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Hota Polski do Francji
Sekretarz Generalny Ministerstwa Spraw Zagramcznych ambasador St. Wierbłowski przyjął w dniu
28 bm. ambasadora Francji w Warszawie p. Jean
Baelen, któremu wręczył' notę następującej treści:

•

Twój!
ra aly wita posąg
I

-
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...""... ............_.....................__....._......._........._... II
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I
Mickiewicz jest i na zawsze będzie blis7ci masom ludo- I
I wym, ponieważ umial lączyć gorący patriotyzm z troską I
I o wyzwolenie czlowie7ca. Umiał dojrzeć tę wielką prawdę, I
I że szczera i pratedziwa miłość Ojczyzny ujawnia się naj- I
I pełniej w glębokim i rewoltwyjnym internacjonalizmie. I
I
(BOLESLA W BIERUT: Przemówienie inauguracyjne na I
I
otwarcie Roku Mkkiewkwwskiego) ,
I
--~~~

ryczałtem

mem układów o wymianie towarów
w ramach clearingu.
Rząd polski stojąc stale na stanoWARSZAWA. W dniu 28 bm., kończącym jubileuszowy
(Tekst pmem6w.ienfa podajemy
wisku. że zawarte między nim a rzą
Rok MlcliliewiC'atwski - odbyło slę w Warszawie odsłonlę- oddzielnie),
dem francuskim umowy pozostają
cle pomnika Adama MIckiewicza.
Prerz:ydent Bierut w towarzystwie
nadal w mocy, zmusrz:ony jest jed.
wiceprezydenta m. SIt. Warszawy
nak stwierdzić, że zaszła w ukła..
Na uroczystość przybył Prezydent
miasta, fabryld, porty, orze- I strzelecIdego dokonuje symboHczdach clearingowych zmiana ma nieR. P. Bolesław Bierut, Marszałek
my pola trak.torami, pracuje- nego odsłonięcia pomnika.
uchronnie wpływ na n10żliwość peł
Sejmu Władysław Kowalski, członmy rzetelnie, lepiej i sprawRozlegają się dźwięki hymnu nanego wykonania 'będących w mocy
kowle Rady Państwa, członIrowIe
niej, niż dawniej.
rodowego. Oczom zebranych ukaukładów. I tak np, Polska aż do
rządu z premierem Józefem CyraaStowo Twoje kieruje kilo- zuje się droga sercu każdego Polaka
chwi'li obecnej zakupywała we Franfem górnika, pługiem oracza, postać Wieszcza.
kiew1czem. wicepremierem Antonim
cji samochody osobowe, ciężarowe 1
'(orzycldm i .&Ia~załkiem Konstan_
piórem poety. .Słów Twoi:h
Nierozerwalnie związany z blstoautobusy w ramach układu o d~sta
4'm Roko!iSows~,. członkowie. KC
testament S'p~łn~a nas~ narod rią WarS'lawy pomnik Adama Micwie dóbr inwestycyjnych, Z drugiej
PZPR, przedstawICIele stronmctw
j; rząd Pols_
i:1 LudoweJ.
kiewicza znis-zczony przez bitlerowstrony Polska za'k upywała części u
K">chać i ~cić Ciebie bę- ców, a odbudowany ręką polskiego
politycznych, Wojska Polskiego, 01'pasowe, opony i dętki do samochoganizacji zawodowych i społeoznych
dziemy wiecznIe.
robotnika i artysty znów góruje
<l6w w ramach umowy de~
oraz liczni przedstawiciele polskiego
!Dl
nad miastem, patr~nując odbudowej, Jest rzeczą oczywistą, że tli.
świata kulturalnego,
Wśród głębokiej ciszy głos zabieral wuSącej się nowej Warszawie _
może być mowy o zakupywaniu pO'4
• W uroczystości wzięli udzial c~on Prezydent R, p, Bolesław Bleruł.
sŁilUcy Połskl Ludowej,
ważnej ilości samochodów be!Il zakowie korpusu dyplomatycznego apewnienia sobie stałej dostawy cz~
ci zamiennych i akce90riów niezbę4
nych <lo utrzymania taboru samocho
dowego.
Rząd francuski
notą swą z dnia
7 stycznia 1950 r. wytworzył jedno"
1y!1 na uroczystość z zagranicy: ze
stronną sytuację, która uniemożli
~wiązku Radzieckiego, CzechosIowa_
wiła mu wykonanie własnych zobodl. Węgier, BUłgarii, Rumundi, Alwiązań i tym samym wykazał swą
Tyranię tego despotyzmu poeta pię wolę niewykonywania przyjętych Da
banii, Niemiecldej RepnbliIm Demotnował bezwzględnie w swych utwo- siebie zobowiązań, Rząd polski naln'atycznej, Francji, Włoch, Belgii,
t aeh, przenikniętych nienawiścią do tomiast ze swej strony wykonywał
W, Brytanii, Szwajcarii i Austrii.
Wokół pomnika _ las sztandarów.
ciemi.ężców. Budził przeciwko nim do ostatniej chwili swoje zobowblP!ac i przyległe ulice _ to jedno
W dniu 28 stycznia br. na uroczystości odsłonięcia
niezłomnie uczucia buntu i walki, zania w całej ich rozciągłości,
morze głó ....'. Są delegacje fabryk,
pomnika Adama Mickiewicza 'w Warszawie Prezyznajdując uznani.e i poparcie w naj- W tym stanie rzeczy rząd po1s'k;l'
instytuCji państwowych i samorząbardziej postępowym, choć 5ZCZUp- widzi się zmuszony do oświadC'Zenie,
dowych _ wszystkich stołecznych
dent R. P. - Bolesław Bierut wygłosił następująee
łym jeszcze wówczas liczebnie, śro- że dopóki :istnieć 'będzie obecna, niezakładów pracy. Licznie przybyła
przemówienie:
dowisku patriotycznej inteligencji i normalna sytuacja,
wytworzona
młodzież, mury, rusztowan~a, baJkomłodzieży. Nie jest r6wnież przy- przez naruszenie 'Il'kładów przez stro
ny, okna, a nawet dachy 'okolicznych
padkiem, ~e już wówezas - przed nę francuską, rząd polski nie będzie
łomów stały się trybunami dla tych,
R da
stu trzydziestu i stu dwudziestu la- miał możności lokowania zamówień
lla których nie starczyło miejsca w
o cy(
utw~rach, w wybuchowrch cZ<ęsto ty - twórczość Adama Mickiewicza dotycrz:ących dostawy francuskieh
pobliżu pomnika.
Z najgłębszym wzrus~eniem skła- wzlotach jego artyzmu poetyckie- spotkała się z gorącym oddźwiękiem dóbr inwestycyjnych w ramach ukła
" s t ol'lca P ol sk'l LU d owe j hołd go, rozwijającego się na podłożu w śr 6d przo d'
h kół m
' t el'IgenCJI
..
.Uroczystość otwiera w :imiem'u d a , d ZIS
z dnia 19 marca 1948 r. W szcze'
h narollJącyc
d"ow SOWlans
ł . , k' h
' du
. k·szemu
pisarzy polskich i Stołecznej Rady naJwlę
z twórc ów naszeJ' głębokich konfliktów społecznych.
mnyc
IC, ze
gólnOŚCi rząd polski
nie będzie w
Narodowej czołowy polski. poeta re- kultury narodowej, Zebrani u stóp
zarówno wczorajsi hitlerowcy, 5tała się zarzewiem głębokiej przy- stanie lokować zamówień na sprzęt
wolucyjny, Władysław Broniewski, odbudowanego pomnika wieszcza jak i dzisiejsi, nie mniej od tam- jaźni poety z ówczesnymi rewolucjo- samochodowy jak również na insta"Przypacll mi w udziale tru- tym silniej odczuwamy więź z jego tych tępi i opętani głupotą iaszyści, nistami rosyjskimi i z największym lacje i urządzenia inwestycyjne, prze
dny i zaszczytny obowiązek- P?tężnym i, nieprzcmijają~ym g~- nie są w stanie zrozumieć, że tyranią, poetą rosyjskim -' Puszkinem. Mic- widziane układem z 19 marca 1948
mówi Władysław Broniewski muszem two!-,czYp1, z pł(}mle~ą ,51- cllawieniem wolnej myśli, :zm,i.szcze- kiewicz w pełni wawał sobie spra- r. i układem z 27 maja 1948 r .. a
_ przemawiania u stóp pom_!ą tych .ruezrownanxch, wlelklc!t niem nie można zabić twórczych zdo_ wę z tego, jak głęboka przepaść które do chwili obecnej nie rrostały
nika naszego największego l rewoluc!Jnych, uczuc, kt6re budz!ł byczy geniusZ11 ludzkiego, jak nie społeczna dzieliła despotyczne war- jeszcze ulokowane.
narodowego poety
w narodZIe gemalny poeta w chWl- można. zahamować wzbierających stwy rządzące od narodu rosyjskieTym niemniej rząd polski będzie
Za chwilę ujr~y tę uko- lach najpiękniejszych natchnień i re ial
wolnościowych i wyzwoleń- go i rozumiał więź ideologiczną, łą honorować zamówienia ulokowane
chaną postać ... Warszawo! Pol wolucyjnych wzniesień jego myśli.
czych ,i~ei, skoro przenikną ?ne czącą przodujące i rewolucyjne gru- <lo dnia 20 !Stycznia 1950 r, i wypł)""'
do , mlhonowy~h ma~ ,ludzkIch. py społeczne narodu rosyjskiego wające z nich zobowiązania. Za zesko cała! Wielka to i piękna Daremna o-kazała się bezgranicz- W
chwila!
nie podła ze t ba b
' Ó
latr podsyca zar płomlema. Gwałt, z ogólnoludzkimi dążeniami wyzwo- mówienia ulokowane uważane będlł
.
ms a
r arzync w ucisk sił postępu _ wzmagają tyl- leńczyml. Na tej wspólnej podsta- jedynie te, które do dnia 20 stycznia
Jakże ogromna jest potęga f~szystowsl{1ch, .którz~ burząc. pom: ko siłę tęsknoty lud6w ku wolności wie ideologicznej wyrastała jego 1950 '1', zostały zaakceptowane przez
poezji tego, który urodzony w mk Ada~a M~ckf~W1cza mmemah i podsycają żar walki rewolucyjnej przyjaźń z "Dekabrystami", twórca- zarząd przemysłu mechanicznego,
niewoli, okuty w pow.!.ciu, w g~upocle sweJ! ze zburzą w ten w masach uciskanych _ takie jest mi utopijnego wprawdzie, ale tym
W związku z powyższym, rząd
słowem swoim niepodległym SPOSO? rewolUCYJny ~ływ na masy nieodparte prawo rozwoju społecz- niemniej rewolucyjnego w ówczes- polski prosi rząd francuski o polęce
znac~ł drogi swej ojczyźnie, ludz~le twórczegO' d,zlel.a po~ty. Sta- nego,
nych warunkach społecznych spisku nie Zrze~niu Technicznemu Impor
"Nazywam się milion, bo za ~~i s~ę ~rost prz~cI~'me, NIgdy bar
Tw6rczość poetycka Adama Mie- przeciwko despotyzmowi carskiemu, tu Węgla w Paryżu przeprowadze"
rmtu'l:io~y kocham i cierpię kaeJ ~le były, b!lskle"masom l~do- kiewicza dawała temu wyraz w uednakt. e społeczno _ I'deolo"';czne nia rozliczeń z Centralą Zbytu Wft'
'"
ó'
szef. On kochał swój naród, wyro Jak własme dZIS wspamałe
kochał lud i księgi jego dziś'
'
.,
.,
czuciach, w porywach serca, wybupodłoże twórczości poety należy gla w Katowicach, co nieodzowne
d
bł dzi
d
1 przepiękne utwory Adama Mlckle- ehach duchowych, a nie w konsek- rozpatrywać w świetle tych szczegól jest dla dostosowania zawartego
r.hap~aw ę,;z. ą ły po strze Wlcza, pod.nos~ce mowę <?jczystą ~a wentnie ujmowanej analizie spolecz- nych warunków okresu historycznego, między o'bu tymi instytucjarrri ukła
wytyny merz:rownanego pIękna, NIj b wf'
,
dz'
c y ,
Wielki Adamie' Oto miasto d
'l··
, k d ,,'
ne, o em Jego gemusz o wler- wśród których twórczość ta kształ- du do nowego stanu zamówień i do
.
g y ~l meJ - Ja . ZIS - me p:ze- ciedlał żywiołowo w formie artystycz t
ł
" kt' t '
l t
Rząd polski wydał już ze swej
nasze przed tobą, zdruzgota- maWiały do serc legO' przepoJone
'
dl ż
' , , tw'
lk owa a SIę I ore raglcznym sp o em staw.
ne okrutnie, ale zawsze nie- niezrównanym żarem uczucia pa- neJ po o e przeclWlens. l, wa
wielu różnorodnych przeciwieństw strony Centrali Zbytu Węgla w Kapodległe, Oto kraj cały wita tr' t
kt'
h
spo!ecznych, ~wałt tyranow l sla- oplatały również indywidualne jego towicach, konieczne polecenia,
Jak to już rzostało podane do wiaposąg Twój pielln"l:ymując ku d 10 yczne, tV
?ryc sI!rawr naro- bośc oporu uc~skanych pragnął prze- życie. Tragizm poety, którego odbilepszemu j,ltru '"
owe, zaw~e .wl,ązał,Y SIę .merozer- zwyciężyć poeta, apelująe do uczuć ciem była często zawiła mistyczna domości rządu francuskiego notą
Z piedestału' zwalila Cię rę. wal~le, z ~elkl1m d,z~niaml społecz- młodzieńczych, kt6rych orlą potęgą forma zewnętrma jego namiętnych ambasady polskiej w Paryżu z dnia
ka barbarzyńców i ucięliśmy nym1 logolnoludzkImI.
pragnął uskrzydlić nar6d.
poetyckich porywów, miał swe naj- 10 stycznia 1950 r., rząd polski uwa
tę rękę. Ucięliśmy ją w brat-.
Nigdy pełniej - niż dziś - nie
ielki romantyzm rewolucyjny głębsze źródło w ówczesnej niedoj- ża, że !rząd francuski jest odpowie"
nim sojuszu z wy-LW'lleńczą były odczuwane i rozumiane przez
Mickiewicza wybuchnął protes- rzałości tych sił ludowych, które dzialny za powstałą sytuację. Tym
armią kraju SocjaliZIllU. Do.. masy ludowe te najgoręt5ze idee re- tern przeciwko zaśniedziałemu i sa- jedynie były zdolne podjąć skuteczną niemniej rząd polski wyraża swoją
my, posąg Twój otaczające w wolucyjne, które płonęły w wielkim molubnemu oportunizmowi 6wczes- walkę o wyzwolenie narodowe i spo- zgodę na współpracę przy normaligruzach leżały i wznieśliśmy sercu poety-rewolucjonisty i które nych uprzywilejowanych warstw spo- łeczne, Poeta odczuwał to raczej zacji pelSlko-francuskich storunków
handlOwYch, skoro ~lko rząd tran
na nowo te domy. Wznosimy szukały 'vyrazu w najlepszych jego łecznyeh, Poeta widział cel tycia podświadomie, marząc, aby jego try- cuski
zmieni swe postępowanie kt6
w walce o wolność i niepodległość skające płomiennym uczuciem słowo re rzmuruo
rząd polski do za'jęcl~
swego narodu, Pragnął w tej walce trafiło kie?yś d.o mas ludowych: aby obecnego stanowiska,
wzbudzać uczucia bezgranicznego po- wzmogło ,Ich SIły. AI~ ~arzeme, to
/" święcenia i oddania sprav.-ie, wolę m<?g.ło, SIę urzeCZywIstnIĆ dopIero Warszawa., dnia 28 stycznia 1950 l".
bohaterstwa i niezłomnegO' hartu, dZlslaJ, '!' nowych warunk~ch spoAkademię zakończą występy Łódz przenikniętego najwyższym uspołecz łe?zno-hlstorycznych, zasadmczo odklej Orkiestry Symf'lnicznej pod nieniem, które spaja w jedno całe ~lennych. od ówczesnych sprzed
Wydział Kultury i Sztuki ZM, w d ekcj Józefa Pawiowsk·
tycie człowieka z ideą narodową i połtora Wleku,
dele to d ONZ
Łodzi organizuj'e akademiE: ku czci yr ą
. lego. Wy społeczną. Dążenia te szukają często
stotnym dla oceny postawy Adaga m o
W~szcza. Odbęd7Jie się ona w crz.war kona ona koncert fortepIanowy E_ ujścia w symbolice mistycznej, poma Mickiewicza jest iakt, że nie
NOWY JORK, 28,1 Sekretaria'
moll Fryderyka Chopina, uwerturę dobnie jak to się działo nie- tylko całą jego twórczość poetycką, ONZ otrzymał od biura wykonawtek, 2 lutego o godz. 16 w sali Pań- do opery Moniuszki "Halka" oraz raz ze społecznymi tęsknotami u~i- a!e również i całą jego ,pełną tra- czego (śFZZ) depeszę, która stwierstwowej Filharmonii.
mazura z ')pery .Straszny Dwór".
skanych mas ~udowych, Poeta Slę- ~zmu drogę i. w~lkę ŻyCIOWą prz~- dza, że konsulat amerykański w
Akademię
zagai wiceprezydent
'...
gał do źródeł l motywów ludowych, mkało trwałe l mezłomne pOCZUCIe Paryżu, na polecenie Waszyngtonu.
miasta, Edmund Bugajski, zaś spe',rewolucjonizując istniejące formy więzi z najbardziej postępowymi odmawia wydania wiz wjazdowych
f
twórczości poetyckiej i literackiej, ogólnoludzkimi dążeniami wyzwoleń- do USA delegatom 'śFZZ, udaJ'ącym
cjalną prelekcję wygłosi pro. dr.
W związku tl toczącą się obecnie Twórczość Adama Mickiewicza 0- czym\. Walkę o niepodległość Pol- się na sesję Rady gospodarczo-spoJan Zygmunt Jakubowski. Recyta- akcją lustracyjną świetlic lZVńązko- wiana jest do głębi ludowością i tym ski, całe swoje bezgraniczne oddaniełecznej ONZ.
cje utworów Mickiewicza wykonają wych, ORZZ przedłuża obchody Ro bardziej bliska staje się dzisiaj ma- srawie wyzwolenia narodowegO' Biuro wykonawcze śFZZ prosi
Bogdan Majda, Igor Sikiryckl oraz ku Mickiew1cwwskiego do dnia 15 som ludowym,
wiązał on jak najściślej z walką o Trygve Lie, by zwrócił uwagę władz
St, Łapiński, Szereg pleśni do słów lutego. Po zakończeniu lustracji _
ziela poety budziły we współcze- wyzwolenie ~połeczne, ze zwyci~- amerykańskich na obowiązek prze.
, ,
'
,.'
snych mu reakcyjnych kołach stwem walkI społeczno-wyzwolen- strze~nia porozumienia zawarte l)
WIeszcza odsplewa - p~Zy akomP1a \ nnia terenIe ŚWIt etl1c łódzlnch zośrg,a- szlacheckich gniew i oburzenie, któ- CZ;j'dinnYtch nłarodów'j z przodujący- z ONZ w sprawie wydawania
niamencie
E, Przyłęck ego r, zowane ws aną i mprezy, po WlE!- rym towarzyszyły prześladowania mI I eam spo ecznyml.
delegatom udającym siO do Lake
WIniarska.
eone Wielkiemu Poecie,
.ze strony despotycznyeh rządów. _
(dalszy oląg na str, _
SueeesB.'
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Notą z dnia 7 stycrz:nia 1950 r. rząd
francuski odroczył iI'O'kowania, które
.mIały na celu odnowienie umowy o
Wymianie towarów (umowy clearingowej) na rok 1950. Co więcej, rząd
francuski odrzucił nawet polską pro
pozy.cję ustanowienia prowizorium
na czas od daty wygaśnlęcia umowy
i podpisania nowej umowy, co jest
normalnie stosowane w tego rodzaju wypadkach w stosunkach gospo
warczych między państwami. TymczaseM wykonanie pewnych zobowią
zań prrz:yjętych przez rząd francuski
w storunku do rządu polskiego w
protokóle z dma 19 m~r~ 1948 r.
u9t, 4, który m. in. obeJmuJe układ
o dostawie dla. Polski. francuski.ch
d?br inwestY<;YJnych! Jest w załru;:enru swym ściśle ZW1ązane z 1stme-
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Przemówienie Prezyd enta RP Bolesława Bieruta
na uroczystości w Warszawie
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Hota Polski do francji

