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S4 TRZEĆ IM
V ROK PLANU
6-LETNI EGO

Rys. Ryszard Doliński

Tadeusz Kubiak
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PIERWSZA w Polsce Fa
bryka Tranu w Sopocie,

w oparciu o radzieckie metody
produkcji, z miesiąca na mie
siąc podwyższa ilość wydoby
wanego tranu z wątroby dor
sza.

Kierownik tranownl Ferdy
nand Nast przy produkcji tra
nu wprowadził szereg ulepszeń,
które pozwoliły na zwiększenie
wydajności w produkcji.

Na zdjęciu: Ferdynand Nast

sprawdza temperaturę tranu

w filtrach.
(CAF—fot. Zygm. Wdowiński)

Noworoczna
NIE jestem ptakiem przelotnym,

który dla słońca południa
porzuca łąki nad Goplem,
czy w lody zakute źródła.

Z tą ziemią w chłodzie i słocie
na zawsze — w pracy, w tęsknocie,
w letnim księżycu — iw słońcu,
gdy wiosna stanie na łące,
gdy wiatr jesienny gra borom.

Z tą ziemią w chłodzie i slocie
serce jak młot uderzyło
na trud codzienny, na miłość,
w noce bezsenne, uparte,
gdy wierszem zapełniasz kartę,
gdy w mieście sercu najbliższym
dach wznosisz na miejscu zniszczeń
gdy piec hutniczy rozżarzasz,
blask na słonecznym zegarze,
gdy w chmury podnosisz gotyk —

traktory i samoloty,
jedne ku polom, drugie

wypuszczasz w obłoków smugę.

Z tą ziemią na zawsze — odkąd
spojrzałeś w okno, za okno,
w ogród, za ogród, na drogę,
w rzekę ruchliwą, jak ogień,
w pole spokojne, pszeniczne,
niby gęsiarek źrenice,
na gniazdo ptasie w ukryciu —

ot, po raz pierwszy w swym życiu.

Odtąd na zawsze — wciąż bliżej,
czy upał piersi twe liże,
czy wicher oddech tamuje,
wciąż bliżej, pełniej ją czujesz,
ziemię jak motyl wesołą,
ziemię spokojną jak gołąb,
dąb na wysokim gdzieś brzegu
i miasto szklane na śniegu
i noce czarne jak heban,
konie u źródeł, u nieba
skrzydła, a ręce u sprzęgieł —

muzea, porty i węgiel,
wszystko coś nazwał ojczyzną
jak mówi poeta — polszczyzną.

Cena 15 gr. Wydanie A'\
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witają ludzie pracy Nowy Nok
W całym kraju odbyły się
zabamy sylwestrowe

NOWY ROK 1952 wiele załóg produkcyjnych wita przed
terminowym wykonaniem planu. Radosne, zwycięskie

meldunki z frontu walki o Plan 6-letni napływają z całego
kraju.

Dn. 29 grudnia m. in. przemysł ciężki wykonał plan na

r. 1951 według wartości, osiągając wzrost produkcji w porów
naniu z ub. rokiem o 20%. w ciągu 1951 r. zakłady podle-

głe MPC uruchomiły szereg no
wych, dotychczas w kraju niepro-
dukowanych asortymentów maszyn
ciężkich, obrabiarek, okrętów, ta
boru motoryzacyjnego i kolejowe
go, maszyn rolniczych, maszyn
włókienniczych, aparatury elek
trycznej i innych.

Załogi zakładów produkcyjnych pod
ległych Centralnemu Zarządowi Prze
mysłu Bawełnianego doniosły o wyko
naniu przedterminowym rocznego pla
nu produkcji tkanin gotowych

Z dumą donoszą o przedterminowej
realizacji zadań produkcyjnych załogi
fabryk Zakładów Przemysłu Metalowe
go im. J . Stalina

Również o przedterminowej realiza
cji planu rocznego donoszą robotnicy
poznańskich Zakładów Przemysłu Odzie
żcwego im. Komuny Paryskiej

Meldunki o wykonaniu rocznych za
dań nadesłało również ki'ka zakładów
Przemysłu Metalowego z terenu woj
poznańskiego.

Przedterminowo wykonało plan
14 centralnych zarządów.

W całym kraju odbyły się licz
ne zabawy noworoczne z udziałem
przodowników pracy.

USA rozkazują
i stauiiająultimatum
a tymczasem
nie klei się
atlantydom
na konferencji
uj Paryżu

PARYŻ.

ODBYWA się tu w dalszym cią
gu konferencja przedstawi

cieli Niemiec zachodnich, Francji,
Włoch, Belgii, Holandii i Luksem
burga w sprawie utworzenia tzw.

„armii europejskiej".
Uczestnicy konferencji — jak po

dają dzienniki — opracowują ko
munikat końcowy, w którym za
mierzają zamaskować okoliczność,
iż w projektowanej „armii euro
pejskiej", zachodnio - niemiecki
Wehrmacht ma odegrać czołową i

decydującą rolę.
Podczas narad ujawniły się roz

bieżności między uczestnikami kon
ferencji. Dotyczą, one zagadnienia
finansowania „armii europejskiej".
Jak wiadomo, Stany Zjednoczone
domagają się, by kraje kontynen
tu Europy Zachodniej przyczyniły
się finansowo do wskrzeszenia
Wehrmachtu. Wyłoniły się także
różnice zdań odnośnie utworzenia
tzw. „ponadnarodowego organu,
który by kierował „armią europej
ską".

Prawicowy dziennik „Combat"
dowiaduje się, że Stany Zjedno
czone postawiły uczestnikom
konferencji ultimatum, żądając
bezwarunkowego przyjęcia pro
jektu utworzenia „armii euro
pejskiej" i remilitaryzacji Nie
miec do dnia 3 stycznia 1952 r.

Hitlerowski generał
wraz z oficerami nowego
Wehrmachtu

jadą
do USA
na przeszkolenie

PARYŻ
]~\ Z1ENNIK „L‘Humanite“ dono-
Mi z Frankfurtu n/Menem, że

korpus oficerski odbudowywanego
przez imperialistów amerykańskich
Wehrmachtu będzie przeszkolony w

Stanach Zjednoczonych.
W przyszłym tygodniu do Stanów

Zjednoczonych uda się grupa 350
niemieckich oficerów z b. hitlerow
skim generałem Harpe na czele.
Przejdą oni przeszkolenie w amery
kańskich szkołach oficerskich Fort-
Benning (piechota), Fort-Skill (ar
tyleria) i Fort-Knox (broń pancer
na).

NAJLEPSZE ŻYCZENIA
NOWOROCZNE
CZYTELNIKOM
KORESPONDENTOM
I WSPÓŁPRACOWNIKOM

SKŁADA

„ECHO KRAKOWSKIE1

Za przykładem
Warszawy
rozpoczyna się
wielka akcja
odbudowy Berlina

BERLIN

BłERZEMY przykład z War
szawy przy odbudowie demo

kratycznego Berlina!" — oświad
czył w tych dniach robotnik fabry
ki pomp i kompresorów w Halle,
Bohater Pracy NRD Gustaw Zabel,
na zebraniu zwołanym z okazji ogło
szenia narodowego planu odbudowy
Berlina.

Zabel, który w br.- miał możność
zwiedzenia naszego kraju, opowie
dział swoim towarzyszom pracy o

entuzjazmie, z jakim cały naród
polski buduje swoją stolicę. Mówił
również o nowych postępowych me
todach pracy, dzięki którym zdoła
no w Warszawie w krótkim czasie
osiągnąć tak zdumiewające wyniki.

Narodowy Komitet Odbudowy
Berlina, powstały z inicjatywy So
cjalistycznej Partii Jedności Nie
miec rozwinął już energiczną dzia
łalność, wzywając do współpracy
całą ludność wschodniego Berlina,
która też z całą gotowością zade-
klarcwala swój udział w odgruzo
waniu miasta. Ma ono być tym ra
zem przeprowadzone na wielką ska
lę, jako przygotowanie do masowej
akcji budowlanej, która ruszy na

wiosnę. W związku z tym przybę
dą do Berlina murarze z terenu ca

łej NRD, aby wzmocnić kadry ber
lińskich robotników budowlanych.

Na sfinansowanie robót przezna
czono poważne kredyty. Wypuszczo
no również losy tzw. loterii budo
wlanej, na zakup których berliń-
czycy asygnują 3 proc, swoich po
borów.

W pracowniach architektów i
urbanistów wre już od dawna wy
tężona praca nad sporządzeniem
projektów, które zrujnowanym
arteriom wschodniego Berlina na

dadzą zupełnie inny charakter,
zrywając raz na zawsze z ich

dawnym pruskim koszarowym
stylem.
Prasa demokratycznego Berlina

zamieszcza obecnie liczne fragmen
ty fotograficzne nowej Warszawy
oraz drukuje wypowiedzi berliń-
czyków, którzy widzieli odbudowu
jącą się stolicę Polski.

„Obserwowałem z radością po
stępy, które czynią Polacy przy
budowie swojej pięknej stolicy.
Cieszę się, że teraz pójdziemy za

ich przykładem, że budownic
twem pokojowym odpowiemy na

bezsilne ujadanie militarystów w

zachodnich dzielnicach naszego
miasta" — napisał Manfred B. w

liście do „Berliner Zeitung".
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Wielkie i proste jest szczęście
człowieka, który dach sklepia
Wielkie i proste jest szczęście
budującego człowieka.

Tego nam szczęścia nie oddać
ziemi wyłonionej z Gopła,
z serc nie uronić, z rąk —

Strzec nam wolności lipcowej,
młodej jak deszcz majowy,
ojczyzny starej jak dąb.

ni,
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Narody
radzieckie

żywią głęboką
przyjaźń
do Polski
Wrażenia uczestnika
wycieczki do ZSRR
p O powrocie ze Związku Ra-

dzieckiego, przewodniczący
Rady Zakładowej Huty Baildon w

Katowicach — Stanisław Czabań-
ski, oświadczył w rozmowie z

przedstawicielem PAP, m. in.:
Tam poznałem źródła siły i zdu

miewających sukcesów pokojo
wych wielkiego Kraju Rad, Te żró
dla — to wysoka świadomość mas

pracujących ZSRR, ich bezgranicz
ne oddanie partii Lenina — Stalina
i głęboka miłość do wodza postę
powej ludzkości, towarzysza Stali
na.

Narody radzieckie — opowiada
dalej Czabański — żywią głęboką
przyjaźń dla narodu polskiego.

W oknach wystawowych księ
garń, w hotelu' „Moskwa", gdzie
zatrzymaliśmy się, w Domu Kul
tury Związków Zawodowych w Le

ningradzie, widzieliśmy wiele ksią
źek mówiących o Polsce, o naszym
Planie 6-letnim, popularyzujących
naszą literaturę. Byliśmy mile za
skoczeni, kiedy, podczas zwiedza
nia Domu Pionierów, trafiliśmy na

film o odbudowie Warszawy, wy
świetlany dla młodzieży radziec
kiej.

Przyjęcie
w Ambasadzie
Rumuńskiej

30 gTudnia ambasador Rumuń
skiej Republiki Ludowej w Polsce
p. Niculae Dinulescu z okazji
czwartej rocznicy proklamowania
Rumuńskiej Republiki Ludowej
wydał przyjęcie w gmachu Amba
sady w Warszawie.

■Na przyjęcie przybyli przedsta
wiciele Rządu R. P. z ministrem
Spraw Zagranicznych Skrzeszew
skim na czele.

W przyjęciu wzięli udział przed
stawiciele dyplomatyczni państw
zaprzyjaźnionych.

Osiągnięcia roku 1951

Andrychów, Owory, Tarnów
— oto nazwy mówiące o naszych sukcesach

A # roku 1952 rozpoczniemy
produkcję silników elektrycznych
i uruchomimy wielkie,
nowoczesne przędzalnie
T AK. obchodzić będą Nowy Rok

Y . budowniczowie i załogi wiel
kich budowli sześciolatki?

W ANDRYCHOWIE.

W NOWEJ przędzalni Andry-
< ■ chówskich Zakładów Przemy

siu Bawełnianego ustawia się no
woczesne maszyny. Równymi rzę
dami stoją pierwsze warsztaty
przędzalnicze. Niedługo rozpocznę
produkcję, wysnuwając z bawełny
długie, Wąskie nici. Każdą część
ustawionych maszyn monterzy de
korują „wiechą", jaką niedawno
jeszcze budowniczowie wieńczyli
etapy pracy przy wznoszeniu żel
betonowej konstrukcji hali.

Pod szklanym stropem nowocze
snej przędzalni staną przy maszy
nach nowe prządki. Przy minimal
nym nakładzie sił osiągać będą naj
większą wydajność. Czy to przy
padkiem nie paradoks ? Ależ nie!
Żeby się o tym przekonać, trzeba
być w Andrychowskich Zakładach

GODIIW

& We wszystkich województwach od
były się walne wyborcze zebrania człon
ków kół gromadzkich ZSCn Kampania
wyborcza do terenowych władz Zw. Sa
wiopomocy Chłopskiej jest Już na ukoń
czeniu
A W świetlicy Warszawskich Zakła
dów Przemysłu Odzieżowego im. Obroń
łów Warszawy odbyła się II Krajowa
Aarada Aktywu Kulturalno- Oświato
wego Zw. Zaw Prac Przem Odzieżo
wego i Skórzanego
A. Sekretariat CftZZ podjął uchwalę o

towółaniu Głównej Komisji Organiza
cyjnej Żw. Zaw Pracowników Przemy

iłu Drobnego Nowy związek zrzeszy
wszystkich pracowników państwowych
zakładów drobnej wytwórczości, oraz

rracówników najemnych spółdzielczych
prywatnych zakładów.

Bezlitośnie rozbijać skorupę kłamstiu

- oto zadania stojąco
przed naszymi historykami
Przemówienie sekretarza KC PZPR

Edwarda Ochaba
EDWARD OCHAB, sekretarz KC PZPR, witając historyków pol

skich, zgromadzonych na konferencji w Otwocku, oświadczył
m. in.:

„Partia robotnicza, kształtująca dzień dzisiejszy naszego narodu,
zdaje sobie dobrze sprawę z tego, że nie można należycie walczyć o

jasne, socjalistyczne jutro bez głębokiej znajomości naszego dnia wczo

rajszego i przedwczorajszego, bez wyciągnięcia niezbędnych wnio
sków z naszej wielowiekowej, pełnej chwały 1 cierpień, wzlotów
i upadków, klęsk i zwycięstw, bujnej i bogatej historii pracy 1 wal
ki narodu.

Zadaniem rzetelnych ludzi nauki jest przywrócenie poszanowania
dla faktów i bezlitosne rozbijanie skorupy kłamstw, pod którymi słu
dzy Watykanu, obszarnictwa i faszyzmu, usiłowali ukryć i wypaczyć
prawdę historyczną, upiększyć zbrodniczą politykę imperializmu
polskiego, zamazać zdradę Interesów narodowych ze stropy polskich
feudałów i wielkich kapitalistów, przemilczeć lub zohydzić walkę wy
zwoleńczą całych pokoleń chłopów i robotników polskich".
„W pracach swych — mówił da

lej sekretarz KC PZPR — history
cy polscy partyjni i bezpartyjni
niewątpliwie będą nawiązywali do
najlepszych tradycji naszej nauki
historycznej, wydobywając i roz
wijając to, co jest cenne i nie
przemijające, np. w pracach Na
ruszewicza, Lelewela czy Krzywic
kiego, a zwłaszcza rozwijając ba
dania marksistów polskich: Mar
chlewskiego, Rynga, Bruna i in
nych".

„W pracach swych historycy na
si winni w najszerszej mierze wy
korzystywać genialne myśli i wska
zówki klasyków marksizmu Mark
sa i Engelsa, Lenina i Stalina,
którzy studiowali polską historię i
niejednokrotnie wypowiadali się w

jej zagadnieniach".

Doniosłe zadania

LU DALSZYM ciągu swego prze
v* mówienia Edward Ochab wy

sunął szereg zadań w pracach hi
storyków w takich dziedzinach,
jak

Przemysłu Bawełnianego, trzeba
ujrzeć olbrzymią halę przędzalni,
której kubatura przekracza naj
śmielsze wyobrażenia. U stropu
jarzą się światła fluoryzujące, za
oszczędzą one wiele .wysiłku oczom

robotnic. Tak samo wspaniałe są
urządzenia cieplne. Sztuczne ogrze
wanie zlikwiduje zupełnie wahania
temperatury, które by mogły od
bić się niekorzystnie na zdrowiu
robotników.

Hala wyłożona zostanie parkie
tem, który zastąpi dotychczasowy
beton. WszystKie procesy produk
cyjne będą zmechanizowane. Od
robotnika wymagać się będzie tyl
ko czujnej opieki nad ruchem ma
szyny.

Czy przy takich warunkach nie
będzie się można pokusić o zwię
kszenie wydajności pracy? Rekor
dy padną tutaj na pewno.

W DWORACH.

JAKŻE radośnie wita Nowy Rok
załoga Zakładów Chemicznych

w Dworach pod Oświęeimem. Ol
brzymi etap pracy robotnicy kom
binatu mają już poza sobą.

