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GŁOS W OBRONIE POKOJU 
Rezolucja 
uczonych 

. 
, wzywa1ąca Światowego Kongre~u Intelektualistów 

działaczy kulturY-do walki o postęp, wolność ·i bra
świata 

turę -0d zakusów nowego faszyzmu. 
INTELEKTUALISCI SWIATA! 
Na nas spoczywa wysoka odpowiedział 

ność wobec naszych narodów, wobec 
ludzkości, wobec historii. terskie współżycie narodów Podnosimy głos w obronie pokoju, w 
obronie swobodnego rozwoju kultural
nego narodów• w obronie ich niepodległo 
ści narodowej ich .ścisłej współpracy ł 
przyjaźnt. · 

My, działacze kultury, nauki i sztuki z l nia nędzy, ciemnoty, chorób i niedostat- ograniczeń w ogłaszaniu i rozpowszech· 
45 krajów, zgromadzeni w polskim mie· ków, od których cierpi większość ludz· nianiu książek, wyników badań nauko
ście Wrocławiu, zwracamy się do intelek 1 kości. . wych i wszystkich -mukowych i kultura!· 
tualistów świat ! Kongres domaga się również zniesie- nych zdobyczy, służ.ących tej samej spra 

Przypominamy o śmiertelnym niebez· nia ograniczeń, które stoją na przeszko- wie. 
pieczeństwie, które niedawno jeszcze dzie swobodnemu poruszaniu się osób, Narody całege> świata nie chcą wojny 
groziło kulturze ludzkości. Byliśmy służących sprawie pokoju i postępu oraz i mają dość sił, aby uchronić pokój i kul 
świadkami barbarzyństwa faszystowskie ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

go, niszczenia zabytków historycznych N d M k • 
Wzywamy wszystkich Judzi pracy urny 

słowej we wszystkich krajach świata do 
rozważania naszych wniosków. 

- DO ZORGANIZOWANIA KRAJO· 

i kulturalnych, prześladowania i zagłady ar a y W OS W Ie 
ludzi pracy naukowe4, sponiewierania 
wszystkich wartości duchowych, byliśmy 
świadkami faktów, zagrażających ele· 
mentarnym pojęciom sumienia, rozsąd

WYCH KONGRESOW DZIAŁACZY 
KULTURY W OBR.ONIE POKOJU. 

DO TWORZENIA WSZ~DZIE KRAJO 
WYCH KOMITETOW OBRONY POKO· 

ku i postępu. 
Kultura ludzkości ocalona została za 

cenę niespotykanych dotąd ofiar, dzięki 
~gromnemu natężeniu wszystkich sił de 
mokratycznych Związku Radzieckiego, 
narodów Wielkiej Brytanii i Stanów 
Zjednoczonych Ameryki Północnej, dzię
ki bohaterskiej walce oporu narodowego 
w krajach zagranicznych zagarniętych 
przez faszyzm. 

Jednak wbrew woli i pragnieniom naro 
dów świata, garstka żądnych zysków lu· 
dzi v1 Ameryce i Europie, którzy przejęli 
w dziedzictwie po faszyźmie idee wyższo 
ści rasowej i negacje postępu, którzy za· 
pożyczyli od faszyzmu tendencje do roz
strzygania wszystkich spr a w siłą oręża, 
znowu gotuje zamach na dorobek ducho· 
wy narodów świata. 

Kulturze krajów europejskich, które 
wniosły ogromny wkład do światowego 
dorobku ludzkości, grozi niebezpieczeń· 
stwo utraty oblicza narodowego 

W wielu krajach - w Grecji, w Hi
szpanii, w krajach Ameryki Łacińskiej -
wrogowie postępu siłą ochraniają dawne 
i .rozniecają nowe ogniska faszyzmu. 

Wbrew rozsądkowi i sumieniu trwa na 
dal i nawet wznosi się ucisk jednostek i 
całych narodów, które ciemiężcy na.zy· 
wają kolorowymi. 

Ludzie, którzy . przejęli metody faszy 
zmu uprawjają w swoich krajach dy-
skry~inację 111asową, prześladują wybit-
nych przedstawicieli nauki i sztuki. 

Odkrycia naukowe, które mogły słu
żyć dobru ludzkości, obraca się na tajrią 
produkcję środków zniszczenia, plamiąc 
i podważając wysokie powołanie nauki. 

Słowo i sztuka pod władzą tych ludzi, 
zamiast oświecać i zbliżać narody, roz· 
nieca niskie namiętności i nienawiść do 
człowieka, toruje drogę wojnie. 

Głęboko wierząc w konieczność swo· 
bbdnego rozwoju i rozpowszechniania ' 
zdobyczy postępowej kultury we w~st
kich krajach, w imię pokoju, posfłpu ·i 
przyszłości świata - protestujemy prze
ciwko .wszelkim ograniczeniom tych swo· 
bód i podkreślamy konieczność wzajem· 
nego porozumienia się kultur i narodów 
w interesie cywilizacji i pokoju. ' 
Zdając sobie sprawę z tego, że współ

czesna wiedza wyzwoliła nowe potężne 
siły, które z całą pewnością będą użyte 
przez ludzkość bądź na jeJ dob~o, bądź 
na szkodę - kongres protestuje prze
ciwko korzystaniu z nąuki dla celów zni 
szczenia i wzywa do zmobil!zowania 
wszystkich sił, aby szeroko rozprzestrze· 
nić wiedzę po całym świecie i y.ży.tkować 
środki naukowe do szYbkiel!O zwalcza-

I 

LONDYN PAP. - Agencja Reutera donosi, o ""-zebiegu dotychczasowych rozmó!Y'· 
że przedstawiciele trzech państw zachodnich LONDYN PAP. - Agencja Reutera donosi, 
w Moskw'.e odbyli w sobotę w południe nara że minister spiaw zagranicmych Wielkiej Bry 
dy w amabasadzie brytyjskiej. Przedmiot na- tan~i Bevin otrzymał od swego specjalnego 
rad nie jest znany. Zdaniem Reutera, powołu- wy>słannika w Moskwie Robertsa obszerne 
jącego się na przypuszczenia pewnych obser- SpJawozdanie z piątkowej konferencji przed· 
watorów, mogły one dotyczyć sprawy wyda· stawicieli trnech państw zachodnich z mini
nia łącznego komunikatu czterech mocar,stiw st.rem spraw zagrarnicznych ZSRR Mołotowem . 

JU.. . 
- DO UMACNIANIA W INTERESIE 

POKOJU Ml~DZYNARODOWYCH Wit: 
ZOW ŁĄCZĄCYCH DZIAŁACZY KUL· 
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Dyńiisja rżą~u we Francji 
Gabinet Andre ·Marie ustąpił. - Duclos proponuje· powołanie rządu 

jedności demokratycznej - dla uratowania Frąp.cji 
PARYŻ PAP. - W ści 15 - 20 proc. z mocą W.s.teczną od I maja, I wcześniejsze zwolanie posiedzenia p:ir:amF.n• 

sobotę nad ranem pv podczas gdy min. Reynaud zgadzał się jedynie tu 

16-godzinnych lm~zli- na 10 procentową podwyżkę plę.c. Z polecenia prezydenta do.tych::zasnw:' gn• 
wych debatach rz,1d An Prezydent Vincent Auriol, po przyję·::u dy- liinet aż do chwili sformowania nowego rządu 
dre Marie, który \)'7e· mis•ji premiera Marti.e, niezwłocznie we7wal załatwi.ać będzie bieżące sixawy pańs:w,1we. 
tTWal za.ledwie 32 dni, do pałacu Eldzejskiego przedstaw1cie.Ji po-szcze PARYŻ PAP. - W kołach obserwatorów 
podał się do dymisji. gólnych frakcji parlamentarnych :el~m vdby- podkreśla się, że na s•tanowisko ministrów eo• 
Powodem dymisji była da z nimi narad. Prezyde.nt konfenwdł row· cjal:s.tycznych ,którzy spow-0dowali upadek 
rzekomo niem-0-bość u· nteż z ministrem Reynaud. W Parvżu wyki11· gabinetu niewątpliwie wpłynęło wzmagające 
zgodnienia ,;~anow!ska cza się jednak możliwość, aby prezydent po- sri,ę w całym kraju niezadowolenie z powodu 
po.szczególnych czJJn- wierzył misję formowania nowego rz'!dll Rey· polityki finansowej rządu, a zwłaszcza fiaska 
ków gabinetu w 'i>pra- naud z uwagi na to, ie nie uzyskałby on ko· t. zw. karteli zniżkowych. Niezad-0wolenie to 
wie pr-0jektów Jinan~o- niecznej większości w parlamencie. Pr<!zyJent znaiazło dobitny wyraz m. in. w coraz bardz.:ej 
wych min' s~ra P.eyna- Auriol, jak twierdzą, dążyć będzie do najszyb zacieśniającej się współpracy Force Ouvr1cra 
ud. Głównym F7 . .:dc.1io szego prze.zwyciężenia kryzysu rządowego we i chrześcijańskich Żwiązków zawodowych z 
tem kontrowersji była Francji. Sytuację komplikuje jednak ~akt, że Generalną Konfederacją Pracy, · która od sa• 
podobno :;prawa pod- Zvomad~i,:1u e Narodowe odroczyło <>we cie-ba· mego początku zdecydowanie zwalczała pro• 

Andre Marie wyżki płac. Jak twier· ty do dnia 2 września, wobec czego desygno· jekty finansowe ministra Reynaud, wsk<'.;:;ując 
dzą w koła-:h pomfor-1 wany premier nie mógłby uzyskać prze-i !ym że w najmn1ejszym stopniu nie mogą one przy 

mowanych, mi;iist·~owrie so:cj~li1>tyczni l zazą~ilii termi1'.em tzw. inwestytu.ry. Jest moż·fr"'e jed· czynić się do p-0prawy warunków bym sze
przyznama ogolneJ podwyzkd plac w wyso~o· nak, ze prezyden~ Aunol "1Xlecydu.1e f.ę na rokich mas ludowych. 

Wroclaw na ustach świata 

„ 

Kongres Intelektualistów i Wystawa Ziem Odzy.skanych we Wrocławiu - zdobyły w 
całym świecie olbrzymi rozgłos. Szpalty prasy światowej zapełnione są sprawozdan!am1 
z narady Jummarzy nauki i sztuki, wygłasza iących we Wrocławiu płomienne mowy w obro· 
nie: pokoju i wolności. 

Na i·lustracji widzimy makietę terenu centralnego Wystawy Z. O. - 1) Ig!lca na dz e· 
dzińcu honorowym, 2) pawilon 4-ch Ko;mi, 3) pawi lon wyżywienia i rolnictwa, 4) pawilon 
przemysłowy, 5) Ha.Ja Ludowa, 6) paw1lo'l restauracyjny, 7) Pergola z basenem i 8) terany 
Wystaiwy Gospodarczo • Społecznej, 

Oświadczenie Jacques Duclos 
PARYŻ PAP. - Ja~ques Dudos, zapylany w 

sobotę rano przez dz.iennikar.zy o zdanie w spra 
wie przyczyn dymisji gabinetu Andre Mane 
i w sprawie polityki, ja.ką - jego zdani.am -
należy zapoczątkować, oświadczył m. ~n . : 

Lud francuski pragnie zmiany dzisiejs11:ej po• · 
li·tyki. Należy przywrócić niezależność Fran• 
cji, zape;vnić rynki zbytu i surowce ::iaszemu 
przemysłowi, nawiązać ściślejsze. stosunki han 
d.Jowe z krajami środkowej i wschod·niej Eu· 
ropy, broni9 naszej waJuty przed zakusami 
mi.Jiarderów amerykańskich, stworzyć klimat 
zaufania do przyszłości kraju oraz. obciążyć 
zyski kapitalistów, umożliwić zaś leps.ze wa• 
run.ki bytu ma.som pracują<Zym, co stan::>w~ 
wa.runek p-0wodzenia wysiłków w kierunku 
odbudowy kraju. By prowadzić taką politykę, 

· potrzebny ;est rząd iedności demokratycznej, 
cieszący się zaufaniem klasy robotniczej I za· 
ufaniem ludu francuskiego. 
Mówiąc o podstawach polityczn;rch i spo• 

łec.znych rządu jedności demokratycznej, Duc• 
los powiedz i ał w konkluzji swoich wywodów: 
„M6gę ;edynie przypomnieć to, co powiedziri· 
Jem niedawno deputowanemu socjalistyr.rne
mu Metayer, który spytał mnie, z kim chce· 
my stworzyć ten rząd. Oświadczyłem 'llU: „ze 
wszystkimi Francuzami, którzy chcą by Fru.n· 
c;a pozostała francuska'". 

· Zmiany w rządzie rumuńskim 
BUKARESZT PAP. - Na mocy dekretu Pre 

zydium Rumuńskiej Republiki Ludowej tlo
tychczasowy sekcr-etarz generalny minister:>twa 
spraw zagranicznych dr. Mez.incescu :ni:mo· 
wany został min istrem informacji i ... ztaki na 
m;eJsce Octava Livezeanu, który objął mne 
stanowisko. Dr. Marza został ministrem zdro· 
wia na miejsce p. Bagdasair, która zo;;:an.ie 
przeniesionn na inni> s.tanowisko. 
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Akademia ku .czci 
Stanisława Dubois Potężne manifestaci we Wrocławiu 

Krajowy Zjazd Ligi Kobiet i ludność Ziem Odzyskanych - manifestują pełne WARsz. WA PAP - „Stanisław Duboi3 

• dl h ał Ś • K I 1 k i· • był jednym z tych, którzy walczyli o naszq 
poparcie a \lC W Wlatowego Ongresu nte e tua lStOW wo1no~ć i niepodległość" - stwierdził sekre· 

WROCŁA\"I PAP. - Olbrzymią i piękną Ha jako przewodnicząq· Martin Anders€n czącv WRN - Wojewoda, przewodniczący tarz genernlnv CKW PPS pr~.mier ~y_ran'.ci~ 
lę Ludową we \IVrocław ' u, mi-e;;zC?ącą o.koło 'exo [Dania). ja•ko sekretarz - Strfan Żół- OKZZ Krarna~z. i prezydent m.asta Kupczy ft- wkz, na uro< zvstej akadem11, posw1ęcone.J 
30.000 osób, wypeJn;ły po brzegi delegatki i k~ewski (Polska). jako czlonkowie prezydium: ski. uczczen u dz ; ałalności Stanisława Dubois. 
goście, kobiety, przybyle na zgromadzen:e w Leonid Leono·w (ZSRR), Jose Gira! i De Cas- U~oczystość zagaił rektor Politechniki i Uni- W wyp('lnionej po brzegi sali Naczelnej Or• 
obronie pokoju. tro (łbszpania), lvres Farge, Pablo P;casso, wersytetu Wrocławskiego prof Kulczyński, ganizacji Technicznej zgromadzili się tłumnie 

Sa.lę dekorują emblematy, hasła, s'ltandarv, Joliot Curie, Paul Eluard, prezwodnicząca poczym zab:erali głos kolejno delegat Zw.ąz- przedstawiciele świata pracy stolicy, czlo'lko· 
mówiące o charakterze zgromadzenia. ,.Niech Sw:atowej Federacji Kobiet Eugenia Cotton ku Radz:eckiego Leonid Leonow, Jose Gira!, wie właclz naczelnych obu partii robotniczych, 
żyje 80do milionowa św:atowa demokr3•ycz- [Francja), dziekan Canterbury He)Vlett - John dziekan Canterbury Johnson i inni. ora7. li('7.ne grono przyjacióf Stanisława Du!Jo· 
na Fede acja Kobiet, walcząc-:i o trwały ; sp-ra son (Anglia). I<ekralis (Grecja). Albert Kahn Pa przemówieniach, nagradzany<:h spontani- i.s. Po obu stronach sali ustawiły się dz!es4t· 
wiedliwy pokój". „Ni·ech żvje Zwiazek Ra- (USf\), de S ilva (.Cejlon). Ray Anand (Indie). cznymi brawami, uchwalona została rezolucfa, ki pocztów sztandarowych warszawskich 7ó· 
dt~ecki, osto·Ja pokoju świa-towego": :edo- Banli (Wiochy), Cezaire (Afryka zachodnia). sol i daryzu~ąca s'c; '!': uchwałami Swiatowego kładów pracy i partii politycznych. Nad obi· 
puści:?y do zn:~zczenia naszych ogn;sk domo• Bur!an (CSR), Nałkowska (Po'lska), prz-ewndni Kongresu lntełek.tual;f'tÓ'.V w obronie pokoju. tym zielenią i kirem stołem prezydialnym wi· 
wych - brzmią ha"iła. Za trybuną wirln eie • dn.iał na tle czE'rwieni olbrzymi portret 5 1.a'li· 

og~omny globus z gołębiem niosącym gałązkę I u h ł K • Ek 1 R d M, 1 , sława Dnhois, a nad nim napis: „1942-1948". 
01~:;>o?i~m!~~tci~~0{-1~preze~tantki wsz~·st-l c wa y om1tetu onom1cznego a y 1n1strow ~':~·r;~~v~~;~ ~h~~~~dr:i~\~~~:i~: :ą~;~~ki 
kich woJewodztw w reg:onalny<:h strojach -1 t w. ?awadzki. tow. tow. Kuryłowicz, Lang~. 
a Htandarami Ligi Kobiet. 'WARSZAWA PAP. - Komitet Ekonom'crnv l:kwidację akcji siewnej, a dotychcLa~Qwe fun Ars~'. Reczek, Kobrzy1iski oraz żona Stan;sta· 

Zgmmadzenie zagaja przewodniczy'! (;łów- Rady Ministrów ~a posiedzeniu w d~:u U-go keje, wy~.kające z potrzeb dals1'eg<>_ za;J'l5po_- wa Dubo's. 
Mgo zarządu Ligi Kobiet w Polsce, d·r. Sztł- bm. po"':olal- pod"'om1.tet motoq'.zacyirr~:· _~o- d~rowan1a Z1~~ Odzyska~yd1 .pr:~:'~!zal Mi- Witany IJLmliwymi okla.s.kami wstąpił na 
chelska ,powołując do prezydium m. in.: Jl<Jf. woutwor~ny podkom~tel obeimie_ calo<,?..;ilt n .sterstwu Ilo.n.ctwa 1 Re .orm Rol.1 1 ~,1. m .'>wn'cę premier tow. Cyrankiewicz. 
Eugenię Cotto.n, pr7ewodnkzącą ~wia'.ow3 j Oe zagadmen. m_otoryzac_v1nych.' \istalt. wy!vcz.:ie Poza tym Komitet Ekonomiczny u• .hwa:ił Oficjalną cześć akademii zakończono odśpie 
mok.ratycznej Federacji Kobiet, Jrene Jil'ot - planowania 1 c.zuwac. będzie nad JeQ•l wyko- projekt del.. retu o pr7eka7aniu lnbel~l...'Pm,1 i 

1 

wa niem hvrnnów robotniczych, po czym od· 
Curie, wielką uczoną francuską, Ta~? - P. Mo- nam em. Na pr.ze~odn:czące~o podk1m . :•' lu ;;o ipoz.nai'iskiemu wojewódzkiemu związk.•>wi ~a- ,by la s;~l część artyslyczna, na której całość 
ty Iową - krytyka literackiego i 'p i sark~ zw. wo tany zostanie Jeden z w icemm1str?w ob_ro- morządowemu nieruchomości państwo •""c'1. z.łożyła s:ę muzvka i recytacje. 
Radzieckiego, Sybillę Alexis - or7e'ist.rwi- ny narod~'~eJ. 'N skład podkomite.n :.v<0Jdą N • • p I t • 
c'.elkc; walczącej Grecji, poetkę Lee. Mu.nn:ng, przedstaw1c1ele _zamteresowanych res:·t')::· ap I ot a syt u ac Ja w a es y n Ie 
poslankę do pMlamentu brytyjsk!aJ„, Frec!ę _Na tym 661:11) m. po-c; eclzenm Kom.t. t F.r.o,ic- '! 
K1erchway _ redaktora d?.ienn:ka ilffi'~rykttń- m1c7ny 1.atw1erdz1l. \\ mos_ek w sp~<lw1e r.la-
skiego „The Nafon", Pu jmanovą - pr:etkę nu zbytu sa~ochadow C1ęzaro~yc~ ' pny,"zep Wojska arabskie przygotowują Się d.O WZllOWienia 
czechosłowacką, D~ Silva ini. arch. z Cejionu, oraz npowa~mt urzędy, przeds1ęb10/slwa .• :n- d • ł , • h • Z d 
mcz del~a.tki z Polski: Zof'ę N'lltrnwsk.~, E- ~tytucie. panstwowe do. wyprzeda~y ztir1ay<:h Zla an WOJennyC przeClW y Om 
·wę Bandrow;;ką - Turską, siostrę :V!a~ti Cu::e· 1 ,-nad~t~towych ~Jazdow iechan.cz:i1u, .via TEL-AVIV PAP. - Jak wvni.ka z ostatnich sJ.. ie dri wycofania się z ważnych pod w:qlę-
Skl.;dowsk!ej o. SzalE'jową, dr. K.irma:t ·)wą, kow 1 Kh zespo!ow. doniesień z Jerozot'my, sytuacja w tym m;eś- dem ;;trategicrnym pozycji na froncie połu:i~ 
wicem ' n. Pragerową, posłanki: Orl )Ws ii,,, Pi- W dalszym toku obrad Komitet Ekon?m rrny cie uległa dalszemu zaostrzeniu. W ciągµ <a- n:owym w pobliżu Tel. al Radza. 
wowarską, Syrkusową oraz przo<lowwce 'Ha- - w ramach akcji oszczędnościowej - uch 1•ra łej nocy z piątku na sobotę oddziały Legnnu 
cy 7<'! wszystkich woje·wództw. 

1 
lił nowe 7.asady subwencjonowania Jn,<;tytucji Arabskiego ostrzeliwały południowe dziel111ce TEL-AVIV PAP. - Przedstawiciel nądu 

Izraela zakomunikował czlonkom komisji ONl 
w Palestynie, że na front palestyński przcrzu· 
eona została nowa brygada egipska. Inne kra· 
je arabskje również czynią wyraźne przygo• 
towania do wrnowienia działań wojennych. 
Zaobserwowano ruchy wojsk irackich, syry/· 
skich i libarlskich na terenie Palestyny. 

Wi lana <;llugo nicmilknarv .ni en tui i.is:v-~1- .s1>olecznych z funduszów państwowych or a.z mi as.ta z możdzierzv i karabinów. Do Jer'JW
n};• · .. 1 oklaskami i okrzykam( ·n cze~•' 

0

1Jl)k~ Jl! przyjął wniosek w spraw:e pokryw n;a i km- liply zdążają oddzia.ły armii hackiej, które po 
-św: 1 t, w ego i ptzy jażn: pols~ ,J · J:-1 '1"l15~icq !rolowania kosztów reprezentacyjny-.:h pnc,ci- połączen'n s:ę z armią tran,sjordańską, zajmu
wchodzi· na try.bunę przewo1.11 n·ąca Sw:a,.-.. sięb:orstw państwowych. ją obecnie pozycje w s.amej Jerozolimie or'lz 
WE'j Demrikratycrnej Federac:i K::in:et, prof. Następnie Komitet Ekonomiczny - •.; 1.w:ą-1 na jej kraikach. 
Cotlon. „Niech żyje Po/slia Ur?'-'t'1i(;o1'ycznr1.'' zku z wypełnieniem 7adań przez apar.it glów- Jednocześnie .szef sztabu hr. Bernild'ltte'a, 
Z!i<:zyna swe pr1emówieniP pa p'.l!~k·1. P•ZC'- nGqo pełnomocni·ka akcji siewnej -- uch.wi'!l'l generał Lundstrom, wez.wa! oddziały ży·b~'l'

<"'hodząc następ.nie n'l jęzvk fran~nsi<1 mów
<'Z)'!'li oświadcza m. in.: „Wasz en!uijazm i<'sl 
wyrazem więzi Jączącej nos wszystkich w 
\ł."alce o postęp i sprawiedliwość svo!ccwq. o 
pokój na całym świecie. Jestem we Wrocła
wiu, zniszczonym przez najeżdżc~ h•tler•>W
sk:ego, mieśc;e ,w którym się odbywa Kongte·3 
Intelektualistów w obroJiie po ka ;·.1. K·rngres 
ten i wasze imponują.ce zgromadz'ln·e ma~:i u-
91·omne znaczenie dla naszej przys~t„s;:;. 