Dlatego właśnie spotykamy się tu
u stóp pomnika wieszcza z najwybitniejszymi
przedstawicielami
szczyć Bobie Mickiewicza, usiłokultury bratnich i zaprzyjaźnionych
wały sfałszować obraz jego twórz nami narodów.
czości, pragnęły zataić jej rewolucyj
Ul itając gOl'ąCO znakomitych pisane i ludowe podłoże. Burżuazyjna
'fi rzy i poetów, przybyłych z wiekrytyka literacka usiłowała wypalu krajów, aby wspólnie z nami złoczyĆ, lub przemilczeć rzeczywistą,
żyć hołd wielkiemu poecie - łą.czy~
głęboko ludową, społecznie _ pomy się z nimi we wspólnej radości,
stęp ową i rewolucyjną w ówczesnych
że wielkie idee rewolucyjne i wyzwo
warunkach _ mimo wszelkich zeleńcze, którym dawał tak przepiękwnętrznych nawarstwień
mistycz~
ny wyraz w swej poezji Adam Micnych - treść ideologiczną twórczośkiewicz oraz najwięksi poeci i pisaci poetyckiej i publicystycznej Adarze minionego stulecia i Wiosny Luma Mickiewicza. Ważnym i zaszczyt.
dów - ogamiają dzisiaj coraz pełnym zadaniem współczesnych histoniej ludzkość i odnoszą zwycięstwo.
ryków literatury jest wydobyć, odsło
Wspaniałe iskry ich twórczego tanić ł uwypuklić rzeczywiste demolentu długo tliły jako zarzewie w l>el'
kratyczno-Iudowe podłoże społecznocuch i umysłach przodujących ludzi,
ideologIczne twórczości poety, ziścić
aż podchwycone przez masy ludowe
w pełni jego uajgłębsze marzenie,
udostępnić jego dzieło masom ludo- pan~eonu kult~ry 0!S0.Inoludz~I~J, ~a w n6wych warunkach historycznych,
wym. Naszym obowiązkiem jest to ko. Jedno z DaJcenmeJszych JeJ OSlą przeobrażone w walce proletariatu,
uzbrojone w niezawodny oręż socjauczynić właśnie dzisiaj, gdy masy gJllę~
ludowe zdobyły w pełni możliwość
czerpania natchnień z nieśmiertelnej
skarbnIcy największych mistrzów
naszej kultury narodowej - MickiewIcza, Słowackiego, ChopIna, których pamięci p o~więeiliśmy rok ubiegły rok wielkiego jubileuM;u
łeh sztuki twórczej.
IłhodenJia W
amykając
dzisiaj uroczystości
Z R(}ku Mickiewiczowskiego odsło- WARSZAWA, 28.1. Po akcie odsło CRZZ, organizacji społecznych i
1dęciem pomnika poety otwórzmy nfęcia odbudowanego pomnika Ada- młodzieżowych, przodownicy pracy
ja.k naj szerzej całemu narodowi po- ma Mickiewicza, odbył się W Państ oraz liczni reprezentanci świata kul~
fY\7ające do czynu jego poezje, jego wowym Teatrze Polskim uroczysty turalnogo.
Obecni byli również przedstawicieuniesienia. twórcze. Właśnie dziś na- wieczór, zamykający Rok Mickiewi
le korpusu dyplomatycznego z dzie~
deszła odpowiednia chwila, aby wieI czowski.
ki poetycki romantyzm rewolucyjny Na uroczystość przybył Prezydent kanem amb. ZSRR Lebiediewem na
naszego wieszcza zespolić w jedno R. P. Bolesław Bierut, marszałek czele.
W prezydium zasiedli: min. Dyogniwo z wielkim romantyzmem czy sejmu W. Kowalski, członkowie Rady
nu polskich mas pracujących, roz- Państwa, członkowie rządu z pre- bowski, min. Skrzeszewski, przewoStołecznej Rady Narodopooz,ynaj'ących twórcze dzieło Planu mierem Cyrankiewiczem, wicepremie dniczący
8-letniego, planu utrwalenia wolno- rem Korzyckim i marszałkiem Ro- wej - Zaruk-Michalsld, wiceprezyści i niepodległości naszej ojczyzny, kossowskim na czele, posłowie' na dent m, st. Warszawy Strzelecki,
planu socjalistycznej kultury i spra- Sejm, przedstawiciele KC PZPR, prof. J. Szczepkowski - twórca ZTewiedliwości społecznej!
stronnictw
politycznych,
wojska, konstruowanego pomnika, przodow(dokończenie

S

ze str. 1)

iły reakcyjne chciały

Wielkiemu romantyzmowi rewoluAdama Mickiewicza dzisiejsze pokolenie polskiego ludu pracującego buduje pomnik nie tylko
ze spiżu, ale pomnik oparty na najgłębszych i coraz bogatszych pokła
dach ducha ludu polskiego, który
stanie się potężnym oparciem dla
materialnego i kulturalnego rozkwitu naszego narodu. Stanie się on
zarazem jednym z niezłomnych przyczółków w walce o pokój światowy,
o wyzwolenie ogólnoludzkie. W pracy nad tą wspaniałą socjalistyczną
budową wysiłek mas pracujących
czerpie podnietę z potężnej skarbn!cy uczuć patriotycznych i ogólnoludz
kich, które z niedoścignioną siłą
i .mis.trzostwen; budził w narod~ie
,,?-en.:1 nasz ";leszcz - A~a~ !"'lIcklewlcz, a ktore we~z.ły rO~le,z .do

pl'zywła- cyjnemu

Zamknl~(ie

dziś

R· ku

flJroczqsta

z NaBUq,sloHl

CI

I

ność.
Wolność

powszechna

zwycięży!

i(Zowskiego
Stolicq

I

Wyr k w proce I a

lizmu naukowego, utorowały drogę
nowej epoce - epoce rewolucji proletariackiej, epoce zwycięstwa socjalizmu.
Przed stu dwu laty, przemawiają.:
we Włoszech 1 maja 1848 r. Adam
Mickiewicz przewidywał:
" .. .nowe siły, które ailt ob·
jawiają światu, potęga ludu
wszechmocnego i wszechwład.
nego, zapoznana przez tyra·
n6w, zdobędzie ludzkości zupeł,
ną wolność ...
...niech żyje wolność powszechna!"
Odsłaniając dziś pomnik poety w
odbudowującej
się naszej
stolicy
chciałoby się powiedzieć wieszczowi:
Książki Twoje wędrują pod strze·
chy. Ziściły się Twoje prorocze sło
w. a: we wszystkich krajach wzmaga
się walka ludu pracującego o wol-

Y tów

l
nicy pracy: J. Kruc~kowska,. Wa B:szczyk i I. Lepecka oraz hteracI,
poeci i naukowcy. Do prezydium weszli ponadto delegaci zagraniczni,
przybyli na uroczystości mlcklewiczowskie pisarze ZSRR, Austrii,
Anglii, Belgii, Bułgarii, Czechosłowacji, Francji, Niemiec, Rumunii,
Szwajcarii, Węgier i Włoch.
Akademię otworzył min. Dybowski. Rok Mickiewicz<>wski dzięki pracy komitetów terenowych, dzięki pracy uczonych, dzięki uspołecznionym
wydawnictwom, zbliżył do mas ludowych twórczość i postać poety powiedział min. Dybowski.
.Minister wyraził następnie gorące
podziękowanie wszystkim, którzy
przyczynili się do wspaniałego przebiegu Roku Mickiewiczowskiego i do
·k
M' k"
odbudo~ pomm a
IC leWlcza w
War.szawle.
.
~J~cz!sław J~st;un. wygł.oslł przen;oWle:lle o .Mlcklewlczu Jako, poeCle, k.tory z,,:,,:asto.""ał przyszłośc LudoweJ Po!sk~ l śWlata.
(PrzemOW1enle to podajemy na
str. 3),
.•
.
.G01'ąCO pOWltah .:ebran~ p~z~wodmczącego delegaCJI radZIeckIeJ, M.
Tichonowa .. Sło."":" jeg? o. pr~yja~n~
polsko-radzIeckIeJ, ktoreJ mc lUZ
zamącić nie zdoła przyjęte były
przez zebranych niemilknącą burzą
oklasków.
~ybi~ny, po.eta ukraiński. i tłumacz
dZIeł Mlck;eWlcza M; ~ylskJ, od~z~ał

Nota. rządu polskiego do Fran.cjł,
stwierdza.,
że z WinY
naszego
francuskiego kontrahenta zmuszeni
jesteśmy
wstrzymać się z dalszym
lokowaniem zamówień na dobra
inwestycyjne na rynku francuskim.
Jeszcze w 1946 roku, kiedy przemysł francus'k i był
w trudnej sytuacji, zwróclł SIlę do nas rząd fran·
cuski o wysyłanie polSIkiego węgla
do Francji. Pom.imo że nie lstniała
między naszymi krajami umowa ha.n
dlowa i mimo, że nie wszczęto jesZ'"
cze na ten temat żadnych rokowań l."l'ąd pols'ki przychylił się do
tej prośby. Pomo·gHśmy 'Przemysło

wi francuskiemu.

Przystąpiliśmy

wysyłki węgla dla. Francji z
zapłata nastąpQ.
dopiero w
łości, w ramach
przymej

do
tym, ;e
przyszumowy

handlowej.
Przytaczamy ten fakt jedynie po
to, aby podkreślić, że w stosunkach
gospodarczych (i nie tylko gosllodar
czych) z Francja" kierowała na.mi
zawsze dobra wola..
Nie będziemy szczegółowo stresz
czać historii polsko· francuskich stosunków gospodarczych. przypomnijmy tylko. że w ma.rcu 1948 r. zawal'
Iiśmy z Franoją umowę na dostawę
szeregu dól:Jr inwestycyjnych, a rów
nocześnie
podp<lsaJ.iśmy
umowę
o
wzajemnej Wymianie towarów (umo
wę clearingową). Rzecz jasna., obie
te umo.wy były ze 5flba, ściśle zwią
zane Nota polska (którą. zamieszcza
my na str. l) podkreśla. to wyraźnie.
Nota dla przykładu '\VSIporoiua, że Je
żeli w ramach
un:.oIwy o dobrach
inwestycyjnych kupowaliśmy samochody, to w ramach umowyelearin
gowej sprowadzaliśmy części zamien
ne do tych samo<lhOilów. Każdy poj
muje, że samochody bez części zapasowych ..- to niewiellrl pOliyte\{.
Można. by przytoCZyć i inny przykład. Jeżeli w ramach umowy o dobraclt f!n,WjestYlcwjnych rr.ama.wiaUlś
my we Francji na przykład urządze
ma. elelttryczne, to sprawę opa,kowa.Dia tych urządzeń (a jest to matenał wymagający specjalnego opa,kowan~) regulowała umowa clearin
gowa..
W~dać więc WYf3.źnie. że umowa
o dobrach. inwestycyjnych .bez umo
wy c~earmgGwej pozbaWIOua jest
wmelkiego se~.
Tymczas~m Jednak rząd .francnski ~ sweJ n~e z 7 styczma posta
nOlWlI ooroczyc rokowania nad odnowieniem umowy clearingowej. do
dając, że "obecne warunki nie były
by korzystne dla rozpoczęcia rokowań". Zdaniem nasz;ym, za te "obeo
ne waJ'unki" całkowitą odpowiedzdal
ność ponosi rząd francu.S'ld: tym bar
dziej VI'tięc nie mogą one usprawiedli
wUać deeyzji odrGczenla rokowań. W
liatdym ra:z;ie, z uwagi na ścisły zwią
zek istniejący między umGWl\, o dosta~e dóbr inwestycyjnych a umo
wą cleal'mgową decyzja ta uniemożnwia nam praktycz~ dalsze za
mawianie dóbr inwestycyjnych na.
rynku francuskim.
Nie znaczy to przecież, a.byśmy
mIeli anulawać zlłmó'vienia już po_
czynione. Nasze zob()wiązania traktujemy powążnie i uczchvi.e. To. e.os
my zamówili _ weźm ; emy i zapła~
cimy. Rząd polski stot na stan~
sku że umowy podpisane - cIbowią
zują nadal. Rząd polski gotów jest
6czYvWście podjąć, ku poiytkowi obu
stron, nG'nnalne stosunki handlO\ve
z Francją, "skoro tylko rząd francuski zmieni swe postępowanie któ
re zmusiło rząd pOlski do ';jęcla.
obecnego sta.no-mska".
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Wyjaśnienia tego zjawiska - głouzasadnienie wyroku - szukać
należy w atmosferze panującej w
WROCŁAW, 28.1. Sąd Apelacyjny we Wrocławiu
ogłosił
dzisiaj wyrok w procesie zakonników i wychowawców ze zakoni~. 00 Bonifratr~w w czas~e
specjalnego zakładu dla nieletnich epileptyków w Namysło oku~acJJ.,W kr~kowskIm konwenC!_e
WLe. Wszyscy oskarżeni uznani zosŁali winnymi zarzucanych Bonifratro.w, sl,ąd pochodzą 051,.
im w akcie oskarżenia przestępstw i skazani: Wincenty F.lor~za~ 1 osk. Rede! powsze~lmym
Florczak na 7 lat więzie nia, Ignacy Michałowski na 4 lata ZJaWIskIem było przesladowame słab
sZY~!" za.~i~ć, falsz,. 6!>łuda i choiwięzienia, Zofia Dorsz Mieczysław Redel i Jadwiga Smieja
wosc. Częsc uprZywIleJowanych zapo 2 lata więzienia.
konników, którzy poszli na współW wyroku stwierdza się, iż osk. nych wychowanków. Z drugiej stro· pracę z okupantem, prześladowała
Florczak, przeor konwentu 00 Bo- ny sąd wziął pod uwagę dotychcza- pod różnymi pozorami tych, którzy
nifratrów i kierownik zakładu dla sową niekaralność oskarżonych i ich wrog o. odnosili ~ię. do hitl~ryzmu.
nieletnich epileptyków w Namysło- niedostateczne kwalifikacje jako wy Zakonmcy, .nastaw!em an~y~Itle:o.w~
sko chodZIlI g!odnJ, spełnIal: naJclęz w~asny. W1er~z, poswlęc~ny Mlck~ewie, nie dopełniał powierzonych mu chowawc6w młodzieży.
sze prace, bylI ~enuncjo:vam do ge- V;:ICZ?Wl, naplsaY}y w dmu odsłon:ęobowiązk6w nie dbał o stan sanitarW dalszym ciągu uzasadnienia stapo przez sWOlch bracl zakonnych, ela Jego, pommka w WarszaWIe.
ny zaldadu, na skutek czego wychowankowie zakładu żyli w straszli- sąd stwierdza, że w zakładzie dla musieli ukrywać się, a często ginęli Wiersz ten spotkał się z serdecznym
wym brudzie. Wykorzystując swą nieletnich w Namysłowie dopuszcza-I w więzieniach i obozach hitlerow- aplauzem zebranych.
Silne wrażenie wywarło mocne
władzę nad wychowankami bił chłop no się przestępstw poniżających go- skich.
T
• • •
•
przemówienie znakomitego poety
eów, często bez żadnej nawet przy~ dność człowieka. Postępowanie oskar
VI.yrok w mmeJ.szym proc~sle,
francuskiego Paul Eluarda, przyjęte
czyny, kijem, pasem i gumą, zamy- żonych przypomina ponure dni okuJ:st Je- długotrwałymi oklaskami.
kał ich do karceru i ciemnicy, któ· pacji, kiedy to hitlerowcy znęcali się stW'ler?-za na ~{On'iec sąd rej urządzenia urą.gały wszelkim nad bezbronnymi ludźmi. Podobne szcze. Jednym Jaskra~ pr~eJawem Bogaty program artystyczny nzu·
zasadom higieny oraz zmuszał ich mstynkty typowe dla hitlerowców, walki o I;lo.stęp przeolwko ClemnOClie!pełnił uroczystość zakończenia Reku
i 7.aco.famu.
Mickiewiczowskiego w Polsce.
do nadmiernej i szkodliwej dla ich przejawiali obecni oskarżeni.
zdrowia pracy fizycznej.
Osk. Florczak uznany został równiez winnym dokonania przestępstw
!!eksualnych. Dopuścił się on mianowicie gwałtu na wychowankach zakładu: Tadeuszu Stankiewiczu, An.
tonim Krawczyku i Kazimierzu Pa6
prze§tępconm
włowskim, którzy na skutek niedorozwoju umyzłowego i epilepsji, nie
(Telefon~m z Wrocl~wia).
. ! Nic więc dziw~ego, że salę, .ogar-l dzem, ż~ mi~U możliwości szkodli- fragment z działalności "Caritasu"
mieli żadnych możliwości obrony.
Osk. Florczak _ stwierdzono dalej
Przed chWIlą,.
p~zer'-":'1e wlelIn,e - nę!o oburzenJe , ze w dYS~USJl .16 1wego dZlałan:a
.
na terenie miasta Żary,
Zarząd
W wyroku _
dążąc do przysporze- go. !re,brama kSlęzy l. dz;ałaczy ka- ~ow~6w, w tym ~ardzo wle!u kSlę- Co uw.az~ kSIądz z3; konieczne istniał właściwie w jednej osobie
nia korzyści majątkowej dla siebie tolicklch z terenu wOJewodzt,wa wro zy, me, kryło sweJ pogardy 1 rozg0- d.la ~?rOW1ema stosun1www ..Ca-ks.Bilskiegowjednejos0bie.bo
1 dla konwentu 00 Bonifratrów w . cławs!dego, mlaqem w rękacn auten ryczema,
ntasIe ?
nikogo. z faktycznego zarżądu nie
Namysłowie
przywłaszczył kwotę I tyczne dokumenty gestapowskie, deNasz wysłannik uzyskał cenne wy
- Przede wszystkim społeczną, dopuścił ks, dziekan Bilski do obli66 tys. złot;ch, które stanowiły wła- ~onsplrujące rol.ę ks. Samulski~go Do\yiedzi
które niżej podaJen:y. konsekwentną ~0ntrolę: zgodną z czenia rozdziału, lub do przeprowasność zalcładu oraz nie dbał o prawi- 1 p. Paszendy: rue~awny~h dygmta: ŚWIadczą ene o. głębo~lc~ przem1.a- duchem Lu~oweJ PolskI, z duchem dzenia konroIi kasowej i magazynu.
dłowe prowadzenie księO'owości za- rzy tut "CarItasu, pupIlków adm1 nach w SposobIe myslema katol1c- postępu SOCJalnego; kontrolę społe- Biedne kobiety i dzieci na próżno układu uniemo:Wwiając k7,ntrolę i 0- nistratora apt)stolskiego ks. MUika. kich mas społeczeństwa, które mu- czeństwa świeckiego i szeregowych pominały się Q to, co im się słusznie
eenę gospodarki.
W getapowskiej . karcie pers~: rem ~tanąły za :-".ładzą l':ldo':"ą w l księży. rz terenl:1-: k,tó:-zy dotąd byli należało, SpOłeczne pieni..,!:dze, pro.
Osk. Zofia Dorsz, księgowa zakła- nalnej ks. Samulskl~go, w pOZYCJI ob.r0me. moral?osC'1. i UCZCIWOSCj pU- zupe~me" p.omlJa,ru, 1 wpływu ~a dukty i odzież zamieni~ły się w sudu w Namysłowie została uznana nr 13, zatytułow~neJ "Verbmdung b!l czneJ. przecIw wrogom l~du, prze 1 "CarItas me mIel~. Trze?a skon- kienki różnego roozaju i palta ka...
winną nie dopełnienia obowiązku mit ~er Gegner:sel~e~' - (k~mtakt z CIW ,:"rogol? postępu, przecIW agen- czyc z s,ystemem mlan0Wa? .trzeba, ra.kulawe, które ks Bilski wywiózł
należytego prowadzenia k-iegowości wrogIem) - wIdmeJe wypIsane 1'1'1 tom ImperJahzmu.
by ludZIe, by masy katolIckIe wy- wraz ze swoją paniusią gdy na inco unien~ożfiwiało kon'trot . i
ro~ maszynie:
.
• • •
bi.~r.ały wł<l:d~e "Ca!it.asu", ~y wch? terwencję uczciwych obywateli Z0-·
wadziło kompletny ('ha s ~ ra~un!,Bestehen
~chon Ver~~ndungen Oto rozmowa z ks. Borowczykiem, dZlh ~o. mej UCZCIWI. patrlotyczm, stał przenies'i ony na inny teren
'..
o
nut der kathol!schen Bevolkerung"
rOZUmIejący
potrzeby mas ludoApelu,ię do wszystkich uczciwych
kOOWOkSCI .za~~aduI·
'l " ł
k' (istnieją już powiązania ze spole- proboszczem z p0wiatu J elenia Gó- wych, dzia'lacze i księża Dopiero serc, byśmy wspólnie podjęli uczci. s arzem.
gn3;cy " !clla ow~ .1. czeństwem katolickim).
ra:
wtedy atmosfera się oczyści.
wą walkę z tymi co kompromltu:ią
Mleczy!"lłnw lledel 1 JadWiga Smle]a
Ludzie, kt6r,zy służyli w gestapo
- Z wystą pienia ksi ędza w dysDo stolika prasoweg0 podchodzi naród polski, co znjmu ja się szkodli
b '. wychowawcy
namysłow
zrozumiałem, że przebywa!
.
, :z~kładu
'
. • i dla gestapo, prac0wali w społe- kusji.
starszv. człowiek. dele"ctat z miasta wą pra·cą polityczną , walczą "'od_
...
Skle'"f20 , naduzywaJac
. . ' władzy. bill wy - czeństwie katolickim zajm:>walj na ksiądz dłuższy czas w Niemczech? Żary. Prosi o zamieszczenie jego wy stępnie z ustrojem Polski Lud0wej,
chowanków kl.]em, gumą l ~ęk?ma czelne miejsca w .,Caritasie" obok
- Tak Pięć lat obozu w Dachau. powiedzi . Kilkakrotnie upewnia się, oszukują biedotę i nicś'madomych
o::az zamykali Jch do karceru l CIem- utytułowanych hrabiów. hrabi n, o Wzięło mnie gestapo.
czy za.mieścimy,
ludzi; niech wreszcie zrozumieją. że
nICy.
. .
pięknie brzmiących nazwiskach ale
- Za co?
- Dajcie do całej polskiej prasy na podobne czyny nie pozwolimy
W uzasadmenm wyroku pOdkreślo- 1 za to brudnych rekach
- Za wystąpienie przeciw hitIe- - prosi
Delecrat z Zar prosi b
•
k2.rę.w 7, i ą ł z je,G n i az d o dywersantow
. . ' POlltyCZ.
.
. NIemcom
',
. katolik w p0deszlym wie- że • działalność charytatywna"
V zaznaczvc,
n o, :! e,s ą d o rz e.ka .1'ac
.
r owslcm
przed wojną, na
- Jako
ks
dnej s~rony pod uwagę WIelką sz~o. I nych i · złodziei - zostalo wykryte. ówczesnym terenie mej pracy, tj . w ku - czuję się dotknięty taką dzia- Eilslt,iego i jego kochanki trwała l~
dliwośc srJołeczną czrl!~w .oskarzo. i O~az,ano
zebra~ym
d'lkument~, Suwalsz~zyźne. Roz;;mie pan,
jak ła!n?ścią .. Carita~u" .
jaka
miała ta 1947 1948 i PUCZątE'l; 1949. Usunych. którzy dOpUSC.lh SIę pr~e-I mow!ące o zdradZie narodu. kradz'e I bolesne .lest dla mme to ze w .. Ca- mIejSCe na tereme Wrocławia. Nie- nąć go bV'ło trudno bo faworyzował
i
IItępstw wobec p:''';lerzonych lm żach, defraudacjach, fałszerstwarb , ritasie" wr0cła wsk m na naczeJnych wątpliwie, to samo dzieje się i w go ks. administratdr apostolski MI.
ehorych. niedorozWImętych umysło- I wyzysku i pogardzie dla c 7:łowieka, stanowiskach mogli pracować ge,gta innych miastach i miasteczkach.! lik.
",o a przez to całkowicie bezhron. · nienawiści do ludzi pracy.
I powcy, że jeden z nich był księ- Dla przyk~"dn n"'~"""""
_. ___
(C. Dph!'; ~ ·· ·
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Adam Mickiewicz

~:r;:L;~Cji t~'zcb~ ~yć

ZYWY MIC KI E W I C Z
.