Każdy pamięta, jak niedawno
mnożyły się trudności. Ile potrze
ba było wysiłku, ażeby je przezwy
ciężyć. Niewiele czasu upłynęło od
chwili, kiedy wszystko było goto
we do produkcji, lecz zabrakło ka
talizatora, substancji potrzebnej
do otrzymania syntetycznej ropy-.
Długo trwały próby, zanim otrzy
mano właściwy katalizator. Lu
dziom aż ręce opadały z wysiłku.
Wreszcie opracowano nową metodę
otrzymywania katalizatora bez u-

ciekania się do zagranicznych skła
dników. Myśl polskiego inżyniera,
praca robotnika i krajowe surowce

starczyły za wszystko.
Obecnie załoga kombinatu che

micznego dąży do obniżki kosztów
oraz zwiększenia wytwórczości pod

wiedza o słowiańszczyźnie za
chodniej,

walka ludu śląskiego o socjal
ne i narodowe wyzwolenie,

wielowiekowa walka chłopów
polskich przeciw rodzimym pijaw
kom i przeciw obcym najeźdźcom,
# heroiczna półtorawiekowa wal
ka narodu polskiego przeciw pru
skim, austriackim i rosyjskim za
borcom i kolonizatorom,

rozbicie skorupy kłamstw 1 o-

szczerstw, rzucanych przez szowi
nistów i apologetów szlacheckich
na bratnie narody ukraiński i bia
łoruski,
-&■rewizja wielu błędnych pojęć
i poglądów na stosunki polsko -

rosyjskie,
oświetlenie doniosłej dla roz

woju Polski i Europy roli histo
rycznej walk, prowadzonych na

przestrzeni wieków przez naród ro

syjski przeciw mongolskim, tatar
skim i germańskim najeźdźcom,
nad rozbiciem pokutujących po
dziś dzień legend napoleońskich,
nad uwypukleniem ogromnego

względem ilościowym 1 jakościo
wym. Bilans, którym robotnicy za

kładów zamykają drugi etap sze
ściolatki, jest dodatni.

Nieo-podal zakładów wzrastają
białe budynki osiedla robotniczego.
W nowoczesnych mieszkaniach pra
cownicy zakładów będą dzielić ze

swymi rodzinami radość z osią
gnięć i coraz lepszego bytu robot
nika.

POD TARNOWEM.

U DAJMY się ź kolei do Połu
dniowych Zakładów Silników

Elektrycznych pod Tarnowem,
Wśród piaszczystych wydm wyra
sta nowa hala produkcyjna. Stąd
rozejdą się po całym kraju silniki
elektryczne polskiej produkcji. Uru
chomią one maszyny w innych za
kładach przemysłowych i wprawią
w ruch maszyny rolnicze.

W hali produkcyjnej nieobeschłej
od tynku, g-dzie pod stropem pra
cują jeszcze ubieleni wapnem mu
rarze .poruszają się ludzie w nie
bieskich kombinezonach. Julian
Grabowski, brygadzista, Marian
Trędota, Mieczysław Kornas szko
lą młodych chłopców i dziewczęta
na przyszłych pracowników zakła
dów.' Wśród uczniów wielu rokuje
duże; nadzieję na przyszłość. Jan
Kawa, Stanisław Jachym, Witek,
Mieczysław Dębosz to ludzie, któ
rzy cały zapał poświęcili pracy.

Na warsztatach leżą nowe silni
ki. Jakto? Przecież zakłady rozpocz
ną produkcję dopiero w 1952 roku?

Tak, ale już dziś wytwarza się
pojedyncze motory o niewielkiej
mocy, które posiadać będą możli
wość szerokiego zastosowania.

Te nowe silniki to duma i ra
dość robotników z Południowych
Zakładów Silników Elektrycznych.
I dla sich Nowy Rok jest radosny,
bo wkraczają w nowy etap, kiedy
rozpocznie się masowa produkcja
motorów.

Oto garść informacji, na których
możemy opierać wiarę w coraz le
pszą przyszłość. Czy to będzie Kia
ra, optymistyczne przekonanie, czy
też pewność ? Zobaczcie sami, przy
patrzcie się procesom produkcyj
nym, Stańcie za każdym warszta
tem, gdzie setki ludzi pracy prze
konuje się, że trudności są tylko
po to, żeby je przezwyciężać.

WOJCIECH HAIDER.

wszechświatowego znaczenia rosyj
skiego -ruchu rewolucyjnego i ro
syjskiej myśli naukowej,

studiowanie historii i dorobku
narodów ZSRR,

wydobycie wszystkich postępo
wych tradycji polskiej historii, nie
tylko tradycji proletariackich i ple
bejskich ,ale również tradycji walk
Bolesławów o Odrę i Bałtyk, tra
dycji Grunwaldu, Chocimia i Wied
nia, tradycji walki Czarnieckiego z

najazdem szwedzkim i szlachec
kich walić wyzwoleńczych XVIII 1
XIX wieku,
-Jf- oświetlenie wyjątkowej roli hi
storycznej klasy robotniczej, klasy
budującej społeczeństwo bezkla-
sowe,

#■ demaskowanie antyńarodowej
treści nacjonalizmu, a zwłaszcza
jego szczególnie wyrafinowanych
form socjaldemokratyzmu i gomtil
kowszczyzny.

W oparciu
o doświadczenia ZSRR
VI OWCA podkreślił znaczenie

zacieśnienia stosunków z hi
storykami radzieckimi, przy czym
powiedział:

„Coraz ściślejsza łączność z nau
ką radziecką pozwoli polskim hi
storykom głębiej poznać ogromny
dorobek tej przodującej w świecie
nauki, pozwoli nam twórczo wy
korzystać doświadczenia radziec
kie w walce o umocnienie frontu

narodowego w Polsce, w pracy nad
przyśpieszeniem gigantycznego pro
cesu kształtowania się nowego so-

jalistycznego ustroju i nowego so
cjalistycznego narodu, który uczy
ni Polskę krajem przodującym 1
kwitnącym, silnym i szczęśliwym".

W zakończeniu swego przemó
wienia mówca oświadc?.ył:

„VI Plenum jeszcze raz podkre
śliło z całą mocą nierozerwalny
związek patriotyzmu i internacjo
nalizmu, co znajduje pełne po
twierdzenie nie tylko w praktyce
dnia dzisiejszego, ale również' na

przestrzeni naszej, wielowiekowej
historii.

Piętnując i bijąc faktami nacjo
nalistycznych i kosmopolitycznych
zdrajców narodu i agentów imperia
lizmu, reflektorem analizy nauko
wej oświetlając dzień wczorajszy
narodu, budząc i pogłębiając uczu
cie uzasadnionej dumy narodowej
z wielkiego naszego dorobku nau
kowego i kulturalnego, z wielkiego
wkładu krwi i ofiar w walce „za
Waszą i naszą Wolność" budząc i
pogłębiając świadomość wspól
nych celów i wieczystego brater
stwa z narodami Związku Radziec
kiego i krajów demokracji ludo
wej, budząc i pogłębiając wiarę w

niespożyte siły twórcze naszego u-

talentęwanego, mężnego, miłujące
go wolność narodu.

— historycy polscy partyjni 1

bezpartyjni żołnierze ważnego
odcinka frontu ideologicznego do

pomogą tow, Bierutowi, dopo
mogą PZPR i ludowi pracujące
mu zdobyć I zabezpieczyć sło
neczne, socjalistyczne jutro Pol
ski".

Przemówienie

delegata Z5RR
B. Grekowa

P RZEWODNICZĄCY delegacji
1 radzieckiej, sekretarz Wydzia

łu Historyczno - Filozoficznego A-
kademii Nauk ZSRR i dyrektor In
stytutu Historycznego B. Greków,
w przemówieniu na konferencji hi
storyków polskich powiedział
m. in.:

„Dla nas, historyków radziec
kich, konferencja ta ma duże zna
czenie nie tylko dlatego, że my rów
nież interesujemy się bardzo histo
rią Polski i pracujemy nad nią, bo
wiem nasza ojczysta historia spla
ta się z Waszą historią — ale rów
nież dlatego, że tutaj na tak szero
kim zebraniu specjalistów - histo
ryków będziemy mogli omówić sze
reg istotnych dla pełnego rozwoju
nauki problemów, bliskich zarów
no historykom polskim, jak i ra
dzieckim.

Przestało być tajemnicą — pod
kreślił dalej akademik Greków —

że w świecie burżuazyjnym histo
ria jako nauka — mówiąc ściśle—
jest likwidowana, gdyż współcze
śni historycy burżuazy.jni nie chcą
widzieć prawidłowości w rozwoju
narodów.

My, historycy radzieccy, głęboko
wierzymy w to, że nasze robocze
spotkanie z Wami będzie owocne

dla nas wszystkich i że zapocząt
kuje systematyczne nasze spotka
nia. Przyczyni się to , poważnie do
dalszego rozwoju — do dalszych
naszych sukcesów w dziedzinie na
uki".

„ECHO KRAKOWSKnr

W. Dzięclołowski

Życie godne człowieka
p OWIEDZIAŁ kiedyś Karol
*■Marks, że skoro warunki

kształtują charakter człowieka,
trzeba stworzyć warunki godne
człowieka.

Nie wolno więc pozwolić, by
Człowiek poniewierał się w no
rach zamiast żyć w ludzkim miesz
kaniu, aby przymierał głodem, nie
mogąc zdobyć pracy, aby pozba
wione szkoły i opieki dziecko wy
rastało na wykolejeńca, aby lu
dziom dotkniętym kalectwem anal

fabetyzmu niedostępne były
strofy Mickiewicza, Puszkina,
Heinego.

Jeśli spojrzeć na miniony rok w

Polsce, wyrazisty urasta obraz
zmagań o to właśnie, aby warun
ki życia • w naszym kraju były w

jak najpełniejszym sensie godne
człowieka.

Z jakim dorobkiem wchodzimy
w 1952 r.?

Przede wszystkim z dorobkiem
drugiego roku Planu 6-letniego.

Wielka, czerwona „6“ i pnąee
się w górę ściany nowych budo
wli, to symbol naszej pracy, sym
bol żywy, bo poparty twórczą
treścią wysiłków naszych rąk i
mózgów.

Co składa się na ię
konkretną, materialną
treść?

DWA zakłady przemysłowe u-

ruchamiane tygodniowo; 70
tys. jasnych izb mieszkalnych od
danych w ub. roku ludziom pra -

cy; 4,000 bibliotek publicznych (4
razy więcej niż przed wojną); zli
kwidowane dziedzictwo kapitaliz
mu — analfabetyzm; 117 miln. e-

gzemplarzy wydanych w 1351 r.

książek; jednorazowy nakład 15
miln. dzienników i czasopism: fe
stiwal polskich sztuk wspó’czes..
nych, w którym uczestniczyło 30
autorów i w którym obecnie weź
mie udział 2.000 zespołów amator
skich z całego kraju.

Rozwój produkcji przemysłowej,
rozwój kultury — to równocześ -

nie rozwój polskiej wsi. Wraz z

traktorem, kombajnem, i elektrycz
nym prądem idzie na wieś szero
kim frontem kulturalnej ofensywy
— książka, gazeta, kino, idzie na

wieś nowa świadomość polityczna.
Chłop pracujący coraz wyraź -

niej dostrzega swego wroga, nie
tylko tego, który zagraża jego za
grodzie z daleka, zza oceanu, lecz
również tego z najbliższego są
siedztwa: — kułaka i spekulanta.

W walce, drogą podnoszenia
świadomości na coraz wyższy po
ziom, rośnie liczba spółdzielni pro
dukcyjnych, która w ub. roku
przekroczyła 3.000,

Rok 1951 był więc niezmiernie
doniosłym okresem dla tworzenia
nowego życia w naszym kraju,
dla umacniania pokoju i zbudowa
nia socjalizmu w Polsce.

Drogowskaz
T) REZYDENT Bolesław Bierut,
* mówiąc na VI Plenum KC

PZPR o narodowym froncie wal
ki o pokój 1 Plan 6-letni, ukazał

Rodziny żołnierzy

pod troskliwą
opieką
rad narodowych
RODZINY żołnierzy odbywają

cych chlubną służbę w szere
gach Ludowego Wojska Polskiego
otaczane są troskliwą opieką , rad
narodowych. Rodziny te korzysta
ją z różnego rodzaju ulg i ułat
wień, bezpłatnego leczenia, dodat
kowych przydziałów węgla, mate
riałów budowlanych itp. Z dużą
pomocą śpieszą rodzinom wojsko
wych członkowie Ligi' PrzyjaciółŻołnierza i młodzież harcerska.

Wielu rodzinom rady narodowe
ułatwiły zdobycie dogodnej pracy i
zawodu.. Zona żołnierza, Natalia
Kania,, z gromady Wiśliozne koło
Olkusza, po miesięcznej pracy ja
ko zwykła robotnica w Fabryce
Naczyń Emaliowanych, skierowa
na została na przeszkolenie zawo
dowe, co dało jej możność pod
niesienia swych kwalifikacji i uzy
skania wyższych zarobków.

Rodzicom żołnierza Jerzego Kry
szki, z Modzerowa w pow. włoc
ławskim, przydzielono gospodar
stwo. Ojciec Kryszki przez cale
swoje życie był gajowym u obszar
ników.

•k W miejscowości Budaersz. w pobli
żu Budapesztu odbyto się uroczyste od
słonięcie pomnika ku czcj parlamenta-
riusza radzieckiego — kapitana Osta-
pienkl, zamordowanego zdradziecko
przez niemieckich faszystów 29 grudnia

*

wyraźnie przed całym narodem 1
przed jego kierowniczą siłą — kia
są robotniczą, doniosłe zadania, za

których wykonanie jesteśmy od
powiedzialni wobec ojczyzny i
wobec całej ludzkości.

. Walka o pokój wiąże się jak
najściślej... z naszą walką o Plan
6-letni. Bo Plan 6-letni-— to plan
likwidacji naszej słabości — zaco

fania, a więc i bezbronności".
„Plan 6-letni wzmacnia siły Pol

ski i wzmacnia jej niezależność a

wraz z tym wzmacnia wkład Pol-
s>ki w ogólnoludzkie dzieło poko
ju" — mówił Prezydent Bierut.

Słowa te głęboko zrozumiał pa
triotyczny naród polski. W walce
o pokój i socjalizm naród nasz za

manifestował swą jedność moral
no - polityczną, składając w imię
niepodległości Polski, w imię po
koju między narodami, ponad 18
milionów podpisów pod. Apelem
Światowej Rady Pokoju. Podpisy
te poparte zostały konkretnym
czynem produkcyjnym, setkami i
tysiącami Wart Pokoju, ponadpla
nowymi tonami węgla .1 stali,
przedterminowo ukończoną budo
wą domów, szkół i fabryk.

Jakże wymownym dowodem
szczerego patriotyzmu polskich
mas ludowych był przebieg sub
skrypcji Narodowej Pożyczki Roz
woju Sił Polski i przekroczenia
rozpisanej sumy o kilkaset tysięcy
złotych.

Tiadno droga
TAROGA do socjalizmu nie jest
■*-' wyasfaltowanym, wygodńvm
gościńcem. Jest trudna, wyboista.
Wymaga wielkiego wysiłku, bo
wiedzie poprzez ostrą, zaostrzają
cą się stale walkę klasową. Na tej
drodze mieliśmy i będziemy mieli
do pokonania niejedną jeszcze
trudność.

W roku 1951 przeżywaliśmy o-

kies wzmożonych trudności, któ
re wynikają z nienadążania rozwo

iu indywidualnej, rozdrobnionej
gospodarki chłopskiej za socjali
stycznym przemysłem, i zostały
pogłębione ostrą posuchą, jaka na

wiedziła nasz kraj. Trudności te

przełamujemy i przełamiemy • je
do korca. Rząd i Partia podjęły
szereg skutecznych środków dla
uregulowania sytuacji aprowiza-
ęyjnej i zabezpieczenia w przysz
łości zaopatrzenia ludności pracu
jącej w żywność. Są to m. in. in
tensywna akcja skupu i kontrak
tacji prowadzona na wsi i dająca
hodowcom kontraktującym doćtat
ko we korzyści.

Nasza siła

CUDUJEMY nowe miasta i no

<vą wieś polską. Tworzymy,no
we życie, które.w pełni rozwijać
się może w. warunkach, oolioju.
Walczymy o pokój przeciwko si
łom zniszczenia i wojny, kierowa
nym z dolarowego ośrodka dyspo
zycyjnego z USA.

Imperializm gnębiony wewnątrz
nymi sprzecznościami szuka wyjś
cia z kryzysu w polityce awantur

wojennych. Jest to dla imperializ
mu droga samobójcza. Siła, obozu
pokoju i demokracji, jest bowiem
większa od siły garstki, podpala
czy świata. I przewaga ta. roście Z
z każdym, dniem.

Obóz demokracji 1 socjalizmu,
którego twierdzą jest, niezwycię
żony Związek Radziecki',' to obóz

pokoju Ważne ogniwo w tym o-

bozJe stanowi Ludowa Polska.