• 
WROCŁAVl PAP. - W godzinach po.połud

niowy<'h dnia 28 bm. w ostatnim dniu obrad 
Sw.alowego Kongresu Int-elelitualio:tów w obro 
n:e pokoju odbyła się w Hali Lrtdowej we 
'Vrc•clawiu potężna .P1anifestacja ludności 
z:em Odzyskanxch na rzecz pokoju światowe 
go. 

Olbrzymia, mieszcząca kilkadziesiąt tysięcy 
osób Hala Ludowa, wypełnifa się sz,czelnie do 
05•atnfago miejsca przedstawicielami J...lasy 
robotniczej, chłopstwa i inteligencji pracują
cej Ziem Odzyskanych. 

O godz.inie 17-ej wi-tani huraganowymi okla
ska.mi przybywają do Hali Ludowej uczestni
cy Swiatowego Kongresu Intelektualistów. Lu 
dność Vlrocławia z entuzjazmem wita przed
stawicieli inteligencji <:ałego świata, przybv
łych do stolicy prastarych polskich ziem, aby 
rozważać nad utrwaleniem pokoju na caiym 
śwlecie . 

Uczestnicy Kongresu 1ajęli miejsca na po
dium, a za stołem prezydialnym zasiedli: -

Zbrodnicza działalność Rankovicza 
Generał jugosłowiański o terrorystycznym reżymie Tito 

MOSKWA 27.8. (PAP). -- Zas.tępca d::iwód- żim par excellence policyjny, w którym los I Tito i Kardela, którzy nie przyznają się do ~ 
cy s'l lotniczych armii jLtgos;owiańskiej, gen. każdego obywatela zależy od woJi i na>lroju pełnionych blę<lów i wprowadzają w błąd kla 
Pero Popivoda zamieszcza na lamach dzienni-· Rankovicza. \V .swym szaleństwie Rankovicz sę robotniczą, gen. Popivoda konkluduje: „My, 
ka „Prawda" !ist, w ·którym potępia anty- unicestwia najlepszych svnów Jugosla1wii. komuniści Jugosławii i okryta chwalą e.!mia 
marks!sl,pw.ską i a'lltyrarlziecką linię obecnych W dalszym ciągu swego listu gen. Popivo- jugosło·wia1\.s.ka, powinniśmy i zobowiązani je
przywóÓców w Jugosławii. Gen. Pop1voda da p'..s.ze: „Nie wątpimy ani na chwilę, że o- steśmy śmiało ująć sprawy w nasze ręce i 
stw;erdza, że w dniu• 4 sierpnia opuś.cil niele- hecny reżilJI, wprowadzony do partii przez 7mus:ć nasze kier-0wnictwo, aby zawróciło z 
galnie Jugosławię po przokonaniu s;ę, że kie- Rankovicza, n'e powSttrzyma komunistów Ju- drogi zdradv, usunęło z partiti i aparatu pań
rown'ctwo KPJ na V zjeździe partii nie tylko gosławii od walki o marksistowsko-leninow- stwowego zdrajców i szpiegów, dyktatorów 
n:e przyznało się <Io popei-n;onych błędów i ską linię partii przeciw zdradzieckiej nacjo- i prowokatorów oraz. znowu wkroczylo na dro 
n'e naprawilo ich. Je('Z poszło dal 0 j drogą nalistycznej i antyradzieckiej linii Tito, Kar- gę internacjonalizmu, wrócilo do rodziny brat 
zdrady i zamie.st tego, bv skierować ostrze dela, Dżilas'! i Rankovicza. My, komuniści ju- nich 1rn1tii komunistycznych i poszło drogą 
z!azdn przeci\vko imperializmowi i 'wroqowi goslowiańscy, nie znaliśmy dotychczas praw- solidarności proletariackiej. Jeśli jednak obec 

-kla.;owemu, skierowalo je przec;wko Biuru dz:wego stanu rzecLy. Nie wiedzieliśmy, że ne kierownictwo naszej partii dalej uporczy· 
Informacyjnemu i bratnim pa.rtiom komuni- już od kilku lat zwraca się uwagę naszemu wie prowadzić będz:e politykę nacjonalistycz
stvcznym. Autor listu podkreśla, że obecni kierown:ctwu na jego błędy, na jego antyra- nq.. ,antvrad7..ieck4 i antymarksistowską u~ltly· 
przpvódcy Jugosławii, którzy dysko-notują daw dziecką politykę, na zdradę i szpiegostv.'D Ve· kę, którn doprowadzić może jedynie do zagla· 
ne zasługi, naleiące zres.ztą głównie i przede Jebita i innych wysokich naszych urzęCł.ników, dy naszej partii i uniemożliwić budownictwn 
wszy&tkim do narodu, stracili .zupełnie :!<on- na zaroz.umialsolwo i pychę, na rewizjonizm i socja1istvnn° w naszym kraju, do l)traty nie
takt z masami, odizolowali się od nkh. Co zboczenie z rewolucyjnej drogi - drogi mar- podleqłości Republiki Jugoslowiańskiej - to 
wię<cj, stosują on; masowe represje wobe>c ksizmu i leninizmu". w łonie naszej partii i w naszym narodzie 
wszystkich, którzy chodażby w najmniejszym \Vska7ll;ąc na zarozumialstwo obecnych znajd1 s!ę siłv, aby wysunąć takie kie!ownic· 
stopniu nie zgadzają się z anotymarks: towską prZ} wódców Jugosławii, którzy uważają, że twn, które wyprowadzi partię i kraj na prosty 
linią kiero.wnictwa KPJ. Policja be7p!ei:ze11- „wzbogac:.Ji" naukę marksizmu i leninizmu, a S7lak m i ędzyttarodowej solidarności proleta· 
stwa Rank(wl<':za bu<lzi ohffn 1

n strach i pr7<'· 1 raczej ba.rdziej .i•l „zre"Wolu<:jonizowali" oraz ria«k i<'j i wraz z bratnimi partiami z \\'KP[h) 
rażenie w masach ludowych _ i wśród człon- zrzucając odpowiedzialność za sytuację ist- na C7Ple powiedzie nasz kraj kn soc.ja li
ków partii. W Jugooławii istn·ieje obecnie re- niejącą w Juqooslawii przede wszystkim na 7mowi". 

ler-zy. Korwi!! IO) 
moje spostrzeżenia również Gliick. - Tu 
nikt nie wytrzymuje dłużej, jak piętnaście 
lat. 

wełny. Huk był męczący, ale dopiero, gdy 
wszedłem na salę pierwszego piętra, pozna
łem, 'o mogą z ciszą zrobić szybko wiru
jące maszyny przędzalnicze . . Stały długim 
szeregiem jedna za drugą i wyciągając z 
czeluści wilka rozbitą, rozerwaną bawełnę, 
ro·zdzielały ją na pasemka i nadając im 
skręt nawijały na potężne szpule grubą nić, 

Zabójstwo Waldemara GILicka 
Robotnicy wykonywali swą pracę niemal 

automatycznie. W jednostajnie powolnym 
tempie szli jeden za drugim ze swymi wóz
kami z hali po mostku do wagonu, na 
brzegu którego stały bele baw~ny. Wó
zek ustawiali pionowo, dolną jego częsc 

nieco wystającą podsuwając pod spód beli 
i później zręcznym, pewnym, tak samo au
tomatycznym jak w maszynie ruchem, prze 
chylali ją ku sobie. Gdy wózek wracał do 
właści·vej pozycji, a wjęc skośnie na całą 
długość Ta~ion, skręcali z nim zawsze z 
prawej strony ku leweJ i dopiero, stanąwszy 
twarzą ku hali, jednym szarpnięciem po
pychali go przed siebie. Mostek był spa· 
dzisty i pozwalał na nabranie rozpędu, 
toteż pustka powietrza, jaka czaiła się pod 
nim, dźwięczała zawsze głośno jak ?zwon 
i cichła dopiero po chwili, gdy nie tyle zre
sztą ciężar bawełny, ile ciężar samego wóz
ka ze stali gniótł już beton rampy przy 
wjeździe do magazynu. 

- Stąd bawełna wędruje do wilka, do 
tego oto budynku! - wyjaśniał dalej 
Gliick prowadząc nas teraz wprost w kie
runku trzypiętrowego gmachu, z którego 
przez okna i rozwarte szeroko wrota, bu
chały gęste tumany kurzu. Robotnicy za 
jęci ładowaniem bawełny zdawali się do
tychczas nie widzieć swego dyrektora, ale 
gdy odszedł, posłali za nim wyra~me ni~
nawistne -sr,ojrzenic. Widziałem je na!"r!z.J 
dokładnie, poniewa~ na jeden krótki mo
mont odwróciłem twarz clo tyłu, ciekawy, 
jak zachowują sie po odeiściu zwierzchni-

ka. Poza jednak wzrokiem, pełnym nie
przyjaznych uczuć, nic się więcej u nich 
nie zmienilo. Chodzili w dalszym ciągu 
tak samo, jak przedtem, automatycznie w 
jedną i drugą stronę w tych samych jed
nostkach czasu nieomylnie odmierzanych 
wieloletnią rutyną. Maszyny w ludzkim 
ciele! · 

Przeszliśmy z kolei .do wilka, który to
nął cały w mlecznym, drobnym dokuczli
wym pyle, jaki unosił się nad białym mię-· 
sem bawelny. Walce, zaopatrzone w ostre 
i długie zęby stalowe, obracały się nie
zmordowanie niosąc na swych ostrzac1 
strzępy białej, połyskującej masy. Przy 
maszynach stały prawie same kobiety ubie
lone bawełnianym pyłem jak młynarze. Rę
ce, ubrania, twarz, rzęsy i kosmyki wło
sów, wymykające się1 spod chustek, obsy
pane były proszkiem, wdzierającym się na
tarczywie w nozdrza, uszy i usta. 

W pewnej chwili spostrzegłem jednak, że 
popełniłem błąd porównując po pierwszym 
wrażeniu obecnych do młynarzy. Kurz z 
wilka był znacznie od mąki ciemniejszy i ó 
wiele słuszniej możnaby pracujących tutaj 
ludzi porównać do utrudzonych podróżni
ków, obsypanych pyłem piaszczystej drogi, 
tyle tylko, że ic:h droga nie prowadziła 
do żadnych z geogrnficznych ruiescowości, 
a wprost w paszczę śmierci. Choć stali 
prawie nieruchomo, przecież właśnie najin
tensywniej- przemierzali drogę życia dla 
nich specja.lnie krótką. 

- To jest cieżka Draca. - potwierdził 

- A co potem? 
- Co potem? - zdziwił się moim za-

pytaniem dyrektor. - Co potem? - Po
wtórzył, jakby nie miał gotowej odpowie
dzi. - Potem choroba, prawdopodobnie po
wolna agonia, ja wiem? 

Głos Gllicka zmiażdżony został w tym mo 
mencie potężnym łoskotem zębatych wal
ców. Podszedłem bliżej do maśzyn i bli
żej do pracujących przy nich ludzi. Ba
wełnę w belach, pozbawionych już opako
wania, trzeba by1o popychać na pochył: 

równ~. sl{ąd toczyła się pod walce, szar
piące jej puch z dziwną jakąś ~ciekłością. 
Rozdarta, posiekana, rozerwana przerzuca
ła się do góry pod pneumatyczny wydqg 
Siła ssącego powietrza porywała j'l w kwa
dratowe, ogromnych rozmiarów rury, prze 
bijające sufit w kierunku pierwszego pię
tra. 

- Nad wilkiem jest przędzalnia gruba. 
- Glilck wskazał ręką pierwsze piętro wi-
dząc, jak wodzę wzrokiem za pomykającym 
ku górze potokiem białej piany. 

- Dlaczego gruba ?-zapytałem zdziwio
ny. 

- Wytłumaczę to panu na górze. - Od
rzekł. 

. Krystyna zaczęła kasłać, choć zasłaniała 
sobie usta batystową chusteczką. Dyrek
tor Gliick poszedł teraz pierwszy ku żelaz
nym schodom, Krystyna za nim, w koi1cu 
ja. Za mlecznym, wil'ującym drobnyrni 
cząsteczkami. obłokiem lśniły zmęczone 
ludzkie oczy. Szedłem skroś tej wirującej 
mgły 'i roztrącając piersią pył zdawałem 

się jednocześnie roztrącać huk maszyn, tak 
samo kłębiacv sie w sa.li. jak drobiny ba-

- To jest właśnie przędzalnia gruba. -
wyjaśnił Gliick. - Przędzie ona nić do 
chust i podobnych ciężkich tkanin, w na
stx.pnej sali mamy przędzalnię średni~ i 
wreszcie cienką. 

Szliśmy bokiem sali obok maszyn. Przy 
jednej z nich stała dziewczyna z tego sa
mego domu, gdzie mieszka mój ojciec. By· 
ła to Dziunia, zabita w pół godziny później 
salwą policji. Widząc mnie uśmiechnęła 
się przyjaźnie, ale w ten sposób, aby nie 
spostrzegł tego dyrektor. Jednak, choć zda
wał się w jej kierunku nie patrzeć, te.n dy
skretny uśmiech nie uszedł jego uwagi. 

- Znajoma, co? - spytał takim tonem, 
jakby raczej potwierdzał. 

- Wszędzie widzę znajome twarze. -
odrzekłem. Nie był jednak ciekawy mej 
odpowiedzi. Szedł szybko i w szczególny 
sposób nasłuchiwał stuku maszyn, przyswa 
jając świadomości wszystko, co działo się 
na sali, prawie wyłącznie słuchem. Dla mnie 
stuk był trudnym do zniesienia chaosem 
dźwięków, dła Glticka ścisłą relacją z pra
cy maszyn i ludzi, która mówiła. mu wiele, 
jeśli nie wszystko. Z prawej strony roz· 
legł się oto wolniejszy obrót kół i Gliicl;, 
spojr·zał tam natychmiast. Jeden z war
sztatów przystanął, a robotnica przeraża· 
na spojrZ«Iiem dyrektora ); nerwowym po
śpiechem obiegła kilka maszyn, by zwią_Z3.Ć 
pr7:e.rwana nić. 

<D. c. n; 
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To i OUJO 

Pedant 
Możecie go spotkać dość często w tramwa

ju. Zwróci od razu waszą uwagę swym nieco 
dziennym zamiłowrutiem do Jadu tudzież po
rządku. Ot, stoi sobie na przednim pomoście 
i spogląda surowo na współpasażerów. 

- Bydło! - mruczy z odrazą. - Zupełnie 
jak bydło! Tłoczą się tutaj wszyscy, jakby 
wewnątrz wagonu miejsca nie było! 
Pasażerowie spoglądają początkowo gniew

nie, ale widzą - miły, starszy pan, więc się 
mieszają i robią trochę luzu, usuwając się do 
wagonu. 

Gdy tramwaj zatrzymuje się na przysta•n
kach, starszy pan pilnie dogląda wsiadania. 

- Gdzie się tu pchacie? - wola groźnie. -
Nie 'widzicie tabliczk.,i? Tu „wyjście", psiakrew, 
a - nie „wejście"! 

Na niektórych wsiadających uwagi te robią 
wrażenie, na większości natomiast - nie. 
Wówczas jegomość PQ prostu szaleje. 

- Pały - krzypzy - niemieckiej na was 
potrzeba! Kolbą tylko takich, jak wy rozumu 
można nauczyć! Bydło, cholera! 
Pomyślicie sobie: staruszek jest może nieco 

opryskliwy, poniekąd nawet - brutalny ,ale 
zamiłowanie, widać; do ładu tudzież porządku 
posiada, na straży przepisów s•toi. Wówczas 
jednak prawie zawsze znajdzie się jakiś „ci
chy" podróżny, który wam szepnie na ucho: 

- Pedant, co? 
- Pedant - odpowiecie z pewnym bądź co 

bądź uznaniem. - Porządek mu na sercu Jeży. 
A wówczas informator uśmiechnie się, jak 

gdyby z ironią. 
- Porządek mu na sercu Jeży? - podchwy

tuje. - Nie, to porządek przez takich jak on 
Jeży. Widział pan, którędy dziadyga sam 
wsiadł do tramwaju? Przez „wyjście". Widział 
pan, co robii w czasie jazdy? Tłoczył się , bez 
biletu na przednim pomoście. 
Być może, ocenicie powyższe poufne wy

jaśnienia jako złośliwość względem zamiłowa
nego w porządku pedanta; ale tym niemn;ej 
kiedy zobaczycie go następnie, powiedzmy, w 
Ubezpieczalni - już wasze podejkie do nie
go ulegnie pewnej zmianie. W podejrzeniu 
będziecie faceta mieli. Ale on, naturalnie, nic o 
tym nie wie l dlatego lad będzie zaprowadzał. 

- Pani nie stała w tej kolejce! - krzyczy. 
- Stałam, tylko wyszłam na chwilę dziecko 

wysadzić - tłumaczy się kobiecina. 
- Nieprawda! - grzmi pedant. - Ja tu 

jestem od dawna i wcale pani nie widziałem! 
To bezczelność tak się rozpychać bez kolejki! 
Porządku trzeba się nauczyć! 
Zajmując w podobny sposób uwagę intere

santów, tworzących kolejkę, wciska się pe
dant niepostrzeżenie do okienka załatwia 
swoją sprawę. 

- Proszę mnie przepuścić! - krzyczy na-
stępnie na Judzi z ogonka tłoczycie się jak 

, 
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Porwane dzieci 
lllUSZ~ 

List 

polskie 
po'W7rÓciĆ do Ojczyzny 

„ otwarty kobiet polskich do kobiet świata 
Na zjazd kobiet, zwołany do Wrocławia przez Zarząd Główny Ligi Kobiet, w związ 

ku z przyjazdem do Polski pani prof. Cotton, przewodniczącej Swiatowej Demokratycz
nej Federacji Kobiet, zjechało 27 bm. do Wrocławia 10 tys. delegatek z całego kraju. 
Delegatki przywiozły ze sobą raporty o działalności organizacji przez nie repreze.nto
wanych, w c::/u złożenia ich na ręce pani Cotton. 

wywały się w niemieckim środoiWisku, w nie
mieckim języku, w n~emde-cfiej kulturze. 

Udowodll!iliśmy autentyczno·ŚĆ tego gangster 
Skiego procede·ru wobec całego świ.a,ta p1rzed 
Międzynarodowym Trybunałem w Narymbel!'· 
dze w sprawie Nr 8. Odnaleźliśmy autentycz· 
;ne niemieckie do:kumen,ty na 5.000 d?Jieci po• 
rwanych z Łodzi, na 3.000 ze Sląska, na 30.UOO 
wywieziol!ly.ch z Zamojszczyzny. Dowiedliśmy 
na podstawie nieodpartych danych, że w Ba· 
warii z:najduje się 8.000 d.ztieci polskich w ro· 
dzinach niemieck,ich. 

Zjazd rozpoczął olirady o godz. 16•e,i w Hali Ludowej. Wzięły w nim udzfol przy· 
byłe :i:za granicy na Kongres Intelektualistów wybitne przedstawicielki nauki i sztuki, 
bojowniczki o pokój i wolność narodów, pani prof. Cotton, przewodnicząca Swiatowej . 
Demokratycznej Federacji Kobiet, słynna uczona p. Jolliot-Curie, znany krytyk literac
ki Związku Radzieckiego Tamara Motylowa, literatka czeska Pujmanowa ,posłanka do 
parlamentu angielskiego, członkini Partii Pracy - znana przyjaciółka Polski Ludowej 
p. Manning, przedstawicielka walczącej demokratycznej Grecji, p. Sibilla Alexis. Ponad
to zaś - inż. architekt z Cejlonu De Silva, redaktor pisma amerykańsk.iego „Nation" 
p. Pre.de Kirchway oraz polskie delegatki na Kongres Intelektualistów: ZofiJJ Nałkow· 
ska, Ewa Bandrowska-Turska, Jakubowska i Szalajowa - siostra Marii Curie-Skłodow
skiej, wicemin. Pragierowa, posłanka Or !owska i przodownice prłłCy szesnastu woje
wództw. 

Według naszych obliczeń z.rabowano nam 
ogółem co najml!Jiej do 200.000 dzieci. 

Wobec całego świata zakładamy nasz twaa-· 
dy sprzeciw. 

Wobec całego świa.ta deklarnjemy w bóJu 
tę st:rasz.ną zbrodnię. 

I Kobiety świata, pomóżcie nami Wy, matki 
same, :zrozumiecie nas.z ból, naszą rozpacz -

Zjazd uchwalił wystosowanie 1 listu o !wartego do kobiet świata. 

My, kobiety polskie, zorg.a.nizowme w Li
dze Kobiet :w liczbie 700.000, składamy na rę
ce, przewodniczącej Swiatowej Demol,uatycz
nej Federacji Kobiet, pani profesor Eugenii 
Cotton, r.as.z protest uroczysty i nasźą skargę 
na zbrodnię, jaką nam wyrządzają w oblicz.u 
narodów świata. 

Wojna nfesie zniszczenie i krzywdę. Os.tat
nio wojna, ro7!pętana przeoz faszyzm, pogrążyła 
ludzkość w cierpieniach, których ję.zyk nasz 
nie potrafi wysłowić. Naszemu narodowi fa
szystowski okupa'l1.t usiłował zrabować woJ
ność i niezawisłość, więcej - zamierzał nas 
niszczyć biologicznie, wytępić dla swych prze 
stępc.zych celów. Jak daleko sięga pamięć cy
wilLzowa;nej ludzkości, nie było na ziemi tak 
potwornych przestępstw przedw najświięt· 
5.zym prawom człowieka i narodu, jaik: te, .K:ló· 
rych dopuścił się hi·tleryzm na naszej ziemi. 
Piece Oświęcimia, Treblinki po'Zostaną po 
wdeczne czasy potwornym symbolem faszy
stowskiej barbMii. 

Zrabowano nam dorobek ciężkiej, wdelolet
niej pracy. Obrócono w perzynę kwitnące 
wsie i ludne miasta. Zamieniono na po.twome 
rumowisko naszą dumną stolicę, ~artwych
wstałą już dzisiaj Warszawę. Zniszcz.ono na-
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barany, tak, że przejść nie można! Stańcie-no 
porządnie pod ścianą„. 

Eh, obywatele, nie mam nic przeciw pedan
tom na punkcie zamiłowania do ładu i porząd
ku. Potrzebni oni są nawet bardzo w naszym 
kraju. Tylko, widzicie, trzeba trochę uważać, 
aby swoje pożyteczrie zasady do siebie 
przede wszystkim stosowali. E: Tam. 