POdajemy pOniżej tekst przemówienia poety M. Jastruna, wygło
szonego wczoraj w Warszawie na
uroc~ystości
odsłonięcia
pomnIka
Adama Mickle ....icza.

Uroczystość

ka ta nie była ślepa. Był poetą wolnOŚCi ludów, wlJ!ność tę pragnął 'J.IY
walczyć nie tylko dla własnego na·
rodu. Walcząc z caratem, z tyranią
największą w ówczesnym
świecie.
jawnie i z "prostotą gołębią" WJznawał swoją miłość dla ludu ro-

odsłonięcia

pomnika
Mickiewicza w Warszawie, odbudowanego dzięki ofiarności splJłeczeń
stwa - ma wymowę głęboko symbo
liozną. Mówi o rriezruszczalności na
S~.i kultury narodowej, której najWIększym przedstaw:cielem bvł i
jest Adam Mickiewicz.
•

da.

(Trybuna Ludów)

I

swą poezją.

(Literatura

J ak za trumną Miclciewicza szli
obok siebie ludzie różnych narodowości, tak dzisiaj sto lat blisko po
jego śmierci, pamięć jego czczą lujy
świata: narody Związku Radzieckie
go, narody Demokracji Ludowych.
Czci jego pamięć lud Francji, wbrew
rządcom tego kraju, którzy
jak
pmed wiekiem Gui:zot i Ludwik F'ilip, są niszczycielami wolnoścI, tej
wolności, której całe swe życie oddał Mi<:kiewicz.
Po dziś dzień triumfuje Mickiewicz, poeta, który potrafił wyrazić
Polskę swego
czasu i zwiastował
przyszłość ludową Polski i świata.
Dziś, gdy otwiera się nowa karta
naszej historii, gł'Js poety
br,z mi
dla nas czysto i wyraziście jak nigdy przedtem.
Mickiewicz był pierwszym poetą
polskim, który umiał połączyć żar.
liwość uczuć patriotycznych z dą
żeniami ogólnoludzkJimi. Był pierwszym poetą polslcim, który
głosił
międzynarodowość sprawy wolności

Chcemy ukazać łączność .Jeg,)
$ztuki z treścią życia ludu polskiego. z najbardziej wewnętrznym ru
chem postępowym szerokich
ma!!
narodu.

i

postępu.

W łuku, /Zatoczonym od "Ody do
młodości" do "Trybuny Ludów", wi
dzimy potężną całość życia i twórczości poety, który jednym skrzydłem
sięga

Foto: Ag,

n.

uderza o p~szłość, drugim
do naszych czasów.
Mieczysław

"API"