Każdy Polak swoją cod denną
prarą, wzmożonym wysiłkiem w

tej pracy, działając na rzecz,
przedterminowego wykonania
Planu 6-letniego, daje jednocze
śnie swój serdeczny wkład w

dzieło utrwalenia pokoju,
W tej walce 8 budowę podstaw

socjalizmu w Polsce, o silę naszej
Ojczyzny, niesie nam bezpośred -

nią pomoc nasz, najlepszy sojusz
nik i przyjaciel Związek Radzie
cki.

Podczas gdy kapitalizm gród
wojną, zniszczeniem,i śmie cią, w

Kraju Socjalizmu, kierowanym
przez genialnego wodza ludzkości
Stalina, nauka, twórcza myśl łudź
ka, technika, sztuka, talenty słu
żą coraz wspanialszemu Rozwo
jowi życia. Tylko bowiem ustrój
bez wyzysku, ustrój w którym
rządzą masy ludowe, stwarza
warunki prawdziwie godne czło
wieka.

„Socjalizm czyni wszystko ,dla
rozwoju człowiekt; dla podniesie
nia jego materialnych i ducho
wych osiągnięć — mówił Bolesław
Bierut — uczy cenić w człowieku
jego godność, pobudza w nim
szlachetne idee i gorącą miłość dla
swego kraju, ojczystego i dla- wiel
kich postępowych dążeń ludzkoś
ci.

Imperializm upaja się
" kultem

dolara, który się toczy wciąż-w
dół, a człowiekiem pogardza.; U-

st.-ój społeczny, który nie ' ceni
człowieka, skazany jest na zagła
dę".

Rok 1952 będzie dla nas nowym
rokiem trudnej, ale zwycięskiej
walki o szczęście naszej Qjczyzńy,
o radosną przyszłość naszych dżi<
ci, o pokój i socjalizm*.



Z zacisznej pracoumi biura projektom
PLANY MIASTA PRZYSZŁOŚCI

r „ECHO KRAKOWSKIE" Str. •

Pierujsze posiedzenie KRN
m mieszkaniu warszawskiego rymarza

uiędrują ruprost na budowę
Nową Hutę nie tylko budują
ale i projektują - młodzi
BARWNA, plastyczna makieta zajmuje prawie całą ścianę nowo-

hutnickiej pracowni Biura Projektów. Widać na niej — jak z lo
tu ptaka — rozłożone w kształcie wachlarza piękne miasto. Bia

łe gipsowe klocki to zgrupowania budynków. Plac centralny — oto
czony ogromnymi gmachami — stanowi węzeł sieci ulic. Ciemnozielo
ny kolor, którego tu tak dużo, to parki, skwery, ogrody. Duża błękitna
powierzchnia — to sztuczne jeziora — miejsce sportów wodnych. Są
1 stadiony sportowe i „żołądek miasta": magazyny, chłodnie, piekar
nie mechaniczne, garaże.

MAKIETA obrazuję projekt mia
sta Nowej Huty. Ją właśnie —

oraz sporo innych makiet i rysun
ków — oglądali w kwietniu br.
członkowie naszego Rządu z Prezy
dentem Bierutem na czele. W tym
samym zresztą miesiącu nastąpiło
zatwierdzenie przez prezydium Ra
dy Ministrów planu generalnego
Nowej Huty.

— Nowa Huta to pierwsze miasto
w Polsce, projektowane od podstaw
jako całość — mówi główny projek
tant, a zarazem dyrektor Biura Pro
jektów MNH inż. T. Ptaszycki.

Urbanistyczne piękno Nowej Hu
ty — nr 'sta rozłożonego szeroko na

wysokim brzegu pradoliny Wisły —

zachwyca jednak nie tylko tym, że
stanowi ono harmonijną całość. No
wa Huta budzi podziw przede wszy
stkim dla nowej socjalistycznej
treści. To pierwsze miasto bezklaso
•■.ze połączy piękno z troską o zdro
wie, wygodę i potrzeby kultural
ne ludzi pracy. Każde osiedle posia
dać będzie: szkołę, przedszkole, żło
bek, klub robotniczy, place gier i
zabaw — położone blisko, dostoso
wane do odpowiedniej ilości użyt
kujących.

W ZACISZNEJ PRACOWNI
i BIURA PROJEKTÓW ROŚNIE

NOWE MIASTO

MIASTO Nowa Huta — tu właś
nie w zaciszu pracowni biura

projektów — istnieje już od dawna

jako szczegółowo zaplanowane, ży-
jąee zbiorowisko mieszkańców. Pięć
dziesiąt tysięcy mężczyzn i kobiet
pracujących zawodowo i około dwa
dzieścia tysięcy uczących się w szko
lach dzieci i młodzieży przyjęto w

mm za podstawę dla której prze
widuje się — wzorowane na przy
kładać;! radzieckich — najnowo
cześniejsze urządzenia bytowo - so
cjalne.

Oprawione w różowe płótno, o-

zdobione literami M. N. H. specjal
ne teczki, które tu oglądamy, zawie
rają najszczególowszą analizę cyfro
wą poszczególnych osiedli. Dowie -

dzieć się z nich można, jaka będzie
kubatura osiedla i każdego budyn
ku, jaka gęstość zaludnienia, ile
mieszkań, gdzie i jakie będą zieleń
ce, drogi, ulice, poczta, szkoły, lo
kale handlowe, kino, teatr, boiska,
parki, świetlice, jaka kanalizacja,
ogrzewanie centralne itd.

Te założenia programowe zago
spodarowania przyszłego miasta
sa rezultatem około 500 narad
projektantów z przedstawicielami
wszystkich resortów’ życia poli -

tycznego, gospodarczego i kultu
ralnego. Organizuje się przecież
miasto na całkowicie nowych, so
cjalistycznych podstawach.

OD PLANU MIASTA DO
PROJEKTÓW... MEBLI DLA

ŻŁÓBKÓW
i> IURO Projektów MNH jest o-

gromnym,, zatrudniającym dwu
etukilkudziesięciu pracowników,

□□□

CYLWESTER u Matraszków Oprócz
gospodarzy grono znajomych Nagle

pani domu woła z przerażeniem:
— Nieszczęście! W .trzynaście osób w’

tać będziemy Nowy Rok
— Ach. proszą nie martwić się — po

ciesza ktoś gospodynię — Wśiód na?

jest przodownik pracy, który wyrabia
trzysta procent normy

□□□

M A JEDNYM z ostatnich posiedzeń
Izby Deputowanych zgłoszono wnio

6ek, ażeby zmienić nazwę hymnu fran
cuskiego na Marshallianka.

□□□

Truman odwiedził jaUf NOWY ROK
snowidza:

— Wprawdzie jestem jasnowi
dzem - rzeki wróż — ale pańską przy
szłość widzę czarno

□□□

[j O PARY?.A przejechał pewien wy-
soki dygnitarz amerykański Wieczf

rem zaproszono gościa do opery gdzit
grsno właśnie ,.Traviatę“ Po przedsta
Wleniu zapytano go jakie wywarła na

nim wrażenie opera
— Phi — dygnitarz wydął pogardlt

Wie wargi — przekonałem sie. że jeste
ście w porównaniu z Ameryka za co fan
kulturalnie Ja tę operę już dwadzie
ściB lat temu widziałem w Filadelfii
> U was dopiero teraz ją grają.

warsztatem twórczo
_ produkcyj -

nym. Jego pracownie: pomiarowa,
urbanistyczna, architektoniczna,
konstrukcyjna, kosztorysowa, uzbro
jenia terenu, plastyczna i architek
tury wnętrz wykonują — w najści
ślejszej łączności między sobą — po
cząwszy od planu urbanistycznego
miasta, poprzez projekty budyń -

ków, dróg, zieleńców, sieci gazowej,
elektrycznej — aż do projektów me

bli dla żłobków, restauracji, skle
pów itp.

Rysunki techniczne tu opracowy
wane stanowią tzw. dokumentację
techniczną, dostarczaną dla kolej
nych etapów budowy.

Zobaczymy jąk wygląda praca
projektantów.
\V PRACOWNI urbanistycznej
''

na podstawie pomiarów tere
nu oraz programowych założeń—
zawartych właśnie w owych różo
wych teczkach — inżynierowie
urbaniści ustalają nie tylko miej
sca ulic i budynków, lecz nawet
boisk do siatkówki, czy brodzi
ków dla dzieci, a nawet... każde
go pojedynczego krzewu na zie
leńcu (tak!). Tego rodzaju plany
osiedla przechodzą do pracowni
architektonicznych, gdzie zespo
ły architektów i pomocy technicz
nej tworzą projekty budynków i
mostów. Tylko dwa pierwsze osie
dla Nowej Huty zabudowano prze
cięż blokami typowymi dla
ZOR.

Gmachy lub bloki mieszkalne o-

siedli powstających w chwili obec
nej (C-l, C-2, B-2) noszą już pięt
no całkowicie indywidualne, toteż

k~żdy wymaga odrębnego projektu. Mgr EWA MIEDNIAK .

Pierwsze uderzenie kilofem... Budowa została rozpoczęta. Wkrótce poszły w ruch maszyny dostarczone nam przez Związek Radziecki.
Pracujemy dla pokoju — dla naszej ojczyzny. Młodzież nie daje się wyprzedzić starszym... IV wyniku tego szlachetnego wspólzowodii

wa coraz więcej strzela v> niil/o rusztowań i potężnych konstrukcji. Coraz więcej domów jest zajmowanych przez nowych lokatorów
którzy przed wojną gnieździli się w ciemnych norach i lepiankach.

_
Gdzie zostały zrobione te Fdjęria.?

_ Oczywiście w Nowej .I-lucre. Bud^unifzowie (widoczni na zdjęciu środkowym) z uśmiechem patrzą w przyszłość, w rok 1552, który
przyniesie nam dalsze sukfysy na odcinku walki o pokój i Plan Sześcioletni. (Fot. Rumianowski)

W pracowniach specjalistycznych
opracowuje się natomiast projekty
obiektów Nowej Huty o charakte -

rze przemysłowo - usługowym. Bę
dzie to baza zcoTJtrzenia (magazy
ny. przetwórnie mięsa, piekarń'e
mechaniczne, przechowalnie owo

_

ców, warzyw itp.) i baza PKS, a

więc garaże.

W TROSCE O TRWAŁOŚĆ
I BEZPIECZEŃSTWO BUDOWLI

OPODAL pracownia konstruk -

cyjna. Jej zadaniem obliczanie
wymiarów budynków z uwzględnie
niem ciążących sił naporowych.
Tym obliczeniom zawdzięcza się
trwałość i bezpieczeństwo budowli.
Także w pracowni kosztorysów ope
ruje się cyframi. Opierając się na

realnych cenach materiałów i ro
bocizny określa się tu dokładne
koszty budowy.

Nawet pracownia plastyczna —

wyglądająca na pozór jak wytwór
nia zabawek — spełnia ważne za
danie. Wykonane tu drobiazgowo
maleńkie tekturowe modele budyń
ków czy mostów wraz z ich najbliż
szym otoczeniem — pozwalają zo
rientować się co do proporcji, wy
kryć ewentualne błędy projektu.
W sąsiadującej z nią pracowni ar
chitektury wnętrz powstałą arty
styczne projekty dekoracji ścian o-

ra.z pięknych sprzętów nowohutnic-
kich przedszkoli, punktów rzemio -

sła, restauracji, sklepów. Wnętrza
są harmonijne w kolorycie i dokład
nie przemyślane z punktu widzenia
celowości;

NIE TYLKO BUDUJĄ
ALE I PROJEKTUJĄ MŁODZI

CZASIE wędrówki po Biurze
”

Projektów jedna rzecz zwraca

uwagę — wszędzie pochylone nad
rysownicami widzi się młode twa-
rze. Młodzież stanowi tu przeszło rozpoczętych projektach.
70 proc, pracowników. Inżyniero -

wie projektanci (w tym 9 kobiet)
przeważnie w roku ubiegłym uzy
skali dyplomy na politechhikach:
Krakowa, Warszawy, Gdańska, Gli
wic czy Wrocławia. Młodzi są rów
nież technicy i kreślarze. Młodzież
buduje — młodzież projektuje.

W zespołowej pracy bogacą się w

doświadczenie, uczą się pokonywać
trudności, występujące przy budo
wie. Stąd i projekty stale są lepsze.

Prócz przodowników odznaczo.
nych gwiazdą Pstrowskiego: inż.
B. Skrzybalskiego i technika S.
Górskiego — w każdej pracowni
znajdziemy wybitnych przodowni
ków. Każda pracownia podejmu
je co miesiąc, z inicjatywy Podsta
wowej Organizacji Partyjnej —

konkretne zobowiązania. Walczy
się nimi o skrócenie terminu, po
dejmuje dodatkowe prace. Wyni
ki są widoczne. Plany przekroczo
no w ostatnim kwartale o 17 proc.
Trzez dwa kwartały zdobywano
również pierwsze miejsce we

współzawodnictwie między 18 biu
rami projektowymi Krakowa.

LIKWIDUJE SIĘ
NIEDOCIĄGNIĘCIA

LA LACZEGO więc, mimo pełnego
*-■'entuzjazmu projektantów i kie
rownictwa, słyszy się nieraz w No
wej Hucie żale na spóźniającą się
dokumentację? Pytanie takie stawia
my kolejno kierownikom pracowni,
przedstawicielom Partii i rady za
kładowej. Oto odpowiedź:

Przyczyną jest przede wszystkim
nieznaczna różnica czasu dzieląca
rozpoczęcie projektowania Nowej
Huty (r. 1949) od chwili jej budowy.
Start był tu niemal równoczesny, co

przy organizacji budowy na ogrom
ną skalę, stworzyło pierwsze trud -

ności.
Konieczna jest duża różnorodność

projektów przeznaczonych np. dla
budynków administracyjnych, bu -

dynków ze sklepami czy apteką lub
punktami usługowymi rzemiosła.
Niezdecydowanie ze strony przysz
łych użytkowników takich właśnie
lokali opóźnia często przystąpienie
do projektowania.

Zdarzają się też 1 zmiany w już

Entuzjazm pracowników oraz sta
ła troska kierownictwa pokonują
jednak zwolna wszystkie przeszko
dy. Toteż, jak się dowiadujemy —

sprawa terminowości dokumentacji
znajduje się już obecnie na jak naj
lepszej drodze.

Pamiętna
noc sylwestrowa

tu kamieniczce przy ul. Tiuardej
. ZYBKO zapadał grudniowy zmierzch. Na ciemnych uli-

cach Warszawy, rozświetlonych czasem błyskiem latar-
ki, czasem snopem światła padającym przez uchylane

drzwi sklepu, niewielu przechodniów. Skrzypi śnieg pod bu
tami hitlerowskich patroli, krążących jeszcze gęściej po mie
ście niż zawsze. Co chwila rozlega się złowróżbne ,,halt“
i krzyki pijanych żandarmów, obchodzących wieczór sylwe
strowy.

Radośnie i dumnie

witają Howy Rok
ludzie radzieccy
W ATMOSFERZE radości 1 du

my ze swych osiągnięć wi
tają ludzie radzieccy nowy, 1952
rok. Z ufnością i wiarą spogląda
ją w przyszłość. W licznych wy
wiadach, udzielonych przedstawi
cielom agencji TASS, ludzie ra
dzieccy, naukowcy, literaci, przo
downicy pracy, mówili o swych
osiągnięciach w roku 1951.

Znakomity poeta Michał
chonow. oświadczył m. im .:

—- Jako pisarz i poeta nie

gę skarżyć się na naszą epokę,
na brak tematów. Najlepsi pisa
rze naszych czasów odzwiercia-

dlają w swych dziełach pokojo
wą pracę, walkę o pokój, demas

kują podżegaczy wojennych. To
właśnie jest powołaniem i obo
wiązkiem pisarza - bojownika o

prawdę i sprawiedliwość.
Sądzę, że w roku 1952 obóz

wojny poniesie nową klęskę, że
obóz
dzie

dy1
dzie
sie zwycięstwo w wielkiej bitwie
o pokój.

Tl-

mo-

pokoju, który atakować bę-
z nową silą wrogów praw-

pokoju, wzmacniać się bę-
z dnia na dzień, że odnie-

KU Żoliborzowi pędzą jeden po
drugim gestapowskie samocho

dy, wyjąć przeraźliwie syrenami.
Niespokojnie spotkają Nowy Rok
mieszkańcy tej dzielnicy. Hitlerów
cy obstawiają ją bardzo skrupulat
nie, gdyż według informacji ich a-

gentów tam ma się odbyć posiedze
nie przedstawicielstwa walczącego
z hitleryzmem narodu — posiedze
nie Krajowej Rady "Narodowej.

Sylwestrowi goście
PRZY słupie przystanku tramwa

jowego na rogu Królewskiej i
Marszałkowskiej czeka kilka osób.
Mijają minuty. Tramwaj nie przy
chodzi. Kilku oczekujących decy
duje się iść piechotą i jeden po
drugim oddalają się, ginąc w ciem
nościach. Jest już około godziny 18,
widocznie spieszno im na sylwestro
wą kolację.