I 
hitlerowski wróg wydarł na.m nasze dzieci. 

sze bogactwa ikilLlturalne - biblioteki, gale· Żądamy zwrotu naszych dzieci. 
rie obrazów, murzea, zabytkowe budowle. Znie Żądamy oddania narodowi polskiemu naj· 
ważono na6zą godność na•rodową i ludzką. Nic droższego z dóbr, największego ze skarbów -
to wobec najcięższej, najboleśniejszej zbrod- dzieci naszych/ • 
ni hiitlerowskiego oikupa1n.ta; który wymordo-1 Obecnie ina terenie Niemiec decydują wła· 
wał nam i wyni>Szczył setki tysięcy dzieci w cl.ze okupacyjne i one to wła·śnie w zonie ame· 
obozach, w więzieniach, na robotach przymu-1 rykańskiej i w zonie angrielskiiej utrudllliają, 
sowych, zrabował i wywiózł dziesiątkd tysię- komPlikują, udaremniają nasze zabiegi o zwmt 
cy dz.ieci. dzieci. W trzy lata po rorzbiciu wojennej ma-

Oskarżenie tak potworne, że wprost niewia- chiny faszyzmu anglosaskie władze okupacyj· 
rygodne. A jednak pr.awdziwe. ne chronią swoją możną protekcją jeden z naj 

Okupant hitlerowski opracował wyrafino- potworniejszych przejawów faszyzmu - rabu· 
wany i perfidny plan zbrodniczej akcji - nek dzieci. 
rabunku słowiańskich, rabunku polskich dz.ie- Piętnujemy rabusi dzieci. Piętnujemy wobec 
ci dla uzupełnienia ubytków, jakrie wojna czy całego świata ka;ż;dego, !kto ten rabunek świa· 
niła w szeregach ,,narodu parn;>w", dornie legaH'Zuje i przedłuża. 

W maju 1940 r. osławiony Himmler oprnco· W [mię nieprzedawnionych praw lud.z.kich, 
wał plan przymusowego zgermanizowania tzw. my, kobiety polskie, domagamy Slię zwrotu 
ra>Sowo wMtościowych dzieci polskich. Od po 200.000 dzieci polsikich. Wzywamy wszystkie 
łowy 1941 . r . .rozpoczął się po.tworny, masowy postępowe kobie.ty świa•ta, w.gzystkie matki, 
rabunek dzieoi. Badano je pod preteks·tem by popMły n<IB. Matki z da·lekkh krajów wal· 
„pacyfikacji", jak na Zamojszczyźnie zimą ~i o prawa człowieka, siostry nie'lnane a bli· 
1942 r. Zabierano natychmiast po połogu skie, organizujcie wiece i demonstracje, prze· 
Polkom przymusowo wywiezionym do Rzeszy> syłajcie rezo.!ucje, wywie.rajcie wszelkimi rno:i: 
Porywano po prostu z ulic miasta, z miesrz.kań liwymi środkalilli naaiSk na wa•sz r.ząd - po· 
rodzńców, pr.zy okazji masowych łapanek, re· móżcie nam odzyskać dzieci nasze. 
W•izji ,akcji eksterminacyjnych. Nasz .list O·twarty do kobiet całego świata 

Ztabowane dzieci rejestrowały specjalniie w (>kładamy na ręce przewodniczącej Swiat0wej 
tym celu założone instytucje - „Lebensborn", Demokraitycznej Federacji Kobiet, pani p.rofe· 
„Deutsche Heimschulen", „Rasse und Siedlings sor Eugenii Cotton, aby go przekazać zechcia· 
amt'', RekhskommissaMat fiir die Festigung ła wsrzystkiim członkiniom Międzynaaodowej 
des deu~chen VoJkstum". Małym za.kladni- Demokratycznej Federacji Kobiet, aby je we· 
kom zmie.rui·ano nieraz dwukmtnie personalia zwała do poparcia naszej słusznej i sprawie· 
- imię, nazwi.Śko, datę i miejsce urodrzeruia.ł dliwej akcj1i rewindykacyjnej - porwane nam 
Zader.ano wszelkie ś1ady zbrodni. Polskie dzieci muszą wrócić do po.lskiego gruiazda, do 
dz.ie.ci,· oddane do n'iemdeckich .ro&in, wycho- Polski. 

Nauka służbę technika • I na 
-- Referat Marcelego Prenant na Kongresie Intelektualistów we Wrocławiu. 

Referat Marcel~go Prenanta. został wygło-l'"'tające krY"tysy eko:ncmiczne i opór kla.gy ro- nym tak jes·t• trudno przestawić gos.podarkęl wyekwipowana pro:ez przemysł USA coraz bar 
szony podczas pierwszego dma obrad Kon- bo•tniczej Ton się zmienia. Modni f:k.-z,ofo1wie wojenną na pokojową, że wszyscy czują, jakie dziej traci swój ..charakter naorodowy. 
gresu. Ze wzglę~'?V.: techn. Redakcja otrzy- stają się antyracjonalistami, niej{tórzy głJszą stąd groz:i śwJatu niebezpieczeństwo. Dlaitego też - powiedZ'iał Prnnant - .po.żą· 
mała teks~ z opoznieniem. „ . ji;ti: na·wet „ba.nikructwo" wiedzy. Koryzy.s ten Tak więc kapitalizm omotaJlly jest prrzeci- dane jest, ażeby kraje objęte działalnością pla 
Zagadnienie będ!lce przedrrhotem mll!iejsze- pogłębia się jeszcze po pierwszej woinie świa wieństwami ekonomiczno-społecznymi ~ z.rozu- nu Marshalla - pr.zedstaW1ły tutaj na konfe· 

go. referaitu .zostało przez Komitat Organiza- towej i występuje jeszcze wyraŻ111iej w zesta- miale je>St, źe lud:Ziie o cia5lllym ho.ryzonde po rencji wyniki owej dZ'iałalności ,ale ba:rdz.;ej 
CYJ_ny tego K0J1gresu sformułowane w nastę- wieniu z potężnym rozwojem Związku Radziec wątpiewają o postępie ludzkości. jeszcze interesujące .byłyby wypowiedzi tych 
puiącym ?rz-1:11ienm: kiego. Wtedy to roZIW'i}a s.ię kampania defe· Jednakoiwoż - &twierdza pTelegent - Zwią państw, które odrzuciły warunki pomocy ame 

„CZlC ni1e Jest potrzeb.11;e -:-- dla dobra ogól- tyz.mu, kitórej najpełn\ejszy wyraz z.n.aj<lujemy żek Radziecki, który od 30 lat ka.że maszy.nom rykańskiej li potrafiły zapewoll;iĆ . u siebie roz· 
nego postępu -:-- zap~wmeme swobodnego roz w demagogicznej :de<>logi~ faszyzmu, a rów- pracować dla zbiorowości ,nie troszcząc się wój kulturalny, wzrost nauki i wiedzy w 1a· 
WOJU ku.ltu~y l zadan na~kowych oraz ro'ZpO- nież w znacznej części w życiu filozoficznym o zysk, Związek RacLz.iecki nie wątpi ani o po· mach swojej niezawisłości narodowej .przy· 
wszechmeme bez przeszkod dzl!eł, odk!ryć i wy i literackim. stępie naukowym i techrr:i=ym, ani o postę- czyniając się tym samym dio poSltępu nie tył• 
naJazków?" . . . Tu mówca wym~en;a działalno-ść Bergsona, I pie ogólnym, alll'i też o związku pomiędzy ty· ko własnego kraju, ale całej ludzkości. 

Jeszcze przed po~ rokiem py.tame podo.bne, ruemieckkh głosicieli irracjonalizmu i be.z.na· mi formami postępu. Nauka nie może być 
w ob!Jczu. tak~eg~, Ja;!(: tu obecrne grona 1!1-te; dz.iejności, podkreślając, że k~munek ten był Inne kraje własnymi metbdami dążą do te- • • 
lektualistow ---: .n~e m1<l;łoby sen511. O?p1?wiedz -tak zbliżony do faszyzmu, że na p.rzykład Hei- go celu. A naucz.one przykładem ma·sy robot- :l:a1emn1cq 
był'.3-by oozywisoe. twi1erdząca. . Dzis iedn~k degger ZQ1>tał powołany na stanowisko rek to- nicze Francji wie·rzą w postęp technicmy i na Podkreślając, że postęp jest spraiwą wspóJ· 
c~uiemy wszy•scy, . ze sprawa ·ta J~st szczegol· ora Jed111e~o z ;~mwer.syte~ów w III ~eszy; ukowy. Robotnicy wiedzą, że kiedyś ma.gzyny ną całej ·ludzkości, a nie t)'lko jednego czy kil 
n1e ~ktualna - z powodu następujących przy- 1w.reszc1~ Jako koncowe. ov.niwo tego łancucha będą na·leżały do zbio·rowości i dlatego koch ~· ku krajów, Pre.n.ant stwierdza, że otacza.nie 
czyn. . . . . wskazuie na · e~zys'.enciahzm. . . . ją te maszyny, zamiast je niszczyć, jak w po- zdobyczy nauki i techniki o.raz W}'11lalazków 
. 1) po?awame. w wątphwosc przez pewne . Sądzę - pow1~dz1ał Prenant ---: ze powlil1Ill· czątkach ub iegłego stulecia, dziś w razie straj tajemnicą, jes.t mkodliwe. Obecnie 7AIIUSza się 
srodow1ska związku między kultUJrą a postę- smv kategorycznie zaprotes.towac pr:zec1wko ku obstawiają je pikietami, czuwając nad ich uczonych do milczenia, grożąc im pr!Ześlado· 
pem i szczęściQIIl ludzkości, 2) spol!liewieranie ta.kiIIP poglądom. Są na tym Kongresie zdecy- całością i utrzymaniem. waniami. Prof. angielski Olipha.nit, który współ 
i wyniszczenie kul.tury w krajach opanowa- dowaini materialiści. Są też spirytual·iści róż- pracuje przy wy•twarzaniu bomb aitomowych, 
nych przez faszyzm, nieusunięty jeszcze całko nych odde1J1i. Są wreszci e ludzie głęboko przy Marshallizacja niszczy oświadczył w 1945 roku w Birmingham, że U· 
wicie tam, gdzie został pokonany militarnie, wiązani do wiary chrześcijańskiej. Te rozbież dorobek kulturalny czeni nie mogą mówić, gdyż oba·wiają siię wię 
3) stale wzraslajflce ogra11<iczenia, stosowane ności teoretyczne r..ie powinny przeszkodzić zienia. Prenant cytuje również słowa Jolliot· 
w uiekitórych krajach w ro2poiwszechn~aniu nam Wf! wspólnym urznaniu kilku podstawo- Prenant podkreśla, że dzisiaj w Hiszpanii, CurJe, że prawdziwa .radość uczonego· polega 
wynalazków i odkryć, z chwilą, gdy te mogą wych zasad, dotyczących po•stępu lud'Z.kości. Portugalid, Grecji i illl.Ilych krajach niszczy się na tym, iż jego praca będzie sŁużyć koJegom· 
przedstaw.i•ać jakąś wartość miilitarną. Mowa Im wyżej wznos.i się poziom techlilkzny, im dornbek kultury i nauki, tępiąc uaro:nych. uczonym, pracującym w Londynie, Moskwie, 
oczywiście przede wszystki m o energii a.tomo lepiej są zaspokajane potrzeby maitevialne lu- Jeszcze dzistaj pnejawiają się w pewnych Nowym .J:oirku :itd. 
We]. dz'i, iym szerzej roztacza się prrzed nimi dzie- krajach po.zosta.łośd faStZyzmu, ochraniane Praiw.d'Ziwy boiwiem ·postęp - kontynuuje 

Ten ostatni aspekt zagadnien~a uważa Mar- dz:i.m..a wo.ln<'Jści . i odpowie?~iainośc~, przedsta- prze'L kapitalizm, ktÓtrego sytuacja nie jest mówca - polega na rozpowszechnieniu wie· 
cel Prenant za szczególnie donfosły i dlatego wiaJąc~ naiwyzszą godnosc_ ~~wdeka. . d7!1soiaj lepsiza, Il!iż była w 1939 roku. Dziś jed· dzy. Wymiana wszystkich wy.ników badań w 
kwestiom technkZIIlo-naukowym poświęca wie Z te] pe,rspe.ktywy materaal·ISCI, obserwuią.c nak wiele krajów pod względem kultura•lnym dziedziin.ie nauki li techniki .1>two·rzyłaby wa· 
le uwagi. dzisoiej.szą rzeczywistość, mogą w niej dostrzec i ekonomicznym coraz bardziej pro:ypomi.m.a runk.i dla wykorzystania zdobyczy geniu.gzu 

. . . . promienny początek nowei ery, naprawdę ludz k 1 1 ak · ł ·"' l dz.k" ,,,,, i· 1„ • h D Mus1my bez rzastr:zezen - powiada-wbrew k" . Al ..,_ . h , . . . . . . raje- kolonia ne. D a tego t zrozum1a y uua u 1ego Ulla ce ow po ... oJOIWY.C . otyczy to . t . . . . :ej. . e są""'ę, ze c rzes<::'!Jame rowruez mo- 'ed ·al p t · t b · 1 d I · ·· · · · t · I tuta' k1 pe~ym1s om nd6ZeJ eJ?-Oki - uznac tezę, ze dla gą się cieszyć, widząc jak zmniejszają się cię nas - pow1 z1 renan - Je& o e ega- .rowmez energu a• omCJ1WeJ. J uwypu a 
~o."'.ępu mo_ralnego ! . społecznego, dla szczę- żary materialne które hamowały u większo- tów Ameryki Łacińskiej, określający.eh swoje się odpoiwiedzialność ,jaka oiąży na mtelektu· 
scia mas mezbędna ies.t odpowiedma podsta- . . "ucLzi' 

0 
wo' .' ral y kraje, jako półkolonie, opanowane 'Przez obcą alistach całego świata. 

~1 t t--'-~; · sci 1 r z l mo n · \ • Al d t t · t lk A 1„· Ła P t dkr śl _,,,,_ h t wa mor""na pos ępu ""'1.Llwcznego 1 nauKo- Postęp naukowo-techniczny n e wys.tarcza po1ęgę. e o yczy o rne y o mery.All - renan po e a gV<,J.ilą uozonyc pos awę 
weg~. . . . dla zaoewnienia szcześcia ludzkości. Trzeba <:ińskiej. członków Amerykańskiego Stowarzyszenia „Fe 
Mow~a 7 ~ 7.nacza ze w XIX wieku p1sarrze · · Prenant zaznacza, że penetraci·a amerykań- dera.lion of American Scienti.sts", kitór:zy w . ': .~· .' . . „ . ; .: bowiem wiedzieć, w jakim kierunku zostanie uczem. 1 f~.io:o:ow1e przes<;:iga„1 s1ę w op.ym1 użyty. Jest to sprawa natury społecznei· i po- ska doprowadz1ła we Francji do upadku wie- swej deklaracji w 1945 roku w ZIW'iązku z do· 

zm·1 e , widz1e11 w rozwoiu naukowym tech lu dziedzin żv_ da ekonomicznego i kulturalne- świadczeniami z bombą atomo·wą oświadcrz:yli, · " . "b . . ' · lftycznej, sprawa, której ni e wolno nam oomi-
mcznym 1 k~ltwra·lnym w.roz .ę 1 r.ę~o!m:ę po- nąć, jaik to łaitwo wykazuje analiza dwóch--za- go. że posoi-adainie takiej broni obarcza Stany Zjed 
~o.JU republ;Ki, brate.rst~a.' rownosc1 i wolno- gadnień ,nasuwających się w związku z dzi- Trudności ekonomiczne oraz planowane ·I dy nocwn.e specjalną odpowiecLzialno·ścią w spra· 
sc1 ~~a:.: ogol11e~o szcz.ęscia. . I siejszym rozwojem techniki: jest to zag'.!dnie- ktowane z zewnątrz Hkwidowanie prz.emysłu wie zachowama pokoju. Uczeni amervkań· 

D:u1s Jednak wiemy, .ze sprawy te me są t~k nie bezrobocia oraz zużytkowa.lliia na cele wo- f.ran,cuiskiego odbija się fatalnie na kulturze, scy ośWiadc;zyli również, że narody powinny 
pr~ste. Jest pewne, ze wyk_orzyst'.111'1e. J~}oe-1 'enne odkryć naukowych. doprowadzając na przykład budżet oświaitowy korzystać z dobrodziejstw energiii aitomowej', 
gos wynalazku, czy oc:HrrVcia moze po]sc w l • • • do poziomu budżetu ośw1a,towego Hedżasu. gdyż nie jest to sprawą tylko jedlnego kraju, 
różnych kierunkach, przynosząc ogólny wynik Kap1:t:ahzm rodzi zwqt- Redukuje się we Francji wykładowców, kitó- ale całej ludzkości. 
dodatni lub u jemny dla ludzkości, w zależno- • • t rycll ilość odpowiada ilości wykładowców w Na zakończenie Prenant oświadczył, że Ko«i 
ści od wielu oko·liczności ,a mianowicie zależ- p1en1~ W POS ęp BelgH, kraju pięciokrotnie mniejszym od Fran gres Intele<ktual!stów we Wroclawiu może od· 
nie od tego, czy wars.twa społeczna, kierująca Po krótkiej charakterystyce bezrobocia, wy- cji. Obniża się bezustannie stopę życiową pro dać olbrzymie usługi sprawom nie tylko na.uki 
tą eksploataqą jest czyID.ll!i.Jdem postępowym, wołanego w krajach kapita·listyczmych rozwo- fesorów i nauczycielstwa. Uniemożliwia się u- i kultury, ale przede wszystkiim pokoju, uchwa 
czy teź wstecznym. jem technicznym produkcji, prelege11<t stwier- czonym pracę naukową, prowadzenie badań, lając rezolucję. w której zo51tanie podkreślona 
N116 tępnie mówca dókonał krytycznej oceny dza, że wszelk;e wy.siłki podejmowane zarów- dokonywanie wynalazków, które mogłyby specjalna odpowiedzialność Ameryki w zacho• 

kap;talizmu XIX stulecia. no w Stanach Zjednocz.onych, jak i w Niem- stać się Illiewygodne dla ekspa.nsji amerykań- waniu pokoju, ,iak to podkreślił.i w swej de-
Pod k .m 'ec ubiegłego 5.tuleci<'. występują o- cze,h, w celu zwalczania tej klęski. społecz- sk~ej. Olbrzymi natomiast procent budtŻetu klaracji uczeni ame.rykańscy ,znes:zenii w ,,Fe

znak.i me;ł;koiu. wvwolywa.neqo pr.ze~ wzra· nej, okazały sie daremne. St.nl!lom Z1ednoczo- państwowe-00 idzie na rozbudowa armiii, która deration of American Sc·ienitists"', 

• 

• 

• 
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Załoga PZPJ i G w walce o jakość ! I W tę i z nowrote,.. a e ... Są pierwsze postępy, 
braku wciqż jeszcze nie brak 

TJ1Wający 1rzy rniesią.će wyścig" pracy mię
dzy t.alogeimi PZPJG Nr 1 (FN!&ter) i PZPJG 
Nr 8 (Buhle), przyniósł rupełniie za<1hlż<>ne 
rzwydę~two „ó-se.tnce" - tak na odcinku ilo
ści, ]alk i jakości p.rooUkcji - wyirażającej się 
przewagą 293 punktów. 
Zwyciężyła załoga PZPJG Nr 8 woo.le nie 

łBitwo. Tylko dzięki wapółzawodriictwu pracy, 
w kitórych biorą udział robotnicy, :taitrndnieru 
we wszystkich działach. fabryka na. Hipot~
illej może poszczycić się sukcesem. 

Wspólz.aiwodnictwo istnieje tu dwojakie -
indywidualne i zespołowe. W tym osta.tnim, 
ri.lczestnićz.y dz.ieiwięć ,,partii" tkałni z majstra
mi 111<1. czele. N;ie.zaieznie od •tego w-spólz.awod· 
nlmą 1Le S-Obą po-szczególni tkacze <i, co jeS>t 
ba1d:ro póży,tecme - majstm'W'ie. Prócz tego 
1tk'.cllni<i centra.Ina w&półtawodnic-zy z tkalnią 
„Dąbrow.a". W przęd-zalni również mzwlja się 
luch współzaiwodnktwa. 

Nioe bilirze udzialu w wyś6gu , jedyni-e wy
lkóńc-zaJrnia. WciąZ jeszcze nie zo~tał opraco
wany regulamin współz.awodnidwa, który 
mógłby być zastosowany w tych specyficz
nych warunkach, w jakich pracują wszystk•ie 
wykóńcza.!nie. Sprawa tego .regu.Iaominu zbyt
lhlo już przewleka się, przez. co wykońcżalrtde 
rznajdują się poza · ńaWiasem wyścigu pracy. 
Czas, by Związki Zawodowe poło.żyły temu 
kres. 

Zdobycie pierwszego· miejsca w wyścigu z 
pokrewJi.ą fabryką - między innymi i na po
lu walki o wysoki gatunek produkc}i, nie 
swiadczy .niesteity, o fakcie, że jaikośc towart1 
rue przedstawia jtlż nic do żyoz€11ia. w pierw• 
szej dek.adzie sie-rpnia osiągnięto 82 proc. 
pieriwszego gatunku. W mieśiącach „wyścigo
wych" (kwiecieil, maj, cz.eITWiec) była ona 
rz.nacznie llliż-sz.a. 

fabryJti. Jedną z przyczyn najp-0ważniej&i:ych się krosna, o czym śiwia.dczą widniejące w re
jest nie zaiwsze odpowiedni gatunek przędzy gularnych odstępach paski. 
dostarcwnej przez Państwową Fab.rykę Sztucz Jak taka „produkcja" mogła - po pierwsze 
nego Jedwabm Nr 1 w Tomas.zowie Maz. Re- z.aistnieć, a po wtóre, w jakim celu przysłano 
k!arnac~ jakoś nie pomagają. P.rzędza ?aw.eł: ją do wykońaenia - Je6t to tajemnica Kom
ruana otr~ymy,:Wana z .PZPB :W Rud21e rowme-z bina.tu Północnego, którą należy co pr~zej 
prze<lstaJWI.a wiele do zyczema. wyjaśnić. 

Jeśli chodzi o wykończalnię PZPJG Nr 8, to Tak nas informują pracownicy PZPJG Nr 8. 
jej rtieszczęścfem są towary -zlecone - s-zcze- Jednakże nie należy winy za -złą jakość zwa
gólnie, )e-śli pochodzą -z tka~ń Kombinatu Pół- lać wyłącznie na irtnych. Trzeba przyczyn do
hocnego. Na przykład tkalma I-B przesy·ła do swkać .się i w samej fabryce. I zwalczyć je. 
wykończenia taki <;enny artykuł, jak .1 22 (krep Cała lla}oga fabrY'ki, a przede ws.zystk~ dy
~tyna), łub 131 (antylopa). wz.ględrue tka:l•nla rekcja i perS-Onel technicz.ny muszą uczynić 
Nr 6 -artykuł ~17 bar.d~ c.zęsto z powa~ny- ogromny wy-s1łelł, by ostatni.ego sukcesu nie 
mi brakami. W1e,le mebrow tego lnatenału 1 wypuścić z ,..rąk, by plan jakościowy wykonać 
p.nelkz.a się po pro<1tu na kilogramy jako bez- w s.tu procentach. 
użyteczny brak. Są i takie sztuki, w których O ilość bowiem można być spokojnym. 
można po.liczyć dosłownie każde .zatrzymanie (S. K.) 