syjskiego i dla jego bojowników '1 niewoli feudalnej, w mowie ,,Ball " dl d k b
t'
kt'
l d'"
D' d'"
k ł
nosc,
~
e a rys ~w: ~
ory- a
l " Z1a ow \liZys a prawo 0mi był ZWIązany przYJaznJą,
dla bywatelstwa, I kiedy później w "Pa
wielkich mas narodu rosyjskiego. nu Tadeuszu" porównał Mickiewicz
..
'.
1 ki
b
d
. ś'
1.,.
kt'
pl
C7erplącego 7l a . rov;rru z po s m u- rzozę
o, Wle ~acz.L"
~ra
~cze
Clsk samodzierzaWla. Bystrym w~rQ syna, porownarue to będzIe m1ało
~~~ą~ol~1~\o~ęISl~ieP~lylikczn~J, k~l= lciem rea~isty i uc~ciem. szl~chetne dżwięl{ pełny i ~bo~ązujący, choć
~
o
~ go człl)W1eka ogarmał meznuerzone protestował przeCIw memu na pewgOflach moralnych.
obszary tyranii carskiej i marzył o no nie jeden Gerwazy. Sam Mickie.
Wzlotów i upadków Mickiewicza tym, bi' p~~śJ?i jego
zwiast0':l'ały wicz ~ pr~stocie I?owy ,,Pana Ta.
nie podobna naJeżycie wytłumaczyć ~olnośc ~clsrnonym: . Był patrlOtą. deusza : ktorą porownywał do. p~o
bE>.z pmywołania na pomoc poszcze- m~ był rugdy sZOWlmst~. Marzył o stoty pl?senek ludowych,. Widział
gólnych I'>kresów historii, w któ- dp1ach, ~dy narad.y ŚWIat~ połączą I ludowośc sw~go s~acheckie.go po~
Tych działał i tworzył. Wspaniała nie SIę W Wlelką rodzmę. Z SIłą gl)dną matu. on. ktory me posługIwał SUl
jednolitość jego osobowości j stylu wi~lki:go rew()olucjonis~y "piętnowa~ I słowa~i, le~z .tw~rzył naród s~ów.
jest wynikiem skrzyżowania się w UCISk l kłam,s.two ustroJu owczesneJ
~oezJa Mi~kleWlcza . ",?,poWlada
jego umyśle sprzecznych nurtów e~ Europy i wrozył . mu zagładę, ~n~ wY. naJdoskon~leJ w I?-aszeJ !i~erat~e
poki
gnamec, spętany
sprzecznoSClanll sferę uczuc, porywow, mysli człowle
.
swojej Ojczyzny i swego wieku.
ka tak pełnego, jak tylko umie być
Skupił w sobie wszystko co
w
Nie spętanym rewolucjorristą był lud W momencie największegl) natęron"lantyzmie europejskim było postę Mickiewicz w swojej sztuce. Mic- żenia s'wych sił żywotnych.
powe i twórcze: jego rewolucjo.. kiewicz - artysta wciąż
jeszcze Poezja Mickiewicza wyraża nie'nizm, jego myśl demokratyczną, je pasjonuje i wciąż jeszcze twórczość ustanną walkę o doskonalsze forgo humanizm. Zarazem nie był wol jego pełna jest niespod0ianek dla my.
Oświetlona
jest takimi bła·
ny od tego, co w romanty=ie uznać tych, którzy się nad nią nachylają, skarni, że mówi już nie o nadziei,
musimy za prąd wsteczny. Przede chcąc ją na nowo odczytać. Rewolu- ale o zwycięstwie, nawet wtedy, gdy
wszystkim mowa tu o nurtach mi- cjoni= jego mowy jest bodaj przedstawia wydarzenia smutne 1
stycznych. mających tródła w wieI gwałtowniejszy jeszcze od radyka- bo'l esne. Odczuł to najlepiej drukim rl)zczarowaniu, które zwłaszcza lizmu jeg'J dążeń i przekonań. Trze gi wielki poeta, mówiąc Q .. Panu
po Kongresie Wiedeńskim da'ło się ba czytać to wszystko, co było przed Tadeuszu": »Jednak się przed tym
odczuć wśród mas ludOWYCh Euro- nim, by zrozumieć
jak potężnie poematem wali jakaś ogromna ciem
'Py. Do tego rozczarowania dołączy- wstrząsnął mową polską. Trzeba czy ności stolic!ł'"
.łY się nieszczęścia Polski, klęska po- ta~ inwektywy klas~lt6w. w~rszawNawet. pIsane w okr~sie ża11:l • i
wstania listopadowego rozterka i skich, by uprzytommć soble Jaką to rezygnaCJi cudownie Plękne l1ry.-:l
bezwład emigracji.
'
rewolucję w kraju poezji przoeprowa lozańskie dają taką pełnię ludzką·
dził filomata wileński. Mowa poto- że na równi z innymi
utworarm
. TWórczość poety, jak zwierciadło czna, mowa ludu wtargnęła dzięki poety otwierają dalekie krajobrazy,
o tajemniczej głębi, odbijała w so- niemu do wyślizganych salonów jak gdyby pierwsze gaje Ziemi Obie
bie i ogniskowała dramat najlep.
szych ludzi Polski 6wczesnej, kl:aju
/Zacofanego społecznie, ludzi, którzy
szukali wyjścia z zamętu sprzecz.
nych dążeń i zmagań Europy w P"J
łowie dziewiętnastego wieku.

Słowiańska)

Bo gdzie tylko w Europie
jell\
ucisk wolnośOi i walka o nią, tam
jest walka o ojczyznę i za tę walkę
w.szyscy bić się powinni.
(Księgi

Pielgrzymstwa)

porządku

Nieprzyjaciele starego
w Europie są naszymi

jedynymi

spr.zymierzeńcarni,

(Pielgrzym Polsld)

r,

O. gdybym kiedy dożył tej poci ech
Zeby te księgi zbłądziły pod
stmechy,
Zeby wieśndaczki kręcąc kołowrl)tki
Gdy odśpiewają ulubione zwrotki ...
Gdyby też wzięły na koniec do ręki
Te księgi, proste jako ich piosenki!
(Pan Tadeusz -

Słowacki

o Mickiewiczu:

młodości
królował,
budził... był złotej

Co? On? on
Wszystko

EpilOg)

świat'Jm

caqej

jutrzenkd zwiutunem,
lub piorunem.
Nad głowami miliony nowych
gwIazd (ZawieSI1.
On był młody ... d żywy był i wszystko wskrzesi'ł,
Taka w nim była młoda,
"
nieśmiertelna sila.
Wszystko

pocałowaniem budził

(Beruowsld)

Jastrun

w~

Pisarze

•

I

Fragment pomnika Mickiewicza w
Warszawie.
(Zdjęcie dokonane
w czasłe ostatnich
prac przy montowaniu ~ostacł).

·
M
k
oecI o ic iewiczu

P

W walce MicMewicza o szczęście
narodu i ludzkości oblekły się w Mikołaj Tichonow (ZSRR) żący cełej światowej kulturze. W
q
l h t
d"
t h
l
"
.
.
walce z nim, na której C7.ele stanął
~hl~~ ~~;~~ów ą~~~~:p}C ktl~; J~st~ :eznnerrue r~d;. o~'rla~ Związek .Radziec.ki, był Mickiewi~z
choć sami wywodzili się z ~miera C?{ bu IC fn~w.. pr;Ze s Wlc~ OWI ~ym dZiełem ~ed?ym z boj.owmjącej klasy spl'>łecznej, torowali dro "rydzinalY u u yt- ze przydP';l
~I ko:v o w~woler:1e l odrodze.me. ~l
. k lturz klas młodych' '1 ch w u
.. e za'!'Zcz
P:zewo mcze~la ski, UroczystoścI ku czCi Mlc!neWlgę u
I';
.
1 S1 ny
. delegaCJI ZWlązku Pisarzy Radzlec cza Rok Mickiewiczowski jest świa
D~ate~o, mogł StaIlJlslaw Wor~ell J;?0 ikich na uroczystość odsłonięcia pom dec'twem rozkwitu kultury świadeWl edzIec ~pa~u Ta~r'~Szu,
ze nika Mickiewicza w Warszawie. Ju ctwem zwycięstwa o któr': walczy~_zi e10d to .s. OWi "p~eł ~e:feb~ar bileusz
Mickiewicza
obchod7Jily l, najlepsi synowi~ Polski związani
~go o ZYJąc~gO po o e~~.' ra a- wszysbkie narody' Związku Radziec ';'ezłami braterskiej pr;yjaźni ze
m
ją;
sposo e~ prz~\o c ~ Pl'ZY kiego. Wśród twórców kultury świa wszystkimi miłującymi wolność na
l!~ o ą, a 1ZJ gro u wy o. Y':"~?ąc za ta imię Mickiewicza płonie nieśmier rodami El w pierwszym rzędzie z
ród przyszłego naszego ZYC1a .
telnym ogniem.
narod.ainj Związku Radzieckiego.
Wielkość Mickiewicza to potężny
Mickiewicz wyraził w swojej po- Nastały przepiękne czasy, kiedy cała
wyraz zmagań, upadkÓW, wzlotów ezji ,z ogromną siłą to, 00 płynęło. z cien:nota !l'ea~cji ustępuje prz~ sijasnowidztwa i zamroczeń, to żywy głębl serca narodu. W czasach kle- łarm wolnośCI, gdy obóz obronców
proces
przezwyciężania
martwej dy naród jego przeżywał głęboką pokoju jest taki wielki i taki potęż
przeszłośCi spO'łecznej przez zwiastu tragedię n~ewoli, wierzy! w lepsz.ą nr, że .wS7:y~cy. współcześni tyrani
na przySzłości bojownika demokra_ przyszłość l walczył o mą. W nar me mają JUZ SIły, która w cza9ach
cjL Mickiewicz - trybun lU?6w, cz~iej?zy~h late.cJ:1 reał~cj1 nosił. ~ Mickiewicza uciskała i gnę'biła na~
znalazł u schyłku życia twardą 1 nie sobie MlcklewlC1J wielką Ideę przYJaz rody.
łatwą drogę postępu
ni narodów, zjednoczonych w walce To, że dziś do przepięknej War. .
o wolność. Był wyxazicielem tej wi!>J szawy prrzybyli na Jego święto
Był człowiekieIll: czynu, nie ~ylko kiej ~Rr, która tkwiła w sł?Wiań- przedstawi~ie~e. wi~lu n~od.ów! ~o
poetą czynu.
OSlą~nął t,ak Wlel!tą szczyz~ i to łą.czyło go z geniUszem Je?n~ m.ÓW1 JUZ, ze wrelkie lmlę
~stość
m~ralną, ze. mogł pOWI~. Pusozlnna i męzną duszą ~zewczen. MI~kl~Cza, stało się symbolen: ~a
dZIeć. on, ktory z takim trudem pl. ki, pozwalało mu wytrwac w dłu- szeJ ogolneJ radości. Gdyby Mlckie
sał' .. trudniej dzień dobrze prze- giej. trudnej i męczącej walce.
wicz widział dziś bohaterskie dzieło
żyć, ,niż napis~ć księgę". ~Y'ł czloWiel~, ciemnych sił u~iłow:ał~ prlZe swego ?jCZyst:gO naro.du. idącego
wi<'!kiem ,walki Jego. P?ez;Ja konty. szkodZlc narodom ~ OSląg?JęClU t~- wraz z m!lyml narodaffil po dr?dz~
nuowała wojnę z UCIskiem narodo- go celu. W ostatnIm czasIe powaz- do komull1zmu, to znaazy do naJWYz
wym i absolutyzmem wtedy,
gdy nym zagrożeniem dla wolności narOI szego triumfu narodowej prawdy,
ucichły armaty listopadowe, Ale wal dów był faszystowski najazd, gro· zrozumiałby, że wysiłek jego źycia

i%t

rewolukto mm me Jest - upa-

-

poezji. Wchodziła me jak uboga kre canej, rziemi przyszł'Jści. O niej. o
Poczucie socjalistyczne jest popę~
wna. Ządała równouprawnienia i przyszłości, która należeć będzie do dem ducha ku lepszemu bytOM.
zdobywała je, wytrącając z równo-I ludów, nigdy nie przesta'l marzyć la
•
(Trybuty! LudÓW)
wagi konwencjonalne, gładkie zwro-I many sprzecznościami swojego wiety arystokratycznych poetów Polski ku. ten wielki poeta i człowiek czyLud~e epold przeszłej, ludzie z
'Jdchodzącej w przeszłość. Lud pol-, nu, trybun ludowy i organizator leduszą wyschią i nie zdolną do zapaski, choć jeszcze me wyzwolony z gii polskich, on. który śmiercią ''I łu, u~ają wszelkich sposobóv.\
obozie w0jennym przypieczętował żeby zatrzymać tych, co p'>Stępują
~godność między swym życiem
i naprzód.

Poezja Micldewicza, Jego myśl,
Jego sztuka jest ruewyczerpal1ym b/)
gactwem !1arodowym. Potęga jego
twórczości
może i powinna
być
natchrueniem dla współczesnego PO
kolenia, które buduje Polskę Ludową.
Chcemy ukazać Mickiewicza,
jakim był naprawdę . ukazać Go w
pełnym świetle dnia. jaklJ rewelat0!,Q najbardziej twórczych dążeń i
zmagań Narodu Polskiego, jako art y
stę
najpełniej
ucieleśniającego w
pol.
s"\':ych dziełach ideał sztuki
skiej, jako organizatora wyobraźni
narodowej.

Okres historyczny /Zjawiska, kt6Temu na unIę Mickiewicz, wyznacz o
ny jest dwoma wydarzeniami o zna
c7.eniu światowym: Wielką RewolUCją
Francllską j Wiosną Ludów. W tym
"kresie mieści się cała epopea n3paleońska 1 utrwalenie się burżuazji na gruzach feudalizmu, i socjalizm utopijny i początlć soc~a~
lizmu naukowego.
W twórczości
:Mickiewicza ramy te wyznacza z
jednej strony żywiona ideami
wielkiej rewolucjI .,Oda do mlodl)ści" z drugieJ' publicys'yka Trybu,
'"
:"
nmYymLUpdocowz '. OddbYChtaJątCa tym OSda UClem ra ers;wa co" a
do miodości" lecz nie stroniąca od
.
'. '. ..
.
.
.

cJomstą

Foto: Ag,

tej,

n,

.,API"

jaką toczył Mickiewb - oczy-

::::.wmnymwymiMze1Wk!In1m
MickiewiCz jest d[a mnie nie t11~
ko :poetą--romantyk!em. MyM Menie był daremny. Oto dlaczego wieI kiewicza była 'bardzo skomplikow4
kie imię poety łączy dziś przedsta- n.ą. Ode~rał on ogromną. rolę w 1:y-.
y,icieli ~szystkich miłujących pokój c~ SW~Je10~:rodu, a Jeg~wybuI wolnośc narodów,
c t o~a l kg .ę
o te.sz~t=ra w '. a. ~
etaYki~ ha azte ~ ,.w~ gBO wy7.eTJ °6
ó
Paul Eluard (FrancJ'a)
~ ~oe. w,. Ja..... np. yron. w r
czośc MickleWlcza - to r«nantyrzm
W Polsce znajduję pocieszenie w walczący. Walka poety za wolno~~
osobistych troskach moralnych i w zwiększyła jego wartoŚct intelektu al
troskach społecznych, które trapią ne, odd2liaływała na jego twórczość.
mnie gdy patrzę na życie proletaria
Nie może jednak być rewolUCji
tu franCUSkiego - powiedrział Paul poetyckiej bez rewolucji gospodar..
Eluard. W Polsce ludzie nie są smut czej społecznej 1 politycznej Współ
ni. Wolność przynio~ła wam ra~ość czes'na poezja polska, wiel'~e '1\twl
pracy! ~rz~mosła Wllarę i nadZ1eję· ma, Bromewskiego, Ważyka - jes1i
energlę zycla.
w. awangardziE? . poezji światowej.
Dlatego tak chętnie i z taką ra- Silna wolnosQlą Pol~lm. Ludowa,
dością tu przyjeżdżam, Polska S'tała zdolna jest obecnie święcić uroczyś
się dziś centrum narodowym i mię- ciJe, ;przr u~ziaIe ~ał;go. narodu padzynarodowym, centrum myśli pO- mlęc WlelklegO MickieWlcza. My we
stęp<?wej., jakim była ~ra1.lcjB: w 0- Fran~.ii ~e m~my do d,ziś ulicy ~o
kresole kiedy zył tam MICklewICZ. To besplerre a. Pierwszy Jego pomruk
że Miokiewicz wiele lat swego wy- postawiono po zaciętych
walkach
gnania spędził właśnie w naszym dopiero w ubIegłym roku.
kraju, czyni go bliskim wSlZyst!run
Kiedyś w smutnym nastrOju napi
Franc~zom.
sałem pesymistyczne wiersze. Te sa
. ~dzlał postępowych. przedsta~- me wierSlZe przerobiłem niedawno.
CIelI kultury całego ŚWIata, a takze Mają one obecnie ton optymistycl.i mój udział w uroczystoścIach ku ny. Otrzymałem w związku z tym li
czci Mickiewic.za w P<?lsce, !lważru;t sty z. podziękowaniami. M. in. od
za wyraz. sohdarnośCl PO~ltyczneJ. Maurlce Thorem. Kiedy, cierpienie
POStęPOWI pIsarze wszystkich kra., przechodZi człoWlek jest pełen nojów i wszystkich narodowości biorą wej radości i energii, Tacy są cizij
obecnie udział w walce podObnej do Polacy.

I
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"Spójnia U

zwyciężyła

kolejarzy 64: 43

Rozegrany wczoraj w Łodzi ligo.
wy mecz koszykówki między "Spój.
nią" a rewelacyjną drużyną ltOleja.
rzy z Ostrowia Wielkopolsldego zakończył sdę po żywej grze zwyclę.

HISTORIA WYNIKU 16:0

JAK WALCZYLI ASI BOKS Zy
Z piątku na sobotę
trudem otrzyma:1_
śmy połączenie tele.
foniczne ze Sztok.
holmem. W oczekl_
wanJu na telefon o.
garnlaly nas jakieś
dziwne uczucia.

2'.

Czy reprezentacja
bokserska Związków
Zwodowych potraf! sobie poradzić z tak
silnI! reprezentacjI! robotniczą Szwecji?
Przecież w skład tej reprezentacji wcho
dzl kUku mistrzów.
Nareszcie tuż przed p6łnocII ze 6t0\1CY
Szwecjl odezwał się w słuchawce głos
Sztama.
- Pytamy:
- Jaki jest wynik?
-

16:011

- O rety II I
- Nic złego ...
- Jakto nic złego. To przeciet sromot.

na

porażka.

- Jaka porażka. Wygraliśmy wszystkie
liPOtkania i uzyskaliśmy 16:0 na ringu.
- Niech wlt:C pan opowiada, jak to

tam

było.

wyk~lI nadl:WY.
Chcieli oni godnie zapre
zentować ,port; Polskl Ludowej zagrani.
cą.
Najlepszyml bokserami W naszej
Ósemce byli: Kargier l ChYChła.
- Co pan mówi? .•
- Karglera nigdy jeszcze nie wldz:!a.
łem tak piękn!e walczącego. Kargier wy.
grał be;a~lacyjnie,
głosami trzech sę
dziów punktowych. Najtrudniejszą wal.
kEt miał bodaj Nowara.
TrafII on na
dobrego pięściarza, ale Nowara dobrze
rozwiązał swój pojedynek taktycznie
l
ostatecznie Zdobył
przewagę tnln.!mum
1ednego punktu.
- Jak walczył Jaskuła?
- Nasz reprezentant w wadze clęt.k1ej
rozkręcił się w trzeciej rundz:!e 1 stał
się bardzo
nlebezpieqnym prteclwnl.

-

Nas! zawodnicy

cz.ajllll

ambicję.

Składy

hokeist6w
na mecz w Wi;lrszawie
\V sparringowym spotkaniu dw'óeh re.
prezentacji hokejOWYCh Polski A I B
które odbędzie si~ na lodowisku WKS

klem dla Wretlnga, kt6ry ostatecznie
pod koniec walki.
- Jaki był przebieg
poszczególnych
walk?
'
W wadze muszej Kargier wypunktował
Vlklunda. Łodzianin znajduje się w do.
skonalej formie. Szwed miał 600 g nad.
wagi. Walka prowadzona była w szyb.
kim tempie i stała na wysokim pozio_
mie technicznym. Kargier miał przewa.
!Je we wszystkich rundach,
W koguCiej Grzywocz wygrał 2'. Nyber_
glem. Slązak w pierwszej rundzie wal.
czył słabo.
Do głosu zaczął dochodzić
dopiero w następnych starciach. Grzy.
wocz w"lczył z dystansu, punktując leo
wą prostą, Nyberg w ostatniej rundz:!e
był do 3 na deskacb.
W wadze lekklej
Sadowski pokonał
Andersona.
Była to najsłabsza walka
dnia. sadowski nie wierzył we własne
siły,
ale potrafił
pOkonać
mistrza
Szwecji.
musiał poddać się

OL IE

SIT

W wadze półśredniej Chychła usypał
gradem ciosów Wiklandera. Szwed wal.
czył
pięknie.
Był szybkl. Chychła po
pierwszej remisowej rundzie przystąpl!
do ataku. Sciągał kontrami swego prze_
ciwnika i potrafił go oszolomlć. W ostat
niej rundzie Chychla bił jak w worek
treningowy, zwyciężając r6tnicą mini.
mum 6 pkt.

106 kg, Szwed w ostatniej rundzie otrzy_

łodzian 64:43 (2'7:15). Obi.
drużyny zawiodły, a szczegótlnie ze.

stwem
spół

Kolejarza, po l~tórym ogólnie
spodziewano się bardziej skutecznej
gry, opartej na. dość wysokim przy_
gotowaniu technicznym.
Punltty dla zwycięzców zdobyli:
Pawlak - 33, Skrodzki - 11, Mi.
chalak - 8, Płacheciński - 4 i Ka.
bziński 2.
Dla pokonanych:
Grzęda 21,
Bargarek 6, Sitek - 5, Kalaś.
niewski 3. Bracia Cieluchowie
zdobyli 8 punktów, dzieląc się łu.
pem sprawiedliwie, po bratersku.

sierpowy, a następnie
mu cios w wątrobę Mecz z Wrocławiem odwołany
i Wrcting zmuszony był zrezygnować z
Zapowiedziany na. najbUższy ter.
dalszej walkI.
min towarzysld mecz be>kserskl
- Gdzie stoozyaJ.e drugi z kolei mecz? Łódż - Wrocław został odw(lłany,
ponieważ wrocławianie powiadomili
- W niedzielę mamy mecz w Norkoep. gospodarzy, że nie mogą w wyznaplng.
C"wnym terminie przysłać do Łodzi
- A więc do usłyszenia.
swej reprezentacyjnej ósemki.
W wadze średniej Nowara walczył z
dobrze zaawansowanym technicznie bok.
serem Vorsellusem. Jednak Nowar8 prze
szedł do ofensywy i wygrał na punkty
mając

nieznaczną

mał

sllny cios

Jaskuła

wymierzył

"to

przewagę.

zmierzy

Z

.'l1l'I

się dziś

i qdzie

w turnieju

I

Kół

Sportowych?

W wadze pÓlciężkiej Grzelak wygrał
Giron. Gumowe, I - CZPP.
Szkolnej przy ul. Kopeldsklego
z pogromcą Rademachera (CzeChosłowa. nrw 54,sal!siatkówka
FA.I\IA_TKA - PZPR Nr 8.
męska:
cja) Martinsonem. Bokser Szwecji, z po.
Czytelnik - Filmowiec, I.
SIATKOWKA MĘSKAI
Filmowiec, II - Sąd i PrOkuratura.
chodzenia Fin był do 8 na deskach.
Gimnazjum Dziewiarskie I drużyna
PZPB Nr 9 - Społem, 'Koło 88.
Walka bardzo ciekawa. Grzelak walczył - I Glmn. PZPJG I.
Poczta 2 - PMT, Koło 90.
Ł6dzlde Za.ld. Odzlet.-PZPJG Nr 8, II.
seriami i sta le był w akcjI.
SIATKOWKA 7,EJ'il'SKA:
Urząd WOjew6dzkl, I ZWS, II.
G1mn. Papiernicze - PWPW.
W wadze ciężkiej Jaskuła pokonał przez
Gimnazjum papiernicze Centrała
Technozbyt - ZWS.
poddanie slą Wretinga, kt6ry ważył Tekstylna, I.
Ulząd Wojewódzki, n - Centrala Tek.
SIATKOWKA MĘSKA:
stylna, II.
.
przy ul. Sterlinga:
Technozbyt, II - GImnazjum DzIe_ Sala
Zarząd Miejski, II Strzelczyk, II.
wiarskie, n.
Zarząd MiejSki, I P7.Z, Koło 248.
ZOR Stare Miasto - Technozbyt, I.
ŁZWANN Nr 24 PŁZ, Graf.
Ubezpieczalnia - PST OrzeSZkowe'.
Zarząd MiejSki, m Straż Poż.-una,
Książka i Wiedza PZPJG Nr 8, I.
Ponad 40.000 widz6w zgromadziły sze dwie drużyny rozegrały dotychIII.
SIATKOWKA MĘSKA:
Straż Pozarna, 11 Społem, 87.
na stadionie Dynamo spotkania czte- czas po 14 spotkań, trzy następne
Sala przy ul. Drewnowskiej
SIATKOWKA ZEI'lSKA,
rech czołowych udzieckich drużyn żdobyły swe punkty w 13 meczach.
PWPW, I - Glmn. Przem. PZPW l,
hokejowych: CDKA, Dynamo, WWS
Skóra, I - Zarząd Miejsld, I.
Central;L Tekstylna - Zarząd Miej"
i Skrzydła Sowiet6w.
ski, II.
Społem, Koło 87 Filmowiec.
Szczególnie wielkim zainteresowaTPD Nr 4 (Szk. Podst.) - ZWS, I.
niem cieszył się mecz leadera tabeSIATKOWKA I\IĘSKA:
li CDKA z zajmującym drugie miej- w Zw. Klubie Sportowym .. Budow_ Treningi odbywają się w sali przy ul. Sala Związkowca
sce w rozgrywkach zespołem Dyna- lani" powstata sekcja bokserska. Trene. Nawrot 23. Sala jest bogato zaopatrzona
Fabryka Zegarów - CSP 93
Strzelczyk, I - Zw. Zaw. Prac. Finan.
mo. Spotkanie to miało decydujące rem został popularny zawodnik łód'Lki, w niezbędny sprzęt sportowy. Z przy_
mistrz Łodzi i reprezentant W wa. krością jednak trzeba stwierdzić, że na sowych.
znaczenie dla pozycji obu drużyn w były
dze muszej Tadeusz Kamiński.
trening! uczęszcza stosunkowo mało za.
Skóra I. n - Solidarność.
tabeli mistrzowskiej.
wodników, Maksymalna frekwencja to
Przemysł Miejscowy PZPB, Ruda.
12 bokser6w, a bywa. że na sali znajPZM Wytw. 67 - WZBUP Nr 2.
duje się tylko kllku. Trzeba sekCję tę
PWPW, II - Glmn. Przem. PZPW II.
Po niezwykle emocjonującej grze
pobUdzić do bardziej aktywnego życia.
Gimnazjum Gumowe, II - Straz po.
CDKA doznało drugiej porażki w
Treningi odbywają się w poniedziałki żarna, I.
tym tygodniu, przegrywając spotkal piątki od godz. 19.
Skóra nI, I - MZK.
Na uwagę zasługują Styczyński w w-a.
nie 2:3. Dzięki temu zwycięstwu Dy·
Do rozgrywek
o puchar Davisa. dze piórkowej, kb6ry jest kandydatem na
SIATKOWKA ZEI'lSKA:
namo ma
obecnie tą. samą ilość zgłasza się coraz więcej państw. W mistrza l kroku. oraz Łaczkowski. Pew.
Urząd Wojewódzki
Społem 88.
punktów, co CDKA, lecz nadal zaj- strefie europejskiej o cenną nagro· ne nadzieje rokują: Kr61, Łukasik, Cie.
muje drugie miejsce w tabeli, na dę walczyć będą tenisiści następują ~lIk. Czerwiński, szydlowski, Lorenc" i
Karczewski.
skutek gorszego stosunku bramek.
cyeh państw: Węgier, Polski, Fin_
Wszyscy jeździmy no łyżwach
Dużym. zainteresow~niem ci~s~ył la~~ii, Angl!.i, Fra.ncji:. WIoch,. A~.- Skład drużyny Poznania na mecz
się r6wmeż mecz druzyny lotmkow !;tru,. SzweCJI, Norwegu, SzwaJca.rn,
•
.
WWS ze Skrzydłami Sowiet6w, ktÓ./ BelgIi, Izraela, Pakistanu, Peru, Ho· ze Slqsklem
re w poniedziałek wygrały z CDKA, landU, Egiptu, Irlandii, Luxembnr.
Kapitan sportowy POZB _ Muschol
sprawiają.c największą niespodziankę ga, Monaco i Jugosła.wiI.
ustallł skład ósemki Poznania na mecz
tegorocznych rozgrywek mistrzow_
z reprezentacją Sląska (2 lutego w P<l.
skich. Spotkanie zakończyło się
znaniu), powołując następujących zawod

NOWE

ZWYC'IĘSTWO

DYNAMO

T. Kamiński trenuje bokserów .. Bawełny"

o

I

puchar Davisa

. 1"

'WY-I:t------------------:.
225~8

r

Legia
w Warszaw:e,
drużyny wystĄpią w nikiem remisowym 4:4.
nlk6wź od wagi muszej do cI~żklej:
następujllcych
składach:
Polska Połu-dn!owa - Sziendak (Ma_
Obecnie w tabeli mistrzowskiej pro
Wo nJak (Kolejarz Ostrów), Lledlke 1
clejko), Wlęcek, Kaspl'zycki, SkarżY(lsl{i, wadzi nadal CDKA, mając 24 pkt.
Slrek (Warta), Panke (Gwardia Poznań),
Slusarczyk, WOłkowskl, Palu!, Burda,. t. b
18
Katmlerezak i Kupczyk .(Kolejarz Po.
Jerzak Csorlch, Lewacki.
l S
r. 69: ,
przed Dynamo Polska
P6łnocna MakutYllowtcz także 24 pkt. i st. br. 49:22, Skrzy.
znań).
Franek (Warta) oraz Woźniak
(Przeźdzleckl), Chodakowskl. Bronowicz, dłami Sowietów _ 20 pkt. WWS _
"
(Stal) lub Jądrzyk (Związkowiec Szamo.
W ramach akcJi nauki jazdy na Iyt.
Alltuszewlcz, Brzeski l, Zlaja, DOlewskl,
.
.
'.
tuły).
wach 1 zdawania norm na OSF, Woje..
Gansiniec, Brzeski n, Dybosk!, Jalll<:7.1>o. 19 pkt. 1 Spartaklem - 16 pkt. PIerw ::==============::..:=~
wódzkl Urząd Kultury Fizycznej zorga.
nI./Lował dJa mezrzeszonych
(młodzieźy
I starszy oh) punkt nauki w Parku Po_
niatoWSkiego (korty tenIsowe).
Instruktorzy WUKF codziennie w rods.
W ŁODZI
111-17, & W niedzielę 1 śwlęta U-U ucq
POSZUKUJE:
jazdy na łyżwach I przeprowad:r.ają epa
mJny na Odzl1llkę Sprawno~cl FizyczneJ.
DO NADSYŁANIA WSPOMNIEŃ. UTWORÓW
2 INZYNIEROW BUDOWLANYCH
Nauka Jazdy 1 egzamin - bezpłatnie.
Uczestnicy opłacają tylkO wejście na lo.
1 TECHNIKA BUDOWLANEGO
I PRAC O WYZWOLENIU
dowisko .. Ogniwa".
1 INSPEKTORA PRZECIWPOZAROWEGO.
Na miejscu mOŹna także wYPotyczyj!
W piątą l'OCZł'IIeę wielkiej ofeM:rw:Y' ArmIi Radziecbezpłatnie łyzwy. Warunkiem wypoźy.
kiej, która wy%WOł1ta Polskę. Wydaw.nictwo Ministerstwa
czenla
łyżew jest:
Warunki do omówienia.
Obrony Narodowej ".Prasa Wojskowa" wespół z ,,Domem
pOSiadanie dowodu z fotolrafJą 1 bu..
t6w z przymocowanymi blaszkami w
Wojska Polskleto" podęjmuje wydanie wielkiej pracy
Podania wraz z życiorysami należy składać w dziale Kadr
obcasie.

____________

[entrala Handlowa

WEZWANIE

mlorowej

C. H. P. S. -

Łódź,

Przemysłu

ul. Kilitiskiego Nr 138.

Skórzanego

(K. 1135)

"WYZWOLENIE"
~ 2Iłoq

"o

dokumenty, WBpOm!I.fenta. ~
fotografie, rysunki itp. da.jlloe W)Jraz
przetycłom. 1 uczuclom Polaków w pierwszych dniach wy".
wolenta. !dl wdzI~ezno4el dla Ann!l Radz1edldej 1 Wojska
Polskiego.

na

utwory

UŁeradcłe,

Wydawnictwo zwraca si~ z gorącym wezwaniem do robotników i chłopów pracujących, do
żołnierzy Wojska Polskiego, KBW i MO, do iIllte1igencji pracującej, do literatów, artystów, grafi·
ków, ludzi nauki i sztuki, do wszystkich ludzi pracy o nadsyłanie swoich wspomruen, utworów
i dzieł sztuki poświęconych powyższej tematyce,
zarówno specjalnie napi13anych, jak i drukowanych
już wcześniej lub reprodukowanych, na adres:
Wyd. M. O. N, ,.PRASA WOJSKOWA"
Redakcja wydawniCtwa "WYZWOLENIE"

Warszawa, Plac

Zwyclęstwa

4.

Wspomnienia 1 praoe przezn.aozone do I tomu wy.
da.wnictwa należy prJ;esyła6 do dnia 15.n. br., materiały
do dalszych tomów - do dnia I.IV. br.
Za wszystkle nadesłane 1 nigdzie dotąd nie drukowa.ne prace zostanie wyplaoone honorarium bez względu na
ich wykorzystanie. Za prace zamieszczone w zbiorze
.. W)'%Wolenie" lub w mych wydawnictwach i czasopismach opłacone zostanie specjalne honorarium autorskie.
, DZIENNIK

ŁODZKI

Nr 29 (1651)

Z Filharmonii

z

O SA

Na XIX koncercie symfonicznym dzo intensywnie przeżywa muzykę,
którą dyryguje i w tym tkwi pół ta·
jemnicy jego sukcesu. Pół - bo iluż
dyrygent6w potrafi przeżywać dzieło
z
nie mniej intensywnie, a mimo to
kładzie je
przez kapelmistrzowską
nieudolność!
Lecz budapeszteński
gość jest nie tylko artystą przeżywa_
jącym, ale i majstrem w swoim zatu suita Zoltana Kodaly "Hary Ja· wodzie. Jest on kapelmistrzem nienos", poza tym usłyszeliśmy dwie zmiernie wymagającym od siebie
dobrze znane symfonie: "Niedokoń i od drugich . Panując doskonale nad
czoną" Schuberta i "Piątą" Beetho- swoim rzemiosłem, usiłuje wydobyć
vena.
z orkiestry wszystko co tylko moż
Nieszczęściem
"Niedokończonej" liwe, by wykonanie postawić na jak
symfonii jest jej nadmierne spopu· najwyższym poziomie
sprawności
laryzowanie, by nie rzec - spospoli- technicznej - i to jest druga poło
towanie. Potrzeba dziś odtwórcy nie- wa jego sekretu. Wyciąga on duszę
zwykłej miary,
by móc ożywić na z każdego instrumentalisty, dopóki
nowo przytępioną wrażliwość osłu· każdy fragment solowy czy zespoło
chanego odbiorcy. Sugestywna inter- wy nie zostanie nie tylko odegrany,
pretacja Laszlo Samogyi powołana ale i wycieniowany i dociągnięty do
jest wyjątkowo do dokonywania ta- wymaganej przez niego miary. I tu
kich cudów. Cały serdeczny ból i tra- pokazało się, ile z naszej orkiestry
gizm, zawarty w arcydziele Schu- da się wydobyć. Grała ona na ostatberta przem6wił nam znowu do uczu- nim koncercie zgoła wyjątkowo.
da i zostawił na długo nie zatarte
Wracając do dyrygenta, stwierwrażenie. Laszlo Samogyi sam bar- dzić należy, że i interpretacja "Pi/ł"
Państwowej Filharmonii zawarliśmy
znajomość z świetnym dyrygentem
węgierskim Laszlo Somogyi, który
zawitał do nas
Budapesztu. Dobre
sprowadziły go duchy, gdyż kapelmistrza tej miary nie słyszeliśmy
już dawno.
Ojczyznę jego, Węgry,
reprezentowała w programie koncer-

Początek zajęć na punkcie nauki jazdy
WUKF dziś dnia 29 stycznia br. o gollZ.
U rano.

tej" Beethovena stała na niezwyk.
łym poziomie. Nie "Trzecia", lecz ta
właśnie symfonia zasługuje na miano "Eroiki", gdyż bohaterską jest
ona od początku do końca w swym
nieugiętym
zmaganiu się z losem,
nąwet w refleksyjnej zadumie części
Andante i w demonicznym humorze
części trzeciej, po heroiczny patos
triumfalnego zakończenia.
Momentem wytchnienia między
symfonicznym dramatem Schuberta
a bohaterski.m poematem Beethovena była rozkosznie świeża, pełna hu.
mOI'U i obrazowości suita Kodaly'eO"o
"Hary Janos" , zadyrygowana nie
mniej po mistrzowsku.
Ryszard Wagner powiedział kiedyś, że kto chce dyrygować, powi.
nien mieć partyturę w głowie, a nie
głowę w partyturze. Laszlo Samogyi
dyrygował cały program z pamięci.
W ęgierskiego artystę przyjmowano
nad '\vyraz serdecznie, a po skończo
nym koncercie zgotowano mu długo
trwałą owację.

Sto Woyna-Gwiaździńskl

KALEN~!~ZYK W roboto·czaj Łodzi
Hiedziela

•

i~~~~~~~~o
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nie
będzie
h··
d k· h

dla elementóvl speklllacYJnyc I Rlepro. ~ cYJnyc
10-1

mieszkań ~z
.

.

.

ukosa
gust
~Snobizm cOl1tra
t~d.. Pti~~ą~y~r::Jst~~e ~:z;:=-

W sobotę odbyła się w Prezydium łączonych. To samo odnosI Się do
Władze f!Ueszkamow~, ktore dO-~ki poróżniły się i żadna me chce
STYCZNIA
Zarządu Miejskiego pod przewod- kali użytkowych.
NIedopuszczalną, tychczas me .pro:-vadZil~y
d~leko.-~pierwsza wyciągnąć ręki do zgody,
nictwem prez. Minora konferencja, jest rzeczą, żeby w r~botniczej Ł?_ wzrocznej poh.tykl
mles:~aruo~eJ'~UtrudlŃa to współ:l;ycie ic~ mężom,
poświęc0na omówieni u sprawy e.a- dzi różne "kluby" zaJmowały duze I od wczorajszej konfereI?-c)l reallz?-~ którzy razem pracują, znaJą się od
spokojenia głodu mieszkaniowego pomieszczenia, w których np. razI wać będą konsekwentm~
jedyro~~wieków i cierpią niewinnie wobec
w naszym mieście. Nie ulega wąt- nlt tydzień odbywają się mniej lu~ I słuszną ~asa~ę: w robotmczeJ Łodzl~wza.icmnle Wl'ogicj postawy żon.
WMNE TELEFONY:
_ Powiedz mi, co jej się stało?
Komenda MIejska Al. Q .
2óS-60 pliwości. że władze kwaterunkowe, więcej pożyteczne imprezy (czasamJ III!USi byc mieJsce dJla lu~zi zatrud-~
Pogotowie Ratunkowe PCK 104_44. 134-16 poza małymI
wyjątkami
robiły zupełnie niepotrzebne), a równocze- Olonych w produkcji, kt{)rzy obec-~_ pytał skłopotany pan Władysła.w
117-11 wszystko, żeby
złagodzić
trudną śnie nie było miejsca dla żłobków me są bez dachu nad głową.
~pana Bolesława. _ Gdy proponuję,
Bt;rU ~rna
8
sytuację mieszkaniową Łodzi.
lub robotników.
(lot) ,-abYŚmy się
wicczorem wybraJl
WejskJ Ośrodek ln!ormaCjl
lf>9-1f>
Zdarzały się jednak wypadki, że.
~wspólnie do kina, moja żona w 016.
m1eszkania v:>tq:ymywali ludzie, któ
Ue mi nie odpowiada.
Dqżurq opteh
r>zy nie posiadali ku temu żadnych
Zpr~wem
~
A moja zapowiedziała, że sł6w
,. Dzisiejszej nocy dyźuruja aptek!:
uprawnień Nowe zarządzenia, któ~
GIl
~kiem nie odezwie się do mnie, gdy
' Cblłdzyńska
(Piotrkowska 1651'. Glu.
re prezydent Minor wydał wczoraj.
~kiedykolwiek
wspomnę imię twojej
ehowskt (NarutOWICza 6).
Kowalski wykluczają
na przyszłość wszelkie
!
~żony.
147).
Malczewskl
(Wlec.
(Rzgowsk'
~
Co im Si'ę stało?
kowsk!ego 21). Sanleka (Karolet\TSka (8). możliwości nadużyć.
Stokłowski (Limanowskiego 80'. Barto.
Od 1 lutego na terenie Wielkiej l pierwszej narady oszczędnościowe!
Łodzi
o co im ·poszłO?·
.
.'
8Zek (Napiórkowsklego 4.1).
Łodzi nowe mieszkania będą mogli
..
.....~ Wreszcie na przyczynę D1eporozu.
otrzymać jedynie ludzie, ~nni bez
W druiu wczorajszym odbyła się spodarkl p.anstwO\v~J l SPO!d;;lelCzeJ~mien,ia natrafiła przypadkowo trze.
pośrednio lub pośrednio w prodult- w Łodzi z inicjatywy Redakcii "Gło ora1J zanallzował. ro~vnoc~esn~e przY!4cia z przyjaciółek, pani Maria.. PrzJ'
cji. 'Sprawy polepszenia warunków su Robotniczego" Pierwsza Narada czyny braków l medoclągmęć na;'siadła się do Lali w kawiarni i za:rEATR PARSTW. Im,. ST. ,MRACZA. mieszkaniowych na obecnym etapie Oszczędnośc:owa w sprawie indywi tym polu.
'uważyła, że Lilka weszła, ale na.
o godz. 19.15 "Zielona ulica ".
Ostatnie dni.
polityki mieszkaniowej nie będą za- dualnego i zespołowego współzawod
Po referacie t'ed. Lemiesza wywią~ ~et na Lalę n!e spojrzała, Pan! Ma.
TEATR POWSZECHNY - o godz 19.15 łatwiane.
•
nictwa ?SZczę<;llościowego,
któr~ zała się ożywiona dyskusja. w któ-~rla spytała WlęC La.lę o przYClZynę.
"Rozbitki".
Przydziały mieszkań , odbywać sję zgromadziła. f!US'trzów oszCZędnOŚCI, rej zabierali głos przedstawiciele~ _ Wyobraź sobie, co ona mi po.
%EATR .. OSA" Traugutta l. tel. Z7Z.10,
o god2. 16 i 19,30 - "Romans z Wo- będą wyłącznie na drodze ściśle u: pr~edstaw!CI!e~ załóg fa~rycznyc~, poszczególnych zakła-dów i instytu-~wi~dziala' otóź dostałam w paczce
dewilu" z T. ''''esorowskim.
Reorgamz' aCJ'~ techniki dzlałaczy ZWlązk"""""'ch l par1yJ-..
d
h
~
~.
. md weJ'
'..
h
ed t wi':;"l·J
dm1lI1lS" tra '1 CJI gosIX> arczyc .
~z Ameryki perełki. ~u,y sznurecz!rEATR l\Ol\rnDII MUZYCZNEJ .. LUT. rzę o
.
• CJ
I': ki
A ona ma złoty naszyjnik.
!\"IA"
o godz. 19.15 ,.Królowa umędowania zagwarantuje 7Zys~ ~a nyc , prz s. a \lie l ~
przedmieścia" .
łatwiania spraw, wykluczaJąe Jaok:ie przemysłowej z Łodzi l wOJewodzDyskusję podsumował sekreta.rz~który jej mąż plozywiózl z eze..
:rA~STWOWi' TEATR NOWY (uL Da.
,..
Ł~ PZPR - Zebro~s!,i,. który za~~choslowacji. "To są perełki raJszy.
szyńskiego 84) o godz. 19.15 .. B~y. kolwiek możliwości nadużyć ze stro twa.
ny nieuczciwych urzędników. ZnikKonfereno)ę ,~g3Jł redaktor r;a- kC!nczył swe przemowlen~e słO'Wam,~ we!" powiedziała mi. A na to Ja:
gada szlifierza Karhaua" .
:rA~STWOWE TEATRY
2YDOWSKIE, ną również wypadki samowolny<:h czelny "Gł?SU - L~rmesz, ktory mln. SzyTa: "Oszczędność musi sięt,przecież t twój D~zyjnik nie Jed
ZESPól.. WROCŁA WSK! \l ,. Jaracza zajęć lokali mieszkaniowych. Skon- po powołamu prezydium wygłosIł stać żelaznym prawem naszej gospo~z prawdziwego złota!" Powiedz sa.
Nr 2 - o gOdz 1930 ..Wielkie ..ma. czyć trzeba nareszcie z "prawnicz,y- referat programrywy.
darki".
~ma: co jej do tego czy moje perły
ganr.e". - Pożegnalny występ zespołu
mi" rozważaniami na temat ,.usp~aReferent zobrazował dotycllamso..
Is prawdziwe czy sztuczne?
wrocławsk.lego.
wiedliwionej
i
nieusprawledlJmowe
osiągnięcia systemu oszczędnośNa
zako~c.zerue konferencji ze~ra~ Ił
,
nATB L..4.LEK .. PINOKIO" - o godzi.
przy .zajmowaniu ciowego w różnych dZiedilnach go- ni uchwa.l:iJ.i jednogłośnie rezolucJ'ę.~ - Rzeczywiście
powiedziała
nie 12 - ,.Historia cała o niebieskich nej samowoli"
migdałach".
mieszkań.
Władze miejskie wkrahpokojnie pani Marla.. Ale po.
!rEATB LALEK "ARLEKIN" - o godzi" czać będą z całą surow0ścią w tapatrz, zapomniałam ci pokazać, co
nie 16 117,15 "Złota rybka".
kich wypadkach. Zarządzenia eksIzrobilam sobie sama! I zdjęła
misji na dawne miejsce zami.eszka~z szyi oryginalne cacko: naszyjnik,
MUZEA MIEJSKIE
nia przeprowadzane będą bezwzgl~.
Iz pestek dyni, ufarbowany na czer.
JUTRO:
ltL<\.RTYNY

KRONIKA

OSlcz-dnos' c·
elaznym
gospodarki- socJ-alislyczneJ-
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Howa pfllll·ca tramwaJ·ow'a

I

powstanie u zbiegu P6łnocne) I Franciszkańskie)

l=to~~~~a~~~!terJ!~ęknie

od

tła

lIm:eum Prl'bistllryCEU8 - Plao Wolno. ciąży o~owiązek. I?-atychmi.astowego
Od -dłuższego czasu na terenie Ba-I nowskiego poprze-z ul. Masarską," _ Ach jaki śliczny! _ wykrzyk.
lIu~~m14S!~~1 1~.1!:. Wleckowsldflp S8 zgł2sz<Jma zwalmaJącyc~ Się ~iesz- łut trwają już roboty drogowe, któ- Wieńcową St<ldolnianą do ul. Ogro~nęła Lal~ z zachwytem.
l
182 73)
kań. W wypadkach zaruedb~ma t~ch relem jest przystosowanie kil- dowej.
I I ! . .
(te eton
•
go obowiązku, eo przyczyma
SI
• • lki h
Mc d Z i kszone
.
I Ole przeszka.dza ci, ze ani s
U
IIlIs.:.m (rer~2~~~).·e_-O~:rt:I=~:: właśnie do
pan0szenia się samo- kg~ ~~~e i ~dc~ążeni:
StaroPrzed gmachem Urzędć
Wtoli~e-~,.praWdziwYCh" perci, ani z "praw_
nie prócz poniedziałków ... godz od woli przy zajmowaniu, dozorcy i ad
., ..
- wódzkiego I?iała pOws ~ . pę ca~dziwego" złota? _ spytała. pani Ma
20; w ndedziele 1 święta. od godz. 10 ministratorzy pociągani będą do su- mIeJskieJ.
dla tramwaJów podmieJskich,. przY~ria z uśmiechem. _ Mam także in.
do 13; w cliwartk! od godz. 15 do 17. rowej odpowiedzialnOŚci
W efekcie prac pIVJeProwadzonych by;vających z północnych okohe ŁoJny,. z jarzębiny, i jeszc,?le jeden z ...
Prezydent Minor wyjaśnił również przez Wydz. Komunikacji Zarządu dZ1. Projekt ten je~a~ upadł. PrZY~guZlków! Tak, tak,. !ll0Ja Lalu: nie
sprawę tzw. "domów wyłąCZ0nych" Miejskiego
powstała w północnej głębszych
rozwazama~h . uznano~ ehodzi o war t o s c , ale o p i ę
spod gospodarki publicznej.
Poza dzielnicy Łodzi nowa arteria komu· punkt. ten za. nieodp0'?';ledm do b~~k n o ozdoby. Czy. nie I?rzyszło cl
AD~!~e~,~d~ ~~14 ~6 'i~~:,a beE' dmnami wybudowanymi wzO'lędnie nikacyjna Biegnie ona od ul. Lima- dowarua pętlicy, z ra.cJl zbyt małeJ~na myśl, że obydWIe z Lilką postę.
Porem.ek godz. 11
odremontowanymi przez osoby p r y '
pr~estrzeni oraz stosunkowo .wą-Ipujecie i myślicie jak... snobki?
BAJ,TYK - .. Czarci '~:Ieb" - godz. 15. 17, watne, nie ma w Łodzi domów wy_
sklego wylotu na ul. StaromieJSką.~
ERS
~~r!~kd~%;,. ~,:.t 10.
Wkładki związkowe
Ostatnio Wydz. Komunikacji w~,.,............__........_ ............,...._-_....._--_...._.
BAJKA - .. Płomień Nowego Orleanu"
porozumIeniu III Dyrekcją Tramwa-
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dla studentów

I

Łodzi

jów Miejskich w
oram Wydz.
Plantaeji zdecydował stworzyć pętli
Federacja POlskich Organizacji cę tramwajową przy zbiegu
ulic:
l' Studenckich czyni starania w ORZZ! Północnej i Franciszkańskiej.

Rodio
NJImZmLA,

~ STYCZNIA
6.53 Sygnał ozasu; 6.1>5 Program dn'",;
7,00 Audycja dla wsi; 7,15 Muzyka; 8.00
D2lien.Jti!k; 8.20 Muzyka; 8.55 Audycja
"
II •
celem uzyskania wkładek związkoOl~rzymia, nie~budowana p~e- SKRK; 9.00 Koncert Ol'g. w wyk. Wł..
I wych dla stj'Pendystów i studen- strzen, .b,ezpośrednl wylot na ullc~ Oćwi~jj; 9.30 Muzy.ka; 10.00 Skrzynka
St
k
d l k
Id
og.; 10.15 MU2Yk.a; 10,20 Muzyka; ~1.1~
t'
osiadajacych rodziny.
l ~~onueJs.ą. orf1z
a e a w ocz- Od namych korespondentów; 11.22 Pleśru
K
Ok t Mu em Sztuki ow, P .
nosc spraWlaJą, ze punkt ten dosko- M, Kartowicza; 11,45 F'ragroenty serenady
omunl a
z
Na szereru Wydziałach wyższych nale nadaje się na końcową stację smyczk. W Kartowicza.; 11,57 Sygnał C'Z8.
t k!
l Wi"~"'owks!e
b
t
'6
od·· ki h
SU; 12 04 D7JieDlnil!t; 12.15 Koncert rozr.
Sz u , grafiki
u.
uczelni',
zaJ'ęCl'a
13.00 .,;"'-w"da
pr~'ro~'-,'C""',
13.1<" .","'I'
a.
goVi36Muzeum
trwa wystawa
i..V~
rysu
nkó
w ""ą tak rozplano- ramwaj w P mleJs c.
""'" ~
~J = ~
,~
Rembrandta, NorbUna 1 Płońskiei,(o. Ze wane że nie pozwalają słuchaczom
Obecnie teren ten jest oczyszcza-'I dziela w Ij..pi8Jll2.eh"; 14.00 .. U naszycll
l""'u na duże za!nteres.dwanle pu'
Ó
•
l
twórców"; 14.10 Koncert Pol. Kap. Lud,:
;::'J~z~';;ścl termin zamknięCia jej został na pracę z1ll:'Obkową, a więc i ko. ny z g;-u-; w oraz rowe OW~?y przez I 14.10 .. Eugeniusz ~neg!n" kol. ode.
przedłutony. W najbliższym czasie zosta
t ' e z dogodnień przewidzia robotnikow Wydz. PlantacJl, zatrud l poematu AJ. ~zkm3.; 15,00 Kwadr. mI.!:
nie otwarta nowa wystaw3. Każda wy. rzys am
u
• nianych przez Zarząd Miejski w ra zYki l'OOr. 1D.1~ ,,:rartann z Ta.rascon
l
obja
h dl ś 'ata pracy Uzyskamel
. .
.'
_ słuch. dla śWlletlJ.C d'lllec.; 16.00 D'ZJen.
stawa opatrzona jest w popu !i me M - nyc
a W1
•
mach robot mwestycYJnych.
nik; 16.20 "Nasze ehóry śplewajll"; 16.50
śnienia. ZVliedzający mogą WlęC w
u7 wkładek związkOWYCh ułatwiło bYI
.. E~yldo-pedia pojeć ogólnych" _ pog.:
zeum
zapoznać się z przejawami sztukI
RozI
gły pl c
amkn'ęty ul'oo . 700 K
t 1800
plastycznej VI sposób łatwy 1 p. rzystowny.·
k
. któ yeh artykułów dO- /
e
a , z
l
l
mI: 1 .
ancer;
. .. Za g óI'am.l. za. !'Ze•
r
Po'lnocną,
Franci~.~
"Buł
Dyrekcja W:uzeum -przypomma, ż e ,... lm za up me
nkó 'Staroml'eJ'ską,
Z
=-- ltami" _ słuch.; 19.00 Mu;yka: O19.30T'>-'
CZw;lrtki MUl<eum otwarte jest po godzi stępnych jedynie dla czło
w w. kańską i Nad Łódką stanie się par- garia przemaWlia do PoL'Iki"; 2 ,00 ...... ,,;en.
nach pracy od 15 do 20, w niedzielę od
ki
nik; 20,40 .. Kwiaty POlslde" Tuwima;
10 do 17, codziennie prócz poniedzlał. Zaw.
em staromiejskiej dzielnicy ŁO- 20.50 'Muzylta; 21.35 ..Teatr Eter...k"; 22.05
ków do 18.
Mamy nadzieję, że ORZZ przy'- dzi. Tuż obok, lub w samym parku Wis.d. spo~t. ~ok.; 22.13 Progrnm lOk!lny
TĘCd~tn-14'.30·A~,ek1~6:l.3nO~,er18.~O·,sz;;"g~.,. dO~ Do dyspozycji wydecze·k są oprowadza h l '
t
nk'
. d
słusz będzie zbudowana pętlica tramwa- PA .Joutti>' u2,15 Wll3.d. kS'POo11j O!!'p.6!In~1 :l~
~~~
jący. Dyrekcja Muzeum pr05-! o wczeG_ C Y me us osu
Uje Się
o
- .
W ki' .
'd"
\22." 11.= tan w wy. l't. . .
.
od lat 14
, n!ejsze 2głaszanle wycieczek ustnie lu!J nych starań studentów, tym bar- Jowa
w
.
Y onan e JeJ przewl uje Slę Ost. Wliad,; 23,10 Progr. na. jutro; 23,15
TATRY - '.. D.wounlk " Notr('\ Dame' telefonIcznie, nr. telefonu 124-08.
roku bIeżącym.
(p)
Muzyka. taneczna.
godz. 13,30; 16, 18. 20.30; dQQ;W, od
dziej, że jak się dowiadujemy,
lat 16.
Poranek godz. 11,
FPOS gwarantuje., iż otrzymane
PAlQ'STWOWY TEATR NOWY
WISŁA
.. Ra.inis"
- od
godz.
16,30;
wkładki dostaną się do rąk stud~nul. DASZYlQ-SKIEGO Nr 34.
. . " = . _ _ _ _Teleflln 123<02
18.30;- 20.30;
dorZ>w.
lat 14,30;
14.
Pora.nek godz. 11.
DonoSI'll's'my J'uz' o zl'mow"ch
obo- tów, którzy je naprawdę potrzebuOZI!! o ,"odzlnie 19,15 pem)!. humoru sztuka czeskiego autora
WŁóI{NIARZ - .,Czar~1 :t1eb", godzI.
J
WIISZM KanI
na. 14.30; 16.30; 18,30; 20.30.
zach dla student6w, kt6re odbędą się ją.
(zk)
"BRYGADA SZLIFIERZA KARHANA"
Poranek godiz. 11.
w ola'esie przerwy semestralnej w
Kasa czynna od god~y 12 do wteezora.
1VOLNO~C
- "Czarci żleb" - good'z. H pierwszej połowie lutego br. Komisje
16. 18, 20.
b
hłżki dila studentów ł członk6w Związków Zawodowych ",ażue.
Pora.nek godz. 11.
kwalifikujące kandydatów na o ozy
SACHĘTA .. Alf> BabJL I 40 Tozb6jn" miały dużo pracy, gdyż podań wpły
JcÓ,r1 - goo.z:}n,a 12,30; 14.30; 16,30: nęło trzykrotnie więceJ', niż było \vol
TEATR KOMEDII MUZYCZNEJ .,LUTNIA"
18.30; 20.30; dolZW. od le.t 7.
NAUCZYCIEL,E~lERYT,
ul. PIOTRKOWSKA Nr 243
nych miejsc. Studenci wyjadą do taDZI!l i CODZIENNIE o godzDnic 19,15
DZIECIOM DO ł.I\T • WST1!:P DO kich miejscowości
jak Długollole,
zmarł !Ilagle dJia 27 stycznia 1950 r.,
"KRÓLOWA PRZEDl'IDESCIA"
KINA WZBRONIONY
świeradów Zdrój i Karpacz. Obozy
przeżywszy lat 75.
Widowisko muzyczne w 3 akt. (11) odsłonach) Ii. Krumłowskiego
będą trwały od 1 do 12 lutego.
Wyprowadzenie zwłok na c~le~.
Udział blerze caly zespół 3~tyStyC:my
odczyty
Jak się dowiadujemy w poniedzia- I t~rz ł,atolicki \V Rudzie Pab,al'"
CHóR
B Ą L E T - ORKmSTRA.
ckiej odbę,hie sie dllm 29. 1. 1950
Dzrs:
lek o godz. 19,30 w świetlicy ZAMP
Bilety do nabYCia w kasie teatru od godz. 10 do 13 i od 17.
l'olm
o
godzinie
15
z
domu
żałObY
W
l1Jiledzlele
i
święta.
IQ1.98. teatru czynna od god?imy 11.
_ W ś~"ietl.icv. Nawrot 23. o godz. 9.S0 przy ul. Piotrkowskiej 48 odbędzie
przy ul. Ileleny Nr 4, o czym V.a'
_
~czegóły w afiszach.
(K .•~~
walne zebranIe KS ..Budowłatń".
się zebranie informacyjne wszystwi",lamia
przyjae:6ł i życzllwycll
- W sali sportowej 'VI Helenowie. o
. 'd"
h
..
Zmal'lego
god'Z. 11 zgromadzeTllie aktywu. spółdzleI. kich wYJez zaJącyc na wyZCJ wym.!
TEATR »0 S A" - ul. Tl'augutta Nr 1. - Tel. 272-70
arego spo~ywców,
obozy. Na zebraniu tym zostaną 0CORKA.
Orf4 2 pn:e(}st. o godz. 16 ł 19,30 arcywesoła komedio. far_a pt.
- W lok.nJu. PoIudJD.\()wa 11. o god~. mówione sprawy dotyczące zbioro"ROMANS z WODEWILU"
(x. 1123)
nłe 9,
T kontereneja uC"re11l!!ana. ZAMP wego wyjazdu zakwalifikowanych.
• gość. wYstępem znanego artysty Tadeusza Wesoło\V.ld~go.
przy WSGW.
(k)
30 osób zespołu artystycznego - balet - zwi·ększona orkiestra
_ W Z'8lkła.d8.ch PZPB Nr 7, KJitU1skie.
- poony.słowe dekoraCje - barwne stroje stylowe - orygi.
go_ 228
o godz. 10
otwarcie
wna szopka krakowska :! kukiełki. - Kasa CZ)'l1I11a od go d...
W' gmachu.
L<indleya
3. śwdetlicy.
sala. 14. o!!,..EIDilIlli1.nm:• • •E:iRl:Il.~fJ. t:";łI:IE!!2!J1lJlI1l'!P
10 be:z przerwy, tel. 27?70. Przedstawienia rozpoczynają slO
łI'~. 11 !X>sdedz"l1~e nau:towe Tow. Lite.
punktua,ln!e.
Dnia. 21 styczuia 1950 rolm
rackiego im A Mlc.klleWTlC2a.
_ w gmAchu Miejsl~;"j Biblioteki!. uł
znlarł nagle najultochai.szy ojciec
JE KOBlERZYCIUCH
GdlRflska '102. o godz. ;0.30 WlIll.ne zgro.
i dziadek
PA~STWOWY TEATR POWSZECHNY
me.d?Jemrl<e Blbliote<karzy I A~htv.ist6w.
S. 'f P.
ut. 11 LISTOPADA Nr 21. - Tcll'fon 150.3G.
_ W aull ID" NarurowlC'Z3 68, o go.
dz.iJnjoe 12 odczyt prof dr Szymanowskie.
DZI!l o godzfmie 19.15
go pt. ..Jak się organizm brond pl"led za.,
"rodzona dni" l? l,,,~.thlill 1889 1'0.
"ROZBITKI"
każelnrleln" .
lm.
opntl'zGna
świętymi F:tJtrnmen.
Komodla w 4 aktach Józefa BlizińsJdcgo.
_ W s!tJ,i II Kill!n1ki Chor. Weyrn. .. ul.
\V wieku lat 53.
po
dlugich
i d ... żkit-h ~ier'
tami,
Z
udzllllcm
A.
DYl\ISZY,
P. ltEJ,EWICZ-ZIE:l-mJ~SKJE,J,
Sterlinga 1/3. o godz. 11 XVI ~zende
pi'enia"h z",arla ,lnb 27. 1. 1950 r,
W. WALTERA. W. ZIEMBI~SKIE(lO wraz z całym zespołem.
L6dzkliego Koła Tow. InterTlJst6w Petl.
;\Isza św, wstanJ'oe oilpr3win.
Ka..'l8. Czyn'11A od 1~13 I od 16.
_
(K. iOOl
skich
I na \V kościele świ~tego I''rallciszkn
''''Y(lrOW811zelli~
drogich nam
_ 'W sali. IAndleys. ą· o godz. 11 od,
z Assyżu (pny kolpi obwodowe.j).
7,wlek r. ,lomu żałoby. (11'7.y nlicv
CZyt dr .T. Tn:ynadl()lWskiego P. t ... Racjo
dnia 3D, l. 1950 r., o gollz. li rano.
1"'o",rot Nr 18, nastl}ni dni" 30. 1.
PA~STWOWY TEATR LALEK "ARLEKIN"
nai.lrmt baśni",
.
'Vyprowa,1zerue drogich uam
" 19.-0 1'.. o /:,oclzin;t> H,:~O n' SItary
w ŁODZI, ol. PIOTRKOWSKA Nr 152.
_ W auli UL. NarutoWIC'Za 68. ~ go.
- _. ._- - _. - --- - - T- ...lefon 258 99
zwlol( nastąP!i z domn żałoby prz~
CmcII!'''''.
o
u3111
':l'lln,l"!Iliaj:}
d~!n~e R.30 I Ucrelrulana KcmfercllC)a Z
uJ. Dcs7.ezow[)j lO na ~menta.n w
Dwa wldo'l~ka w god7.inach ~ i 5,15 po pOłu,lJun
pogrl1i~ni; w cięi.l<lm .mutku
Uuc1zie o gotl7inie 13,30, o e1.ym
A.._M .
Rudzie Pab.. PabJJanlc,ka 184/6.
W rama~h Fc~\Valu.
Ł
D
Itł III A (of
':lwiadamiajl) nieutuleni \V żalu
'M.ż. n7.lECJ. ZJĘC. SYNOWi\
Sztulu RadZIeckieJ
fi
~ I"'.fi.
o godz. ln.30 walne zgromadzenne WZKS
i WNl'lWWm.
w
opracowaniu
E.
Tnr~ehows);I('j.
DZIECI t WNl'CZK.\ .
..Naprzód",
_ w W\ ORZZ. Tl'augut t a 18 . o gO,
flumaczl'nle WI. Jaremy. - Z reperhul.ru Scr~"sza Obrazcown.
(99G g)
(981) g)
[..aJki i dekoracje projektuje l\. !\bckiewicz,
_ (~:2.....
l'I~e 9, rozszel"W!lle plemum Zw. Meta,