Unikając patroli idą ulicą Twar
dą. Jeszcze 200, jeszcze 100 m Dom
pod numerem 22 niczym się nie róż
ni od innych — czynszowa, zanie
dbana, poraniona pociskami kamie
niczka. Drewniana brama, ciasne
podwórko, oficyna na lewo. Brud
ne schody prowadzą na trzecie pię
tro, zza drzwi dobiega szczęk na
czyń i rozchodzi się woń świeżo
wyjętego z pieca ciasta.

Żona rymarza Czesława Blichar
skiego — coraz więcej gości ma na

sylwestra. Jedni z automatami w

rękach usadawiają się w kuchni, in
ni szybko przechodzą do pokoju,
gdzie zgromadzono wielką ilość
krzeseł i ustawiono długi hstół.

0 dziewiętnastej
TOMASZ'* — Bolesław Bierut,

który przybył pierwszy, już o

17-tej, wita gości. Jest ich tylu, że
z trudem mieszczą się w małym
mieszkanku warszawskiego robot
nika. Ma być około 40 osób... Czas

płynie powoli, atmosfera jest peł
na napięcia i powagi, oczy wszyst
kich kierują się ku drzwiom, przez
które co 10, 15 minut wchodzą no
wi przybysze.

Choć nie wszyscy są jeszcze obec
ni, za chwilę zaczną się historycz
ne obrady. Dłużej czekać niespo-
sób. O godzinie 19 Blicharski z zo
ną i.małym synkiem lokują 6ię w

kuchni...
Nagle tuż pod oknami krzyki i

strzały. Cichnie gwar rozmow.

Chwila niesłychanego napięcia. Po
tem odprężenie. Tak. prawda, to

tylko hitlerowscy żołdacy wiwatu
ją na cześć nowego roku 1944. nie
przewiduiac. że 1 edzie to dla nich
rok ostatecznej klęski.

Konspiracyjni działacze demokra
tyczni, zebrani pod przewodnic
twem Bolesława Bieruta rozpoczy
nają zebranie, na którym mają po
wołać przedstawicielstwo narodu
polskiego — Krajową Radę Naro
dową Jako pierwszy zabiera głos
„Tomasz" — Bolesław Bierut...

K.R.H.
17 RAJOWA Rada Narodowa po-*' wstała przed ośmiu laty w

mrokach hitlerowskiej okupacji By
ła ośrodkiem myśli politycznej, wi

dzącej w sojus.-u i przy jaźni z ZSRR
gwarancję istnienia i rozwoju Pol
ski, Polski rządzonej przez lud r»od
przewodem klasy robotniczej, Pol
ski realizującej interesy i dążenia
całego narodu.

Utworzenie KRN było rewolucyj
nym aktem, który zapoczątkował
nowy okres w walce klasy robot
niczej i narodu polskiego Zjedno
czyły się w niej wszystkie postępo
we i patriotyczne siły narodu pol
skiego pod przewodem klasy robot
niczej, aby walczyć przeciwko znie
nawidzonym faszystowskim na
jeźdźcom, aby walczyć przeciwno
zdradzieckiej burżuazji, walczyć o

Polskę niepodległą bez ucisku i wy
zysku. Gdy antynarodowa polska
burżuazia wysługiwała ^ię gestapo,
sprzymierzała ze śmiertelnymi wro

gami Polski, masy ludowe skupia
ły się wokół klasy robotniczej i
jej partii. Polskiej Partii Robotni
czej. nie szczędząc swej krwi w wal
ce o Polskę Ludową.

Z walki najlepszych synów oj
czyzny, polskich rewolucjonistów
prowadzących za sobą naród, z wal
ki ofiarnej, bohaterskiej, n i rod ziła
się wolna niepodległa Polska ludu
pracującego, Polska budująca dziś

, w oparciu o pomoc, przykład i przy
jaźń ZSRR podstawy socjalizmu,



WCHODZI CYGARO,
ZA NIM CHURCHILL

Ja jestem Churchill — do usług gotów
Któż mnie wybawi z moich kłopotów!
Rządzę znów Anglią po dłuższej przerwie
(Ma się rozumieć—Anglią w... konserwie).
Cóż, gdy imperium rwie się i trzeszczy,
Suez i Sudan — to znak złowieszczy.
Szacherki z szachem nie zdały się na nic,
Bo naród perski broni swych granic,
Jakże tu zmieścić — zadam pytanie:
Na małej wyspie—WIELKĄ BRYTANIĘ?!

WJEŻDŻA JEEP Z CEKAEMAMI.

WYSIADA EISENHOWER:

Jam generał Eisenhower (czytaj: hauer),
Moim hasłem — władza — power

(czytaj: pauer),
Mam dywizji już czterdzieści

(czytaj: cztery),
Bo i skąd tu brać żołnierzy do cholery?
Jakże wierzyć mam Francuzom, albo

Włochom,

Kiedy piszą wszędzie: go home
(czytaj: gohom),

Coraz trudniej wyprowadzać ludzi w pole
Chociaż chcę dać broń, Camele, Coca-Colę
Z czegóż ma być moja armia zbudowana?

Wiem, co zrobię: spytam... Guderiana!

Gimnastyka
dyplomaty
Zaprawa gimnastyczna ambasa

dora jednego z państw zmarshalli-

zowanych przed złożeniem życzeń
noworocznych ambasadorowi USA.

— Mocniej. Muszę zrobić jeszcze niższy ukłon. Ostatnim razem p.
ambasador był wyraźnie niezadow olony z mego powitania.

Rys. Henryk Chmielewski

Kilku panów w małym gronie
czyli szopka w Waszyngtonie

WCHODZI SCHUMAN,
GRAJĄC NA SKRZYPCACH

„MARZENIE" SCHUMANA

\
Trzecie gram skrzypce w waszym

koncercie,
Ale bogactwo przynoszę w ofercie:
Węgiel z Zagłębia i rudę mam z Saary,
Wielka wyprzedaż — za wasze dolary!

Niemcy i Francja —marzenie Schumana
(To nazwa melodii, co często jest grana).
Wspólne kopalnie, jak w planie Monneta
Nasze kopalnie, a wasza moneta!

Wspólne mudury we wspólnych koszarach
I godła Wehrmachtu na naszych

sztandarach.
Poniosą, hen! na wschód, przysięgam

na Ruhrę!
Pułki niemieckie — francuską kulturę!

•••

Tu scena w szopce nieprzewidziana:
Żołnierz francuski z eskorty Schumana
Zerwał się z krzykiem: „Nie sprzedasz,

ministrze,
Honoru Francji w brunatnym

tornistrze"!

ORKIĘSTRA DĘTA I RŻNIĘTA GRA
„ADENAUER, UBER ALLES!"

ZA OKNAMI OKRZYKI TŁUMU:
ADIEU! — NAUER! HERAUS!

WCHODZI ADENAUER

Jestem kanclerz. Heil und Sieg!
Moim celem — wojna. Krieg!
Chcemy zebrać suty plon,
To mi przyrzekł szwagier John.

Napisał Leopold Marscha'x

Zilustrował Julian Żebrowski

John Mc Cloy, jak każdy wie
Zwykł byznesem rządzić się!

„Dam wam Odrę, dam wam Don!"
Obiecuje szwagier John,
Da nam Speck i da nam Butter
W zamian za... Kanonenfutter
Da nam buty, da nam odzież
W zamian za niemiecką młodzież...

**»

•) FDJ — Frele Deutsche Jugend, czołowa or
ganizacja młodzieżowa w Niemczech, walcząca
o pokój i demokracją.

A ta młodzież, lieber Gott
Idzie, lecz do... FDJOT! ♦)

JEDENAŚCIE SALW ARMATNICH
wstrząsa Ścianami szopki.

WCHODZI SZCZUPŁY WYSOKI BRU
NET O ROZBIEGANYCH OCZACH.
W DAWNYCH SZOPKACH MÓGŁBY

GRAC Z POWODZENIEM ROLĘ DIABLA

Jam jest Krupp z dynastii Kruppów
Co jest żądna dalszych łupów
I uzbroi świat na nowo

W „grubą Bertę" atomową,
Którą firma Krupp obdarzy
Atomowych bikiniarzy.

Wall Street — Essen. Ta współpraca
Uszlachetnia i wzbogaca,
Niechaj wkoło wszystko płonie,
My podamy sobie dłonie
Przez ocean krwi i wojny.
Cóż to dla nas? Krupp spokojny,
Bowiem wszystkie nasze zyski
Są mnożone... przez pociski.

• • •

Więc zapytam dziś Trumana:
„Kiedy wojna, proszę pana?"

WRZASK ZA SCENĄ. BICIE W PULPI
TY, OKRZYK: „PRECZ! ZDRAJCA!"
OKLASKI. WCHODZI CHERLAWY FA
CET W OTOCZENIU BOJÓWKI SS-DP
(BYLI ESESMANI, DZIŚ SOCJAL-DE-

MOKRACI)

Spójrzcie na tę marionetkę:
Naśladuje gest „fuehrera".
Łatwo poznać, że przed sobą
Mamy Kurta Schumachera.

„Fuehrer" socjal-demokracji,
Z nim podobnych typów szereg
Specem jest od „opozycji"
I od innych schu-macherek.

Opozycja to szczególna,
Lecz możliwa w „wolnym" świecie,
Bo odbiera polecenia
U kanclerza w gabinecie,
Gdy przemawia — pięścią wali,
Kurt — Hitlera nabył wprawę.

Władczym gestem nakazując
Marsz nad Wisłę, na Warszawę!
Nie chcą słuchać?! Zobaczymy!
Mały „fuehrer" patrzy w prawo,
Robotnicy krzyczą: „Zdrajca!"
Za to kanclerz bije brawo...

PRZY DŹWIĘKACH TORREADORA
Z „CARMEN" WJEŻDŻA NA CZARNYM
BYKU CAUDILLO FRANCO. BYKA
PROWADZI ZA ROGI FALANGA HISZ
PAŃSKICH ESESMANÓW W CZAR
NYCH KOSZULACH Z „BŁĘKITNYCH

BATALIONÓW"

Jestem Franco — do wszystkiego!
Weźcie mnie do bloku swego.

Chcę być z wami, jak z Hitlerem,
Będę dobrym Sturmfuehrerem,
Dwie dywizje mam w Hiszpanii —

Świetny żołnierz: esesmani,

Co nabrali tu ochoty
Znów do mokrej iść roboty
I Europę we krwi spławić
(By w ten sposób Zachód zbawić!).

Ja tych ludzi wam przekażę,
Wy nam — bazę w Gibraltarze,
Bowiem, mówiąc między nami,
Czas tam skończyć z Anglikami!

Posłuchajcie mnie, Caudilla:
Oto zbliża się już chwila,
Gdy na świata staną czele
TRUMAN — FRANCO: PRZYJACIELE!

SŁUŻBA ROZDAJE GOŚCIOM OKULA
RY PRZECIWSŁONECZNE, ABY NIE
PORAZIŁ ICH OCZU BLASK NIEZLI
CZONYCH GWIAZD, JAŚNIEJĄCYCH
NA BIAŁYM MUNDURZE QSOBY, KTÓ

RA UKAZUJE SIĘ ZZA KULIS

Jeszcze jedną gwiazdę dzisiaj
Chcę mieć przy mundurze,
Może zdejmę tę z choinki,
Co wisi na górze!

Mam ja gwiazdek i orderów
Pełne już szuflady,
Jedne noszę w dzień powszedni
Inne — od parady.

Ale cóż mi z gwiadz i blasku:
Kasa pusta prawie!
Czemuż innym dajesz więcej
Krzywodząc Titosławię?!

Czynię wszystko, by należeć
Do twoich pupilów,
Tamci mają auta nowe,

A ja — z demobilu!

Ja ci wierność zaprzysięgłem
Wierność aż do grobu

A ty trzymasz mnie z daleka

Od głównego żłobu!

A więc proszę, mister Truman,
Większe dać koryto
Bo lokaje zeż(r)yć muszą
Z poważaniem

Tito

WIELKIE PORUSZENIE WŚRÓD SZOP
KOWYCH GENTLEMENÓW. WCHODZĄ
ACHESON, JOHN FOSTER DULLES,
RODZINA DUPONTÓW, BANKIER TRI-

ZONII PFERDEMENGES, POŁĄCZONY
CHÓR „REPUBLIKANÓW" i „DEMOKRA
TÓW“ ŚPIEWA „HEIL DIR IM SIEGES-
KRANTZ" W TŁUMACZENIU ANGIEL
SKIM. W BIAŁEJ SZACIE, WYHAFTO
WANEJ EMBLEMATAMI PAŃSTW AT
LANTYCKICH Z TURCJĄ NA CZELE
WCHODZI PATER FAMILIAS—HARRY

TRUMAN.

Pójdźcie, o dziatki, pójdźcie wszystkie
razem *)

Zgromadźcie się pod tą choiną,
Słuchajcie uważnie, co powie wam papa,
Jaką was uraduje nowiną!

Nie będzie dolarów tym razem,

panowie,
Nie damy też naszych żołnierzy,

Bo nasi żołnierze chcą wracać z Korei.
Dolarów zaś — strzegą bankierzy.

Lecz na tej choince mam bombki
wzorzyste,

A w każdej z nich — skarby atomu —

Niech każdy zdejmie ostrożnie po jednej
I weźmie ze sobą do domu!

Potem odważnie — z Wehrmachtem
na czele

Wy, jako armie Zachodu,
Uderzcie znienacka — ot tymi bombkami

Na swoich sąsiadów ze Wschodu.

Bo pełno na Wschodzie jest skarbów
, i złota

(Któż jego wartość obliczy!),
Ja zaś — powiedzmy—oddam wam potem
Aż jedną dziesiątą zdobyczy!

***

Tumult wszczął się na te słowa:
Bomba! Bomba atomowa!!!
Walczą z sobą gentlemeni,
Chcą wziąć kilka do kieszeni.

Churchill zgubił swe cygaro,
Krupp z Kanclerzem idą parą,
Franco wyrżnął kogoś bykiem,
Adenauer pędzi z krzykiem,
Schuman za pas złapał Tita,
Ale Tito drzewko chwyta.

Drzewko — trzask! i już się chwieje,
Patrzcie, patrzcie, co się dzieje!
W trakcie bójki tej zajadłej
Bombki — bęc! Na ziemię spadły!
Huk i piekło. Znikła szopka,
Znikli ludzie. Koniec. Kropka.

***

Przyszedł NOWY DZIEŃ spokojny
Co przepędził biesów wojny
(Tych Dupontów i Dullesów
Którzy grają rolę biesów)
I utrwali pokój świata
Już na długie, długie lata!

•
* *

Z tego morał, proszę panów
NIE BRAĆ BOMBEK OD TRUMANCW!

•) wybacz, mistrzu Adamie!

Nowy Rok u nas

Nowy Rok u nich

Rys. Baro
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Stefania Grodzieńska

Porzeczkowy
Sylwester

SPOTKAŁAM go w Nowy
Rok trzy lata temu. Był

wczesny ranek.
— Co, tak wcześnie?
— Nie wcześnie, tylko późno.

Bo ja dopiero wracam do domu.
Całą noc żeśmy pili. Pyszny był
Sylwester, Jurek tak się zalał, że
płakał jak małe dziecko, Włodek
położył się pod stołem i zasnął, a

Janusz rozbił cały serwis, taki

spokojny człowiek!
_ No, a ty jakżeś się bawił?

_ Wspaniale. Piłem całą noc

Z jednym naczelnikiem. Głowa
mnie rozbolała i całą noc choro
wałem. Pierwszorzędny wieczór!

Spotkałam go w Nowy Rok
dwa lata

_ Idę na poprawiny po wczo
rajszym) Już jak do Jasia się
idzie, to na pewno się wróci na

czworakach. Sylwestra urządził
takiego, że dziś rano mi żołądek
w pogotowiu pompowali. Mnie i
jednemu na stanowisku. Bardzo

przyjemnie było.
Spotkałam go w Nowy Rok

przed rokiem.
_

Dawno się już tak nie uba
wiłem, jak wczoraj! Tak się
urżnąłem, że dałem komuś w mor

dę, nie pamiętam komu, ale to je
szcze nic! Później poszliśmy w

Polskę, płaszcz mi gdzieś zginął,
w samym ubraniu do domu przy
szedłem! Do domu mnie jacyś ob
cy ludzie odprowadzili i zostawili
na schodach, dopiero mnie dozor
ca obudził. Wysokiej klasy Sylwe
ster był, mucha nie siada.

Spotkałam go dzisiaj.
_

No jak, z wódki, czy
wódkę?

Spojrzał na mnie spode łba.

_

Nie piję wódki.

Nie udało mi się widocznie u-

lcryć zdziwienia, bo wyjaśnił czym

prędzej:
— Opinia całą przyjemność ze

psuła. Już nie warto.