1Czy przechodzicie przez jezdnię prawidłowo? 
Dabze usprawnienie ruchu ulicznego 

Sposób regulacji ruchu ulicznego był do-, odbywać się on może tylko pod kątem pro 
tychczas na terenie rozmaitych mia.st nie- stym i w zasadzie na skrzyżowaniu ulic. 
jednolity. Z dniem 1-ym września wpro-- Przechodzący pamiętać muszą o tym, le 
wadzony ZO'Jtaje nowy regulamin ruclm - · przejście dla nich otwarte jest wtedy, 1!0 
dla wszystkich miast..- Przewidziane są pe- prżejazd dla pojazdów mechanicznych jest 
wne zmiany, dzięki którym szybszy bę:fafo zamknięty i odwrotnie - przejście dla pi· 
przejazd środków lokomocji, a jednocze• szych zamknięte jest wówczas, gdy otwarta 
śnie bezpiecze-ństwo większe. jest droga dla pojazdów. 
Według nowego regulaminu bez sygnału Scisłe przestrzeganie powyższych przep!. 

„~olna dro_ga" („jazda rusz~j") .ż~den sów gwarantuje bezpieczeństwo zmniejszr 
kierowca me ma prawa ,ruszyc z mieJsca. .1 • • . T h dkó · d duJ· e 
Na sygnał :_ „stój" pojazdy zatrzymują l osc meszcz~s i.wy~ . wypa V:• l ecy • 
się natychmiast, aż do następnego sygnału. o porządku Jaln wm1en wreszcie zapanowac 

Na oko 
Zamies:wzony . w ostatnim numerze „Przekro 

ju" „Mały prz;ewodnik po Polsce dla cudUJ. 
ziemców", podaje m. inn. następującą in'o r. 
mację o Łodzi: - 500.000 (mieszkańców) - bar 
dz.o brzydkie NA OKO centrum przemysłu wlv 
kienniczego. r 

W zwią,7.1..l(u z p.'>wyższym powiemy „pl'ZA!W11 
dnlkowi" na UCHO, żeby nie bui<rł cudroziein 
ców. g1iyż „bard~ brzydkie centrum" posiada 
nie - pięćset, a 600.000 mieszkańców (nie Il. 
czą.c przybyłych osta1nio na świat trojaczków 
ob. KlimkiewjczoweJ). 

Nasi zagranicą (cią~ dalszy) 
Chodżi. oczywiście, o intelektualistów, Pl'ZJ 

b~łYch na Kongres· do Wrocławia. Jak wsp<>mi 
naliśmy, znajdują !tię tam już następujący cu
dzoziemcy polskiego pochodzenia: makomita 
uczona, Irena Jolliot-Curie (delegacja irancus 
ka). świetny lllalarz, Feliks Topolski {delegacja 
brytyjska) i słynna pia.nistka, Anna Stęlla 
Chic {delegacja brazylijska). Przybędzie jesz
sze. Polka po „ką.dzieli" - wybitna p1>Wieśclo 
pisil!I'ka szwed7Jka, Marika Stiernstedt. 

_ „Kanada" na 100 dni 
Pnez dość długi ok.res cza-su Ziemie Odzy· 

skane były t. zw. Kanadą dla t. zw. sz.abrow. 
ni.ków. Sp.raw~a akcja Ministerstwa Z. O. po· 
żyła kres tej „,pionierskiej akcji" i „Kanadę" 
zlikwidowała. 

· Trzeba powiedzieć uczclwie, że jakkolwiek 
niezbyt stromo, to jednak k,rzywa jakości sy
stematycznie w.zn-Osi się do góry. Jeśll cofnie
my się do slycznia br., kiedy to brak absolut
.ny wynosił 14,6 proćehl wyprodukowaitego 
metrażu, będziemy mogli się prtekonac, że w 

Jeśli chodzi o . ruch pieszy przez jezdnię, na ulicach miasta. 

Obecnie, po należytym zagospodarowaniu 
Ziem Odzyskanych, w z.wiąz.ku z Wystawą we 
Wroc.ła.wiu, „Kanada" znowuż się otwiera, ~ym 
razem zupełnie „legalnie", gdyż Ministerstwo 
Z. O. udzieliło poz.wolenia na wywóz przed· 
miotó~ nabytych na Wystawie - poza teren 

- Ziemi Odzyskanych. 

Z najodleglejszych krańców świata 
PZPJG Nr 8 toczy się walka o każdy metr to- Wracajq reemigranci do kraju 
wa.tu. Już w czerwcu liczba braków spadła do 
8,4 procent. Ob-serwujetny więc tutaj zjaWi- Jak nas informują w CentralIMym Zarzą- / cają reemigranci z Rumurp.i dawno tam o-
sko polepszania się produkcji i zmniejs-zania dzie PUR-u- wracają nasi rodacy z naj- siadli, przywożąc z sobą większe ilości ko
się ilości trraku (w pierwszej dekadzie sderp- odleglejszych krańców świata. W zeszłym ni, bydła i narzędzi rolniczych. Wraca 
nia już 4,7 procent). miesiącu na przykład jednego dnia przybył również 190 rodzin z Słowacji. Chęe po-

Niestt;ity. Dr'1.tga dekada ~ego~ miesiąca na punkt Białej Podlaskiej transport re- wrotu do kraju jest bardzo silna. W Ar
przl'.nosi iponowny. 6P.a~ek ,.pr;~Y · Swła~:cz.y emigrantów z Sachalina (osiadłych tam za gentynie '1a przykład zgłosito gotm•:o€r. pc,-
to, z,e przyczyny niskiej WclNOSCł prndukCJl W , • • • q d k ' k"lk t ' 'h } ińińiooym okres. .le nie zostaly j.esżćze całko-1 cz~ow .carskie~) a ~a punkt w J?~1e.dz1cach wrotu o raJU I a ys1ęcy oso . nap yw 
Wićie uśun.ięte. P:,zybyh repatrianci ~ '!'_angam..a3k~ 1 Rf>de- zgłos;,eń trwa w dalszym dą3;: 
Leżą one jedna'k częściowo pó'Za obtęben'l zJi (Afryka). W naJbhzszy.ch dniach wra- ( "!!. W.J 
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K()rz.ystajcie, Cz.yitelnicy: 100 dni Wystawy 
niedługo się kończy. · 

Tajemnica gatunku 
Prryniesiono nam do rndakcji pa.pieros 

„ww.rcowy" marki „Triumf". Pęknięta bibuł· 
ka, tytoń „w kawałku", a z „kawałka" wyzie· 
ra piękny, lśniący włos z !końskiego ogona.„ 

Oczywiście - „jedna jaskółka nie czyni 
wiosny", a jeden papieros nie stanowi jesz· 
cze o jakości gatunku, tym niemniej, hm, włos 
z końskiego ogona może, niesteoty, nasuwac 
,podejrzenie, ze tytoń „w kawałku", używany 
do wyrobu „Triumfów" pochodzi - spod. koń· 
skiego ogona„. Łodzianin. • 

Trzeba zastanowić • d b d W Zwiqzkach Zawodowych 5.1 ę P. r ze wy o re m z a w o u Związek Zawodowy Pracowuikón Prze-
mysłu Konfekcyjno - OdzieżowegQ w LodzL Szerokie perspektywy otwiera przed młodzie~q szkolnictwo zawodowe zawiadamia, iż dnia 3 września br. o godz. 

Na tle planu odbudowy gospodarczej żowego - wszystkie w Lodzi oraz Liceum Możliwości wyboru zawodu są więc ogrom- 17-ej w lokalu ZKS „Odzież" przy ul. Więc
sżkolnictwo zawodowe w każdym nowym Ceramiczne w Opocznie, Przemysłu Drzew- ne. Młodzież winna starannie rozpatrzyć kowskiego Nr 28, odbędzie się zebranie 

· roku szkolnym odgrywać zacżyna coraz nego w Radom8ku, Tkactwa Meehaniczne- swoje uzdolnienia i zamiłowania aby w przy wszystkich członków w-w Związków zatru-
·większą rolę. go w Zduńskiej Woli, Mechaniczne <Yr<re szłości zdobyty zawód dawał jej prócz ko- dnionych w firmach prywatnych i spółdziel 

Zajrzyjmy do statystyki. W roku szkol Przemysłu Odzieżowego w Piotrkowie, Me- rzyści natury materialnej jak najwięcej za-, niach pracy, celem wyboru delegatów na 
.nym 38-39 było w naszym okręgu szkol- chaniczne w Pabianicach i takie same w dowolenia. zjazd. 
nym 63 szkoły zawodowe, w bieżącym zaś Końskich. • Szczep. Obecność wszystkich obowiązkowa. 
roku Szkolnym jest ich f&42. 0 ·ile W OSta- mt111lllllllTill~llllllftlTilllllllUlllllllDITil111Dllillllllllllllllll1~1illllllll/lllllll1lllllHll1lntll~llllllTilllllll1llUITillll1m11ntnm1111111111m11111lllllll ll lTi llll!l lllmt11111n111m111111111111n1illJ111~lllllOllllllllllOllTillm~ttlllllllńllll1tlTilllllllUllllllllllllllllllllllllllllllllllUllllllllllllllllUlllllllllllllTilll llll lllll lllllllllllllllllllITllllEI 
tnim roku przedwojenn:Yfil uczyło się w 
·szkołach zawodowych 9772 młodziefy, to o-
becnie jest jej akurat trzykrotnie więcej. 

·W ostatnich zaś trzech latach szkolnictwo 
·zawodowe Wykształciło olUilo 23 tys. absol

N.o~y dek·ret "W"chodzi "1" życie 
Od 1-go września zmiana opiat za lokale użytkowe i mieszkalne 

Komorne dla ludzi pracy nie ulega zmianie wentów. 
Przed nowym rokiem szkolnym raz jesz

<2e zorientować należy młodzież co do mo
żliwości nauki zawodu. 

Od 1 września. na terenie naszego mia- szej nale.żą wszystkie lokale użytkowe na dla lokali przemysłowych - 200 zł, dla or
sta obowiązywać będą nowe opłaty za lo- ul. Marsz. Stalina do PL Zwycięstwa oraz ganizacji społ. politycznych i kulturalnych, 
kale użytkowe zależne od tego . w jakiej na Pl. Barlickiego. dla garaży, magazynów i szop - 150 zł. Na terenie okręgu łódzkiego istnieją na

stępujące typy szkół przemysłówych: gim
nazja i licea - mechaniczne, odlewnicze, 
e"lektryczne, przędzalnicze, tkackie, farbiar
sko-1.bykonczal11icze, dżte1.:iarskie, che·nicz
M, budownictwa 1,qdowego, fotogr(f,jiczne, 
miernicze, techniki dentystycznej, drogi
stowskie, bieliśniarskie, 'krawieckie, koron
karsko-hafciarskie, galanterii skórzanej i 

strefie miasta znajduje się dany lokal użyt- Sttefa li - p0krywa się z granicami ad- w strefie drugiej: dla lokali handlowych 
kowy. ministracyjnymi Starostwa Sródn:iejsko- _ 200 zł, przemysłowych _ 150 zł, rze-

8trefa I ~ obejmuje całą ulicę Piotr- Ló<Jzkiego, należą też do niej ulice: ?abia- mieślniczy& -140 zł, biur przedsiębiorstw• 
kowską, Pl. Reymonta, ul. Sieradzką oraz mclra, Zgierska i Rzgr.;wska. władz urzędów i instytucji _ 150, dla or
teren zawarty w czworoboku ograniczonyrr .strefa Ili - .:ibejrc..i.Je :voio·~tnły teren ganizacji społecznych, kulturalnych, dla ga· 
od południa ul. Bandurskiego i Marsz. Sta- m1WMtat. f. i • t"' ki _..._ 

1 
raży, magazynów i szop _ 100 zł. 

jubilerskie. 

lina od północy - Ogrodową i Północną, s re ie p erwszeJ s a.W uu wrze-
od wschodu ul. Kilińskiego, od zachodu - śnia będą wynosiły: dla lokali handlowych · W strefie trzeciej: dla lokali handlowych: 
ul. Gdańską. Poza tym do strefy pierw- - 300 zł od każdego metra kwadrata.wego, - 150 zł, pr:r.emysłowych .- 120 zł, rze· 

IUtlłtlUlłllłltlłllllUllłtłłlUUllłlUltlfłlłltłlllUIHhlt1ltlUłlUhlllllłlllłlłllllltlUllllłłłllłłltllllfłlłłlllfłllłlłtlflllHUUłll•HlłlllllfUllllllllllłtMlłHllllUUI mieślniczych - 120 zł, biur przedsiębior• 
Niezależnie od tego istnieje 21 szkół 

wchodzących w zakres szkolnictwa handlo- Siadem na!lłzflch artąhulóaw 

wego, spółdzielczego i administracyjnego. Zarz. ąd M1·e1·sk1· wy1·as-n·1a -Przygotowuje ono pracowników do pracy 
handlowej. 

Zaznaczyć jeszcze trzeba, że prócż ist- W związku z listem do Redakcji, noszą- „Rejestracja kart odzieżowych w Staro-
niejących w roku ubiegłym sz;kół za.wodo- cym tytuł: „Na temat rejestracji kart o- stwie Grodzkim Sródmiejsko-Lódzkim w 
wych uruchomione zostaną w noWym roku dzieź6wych", zamieszczonym w dziale „In- Oddziale Kart Zaopatrzenia, odbywała się 
szkolnym 1948-49 nowe zakłady tego typu terpelacyj naszych Czytelników" w nr ~„ w dniu 19 lipca br. do godziny 13, przy
W całym okręgu. Wśród nowootwartych „Głosu Robotniczego" z dnia 25 lipca br bywających jednak po . tej godzinie infor
szkół typu zasadniczego zwracaj.ą uwagę I Za.rząd Miejski w Lodzi prosi o zamiesz- mowano, że będą załatwieni dnia następ
Licewm Galanterii Metalowej, Liceum Tkac- cżenie na łamach tego pisma następującego nego. 
tW<J; Ręcznego i Liceum Przwnyslu Odzie- wyjaśnienia: 20 lipca rb. w gstatecznym terminie re-

JAK PRACUJE R.TPD 
26 nowych przedszkoli, 10 żłobków i 35 świetlic 

jestracji, interesantów przyjmowano w Cią· 
go całego łnia urzędowania aż do całkowi
tego załatwienia wszystkich przybyłych. 

Pracownicy Oddziału Kart Zaopatrze· 
Akcja kolonii letnich dobiega już końca. ny obejmują otwarcie 26 przedszkoli, 10 nia nie przypominają sobie ińcydentu, op 

W~ród wielu instytucji, akcją tą kierują- złobków, 2 prewentoriów, 35 świetlic, 3 sanego w liście do Redakcji, w aktach jed 
cych Wysuwa się na jedno z naczelnych szkół podstawowych, leczniczy, poradni den nak stwierdzono, że Składnica Wyrobów 
miejsc Robotnicze Towart:Jystwo Przyj<tciól tystycznej, lotnego gabinetu dentystyczne- Konfekcyjnych nr 8 dokonała rejestracj 
Dzieci. go i teatru dla dzieci. kart odzieżowych w terminie dodatkowym 
Ogółem Towarzystwo zorganizowało -29 czyli 30 lipca br. dla 2 pracowników, praw-Ponadto z początkiem roku szkolnego u- , punktów kolonijno-wypoczynkowych1 na ru homi b tlą dl ml dzi . . rt'. j 1 t dopo.dobnie dla tych samych, o ktorych by-

które "Wysłano i tys. dzieci. 16 et buo~e ę R a" . 0 rede~~ P~/zze a la mowa w liście, z czego wynika, że nie 
Wszystkie dzieci powróciły z kolonii do- - u r Y w oga.c,. i 08 ...,, sz 0 ne. zostali oni poszkodowani. 

s~onale ~yp~częt~. dzięki stara,nnie zor~a: W stadium organizacji są 2 prze~z~ol'.1 l , Prezydent Miasta 
ruzowalleJ opiece wychowawczeJ, lekarskieJ fabryczne przy PZPB Nr 6 oraz 2 swietli- . 
i dobremu odźywianiu. . I ce z ktcrpch korzystać będzie v<mad 400 wz. (-) DunUJ,k 

PlanY. R'l'PD na. nadchodząey - rok szkol- Mfect Wiceprezydent 

' 

stw, władz urzędów i instytucji - 120 zł, 
dla organizacji społecznych, kulturalnych 
garaży i szop - 80 zł. 

Lokale mieszczące się w suterynach i na 
poddaszu korzystają we wszystkich trzech 
strefach z 20 proc. bonifikaty. 

Jeśli chodzi o mieszkania prywatne to 
jak już podawaliśmy, oplaty dla świata 
pracy pozostaną niezmienione, dla t.zw. 
inicjatywy prywatnej komorne będzie pod· 
wyższone. I tu także podwyżka zależeć 
będzie od strefy w jakiej · dane mieszkanie 
się znajduje. 

Do strefy pierwszej zaliczono mieszkania 
znajdujące się w domach na terenie Staro· 
stwa Grodzkiego Sródmiejsko-Lódzkiego o
raz wszystkie lokale willowe na terenie 
przedmieść (strefy II). 

DO strefy II zaliczono mieszkania w do· 
mach na terenie 1, 14 i 15 komisariatów 
MO. (Chojny i północna dzielnica miasta), 
na terenie osiedla Mireckiego na Polesiu, 
Stokach Górnych i Dolnych, osiedlu Tor 
na Marysinie, w Radogoszczu oraz Juliano
wie w granicach ulic: Sowińskiego, Łagiew 
nickiej, Julianowskiej i Zgierskiej oraz lo
kale willowe na terenie strefy trzeciej. 

I Do strefy trzeciej zaliczono mieszkania 
na pozostałych terenach. 
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Kronika ~alisza „Plus-iownia" organizuje .prewentorium dla dzieci 
„Brak dostatećznej ilości prewento- nie dla dzieci robotni~zych wy.kazały, 

nów· dla dzieci robotniczych daje się że nie można poprzestać . na dorywczo 
odczuwać jeszcze i,v całym kraju, szcze urządzanych koloniach wypoczynko
gólnie w ośrodka·~h przemysłowych, wych lecz trzeba rozbudować ośrodki 
gdzie dzieci są najczę3ciej parażone na prewencyjne leczenia dziatwy robolni-

stwowych Zakładów Przemysłu Dzie• 
wiarskiego w Kaliszu. 

KOMU WINSZUJE.MY 
Niedziela, dnia 29 sierpnia 194.8 roku. 
Dziś: Jana. 

WAŻNIEJSZE TELEFONY 
Komenda MO' 16-62 

Miejskie Pogotowie Ratunkowe i Straż 
Pożarna 21-77. 

Informacja telefoniczna (Biuro nu· 
merów), podawanie dokładnego czasu 
12·11. 

choroby płuc. czej. 
N a brak miejsc w prewentorium· z· incjatywy Wydziału Socjalnego 

dziecięcym w Sokołówce robotnicy Ka- prz~ „Pluszówni" w budynkach i na te
lisza narzekają już od- lat. reme kolonii letnich w Brudzewie, 

Ostatnio organizowane przez trzy gdzie niedawno temu zakoi1czył się dru 
największe fabryki w Kaliszu - „Płu- \ g· turnus kolonijny, powstanie calo
szownię", „Bielarnię" i Pai1stwowe Za- roczne prewentorium dla Clzieci robot
kłady Przemysłu Dziewiarskiego kolo- niczych „Pluszowni", „Bielarni" i Pati-

Tak· się pó-w-inno praco"7'aĆ 
W Ośrodku Konfekcyjnym nr 3 w Ka- potrzeba zaopatrzenia fabryki w pasy 
liszu jedną z najważniejszych jest spra do maszyn „Duerkoppa'', typ 249. Czę 
wa maszyn. śei tej nie sposób było znaleźć, a rzad

Prewentorium to zQstanie wyposaża. 
ne w nowoczesnie urządzoną stację le· 
karską, oraz szkołę w której dzieci po· 
bierać będą normalnie naukę. 

Na zorganizowanie i prowadzenie 
prewentorium Wydtial Socjalny przy 
„Pluszowni" przewiduje na IV-ty kwruo 
tał br. sumę 1 n1iliona. 750 tysięcy zło
tych w 1949 roku koszta utrzymania 
prewentorium dla dzieci robotniczych 
w Brudzewie wyniosą 5 milionów 800 
tysięcy złotych. 

Samo wyposażenie prewentorium ko 
sztować będzie 400 złotych. 

Kierownicy kolonii w Brudzewie, wy 
kazali jak wynika z raportu inspekcji 
Komisji Kolonijnej, że kolonie zorgani
zowali wzorowo i mamy nadzieję, że i 
nowopowstające prewentorium po tra-. 
fią urządzić tak, lJy wypełniło spoczy
wają~) na nich zadania. 

Filmy krótkometrażo\f e -Informacja pocztowa 14-07. 
Informacja kolejowa 10-51. 

Z prawie 200 maszyn do szycia, wyc'i kie egzemplarze pojawiające się na 
nania i wykańczania dziurek, należą- wolnym rynku kosztowały 2 - 2,5 tys. 
cych ·do fabryki, prawie wszystkie są zł. Kierownik warsztatu Jan Antosz
już przestarzale, a ich zdolność pro- czyk wymyślił i opracówał z współ-. 
rlukcyjna wynosi zaledwie 70 procent pracownikami pasy własnej konstruk
zapotrzebowania. Tylko część maszyn cj'i, które może i robotnik wykonać w 
jest napędzana własnymi motorkami, ciągu półtorej godziny, a koszt ich nie 
reszta zaś przyłączona jest do zbioro- przekracza 100 zł. za sztukę. W dniach 28 i 29 bm. kino „Stylo,vy" 

DYŻURY APTEI{ wych transmisji, co w wypadku uszko W podobny sposób poradzono sobie wyświetla filmy krótkometrażowe i 
Dziś dyżui·uje arteka mgr. Jaśnie- dzenia jednej maszyny hamuje pracę ze sprężynami do bębenków, zapasowy bieżącą kronikę filmo""ą: I Tour de Po 

wicza, ul. Babina 14, tel. 10-63. . . całego zespołu taśmowego. mi śróbkami, nakrętkami :i. innymi czę- logne, II Recital Chop1aowski w Dusz-
s I 

nikach, III Byliśmy na wczasach. • 
tan ten ma już wkrótce u ee po- sciami. Zresztą w samym warsztacie p • oczątek seansów: sobota 28. 8. 48 . prawie, gdyż w ostatnim kwartale ro- prawie wszystko J'est zrobione przez o godz. 14. i 15, niedziela 2!). 8. 4.8. o 

ku b'ieżąc~go fabryka otrzyma trans- robotników: widzimy tu tokarnię - godz. 11 i 12. 
Kino „Wolność" - wyśw. film (ko- port 100 nowoczesnych maszyn krajo- maleńkie, al~ użyteczne imadła - na- Cena biletu 35 zł. Kupony obowiązu-

G l N A 

media muzyczna) p. t. „Wiosna" dod. wej produckji oraz wzbogaci to stan po wet narzędzia. . J .. 
Ziemie Zachodnie, ;:;eanse: godz. 16,30, siadan1·a zakłado'w ,· ·eg mo·1· ' 1· a. J o z iwosc Dzięki zaradnośc_i i ii:'icjatyw!e fabr~ J • 
lS,3o, 2o,3o. wytwórcze. ka ani f>rzez chwilę me straciła sweJ 

Kino „Stylowy" - wyśw. film prod. Mimo braków technicznych, załoga zdolnośei produkcyjnej a w jej budże-
ang. p. t. „Tajemnic:zy nieznajomy", se fabryki dobrze radzi sobie z remontem cie inwestycyjnym poczyniono znaczne 
anse: godz. 16, 18, 20. zużytych maszyn. Warsztat ślusarski oszczędności. 

