piastowskich. Je s t tu

k a  młodzieży. P rzew odnik zatrzym ał 
się na chw ilę i  tubalnym  głosem 
oznajm ił:

— T u  byliśmy, tu  jesteśm y — 
idziem y dalej!...

Ot, i  całe objaśnienie. T ak  zwie
dzać te j W ystawy n ie  można. A w ła
ściwie — można. Lecz pożytek z te 
go będzie niewielki.

Na zakończenie w ypadało by  odpo
wiedzieć na pytanie:

— Gzy w arto  ją  zwiedzić?
Sądzę, że odpowiedź je s t tylko je

dna:
— Nie m ożna je j n i e  zwiedzić!

BOGDAN BRZEZIŃSKI

FRASZKA WROCŁAWSKA

Z apatrzen ie
Przybył z rezerwą. Zwiedzał pilnie. 
A potem głośno się zachwycał:
— W spaniała! Piękna! Nadzwyczajna! 
I głową chwiał wciąż, jak Iglica...

LEONARD SAKOWICZ

Chór d z iec ięcy  K uhna
Praski 80-oeohowy chór dziecięcy 

Kubina jest jednym  z najlepszych chó
rów dziecięcych świata, znanym nie 
tylko w  Czechosłowacji, ale i za gra
nicą. Chór Kuhna założony został w 
1931 r. N a Międzynarodowym Kon
kursie chórów dziecięcych w  1936 r. 
zdobył pierwsze miejsce. Później w 
Specjalnych transmisjach radiowych 
śpaiewai dlla St. Zjednoczonych.. W  
grudlniiu uib. roku dzieci czeskie gości
ły w Polsce.

Program występów wrocławskich 
obejmuje muzykę czeską i  polską. 
Dzieci zaśpiewają m. in. utwory Cho
pina, Smetany, Wrońskiego i Szkvona 
o-raz czeskie piosenki ludowe.

Dyrekcja WZO przypomina przyby
wającym do Wrocławia na Wystawę, 
aby nie oddawali na dworcach kole
jowych biletów, lecz zachowali je ce
lem ostemplowania przez biuro „Orbi
su". Bilety takie uprawniają do bez
płatnego powrotu. Są one stemplowa
ne przez specjalne oddziały „Orbisu" 
na terenie wystawy.

Informator WZq
Godziny otw arcia w ystaw y Z. o. 8_,. 

W esołe M iasteczko 8—24, Pawilon Res|j 1 
racy jn y  8—23 (po godz. 20 wejście n ,, '
Park od ul. M ickiewicza).

— Ceny biletów  wstępu: normalne _
200 zł, za okazaniem  legitym acji Zw zaw "  
150 zł, dla wycieczek zbiorowych _  io0' '  
dia młodzieży szkolnej — 50 zł.

:J. Cena stałego b iletu  wstępu — 5.oori 
m iesięcznego — 2.500 zł, tygodnio»eg0 ^
1.000 zl,

=  Tram w aje k u rsu ją  we Wrocławiu d0 
godz. 23. W  nocy wozy kursują  na 3 lmiach. 
a) okó lnej, b) z  Dworca Głównego na Bisku
pin i c) z  Dworca Głównego do Dworca Od:a

:j. Dojazd tram w ajem  na Wystawę;
12, 15.

— Na terenach „A " i „B" czynne 6ą ur^. 
dy pocztowe, zaiatw iające wszelkie czynno, 
ści listow e, telegraficzne i telefoniczne.

s;. P rzechow alnia dzieci znajduje się ,  
Paw ilonie RTPD na terenie „A” .

— Punkt inform acyjny Polskiego Radia po. 
daje  na W ystaw ie 3 razy dziennie komuni. 
k a ty  m eteorologiczne PIHM.

Biuro zagubionych rzeczy urzęduje » 
Paw ilonie P rostokątnym  na terenie „A",

— Kom unikaty, życzenia itp. nadawać no. 
żna w studium  speakera  Polskiego Radia ni 
terenie  „B ” .

W szelkie czynności bankowe załatwia
ekspozytura PKO w Pawilonie Prostokątnym

— PoLskie Linie Lotnicze „Lot” posiadaj, 
specja lne stoisko na terenie Wystawy „B 
w  Paw ilonie M inisterstw a Komunikacji, gdzie 
prócz inform acji można nabyć bilety komn- 
nżkacji lo tn iczej.