— Opinia?
_

No tak. Bo ja to rzadko pi
łem z własnej ochoty. Ale mam

znajomości w najlepszym toiearzy
stwie i było modne. Trzeba było
znwsze móc się powołać na to, że
leżałem na podłodze zalany, albo
chociaż, że się urżnąłem jak świ-
v'a. Inaczej człowiek uchodził za

chama. A teraz opinia ickroczyła.
— Jaka opinia?
— Jaka! Publiczna. Opinia jed

nalc swoje robi. Jeden znajomy
aktor gra w filmie o Szopenie i
musi nosić długie włosy. To się
nie może na mieście pokazać, bo
mu zaraz od chuliganów ivymy-
ślają. Więc teraz jak wychodzi
na ulicę, to włosy wiąże wstążecz
ką na czubku głowy, na to kape
lusz i dopiero idzie. Tak samo i
pijani się zrobili niepopularni.
Więc w tym roku Sylwester z
krótkimi włosami i bez wódki.

—Brawo! Bezalkoholowe świę
ta!

—Przecież wyraźnie mówię,
krótkie włosy, a nie ogolone na

zero!
— Co to ma wspólnego

alkoholowym Sylwestrem?
— Tak samo nie trzeba

dzać. Nie musi być zaraz
ster bezalkoholowy. Może
porzeczkowy!

temu.

na

przesa
Sylwe-
być —

PA ŃS1W0WE
WYDAWNICTWO NAUKOWE

Z teki 1 żaruby

OTWORZYĆ ’!!

Krako-
Czeskie
„Zbój-

Jerzy Leszczyński jako „Cześnik"
w „Zemście"

IZ OŁYSKĄ moją była pewnie
11 jakaś stara drewniana buda

suflerska (stąd to dozgonne bra
terstwo z suflerem), za poduszkę
służyły mi role ojca i matki, koł
derkę zaś zastępowała „wolna
okolica", lub „las". Czytać uczy
łem się na Fredrze. Wiersze jego
często plątały ml się z pacierzem.

Jedyną miłością, której docho
wałem wiary jest Fredro, daruj
cie mi to wyznanie „o wy, upo-
jeń godziny ną życia mego zega
rze".

Nauka szła mi dość kulawo. We
łbie sztubackim hulał niepodziel
nie teatr. W szkole, u krakowskie
go Sw. Floriana na Kleparzu,
dość szybko zawładnąłem zgraną
paczką kolegów.

„Zbójcy1* na wolnym
powietrzu
DARĘ razy w tygodniu wycią-

galem kilkanaście oddanych
ml dusz za miasto.

Panieńskie .Skały pod
wem zastępowały nam

Lasy, graliśmy bowiem
ców", i w ten sposób pierwsi w

Polsce wprowadziliśmy teatr na

wolnym powietrzu! Pamiętam, że

nieszczęsną Amalią był kol. Griin
berg (Boroński), który najniepo-
trzebniej po tych studiach wstą
pił na prawdziwą scenę — reszta

kolegów wyrosła na statecznych
i porządnych ludzi, my dwaj tyl
ko zeszliśmy na psy.

Boroński, nie posiadał żadnych
prawie zdolności, z tym większą
furią dźgałem go bez opamiętania
kawałkiem drzewa, zastępującego
sztylet, jako wspaniały i szla

chetny Karol hr. Moor.

Honorata Leszczyńska

OCZYWIŚCIE, że tego rodzaju
artystyczne eskapady musiały

doczekać się fatalnego końca. Ka
ry sypały się na nas często, i to
dotkliwe bardzo. Zagrożono w

końcu wylaniem ze sztuby. Stuli
liśmy więc uszy, udając anioł
ków, następne zaś spektakle, w go
dżinach wolnych od zajęć, odby
wały się już u mnie w domu.

Włączyliśmy jeszcze do reper
tuaru „Madame Sans Gene" któ
rej premiera odbyła się właśnie
w tym czasie na krakowskiej sce

nie.

Droga, najukochańsza Mamo —

pamiętam Cię w tej roli jakby to

wczoraj było, a upłynęło już prze
cięż pół wieku z okładem.. Sły
szę Twój dźwięczny figlarny głos,
każde słówko, widzę ruch każdy i

pozę, tej niezapomnianej „Sans
Gene“, jakiej drugiej nie było w

Europie. Pięknie, pięknie grałaś
tę rolę! Będę Cię kochać za nią i

po śmierci jeszcze.
Duże sukcesy odniosła matka

również w następujących sztu
kach: „Dziewczyna sędzią" Za
błockiego, „Balladynie", „Dzikiej
kaczce" Ibsena „Chwaście" Bli-

zińskiego, „Weselu Figara" i „Po
skromieniu złośnicy". W roli tej
portretował matkę Wyspiański.
Obraz ten wisi do dziś dnia w

Warszawskiej Zachęcie jako
mojej matki.

dar

go wzrostu, o rudo-blond rozwi
chrzonej czuprynie, niesfornych
wąsach i dziwnych oczach, w któ
rych malował się szafir fiołków,
i błysk zimnej stali. Zapytał mnie,
czy zastał panią Leszczyńską.

Poprosiłem go, by spoczął 1 po
biegłem zawiadomić matkę. Nie
zadowolona z wizyty, gdyż zajęta
była nauką roli Zuzanny w, „We
selu Figara", matka grzecznie lecz
zimno przywitała nieznanego go

ścia. Wyspiański zerwał się z fo
tela.

— Łaskawa Pani, rzekł, nazy
wam się Wyspiański, jestem ma
larzem.

Nazwisko to nic jeszcze wtedy
nie mówiło, były to prawie po
czątki jego malarskiego trudu, a

do premiery „Warszawianki" parę
lat czekać trzeba było.

Na wczorajszym przedstawieniu
„Poskromienie złośnicy" — ciąg
nął Wyspiański — byłem tak za
chwycony grą Pani oraz świet
nym kostiumem, że pragnąłbym
namalować portret Jej w tej roli.

Matce propozycja ta niezbyt się
zdała ponętna, bo to i strata cza
su w pracowitym życiu krakow
skiej' aktorki (co tydzień premie
ra!!) i nuda oraz zmęczenie, nie
odłączne przy pozowaniu, do te
go jeszcze jakiemuś nieznanemu
malarzowi. Wyspiański zdawał się
czytać w jej myślach. Uśmiech
nął się, i począł tak serdecznie i

gorąco prosić, że po małej chwili
wahania matka ostatecznie zgo
dziła się pozować. Termin pierw
szego seansu ustalono na dzień

następny.

Z głudu...
UMÓWIONEJ godzinie zjawił
się Wyspiański, sam dźwiga

jąc na plecach stalugi, blejtram,
i pudła z pastelami. Matka moja,
ubrana już w kostium Kasi, cze
kała siedząc na stoliku.

— Doskonale, przepyszna poza,
niech się Pani już nie rusza.

I począł malować. Przycupną
łem na foteliku gapiąc się z cie
kawością dziesięcioletniego brzdą
ca na Wyspiańskiego oraz na

płótno, na którym miała się uka
zać moja matka.

Wyspiański malował z furią. Ce
glaste rumieńce wystąpiły mu^ia
policzki, niesforna czupryna co

chwila spadała mu na oczy, szyb
kim nerwowym ruchem ręki po
prawiał ją ciągle.

Portret rósł w oczach z błyska
wiczną szybkością. Trwało to do
brą godzinę.

W pewnej chwili Wyspiański,
któremu już pot zaczął występo
wać na czoło, odłożył pastele, i

słaniając się ze zmęczenia, rzucił

się w fotel. Przymknął oczy, dy
sząc ciężko .Nie ruszał się wcale.
Matka zaniepokojona martwotą
jego pozy, zbliżyła się do Wyspiań
skiego, i z przerażeniem przeko
nała się ,że biedak zemdlał. W

pierwszej chwili straciliśmy oboje
głowy.

Ale, o, nieomylny kobiecy in
stynkcie!

— Jureczku — krzyknęła mat
ka, leć prędko do Knorka (pysz
ny handelek na Floriańskiej, ry
wal Hawełki) przynieś butelkę
koniaku i kilka specjalnych kana
pek — tylko prędko moje dziec
ko, masz tu pieniądze. Ja tymcza
sem cucić go. będą wodą i wale
rianą.

Zawinąłem się jak tylko można

było najprędzej.
Gdy wróciłem, Wyspiański bla

dy jak papier, na pół przytomny,
z uśmieszkiem błąkającym się na

wargach, którym jakby chciał nas

przepraszać za kłopot jaki spra
wił swą chwilową niedyspozycją,
spojrzał z niekłamaną radością na

butelkę koniaku, który matka po
częła mu wlewać do gardła, wziął
się szybko do kanapek, i zjadł je
prawie wszystkie.

Wstał, odetchnął głęboko, i bio-
rąc obie ręce matki w swoje dło
nie, cichym i cieniutkim głosem

- wyszeptał: Przepraszam i dzięku
ję Pani, dziękuję bardzo za tak
skuteczny ratunek. Ale proszę mi

powiedzieć, jakim cudem się Pa
ni domyśliła, że ja już dwa dni
nic nie jadłem?". W
ki ukazały się łzy.

Tak poznałem się
skini.

oczach mat-

z Wyspiań-

JulienTuwim

©
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DZIESIĘĆ lat później, za-

angażowany do krakowskie
go teatru przez Kotarbińskiego,
na pierwszy mój występ w kra
kowskim teatrze, otrzymałem ról
kę syna w „Wyzwoleniu". Reży
serował Walewski; Przed pierw
szą próbą przedstawił mnie Wys
piańskiemu.

— „O, my znamy się doskona
le, i to od dawna, z panem Lesz
czyńskim — powiedział Wyspiań
ski. — Pan nie wie o tym, że ten

młody człowiek uratował mi ży
cie.

Walewski, spojrzał zdumiony na

nas obu.
— „Reszta jest milczeniem" —

zakończył Wyspiański kładąc pa
lec na ustach. (Są
wa umierającego

Zakręcił się na

nął w czeluściach

to ostatnie slo-
Hamleta).
pięcie, i znik-
kulis.

przyjaciel

TA 7 ŁAZIENCE coś się zatkało,
»» rura chrapała przeraźliwie,

aż do przeciągłego wycia, woda zaś
kapała ciurkiem. Po wypróbowaniu
kilku domowych środków zarad
czych (dłubanie w rurze szczotecz
ką od zębów, dmuchanie w otwór,
ustna perswazja etc.) — sprowa
dziłem ślusarza.

Ślusarz był chudy, wysoki, z si
wą szczeciną na twarzy, w okula
rach na ostrym nosie. Patrzył spo
de łba wielkimi niebieskimi oczy
ma, jakimś załzawionym wzrokiem.
Wszedł do łazieniki, pokręcił kra
ny na wszystkie strony, stuknął
młotkiem w rurę i powiedział:

— Ferszlus, trzeba roztrajbować.
Szybką ta diagnoza zaimponowa

ła mi wprawdzie, nie mrugnąłem
jednak i zapytałem:

— A dlaczego?
Ślusarz był zaskoczony moją cie

kawością ,ale po pierwszym odru
chu zdziwienia, które wyraziło się
w spojrzeniu sponad okularów,
chrząknął i rzekł: i

— Bo droselklapa tandetnie blin- ’

dowana i ryksztosuje.
— Aha — powiedziałem — rozu

miem! Więc gdyby droselklapa by
ła w swoim czasie solidnie zablin-
dowana, nie ryksztosowałaby teraz
i - roztrajbowanie ferszlusu byłoby
zbyteczne?

— Ano chyba. A teraz pufer
trzeba lochować, czyli dać mu

szprajc, żeby śtender udychtować.
Trzy razy stuknąłem młotkiem

iv kran, pokiwałem głową i stwier
dziłem :

— Nawet słychać.
Ślusarz spojrzał dość zdumiony:
— Co słychać?
— Słychać, że śtender nie udych

towany. Ale przekonany jestem, że
gdy pan mu aa odpowiedni szprajc
przez lochowanie pufra,. to drosel
klapa zostanie zablindowana, nie
będzie już więcej ryksztosować i,
co za tym idzie, ferszlus będzie roz

trajbowany.
I zmierzyłem ślusarza zimnym,

bezczelnym spojrzeniem.
Moja fachowa wymowa oraz non

szalancja, z jaką sypałem zasły
szanymi po raz pierwszy
terminami, zbiła z tropu
nego ślusarza. Poczuł, że
czymś zaimponować.

— Ale teraz nie zrobię, bo holaj-
zy nie zabrałem. A kosztować bę
dzie reperacja — wyczekał chwilę,
by zmiażdżyć mnie efektem ceny —

kosztować będzie... 7 złotych i 85
groszy.

— To niedużo — odrzeklem spo
kojnie. — Myślatem, że co naj
mniej dwa razy tyle. Co zaś doty
czy holajzy, to doprawdy nie wi
dzę potrzeby .aby pan miał faty
gować się po nią do domu. Spró
bujemy bez holajzy.

Ślusarz był blady i nienawidził
mnie. Uśmiechnął się drwiąco i po
wiedział:

— Bez holajzy? Jak mam bez ho
łajzy loehbajtel krypować? Żeby
trychter był na szoner robiony, to
tak. Ale on jest krajcowany i we

flanszy culajtungu nie ma, to na

sam abszperwcntyl nie zrobią.
— No, wie pan — zawołałem —

rozkładając ręce — czegoś podobne
go nie spodziewałem się po panu!
Więc ten trychter toedlug pana nie

jest robiony na szoner? Ha, ha,
ha! Pusty śmiech mnie bierze!
Gdzież on na litość Boga jest kraj
cowany?

—Jak to gdzie? — warknął ślu
sarz. — Przecież ma kajlę na iber
laufie!

Zarumieniłem się po uszy i szep
nąłem wstydliwie:

— Rzeczywiście. Nie zauważy
łem, że na iberlaufie jest kajla. W
takim razie — zwracam honor:
bez holajzy ani rusz.

1 poszedł po holazję. Albowiem z

powodu kajli na iberlaufie trychter
rzeczywiście robiony był na szoner,
nie zaś krajcowany i bez holajzy
w żaden sposób nie udałoby się za-

kryptować lochbajtla w celu udych-
towania pufra i dania mu szpraj-
cy przez lochowanie śtendra, by roz

trajbować ferszlus, który dlatego
źle działa, że droselklapę tandetnie
zablindowa.no i teraz ryksztosuje.

w życiu
ascetycz-
musi mi

Nieznany malarz
— Wyspiański
[A ZIĘKI temu portretowi

znałem Wyspiańskiego. A
ło to tak: Pewnego, dnia w

mieszkaniu naszym przy ul. . Ra
dziwiłłowskiej, zjawił się _ jakiś
pan szczupły, drobny, niewielkie-

NOC Krakowskie Zakłady Gaslronomiczne
NOWEGO ROKU

wszystkim konsumentom korzystającym
z usług naszych 74 zakładów żywienia zbiorowego. K287-1

Od Nowego Roku
kelnerzy oprócz
pensji b^dą rów
nież otrzymywali
procent od ilości
obsłużonych gości.

życzą pomyślnegopo
by

STANISŁAW ARNOLD
GEOGRAFIA HISTORYCZNA

POLSKI

podręcznik dla I roku studium
historii

str. 112, 3 mapy zł 9.30
*

O
S do nabycia w księgarniach

DOMU KSIĄŻKI

SYLWESTROWA KELNERÓW.

$PtKULA*'

Ryt. Zigniew Kiulin.Ten mały nas wykończy!

Na start! Gotowi! Hop!

Rys. Jerzy Ciszewski.

jAhTAM-»•

> Proszę, nie nazywajcie mnie tylko Starym Rokiem! Rys. Jantar,
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12.'. rebusików, zamieszczonych w górnej części rysunku, na
leży odczytać 12 nazw miejscowości wzgl. dzielnic miejskich, w któ
rych powstają lub też już powstały wielkie budowle Planu 6-letniego.
Budowle te widzimy w dolnej części rysunku, przedstawione w formie
symbolicznej i opatrzone numerami. Konkurs polega na właściwym
zestawieniu nazwy miejscowości z budowlą, wznoszoną lub już wznie
sioną na jej terenie!

TERMIN rozwiązań upływa dnia 10 stycznia 1952 r. Odpowiedzi
prosimy nadsyłać pod adresem naszej redakcji, zaznaczając na

kopercie „Konkurs Noworoczny".

KUPON KONKURSOWY
1. Jedna z największych l najnowocześniej wyposażonych elektrowni ciepl

nych powstaje w miejscowości: . . . . .

‘

. s t?

2. Ogromny kombinat hutniczy buduje się w mieście: . ssj • s

3 Nowoczesny kombinat bawełniany otrzyma miasto: . s . ;;;

4. Pierwszą w Polsce fabrykę produkującą syntetyczne włókno uruchomiono

w miejscowości: ...................................................

f

5. Największa budowla przemysłowa w Polsce: . s « iijsi

5. Które miasto polskie otrzyma „metro"?: .... i ... ;
7. Jak się nazywa miejscowość, już dziś słynna z największego kombinatu

chemicznego, z pierwszej w Polsce fabryki syntetycznych paliw? . . .

8. Nowe socjalistyczne miasto polskie: .........

9. Z jakiego miasta ruszyły w świat nowe wozy z wielkiej fabryki samo

chodów ciężarowych? ............................................• « s s» .

10. Gdzie się znajduje wielka fabryka traktorów? i :ss ij.

11. Jak się nazywa miejscowość, w której powstaje jedna z największych

w Europie cementowni?........................................... ..............................