Kino „B_ałtyk" - wyśw. film. prod. czuwa pilnie nad zaspokojeniem wła- Na przykładzie Ośrodka Konfekcyj-
franc. p. t. „Romans pajaca", seanse: ~ych potrzeb, a nawet udziela porno- nego nr 3 widzimy, że przy dobrych 
godz. 16, 18, 20. . •cy innym zakładom. Tak np. wynikła chęciach nie ma sytuacj'i bez wyjścia. 
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Kronika • I wypodków zdarzeń 
SKAZANIE SZKODNIKA TRAGICZNY WYPADEK · 

· I:łnia 26. 8. br. przed Sądem Okręgo- Dnia 2.5. 8. br. o godz. 16 wydarzył 
wym w Kaliszu stanął Kubiczak Ma- się nieszczęśliwy wypadek we wsi Anie 
rian oskarżony o te, że jako urzędnilc lewo gm. Kazimierz Biskupi pow. Ko
Aprowizacji Zarządu Miejskiego w Ka nin. Podczas młocki zboża 'za pomocą 
l~sz~, dział~j~c w ce~u osiągnięcia_ dla I k~e,ra~u wł~ściciel tegoż gospodarst~va 
s1eb1e korzysc1 materialnych, przyJmo- Jozw1ak Michał lat 67, odgarniaJąc 
wał systematycznie od sekr. cechu pie- zboże spod maszyny został przez nią 
karskiego Jak. Piechoty, podrabiane schwycony· odniósł ciężkie uszkodzenie 
przez niego rozliczenia wypiekowe chle ciała i w dniu 26 bm. zmarł. 

nych ofiarował kaliskim Strażom og
niowym 60 mtr. cennego węża tłoczne
go. Dar powyższy zoślał przekazany 
przez Pow. Kom. Pożarnictwa Od
działowi straży pożarnej w Piątku 
Małym. 

Komunikat 
MIEJSKIEJ KOMENDY POWSZ. 

ORG. „SP" 
ba kartkowego. Ponadto wpi~ał do kar 
totek te same ilości mąki jakie figuro
wały w podrobionych rozliczeniach i 
na tej podstawie przydzielił piekarzom 
106,072 kg mąki kontygeniowej prze
znaczonej na wypjek chleba kartkowe
go. Mąka ta została az pośredniclwem 
piekarzy sprzedana bez pokrycia kupo 
nami. Oskarżony działał więc na szko 
dę pracującej ludności miasta Kalisza, 
gdyż pozbawił ją chleba kartkowego. 

POŻAR ZAGRODY ·w związku z mającymi się odbyć za-

Po przeprowadzeniu przewodu Sąd 
. skazał Kubiczaka na 4 lata więzienia z 

zaliczeniem dotychczasowego aresztu 
oraz utratę publicznych i obywatel
skich praw honorowych na okres 5 lat. 

CZY JE ZVvLOKI? 
Dnia 21. 8. br. w lesie w okolicy Koź 

minka znaleziono ewloki mężczyzny, 
nieznanego nazwiska. Doch~dzenia mi
licyjne ustaliły, że mstał on zamordo
wany w 1946 r. Dalsze dochodzenia w 
toku. 

SPLONĄL STóG ŻYTA. 

Dnia 25. 8. br. o godz. 22 podczas pa 
nującej burzy w majątku Popielewo 
gm. Skulsk pow Konin piorun uderzył 
·w stóg żyta należący do ob. Piaseckie
g·o Jana. Powstał ogień. Straty wyno
szą 200 tysięcy złotych. 

Og_loszeni a lf robne 

Dnia 26. bm. wybuchł pożar w zabu- wodami sportowymi o mistrzostwo 
dowaniach PNZ. we wsi Bogusławice Woj.., ,~mendy ~ow~z. Org. „~h~żba 
gm. Tuliszów pow. Turek, będących w Polsce w Pozn~m, Komei;i,da Mie~ska 
użytkowaniu ob. Michała Wojtczaka i I Powsz. <?rg. ,~Słuzb~ Po~sce w Kahszu 
Józefa Ogrodniczak'.ł„ Spłonęła opora wzywa JUnakO\~ w . wieku 16-21 lat 
stodoła ze zbożem oraz dom mieszka!- mogących brac udział w zawodach o 
ny z dwoma chle~vami. Ogólne straty zgłoszenii:,, się d~ Komendy M~.ej~kiej 
wynoszą 659 t113. Przyczyny pożaru do- P. O .. „SP w Kahszu ul. N owy S:""1at 4 
tąd nie ustalono. w dnm 30. 8. 1948. r. o godz. 8-eJ rano. 

Konkurencje: 
ZAOPATRzr;NIE STRAżY 

POŻARNYCH 
W ostatnim cza!:3ie Powiatowy Ko

mendant Pożarnictwa otrzymał dla 
Oddziałów Straży Pożarnych w powie
cie kaliskim przydział 100 par butów 
na ognioodpornych podeszwach. Buty 
otrzymują oddziały straży, które złoży 
ły zamówienia na powyższy zakup. 

Inspektorat Ubezpieczeń Wzajem-

Przygody 
Jasia 

Wiercipięty· 

, I 
~1) bieg na '1500 m . 
2) skok w dal (wymagane minimum 

5 m.), 
3) skok w -z;wyż (wymagane mini· 

mum 1,40 m.), 1 

4) rzut granatem (min. 50 m.), 
5) sztafeta olimpijska. 

Komenda Miejska 
Powsz. Org. ,JSłużba Polsce" 

w Kaliszu 

ZGUBIONO kat-tę rejestracyjną, ~~l:lfLIWIJilJJlila.a:.u:.u 
R. K. U. Kalisz. Ma!·tyna Władysław, • 

Listy Czytelników 
KU UWADZE WŁADZ 

SPORTOWYCH 
Zajmuje mnie cport, ę. zamiłowa. 

niem moim jest kolarstwo, więc upra• 
wiam je i trenujcę na stadionie miej 
11kim. A'.'Tiesitety treningi te są, 11adc1• 
trudne do przeprcwadzenia. Dnia 17.8 
48 r. trenując na torze ostrzegałem 
biegających chtopców-, żeby się usunęli 
Ostrzeżenie moje nie poskutkowało, to 
też jadąc całym )?ędem , wpadłem na 
przebiegającego c~1łopca. Chłbpiec ten 
zostął nieszkodliwie - dzięki Bogu, 
potłuczony, ja zaś straciłem na tydzień 
czasu zdolność do pracy, co więcej ro
wer mój został poważnie uszkodzony, a 
sprzęt kolarski jest obecnie dość drogi„ 

Czy więc niema nikogo kto dopilno
wałby porządku na stadionie miejskim, 
w zwykły dzień gdy odbywają się tylko 
treningi? Uważam, że władz; i organi· 
zacje sportowe winny zająć się tą spra. 
wą, gdyż wypadki zdarzają się 'dość 
często. 

Sze]Jka Stanisla.w 

Wieści z kraju 
WYMIAN A W.CZA.SOWICŻóW 

POLSIW-OZE.CHOSLOWACKICll 
Delegatura. „Orbisu" w Gdańsku przepr°" 

wadziła rozmowy z czeskim biurem. podróży; 

„Cedof'' w rezultacio czego jeszcze w roku bia 
żącym Wybrzeże odwiedzi w ramach uormal; 
nej wymiany tury~tycznej około 3 tysiące wcza. 
sowiczów z Czechosłowacji. W czasowi cze ci, na. 
Wybrzeżu zostaną. umieszczeni w Sopocie, Ja." 
starni, Juracie, nii~chyzllro.jach i Ustce. W r°" 
ku przyszłym „Orhis" przyjmie 10 tys. 'l'l'CZa.• 
sow1czow czcchoslpwackich. Podobną liczb~ 

przyjmie „Cedo.f'' W uztlro"·iskach i miejtiCOWO 

'ciach letniskowych Czechosłowacji 

zam. Rossów, gm. Brud.zew. 104: , Poplamiłem s'Jbie koszulę Już wiem co zirobićl Domalowuje do re3zty. 
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TE /ł'T LW·JY 
TEATR WOJSKA po\J.sKIEGO 

. NOWA OBSAI~A 
„GR'ZEGORZA \ DYNYf>lALY" 

Na scenie Państw. ,Teatru WP pod dy
rekcją Leon8.. Schillera odbędiie się za kil
ka dni pierwsze przedstawieni~ wznowionej 
komedii MolierE#a ,Pt. „Grzegonz Dyndała". 

, 
~r. 23T 

D MBADZE JL,JIPP W roli tytułowej pozostaje niestąpiony 
Stanisław Lapiń$ki, w pozostałych rolad 
wystąpią: H. Bilłłng, B. Fijewska, J. Ma
cherska, J. Lody11ski, J. Maliszewski, J. fi. ary lekkoatletyk.i radziecl~iiej 

· Warmiński, i M. 'Vojciecbowski. Reeyse; 
ruje Danuta PietraS\'!:kiewicz, dekonacje!i kJ 
stiumy Zenobiusza Strzeleckiego. 

,... TEATR ,,POIWSZECHNY 
Dz~ś o godz. 16,~ 

1

i 19,30 ostatnie przed
stawienie . „żabusi" ~a.polskiej z Ireną . Gór
ską w roli tytułowej. 

Urocza, czarnowłosa córa Gruzji, Nina Dum- pommec na~zym czytelnikom, że na obecnej 
badzc, mistrzyni swego klubu - „Dynamo" Olimpiadzie fond:vń~kie.i najlepszy wynik w rzu 
mistrzyni ZSRR, Europy i rekorcłzistka ewia· cie dyskiem uz~·skała Francuska Osterweyer -
ta, znowu pobiła niedawno rekord świat w 41 metr.Jw 9~ cm - to znaczv o 11 metrów 33 
rzucie dyskiem. centymetry mniej niż rekord· Niny Dum bad ze! 

Odbyło ~ię to w MMkwie. w ostatni dzień A nasza Jadzia Wajsówna, która zajęła bono· 
jubileuszowej Spnrtakia<ly klubu sportowego rowe czwarte mirjsrP, O$irignęła :rn m. 30 cm. ~ 
,_Dynamo". „Dwudzicstopięciolyrie 1stmema o 13 m. 95 cm. mniej niż mistrzyni radzieDo1<11.! 
swego kluhu „Dynamowcy" obchodzili uro· LekkoatlctYkn. rclziecka znowu udowodniła, 

TEATR KAMERALNY . DOMU żOLNl:ER'ZA cz~·ście: jednym z punktów programu była kil- że po~zcznić ~ię może w całvm szrregu kon· 
ul. Daszyńskliego 34 lrn~niowa ~part!l.wiada - igrzyhka we wszy· knrt>nc.ii najlrp~iymi wvnikami na świ!'rie. · Za-

W pooie<l:z.iałek, 30 !>ie~nia premiera sZ'luk: · stk1ch gall'nach s~or~u. . lt>dwie kilka dni trmu .Wołko'v u~tan~w~ nowy 
· „NIEBOSZCZYK PAN p~·· c. d~ Peyret I . 880. tysi{'t'~ w1clzow rme~~cz~ t:i;_vbuny mo~: J rekord .ZRRR V: 10-bo.iu, uz~:~~uJąe 1.2-9 pkt. 

Chapui.s, jednego z na jzna:!I omitszych pisairzy I k1~ws'.oc ~.1a<l1onu „Dynamo _ Gdv. na rzutm - c~ Jf'st ml]l<'.~szym ~v:;rn k1em. uz:v~~anym 
francuskich, . aut?ra „Judyt;,1" i „Szaleństwa". pojawiła się wysoka, znana w~zyl\tk1m s,vlwet- w te] konkuren~JI llO WOJmO - gdy znow do
Ta ostatnia sztuk:i bvła jednym z najwi~szych ka Niny Dum bad ze ,na trybunach zerwała się no8z~ z ~ll.rtu 'v E~t.onii o fenomen~lnym ~
sukcesów teatralnych ·w okresie przec!wojen- l burza </klal\ków. czy-ml' mqleps71'l!O nnotaczn Europy i rckordz1· 
nym ... NiebO?'ZICZYk Pan Pic" ukaże się w Te- j Na murawie .stadionu czerwona chorągiewlrn sty ZSRR - Heino Lippa. 
atr~ Kameralnym w świetnej re"qserii Janu-: odznac.zała oc1lci;:łość 50 metrów 50 cm - re· Ten 2;3-letni znwodnik. studcnr uniwersvtctu 
S7Ja Wfi.rneckiego. Obsadę stanowią Hanna Bie-

1
• kord światowy, uzyskany równi„ż przez Ninię w Tartu. maj:).C:V w prhnięriu knln wvnik ·rn.n 

I.i.eka, K:rystyna Ciechomska, Halina Głnszków- Dumbadzc przed dwoma Jaty w Norwegii. m. specjalizuje 11ię równit>ż w Hl-hoju. Już w 
n".1: Czesław Gu.zek, Ire;iia i::orecka, 'Yanrla Jaku I za pierwszym swym rzutem Dumbadze „po- 1947 r. Li pp miał przrkrorzone 7.000 pl<t. Był 
bm?ka, Ja~usz Jaroń_ J M.1chał Mel!na. Deko-, słała'' d. :v~ bHsko czerwon<'j <'horągiewki. wówczas drnf!i w t11hrli ·kJasvfik!tcyjnej, za 
racie Stamsława Ceg1elsl<1e~o. _ Pięknie rekord _ t·ozlcgł się szer na try- mistrzom ZSRR Wo!kowl'm (7.159 pkt.). Po 

Kasa czynna od 11 do 13 i od 15, tel. 123-02.

1 

bunarh. 
1 

roku pracy i trenin;!'u Lipp OBiągnął obecnie 
]'\' n • • d • Z cl • wrnik. jakiego Od 1~ ]at niP UZVSkał żnilc>n Teatr Letni •. BAGATELA." Piotrkowska 9-1 le my '.n. ~ię 'Wl o;vn~a._ ,a rugim rtutem JO-ł>ojowiec na ~wicci~. 7.58ł pkt.; Je~t to 

• • 
1 

' , • dy~k padł JCszcze dak1. ~uz za czerwoną cho-
~st~~me dm. Ty~ko. do 3 wrze.s~1a rb. rą~iewką. J eszczP lepRzym był rzut trzeci. Sę· 445 pkt wi~coj. niż miał w Londynie mistrz 

Dzis L przedstaw1ema o godzime 16.30 dziowie przvstąpili do mierzenia: dłu«o mie- olimpijski 11fathias (USA). 
i 20-tej najweselszej komedii sezonu pt. rzyli odle~ł~śr.. jakby nie mogli wicrzy"ć włas- Rekord swój u~tanowił podczas z~wodów o 

„MUSISZ BYC MOJĄ" nym oczom, że można pobić rekord światowy mistrzos o m. 'l'artu. · 
Uwaga: Wszystki~ kuoony wydane z o tyle metrów. W historii lekkoatletyki udało się do 

wcześniej~ datą są ważne do dnia 3 Wreszcie przez megafony ogło~zono wynik: pory tylko 3 zawodnikom przekroczyć w 

Nina Dumbrdze podc7as próbv uohicia rekordu 
tej świ:tta w rzucie dyskiem. 
10-

września rb. 53 metry 25 cm.I o 4 m 9t cm dalej od oficjał boju 7.500 pkt. 
nego rekordu świata należącego do Niemki I Byli to Amerykanie ł.fonis (7.900 pkt.) i 

fEATR kOMEDO MUZYCZNEJ ,.LlITNlAM Maut>rmeyer. Potężnym ,,hurrra!" powitali wi- Clark (7.nOl pKt.), ora7. Niemiec Sievert. Eeino 
Ptotrkowskll 243 dzowie uowy ~ukcC'11 młonej sportsmenki. (Dru· 1 Lipp jeRt czwartym z kolei zawodnikem - a 

Dziś i dni następnvr-b 
0 god7.iniP 19_15 gi rzut wyno~ił 51.135 m.). obecnie stal ~ię bezkonkurencyjnie najlepszym 

By uświ11.domić !'obie znaczenie tego niezwy lO·hoistą na świecie. · 
.. CNOTLIVVA 7TJZANNA", operetka W kłego wyczynu sportowego. należy może przy· Należy zaznaez<-ć. że Lipp ani w J'edneJ· 3-rh tiktach J. Gilherta. • 

Bile'tv wczeliniej do n~bvcia.': ul. Piotrkow Nn .U*'JrQifte§ Te li§tów do Red Hill«.- ii • 

konkurencji nie uzyska1 swych normalnych wy 
ników. Gdyby je uzyskał - suma pkt. w 10· 
boju przekroczyłaby 8.000! 

'fak więc np. Lipp 100 m. swobodnie prze· 
biega w ll,1 sek._ 110 µi p. pł. w 15.1 sek„ 
skacze wzwyż 1,80 m. rzu·~a d~·~kiem 48 m, a 
w pchni4jcin kulą uzyskuje 16,50 m: 

!':l~a 10?.. a od godz. 17-ej w kasie ter-i.tru. 
W niedzielę kasa teatru czynna od godz. 
11-ej. 

f,ETNI TEATR „OSA" H.olar!!iki ·cflOchlik ••• 
. Zachodnia 43, tel. 140-09 Są czasami li.6ty ,nad którymi trzeba się ;n

Cod-zi.e~-11ie ą 19:30 .. w nie~e ! •Święta 

1 
r.zć\dn!e napocić. Os1:~tnio ótrzymal!_śmy t~k1 

o 16'te1 1 19.30 komecila muzyczna pt. . h;t od ŁOZ. Kolarskiego. Dotyczyc on miał 
„ROZKOSZNA DZIEWCZYNA" jakoby artykułu ,który kilka dni temu za'D:e-

g,oś więcej - tego, czego w nim nie hyro. 
Nie plsaliśmy w n.m niC o tym, że ŁO?Kol. 
nie został zawiadomiony listem przez PZKrJI. 
o wyznaczeniu Beka i Pietra-szewskiego do re 
prezentacji państwowej na Igrzyska S:.lkań· 
skie ,mające się odbyć w Budapesz-::e w 
dniach 15 - 20 czerwca ,co usiłują zdemen· 
tować autorzy listu, ani o tym, że jakoby sam 
Pietra-szewski i klub jego o tym nie w:edz:eli. 
Nie poruszaliśmy zu~etnie sprawy obozu przy 
gotowawczego w Szczecinie ,na który Pietra
szewski nie otrzymał zwolnienia ,anii też nie 

:t Milnws:ką, W. Brzezińskim, T. W"lłow·skim I ścil'.śmy pod tytułem: „Lekarzu, ulecz s;ę sam·· 
. i V,Vł. Kwaskowskim na czele całego zespołu. w którym wyraziliśmy swój <Sąd w spraw e 
Zniżki ważne. głośnej już i wiadomej wszystk:m dys1C'.vc1Lf1-

kacji Pietraszewskiego. 

MINA 
ADRIA - ,,Moja miła" 

godz. 18.30, 20.30 w niedz. 16 30 
BAJKA - „Wakacje" 

godz. 18, 20 w niedz. 16 
BAŁTYK - ,,Lekkomyślna siostra'' 

gock. 16, 18.30. 21 w niedz. 13 
GDYNIA - „I-sze zdjęcia z Olimpiady" 

godz. 11, 12, 13. 16. 17. 18, 19; 20; 21 
HEL - „Syn pułku'' 

godz. 16; 18, 20 w niedz. 14 
MUZA - „Siódma zasłona" 

godz. 18, 20 w niedz. 16 
POLONIA - ,Zielone Jata" 

godz. 16. 18.30, 21. w niedz. 13.30. 
PRZEDWIOŚNIE - „Dziewczęta z b.aletu'' 

godz. 18, 20 w niedz. 16 
ROBOTNIK - „W pogoni za mężem" 

godz. 16, 18.30, 21 w niedz. 13.30 
ROMA - „Postrach mórz'' 

godz. 18, 20 w medz. 16 
REKORD - „Rosanna siedmiu księżyców" 

g'Jdz. 18, 20.30 w medz. 15.30 
STYLOWY - „Bolero" 

godz. 16.30, 18.30, 20 30 w niedz. 14 10 
ŚWIT - „Dragonwyck" 

godz. 18. 20.30 w n Łdz. 15.30 
TĘJCZA - „Okoliczności łagodzące" 

godz. 17, 19, 21 w niedz. 13 
, godz. 11, 19. 21 w nied2. 15 

TA<TRY (w oqr'>dzie) - „MiastC? Bezprawia'j 
.;odz. 16.30. 18.30, 20.30, w medz. 14.30 

WISŁA - „Chłopiec z przedmieścia" 
godz. 17, 19, 21 w niedz. 15 

WŁÓKNIARZ - „Miasto Bezprawia•· 
godZ. 17, 19, 21, w niedz. 13 

WOLNOśC - „Lekkomyślna siostra" 
godz. 15.30, 18, 20.30 w medz. 13 

ZACHĘ:TA - „Casablanca" 

SZKOŁA PRACY SPOŁ~CZNEJ TUR 
w Łodzi, ul. Skorupki 6-8, tel. 153-30 

Egzaminy wstępne 
na W!azystkie semestry rCYZJpOCz.ną się 
w poniedziałiek 30 sierpnia o g')dz. 16. 

Wykłady rozpocmą s~ę w czwaTtek 
2 wrz.eśn.ia o godz. 17. 

Informacje i zapi.sy codziennie w go· 
dziinach 10-11 i 15-17. 5465k 

I 
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Pomimo tak zwanych „chochlików" dr•1k:u
s.k:ch, a właściwie niedbalstwa korektor-jw, 
sensu od biedy można się w nim dos!:u.rnt, 
ale ŁOZI<ol. doszukał eię w nim ieszczt;! c7e· 

Fenomenalny wyczyn pływacki 
Z3wo 'nicz1<a radziecka orzepłyne 1a 148 ~tm w 26 f. 28 m! 

Na Wotr1ze został rozegrany przed kilkoma Na fiO km mi1tł11 ona już przewagę 4 km nad 
I dniami niezwykły wyścig pływacki ~ t.zw. I Fajzulincm i ll km. nad Rojzenem, który 

I maraton pływacki, na dystan~ie 148 km. wkrót.;e po tym wycofał się z wyścigu. 
Do tego gigantycznt;go wyścigu .wy~tar_tow°:· Fenomenalna pływaczk11 ra<iziecka i Fajzu-

1 

ło z Enotaewska 2 pływakó:W - FaJzplm i ReJ· lin płynęli dalej. Po przepłynięciu 132,5 km 

' zcn:Poor;~ k~~~~~:0;:a:~~~a \~~:ro;~~wagę 3 siły opuściły Pajzulina, który wycofał się z 
• km. nad Ilcjzenem i prowadziła w.wyścigu. W konkurencji, po przebywaniu 25 godz. i 12 mi-
l czasie tym pogoda była deszczowa i wietrz11a, nut w wodzie. • 
'i tak, że Wołga była dość burzliwa i ciężka dla Wyścig ukończyła samotnie Wtorowa, owa· 
pł~·waków. .Mimo tych dężkich warunków, cyjnie witana przez 10.000 widzów w Astra· 

j Wtorowa \ławała sobie dosk'\nale radę i prze-
• waga jej nad mężczyznami wzrastała CO'Paz chaniu. Dystans l•tS k przepłynęła Wtoro· 
I bardziej. ,/ 'l'a w czasie 26 godz. 28 min. 