, Zagr. Nr 5 ....:.. godzina 11, 12, 13.
16. 17 18. 19. 20. 21.
HEL - (dla mlodz.l - "Sluby )tawalel'l
!'klc" - godz. 14. 16, 18, 2{).
Poranek godz. lO, 12.
!IUZA - ..Potępioi,ey" - g"d'Z. 16, 18,
20; dozw. od lat 16.
Poramek godz. 11.
POLONIĄ - ,.Czarci tleb" - godoz. 15.
17, 19. 21; dozw. od lat 10.
Poremek godz, 12,
.•- .. ..... go ......
l'RZED'Vl0!\NJ1~ - .. A~lD.Ka
16.18,20; diozw. od lat 14,
Poranek godz. 11.
BOROTNH{ - .. 1\·ęz~7.Yźnl \V Je.1 bel,,"
~dz, 14, 16. 18. 20; dcmw. od lat 16.
ROMA - .. Krwawa Wendetf.:t" - godz.
16, 18. 20; dozw. od lat 14.
Poranek godz. 11
BEKORD - "Dżulbars" dna m1odz. go.
l' ,,""'nc~en,'e jest złotem"
d~;·~
=~.
godz.
16. 18. 20; dozw.E od lat ,,14. 14
STYLOWY - .• Wieczna wa" go"",.
16. 18, 20; dO'Z'W. od lat 14.
AWIT - ,,154ctni łmpitau" - godz. 16
18. 20; dozw"lony od lat 14.