12. Pierwsza w Polsce Fabryka Samochodów Osobowych powstała w dzielnicy

miejskiej, która się nazywa: . itst rtiiii.

> 8 > I



Styczeń

1Wtorek Mieczysława

Rosół z kostek maggfego z kaszką
manną

Kotlety z ziemniaków

Kompot z dyni i jabłek.
Przepis na kotlety: ugotować 1 kg

ziemniaków, odcedzić, przepuścić przez
maszynkę, dodać kawałek masła, 2 żółt
ka, garść mąki, sól, pieprz, pianę biał
kową, lekko wymieszać 1 formować ko
tlety, osypać bułeczką 1 smażyć na

obie strony. Podać z sosem grzybowym.
Przepis na kaszkę mannę: Sypie się

kaszkę na gotującą wodę mieszając,
wsypać szczyptę soli 1 dodać grudkę
masła. Gdy już ugotowana .rozkłada się
cienko na półmisku a gdy ostygnie, kra
je się w kostkę.

Przepis na kompot: Dynię obrać, po
kroić w kawałki i gotować w wodzie z

cukrem, tak samo jak jabłka. Jeśli w

domu jest skórka pomarańczowa dodać
do smaku.

Nie gorączkujmy się!
— O, ludzie stoją w ogonku! Mu

szę i ja stanąć, bo nie odebrałam śle
dzi! — wykrzyknęła moja znajoma,
r— Kto tu ostatni! Ja za panią!

k A ja właśnie kupuję wtedy, kiedy
nie ma ogonka.
,W niedzielę ku
piłam śledzie,
kiedy w sklepie

'< były dwie oso
by. Po masło

pierwszego
dnia ludzie się
tłoczyli, a dziś
— masło leży i
nikt nie kupu
je. Bo przecie,
jeśli bon jest

zarejestrowany w danym sklepie,
to towar musi być. Więc nie ma

co się spieszyć. Na tym polega właś
nie sens bonów!

Tylko, że niektórzy widocznie bar
dzo lubią tłok... (ha-pe)

Klub Międzynarodowej Prasy i Książki

W programie przemiduje się zorganizowanie
• wieczorów autorskich i dyskusyjnych
»spotkań racjonalizatorów

z naukowcami i młodzieżą
® wystaw i innych imprez

TZ ŁUBU międzynarodowej Prasy i Książki w Krakowie — nie moż-
11 na nazwać ani księgarnią, ani też wyłącznie czytelnią. Ze wzglę
du na swój charakter — Klub Międzynarodowej Prasy i Książki, cie
szy się szczególną sympatią i popularnością wśród mieszkańców
Krakowa.

Łańcuch

prasowy
na budowę
Pomnika

••

0031020201000201

Radzieckiej
Do zbiórki na budowę pomnika

Wdzięczności dla Armii Radziec
kiej w Krakowie dołączają się ró
wnież korespondenci robotniczo-
chłopscy „Echa Krakowskiego".

Z inicjatywą tą wystąpił nasz ko
respondent Bolesław Kozub z Gra
bówek, który złożył na budowę
pomnika 10 zł. — i wezwał wszy
stkich korespondentów „Echa Kra
kowskiego" do wpłacenia składek
na ten cel.

W odpowiedzi na apel Bolesława
Kozuba — odpowiedziała korespon
dentka „Echa" Zofia Mile, która
wzywa dalszych korespondentów.

- ZA BECNIE Klub rozszerza znacz

nie swoją działalność. W związ
ku z tym odbyła się specjalna na
rada pracowników Klubu z naukow
cami, racjonalizatorami, przodowni
kami pracy i przedstawicielami
młodzieży. W naradzie wzięło u-

dział 90 osób — w tym przedsta
wiciele młodzieży zagranicznej, stu

diującej na Uniwersytecie Jagiel
lońskim.

W przeciwieństwie do każdej
księgarni klient przybywający
do klubu po książkę nie musi
żądać jej określonego tytułu i
autora, ale sam szperać może na

mu

po
ją

rą
czą-

ECHO KRAKOWSKIE Str. I.”

KLUB postawił sobie obecnie za

zadanie, znacznie ożywić i roz
szerzyć „klubową działalność".

Program przewiduje urządza
nie w lokalu klubu wieczorów
autorskich i dyskusyjnych, spot
kań z wybitnymi przedstawicie
lami różnych zawodów, urządza
nie wystaw plastyków krakow
skich i wiele innych imprez o

charakterze kulturalnym, (bc)

Teatr lm. Słowackiego: godz. 19 „Ta
lenty i wielbiciele".

Stary Teatr (duża sala): godz. 19 „Eu
genia Grandet"; (mała saia): godz. 19.15
,Mirandolina“.

Teatr Młodego Widza: godz. 19.15 —

„Warszawski wodewil".
Teatr Rapsodyczny: godz. 19.15 „Eu

geniusz Oniegin",
Teatr Groteska: godz. 17 „Baśń o

pięciu braciach", godz. 19.45 „Mistrz
Piotr Pathelln".

Z sali koncertowej

Głupie kawały
Gdy zadzwonisz na postój taksó

wek, a odezwie się., zakład pogrze
bowy — nie psiocz, człowieku, na

pocztę. Ona niewinna.
To po prostu głupi, niewybredny,

niesmaczny i makabryczny kawał
. rozmaitych urwisów,

którzy wykorzystując
nieobecność taksówek
na postoju,, podnoszą
słuchawkę i ;
się swoim
dowcipu.

Inni, choć
albo jeszcze
niewydarzeni
cipnisie"
się niekiedy z „dru
giej strony drutu tele
fonicznego". Oto szo
fer na postoju odbiera

telefon, udaje się pod wymieniony
adres — i, okazuje się, że... nikt tam

Wesoło spędzili
krakowianie

autora, ale sam szperać m__.
półkach, aż znajdzie coś, co

się specjalnie podoba. Jeśli
trzebuje pomocy, znajdzie
zawsze w postaci najlepszej
dy. To samo dotyczy działu
sopism.
Czytelnia klubu nie ma sobie

równej pod względem ilości ma
teriału w kilkunastu językach, któ
ry napływa codziennie ze wszyst
kich stron świata.

Można znaleźć tu niemal wszy
stko począwszy od encyklope
dycznych dzieł z dziedziny nauk

ścisłych, filozofii i techniki, a

skończywszy na bajkach dla dzie
ci.

W dziale czasopism znajdują się
do dyspozycji zarówno dzienniki
polityczne, jak i ilustrowane ma
gazyny krajowe i zagraniczne, cza

sopisma ściśle fachowe, wydaw
nictwa satyryczne itp. Zarówno ro
botnik jak naukowiec znajdzie w

nim to, co go interesuje.

popisują
brakiem

równie,
bardziej

„dow-
odzywają

telefon,
taksówki nie wzywał... Znowu głu
pi, niewybredny kawał. Tym razem
na dodatek szkodliwy, bo niepo
trzebnie naraża taksówkarza na

koszty, zabiera mu cenny czas, a in
nym — naprawdę, potrzebującym —

taksówkę! -

Kochani krakowianie, bardzo ce
nimy poczucie humoru i lubimy
t. zw. „kawały". Ale jeżeli je robi
cie komuś, to starajcie się, aby nie
były< one ani niesmaczne, ani tym
bardziej szkodliwe! (m-y)

wieczór
Sylwestrowy:
ZABAWY sylwestrowe były u-

rozmaicone i dlatego krakowia
nie bawili się -wczoraj „na 102“.
„Miejski Komitet Odbudowy War
szawy zorganizował kilka imprez,
z których dochód został przezna
czony na odbudowę stolicy,

„Wieczory sylwestrowe" urządza
ne przez Miejski Komitet Odbudo
wy Warszawy p. t. „U nas najle
piej" odbyły się wczoraj w salach
Starego Teatru, Państwowej Fil
harmonii i w sali kina „Warsza
wa".

Udział w nich wzięli artyści kra
kowscy z Antonim Fertnerem

czele, (bc)

Sklepy
otwarte

na

Nowi
wykwalifikowani
mistrzowie

garbarscy

S7.k<l

bm.W Krakowie odbyły się 20 ,

egzaminy robotników na mistrzów
garbarskich i mechanicznych. Dwu
nastu kandydatów zdało egzamin
z wynikiem pomyślnym, otrzymu
jąc kwalifikacyjne świadectwa.

-Najlepsze wyniki egzaminu uzy
skali Józef Waliczek z garbarni w

Skoczowie oraz Stanisław Iiaei/us
i Józef Chwierut z Oświęcimia. _

Należy podkreślić, że prawie
wszyscy nowi mistrzowie byli
niedawna nieikwalifikowanymi ro
botnikami przemysłu skórzanego.

(zk)

Wybory
uzupełniające
do Komitetów

Blokowych
3 STYCZNIA 1952 r. o godz. 18 W

le podstawowej św. Wojciecha przy
ul Krowoderskiej 14 odbędą się
iy uzupełniające do Komitetu

wego Nr 14/HI, w których powinni
wziąć udział mieszkańcy domów przySBiskupiec2,4,6,81012iul.Łob
zowskiej 15, 17, 19. 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33

W wyborach do Komitetu
nr 30/III które odbędą się w tym i

gsamvm dniu o godz. 13 w Colegium
Godlewskiego przy al. ,Mlckl^z®

’

wezmą udział mieszkańcy domu przy
ul. Czarnowiejskiej 17, 19. 21, 23„25, ul.
Kochanowskiego 20 , 22, 24, 26, 23 1 30
i al. Mickiewicza 25, 27, 29, 33 1 35.

Również 3.1.1952 r. o godz. 13 w szko
le podstawowej przy ul. Konarskiego
2/4 przeprowadzone zostaną wybory ao

Komitetu Blokowego Nr 35/in dla
kańców domów przy ul. Czarnowiej
skiej 47b, 49 i 51, ul. Konarskiego 3, 5,
7, 9, 11, 13, 15 i 17, ul. Chopina 14, 16,
18 oraz ul. Szymanowskiego Bocznej
19,21,23,25,27i29.

bez przerwy
obiadowej
W STYCZNIU 1952 r. otwarte będą w

dnie powszednie od godz. 7 .30 do
godz. 21 bez przerwy obiadowej, a w

niedzielę od godz. 8 — 13 następujące
sklepy spożywcze MHD.

Nr 232, przy ul. Krakowskiej 36, Nr
233 przy ul. Lwowskiej 22, Nr 112 przy
ul. Madalińskiego 11 i Nr 204 przy ul.
Karmelickiej 8. Sklep cukierniczy Nr 30
przy ul. Sw. Jana 2 otwarty będzie w

dnie powszednie od godz. 8 — 20,aw
niedzielę od godz. 9 — 19.

Od godz. 7.30 do godz. 21 bez przerwy
obiadowej, a w niedzielę od godz. 8—

13 otwarte będą sklepy Powszechnej
Spółdzielni Spożywców.

Nr 67 przy ul. Brodzińskiego 1, nr 27

przy ul. Zwierzynieckiej 15 i nr 75 przy
ul.Dworcowej 10. Sklep nr 113 przy ul.
Grzegórzeckiej 67 otwarty będzie bez
przerwy w dnie powszednie od godz.
6.30 — 18, a Spółdzielczy Dom Handlo
wy przy ul. Podwale 7 od godz. 8 — 19.
Ze sklepów cukierniczych PSS otwar
te będą codziennie od godz. 9 — 20,30
nr 302 przy ul. Szczepańskiej 9, nr 303
t»rzy ul. Stradom 21, nr 304 przy ul.
Siennej 12 i nr 305 przy ul. Długiej 24.

W soboty od godz. 7 .30 do godz. 20
bez przerwy otwarte będą następujące
sklepy mięsne i wędliniarskie CZPM:

nr 40 przy ul. Kościuszki 36, nr 156
przy ul. Prażmowskiego 49, nr 53 przy
ul. Czai-odziejskiej 52, nr 64 przy ul.
Krowoderskiej 61, nr 41 przy ul. Pstrow
skiego 38, nr 113 przy ul. Bohaterów
Stalingradu 16, nr 107, przy ul. Grodz
kiej 25, nr 42 przy ul. Wyspiańskiego
21, nr 76 przy ul. Narutowicza 75, nr

1 43 przy ul. Głównej 138, i nr 172 w No
wej Hucie — Blok nr 1 Osiedle C2.

We wszystkie niedziele stycznia dzla-
ly Powszechnego Domu Towarowego o-

twarte będą od godz. 9 — 14.

Wszystkie bary mleczne otwarte będą
w niedzielę od godz. 7—15 bez przer
wy, z tym, że bar mleczny przy ul.
Stalina 1 otwarty będzie bez przerwy
od godz. 6—21.

Kurpiński, Beethouien i Rimski pKorsakotu

w programie
ostatniego koncertu Filharmonii
(A T PROGRAMIE ...

W CXXXIII i CXXXIV kon
certu symfonicznego Państw. Fil
harmonii w Krakowie usłyszeliśmy
K Kurpińskiego uwerturę do ope
ry „Dwie Chatki", Beethonena
Koncert fortepianowy G-dur zu-
działem solistki Klary Daneckie]
oraz „Szerezadę" M. Mimskij -

Korsakowa — pod dyrekcją Edwar
da Burego,
TAT HISTORII opery polskiej
VV twórczość Karola Kurpińskie

g0 (1185 _ 1857) stanowi ogniwo
poprzedzające bezpośrednio Mo
niuszkę. - Opera - wodewil

Dwie Chatki" (skomp. ok. r.

1810) była pierwszym scenicznym
. dziełkiem Kurpińskiego, zbliżonym
w instrumentacji i melodyce ao

wzorów klasycyzmu wiedeńskiego.
Uwertura — nieproporcjonalnie
długa w stosunku do cc.'osci opery
— należy do rodzaju tzw. uwertur

francuskich (adagio - allegro - acta

aio) i posiada charakterystyczną
dla stylu buffo łatwość figar i

pasaży.
Koncert G-dur Beethonena — je

den z najbardziej znanych koncer
tów fortepianowych tego kompozy
tora z nastrojowym, lirycznym an
dante — cz. II. — wykonała z or
kiestrą Klara Danecka. Pianistka
_

mimo drobnych niedokładności
rytmicznych w cz. III koncertu —

wywiązała się z trudnego zadania
dobrze i ńagrodzóna przez publicz
ność zasłużonymi oklaskami odegra
ła na bis Rondo i Scherzo Beetho-:

pena.
TA r DRUGIEJ części programu
rlr orkiestra pod dyr. E. Bure

go odegrała wspaniałą suitę symfo
niczną M. Rimskij - Korsakowa
„Szeherezada", osnutą na tle fan
tastycznych baśni z „Tysiąca i jed
nej nocy". Zamiłowanie do wschód
niej tematyki, jako tła kompozy
cyjnego jest cechą charakterystycz
ną tego kompozytora, należącego
do słynnej rosyjskiej „Potężnej
Gromady" kompozytorów narodo
wych.

CXXXII,

2100 osób dziennie

Drukarnia RSW „Prasa"
Zam. nr 3099 2—B — 46899

W NOWYM ROKU 1952
ZŁOTYCH ZŁOTYCH’

może wygrać każdy jeśli zakU^,1°^| ,

w Kolekturze M.H.D.
S”azl‘.iy; “iMAfcS": 13.

K24-1

Zakłady
fotograficzne
czynne
do godziny 19

Wszystkie zakłady fotograficzne
w Krakowie otwarte będą w dnie
powszednie od godz. 9 — 13iod
godz. 15 — 22, a w niedzielę i świę
ta od godz. 9 — 13.

Zarządzenie to pozwoli ludziom
pracującym zaopatrzyć się w foto
grafie do dowodów osobistych po
godzinach służbowych

zwiedza
Zamek Wawelski
WCZORAJ z inicjatywy wydzia

łu komunikacyjnego MRN od
była się w sali dietlowskiej konfe
rencja, na której omówiono spra
wę oprowadzania wycieczek po Zam
ku Wawelskim, Katedrze i grobach
królewskich.

Jak wynika ze złożonych spra
wozdań, zamek zwiedza przecięt
nie ok. 2.100 osób. Największe na
silenie wycieczek przypada w nie
dzielę oraz w dni powszednie na

godziny 10 — 14. Słuszne byłoby
więc przedłużenie w niedzielę go
dzin otwarcia Wawelu do godz. 18.
Należałoby również umożliwić wy
cieczkowiczom zwiedzanie zamku i
w poniedziałki.

Na konferencji prof. Wyczółkow
ski wysunął wniosek, aby wyciecz
ki były rozdzielone na 3 grupy: na

wycieczki Wojska i SP, prowadzo
ne przez przewodników PTTK i in
dywidualne.

Na marginesie nasuwa się jesz
cze jeden, dotychczas nie rozwiąza
ny, problem. Otóż przewodnicy
PTTK oprowadzają zorganizowane
wycieczki po Katedrze Wawelskiej,
grobach królewskich i Dzwonnicy
Zygmuntowskiej, nie mają nato
miast prawa oprowadzania ich po
zamku. W rezultacie zwiedzający
czekają niekiedy i pół godziny w

kolejce na przejęcie przez prze
wodników wawelskich, których jest
tylko 7 i nie zawsze mogą nadą
żyć. .