Przemysł papierniczy na Ziemiach Odzyskanych 
Ziemie Odzyskane wniosły powaimy wkład 

w naszą gosp?darkę narodową w formie dość 
enacz.nej Hości ztlkładów przemysłowych. na
leżących do wszystkich branż, zakładów o róż 
nej wielkości, różnym wyposażeniu technkz· 
nym i przy dość z.nacz:nym stopniu zniszczenia 
e-e względu na wojnę, która przewaltła się 
przez te z.iemie. W takim też stanie odziedziczył 
przemysł papierniczy 'Jkoło 154 zakładów pro
dukcyjnyc.h. z których więkwa część bo aż 89 
w stanie zniszczenia sięgaiącym 80-100 proc. 
Większość przejętych iiakładow zac?tana pod 
względem technioznym, jakkolwiek nie brak 
wśród ruch fabryk nowoczesnych, przy czym 
:zma=ą ich część stanowiły zakłady przetwór
m,e i ścieralnie nieraz bardzo prymitywne. Cen 
trainy Zarząd Przemysłu Papierniczego miał 
p'Jważne trucinośei z uruchomieniem ptzeję
ty'h zakładów, gdyż niez,aJeżnie od początko
wych trudności tra11sportowych. k?nieczności 
odbudowy więks12:ości zakładów. natrafił na za 
sadnkzy brak fachowców papierniczych. Dz!~ 
i z tego impasu wyszedł nasz przemysł obron
:Q.ą ręką. Kadry fachowców powpli, lecz stale 
rosną drogą szkolenia narybku na kursach, w 
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szkołach i lii;each przyfabrycznych. względnie 
w drodze pneszk?!enia praktycznego mieisco
wej ludności. Co roku uruchamia się i dopro
wadza do porządku coraz to nowe zakłady. 

\ Obe®e na terenie Ziem Ortzvskanych pracuje 

26 eakładów wytwórczych. 16 7-akładów prze
twórczych i 8 przetwórcz?-wytwórczych, wo
bec 6-ciu pracujących w dniu 31. 8. 1945 r. 
Scieralnie drzewa zostały włą~.zone przeważ
nie do fabryK wytwórczych i pracują pr0zy za· 
opatrzeniu ich w miazqe drzewną, a tyl)l:o 32 
obiekty zostały zakwalifikowane jako nie nada 
jące się do odbud?wy. · 

Wśród fabryk wytwórczych należy wyróżnić 
jako cenny nabytek Dąbrowicką Fabrykę Pa
pieru z produkcją papierów szlachetnych. Mił· 
kowską Fabrykę Karto-nów w'elowarstwowych, 
Rudawską Fabrykę Papieru z najszerszą papie? 
nicą w Polsce. Należy przvznać. że przetw•.n
stwo Ziem Odzyskanych było w okresie przed
woje1mym bardto rozwinięte. a poziom pro
dukcji bard·zo wys?ki. Z ocalałyc...li, względnie 
odbudowanych zakładów przetwórczych zasłu· 
gują na specjalne wyróżn'.ęnie Fabryki w No
wej Rudzie i Wałbrzyi:;hu z produkcją dek.alko 
manii ceramicznej 1 reliefów. 

Produkcja uruchomionych zakładów Wytwór
Cllych uczestniczy w ogólnym planie przemy· 
słu~pierniczego na r?k bieżący w 33 proc 
w wyrob:e papieru, a w 56 proc. o. ile chodzi 
o wytwórczość te~ury. W roku t949 i w ra· 
mach przewidzianego planu 6-letniego procen· 
t0wy uzd:iał produkcji Z. O. w ogólnopolskie] 
produkcii ' ieS'Zcze bardzia; W?.rn"-";..._ 641filc 

ubolewaliśmy nad tym. że Pietraszewski przed 
wym•erzeniem mu kary me został prz~łucha· 
ny. 

Pomimo najskrupulatniejszych poszuk:wań 
nie stwierdziliśmy rówmeż żadnych nie.ie.sio 
ści w relacji k:erownika sekcji kolarsk:ej KS 
Partyzant, aa której oparliśmy s:ę w swvch 
wywodach, prżec:wn1e, zna.1du1emy ich po
tw:erdzenie, że o dniu zb;órki zawodnik.'>w l 
terminie wy1azdu do Budapesztu am Okręg, 
ani też KS Partyzant nie był powiadomiony, l 
ie Pietraszewt<kiego zawiadom iono o tym w 
pneddzirń wyjazdu, tJ. 14 czerwca za pośre
dni<'!wern zawodników warszawskich(!), star· 
tujących tego dn a w Helenowie. 
L'st przyjęlibyśmy z wdzięcznym sercem jako 

jes!:cze jeden załącznik do tej przykre) spra
wy, w której ;akżeśmy już s~wierdzili i jeszcze 
raz stwie1 dz a my skrzvwdzono Pietra-szewi;kie
go zbyt surowym wymiarem kary nie biorąc 
pod uwagę ani jego ootychnasowei niekaral
noki, ani zasług dla naszeqo kolars wa. gdy
by nie przypisek, w którym autorzy proszą o ... 
opublikowanie ich !:stu. 

I tu dopiero stanęliśmy w kropce„. Po co? 
na co? Pl'zecież on nic nowego do sprawy nie 
wnosi. Po dłuższym zastanowieniu przyszliśmy 
do wn:osku: ot, po prostu znów chochlik -
lecz tym razem „kolarski". 

Zd K. 

Warta - Cracovia 2:2 (0:1) 
W meczu o mistrzostwo Ligi poznańska 

„Warta" --Hemiso\YĆ.la z „Cracovi~" 2:2 (0:1). 
Bramki dla ,Wartv" zdoh_vli Skrzypniak i 

Czapczyk, dia - „Cracovii" Szewczyk i Par· 
pan (z karnego\. 

Sędziował ob. Nowakowski z Warszawy. Wi· 
dzów około 10 tysięcy. 

Przykład g·odny naśladowania 
Sczzec1ński O. Z. Kol. organizuje dzisiaj za 

wody kolarsk·e na. torze, w ramach .których 
odbędzie się v.ryśc1g pod hasłem: „Poszuku ie· 
my talentow kolarskich". Udz;ał w wyśr.;gu 
mogą wz:ąć niestowar2yszem kolarze. posiada 
iący jak~ekolw .ek rower,y pod wa runk:e:n, że 
w tygodniu poprzedzaiącym zawody, wezmą u 
dział w treni.nqach na torze. 

Przykład godny naśladownictwa. 

Dzisieisze imorezy sportowe 
Piłka nożna: S'tadion ł,KS·u ogclz. 17 mecz 

ligowy „TarnoYia'' - ŁKR O puchar 
LOZPN-u grają w Piotrkowie: Piotrków - To
masz\5w, w Kutnie: Kutno - Zgierz, w Zduń· 
skiej Woli: Zd. Wola - Pabianice, w Skier
n;ew·cach: SK .erniew:ce - Łowicz. Początek 
zawodów o godz. 17. 

W mt>•·7u towarzyskim o godz. 11 spotka się 
na hm;ku Dm::!·u - DKt-: z l'Vl{-em (ChoJny). 

Piłka ręczna: Stadion ŁKS-u godz. 15.30 
mecz o mistrzostwo Polski łv szczvniorruaku 
ŁKS - Ziednoczone (Byd1?oszcz) • 



TYDZIEŃ W ILUSTRACJI 
Ą~ filh tHf hĄUW m•„•w •• ·----------...... „ ...... „'"''"""'"""""~'tnftW" 

D1I. 26 bm. rozpoczął swe obrady w •tollcy Ziem Odzyskcnry'Clt - Wrocłmviu ,.SWJATOWY KONGRES lNTI!LEK.TUALISTÓW W OBRONII! POKOJU. 11.ongre:i ·~omodzll lłl!]
lwretn!e/i.!~ p~tawickll .rtau1tf 1 ntu.kJ 45 krajów. Zgromadzfl ,.n;eszę hldi:J mqdryeh, Awh:rtłych 1 wledzqcych, ktdrzy w:idrq zlo I niebezpieczeństwo grożące Europ~ I kwiatu, 
a1e1ltt6ny IUkże dostnega/q I lekantwo na to zło I lrodkl Jlftradcze Jł<I k> Rfebe:r:plecseftstwo" • .A!ttywne. odwame pr:r.eclwałmlfienle fywej myśli postępowe! wnys m lo