i
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Studenci r'odq no wczosy

JÓZEF KASZyŃSKI

Z ebrania i

LUDWIK ŚMIŁOYISK~

Janina Kramarska

I

I

.J'

1awcó'W~

__

- --

)Z OTA Y

DZIENNm: ŁÓDZKI Nr 29 (1651) 5

ZWIĄZEK

SPOt.DZIELNI PRAC!!,
ZATRUDNI:

ODDZIAŁ ŁODZ

łódzkie Zakłady

ZATRUDNI~

ARTYKUŁOW
w

ŁODZI,

INSTRUKTORÓW FINANSOWYCH
KSIĘGOWYCH i FINANSISTÓW
KIEROWNIKA sekcji planów finansowych
KIEROWNIKA HANDLOWEGO
KIEROWNIKA SEKCJI SPRZEDAZY
6) EKONOMISTÓW
7) REFERENTA UBEZPIECZENIOWCA.

Zgłos:z.eruiJa wraz z życiorysem przyjmuje
nalny w godzinach od 9-13.

Finansowych, Materiałowych.
ZglOOlZeruia ooobJste wraz z podruruiem l życiorysem l<IreroWBĆ do
Dnia.tu PefJ'sCllll!llilnego przy ul. }iopernika Nr 60.
(K. 1121)

---

IWPUJĘ

futerkowe
.
sko' rk.-

WSZELKIEGO RODZAJU.
LODZ, PL. WOLNOSCI 7.

.

GABL"lE'r techn iczno_den tysty cz_ STREPTOIl'lYCYNĘ sprzedam oka -·'11
ny,
Specjalność: zyjnle dziś, godz. 1~16, KOŚc!US2
Pawlikowski.
-,
korony 1 mostki
porcelanowe. ki 22-73.
27,
SIenkiewicza
WYTWORNIA konfekcji 14 ma
szyn 'zmotoryzowanych, Łódź cen ~,
KUPNO i SPRZEDAZ
trum
sprzedamy. ewentualni el
wspólnik.
Oferty- do Dziennik a'l
PIORA WIECZNE kupUJemy na ŁódZkiego pod "Konfekcja".
i
wet połamane - STALINA 6.
MASZYNĘ
do
mereżkowani a
KUPIĘ okazyjnIe meble! KompIe sprzedam, ul. Kilińskiego 133-18
ty reprezentacyjne. Gabinet. Sto_
.
łowy.
Sypiain ię .
Stylowe. Nowo. SPRZEDAM maszynę do plisowa
czesne. Primo Oferty : Warsza· nia i mereżkarkę. Tel. 203_63.
wa, Architekt OSSOWSkl, Marszał_
kowska 77.
(k862) KOZUCH sprzedam. Armil Ludo
wej 27, m, 11, od 9-10.
PIANINO kupię! Podać firmę. nu
mer, cenę. Oferty: Warszawa, Fil KROSNO ręczne szerokie na 2
trowa 62-137.
Ck8G5) czółen.'ca, tylko w dobrym stani e
kupię wraz z lokalem. Oferty po d
KOZUSZKI ZAKOPIAŃSKIE po- ,,555" Dziennik Łódzki.
lecómy.
Przyjmujemy reperacje
1 przeróbkI. Jaracza 13.
KROSNA pótlrortowe 180 cm., 4
skrzyneczkowe wraz z żakarda mi
(400) i galerunkiem sprzedam ra
zem lub oddzielnie.
Oferty po d
"ABC" Dziennik: ŁódzkI.

-

/

POPULARNY SKtAD MEBLI
GABAŁA

WANNĘ

I (Zawadzka)
ir6dlo za I<upn mebli
SYI'IAL"U':, stolowe. gabinety
T.\PllZA!\' V, leniwce f poje.
d)'ócte ~lEltLK
(kłU'7)

- -

-

sprzeda z
JIo.illBLE
u:n.iany Łódź.
nia
ska 275, tel. 145_13.
J

emaliowaną

3X4 W dobrym stanie
14L22 od 4-6.

Najtllńsze

IiSIĄZKĘ

l

dywa n
Tel
(789 g

kupię.

Martynowsklego

"Po

poszukuję

nc:_ grom w Siedlcach"

dobrze zapłacę, dzwonić tel . . 221-7
zamówle_ -----~-._Piotrkow- KUPIĘ maszY11kę <lo plisowa .
(k364) falbanek. Tel. 268_59.

-- ----- --------*
KUPIĘ pianmo w dobrym staDle [ SAMOCHOD

KUPNO

-

WEŁNĘ
POTN<ł I

.

OWCZĄ

I'RANa. SKUPUJE

cenach

po ' oa.lw yzszycb

STREPTOMYCYNĘ ..Merlca'· de, ' BUDKĘ z hall 2glerska 6 sprze_
Gdańslca

Wiadomość

101. dam.
(k llB9l m. 7.

K U P U J Ę SR E B R O

I

w każdej postaci. Zaleła.}
Zegnrmistrzow.Jti W<~ckow.
skiego 6 (śródmiejska). (k 1041)

MASZYNĘ

KUPIĘ

I

tel. 215_75. na

mi t

o

Połu<:lniowa

8,

dwuos°:SS6~j

SPRZEDAM
maszynę "Singera"
krytą ul. Rybna 17, m. 3.

do szycia gabinetową
POSZUKIWANIE PRACY
spr2ed1m.
Wiadomość
19/14. GIezer.
STOI,ARZ • poIIeroWlllLk przyjlIlJie
posadę, jako instruktor lub kon_
SAI\IOCHOD osobowy Opel naj_ serwator w zakładzie naUkowym,
chętniei Olimp: a stan dobry ku.
instytucie Itp. Muszyński,
Łódź.
;pIę.
Oferty
Dziennik
Łódzki,
ul. MagistraCka Nr 4a.
Piotrkowska 96, "Opel".
SPRZEDAM pitżmowce damskie, ZAOFIAROWANIE PRACY
maszynę do <\,!ptrów 8X70, pia_
nIDO, telefon 264,14.
POTRZEB~E s!.waczkl na b:eliz.
ne meska i t)')ścieh'wl. Pr'lcown!a
SPRZEDA!ll
maszynę do szyc!a biel,jzny. PróclmUm 51.
"Singera". Pogonowskiego 64-37. POTRZEBNA
dObra-p-o-m-oc-n-i-ca
"iPFAF',

Więckowskiego

SPRZEDAM lic,..,ik. małe "Argo " domowa ,
referencje
SileroJtowskiego 89.
Piotrkowska 228-8.

BRł' C
zanim

I

-

PRACY

8

Z E S I"
u

FAnllYKA

MASZYN JEDWAiSNICIVCH
Łodzi,

w

Telefon 151.10.

ul.

żeromskiego

96

ZATRUDJ!I."I
natychmiast:

FOTOGRAFIE PRZEPISOWE

MASZYNISTKI
ROBOTNIKÓW

do rejestl'acji wojskowf'J oraz
inne wykonuje \. ciągu 10 min.

4 sztukj za

m.ewykwalifiJ<owanycll

100.-

złotycb

ZAK1.AD
ZDJĘC
AUTOl\IATYCZNYCU
Ł6dź, Piotrkowska 199

KRDS "

IłA

't
'or

O·.u<1!l
Wf"

l

w dobrym stanic SPRZEDAM.
Telefon 208,31, od godz. 14-17.

l

~==========~~:6:58~,~:E1l=_

plan!stćVJ

Y

KALI{ULATORÓW
TOKARZY

J

- MAGISTRA

Obeznanego z urządzeniami
cieplnymi. - WamnkJi dogodne.
"WykwalliiiJko\7any' do "Dzi.'E1lJ.Tljiika L6dZkdego".
Zakłady

STARSZY samotny umiejący pra_ KROJU nowoczesnego, modelowa
cować w ogrodzie
warzywnym nia, szycia ubrań damsJtieh, dae.
otrzyma pracę i mieszkanie. Ofer_ cięcych, bieliźniarstwa gorseć1ar.
ty do Dziennika Łódzkiego pod stwa wyuczają Dwuletrue, Roci2lne.
,,117".
(858 g) Półroczne Kursy IPR, Próchni.
ka 25.
(227g)
POMOCNICA domowa potrzebna
do dwojga q,sób. PlotTkowska 200 SZKOŁA samochodowa
m. 24.
(879 g) je zapisy do 6 lutego,
ska 27.
CBAŁUPNICZKI
szwaczki
na
sukIenki letnie potTzebne. "Re_
RO~NE
na" Pl. Wolności 2.

___..;.L_O_K_A...L.;;;;E;;..-_ _ _ ~a~~,ieJo~~l, t~fn50:-V~o~e:~

11;;::=============;1

r, O O Z. ul. NAWROT NJ 11.

ŁODZI

SPECJALISTA
spodni -- br~
POTRZEBNA pomocruca domowa. sy,
narcLarki, damskie
m~ ••
Gdańska 33, m. 3.
wykonu.le Kołakowski, Sienkfew.l..
79
POTRZEBNA gosposia do 3 osób. cza
,poprzeczna oficyna.
Próchnika 28-4.
(k l09G) FOTOGRAFIE nagrobkowe. W7-

o W I E C"

PIOTRKOWSKA 59
poprzeczna ofiCyna.

ŁODZKA

NA TERENIE m.

BUd'IZElil'SKIE KURSY kroju, s%yc!a.
modelowania [PR przyjmuj!! _ .
pisy 1~18. zgierska 3Oa.
natychmiast księgowych, referen_
t.a kosztów wLasnyeh, maszynistki, KROJU, szycia, modelowanIa wy.
ślusa.rzy
1
tokarzy. Zgłoszenia uczają Żeńskie Kursy IPR, Sjen.
kiewlcza 89.
(k 1(61)
przyjmuje Wydz. Personalny.

kupisz - obejrzyj
WOJCIECHOWSKIEGO

)WELNOSKUPu

praktyką mchową,

WARSZAWSKIE

KSIĘGOWEGO

firma

i

.-_

I

(K. 1027)

Urządzeń Przemysł. Zakład Nr 3,
Łódź, Przędzaln1,ana 33 zatrudnią

ZATRUDNI

SPRZEDA211

B A N KRO L

chi<:lro sprzedam,
m. 3.

Perso(K. 1088)

Ł6dź, ul. JAKUBA N'r

Kadr.

POSZUKUJE PILNIE

ZgłosrleaJJia pod

i NAPRAWA
Wynagrodzeruie według umowy.
"'ECZf'łJJlCH PIÓR
~============::;
PLAC WOLNOSCI
'7 : ,

DKW 700 cm do •
Olerty pod "Muzyka" do Dzien_ rprzedania Wojska Polskiego 48
iDika ŁódZKiego.
('145 g) _
'.
.
M
~'11
,
.
; KUPIĘ domek blisko tramwaju.
SPRZEDAM
samochód Bedford, Oferty sub "Wolne mieszkania".
w Lodzi, ul. 1'iotrlwwslm Nr 57
:I 4 tony w dobrym stan!e. wia·1 r;'ziennik Łódzki.
(82C g)
dom ość tel. 193-28.
(k 1137)
'SERWIS ROZENTHAL
"Pompa_
POSZUKUJE
1>0 sprzedanl.a motor elektryczny I' dour ". obiadowy nowy na 12 OSÓ.b
WYKWALIFiliOWANYCH
km. a.750,
kasa pancerna .tirn:Y sprzedam.
Andrzeja Struga 4,
Grafit,
oferty Adm. DZlenmk m. 4, godz. 1&-18, wejście z pcd_
ksi~gow\lch
Łódzki suo "Motor" .
(k 1138) wórza
(869 g)
....
II

- -__

"M E T A L

Dl'1iał

I NŻYNIERA

z

Dz.il3.ł

SPOŁDZIELNIA

Nr S3

na stanowisko KIEROWNIKA TECHNICZNEGO

SZTUCZNY CH
ZAANGA2UJE od zaraz:
WYKWALIFIKOWANE MASZYNISTKI
oraz
WYRWALIFIKOWANYCH KSIĘGOWYCH.
Zgloszenia przyjmuje DZJiał Personalny Zj'ednoczenia,
f~ódź. ul. Piotrkowska 203/205.
(K. 1089)

-

S.

•

ZJEDNOCZENIE

gospodarstwo rolne do
LEKARZE
6 hektarów biisko Łodzi i tram_
waju. Oferty proszę kierować do
Dr KUDREWICZ
specjalista: DziennIka
Łódzkiego pod "Roi
weneryczne, skórne 8-10, 4-7. nikli.
(986 g
Plotrkowska 106.
(k 82)
CITROEN u 11 " limuzyna cztero
Dr SKONmCZKA lekarz szpItala drzwiowa po remoncie sprzedam
Kochanówka. Choroby nerwowI:. tel. 138_02.
PiotTkowska 16, Tel. 276_43.
SPRZEDAM stół rozsuwany, ma
Dr KACZOROWSKA skórne, we_ terace, kuehenkę gaz., gięte, ni
nęryczne,
kosmetyka lekarska, klowe meble: 6 krzeseł, blbllote
17-19 Bandurskiego 12.
Ck 81) kę, stoliki. Piotrkowska 182, m. 1 4
tel. 188_07.
(995 g)
specj
allsta
Dr ZAURMAN
sk6dne, weneryczne, 8-10, 4-6, SPRZEDAl\f okazyjnie radio wy
Narutowicza 2.
sokiej klasy uSaba". szafę białą
IlUlszynę
do szycia
,.PfaffH • łó
żeczko dziecinne. LegIonów 42'20
GAB. DENTYSTYCZNE

przyjmuje

PLACOWKA NAUKOWA -

PRZEMYSŁU WŁÓKIEN

KUPIĘ

WIĘCKOWSKIEGO

IHSPEKTORÓ\Y KONTROLI

NATYCHrucrAST
HURTOWNIACH:

PODLEGŁYCH

1)
2)
3)
4)
5)

KSIĘGOWYCH:

n!..

ZATRUDNI
natychmlast

Zgłoszenia

KIER. ODDZ. KOORDYNACJI PLANÓW
KIER. ODDZ. ORGANIZACJI

PROCHNIKA

ŁODt,

ul. JARACZA Nr 84

ZATRUDNI

NATYCHMIAST:

-

PRZEMYSŁU

i TKANIN TECHNICZNYCH

w CE NT RA LI i

Przędzalniczych

Cewek

CENTRALA HANDLOWA
PAPIERNICZEGO

}UURO SPRZEDAZY

INSTRUKTORÓW Społeczno - Samorządowych
REWIDENTÓW I{SIĘGOWYCH
KSIĘGOWYCH BILANSISTÓW
KSIĘGOWYCH, referentów branży:
elektroteChnicznej, chemiczno-mineralnej,
metalowej i drzewnej.
Oferty z życiorysem należy składać W Dziale Kadr ul. Piotrkowska Nr 6.
(9749)

,

ŚLUSARZY.

J

ZgłoszE'ni.a przyjmuje Wydział
Pel.50nalny od godzilny 1(}-15.

cj e listownie.
PRZYJMĘ wspólnika do wyrobu
konfekcji,
względnie przystąpię ZGUBIONO
leg.
Ubezp!ecza~nl
do innej branży. Posiadam lokal Społecznej.
Łódź
ZylberS7.ta1n
1 uprawnienia.
Oferty Dzlenn~k Tauba, !2leroms'kiego 31.
ŁódZki "Konfekcja".
ZGUBIONO legitymaej~ tTamwa.
MAŁZE~STWO bezdzietne poszu_ j"wą· Nazwiska Rogozińska W~k_
kuje niekrępującego pokoju sub. toria, Sucha 5.
(ll6Z g)
lokatorskie~o,
ewent. nleumeblo_
wanego, cena obojętna. Oferty do ZGUBIONO
legit. Zw. Ztlw. Z
,.Dzlennika
Ł6rlzkiego"
pod wkładką.
Józefa Lewand'OW&ka,
"Szybko''.
(867 g) Wschodnia 43.
(7419)
ZAMIENIĘ
trzy pokOle ogrÓd, 11.1 ZGUBIONO zegarek damsld
sad Gdańsk na 2---;:j.
pokoje ze STeorną bl18l11so1etką w
Łódź. Poste restante
Gdańsk 1, ju Nr 7 lub na odcinku Andrzeja
S!emionowlcz.
(k 1101) Struga - Wólczańska. ZwrotTuszyńska 115-1.
(k 11(0)
POSZUKUJĘ pOkojU z niekrępu_
jącym
wejściem w
śróomieściu. 7,OSTAWIONO w tramwaju 2 Oferty nM "Filharmonik" D'7'en _ 23 stycznia
teczkę z ksląt..kami
nik L6d..,ki.
(785 g) handlowymi,
Andrzeja Czajkow.
sklego. Zwrot za nagrodą A1'.ml1
ZAMIENIĘ
pokój na
pokój z Ludowej 27, m. 27,.
(851 s)
kuchnią za zwrotem kosztów re_
montu.
Oferty pod .. Remont". ZGINĄŁ pies pekińczyk czarny
Dziennik Łódzki.
"Ciuciuś" nagroda, Narutowilcu
nr 67, KaźmJerczak.
ZAMIENIĘ
pokój względnie
z wygodami
na
pokój z kuchnią,
2 po_
koje z kuchrtią. Łagiewnlcka 8-7. ZGINĄŁ 24.1.50 "Setter" ciemno.
-brązowy (sUka).
Odprowadzić:!.a
"
wysokim wynagrodzeniem Łód~_
WYNAJMĘ
duzy dPOK;Oj
z litdelefoLatceltą
nem
J garażem
wcm SD
nym ChoJny Wesoła 11 H

I

tramwa..

I

, .