Czy nie lepiej byłoby, dla dobra

zwiedzających, by oprowadzał ich

jeden przewodnik PTTK po całym
•wzgórzu wawelskim? (bp)

Apollo: „Wielkopańskie hulanki" -»

godz.. 16, 16, 20.
Apollo.: program dla najmłodszych —

„Siedem czarodziejskich ptaków" „Wio
senne melodie", „Szara szyjka", godz.
10, 11, 12, 13.

Sztuka: ‘

„Sumienie" godz. 15.45, 18,
20.15.

Wanda: „Ziemia drży", godz. 15.30,
18, 20.15.

Uciecha: nieczynne.
Warszawa: „Skandal w Clochemerle"

godz. 16, 1.8, 20.
Wolność: „Błękitne mlecze", godz. 18,

18, 20. *

Młoda Gwardia: . „Na morskim szla
ku", godz. 15.30, 17.30 , 19.30 .

Kino Dworcowe: od 16 do 24 „Sława
sportowa".

Nowa Huta: „Antoni Iwanowicz gnie
wa się" godz. 16, 18, 20.

Chemik: godz. 19 „Romans z kontra
basem".

Wanda: „Bajka o rybaku 1 rybce" -•

godz. 16, 18, 20.

Szczególne słowa uznania należą
się tu dyrygentowi — Edwardowi
Buremu — który wydobył z baśni
Rimskij - Korsakowa piękno spe
cyficznej różnorodności rytmicz
nej i barwność instrumentacji —

oraz orkiestrze Państw. Filharmo
nii, w której wykonaniu „Szehere-
żada“ zyskała uznanie słuchaczy.

(J. PAR)

Otwarte od godz. 9 do 15 w niedziel*
święta od godz. 9 do 16.
„Kraków 1 Ziemia Krakowska w do

kumencie archiwalnym" na Wawelu.
„Zbiory Czartoryskich" oraz „Kobier

ce ludów azjatyckich" przy ul. Smo
leńsk.

Muzeum Archeologiczne przy PAU
ul. św. Jana 23 — zbiory archeologicz
ne.

Pałac Sztuki: Wystawa Jaslewicz-
Walczakowej. Gutowskiego, Cybulskie
go i Olesia.

Wystawa w domu Szolayskich (pf.
Szczepański).

i

ffMdziata
NIEWŁAŚCIWY SPOSÓB

Taryfa MKE przewiduje nałoże
nie na pasażerów uchylających się
od wykupienia biletów, sankcji w

postaci kary pieniężnej, kilkakrot
nie wyższej od ceny normalnego bi
letu. W wypadkach zdecydowanego
oporu ze strony pasażera, konduk
tor powinien zatrzymać wóz i wez
wać opornego do opuszczenia tram
waju.

Ponieważ konduktorka, legitymu
jąca się numerem 684 reagowała, y
podobnych przypadkach w sposób
niewłaściwy, a , nawet wprost
sprzeczny z przepisami MKE (strą
canie pasażerów ze stopni jadącego
tramwaju) otrzymała surową naga
nę.Wiadomość powyższą otrzymaliś
my z Prezydium MRN. (2920)

„SZPERACZE"
„Szperacze" — to lekkomyślni

chłopcy, wskakujący do będących
w ruchu tramwajów i jeżdżący, jedy
nie na stopniach, gdyż w ten spo
sób można najszybciej wyskoczyć z

wozu i uniknąć opłaty za bilet.
Mając na uwadze ten fakt, Prezy

dium zwróciło się do Wydziału
Oświaty z prośbą o przeprowadze
nie w szkołach pogadanek o niesto
sowności takiego zachowania się i
grożących z tego powodu wypad
kach.

, Jesteśmy przekonani, że Milicja
Obywatelska zainteresuje się rów
nież tą sprawą i przeprowadzi sku
teczne kontrole. (3401)

SIEDMIOMILOWE BUTY
Na brak obuwia nie może się dzi

siaj nikt narzekać. Sklepy z obu
wiem są zaopatrzone pod sufity.
Jednakże spotyka wielu mieszkań
ców pewnego rodzaju rozczarowa
nie... Okazuje się bowiem, że w

sklepach CHPS i MHD brak obu
wia o małych numerach. Zwróciliś
my się w tej sprawie o wyjaśnie
nie do tych placówek. Z pisma
CHPS dowiadujemy się, że polecono
już dystrubutorom sporządzenie pro
jektów dotyczących zmian w pro
dukcji obuwia, ze szczególnym u-

względnieniem produkcji obuwia o

małych rozmiarach. Jak wynika z

oświadczeń CHPS, czyni się stara
nia w kierunku jak najszybszego
zlikwidowania wspomnianych bra
ków,

ODPOWIEDZ I i

REDAKCJI
Krakowska Czytelniczka, Kra

ków. — Sprawę zbadamy na miej
scu i wynik podamy do
ści.

Zie-Ma, Kraków. —

interweniować.
P. Wiktoria Stasica,

259. — W sprawie uzyskania ren
ty po zmarłym mężu, prosimy po
dać nam szczegóły i miejsce jego
pracy oraz treść odmownej decyzji
Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

P. Józef Moskal, Woj. Rzeszow
skie. — Zakład Ubezpieczeń Spo
łecznych — Centrala w Warszawie
— w związku z pismem redakcji
poinformował nas, że zwróci się
bezpośrednio do Pana o bliższe , in
formacje, celem rozpatrzenia spra
wy.

P. Błażej Ciel-arski, Kraków, Ko
bierzyńska 10/1, — W ważnej dla
Pana sprawie prosimy zgłosić się
do Redakcji (Wiślna 2 II p., p.
18).

wiadomo-

Będziemy

Sporysz

POGOTOWIE RATUNKOWE

Pogotowie Ratunkowe wydziału zdro
wia Woj. RN w Krakowie, ul. Siemiradz
kiego 1, telefony: 222-22 1 211 -12-udziela
pomocy przez całą dobę we wszystkich
nagłych wypadkach 1 nagłych zacho-
rzeniach oraz w przypadkach położni
czych. Ambulatorium Pogotowia czyn
ne jest całą dobę.

DYŻURY APTEK

Floriańska 15, Rynek Gł. 13, Stradom
2, pl. Zgody 13, Łobzowska 20, Retory
ka 1, Bronowice — Wyspiańskiego 4.

Zebranie wyborcze władz Ligi Ko
biet koła terenowego Rakowice odbę
dzie się w dn. 3.1.52 r. o godz. 19 w

świetlicy własnej, ul. Główna 42 (Pi
lotów).

Obecność członkiń obowiązkowa.

WTOREK — 1 .1.1952 r.

Wiadomości poranne. 7.15 Muzy
ka. 7,20 Pieśni o Pokoju różnych na
rodów? 8,00 Dziennik poranny. 8,20 „Od
melodii do melodii". 8.55 Program dnia
i komunikaty. 9,00 Utwory organowe
Jana Sebastiana Bacha w wyk. Bro
nisława Rutkowskiego. 9,30 Aud. słow
no-muzyczna dla dzieci w wieku przed
szkolnym. 9,45 Muzyka rozrywk. 10,00
Przegląd prasy. 10,05 Muzyka rozrywk.
10,30 Polski teatr komediowy. 11,30 Mu
zyka klasyczna. 12,25 Koncert symfo
niczny w wyk. wielkiej ork. symf. PR
pod dyr. J. Krenza. 13.25 Nowa szopka
krakowska. 14,25 Koncert moniuszkow
ski w rocznicę premiery op. „Halka" i
,,Verbum mobile". 14,55 W dziesiątą
rocznicę powstania PPR. 15,15 „Opo
wieść noworoczna" — aud. słowno-mu
zyczna dla dzieci w oprać. Krzemieniec
kiej. 16,00 Tysiąt taktów muzyki. 16,20
Koncert ork. bydgoskiej rozgł. PR pod
dyr. A. Rezlera. 17,25 Muzyka tanecz
na w wyk. lipskiej orkiestry pod dyr.
Henkela. 13,10 „Pieśń Robessona" —

słuch, dokumentalne Petera Szaszy.
19,20. Melodie taneczne w wyk. zespołu
instrumentalnego J. Haralda. 20,00 Ma-
niewicz — „Kantata o Pokoju". Wyko
nawcy: soliści, chór i ork. Filharmonii
Leningradzkiej pod dyr. Hajkina. 20,30
„Na muzycznej fali". 21,00 Dziennik
wieczorny. 21,30 Beethoven — IX sym
fonia w wyk. ork. 1 chóru czeskiej Fil
harmonii pod dyr. H . Abendrotha. 22,40
Muzy.a 23,00 Muzyka taneczna. 23,50 O-
statnie wiadomości.

7.00

„IIUIIIUIIUIHJ Sii S UU

podobały się
krakowskiej
publiczności

Miłą i wesołą imprezę zorgani
zowała Powszechna Spółdzielnia
Spożywców w ub. niedzielę w sali
Filharmonii — p. t. „Remanenty w

PSS".
W wieczorze wzięli udział: Wan

da Frogni, Włodzimierz Kotarba,
Kazimierz Turewicz oraz mała or
kiestra Polskiego Radia pod dyrek
cją Adama Wiernika- Konferansjer
kę prowadził znany satyryk — Ka
roi Szpalski i Jan Sender. Słowo
wiążące — układu Zygmunta Ka
lińskiego.

Publiczność żywo oklaskiwała
■dowcipne teksty i wiersze.



iW SPORTOWE

Z mielkich kart sezonu 1951

Cztery wspomnienia
B
1
i
■

Najwspanialszy skok Spartakiady
Na przewodzie — MediolanI

Mach na mecie... drugi
Z dynamowcami na trasie
Kraków — Warszawa
UMER NOWOROCZNY to Świetna okazja do sporządzania bilan-

* • sów, sumowania osiągnięć, wyli czania błędów i braków. To Świetna
okazja wreszcie do wyciągania wniosków i wytycznych na przyszłość.

Sport polski ukończył bogaty i obfity w wydarzenia sezon 1951 i
wkroczył w rok następny, będąc uzbrojony w cenne doświadczenia
i wzory przodującego sportu radzieckiego.

Dzisiaj nie pokusimy się o sporządzenie bilansu minionego, przed
olimpijskiego sezonu. Pragniemy za to przypomnieć Czytelnikom w

formie krótkich migawek, kilka pasjonujących momentów, które sil
nie wryły się w pamięć tysięcznych rzesz sportowców.

Stanisław Marusarz.

ROK 1951
stał się rokiem dalszych sukcesów

na polu
umasowienla kultury fizycznej

BOK 1951 stał się rokiem dal
szych sukcesów na polu umaso

wienia kultury fizycznej wśród
świata pracy. Wzrosła poważnie i-
lość nowozałożonych kół sporto
wych przy zakładach pracy; grupu
ją one więcej członków niż przed
rokiem. Każde ze zrzeszeń sporto
wych związków zawodowych wyka
zuje wzrost stanu liczbowego o

przeciętnie 10 proc. Poważnie wzro

sły LZS, które objęły już 314.126
młodzieży wiejskiej w porównaniu
z 270.960 w roku 1950. Nowa struk
tura sportu akademickiego pozwa
la na jeszcze szersze objęcie studiu
jącej młodzieży kulturą fizyczną.
Sport w Wojsku Polskim i w Gwar
dii wykazał dalsze postępy.

Za rozwojem masowego ruchu

sportowego, służącego zdrowiu i si
le narodu, postępuje naprzód roz
wój kadry instruktorskiej. Rok 1951

był rokiem szkolenia nowych zastę
pów trenerów, instruktorów, był o-

kresem, w którym wychowywano
młode kadry działaczy sportowych.

Ruszyła pełną parą produkcja
sprzętu sportowego, powstały nowe

obiekty sportowe, bramy coraz licz
niejszych stadionów i boisk stoją
szeroko otworem przed młodzieżą
pracującą.

OBOK wielkich osiągnięć na
szych sportowców wyczyno

wych, notujemy równie poważne o-

siągnięcia tysięcy sportowców, któ
rzy w praktyce realizują hasło
„Pierwszy w pracy, pierwszy w na
uce, pierwszy w sporcie". Sportowe
brygady produkcyjne, liczni przodo
wnicy pracy, nauki i wyszkolenia
bojowego sportowcy — to dowód że
nasza kultura fizyczna wychowuje
młodzież na budowniczych socja
lizmu, na gorących patriotów ludo
wej ojczyzny.

Rok 1951 był rokiem walki o wy
konanie planu w zdobywaniu od
znak SPO.

TE WSZYSTKIE sukcesy nie mo

gą nas jednak demobilizować.
Przeciwnie, muszą być one wska
zówką do dalszej walki o jeszcze
wyższy poziom naszego życia spor
towego, o jeszcze wydajniejszą po
moc sportowców dla ludowej ojczy
zny. Toczy się w całym kraju wal
ka o oszczędność. Na tym odcinku
są jeszcze w sporcie duże braki.
Walczymy z chuligaństwem. Na na-

tsych boiskach wciąż jeszcze poją-

MGLISTE, zimowe przedpołud
nie. Wiatr hula na dole i

niesie tumany śniegu, który przy
słania chwilami wielki amfiteatr za

kopiańskiego stadionu, wypełniony
do ostatniego miejsca tłumami wi
dzów. Jesteśmy wysoko, tuż koło
rozbiegu skoczni, w domku starto
wym dla zawodników.

Rozpoczęła się właśnie druga se
ria skoków. Tajner uzyskał przed
chwilą w pięknym stylu — 69,5 m.

Jest faworytem. Tłumy czekają na

skok Marusarza. Czy Staszek zdo
ła obronić tytuł mistrza Polski?
Czy uda mu się pokonać nowego
przeciwnika, — Tajnera?

Raz po raz na rozbiegu ukazu
je się sylwetka skoczka, który
mknie z piorunującą szybkością w

dół, aby za chwilę jak ptak poszy
bować w powietrze. Blisko 100 za

wiają się awanturnicy, prowokato
rzy zajść. Walczymy o uaktywnie
nie kadr działaczy społecznych. 1 tu

taj widzimy niedociągnięcia i tutaj
pewien procent ludzi bumeluje. W
całym kraju prowadzona jest sze
roko akcja szkolenia ideologiczne
go. Na odcinku sportowym akcja ta
ma jeszcze niedostateczne odbicie.
Nie wypleniliśmy do końca szkodli
wych pozostałości sportu burżuazyj
nego—szowinizmu, kaperownictwa,
schlebiania asom. Wciąż jeszcze nie
dostatecznie przebiega akcja pomo
cy sportowcom wiejskim ze strony
kolegów z miast.

Widzimy więc, że błędów i bra
ków jest jeszcze dużo, że przed ca
łym aktywem stoi odpowiedzialne
zadanie zwalczenia ich w najkrót
szym czasie, że rok 1952 to rok dal
szej walki o poziom naszej ludowej
kultury fizycznej, o dalsze sukcesy,
o masowy, służący interesom naro
du sport.

— Te plamy wyjaśniły ostatecznie moje przewidywa
nia. To jest, Jurku choroba, którą my nazywamy choro
bą Addisona. Zresztą moje lekarskie wywody nic ci nie

wyjaśnią a w konkluzji i tak będę ci musiał powiedzieć,
to co muszę.

Jurek przytrzymał za rękaw Konstantego, który z nie
zwykłym zainteresowaniem obserwował sylwetkę dachów
kamieniczek po przeciwległej stronie Rynku. Zmusił go
do popatrzenia na swoją twarz. Przełknął ślinę i za
chrypiał.

— Kiedy, Konstanty, kiedy?
— To przyjdzie z wiosną, gdzieś w kwietniu, jak są

dzę, znając organizm twojego ojca jak swój własny. Dla
tego mówię o tym teraz, bo jesteś mężczyzną i powinie
neś przecież wiedzieć. Spadnie na twoją głowę wiele no
wych trosk, których waga pomnożona jest przez wojnę.
Pomogę tobie i Magdzie, tak, jak to potrafię. Nigdy nie

byłem zbyt zaradny, co jest zresztą sprzeczne z moim za
wodem.

Opuścili Rynek i szli ponad fosą do ulicy Podwale. Kon
stanty mówił:

— Nie wierzy się w śmierć. Pokłady ludzkiego ciała za
legły w tych murach. Fałszywa historia, jaką karmiono

cię w gimnazjum, wytwarzała w twoim mózgu wyobraże
nie o Starym Mieście jako o kolorowym, sielskim rynecz
ku, gdzie pulchne mieszczanki haftowały proporce dla

dzielnych szwoleżerów gwardii. Milczano o tym, że wy
robnicy wieszali tu możnych, że tymi uliczkami płynęły
głodne tłumy taszcząc na Rynek kupców o oczach zala
nych sadłem. Ciągnęli ich na sąd plebejski...

Jurek rozumiał, że doktór pragnie przenieść jego my
śli w inny wymiar. Czynił to nieskładnie i od razu było
wiadomo, iż jest mu mroczno na duszy. Ciągnęło od mu
rów dojmującym,'wilgotnym, zimnem.