6
nnom 

r_.kcfl - .twte:dzlł w .wym pnem6w1enhl kongre'.S<l'W}'IDl jeden " wybMHyc7' cle:łegot6W' ZSRR. .ma.ny 'PJaars. A. Podiejew - oto obecJtJe za&mfe cale} J.ntel1geneff, pnyjaol I po
k':Jju ~ 1 ~ Postępowe .ny wazywtlddt krajów iwJatt1 musrq sfę s}edrtocrrd po Io, al:ry wy3tqpi~ do walkf o pokój ,wolnośd J .iczękle lt(fr<><f6wr' • . <~a :.rd_/ęciach: z lt!!'łl'ef -
pol.ifłd plakat kOfł!TTUOfWY,.,., irodku - znany pisars .rodzieckJ Jlja Erenburg w puyjaciel.~k.Jej r<n:mowle s poetq Julianem Tuwtmem J dramaturglem Kornie1czukJem, s pu:rwe/ -
,V/lJICJU.d;I al!in kongrewwy} 

~~~1"•ł:"=~~..,.,:~~::?""l:.:S::c"·::.W~<OJ)lt~; r:r.i.„ -~.~!'.~""""~:·' -~.,..,~?'"'t"' ..... „. ·""'f~"'„~~"':<,..;..,. -""· .~.:-:::·"'-oa""-'.·'""'· .< ~<.:::·""=~-·~·»"""'„. 

HJB~e władre koAelellłft mfrmowały nle
dGW'Jlo ikanoruklem_ gen. Pranco.. Krwawy 
łnlefJllatelt pnyjmu„ nc J:d}ęclu •tndentów 
VSJlf. przybyłych do Madrytu dla %apozna.nla 
się • Jmlt.urq hJnpal!ską. Jut on Ich wpozoo 

s ,Jmlturc("/ Spec}a!J.sta przeclet. 

Ten oto pomiry babsztyl - to słynna hr. Tol
stoj, przewodnicząca ,,fundacji" faszystow
skiej, P,Ozostającej na usługach policji amery
.kańskiej. Hrabina - jak wiadomo - wzięła 
ostatnio udział w zbrodniczym uprowadzeniu 
ob~aleli radzl~ckiich: Kasje.nk.iny oraz Sqma-

rJna J Jego rodziny. 

Junacy „Slulby Po1fl<:e• fo nie ty.lto ..nczurt lądowe•, ale r6lmld „wl1Jd morskie". 
niedawno .,atad.k<J młodych wilczków'" wypuściło Ilię w daluq podrót morską 
„Gen. Zaruskr popłynęli a.:t do Leningradu. Mrmo, te &tatce%e.k jak .,łupinka". 
,.azeroka" I bun/twa - chl%1!'11t mo-r#J Ddal się doskonale. 

W1a~n!e 
jachtem 

• wo<la 

M1zru> apnecJwu pr:z:edst-crwlcleJJ mocarstw :z;achodnlch. którzy radr! by mqcJć nadal wody 
,.pięknego, modrego Dunaju'" - d.n. 18 bm. została podpisana w Belgrndzle prze:z; wszyst· 
kle kraje nadbnetne kmrwtmc/a o tegludze na Dunaju. W czasie obrad wiceminister ZSRR 
Wyuyru.kif (na zdjęclu) udtieJ.11 delegatom USĄ. Anglli i Francji malej lekcji ge<>graln 
l wykładu s ,r;a.k.resu prawa międzynarodowego. 

Celem uczczenia ósmej rocznicy bandyckiego napadu niemieckiego na P.olskę - rząd Jego 
Królewskiej Mości ogłosił z dniem 1 września br. amnestię„. dla niemieckich zbrodniarzy 
wojennych w brytyjskiej strefie okupa-cy jnej. Od lej daty ,,nie ma mowy" o wydawaniu 
sądom polskim b. opryszków hitle1owskJch. (Na zdjęciu - „fodopieczn.i" rządu brylyj· 
akiego - gestapo i SS) 

Kongres amerykański w Waszyngtonle jest o<l 
pewnego czasu sceną Vv'fstęp6w wyborczych 
prez. Trumana. Skompromitowany „mąż sta
nu" pragnie gwałtownie zdobyć względy na· 
r<Xiu, które straci/ bezpowrotnie w czasie swe
go urzędowania (na zdjęciu debata w Kongre· 
sie nad wzrostem kosztów utrzymania w USA) 

Szykany rządu USA wobec ONZ sprawiły, li 
organizacja Ja zamierza się przenieść z sub· 
""ka/orskiego pomieszczenia w Lake-Success 
do niekrępujące; siedziby w Europie. Na 
urzqclzenie te; siedziby wyasygnowano już 
przeszło 3 mlliony dolarów. (Na zdjęciu -
sekretarz generalny ONZ, Trygve Lle, przed 
palacem Cha1llot. gdzie się odbędzie najblit-

sze zgromadzenie ONZ} 



Oto małem z przed wo~. Był to młody 
psiak, który z wywies:oonym jęzorem biega( 
po zaśnieżonych uliczkach Zamoskworeczia. 
Widać, przodko.._ jego nie szczycili się 
SwYlll rodem Dżo mlał krzywe, krótkie łapy 
i kosmatą nteproporcjonalnie du~ głowę. 
% Malcowa podśmiewali się: „Gdzie dosta
liście t.aklego pięknego psa?" Nawet Tamara 
mówi1a: „Rozumiem jeszc71! - sprawić sobie 
ł:ldnego owczarka" ... Kochała ona teatr i 
piękne życie. A Malcow był przygarbionym, 
małomównym filologiem. Pociągały go gru· 
be i nudne księgi. 
Dżo wiedział, że nłe ~Ino przeszkadzać 

Makowowi, gdy siedzi przy stole. Niekiedy 
było to bardzo trudne: drwon!Nlo i chciało 
mu się z głośnym szc:rekaniem rzucić. do 
przedpokoju. Albo z kuchni dolatywały pięk 
ne dźwięki - to Lena skrobała rondelek. 
Lecz Dżo nie decydował się otworzyć drzwi, 
I posapywał tylko, pełen duchowej rozterki. 
Zato, k iedy Malcow wstał, Dżo zaczynal w 
ekstaz.le krążyć po poki>ju. Ten pies byt wiel
kim marzycielem I życie dopełniał fantazją. 
Zagrzebywał w śniegu kamleń potem odko
pywał wyimaginowaną norę ! pędził z łu
pem do pana. Malcow nauczył go odnosić 
gazetę do staruszka Gniedina, który mie
szkal w sąsiedniej uliczce; a Gnledin śmial 
się: „w Ameryce - jest pneumatyczna 
poczta, a, u nas, że tak powiem; psia·• •.. MaI
oow milczał - wiedział, że nikt nie zrozumie 
jego przywiązania do tego krzywołepego, 
kudłatego kundla. 

llla Erenbu':!l, 
• 

DZO 
nych podnieść na duchu żołn\erzy. Był tak 
przecież czilowiekiem książkowym i nieto
warzyskim. Tamara pisywala rzadko, listy 
były chłodne. Malcow wiedział, że przejdzie 
miesiąc, drugi, i przestanie do niego pisać -
nigdy go przecież nie kochała, pozwalała tyl 
ko siebie kochać. Czasy były ciężkie; trzeba 
się by~o cofać; ludzie pytali mę nawzajem: 
„K~edy ich zatrzymają? ... " Malcow wojował, 
zacisnąwszy zęby . Dżo przypominał mu daw· 
ne szczęśliwe życie, książkę, marzenia, mło
dość. 

A Dżo się zmienił; teraz wydawał slę sta
le zatroskany, Dawno już przyzwyczaił się 
do artyleryjskiego ognia nauczył się czoł· 
gać w otwartym terenie, chować się w le
jach. Kiedyś we wsi rudy psiak ,rzucił się 
ku niemu z wyzywającym szc:rekaniem. 
Dawniej Dżo nie uchyliłby się od bójki -
był zapalczywy. Lecz teraz przeszedł obok, 
nawet nie odszczeknąws:cy - czuł, że jest za
jęty czymś bardzo ważnym. 
Dżo spał w nam:ocie i zbudził się dlate

go ,że Malcow go głaskał. Tej nocy Mako
wowi było szczególnie gorzko. W przeddzień 
jeden z żołnierzy powiedział: ,,A chyba moż· 
na ich zatrzymać? ... " Malcow wiedz:al, że 
Niemców można zatrzymać, lecz małoduszne 
słowa osadzały się w pamięci, jak niesmak 
w ustach, nie dawały usnąć. Dżo zrozumiał, 
co znaczy ta skąpa, niezgrabna piesz.czota, 
przytulJł senny, szorstki nos do dłoni Malc1r „„. 

Zima te«o roku była wczesna I IUT'OW.. 
Gdy Malcow szedł na punkt obserwacyjny 
we ~I Żurawlówka, Dt.o podnosił wysoko 
zziębnięte łapy. Więcej niż tydzień stali na 
wzgórzu nad zamarzniętym strumykiem. Dżo 
przebiegał od jednego kulomiotu do drugie
go. żołnierze zżyli się z nim; nadawal on 
pozory przytulności I spokoju: piesek przy-

Leon Pasternak 

wlókł s:ę z powrotem. Jeśli nle dostarczą 

im amunicji, to Niemcy wieczorem wezmą 
ich gołymi rękami... Malcow nie my{;lał o 
sobie, ani o towarzyszach. Był opę1any je
dnym pragnieniem: zatrzyma~ Niemców! 
Otworzyć ogieii na drogę do Krugłowa - w 
tym był cały sens jego życia, które przed 
tym zdawało mu 1ię skomplikowane i nie
zrozumiałe. 

I nagle Malcow pojął: należy posłać Dżo. 
Zmajstrował więc z koszuli białe okryde 
ochronne dla psa. Do obroży przyw:ązal kar· 
teczkę: „Amunicja się kończy. Utrzymamy 
się do 16.00. 0· •· 0ń na drogę do Krugłowa, na 
lewo od gaju.« Pokazał psu: „Biegnij· Bieg
nij do majora biegnij t•• Ale Dżo nie rozu· 
miał. Widać było, że panu potrzebna jest jego 
pomoc „lec21 ni-e wiedział, co powinien zrobić. 
Nie odrywając wzroku, spogląda! na pana, 
a w jego psich oczach krył się smutek. Wte
dy Malcow dal mu starą, pozostawioną na 
papierosy gazetę. Dżo chwycił gazetę zęoomi 
i popatrzył - dokąd? - Domyślał się, że 
trzeba pójść do wsi, dokąd chodził codzien· 
nie ze swym panem. Mals:ow pokazał: bieg· 
nij! I Dżo poczołgał się. 

Do Zurawlewki były trzy kilometry. Dżo 
pełzał, zatrzymując s'ę, dawał nura w śnieg 
i znowu wypływaL Obawiał się, że zgubi ga
zetę więc ti:udno mu było oddychać. Począt

kowo czołgał się przez wąwóz; później zaczę· 
ła się droga pod górę. Dżo dobrze pamiętał 
drogę. Było cicho. Dżo dopełzał do wzgórza, 
gdy zaczęła się kanonada. Skręcił na prawo 
i zaczął pełzać zygzakiem - tak chodził z 
Malcowem. 

Wtem poczuł rwący ból. Zamarł. Odła
mek 'miny zmiażdżył mu tylne łapy. Leżał 
nieruchomy. Potem powrócił do przytomno· 
śc!. Zaskowyczał i odrazu sobie przypomniał: 
trzeba unieść gazetę. Natężając swe siły, 

Obrońcom Staling.radu *) 
Nie 4l&teso nazwaliście w pleśni 
ziemię wasą - „ojczyzn- ezerok.\" 
te tlę cil\cnie milami, bezkreśnie, 
od Kronsztadtu do Władywostoku. 

Ar. m. 

wa!" Działo się to w chade na skraju lasa. 
gdzie mieszkał major. „Po1ącz się i: Redr 
ko... Pirogowowi pow;edz: na lewo od gaju ... „ 
Major był wzburzony i przynaglał adjutanta. 
Obok chaty stała ,,emka". Na Dżo nikt nie 
zwracał uwagi. Dżo widział, że gazeta dla 
której się tu przyczołgał ,wala się na podło
dze Zaszcz.ekał, chc: ał pow;edzieć: podnie
śc. · gazetę!„. Lecz ludzie nie mieli do niego 
czasu, ani cierpliwości. Major i trzech innych 
wyszli z chaty. Dżo pozostał sam. Z trudem 
poczołgał się - chciał wrócić do pana, leci: 
nie mógł otwor;yć .drzwi. Przeleżał w tej 
izbie wieczór, noc 1 dzień. Męczyło go prag
nienie; suchym językiem lizał rozbite łapy. 
Szeleściły karaluchy. Dż.o myślał -re smut.o 
klem: gdz.ie jest Malcow? Znów się ściemni
ło i pies poczuł ea.ły cię:l:9.r samotności. 
Chciał zawyć, lecz nie mógł. Stracił Pl"ZT' 
tomnoŚć. Wydawało mu się, że jest szczenia 
kiem,matka odeszła, a on nie może jej zna
leźć. I majacząc płakał - gdzie jest MalcowT 

A Malcow był szczęśliwy. Kiedy zaczął się 
obstrzał na Krugłowo, domyślił się, że Dżo 
dotarł. O J 6.00 było już ciemno i kompania 
Redz.ko przyszła w samą porę. Maloow PY
tal, gdzie pies? Nikt nie wiedział. Redzko 
przyszedł z Niekrasówld. O świcie Niemcy 
próbowali atakować, odpart.o ich. Potem po
szły do ataku dwie kompanie - Malcowt I 
Redzko. Udałe im się odepchnąć Niemców 
od drogi na Kruglowo. 

Gdy ściemniało, Malcow ·.i:fał się do żuraar 
lewki: łączności nie było - nie mógł więc 
wiediieć, że punkt obserwaeyjny przeniósł 

Nadeszła wojna - 1 Oto wraz 21 nvyrri pa
nem znalazł się w lasach Smolefl.szczyzny. 
Major Sokoław9k:I dowcipkował: „Czy jeste
ście cyrkowcem 1 A może zamierzacie pnie.
straszy~ Niemców?. „ Malcow odpowiadał 
lagodnle: „Dżo nie jest głupcem ... " Opowiada 
jąc o tym Sokołowski chichotał: „Porucznik 
Malcow liczy na strategfC2Jle zdolności rwo· 
jego mopsa, słowo honoru!'' A Dżo biegał 
tymczasem pomiędzy drzewami i r=grzeby· 
wal zeschłe liście - nie rozumiał jeszseze co 
to jest wojna. 

Potem zatrzęsło się wszystko. Ziemia po
leciała do nieba. Malcow leżał w błocfel i 
to szcziególnie przestraszyło Dżo - poczuł, 
że dZ:eje się coś strasznego. Maloow roze
śmiał się: ,,Coś bratku; stchóreyłeś?" Widząc 
wesołą twaI'7. pana; Dżo uspokoił się; nawet 
zaczął bić ogonem o ziem:ę, uradowany I za
wstydzony. Ale wtedy znowu rozległ się huk. j 
Dżo. widział, jak jeden z towarzyszy Malco· , 
wa chwycił się za głowę. I owładnął nim 
strach. Chclalo mu się uciekać. Lecz leżał tyl
ko cicho, przycisnąwszy głowę do ziemi, nie 
spuszczając oczu z pana. Przecież Malcow 
jest tutaj. rozmawia z towarzyszami, po· 
mógł or-atrŻyć rannego. Uciekać? N~e. Dżo 
rue jest podlecem! Nawet nie zawyje - Mal· 
cow powiedział doń „Cicho!" Dż.o skomlał 

A dlatego, te ta Jak najgen:eJ 
możesz awoJe rozpostrzeć ramana, 
Kiedy w płuca powietrza nablerzesi. 

-ujesz wolność w nieb klpj 1pienlona. 

.41e dlatego potężny wan Zwil\zek, 
że cdy spojrzysz na mapę. - to ocrom. 
ie w nim słońce zajść nigdy nic łldr,b' 

złocąc śniegi I kiście winogron. 

I 
się gdzie lndiiej . W pustej chacie, gdzie 
prred tym mieszkał major, spostrzegł Dżo. · I Pies ocknął się i chciał ~lę zerwać lecz nie 
mógł podnieść głowy. Tylko mu ogon ledwie 
zadrgał, e wszystko, cu było w jego psiej 
duszy, wyraziły jego oczy. Spojrzał na Mal
cowa. Malcow odwróci! się . Potem nachv lił 

ledwie dosłyszalnie. Rozumiał ,że życie się 
zmieniło, że nigdy więcej nie będzie dywa· 
nika, na którym spał, ani godzin błogości, 
gdy Malcow szeleścił stronicami książki, a 
Dżo sniły się piękne sny - to parówki, któ
re wypadły staruszce z koszyka, to pogoń za 
kotem. 

Tak Dżo przyzwyciężył strach. Nadlatywa· 
ły bombowce. Roi.rywały się pociski. Pod
'ltępme, Jakby ktoś pukał do drzwi, terkotał 

A dlatero, łe 111 trudem wyrastał. 
że zgrabiałe wznosu,. go palce. 
:i;e wam ciężko bywało nie rac tam, 
ciężko żyć ł budować co w walce. 

Przemijały wcir,i w boJacb· rocznłce, 
tata pracy, betonu I stall, 
przetrwał wściekłe ataki Carycyn, 
w;vścłe bili się l budowall. 

Dziś nie pieśni. Potężne armaty 
irrtmią w zwycięsk<\• radiiecką r&cznlcę. 
Pomnąc bój o Carycyn z przed laty, 
atalincradzkle się br&nią ulice. 

*) Wiersz napisany w 1943 r., w tych 
dniach, kiedy żołnierze Stt!.lingradu zadecy· 
dowali o klęsce hitleryzmu, zadecydowali o 
losach świata. 

1 $ię i pogłaskał Dżo. Milczał chwilę, jeszcze 
j raz pogłaskał, i wyrwawsey z pochwy rewol

wer wystr7elił. Wyszedł z cha1y, nie ogląda
jąc się. Trzeba było odszukać punkt obsel"" 
wacyjny. 

Teraz Malcow jest podpułkownikłem. Na 
jego piersi widnieją wstęgi orderów f me
dali. Któż poz.na w tym stanowczym, do< 

I ś·niadczonym dowódcy, nieśmiałego filologa? 
Znalazł drogę do ludzkich serc ,poznał a.o 

I 
łą przyjaźń, pułk stał się dla n\ego d em. 
Dużo widział. Widział krwawy dym nad Sta-
lingradem i studnię z trupami dzieci. Oczy 

I jego nabrały tego przykrego, przyćmionego 

1 
blasku, jaki zdrad:r,a ludzi, któr?G' widzieli 

I 
więcej, niż człow;ek widzieć powinien. 

Niedawno się z nim spotkałem. SpędziHt< 
śmy cały wieczór w wilgotnej ziemiance, 

j rozmawiając o wierności i lekkomyślności ....... 

pominał im życ:e w czasie pokoju. karabin maszynowy. Na minie eksplodowa-
ła ciężarówka. Dżo wiedział ,że śmierć jest Dżo tego dnia było zimno i smutno. Nie 
wszędzie - na niebie i na ziemi. Lecz Mal- rozumiał, dlaczego nie idą dzisiay dp wsi. 
cow się nie boi, to znaczy ,nie trzeba się bać. Tam jest gruby major, który z n im się co 
Panu jest także niesłodko, z pewnośdą przy- dZiień baw;ł... A dziś się coś stało. Dżo rue 
jemniej czytać książki lub spacerować z Ta- wiedzi ał, iż Niemcy przedarli się do drogi na 
marą po nadbrzeżnej ulicy„ . W Moskwie Dżo Krugłowo. Nie w;edzfał, że jest rozkaz -
zapominał niekiedy o panu - gdy gonił kawki, bronić się do upadłego. Dżo wiedział tylko, 
lub kiedy bił się z natrętnym buldogiem, że Malcow nie ma do niego cierpliwości, ani 
mieszkającym na tej samej ulicy. Tutaj Dżo czasu - tuląc więc ze skruchą uszy starał się 
n ie odstępował Malcowa ani na krok Kochał być niedostrzegolny. 

o tym, jak trudno jest rozwikłać kłębek 
egoizmu I szlachetności. Wspominaliśmy 
przedwojenną Moskwę, cichą uliczkę Zam()O 
skworecz.ia. Wtedy Malcow powiedział ml1 

poczołgał Slię, a raczej popłynął, wiosłująa „Was to zdziwi, lecz nie mogę zapomnieć 
w śniegu przednimi łapami. oczu Dżo gdy zobaczył w mym ręku rewol
Dżo zdążył na czas: punkt obserwacyjny wer„.•· 

go tą prostą i wszystko absorbującą miło- Na zewnątrz Malcow był spokojny, choć 
ścią, którą ludzie pobłażliwie nazywają wszystko w nim kip'.ało . Amunicja na wy
„psią'' i do której tęsknią całe życie. czerpan:u. Trzeba otworzyć artyleryjski 

Malcow nie odrazu przyzwyczaił się do ogień na drogę do Krugłowa.„ A radiostacja 
frontowych warunków. Śmierć n:e była dlań nie fukcjonuje, łączność przerwana. Mal
straszna; bal się tylko, że nie potrafi wal- cow spróbował posłać do Zurawlewki dwóch 
czyć, jak należy, że nie 7.„„;~:".!.:: =~~~. rool· żołnierz.v: jed.IW""• „„1n.•u.. ~-:-:.;; ra.nnY orZY-

przenosił się na inne miejsce. Major, prze- l -----------JW"~-
czytawszy karteczkę, zawołał: ,.Od Malco-

I 

Kronika kulturalna ZSRR 
Podczas poszukiwań archeologicznych, pro

wadzonych w grodzie Kimmerik na półwyspie 
Kerczeńskim, odkryto resztki budowli pocho
dzących z TIT i TV wieku naszej ery oraz zna 
leziono naczynia zawierające zwęglone ziarna 
pszenicy i prosa. 

• 
W tnech studiach konserwator ium moskiew 

sk iego: północno - osetyńskim, baszkirskim i 
tatarskim , szkolone są kadry śpiewaków i mu 
zvków dla oper tych republik. W poszczegól
nych grupach narodowych uczą się Turkmeni. 
Tadżycy. Buriat-Mongoli, Kirg!i.z'i, Czuwaci i J• 
k:uci. 
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Bliźniaki NAGRODA .POKOJOWA 
• - w ._ łryt. krdrio 6mtesmie, 
JDectr JllSPOllC łrył ;w -1 irod.-zrlme, 
Ja • Uilt.em arod7J}em ~ l'Ó'Wmioaeśl:IM 
Tego MJDe90 daia t • tej .-n.ej godzinie. 

\ 
Ml9e ~ • ~ lkd4ll 
Dwie ~ 'WOd'fł Jednakowe m!nył 
T-.4 łrył bocht11 „ le.~ humon;e: - ~ „ bęibM. jalt.Ń roruóżnimy. 

.Ameryka Połudmowa jest spokojna. 
Wprawdzie 111 l ówd2lie wybuchają mm.i~ 
ki rewoJ:aeyjne, jednakże pn:ygasają seyb
ko. Po prostu dlatego, t.e wyczerpuje si~ &

mmilcja - i to po obu stronach.. 

knęły prądy pacyfistycrime. N ajszlac1tet
.aiejsze umysły prześcigały się w głoszeniu 
haseł pokojowych. Państwa pisały do sie· 
bie liSty miłosne, zapewniając nawujem o 
dOQ'Jgonnej p~jaźni i darowaniu BObie 
wszelkich uraz. Dyplomaci jeździli s teka· 
mi pełnymi aktów na rórowycll papierach. 
DcOOunenty państwowe wyglądały jak listy 

pensjonarek, a przewiązywano je niebiee
k:imi wstążeczkami i wkładano w nie zasu· 
szone kwiatki Dyplomaci wymieniali mię
dzy sobą czułe spojrzenia, drobne upom.inki 
i u.ścisk~ dłoni .. Za.pisywali sobie w notesi
kach dni imienin dyplomatów państw sąsie 
dnioh, &by nie zapomnieć im posłania kwia-
tów, perfum i ezeltoladek. W ogóle sielanka. 
~ajwybitniejszym. działaczem pacyfist~ 
nym był siwowłosy dostojny uczony i publi 
cysta Blbini Był tak siwiuteńki, te nazywa 
no go powszechnie gołąbkiem. Oczywiście 

gołąbkiem pokoju. Tylko gałązke oliwną do 
dzióbka i jama w świat. Bibini pj8ał i pisał, 
a na swe usprawiedliwieoie mawiała 

sora Bibin.i.ego doszła do Sztokholmu. W 

komitecie nagrody Nobla postanowiono 
przyznai nagrodę pokoju wielkiemu Amery 
kaninowi. Cała Ameryka Południ()'Wa. szala 
ła z radości. NaJbardziej sadowolony jed: 
nak wydawał się, o dziwo, minister wojny 

małej republiki Dominica. 

i.. • wwwddllk ....... -- • IDlllq, 
Od lilb lat ,.. „ prÓ'ŻmO al411 głowi, 
llo je t ow wygllł(ie.my w.: &a.ma., 

~ jemWmy całki- jednakowi. 

Lea „ po..t4Pft - Irm~ ~ 
A „ Ol.esd.a ctwi. .aię uśmiecha. 
Dlatep 06eł tyje od ózi~ uczęmw1.., 
4 " JeQe Wihliak. IDlllll stc&Sme99 pech&. 

'Wiii iał' „. h ........ „ . .-.„ 
Te Oleł ~ Miai'9' 
~ MJdos~ ..... Ol-'.,.. ........ ~ 
Jit '.lllŚ s)edł-. tylko dwie, 
01-1• -.,;bomł łlnoszek. 
A ilfCfW 4aJl- ..... 

Mw1w1..,•c-'' 9' 
..... a.dl jej ... „ 
~ Ilię, ~l!'la „ .... 
~ Oleśł NG. .... s -~ '1nłt.. 

~ ~lll'llllOWT włdlW 
e«pU'WDłd lllOjej pl<>n: „ rok-a dostałem prry~. 
Lea ~am. dost.eł - on. 

~·-io.~·~ • Bo łM moh aJco6ayt -~ 

- Qr:aemnl na nułacll p.binetowydt poja

wia~ llit wnroa1d, aby wypowiedzi~ wojnę 
sąsiedniemu peństlwu. W ówcas wstaje mi-

nister Karbu 1 oświadcza: 

- ~ JlNlÓ'W, .me mamr • • utrzr 
ma6 pokoju a pacom się z:acllclewa wojny!. 
Może po pierwszym., gdy wpłynie niooo go
tówki - ale terar., w ostatnim tygodni.u 
miesiąca T ! n 

Wobec tego Wojnf ecllacsa • clo p(err 
llBeg'O.i 

Ale wtedy, ldedy wszya::y c!os•e111 pen-

~ Dikomn mów :nie ei.ce •~ ~ 
wojny, bo weey8C1' 9' w dobryclt i przyjaz 
Jlycll IDMł:rojacA - k()IUIQ cl!.oe sit b16 o peł 
aym ~dlm l pelnej kiemeal T 
~ ..aiJało „ :pneliwmanle, „ A.me 

ryb PohJlbdowa (pom Argen~ Brazy-
114 1 Peru) jest ~ llpQ\:ojnym kon 
tynenkm,, 

- Niech imd prowadzi\ W'Ojrry, my eprT.e 

dajemy m. prock dla Jldch sa.l~aH 
mdowoleni CMlijczycy, śledząc uwa.ł.nie 

Jron:fiilcty, ze.ryaowu:Jiłoe ldt na dalekim 
wecllodzie. 

Powoli cahł ~O łacłru!li:il przeni-

- w~ wylaA! monJe atramentu, nit by
ście wy mieli wylać morze łez i krwi 

Wobec tego lal atrament. ~dee jego były 
S'Llacll.etne i wznios.le. Projektował stwo
rzenie wielkiej uni amerykańskiej ,obejmu· 
jącej wszystlt1e państewka Ameryki Połud
niowej i Srodkowej . 
Wieść o znakomitej działaJności profe· 

- Kiedyż, aca, kiedy! - wzdychał z nie 
clerpli'WQŚeią - ten Bibini powróci 7.e Sztok 

holmu! 
Gdy dowiedział si~ wreszcie, te dostojny 

uczony zawital z powrotem do kraju, pole
c:ił go natychmiast wezwać do siebie. 

- WiDszu;;., - rzekł eerdecznie mi.ni<fter 
- winszuję panu. profesorze, w imieniu re-

publiki Dominica. 
- Nie ma czego - bronił, si~ dostojny 

staruszek. - Ja prze9i,et nie dla nagrody-
- Wiem, wiem - przerwał minister -

ale tym nie mniej tak& nagroda pieszo nie 
chodzi. Za.ras: ile l o ~e po przeliczeniu 
na naszą walutę! 

Kiedy Bibini okreA11t 80lllę, minister d 
gwizdnął s pnejP.,. 

,.._.. Fiu, fiu - alet to majątek! P anfo pro
fesol"l'..e: czy jest pan patriotą, czy kocha 

pan Domini~! 
- Cóż za pytanie! - zdziwił się uczony 

- To się chyba rozumie samo prrez się! 
Minister podnióał się s fotela.. 

On 'lllDl'łl'Al pewnego razu. 
A. do !JIOb. ..will mnie. -------------~---„1.„ ... „ ............ „ .... _, __ , __ „ ..... . 

- W takim razie - oświadczył - spo
dziewam się, że· z otrzymanej nagrody po

kojowej uczyni pan odpowiedni użytek i 
prz.ekaże· ją do d~cji naszego rrriJ'.i

sterstwa. Akurat zdarza si~ okM.ja. że mJ? ll'ESOLY GLOS 
mmtłf111111nm1AnlłlRUlm• .... UIWUUWłfiłWWNWWWUllARIW __ ... __________ _ 

RO Z .R Y W KA 
:w.,, „ ..... - ___ ,.....,. -

,,._ l pay~ - Koat.akt - m6wJJi -
• łob4I łnldnyr JM 9t "łrhMclwl9 .alkac!f 

Albo: 
- Jaltłe tal .... ~ Qllowlet wwpdł

. CIMll1' - sros.uom - bes łqiio, }U ks rękL 
,-1conoll .w.. ZebNłem "'" .te „ (X1'flflc9 
- w «lbJe ~ L. .lllllołylłem telełoa. 

DJ. kontaktu I w ~ teby ~ ,.tę, 
I"* n:łiowjek wtiPdJC!aNR"f. I, .r.lleQ)' wJk1e. od 