•

panom. Zgłoszcma Dziennik Łódz_
.
JaIl
lnIo
•
k_l
pod ,,117".
(859 g) DNIA 11 styczma skradziono teezr'lI.
ł!fH
1/1
kę skórzaną wraz z książką 7.altU_
pu i rachunkami z listopada i
LAMPY NAPRAWIAl\1 szybko,
MAŁZE~SfWO
~OSZul~uje poko. grudnia. Zwrot papierów Swit Jan
U
FACnOWO (20 ~a.t proktY'k~)
ł
SU~I?Katorsklego,
komfort, 11 Vstopada 8.
(k 110;»
ul J'IOTRliOWSl{:\ ~r "5)
srĆcl1"1Jescle.
Oferty.
Dziennik
'
.
,
.
.
.
•..
~
LódzJci
pod
,,829".
(dawnIeJ ul. Kllmsk.ego 10)
_ _ _ ". __. .
ZGUBIONO leg. Zw. Zaw. Fran_
(~2-104,L SAMOTNA TVOszukuje pokojlt sub_ ciszka Stusińska, Gdańska 27.
-- -= lokatorskle"~- od zaraz ('zwQn.'c·
'"
,
191_95, godz. 1~18.
ZGUBIONO
kartę rejestracyjn~
D
ł
- - - - - - ~KU - Pabianice i książeczkę
If\
Pf?SZUKUJĘ p~~oju sublokator_ JUnaCk~ SP. Leonard Szmajdzlń.
,l{leg" w p0bllzu
Andrzeja _ ski, 27 .. 1931.
ffi:>trJoow~ka. zapłacę dobrze. La. - - - - - - - - - - - skawe zgłoszenia pod "Technik" ZGUBIONO książeczkę Ubezpie_
(TAl'CZAN I{REDENS
Dz.ennik ŁódzkI.
(831 g) czain! Społecznej , Łódź Jan Ra_
ST()Ł _ KRZESl.A _ FOTE,
tajski, Dv:ors!ca 7.
'
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LI!), KCCHNIĘ EJ,E!iTRYCZ,
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' (346 g)
Tel. 256-4G.
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POTRZEBNA
dobra dziewiarka szen:a, Piotrkow3ka 83.
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':;półdz, Wyd .Oświat. ..Czyteln!k H
tę, Wia<lomość ul. Napiórkowskie IPR
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lAdminiatracja:
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zapisy na trzymieSięczny,
go 47/49, Reszke.
p6łroczny dla domowego użytku PIOt!'kowska 96, tel. 217.82. 2O,Mt!,
. J?ział Sportowy 208,95.
kurs kroju,' szycia, modelowania 204.'76
POMOCNICA
domowa umiejąca ubrań damskich, bielizny dzlecio DZlał M1CJski 207,18 Dział Og'ogotować na przychOdnie potrzeb_ cej. Piot.rkowska 24-7.
Dział Prenume;a.t
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POTRZEBNE szwaczki bielitnla_
Przysp. Adm. Band!. 1. P. Ił
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Klemens Woj.
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na
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we maszynopisania, księgowo
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P,e flek taJnci winm.! zgłasZ3.Ć
aię z pod(\dlli~m i żyo:Ol'}':3em do
Wydz;l/I.łu Personalnego.
.
(K~~

BUCHALTER_KA
na orzebitkę
przemysłową dorywezo w godzL
na ch rannych potrzebny. Reflek_
tuje S 1ę na siły s~modz:elne. Oferty
Dzlen n!k
Łódzki
Sllb
"Księgowość".
(k 1131)
POTRZEBNE szwaczki chałupnice
"Alofa'" Piotrkowska 80.
POTRZEBNA samodz.!eJna gos·p o_
sia, L€glCnć,w 17, m. 4.
POTRZEBNA pomocn;ca domowa
od zar·az , 11 ListOlpada 33, m. 5a
I"OTRZEBNA uczciwa pomocnica
domowa, Legionów 14, m. 7.
,

koniecz!le, POTRZEBNY tkacz. Gdańska 108,
parter .
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Bez tnldu mogJi

się

nasi bohatl'rowie do,
w jakimś nieodlu'y'
tym dotychczas sl,arbcu. ale to bynajmuiej
njH ntl.pa;vnło Ech na rn7.io radością. Skarbil·c
mligł być zamurowany na r.tałe, a wtedy nie
bylo mowy O wydosianiu się :II niego. 1\Iusi,,,
Iiby Wl'acać tą. ~aruą ih'ogll przez okno z )lo'
wrotem.
- n" t.rudno I;łową muru nie przebi,jes2I htwllerrlził pan Aga.pit, klnąc jednak w duchu.
- Czyś ty zwariował, chłopie? - krzyk>
myśleć

że

znajdują

się

'''D~ZJENNIK===-::Ł:-::O<:":D::-:ZK=I:-:-:N~r-=2:::"9-:(::-:165=1)-:;D-1-14002

nął tv pCW'D(>j chwili,' patrząc, .lak Walig6rn,
110H<fllłwszy się willucznie. potoczył się przed

s(lcbie i wyriną.l 1, całej siły głową w mur,
.jaJt gdyby chciał udowodnić, że można mU!'
przebić głową. rllon Agapit zbliżył się (lo \'\Ta
ligóry, t1umiąc ~ tr",l"m "mi·lech.
- A jednal. się przobijc - powiedział ni
~tą,u ni z oWII<1 mimowolny tarau. ltzec~y\\i:"
boie, cienki w tym miejscu, ol(azało się, mur
pękJ
Powstała wyrwa wielkości głowy WiIo
cu.slA Waligóry.

Odbito

1V

Druk. Nr'

S~.

Oczywiście be.. kRl'nie muru się głową nie
llrzebllja. W3tigóra jęknął cicho a pan Aga.»
pit z wciel<awielliem 1lrzygllądał sIę wyrwIE'.
Widać było przez nią jakieś scbody,
- Chodź, rhtopczc,
pou-:óz. mI.- rozszerzyć
wyłom .
I'łnJ,ac będzil'sz \10 S\'·ojcj głowie
lli.źniej,
choriaź zaręczam ci,
te nie masz
czego żałować - drwił bC1.li-lośnie pan Aga...

pI1t.

Wicu. Wa~lK6ra, kt6ry nigdy w tyciu nie
płakał, &.hvlgn"ł się E podlogł, mając W 8e.:r"

Wy.4.•04w...CZytelnik" L6t:U, ul.

~\Virki

Nr 2

eu ,!gromny żal do sarszego pana Za jego
drwlDy.
Szybko poszerzylr, otw6r, tak że mogli 8i~
obaj przecisnąć. 'Vyszli ua widoczne przed
(em schlIdy.
Były to d:mŁejslde kręte schody prowa<h ••
ce w ciemną czeluść.
- Psst _ . szepnął pan Agapit. PosłuchaJ'
no , chłopcze i powiedz mi, eo słyszysz?
W cIlcmności rozległ się rozpaczliwy krz7k
kobiety.

RosYiscy przYiaciele
O Adamie Mickiewiczu

DODATEK NIEDZIELNY DO DZIENNIKA ŁÓDZKIEGO
l6di, dnIa 29 stycznia 1950 r.

NrS (129)

TADEUSZ BOY-ŻELEŃSKI

CK

II' fCZ

Wczoraj te Warszawie mUlo- gadnieI!lle, ani rozgrywka lokalna, ele te. spośród de~ejszych ~6w ,,Pana 'fa.o'
zostal zniszczony przez przeciwnie, dola wszystkich ludów jest ściśle deusza" mógł znać artykuły Mick!iewicze
i że nie podobna jest ruszyć jej z "Trybuny Ludów", dopiero po wielu, wielu
okupanta hitlerowskiego, odbu- zsolidarna
miejsca nie podważywszy całego porządku latach zebrane i wydane po francusku. a jedo'wany przez Polskę Ludową społecznego starej
Europy, zbudowanej na szcze o wiele p6źnrl.ej w polskim przekładzie.
pomnik Adama Mickiewicza.
przemocy i krzywdzJie. I olo jak sprawa pol- Każdy od dziecka umiał na pamięć jak PodTV związku z tym drukujemy ska zawiedzie Mickiewicza do międzynarodo komorzy poloneza wod2li, a mało kto miał
socjalizmu i każe mu szukać zbliżerua możność obcowania z myślą socjalną Mickiefragmenty artykułu słynnego zwego
tymi, którzy w Europie reprezentuj'ą ideę wicza, wyrażoną w najba~dziej bezpośred
krytyka, Tadeusza Boya-żeleń socjalnego przewrotu, Ale - trzeba czekać niej formie.
skiego. A7'tykul ten został za- chwili; a !lo czekanie, wlokące się przez całe
Mickiewicz pisze:
mieszczony tv Nr. 1 lwowskich lata, straszne jest dla tych namiętnych, pło
miennych
natur,
do
jakich
należał Miclcie,,Nowych Widnokręgów", w sty- wkz.
"Socjalizm notoocze.my Jest tylko
ccnitt 1941 r.
wyrazem poczucia tak starego, ja7c poWystarczyło tego drżenia 2lierni. jakie się
dało uczuć z rokiem 1848 w momencie czucie życia, wyrazem odczucia tego co
•
••
owej pamiętnej "wiosny ludów", aby Miclcie- w t'taszym życiu jest niezupełne, od~
wi'Cz !'lll'Z\lcH z siebie jarzmo, w którym trzy- te, nietwrmalne, a wskutek tego nieTui przed momentem, kiedy wytoczono mała go jedynie rozpacz bezczynu i beznaszczęśliwe. To poczucie objawiło się
P~'OCes młodYJ:Il Filomatom w.llellskim, Mic- dziei. Teraz Mickiewicz pali się jak płomień.
l~wicz.. ~alazl się .duchowo niby w zaułku
Mickiewicz, woiąż wierny swoim pojęciom z silą zupełnie nową, przyznaje.my j jest
bez \~'Y~scla. Brzydn'e sam sobie, brzydną mu o solidarności sprawy ludów. tworzy legion to nowy zmysł... nowa namiętność.
przYJaciele, dawni towarzysze. Pełno
Dawniejszymi czasy roznamięt
t~go. śladów w jego listf\ch. Proces, wię
niano się miłością ku miastom roZlenlc, 'wyrwały Mickiewicza z jego
dzinnym, ku państwom czysto pomartwego punktu; przeczuwa, że odwraca się \V jego życiu nowa karta
litycznym j te namiętności bez
I dopiero refleks klęski powst~a
wątpienia wielkie w porównaniu
[ok 1931 rzuci w trzeciej części Dzia~
z namiętnościami ludożercy, któd.ów:' swoje posępne tony na t~' wię
ry się roznamiętnia jedyn'ie do
ZIEmIe z roku 1824. Poezja miewa takie
genialne anachroni=y.
uczty z ciała 8wego wroga ... te naNa razie - zesłanie do Rosji Zanmiętności można sobie usprawiedarm wozi Mickiewicza 2l miejsca na
llliwić, jak zamilowanie dzieci do
miejsce P<> obszarach imperium j'ak by
cacek i cukierków, albo zamiłowa
Je chciał sprezentować prZYSzł~mu autorowi "Drogi cio Rosji". Z Wilna do
nie posl6tC do posad i pensjij za~etersburga. stamtąd do Odessy. Wym~1owania... namiętności... prawoeteczka na Krym wydaje jako plon
wite w przeszłości, które jednak
wspaniale "Sonety Krymskie". Moskwa
nie zdOłają skusić ludzi spragnwi ~~ersbur~ dają Micki~wiczowi przy_
.lam Puszkina i prLJ'jr.źń najszlachetnych socjalizmutl • " ... Socjalizm,
niejszej rewolucyjnej młodZieży rosyJ'jako całkiem nowy, ma nowe pra8kie~. Tu ,Mickiewicz zyskuje poczucie
gnienia i nowe nam'iętności, któSwoJej siły, samowiedzą geniuszu.
rych pojąć nie mogą ludzie stareW W,iiInte koledzy cenzurowali mu
W<iersze, z Warszawy dochodZliły mło
go społeczeństwa, podobnie jak
dego romantyka e<:ha drwin i krytyk'
pragnień mlodzwhca nie pojmie
tu, w \vysoce podówczas artystycznej
dziecięctwo, ani zd~ecinniała staatIl'l:03!erze, najtężsi pisarze przyjmują
rośff( ...
'o Jak brata. witają ~'ak mi.gflrza. O canięty

racie myślał MickieW!i02J pisząc Wallenroda", ale o tych rosyjskich ~ach
mrślał , pisząc jeden z najpięlm:lejsrzych
w 'el'So/ "Do przyjaciół Moskali".
Jakże smutno w
porównamu % tą
.pok~ rozpoczną się lata :paryslde MickieWIcza. Gnęgi go li atmoofera emigracji, i oSObi~ dramat ;vewnętrzny,
z:\v'ulzany z min:lonym rokiem. A sam
Paryż? Ogromne miasto, zajęte swoimi
~prawa'?i i jnteresami,
obce myślom
a u~C1om tego pl.elgrz;yma. Rośnie tv
poeo:.e poczucie własnej samoinośc!. Dla
l.."'Ogo pis~ć? Obcy nie mają jego języ_
ka; SWOI daleko, i równieri; często

Tak pjsał Mkklewlcz w "Tryb~e
Ludów", Ale żywot ,,'11rybuny LudóW'"
miał być krótki. Jeszcze w tym samym
roku 1849 rząd nQlWeS republ:lki najpierw odsuwa od redakcji Mj~kiewkza,
u potem zamyka pismo.
I następuje znowu kilka lat, w dąlłt11
których horyzont ostateC'lJl.'ie s1~ m- l
ciemrua.
Kiedy wybucha wojna krymska,
Fragment pomnika Adama Mlcldewlcza
w Wa.rszawie.

cbcy...

Przy tym natura Mickiewicza, mimo. it
.., pewn~Ch okresach narzucająca sobie po_
korę. w lStocle namiętna, władcza łaknęła
bezpośredniego d2liałania i wpł~ ,Daj mt
rząd dusz"! woła do Boga w "Im~'Zacji"
Konrad.
M~ewicz

mu n'le

7.aC!'llyna
~a!'cza

pragnąć czynu, Słowo

;Ale m~ nie sprzyja te] gorączce. Lata

mIędzy rokiem 1834 a 1848 to najciemnńej

m,~en: ustablll?:OW8Jlej reakCji w całej
e F~CJ~ to owe ,.rządy pięclo
EuropIe,
tranl::ówki - Jak Je Jlazwał pogardliwie
Balmc - raj dla francuslrlch groszorobów
trumr;a dla nadziei Pola~6w, w których
8zczanstwo francuskie W'ldzialo niewczesnych
mącicieli porządku na najlepszym z burżu
azyjnych świat6w.

lfZy

::r

m1e-:

Ale r6wnocześn!l.e zbliża si~ Mickiewicz ze
wszystkim, co byłe;>. we. Francji postępowe,
demokratyezne, ZbhlZa SIę z kołami sainsimonistów, m. in. z soc~'alistą utopijnym" Piotrem Leroux; sam współpraCUje w bliskim
aoejalizmowi ,.Pielgrzymie Polskim" - jeszcze wówczas, gdy równocześrue h"'orzył Pana Tadeusza". Sprzeczność - tylko po~a.
Bo "Pan Tadeusz" - ta "historia szlachecka" jak mówił podtytuł, - to jak go określił
Worcel, "karrrień grobowy, położony ręką gereusza na starej Polsce naszej". A równocześnie oczy poety 'widzą
już świat inny,
nowy.
Uderzające jest,. jak myśl Mickiewicza jut
w owej epoce płynie podw6~'nym burtem narodowym i międzynarodowym, Coraz bardziej umacnia s:ę w Mickiewiczu świado
mooć, te sprawa wolnooci narodu, jego prawa do życia. to n~ jaki~ odosobnlcme za-

polski,

który pod polskim

sztandarem

ma

walczyć przeciw Austrii !Za wolność Włoch.
Pragnąc wyzyskać wszelkoie szanse agitacji,
Mickiewicz stara się o pobłogosławienie
sztandaru przez papieża; ale lóedy w czasie
audiencji natrafia na trudności i obija się
o gładką dyplomacj'ę Watykanu, w uniesieniu potrząsa gwałtoWJ1!i,e papieża za rękę,
krzycząc: "Więdz, że duch boży jest dZIiś

w bluzaCh paryskiego ludu!"
I po nowych rozczarowaniach rolru 1848
Mickiewicz już nie wra{;a do dawnego jarzma. Zakłada w Paryżu w roku 1849 wielki
francuski dziennik - pod 2'J:lamiennym tytułem ,,'!1rybuna Ludów". Przeobraża się w publicystę, daje' codziennie artykuł, czasem dwa
artykuły d2liennie.
Dowcip, sarkazm, grom
oburzenia, - to znów trzeźwe logiczne rozumowan:ie - język treściwy i giętki - wszystko to znajduje do rozporządzenia poeta-publicysta,

w

J eszcrlle w roku 1848 Mickiewicz
liście do Mazziniego swój
legion

"armią

republikańSką

i

n~ł
włoski

socjalistyczną".

"Skład zasad", program polskiego legionu we
WłlJiSzech, napisany przez Mickiewicza, ude-

rza swoim radykalizmem, Obecnie w "Tryburue Ludów" Mickiewicz jawnie opowiada
się przy czerwonym sz:tandarze,
Mickiewicz - socjalista to dla wielu Polaków, starszego zwłaszcza pokolenia, brzmi
jakże paradoksalnie.
Tak innego Mickiewicza pokazywano im za młodu "Radykał czerwony - to był Słowacki a Mickiewicz
to miała być owa Polska tradycyjna, kontuszowa, szkaplerzykowa. Ileż trzeba było
z Mickiewicza ukryć, ile przeinaczyć, aby go
wtłoczyć w to poj'ęcie. Ale nawet nie wymagało to zbyt wIele trudu. Jakże mały odsete~

rJry- ,

,,Mickiewicz opuszcza teraz Rosję
, Jedzie do Włoch. Ta.m) na 7'uin,ach Rzymu i na grobowcach nieśmiertelnych
ludzi oczekują go nowe natchnienia.
My, rodacy i przyjaciele, będziemy z daleka oczekiwać jego nowych pieśni i mamy nadmję, że usłyszymy o jego n0wych wielkich dzieł.ach. I{to wie, gdzie
zatrzyma się poezja ]Y! ic7dewicza, loM,.ej dodaje siły jego niezwyl\.ła znajomość 'wszystkich literatur i jego nieNykle światły umysł.
(Mikołaj POilewoj '" piśmie "Moe'kO'WSkl\:j
Tief~grnf" 1829)

,Pickiewicz improwf:rotvał 'Włele wier~y przy akompaniamencie fortepianu,
z zadziUJiająC1/m mistrzostwem, o ile
moglem zrozumieć i sądzić wedle zachwytu słuchaczy. Na moją cześć zaimprowizował kHka bardzo WZTU8zają
cych 7cupletótv. Później podałem mu temat: Bitwa pod Nawarrą, i wiele było
prawdziwie poetyckich wzlotów. Sko'ń
czyl fantazją na ,,Mu.rmure'( Szymanowskiej i poezja jego byla wtedy szeptem i zadziwiająco harmoffizowala z mu..
zyką·

(plotJ' Willdemski w

Przedwczoraj

,,Polały się łzy me..." na
męski, wiek klęskiu, mówi

mój wie7c
MicT-ciew1.cz
w swoim wierszu napisanym w Lozannie. W istocie, tych ostatnich dwadzieś.
cia lat życia, to nie jedna klęska, ale
szereg klęsk, pasmo zawodów i rozczarowań. W zamian za to triumfalne ży
cie czekało poetę po śmierci. Ale i te
tym pośmiertnym triumfie ileż bywa lo
bolesnej ironii. Jakże trzeba było nieraz okaleczyć tę namiętną myśl, przeinaczyć to burzliwe życie, aby je nagiąć
do banalnych kultów składanych pod
pomnikiem z brązu. Jakże często imię
i słowo Mickiewicza służyło za sztandar
hasłom i oboz07n, które byłyby mu obce
lub 'Wręcz nienawistne. Jak często wstecznictwo i sobkostwo odbywało swoje
zbory pod wezwaniem Mickiewicza,
7ctórego myśl była ich zaprzeczeniem.
J akźe często czyniono symbol tradycji
- i to Jak wątpliwych tradycji - z tego, który byl wiecznym rewolucjonistą
- najpierw w poezji, a potem w życiu.

Tadeusz

Boy-Żeleń37ri.

do :Ilon,. 1828>.

sp~dzfliśmy

wieczó;.

i noc u Puszkina z żulwws7dm, Kryla-

wem, Chomia7wtoem, lJtIickietciczem,
Pletniewem i Nikołajem Muchanowem.
Mickiewicz improwizował po francusku
prozą i zadzitvił nas, rozu.mie się nie
budową swoich zdań) lecz silą, bogactwem i poezją swoich myśli. Między innymi porównywał on myśli i uczucia
swoje, które musiał wyrażać w obcym
mu języku avec un enfant mort dans le
sein de sa mere) avec des materia1ut en/lammes, qui bnllent sous terre, san.!
avoir de volcan pour leur erruptwn.
Przedziwnie oddziaływuje ta improwizacja. Sam on był wzburzony. Wszyscyśmy sluchali ze drżeniem i ze łzami.
Gdyby jeszcze te myśli były obleczone
te formę pięknej poezji! Raz Mickiewicz improwizowal tragedię wierszem
i ci, 7ctórzy słuchali) zapewniają, że to
naJ1epsza, a mczej jedyna polska tmgedia i pomyśleć, że to tego człowieka
prześladują, że pijany Nowo81.'lcow ł podły Bajkow mogą igrać jego losem.
Ładne czaiJY, nie ma co! €

wa się jeszcze raz Micldewicz-rewolu-

cjonista, agitator, em:lsariusz - ale to
nie to samo, co rok 48. t czasy są inne,
i Konstantynopol to nie Rzym. Już
!tbDi~ snę zresztą koniec jego pielgrzymstwa .
Umlera \V pełni działania, w roku 1855
26 listopada
'

1I'Ścle

(]'1ot .. WIa7lócmsld

IW
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,,!2 czerwca. Dzisiaj rano bylem
Zastałem go w domul.
Nie wiem,. dlaczego widok jego wzruszył mnie. Zapytał mnie, kim jestem.
, O.dp~dzialem: Jestem Czyżow, RosJamnj bylem tt większości Slowia",
wszędzie znajdowałem braci, mam nadzieję) że i tit spotkam to samo. Tak,
mówi Mick'iewicz. Jesteśmy rodakami
w naJbardziej szerokim rozumieniu pojęcia ojczyzny. Jesteśmy Słowianami.
W tym miejscu powiedział, że ma ten(m6wiliśmy po francusku),
dresse
uczucie w sercu, które znikło na zadko..
dzie. Kto jest Słowianinem, ten jest
bratem naszym,u.

u Mickiewicza.

rozmowie ·uźYWalem mocnych
przeciwko Austriakom. Mickiewicz powiedział: Żyjemy w okresie,
kiedy słabi panują nad silnymi. Tu) we
Francji patrmjący jest tysiąc razy slabszy od tych, nad którymi panuje"(.