IMPREZY
W  sobotę 14 sieTpnia 

OPERA I  TEATR: O pera  Bytomska —
19, w  Teatrze W ielkim  — „Faust". Teatr 
Popularny — godz. 20, zesoół baletowy: Koł- 
pików na, PapUńs-ki, Lewińska, Klonowski 
T ea tr D olnośląski — Sala Ratuszowa, g0di 
10, farsa  z XV w. „M istrz Pathelin 1 w prze. 
k ładzie A. Polewki. T eatr Lalki i Aktora -  
godz. 19.30, gościnny w ystęp Łódzkiego Tea
tru  Żydowskiego — ,,Strzały na ulicy Dfo. 
g ie j"  z  Mą Kamińską. Teatr Muzyczny (le
tni) — godz. 19.30, widowisko „Gwiazdy 
w śród gw iazd".

W ystęp  80-osobowego czeskiego chóru 
dziecięcego K uhna — Hala Ludowa, godz. 20 

KINA. Śląsk: „U lica złoczyńców", Warsza. 
w a: „D ragonw yak", Scala: „Bolero” , Polo
n ia: „Afjąnirał N achim ow ", Tęcza: „Triumf 
dok to ra  0 ’C onnora", Fama: „Siódma zasło
n a " . Początek seansów : W arszawa. Scala, 
Polonia _  godz. 15.30, 17.45, 20; Tęcza, Śląsk 
— godz. 16, 18, 20; Fama — godz. 19. Aktu- 
a ln o śd  w  kin ie  W arszaw a — godz. 13—15.

IMPREZY SPORTOWE
M istrzostw a Polski w  pływaniu i skokach 

na basenach Stadionu Olim pijskiego im. Gen, 
Świerczewskiego.

Godz. 10 — przedbiegi.
Godz. 17 — uroczyste  otw arcie  mistrzostw 

i  finały.

w  niedzielę 15 sierpnia 
OPERA I TEATR. O pera Bytomska — godz. 

19 w  Teatrze W ielkim  „C yganeria". Reszta 
— jak  w  dniu poprzednim.

KINA. J ak  w dniu poprzednim. Początek 
seansów : W arszaw a, Scala, Polonia — godz, 
13.15, 15.30, 17.45, 20; Tęcza, Śląsk — godz. 
14, 16, 18, 20; Fama — godz. 16, 18, 20. Po
ranki o godz. 10.30.

IMPREZY SPORTOWE
Drugi dzień m istrzostw  w  pływaniu i sko

kach.
Godz. 10 — przedbiegi.
Godz. 16 — finały.

14 1 15 sierpn ia  odbyw a się w Izbie Rze* 
mieślnicze) na PI. Muzealnym 16 „Jesienna 
Rewia Mody**, połączona z  występami trty 
stów . Początek o godz. 18.

*
17 i  18 sierpn ia  wystąp! ere Wrocławia 

słynna ro sy jska  skrzypaczka Halina Barinowa, 
Przybędzie ona do Polski wraz ze swym 
akom paniatorem  A. Dedinchinem.

KONKURS 
dla zwiedzających WZO

R edakcja „Dziennika Polskiego 
ogłasza n ieustający Konkurs na opis 
w rażeń z W ystawy Ziem Odzyska- 
nych. Udział w Konkursie mogą 
wziąć wszyscy Czytelnicy „Dzienni
ka Polskiego".

Opisy w rażeń z Wystawy Ziem 
Odzyskanych i W rocławia w dowol
nej form ie literackiej nie mógł 
przekraczać 150 wierszy druku. Ter
min przesyłania prac: od zaraz. Wf’ 
różnione przez Redakcję prace będ? 
drukow ane w „Dzienniku Polskim” 
w czasie trw an ia  Wystawy. Hono- 
rarium  ryczałtowe za drukowa® 
prace wynosić będzie 3.000 złotych 
Po zakończeniu druku wyróżniony^ 
p rac konkursowych, zbierze się P0- 
wołany przez Redakcję Sąd Kon- 
kursow y, który przyzna trzy kolej- 
ne nagrody. (Skład Sądu Konkur
sowego i wysokość nagród będzie 
podana osobno).

P race na konkurs należy nadsy!aC 
pod adresem  Redakcji: Kraków, nl 
W ielopole 1 z napisem  na pracy i 03 
kopercie: „Praca Konkursowa". Pr3- 
ce podpisane pełnym  imieniem i nł" 
zwiskiem  powinny zawierać wys** 
czególnienie zawodów oraz dokład- 
ny adres autora.

Oczekujemy na prace i życzyt»J 
powodzenia.
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