Z knajpy „Schiefe Laterne" wywalili się gromadą pi

wodników na starclel Blisko 2001
skoków mamy już za sobą.

Wreszcie spiker ogłasza: skacze
Nr. 91 — Stanisław Marusarz...

Cichnie szmer tłumów na dole.
Wszystkie oczy zwrócone w górę,
gdzie na rozbiegu widać już grana
tową sylwetkę mistrza.

Przekręcił narty... odbił się ener

gicznie... dodaje gazu... już sunie w

dół.

Głuchy odgłos odbicia na progu.
Szybuje w powietrzu. Za chwilę
niknie z oczu za garbem zeskoku.
Cisza... a potem cały stadion roz
brzmiewa huraganem braw.

69,5 m! Staszek nie zawiódł ocze

kiwań! Zdobył tytuł mistrza Spar
takiady. (t).

TU „ECHO KRAKOWSKIE",
droga kochana, dlaczego pani

jeszcze nie daje Mediolanu. Zamó
wiliśmy już dwie godziny temu.

— Jeszcze trochę cierpliwości,
Wenecja nie daje dalszego połą
czenia.

Takie mniej więcej rozmówki
prowadziliśmy

każdej ^-ńrocy
przez tydzień z

krakowską cen
tralą telefonów

międzymiasto
wych w ciągu
trwania mi
strzostw bokser
skich Europy.

Wreszcie nadeszła najważniejsza
sobotnia noc — noc finałów. Chy-
chła walczy o tytuł z Austryja-
kiem Kohlegerrem. Czy zwycięży?
Wiemy, że poprzedniego dnia w

czasie półfinałowej walki ze Szwe
dem — Strahle został dotkliwie
kontuzjowany w nos.

Mija godzina 23, a telefon
wciąż milczy... Nareszcie długi o-

stry dzwonek poderwał nas od
biurek. Mediolan na linii! Przy a-

paracie Sztam.
— No co, jak?... Gadaj szybko!
— Zygmunt wygrał! Chychła ml

strzem Europy! Wszyscy sędzio
wie przyznali mu jednogłośnie
zwycięstwo.

Nerwowo notujemy szczegóły.
Chychła zremisował pierwszą run
dę, ale już w drugiej osiągnął prze
wagę, a w trzeciej spycha zupeł
nie Austryjaka do defensywy.

DIERWSZA zmiana gotowa!
*- Sylwetki 400-metrowców,

Buhla i Niemca Łaciny pochylo
ne w dołkach. Starter podnosi pi

stolet do góry.
Poszli!... Prowa
dzimy wzro
kiem Buhla, któ

ry mknie na wi
rażu i ma już
lekką przewagę
nad przeciwni
kiem. Polak bieg
nie znakomicie!MACH

Za chwilę przeżywamy szok: Buhl
fatalnie zmienia pałeczkę z Wer-
blińskim. Ten szpurtuje zrazu w

morderczym tempie za wszelką ce
nę stara się utrzymać pierwszą po
zycję, ale na 50 m przed trzecią

zmianą mija go Scholz 1 sztafeta
NRD wychodzi na pierwsze miej
sce. Jeszcze niespełna minuta za
żartej walki Lipskiego z Brauchem
i na bieżni widzimy walkę ostat
nich aktorów sztafety: o pierw
szeństwo walczą Mach i doskona
ły Baslack.

— Mamy zwycięstwo w kiesze
ni — słyszę czyjś głos obok sie
bie. — Mach pierwszy przerwie
taśmę!

Polak trzyma się na razie na

drugiej pozycji, wierzymy w jego
zryw końcowy. Ale co to?! Na
przedostatniej prostej Mach przy
puszcza forsowny atak, przed
wczesny. Baslack nie daje się wy
przedzić. Są już na wirażu, wie
rzymy, ciągle w końcówkę Macha.
Znów Polak atakuje, ale już z

wielkim wysiłkiem. Daremnie!... I

tym razem Baslack odpiera atak.
Obaj „piłują się" na wirażu, jesz
cze100—80mdomety.PodMa
chem uginają się nogi ze zmęcze
nia, ale nie rezygnuje ze zwycię
stwa. Trzeci, desperacki atak na

ostatniej prostej. Atak desperata...
Baslack przyspiesza kroku i pierw
szy przerywa taśmę.

Tryumfuje dobra taktyka 1 sil
niejsze nerwy. (T).

DOCIĄG KRAKÓW — WAR-
r SZAWA opuszcza w kłębach

pary dworzec krakowski. Cichnie
marsz jakim sportowcy grodu pod
wawelskiego żegnali odjeżdżają

cych piłkarzy Dy
namo Tbilisi. Na
bieramy szybko
ści. Siedzimy w

przedziale wago
nu dynamow-
ców i rozmawia
my z mjr. Neu-
dingiem, który
spełniaj podczas
ich pobytu w Pol
sce rolę prze
wodnika.

Za chwilę do naszej rozmowy
dołącza się Dżodżua, który właśnie
powrócił z wagonu restauracyjne
go.

Misza, bo tak ma na imię świet
ny prawoskrzydłowy, jest chłop
cem skromnym, ale wesołym 1
nadzwyczaj żywym. Gdy coś opo
wiada, a czyni to prawie ciągle,
gestykuluje i śmieje się.

Najbardziej interesuje go muzy
ka. Ma absolutny słuch i jest jed
nym z najbardziej utalentowanych
słuchaczy tbiliskiego konserwato
rium. W Polsce był po raz pierw
szy.

— Warszawa i warszawskie tern

po odbudowy, kopalnie, huty, fabry
ki Górnego i Dolnego Śląska, po
waga i dostojeństwo historycznych
murów Krakowa oraz rozmach No
wej Huty, oto wspomnienia, które
upamiętnią mi na zawsze rok
1951 — opowiada nam sportowiec
radziecki.

— Mam nadzieję, że kontakty z

polskimi piłkarzami nie ograniczą
się tylko do tegorocznej wizyty, i że
w roku 1952 znowu się zobaczymy!

(h)

jani lotnicy niemieccy. Ryczeli i przechodząc przez sień

pociągali za siwą brodę portiera odzianego w staropolską
czamarę i konfederatkę obszytą barankiem. Stary w le
wym ręku dzierżył halabardę, a prawą zgarniał napiwki.

— Przejdźmy na drugą stronę —• powiedział Konstanty.
— To są nadludzie, nadczłowiekowi może przyjść do gło
wy taka na przykład myśl: „Jak upadną, ten stary i ten

młody, skoro zastrzelę ich? Obydwaj na plecy, obydwaj
na brzuch, czy też różnie?"

— Zrobisz tak: pracuj do końca wojny w warsztacie.
Jeśli Partia wznowi akcję, przystąp i ty do roboty, nie ża
łuj siebie. Ja byłem ostrożny. Gdybym był adwokatem,
prawdopodobnie broniłbym komunistów na procesach. Po
zostałem sympatykiem-inteligentem, kupującym znaczki

MOPR, prenumerującym „Dziennik Popularny", czytają
cym ze strachem i zadyszką bibułę aktualną. Matka ci

pomoże, ona jest świadoma i dobra. Partii nie trzeba bę
dzie szukać, gdzie są robotnicy, tam jest Partia. Partia cie
bie wchłonie. Jeśli przeżyjesz wojnę, powróć do nauki.
Ożeń się wcześnie, nie tak jak ja, i miej dzieci wcześnie,
nie tak jak ja. Będziesz wtedy mógł być przyjacielem
swojego syna. Między nami była zbyt wielka różnica wie
ku, dlatego dogadywaliśmy się z trudnością. I teraz wie
szczę jak biblijny patriarcha, zamiast mówić o rzeczy bar
dziej po prostu.

— Melodramat urządzam. To wszystko dlatego, że ze

mną już koniec, a umierać mi się nie chce, jak bardzo mi

się nie chce, żebyś ty, Jurku wiedział.

Str. 8. „ECHO KRAKOWSKIE"
-----------------------

PFtzZery Wątróbka ma głos

Noworoczne baloniki

NIEWĄSKO podbawiała się na
sza Warszawa w ubiegłe noc

sylwestrowe, ale przyzwoicie czyli
z umiarkowanem nadużyciem anko.
holu.

Pijanych widziało się rzadziej niż
w przeszłem roku, bo tych dwóch
co ich przyuważyłem nie liczę, z po
wodu że z mlecznego baru wycho
dzili, gdzie się za pomocą mleczka
ratowali od zatrucia ankoholizmem,
czyli że podeszli do siebie jak sie to
mówi samokrytycznie.

Jeden nawet twarożek miał na

klapach od jesionki.
Jednem słowem poprawa jest du

ża, szkoda mrygać, czego najlep-
szem dowodem, że na Sylwestra po
szło w Warszawie 5 wagonów owo

cowego wina. W tern jedna butelka
moja i jedna szwagra Piekutoszcza
ka.

Ale najtrzeźwiejsze, poważne fa
ceci robili w tern dniu różne głup
stwa. Na Marszałkowskiej na przy
kład patrzę i oczom nie wierze —

derektor Korytko balony sprzeda-
je! Kawał grubego kija trzyma w

ręku, na końcu którego brukiew by
la obsadzona z poprzyczepianymi
balonami, w charakterze kaczek w

kapelusikach, facetów z czerwone-
mi nosami i temuż podobnież. De
rektor Korytko to jest prencepał
szwagra Piekutoszczaka, człowiek
poważny, ojciec dzieciom, totyź nie
moźebnie byłem zdziwiony, jak go
moje oczy z temi balonami ujrzeli.

Na razie nie wiedziałem czy po
dejść porozmawiać, czy też wszak
nie. Ale nie mogłem wytrzymać,
podchodzę i mówię:

— Moje szanowanie panu derek-
torowi, co pan derektor do prywat
nej inicjatywy sie zapisał, drobne
sprzedaż gumianego artykułu oko
licznościowego prowadzi?

A derektor Korytkowa rękę mnie

złapał i nadmienia ze łzami w o-

czach:
— Los mnie pana zsyła, panie Wą

tróbka, ratuj pan człowieka — je
stem skompromitowany do końca

życia.
— No nie — mówię żeby go po

cieszyć — baloniki bardzo ładne,
zwłaszcza poniekąd kaczuszki.

Ale nie dał mnie dojść do słowa,
tylko kij z balonami wręcza:

— Niech pan to potrzyma chwil-
kie zanim on nadejdzie. •

— Kto?
— Baloniarz.
— Jak to baloniarz, to nie pański

towarek?
— Ale skądże znowu. Chciałem

kupić balonik dla córeczki, dałem
sto złotych, sprzedawca nie miał re

szty, poszedł banknot rozmienić, a

mnie kazał potrzymać te przeklęte
balony. Panie co ja tu przeżyłem,
cała Warszawa mnie widziała.. Wi
ceminister przejeżdżał i zdaje się,
że też mnie poznał, co on o mnie po
myśli... A baloniarz nie wraca i nie
wraca.

— Dawno poszedł?
— Godzinę temu.
— Tak? boje się, że on z pana sza

nownego balona zrobił. W gumowe
kaczkie w kapelusiku pana derek
tora zamienił. Nie ma pan tu co cze

kać, to kanciarz. Zagiął pana na 100
złotych. Chociaż właściwie nie...
Przeliczyłem prędko balony poka
zało się, że ich jest akurat jak raz

za sto złotych. Czyli, że ten kupiec
nie nawalił stówy tylko hurtem
sprzedał balony, a nawet bezpłat
nie dołożył derektorowi kij i bru
kiew, która ważyła ze dwa kilo.

Ale derektor nie był zadowolnio-

Ojciec mówił powoli, głos jego szemrał nad poduszką.
Dłonią pokrytą plamami grzebał nieporadnie po stoliku

szukając fajki. Palce pieszczotliwym uchwytem objęły
główkę. Przyłożył cybuszek do ust i wodził nim po war
gach.

------ Wyjdziesz z tego, wyjdziesz. Dzieją się niespodzie
wane historie z tymi chorobami. Przeczytam ci teraz ko
munikat radiowy.

Nie wiadomo kiedy, w czasie choroby, Jurek począł
mówić do ojca „ty", a stało się tak zapewne dlatego, że

ojciec zmalał i stał się lekki jak piórko. Komunikat był
niezbyt pomyślny: Ofensywność wojsk niemieckich jakby
odrodziła się z pierwszym ciepłem wiosny. W komunika
cie BBC brzmiała nutka współczucia. Niemcy sunęli wy
brzeżem czarnomorskim i stepami Ukrainy na wschód
jeszcze na wschód.

Ułożyli się do snu w czarnym pokoju niedaleko siebie.
W nocnej opiece nad chorym Jurek wyręczał matkę. Cmii

papierosa, pragnąc jak najdłużej przetrzymać ogarniającą
go senność.

— Daj pociągnąć — zaszeleścił głos ojca. Tak samo pro
sił Stasiek w warsztacie, kiedy wypadło palić na spółkę.

Chłopiec wyskoczył spod koców, przysiadł na brzegu
tapczanu i dotknął cygarniczką ust ojca. Ten pociągnął
tek, jakby dopiero uczył się palić. Podziękował i zaczął
coś po cichu opowiadać czy recytować. Pragnąc go usły
szeć, trzeba było zniżyć głowę ku poduszce bielejącej w

ciemności. Jurek miał w kościach trzy dni akordowej ha
rówki, usnął i chrapnął zaraz. Ojciec uśmiechnął się i po
gładził dłonią ciepłe, twarde ramię syna, odcięte białym
ramiączkiem gimnastycznej koszulki. Za dnia nie uczynił
by tego, w mroku jego dłonie nie były obrzydliwe. Prze
sunął delikatnie brzuścami palców po twarzy chłopca. Nie
chciało się budzić go i odsyłać na połowę łóżko. Tak było
cieplej.

(18) (D. e. n.)

ny, chciał wszystko rzucić i iść do
domu.

— Zaraz, czekaj pan troszkie, nie
możesz pan być stratny, musiem o-

pylić te balony. To prędko poleci. —

Sylwester, ludzie rozbawione, w try
miga sie wszystko opendzluje, tylko
trzeba lekrame zorganizować.
Chodźmy pod „Polonie".

Pokazało się, że baloniarz dał je
szcze derektorowi do potrzymania
gwizdawkie lekramowe, co to tak
piszczy, jak sie ją w twarzy trzyma.
Jakżem tylko zaczął podgwizdywać
taki sie ruch przy balonach zrobił,
że musiałem gwizdawkie oddać de
rektorowi, bo w pracy mnie prze
szkadzała. Ja towar wydawałem,
brałem pieniądze a derektor, w tak
zwanem międzyczasie, piszczał.

Natyraliśmy sie nienajgorzej, ale
sto złotych sie uratowało.

Przez dozgonne wdzięczność za
brał mnie derektor Korytko na jed
no większe porzeczkowe wino do
„Polonii", żeby Nowy Rok przywi
tać. Ubawiliśmy się w deseczkie i
jeszcze brukiew sie nam została. Do
duszonych źebereczek nie,ma lep
szego wynalazku. Zaprosiłem de-
rektora dzisiaj na obiad noworocz
ny. WIECH

Nowy rekord
pilota radzieckiego

Międzynarodowa Federaćja Lot
nicza FAI powiadomiła Centralny
Aeroklub im. Waleriana Czkałowa
o zatwierdzeniu osiągnięcia pilota
Gołowanowa, jako nowego rekordu

międzynarodowego.
Gołowanow na samolocie Jak-11

(IV kategoria) dokonał przelotu na

trasie Tuszyno — Smoleńsk —

Orzeł — Tuszyno ze średnią szyb
kością 442,289 km/godz.

Narada robocza

narciarzy Kolejarza
Przy udziale 120 osób odbyła się

narada robocza sekcji narciarskiej
ZKS Kolejarz Kraków, na której
inż. Lenkiewicz zapoznał zebra
nych z ostatnimi pracami sekcji.

Ze sprawozdań wynika, że od
września do chwili obecnej narcia
rze Kolejarza zdobyli dodatkowo 42
odznaki SPO, uzyskując ogółem 92
odznaki, co stanowi 150 proc, wy
konania podjętych zobowiązań,

Do nadchodzącego sezonu człon
kowie sekcji przygotowywali się
bardzo starannie, przeprowadzając
suchą zaprawę dla zawodników, i
młodzieży szkół podopiecznych.

W ramach swej pracy społecznej
narciarze Kolejarza odpracowali
sporo godzin przy konserwacji sko
czni na Sólniku. Członkowie sekcji
narciarskiej wzięli gremialny udział
w ulicznej zbiórce na Budowę Sto
licy. Warto również podkreślić, iż
ostatnio naprawiono około 30 par
butów narciarskich, które przeka
zane zostaną szkolnym kołom spor
towym.

W nadchodzącym sezonie zarząd
sekcji postanowił postawić na jesz
cze wyższym poziomie szkolenie ide
ologiczne i prowadzić w dalszym
ciągu współzawodnictwo oraz zor
ganizować dwa obozy narciarskie a

to na Kasprowym Wierchu i na Ka
latówkach.

Zebranie zakończono wręczeniem
odznak SPO.