... • Mi ..-.istu począwny, .kontoltt ~ eiq
... • ~ malo o4 ahu:hawltl • .-ęc.1eale 

-~ Jak.JA miły gło.r kQb.tecy l"'SekonywGf .mnie, 
je jestem kochany i mu.uę pójśc! na danclllfl 
pod ..Pokuną Wydrę#, lłleznany barytoa gro
.Ił p1.1es tubę, .te jak do ttzletJ.iątrJj "'• oddam 
IO.OOO złotych, to on 1e mną alę pollcsy1 
z dWOl'Ctl Jwle}owego pylano .In.n.le uroczylcJl!J. 
lciedy wło.ktwle mam zam.Jar wyładował ~ 
war, 'inYWGBO mnie. rozpaczliwie do chorego 

- I do potaru1 proponowCJnO ml nylrf!!llll kupno, 
"1obll wledzq c2ego; dolarów esy benzy.ny_ 
Przekonywałem, natura.In.i~ 1JW01ch roZ111ów

e6w, u zochod.z.I omyłka. Ale Jlłało kto s nJch 
ehcJal ml mwlerzyŁ Sprawd:zaJJ numu tele-< 
bm J J<lę.11 JIG czym kwiat •lol, łe JdloUI J• 
Iłem J .łal'ty .oble robię. 

Rozmowy. łe tak pow1e.m, ffifY'W• trał1a1y 
Jllę nad1c4. JC.Jedy bowJem }« s Joolet próbo
wałem .Ję połą~ 11 pn:yjaclelem molm, K{!
slea, fO odf><YwladaJ ml .1 regały Zw. Hodow
c6w Pertch.laka., Centrala PoJowanl« Teluzy, 
Bzltolw ArtystyCl\ln~ Ma.guHJoge'łl Job sklep 
1p<>tywc.ry Antoni Wotnia.k. 
Wniosłem reklamac/ę do łlDędu łelrJ/onlcs-

IH!gO. ... -- - wy~tloee. ...,.... "fOk.11 
p.relena}e do Mł.rpanea I w ogóle Jm glupatwo-
at głowy n.le MWrGCGJ. 

Znojom! i pr.ryjacleJe., kt6nry .mn.le namów•I 
• le.le/Oli, próbowali ml dodac! ducha. 

- Nie llKll'tw ~ - pocie.n.alt - pocJetp 
b>oc~ d1c h.Jtwy I qwJJJsac}J, po pew.nym 
CJlfUIJe Clpalłllf alt -.ne}e l llędzle blcrłoł 
k71błę<We. 

,,Poderfl"'. ,_.,. „ pow~ • ~ 
llp(U'Cd ..,. "° „ Mklod<llem., febr ~' 
tylko die .kontaA:ta l te.by nle byc! Jo.k bez rę
.lrL C2y;tby ~ rsecsywMcJe nJe mot.na 
lllc pol'O(llJł ... chron.lczne „omyłki"' 

O wpół do tn.ecJeJ w .nocy obudzlł mn.le ter 
kot leieJona. 

- Ju.rekl - l/f'Yłal MOOJcf, dama1tl gloc. 
- Jurek - odpawiedzJałelJI ponuro. 
- Nie. T• chyba nie ty - sasJanow11 a/ę 

gloa. 
- A pewn}e, te to me Je. 
- To %daje &lę pan Bogd(JltJ 
- To.k, pan BogdC!ll. 
- Ach, Jui poznaję. Dobry wfeozó.r panu. 

NJech pen poproaJ Jurka do aparatu. 
- Nie PoPT<>nfl. 
- Dlac.1ego' 
- Bo JureJr. 6'ę urbtqf. 
- Ur.t.nął &ię1 Przec.Jet Jurek ll1e pl/er 
- Pije. Do gpodlego pJje. 
- A pan - Mdrtał w •łuchawe. f'l'oeJl -

jego przyj-Ode" 
- Jal Ja go__.. • plll1aht-. 
- o, Bote-
DtlU]l~ dnkr ode.rwał ...Je lełełOfl od ~ 

bl adu. 

„PO AMERYKANSKU" 
PO AMERYJSAIQ"SK11. 

TRANZAKCJA 

Ili'. Ja.chon • Kansu Clły, U.!.A. (11:on
"81'WJ' mięsne „en cros'1 nriedza Ołl'Ócl soo
lociClSDY. Dyrektor pob:mJe mu wnystka. 

- Chętnie kapię Zoo dla moich clzleet -
l'TttJSe Jackson. 

- A MY KUPIMY CllĘTNTB PAN'sttm 
DZIECI DO NASZEGO Zoe - odpowiada 
spokojnie dyrektor. 

l!tOLOlt WŁOSOW 

DwaJ aełowłe rosma~ • 1woloh wzęcl-

m~k. łak. ltary Johnson poslwłal • mnie 
.., pracy. 

- Phi! Ja mła.łem un;ędnłezkę. lrł6ra była 

koleJno BLONDYNKĄ. BRUNETKĄ I RUD,\. 

&WESTIA wmn:o 
~ZIA: Prseprasam, Ile pant „ JałT 

DAMA: Przeżyłam Z3 wiłlllDY, 

SĘDZIA: Ile razyf 

SWIAD0ME MACIERZ'YNSTWO 

Miss EDen skończyła właśnie 18 laL W dzle6 
.lei aroclzłn matka woła ~ do siebie l mówł: 

- MoJa chop. Jesteś Jut clorosbł pa!UU\< 
I medlu11:0 wyJdzien -.au\L Chciałabym w!ęe 
• tobą pomów16 • pewnyoh clra.ilłwych, In
tymnych kwesłtacb. 

- Dobrze - eclpowłada misa tmea -
A CZEGO MAMA PRAGNIE SIĘ DOWIE· 
DZIEC! 

KAŁY ..Lrl'llAZ"'. 
James Mae Clelland ~o clługim wahanfu 

postanowił kupić sobie auto. Wyt?rał naJmnleJ 
sze f naJtańsze. Dręcsy co Jednak pewna wął

Plłwoś6. 
- Panie Mae Klnłeeela - irwraoa Się do 

apnedawcy - a my te aate nłe mźyWa 

przypadkiem cl11Zo benzynyjl 
- Aleł 1kąd? Łrikę wedwłe. 
- Stołową. cr.y łei .cl herbab-1 

kWESliA CZASV 

A.merybnfn • Cbleaco wwłada Io talm6włd 
I bte ~ wlełć clo lądu. 

- Czy mam na pana aaeJi;a6T - pyta 
szofer. . 

- Jeten ma pan tyle czan...._,, ' 
De? 

- '.!'BZY. LATA. 

ma nabyć więksq partię czołgów z USA 

I - ~rseprauoa bardzo. ny }at mea.nos i zamienić W' gruzy tł ~ !cara.gu~! 
PJ,plal Eh, ciężkie jest tycie pacyf istów w Ame-

- N~ .wte. Wynedl. ryce, nawet w tej - łs.ci~skiej, oo do któ-
- A .kiedy wr6ci1 
- Wcale nie wrcSd. rej ustaliło się jut przekoo.a:aie, że (poza 
- Dlaczego, proszę /'(11141 Argentyną, Brazylią. Peru) jest stosunko-
- Ares.ztowooy M Aadufyeła. ko· k t 
Rozmówca ,1 jękiem odloty/ .mm.w.q. wo spo Jnym ootynen ~ 
Wieczorem na dźwięk teJelonu podslc~- t!:umaczyfll J . S. 

Iem Jui .1 pewną przyjemnością. Polubiłem----------------
.w6j nowy łlPQ.!ób zalaf.wianlG pomyłek. 
l neaywilc.le: 

--' Ciry „ elenltan!• pana ~torca Ouł>-
C%f M1 

- DoJctoni, •• me - c.wczyJtc. 
- Jałc ło, PrsecJeł Je11scu waor•J-. 
- Wc:aoraj tek, • <ktl - ale. 
- Prouę panc, jestem jt:go poc}etltkq. C.o 

się •lało z doktorem Czubczy.kiem1 
- Stalo .1Ję ło, eo 11tałoby alę .1 panJq. gdy· 

by paniq dłutej kcsył. 
- To VJOC.ry1 
- Umorł. 
- Jezu.a Marla/ 
Pomalutku nie tylJto Je, cle I cma lftOjfJ 10-

dzill(l przyzwyczaiła Ilię, ba, Mwet oczekiwała 
oo pomyłki telefoniczne. 

Bardzo to było przyjell'Ole byc! poniekąd pa· 
nem cudzych losów: Mbl}Gc!, a.re.sztow~ roz· 
dzielac! dwa serca kochające, uniewatnlac!, 
jednym słowem bardzo powabie Jtroc.iowe 
tramiakc je. 

Niestety, lta!da pny/emnolc! nwat ml~ nv6j 
koniec. Czy to dlatego, te Ilię aparat ,,roz
grzał", czy też z tego powodu, te 11ię ludrlom 
omyłek odechciało - telefon uiczqł dzlałac! -
jak to się m6wl bezbłędnie. 

A wielka 11z.k<>da. 
Bo, powle<lzcie aaml, eo m rouyw.ka pr.ry/· 

mowac! telefony od JJrtafomych J przyjaciół, 
którym trzeba nelelnJe odpowkzdac! na nudne 
I banalne pytania: Co słychac!r JaJr. się czu-1 
;esz1 Kiedy się wbaczymy1 Nic clekawego. 

Ludwlł Jerzy Kent · 

Do niejednej 
h ehcJałbym wJedrl~, • panJ, 
s w .Id.lenia ty IM Jnł sn.ona, 
.ICl /a.kle pieniądze -wła.§clwJe 
jeat palli lcr.lt p!ę.k.nle ubrGllOr 

Codzlennle maa Miny lrapeJua, 
cod.z.! emu e ma.u in.Ile lclecll:I -
I wlszq na tobie brykznty 
tak. jak aa .tr:.ralti& porzecsJd. 

NHI Je11tem s Koml•JI Spec/aJne1. 
z prokuratury, .n.I s U. B„ 
ale pomylleć es~. 
podumać czasaml., lubię. 

I my.łlę .oble ' myllę. 
I dumam J dumam: ach, :ro ooJ 
Chyba nie douJaJ, pani 
do lego wlaanq pracqi 

Mq.t łd a drybG lłle kupli, 
bo wiedzq wnyscy •a mi e§cle, 
ie mq.t twój sarabJa brutto 
n.a mle&!qc trzy.na3cJe dwielde. 

I myllę, l my.łlę, I Ale w/em, 
I diabeł to chyba od.gad.n.te: 
CZY PANI SIEJ PUSZCZA PO ClCIID. , 
czy TEŻ PO CICHU MĄŻ KRA DNIE' 

Bajeczka o clobreJ ba bel amerykańsldeJ 
-k 1.I. I I 

Hale pańsłwo: ~ czemu ło dobn babcia. ~ ta.kle lfkanUwe sęb7'. • 



łłow.Y rok szkolny 
Nowy rok sz:lOOllny! Rerż to mł<>cty.ch serc 

bi1je żywiej nia dźwięk ty;.h m:agicrz.nych słów. 
Po d'wumieslięoznyr...h wa'kacjach, spędz.onych 

beZ'tros'ko na kol':Xllli-ach, ol>orech cz;y nawet pól 
kolonli!aci1. powrócą DJasxe dzieci oo murów 
l>Zikomycli. f],by n.a nowo podjąć trud i rad-:>śC 

nau:ld. Zgłoszą się także ~ UCZilliów no
wych, rorz.ipor.zynia.jącyc.h dopiero szkolę, 'xky
wa.jącycli się od dziecięcych zabaw i po raz 
pierw-my kosrtujących nowych ivainteresowań. 

Za. k.iil!ka. dni szkoły otworzą swoje !)Od'vroje. 
Podtn.iecenie palllUje wśród kierownk:twa, które 
kończy przygotow-a!llJia do JJ=Yjęcia. d"l'iiatwy. 
Te k:ii1loa ·dmi d:z.il.elące 11Jas od początku roku 
~Olmeg') wiiruny irówndież wykorzys'!Jać mat!k! 
na wyscyikowamie s-wodch · cl7Jieci, aby w ?O
r:iądlku, bez żadnych bralk.ów w garderobie, 
r-o:iipocz;ęły ohOdrrenlie do si.koły. Wyreperowa
rrle sz:k->lirlej sulkiiell!ktl.. upranie 1 upraśOwanle 
11li.e mow być 7.0St'llwi-one nia ostaotnią 0-::hwilę. 
T'!Tlleba moŻe spi!'il.wić nowy fartuszek ałbo sta
ry doprowadtzić do porządku. Należy p".lprzy
i;~ć g=iati db chłopięcych kurtek, wywa
bić pl.<łmy, :ziacerować d!z:iury, spr.awdzi.ć calooć 
~ I - I2eCE bair<tz:o ważn,a - obuwi.e. 
Trzeoo prrziejrrae<: je i oddać w p.:nę do szewca, 
aby nie dioprowad:zić już w pierwszych d'ni.ach 
cbiodzienia do szlkoły do opus'll::ziania dJni na.uk.1 
z pc>"WQCln.i c!:zj:u.rawych butów. Te i wiele iJilillych 
jes7JC!r.e przygotowań, jaftc obejrnein.ie lomistrów 
l teczJek, czy nie domagają sńę naprawy, to są 
lkonieame czynności. które każda matka czy 
opLekunika. wiinrut podjąć przed r07ipoczęciem 
roku szikolneg'.> .Dzięki czoujnooci op!ieki domo
wej nad staill..em odiLieży OOlieci, wyniosą Oille 
z domu z.amiłowainie do poTI?ądku ii nauczą &ię 
go utrzym,.wać nadal. Odciąży to cz;ęściow0 
roaitki w ich pracy gospoda.:11Skiej od re.jęcia 
&ię tymi spraw<mlli. mś d'Zied na.bdorą !)OCZU· 

cia OS'ZOZędności !i cz.ysto6ci, co na pewno uła.t 
wi im życie. rns.) 

Spółdzielnia Pracy Kobiet 
powstaje w Stolicy 

Około 1 OOO kobiet ntgdzie llJLe %4tlru<lm.ioo:yd 

P') paesztkoleclu w ciągu ositaitnd.ego roku mia 

2'11%ło ~ W 16-tu Wlll\S"ZlaW'Sk.ldl spółdzihel

zdach. W roku bi~ llltkolono tyle -o 
kobiet co w ub.łeqłym i ~ tllderowanie 
fl()'Stają oo.e do pracy. Aby ~~ wszystkie 

now-o ~0111e kobil.ety, wyro.n.ił11. się k<>
nWc:zność mlożeoda n()'W}'Oh spółd!zde:ID!. Ostat
ni>') praysitąpli()Do vr Wa!rS"Zlawi•e do budowy 
trzech nowoc:reśnde u:re:ąd7Xllllych bairakóvr, w 
których w ciągu najobld~ czaSIU urucho
m'iOna. będz.!.e na fwiększ.e. w ilr.iraju spółd'7.ltelnd.a 

pracy, 21atru<lmdia.jąca 750 kohi~t Il4 Jedną 2:1D.iia 

nę. Będą one pnaiocl'W'ftłr w roemaitych <tz:La
łach pr-Odukcyjnyoh Ill?Wej spółdz.ielnt wielo
branżowej, a mianowicie w konfekcji. dlz:ie
wiarstwie, c2laipkarstwie oraz. w dziale zabaw
karskim i meblowym. Poza diztiałami produk
cyjnym1 spółd2lielnd.a f>os1adać będ<ri.e d>z.i,ały 
usługowe, międ:zy illll!lymi - pralnię. 

( 

Na zjeździe we Wroclawiu .„ ko~ 
biety,mónifestowaly swą nieug.iętą 

wolę walki o pokój 

' 
!usze, torby sP'acerowe i pl•aŻ<YWe orae; pa.nt')fl~. 
· We wrze·Ślliiu bewrobotne, które otrzymają 

Wykom:ystu jąc surowiec, którego na terenie świadectwo uk~ńczenia teg".l kursu p.rzysrtąpią 
naszego województwa mamy w bród, Liga Ko- do pracy va•robkowei w spóld7lielnil sztuki prze
biet zoorga'!liizowała w seii:mie letnim kufli wy- mysłu lud-cYWego. 40 kobiet zostanie s<kreślo
robów ze stomy. Bewobotne kobiety reikrutują- nyc.h e: ld.sty bez.rob')tnych. Liga Kobiet w po
ce się z wdów i matek oba·rczonych c!Jziećmi czouciu sipelmdonych obowi.ązików będzie patr?_
opanowały w ciągu tnl"eeh m:ies!ęcy techni'k.ę nować nowej spółd:z.!ielrui i dbać o 1ej rorzwOJ. 
wyp1'atani.a ze shmy. S.pod wpr-awnych ich Na z.ałącwir,tych fotografiach prmecistawiamy na Zad:emoDJStirowame modele vy'loon<Mie 7: t-ak / 

palców wychodzą p!'Zledmioty :z:astępujące pa- szym czytelni011kom wzory wyko'lloanych ze s~o tanieg" surowoa jak słoma. mchęcl\ może 
pier i tekturę. Pows<tiaje ze słomy pudełik.o na my prziedmiotów. Nie jed!nej z nas !)TZyda się wiele spośiród naszych crz;ytelnicziek do nabycia 
cukry i czekol<idę, opakowmia. do flaszek itp. !)Odręczny kuferecrz.ek, praktyC7llla toreb'~, a · umieję~nośd .• wyplatandia". Odip':>Wliedn.ie ku_r5! 
Specjalny dwiiał stanowi g.ailante•ria. z.e słomy piękne kwi.aty zawse;e będą 01Zdobą każdego ziorgan!l~Je dla . amato,rek te;go kun57ilu ID1JeJ• 

jak paski k")rale praYJ>inJci do suk.ben, kape- ubL')ru . scowa Liga Kobiet. 
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Jak pracują gospodynie powiatu radomszczańskiego 
OrgenJrziaib~ ł ccgenitraromy Kół Gospodyń 

Wilejs1kk:h w powiecie J'lldom5zczańsilWJ;l n.ie
chębn.ie WS1p0IDinają po<:Eąt:ki roku 1947. kiedy 
to w kwietmD!u po raz pi.erwexy w tX>'wd.ec~ p<>
częły sdę oa:ganiz.ować ~erwsze K'Jł,a Go.spodyń 
Wiejskich. · 

Najtru<lin.iejs-zlł paeS"lllrodę w kh orgian&xo
w<llliiu stanowi:iły włiaśnie._ gospodynie wiei· 
&kie, które nrlijalk. nńe m-:>gły mozumieć, po co 
potrze!Yne są te Koła.. Bo przeciea: 1 gorować 
po1lroafią i gospodaJrzyć. Kobieta -:i.a wsn przy
zwycz;ajoo<a jest do pracy i poz.najoe ją już 0d 
najmłodseych la:t, na cóż jej jeszcze n.a stoare 
laba n.a uka 1 
Okaxało się jedn.alk z ODasoem, ~ got>ować, tak 

jak do tej pory się robiło, a gotować tak, 
jak należy - to wielka różnica. że można 
i trzeba Sll.ę jesz=e wiele nauczyć - 1 szycia, 
i wychow<inia c!:z,ieci, i orgam2lacjó. gospodar
stwa, i h:>dowli kur i wielu, wielu :iminyich :qzie

czy. 

Pierwsze kursy kxoju 1 qydlia on11: n!Cfone!
nego wyżywienia zoryanń.ZQw.ane w ~eh 
Gospodyń Wiejskich, ściągnęły do organ111r.acH 
wiele kobiet. 

Dziś w 20-tu zorg4łlb:owam.ych Kotar.:h jest 
już ok. 500 gospodyń. Co prawda nie jest to 
j~ d'l!Żo, ale licrzba ta stale wzirasta i nd.e 
tl7.10ba już przeiko:nywać kobiet wie js'k.ich '? ko 
n:yściiach, jakie diaje orga!11imacja kob1eea, 
Dlatego też cl:zdś w powiecie Łatwiej rełożyC 
5 kół ndż przed rokiem śaiągllląć do K<>łia Gos
p%yń Wiejski ::h jedną czlonkimię. 

Dlatego też należy z optymizmem i wii(!!J:ą od 
ndeść się dQ planów Zwią!!:ku SamO!)Omocy 
Chropsikiei. który prrewidu je utworzenie w l.>. 
roku w każdej gminie przynajmniej 3 Koła 
G')Spodyń Wiejskich. 

W Meclńcech tych pod n.iieobecność ~~ 
ców, 1a.mullndonych przy pracy w pol'tl, pełn• 
opiekę t wyżywiien.ie 7.lillalarzły Gzied. które w 
l<a1'!lch ubiegłych tej opieki w ok.resdie ;l;niiwnym 
były zupełnie pornbawiQlle. 

Mait'lci-chłopki za J!J<ISzym JY>Średnifctwem. 
skład!ają serdec"lllle d!z;ięk.i K-0łom G-Osipodyń 
Wiej~k.ich, któr~ rorg.an!'rowały clrt.i~ciń-:ie. w 
miej.ocowościach - BrudZlce, Skailka l KOOJJ!ec• 
pol. 

W d1liecińcach malazłY 0tpiekę dzde-i w wie
ku .')cl 3 do 7-miu lat Były ()l!le dwoa razy cl!Lien 
n.ie do·żyw:ane. Akcje dziiecifaów subwencjo
nował w 1Z1I1aaz.nej mierze Powiatowy Zvr1ązek 
Samopomocy Chł-0pskiej. 

Przed kobiecą OTganiza ~ją g')Spodarczą n.a 
wsi w okresie zbliżającej siq jcs'eni stoi obo
wiązek rozszerzenia działalności Kół Gospodyń 
\Vie jsk:ch; przez objęcie ramami teJ ·:>rgan.i:zia
cji większej il-Ości wieśniaczek. utwo~eme 
nowych Kół, szczególnie w ty ~h gmcinoach. 

Obecnie prac.a Kół Gospodyń W:ejskich w 
okresie p-0żniwnym n.a nowQ odżywa. Kończy 
się akcja O'pieki nad dzieckiem chłopskiJil. kto 
ra w tym roku dała imp'J'Jlujące, rezultaty. Na 
okres żiruiwny Koła Gospodyń W1ej'5k1::h w Ra 
do.ms7lCz.ańs'k.im .ltOI'ga.nirzowały n11e mniej jak gdzie ich jeszcze .:n.ie ma. (D'z} 

. iekne mają dzieciństwo 25 dziecińców dla dZiatwy wiejskiej! 

wa Nie tak - jak ich rodzice! Zwiedzamy łódzl<ą Izbę 
Najpiękniejszym okresem w życiu czlow:e

ka jest jego dzieciństwo. Od pierwszych lat 
żyda kształtuje sdę rozwój tizyczny, mo.ralny 
i myślowy czlowieka, przysłonięty przez dal
i;ze wydarzenia., ale ni-ez:a.ta.rty. 

W systemie kapj'talistyCZillym beztroskie 
d-zieciństwo było udziałem tylko n.ieliCZillej 
garstki uprzywilejowanych. Dzieci robotników 
do nich lll'ie noależały. Ich wychowywała ulica, 
znacząc na całe życie chronicznymi choroba
mi, przedwcz~ną dojorz.a.lością i nałogami, pa
czącymi charakte·ry. Powodem tego była c1ęż
ka praca zawodowa rodziców, zmuszo·nych 
pozostav.>iiać 61We dzieci pod tak zwaną „opie
ką boG.ką", z braku właściwych urządzeń 60-
cjalnych. NieHc=ych tylko ulioa hartował.a 
i ci, silnii w prreżycia i doświadc.zelll!ia wyra
stah na przywódców ruchu ~obotniczeg·o i w 
latach późniejszych wybi•jaJ.i się na czoło w 
walce o wyzwolenie c,.złowieka pracy. 

* * Czasy się zmieniły., zmienił <'Się też system 
wychowywrnnia robotniczego dziecka. Przeko
nują nas o tym odwiiedziny w Polskim Mo
nopolu Tytoniowym, na te.renie któ.rego z.naj
duje s,ię WZIJ'rowy żłobek i przedsz.ko,Je. Oto 
garść faktów, &wiadczących o wychowywaniu 
nowego człowieka w ustroju demokra.cji lu
dowej. 

Jedna -z pracujących matek, O'b. Oiecie:nska 
zagadnięta przeze llllil>i·e, jak jej silę układają 
warunki pracy, oświ<idc:z.a: 

„Nie mam przy kim dziecka 'l'JO<StdWlić, "Więc 
musiałabym przestać pracować, aby je wy· 
chować. To by mi odebrało wszelkiie możH· 
wości utrzym.ania się. Drugie wyjście - to 
przyjąć kogoś do domu, ale jak to z.robić, 
kiedy się zarabia zaledwie na własne utrzy
manie. Dzięki żłobkowi - mówi dalej ob. Oie 
cierska - jestem samod'Zielnym cz.łoW'iekiem 
l ma.ro możność wvchowa.nia IDD ieao dziecka. 

Zdaję sobie sprawę, że mam to do zawd-zię- N a stację Łódź-Kaliska wjeżdża właśnie, tki .na rzecz. Ligi Kobiet. ~rz<;:ciętnie. ~O -:=-
czen.ia obecnemu ustrnjowi, który n.ie tylko pociąg. Tlum ludzi szeroką falą płynie ku 40 matek i około 60 dz.ieci przeirnJa się 
wyrwał nas z łap kapHalizmu, ale wychowuje wyją_ciu do miasta. Są i tacv, którzy jadą przez lzb.e Dworc:;wq w .C'lągu doby. Bywa 
dzieci w w<irnnkach, na jaltie nde mogłabym dalej, a w Ło<izi mają przesiadkę. Ci uda- 1ch mme.7. bywa i w1gce.1.. . 
sobie nigdy !)Oiiwolić w d=u··. ją się do poczekalni. Jakaś matka lokuje .w Izbie. Dworc?WC.! lez1!. na .widocznym 

Inna matka, ob. Ander60wa, wskarz.uje n.a 3 swoje nieletnie pociechy na niezbyt czy- mie1scu księga zazalen: Prozn9 Jedna.le sz.1'" 
swoją 7-mioletnią dz,ieiwc-zynkę i mówi: stej lawce, z westchnieniem myśląc o dlu- ka;-:i ta.m slow ~rytyki. Jakf!-8 mat?>-a dz~Q-

- „Nie wiem .co bym zrobiła, ż.eby n~e gich qodzinach oczekiwania. Dzieci są zmę- ku1e Li.dz.e I~o~iet z.a troskliwą opie~ę! in~ 
przedszkole. Chyba puścić dzieda.ka na ulicę. czone, chcą spać, a jakże tu spać w gwar- r:a chwal~ ?iigienę. i .por~ądek .. Na.Jwię_ceJ 
Teraz mogę spokojnie pracować ,bo jest p-0d ne.f poczekalni na twarde.i la1de? , J~dnak mieJsca posv;ięcaJą matki na ov.::.LS.a-
dobrą opieką i ma szczęśliwe dz•ieciństwo, n,ie Do stroskane.i matki podchodzi .iaka..~ pa- n~e rl'!'ile.go, naprawde serdecznego przyJę· 
takie. jak jej rodZ'ice". ni i z milym uśmiechem zaprasza ją do 'm~ , 1ak1.ego. doznały z~ strony personelu 

I istotruie. Oglądają<: żłobek i przedszkole Izby Dworcowej, zapewniając, że tam znaj te.1. placo1t:ki.. Korzysta;ące z Izby Dw_orco
stwierdzamy, że wyposażone są one w na jno- lizie wy.godnie.isze rnie.isce rIJ..a sic7Jie i (lzie-1 w:J rna~k1 nie .szczę<lzą r.:or:h.irn1 feJ p~
wocześniejsze urządzen~a i prnwadume przez p k·z co· t d 0 e w m,eJ ]achov·czy11ie 
wy!>walifikowąne opiekunkii. Zadowolone '. ru ci, i spędzi cw..s do chwili odjazdu. o i - w.c~. ua ni ni n . . , . . . .., . 

ku minutach sn 1·uż na mieJ·scu. Dzieci zo- chcia~Jj by Jeszcze me Jedno zmiemc i po~ 
miane twarzyczki dz~eci św1i<1dczą o zdrowiu 'Y 

i dobrym odżywiamu. ·wwrowo prowadz.on.a stają umyte, dosta.ią gorące mleko i wkró- , praivic. 
kuchnia i dobrze Ul.opatrzona śpiżamia ~wie- tce zasypia.ig w czystvch lói.4?CZ7w.ch. Największą na.szą bo?ączl,cą .fest szczup
cą czystośoią. Urzędujący lekarz-p-ediatTa «:u- Pierwsze co rzuca się przyjemnie w oczy lość pornieszczenia, - trzeba z,alwpić no
wa nad zdro.wiem maleństw, stosuje w miar~ w fabie Dworcowe.i. to czystość i por<>:(!,- 1 wy stól i krzeseieczka dla clzieci, a o fun
potrzeby konieczne zaboiegi, jak np naświe- dek tu panujący. Zajm.nje dwa niewielkie dusze jest trudno - ale i tak siaramy so
tlanie kwarcówką, soluxem i.tp. Stosowana bialo pamalowane pokoiki. W pierwszym bie radzić. jak się da. Wida!5 to staranie 
szeroko profilaktyka chron·i prred chorobami znajduje się umywalka, kuchenka, na któ- w uśmiechnięte.i buzi m.<~?ego bobasa ba
wieku dziecięcego, żłobek i p.rzeds7!olcole maj- rej zawsze mo:?ma zagrzać kawę cz~/ mleko, wiącego się jakąś zabawką ( bo i zabawki 
du ją się w specjalnych budynkach w o gro- kojec dla najmłodszych obywateli, 1 nie- dla dzieci też są!) i w spokojnej twarzy 
dzie, w k.tórym drieci spędz.a.i'ą pogodne dni. umiejących jeszcze cho<lzić o własnych s·i- matki, nie potrzebującej wyczekiwać 10 nic 
Dziied rzeczywiście znajdują tu opiekę nie lach. Tu urzędują pielęgniarki, riiacujące zbyt czystei poczskalni. Ta placówka Ligi 
gorszą od matczynej, zaś mat.kii pracują w spo na 3 zmiany w ·ciągu doby (po dwie na Kobiet spc~.ia należycie swą rolę i praca 
koju, że ich pociechy mają ws.zystko , czego każdą zm~nę)_. W na.stęp.n'!(l'l't P_okojlf. urzą- nawet. zri-::ijduje sl~wa uznania i?Ś'.Ód fa
im do rnzwoju potneba. dzt;m~ 8YP!4l1!ię. Zap~~n'l.aJą Ją lózączka C:h<>'U!cow Jf!; U?izytuncych . . H'. ksiązc:e za

Opuszc:zając ten zac-i;a.roiwa111y twiait dziec- dziecinne i piętrowe łózka dla matek. Iz"Qa zalen zna.1du1emy taką opinię specJalisty 
ka, jakże różny od przedwojenn~o, myślę, 1 Dworc01oa została uruchomiona w czerwcu zagadnień Opieki Społecznej: 
że- waorankd, kt~r~ 6two.r:zyJiśm_r z<1;ledwie w r. ub. ~tar~iem Ligi ~~bie:. Do chwili „Izba }est śliczn'IJm przykładem jak 
trzy l~ta po woJlnae, muszą utwierdz.i.ć w prze- obe~eJ km_zystalo z nieJ olwł_o 7,BO~ rYUf· na małeJ przestrzeni można rozwiązać 
k~>namu, ze. przez co.ra-z dalsze rozbudowywa- tek. ł :prawie_ dU?<l razy tyle_ <!-Zteci. JeJ <lzta , zagadnienie 01Jielci nad podróżEjącą 
i:i~e urzą~en wychowawczy~h i dos~o~~lenie lanie Jest, ~~lkim dobrodz_·ie;st.wem dla ma matką i <izieckiem. Jako pracownik 
ich, dajemy me tylko piękne dz.1-ecmstwo tek podro-:u1ących z <lziecmi, przy czym Opieki Społecznej zachowam w pamię-
dz.i~":· ale tworzymy, nowego, re.cjoo.alnie korzys~anie z od_pocz_ynlru i urządzeń tu ci ten wzór do naśladowania wszędŻie 
d~ zyoia, pracy i walki przvgotowa.nego czło- Z1W;idUJą<Y'Jj2k się 7est '!Jezplatne. Matki, tam, gilzie przyjdzie mi zająó się po-
Wilek&. fBiaaJ ktore stac łla to, akladaJą . dobrowolne da- dobną pracą". WĄSIKóWNA. 
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