"w

wyrażeń

.LFiodO'.r WaaIJJewte:. o~_.
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warto wiedzIeć

l PR08lEMOW NASIEOO NAJMtODSIEOO PRIEMYStU I!~~~t;~r;i~~:;'
W krajnch wysoko uprzemysłowionych
handel tekstyliami ustępuje coraz bardziej
miejsca handlowi gotową odzieżą. Tylko bowiem n~asowa produkcIa przemysłowa z zachowaniem ekonomii c,zasu, miejsca i sił robaczych zagwarantować może zaopatrzenie
szerokich mas ludności w tanią estetyczną

dukcji wielko-przemysłowej. PIan 6-letni
przewidUje budowę dalszych zakładów przemysłowych tego typu i rozwój szkolnictwa
zawodowego.
J eś1i chod.z'i o oparcie przemysłu odzieżo_
wego na bazie naukowej, to !l na tym odcinku mamy ostatnio do zanotowania poważne
i celową odzież.
wydarzenia. W listopadzie ub. r. powstała
Za przykład może tu służyć rozwój prze- mianowicie w Warszawie Komisja Antropomysiu odzieżowego w Związku Radzieckim, metryczna, w której skład weszli przedstawiciele nauki polskiej oraz przemysIłu. Ceopartego
lem Komisji jest ustalenie, drogą pomiarów,
wzorców ciała ludzkiego. odpowiadających
obszarom Polski. PozwolI to rozpocząć produkcję <:ldzieży odpowiadającej w całej peł
p" pr,zez badania antropometryczne grup ni prakiycznym i estetycznym potrzebom
ludzldch wypośrodkowano tam tabelę wy- społeczeńs twa.
mjarów człowieka, która stała się właściwą
Specjalne zagadnienie stanoWi
podstawą opracowania standaryzowanych wy_
lrrojów dla przemysłu odzieżowego. Planową
produkcję odzieży oparto na dokładnie obliczonych normach wydajności zespołów ma- roboczego i zawodowego. Wypracowanie wła
szynowych i ludzkich. Strumienie produkcji ściwych w,zorców od~eży ochronnej dla poorganizują speCjaliści-technolodzy. kierujący
szczególnych (Zawodów nie jest łatwe 1 wysię przesłankami naukowymi. Wysoki poziom maga głębszych studiów. Odzież taka bowiem
produkcji 'lsiąga się w ZSRR dzięki rozbu- musi uwzgl~dniać warunki, w jakich pracudowanemu,
trzystopniowemu
systemowi ją np. górni.cy, włókniarze, metalowcy. ryszkolnictwa przemysłowego w tej dziedzinie. ' bacy itp. Obok warunków obiektywnych,
trzeba wziąć pod uwa,gę częstotliwość, kieZadajmy sobie pytanie:
runek i rodzaj ruchów przy wykonywaniu
danego zawodu
Pełnego i właściwego opracowa,nia W!ZOrców O~eŻY ochronnej dokonać mogą jedyPod adresem naszego młodego przemysłu o- nie lekarze-fizjologowie znający się jednodzieżowego
s~yszy się częste utyskiwania. cześnie na krawiectwie.
Czy nic się w tym zakresie nie zmienia na
Przykładem w1aśoiwie 7Ja'PTojek1owanego
lepsze? Posłuchajmy, co mówi na ten temat ubrania roboczego jest opracowany na zamóekspert Polskiego Komitetu Normalizacyj- wierri'e Morskiej Centrali Zaopatrzenia strój
nego. Helena I{upczyk-Uch(}wicz.
dla rybaków. Strój ten cechuje

na bazie ,naukowej

wielka

celowość

I zdobycze
w Związku RarhąeeIdm natomiast wszelkie
nauIrj
wsz?,stkim
~
~

u~ostępniano

ob~

watelom radzicclnm we WSZystkIch repubh.
kach i we wszystkioh językach narodów raz~ ległego państwa radziecIciego.
W ciągu ostatnach 10 lat ukazało się dm~ kiem na terenie ZSRR około czterech i pół
~ miliarda ks,iążek, wY<lanyc'b w 80 językach
narodów, zamieszkujących republ;,k i radziec~ kie. Samej tylko "U;onstytucjl ZSRR" wyda~ no w ciagu . tego czasu 47 milionów egzem~ plany. .

I

Pozorne dziwaczn:ośCi są głęboko u~asadnione i uwarunkowane specyficznym1 cechami
pracy ry~aka:,
'.
.
Przy CJągnlęC.!U. SIeCi rybak ma. ranuona
opuszczone. a W1ęc pa.cha ,wykZ:0Jona jest
szerok~ (np.. u przą~I{J, ktora przy pracy
podnoSi ramIona w gorę, szeroka pacha haffi'owałaby ruchy).
Kontrafałda na plecach
kurtki zapewnIa większą swobodę ruchów.
Spodnie sięgają do pół łydek, gdyż naciągane ~
są na buty gumowe.
~ Wiedeń w roku 1683 zdobyła piechota pot..
Twor,zywo, z którego zrobiona jest odzież ~
ska? Król Jan III So,b ieski, opierając się
rybacka, stanowi podwójna tkanina klejona. ~ na swym długoletnim doświadczeniu bojoSpełnia ona wymagane warunki: jest silna, ~ wyru, wprowatlził zasadnicze ulepszenia w orodporna na mechaniczne rozdarcia, nieprze- ~ ga.nizacji, uzbrojeniu i sposobie walki piemakalna i nieprzepuszczająca wiatru. Zapię- ~ choty, I.tórcj pierwsze jednostki - jak nam
cle jest rÓW11ież wiatrochronne i wodoszczel- wiadomo - utworzone z chłopów ma.zurskich
ne. Ściegi podklejane są dla uszczelnienia ~ i wielkopolskich, powstały za stefana Bataśmą.
j@ torego.
Odzież ochronna posiada ogromne znacze- ~ SZczE'.gólne starania zwycięzcy spod Wie·
nie dla gosp>:ldarki :- aństwowej. Od niej bo- ~ dnlia o ten rodzaj brom wkrótce wydały owo~ ce: pod Chocdmem piechota polska walnie
wiem w dużej mler,ze zależy
~ przyczyniła. się do zwycięstwa, a pod Wie"
,
" h"'
~ dniem w roku 1683, mimo, że dzdś o tym 'Zab
pomniano na korzyść husarii - łamie ja.n~ czarów i zdobywa obóz Kara Musiafy.
oraz pr,zez uwzględnienie wygody - na wy_ ~
dajn~ś~ wy~iłlru. Odzież ochro:r:~a przynos~ ~
a.zety Zl1llne ,iuż były w starożytnym Rzy ..
mle, jako pIsma urzędowe tak zw. "Acta
rówmez duzą oszczędność odZlezy własneJ ~
robotnika, produkowanej normalnie z wy-I diurna", które przybijano na ryn.ku.
Sokogatu~?wych. surowców.
~ Gazeta w śoisłym słowa tego znaczeniu
O~!SCJ~, . rownolegle. z opracowaniem ~ uk3.z.ała się po raz pierwszy dopiero w roku
wzorow odZlezy oC.h:on.neJ. prowadzone l)ę-11620 w Wenecji pod nazwą "Gazetka".
dą prace nad odzlezą ~wy~łą. W pla~ac.h i! W dwa lata póżniej rozprzestrzem.ła się ona
gospodarczyc,h naszego kraJu, zapewru~Il.le ~ w Anglii jal.o tygooni k, wydawany przez
lu~n.ośCi t~ej.' estetycznej 1 pra!d~czneJ o- ~ Butlera. Pierwsza gazetka codzienna ukazala.
wezy, znaJdUJe pełne uwzględmeme.
~ się w r. 1709 w Anglii.
W. O.
We Francji pierwsllY tygodnik ukazał lIłę
- - - - - , - - - -....-----------------~----------- ~w r. 1631, a dzierurlk w r. 1777. W Ameryce
~ zaczęto wydawać gazety w r· 1.690 w Bostonie, w Niemczech w r. 1715, w Turcji w r.
~ 1795, w Am:trii w r. 1803.
~ Polska. już w w. XV miała gazety pisane
~ Itrążące po eomach.
W w. XVI drukowano
Miasto Leningrad posiada. Hcme wysepki,
Stadion powstał w roku 1932. Ma on kształt ~ róźne relacje tak zw. "listy". które były naJktóre są oddzielone od siebie licznymi rzeka.
mi: Newą, Dużą i Srednią Newką, Krestow- olbrzymiego kopca-k!'atern, kwry usypanQ częściej tym, czym dziś są koreS'pondencje
z 800 tysięcy metrów sześciennych piasku, ~ w ~rasie.
.
ką i inn.
Wyspy te ze względu na swe malownicze wydobytego z dna zatoki fińskiej. Arena z ~ PIerwszy numer tygodnika pt. "Merkuriusz
głównym boiskiem mieści się w specjalnym P!,lski" ukazał się w Krako,!"i~ dnia 30 słycz
położenie
ściągają corocznie, zwłaszcza łV
(L)
okresie lata, liczne nesze turystów i wyclec~ wgłębieniu wewnątrz kopca, zaś trybuny dla ~ ma 1631 roku za Jana KaZImierza.
kOwiczów, nawet z odległych stron Związku widzów - na zboczach wewnętrznych. (L) ~,..,.....- _.....- - -____......_ .........._ ....._____,,:.o..____~
Radzieckiego. Przed rewolucją. pażdz.ierniko
wą, za czasów carskich, były one ulubi~mym
miejscem wypoczynku arystokracji carsldej.
Stały tu z wielkim przepychem urządzone
wille i loltale rozryWkowe, w których bawiU
się beztroslto dyplomaci i książęta rosyjscy.
Znajdują się one na Oceanie Spokojnym.
Po upadku caratu wyspy stały się własno
cą 8526 metrów, znaleziono w pobllżu wysW pobliżu wyspy Guam archdpeJagu l\far.lau- py Port(}rico. Ocean Indyjski w najwIększych
ścią ludu pracującego.
Z czterech na,iwiększych wysepek: Piotrow- skiego znaleziono miejsce, w którym dno swych głębolwściach nie przekracza 7000 me.
skiej, Krestowskliej, Kamiennej i Jelagińsldej, zna.jdnie sic o 9833 metrów poniżej powierzch- trów. Najwi~ksza głębia morza Sró{lziemneni morza. Miejsce to zwie się Neri. Inna głę gi) wynosi 4000 m., a ~łębokości morza Pół
zasługuje na szczególną uwagę wyspa Kre_
stowska. Posiada ona olbrzymi stadion spor- bia, znajduje się przy wyspach Filipińskich nocnego dochodzą. według ostatnich pomdatoWY, dorównyWujący co do wielkości naj- wYnosi 9788 metrów, wreszcie jeszcze inna rów Nansena 3900 metrów. \V celu porówsięga
.. tylko" mmia przytoczyć możr-a. że najwieks7..a głę
większym tego rodzaju budowlom na. świe- ' przy wyspach Karo1ińskicb
cie, a przewyższający wszystkie inne malo- 9636 m.
bia Bałtyku u wybrzeża wysp Alandzkich
'Na Atlantyku największą. głębię WYnoszą- nie przekracza 203 meh·ów.
wniczością i egzotylrą położen~.
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sprawa ubioru ochronnego

A jak jest u nas?

Przed wojną nie mieliśmy w Po1sc~ fabrycznej produkcji odzieży. Opieraliśmy się na
chałupnidwie i na pracY w szwalniach, rÓŻ
niącej się od chałupnictwa jedynie tym, że
robotnIce wykonywały robotę na miejscu,
nie biorąc jej 1'10 domu. Szwalnia stwarzała
tylko pozór produkcji przemysłowej przez
nagromadzenie większej ilości robotnic i maszyn do szycia. Ten przestarzały system jest
nierentowny i utrudnia p1an'owość .
Wykroje stosowane u nas sprowadzane
przez fabrykantów z Ilagranicy opierały się
na wymiarach antropometrycznych austriac_
kich, niemieckich i francu!1kich, Przez głowę
nie przeszła fabrykantowi myśl, że w Polsce
może być inny stosunek wymiarów ludzkich.
Te nńeodp'owiednie dla nas wykroje przejąl
po okupancie państwowy pI1Zemysł odzieżo
wy i stosował je, narażając się na żale j utySkiwania konsumenta.
Dopiero obecnie wstępujemy w

okres radykalnych zmian
w tej dzied:mnie. W Warszawie powstały w
ubiegłym roku dwie wielkie fabryki I()dzieżowe nastawione na nowoczesne metody pro"Przymusowy pobyt młodego poety w
Rosji miał dła niego skutki wręcz dobroczynne - pisze O Mickiewiczu prof. Julian
Krzyżanowski. Wobec młodego wygnańca inną postawę zajmował rząd, cał
kowicie zaś inną - społeczeIlswo rosyjskie. Rząd roztoczył nad nim dozór policyjny, społeczeństwo zaś przyjęło go z ży
czliwością, udaremniającą posunięcia urzę
dowych opiekunów. Ono to właśnie stworzyło

sprzyjającą

mógł rozwinąć się

l twórca".

atmosferę,

i

dojrzeć

w
-

której
człowiek

Rozwój ten trafnie określił jeden z przyjaciół Mickiewicza, poeta l. Kozłow, mówiąc,
że Mickiewicz "przybył do Rosji
silny, opuszczał zaś ją potężny".
Mickiewicz w okresie pobytu w Rosji
mieszkał kolejno: w Petersburgu (koniec
1824 r.); prawie przez cały rok (1825) w
Odessie; przeszło dwa lata w Moskwie (od
października 1825 do kwietnia 1828), wreszcie przez ' rok (do maja 1829) - w Petersburgu. Jak widzimy. najdłużeS mieszkał
w dawnej stolicy. Początkowo na Czystoprudnym bulwarze, w domu Jakowlewowej (na tym miejscu stoi teraz dom nr 9);
od maja 1827 r. - w jednym z domów
obszernej p,o sesji Hr. A. Razumowskiego,
n-a ul. Grochowej (obecnie nr 20).
Puszkina poznał Mickiewicz w Moskwie;
tam też nastąpiło jego zbliżenie z tym
największym poetą rosyjskim. Zachowała
się kartka Sergiusza Sobolewskiego, przyjaciela Puszkina i bliskie iSO znajomego
Mickiewicza, pisana w połowie paździ.er, nika 1826 r. do naszego poety: "Nie zapo.tnnii miły Adamie, że już obiecałem
Puszkinowi przywieźć Cię do niego". Obaj
poeci spotykali się ze sobą dość często,
nie tylko u wspólnyah znaj-omych: bywali
też n'a wzajem u siebie, J:?;odzinami rozmawiaj ąc o poezji, o przyszłych losach swych
krajów odczytując najnowsze swe utwory.
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Największe głębie

Jerzy

Kurvlu~

Mickiewicz

•
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Puszkin w Moskwie

księźnej, zbudowany przez jej przodków,
książąt Biełosielskich-Biełozierskich, stał
przy ulicy Twerskiej. Dziś na jego fundamentach wznosi ,::ię dom przy ul. Gorkiego 14, w którym mieści się wielki sklep
kolonialny "Gastronom" nr l, a na pię

trze mieszkanie-muzeum znakomitego pisarza radzieckieg,o, Mikołaja Ostrowskiego,
znanego głównie ze wspaniałej powieści
"Jak hartow'lła się stal". Za czasów księż
nej Zenaidy'Pył to obszerny gmach, zbudowany na przełomie XVIII i XIX stulecia w stylu rosyjskiego klasycyzmu. Fasada była ozdobiona kolumnadą. Salony
znajdowały się na pierwszym piętrze. O
ich urządzeniu w modnym wówczas stylu
klasycznym wspomina Mickiewicz w wierszu "Na pokój grecki".
Księżna była bard?Jo muzykalna, śpie
wała pięknym kontraltem, pisała wiersze,
odznaczała się subtelnym smakiem arty-

zachwytem w swego polskiego przyjaciela.
Poeta Wi'aziemskij napisał o Mickiewiczu:
"Nie tylko wielki poeta, ale i wielki improwizator. Jego improwizowany wiersz
swobodnie i płynnie lał sie z jego ust
dźwięcznym i świetnym potokiem. W improwizacji jego była myśl, uczucie, obraz)'
j w najwyższym stopniu poetycz.ne wyrażenia. Można było sądzić, że recytuje z pamięci poemat, wcześniej już napisany. Dla
swych rosyjskich przyjaciół, improwizował niekiedy po francuslm, natural'nie
prozą, na zadany temat".

W dworku na Psim Placu
Zupełnie inna atmosfera panowała
w
mieszkaniu wspólnego przyjaciela obu
poetów, wspomnianego już Sobolewskiego.
W latach 1826-27 mieszkał u niego Puszkin. W małym, drewnianym domku przy
Psim Placu panował wieczny rwetes. Od
rana do wieczora małe pokoiki wypełniali
literaci, wojskowi i światowcy. Sam Puszkin, który czuł się w tej atmosferze doskonale, tak pisał o niej, nazywając dom
"cyrkułem": "Rewirowy Sobolewski wymyśla i szturcha wszystkich jak dawniej;
sZlliedzy, dragoni i pijacy tłoczą się u nas
od rana do wieczora".

morskie

lewski urządził po ż eqnalną biesiadę w swej
wilIi, zna;dującej się koło Piotrowskiego
Zamku. Była to jeszcze wówczas ok'11ica
zg.oła podmiejska, doś ć pusta. ,.Gdy koło
wieczora zaczęli się zbierać znaiomi i hJjscy Puszkina - zanotował poeta. ks. Polewoj ujrzeliśmy
tam Mickiewicza,
który z komicznym gniewem n'lowiadał,
że razem ze swym towarzyszem już w południe naleźli sie w Piotrowskie'!l1, majae
zamiar obej:rzeć historyczny pałllc, w którym po pożarze Moskwy sch:rf1o]tt:f sie Napoleon, a Dotem znaleźć jakieś mi.ehce,
choćby szynk, żeby móc zjeść ohiad. IJecz
pałac, z zewnątrz tylko pomalrwany. w
środku zionął opuszczeniem.
W pustych
"daczach" (willach) mieszkali tylko stróże, a szynku w llobliżu nie było. W takiej
fatalnej sytuacji Mickiewicz dostrzel!ł jakiegoś wędrownego sprzedawcę kiełbasy;
ale po zjedzeniu kiełbasy przez całv dzień
c'f.ręczyło go pragnienie,
chociaż żołądek
miał pusty. Mic1dewicc tak zabawnie opi.
sywał te wszystkie przvę:ody, ze słuchacze
nie mogli się nie śmiać".

Puszkin

milczący,

był tego wiecZ'ora bez humoru,
roztargniony. Spieszył się po

kolacji.
stycznym i literackim. W salonie jej byPotem obaj poeci - przyjaciele spotykali
wali,
jak pisze poeta Wieniewitinow,
się w Petersburgu. Gdv w marcu 1829 r.
"przedstawiciele wielkiego świata, dostojPog.odin odwiedził w Moskwie Puszkina,
nicy i piękne kobiety, młodzież i ludzie
zastał u niego Mickiewicza. Nasz po-eta odojrzali, ludzie pracy umysłowej, profetrzymał zezwolenie na wyjazd za granicę
sorowie, literaci, dziennikarze. poeci, plai przyjechał pożegnać się ze swymi mosstycy. Wszystko w tym domu nosiło znakiewskimi przyjaciółmi. Pogodin urządził
mię służenia sztuce i myśli. Odbywały się
na jego cześć przyjacielskie śniadanie.
w nim koncerty, amatorskie przedstawiePo 40 latach Sobolewski odwiedził swe Przybyli na nie wybitni przedstawiciele
nia włoskich oper, wieczory deklamacji".
rosyjskiej literatury i kultury: Puszkin,
W kole bliższych przyjaciół bawiono się dawne mieszkanie. Mieścił się w nim te- Cho-miakow, aktor Szczepkin (założyciel
w gry towarzyskie, inscenizowano szara- rez podrzędny szynk, Ale nie uległ zmia- Teatru Małego), Aksakow, kompozytor
nie rozkład pokojów. w których mieszkał
dy, urządzano maskarady.
Puszkin i gdzie bywali często "Wieniewi- Wierstowskij i inni. Wypito wiele toastów
Mickiewicz należał do tego koła elity tinow, Kirejewskij, Mickiewicz, Baratyn- na intencję szczęśliwej podróży, za pamięć o przyjaźni...
umysłowej ówczesnej Moskwy. Tutaj, w skij i inni: tu się gawędziło, bujało, rozmasalonie ks. Zenaidy, bardzo często impro- wiało mądrze!"
Nie istnieje już dziś w Moskwie wię
pałacu
wizował. Na znanym obrazie rosyjskiego
ksz>ość domów, które były miejscem spotGdy Puszkin otrzymał od cara pozwo- kań Mickiewicza i Puszkina, Ale przemalarza Miasojedowa widzimy naszego
to
Miejscem ich spotkań był też !':alon li- poetę w chwili takie~o natchnienia, Wśród lenie na wyjazd do Petersburga, w dzie11 trwały ich natchnione dzieła i pamięć O
teracki ks. Zenaidy Wołkońskiej. Pałac gości wyróżnia się Puszkin, wpatrzony z jego wYiazdu - 19 maja 1827 r. - Sobo- ich przyjaźni!

.W

~ _

sterczqcym
dumnie
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Król chory i lisy
Pewna skłonność do niewinnej mistyfika"cji cechowała Mickiewicza od młodości do ostatnich lat żyda i jakby łagodnym
promieniem oświetlała nieco surową, a tak bardzo -innych ludzi
przerastającą postać wieszcza.

w maju

Mistrz i quasi-mistrz
Pewien spod ciemnej gwiazdy poeta~
Wincenty z Ciechanowca hr. KiszkaZ,qierski, Ex libera parte, jak się sam
podpisywał na swych niesłychanie ciemnych a nieznośnie patetycznych utwo'fach, zapytał raz Mickiewicza, dlaczego
nie napisze jakiego dramatu.
- Gdzie mi tam do dramatu! - odpowiedzW tenże, śmiejąc si~. - Ła
twiej to panu, co masz już tyle do8wiadczenia i wprawy.
Ten komplement żartobliwy, tak ujął
quasi-poetę, że. porwawszy się z krzesła swego, przeniósł się na drugie stojące obok Mickiewicza i biorąc go za,
1'ę7f,ę, rzekł

z

największą dobrodusznoś

cią:

Komar, nie wielkie licho

mią·

-

Doprawdy? czy oficerem'! to pan
kapitana P.
- Nie znalem.
- Nie znal go pan? on przecie wojs7wwych francuskich dużo przyjmował.
A bywał pan u pani M.?
- Nie bywałem.
- Ależ, mój panie, - wykrzyknął
młodzieniec tonem pełnym
politowan-ia - z kimże żyłeś, w jakimże kółku
tam się pan obracałeś?
Król uśmiechnął się tylko i nie objaSniając wcale swego ,światowego stanowiska w Warszawie, pożegnał się wkrótce i odszedł.
- Skądże to pan wyciągnął tego
Francuza'! - spytał zgorszony elegant. - Nieciekawa figura.
- A wiesz pan, - odrzekl poeta kim on jest i z kim teraz rozmawiałeś'
z Hieronimem Bonapartym królem westfalslcim.
Łatwo zrozumieć jak zrozpaczony
był światowiec z powodu swej pomy17ci
i jak długo nie mógł darować Mickiewiczowi, że go nie uprzedził co do goś
cia swego, który przecie byłby mu się
wydał cał7dem innym, gdyby mu go polecono tytułować królewską mością.
musiał znać

rej wła§ciciel fortuny I pozwalającej
na takie straty, bardzo interesującym
wnet si~ wydał.
Przywow,a więc zaraz córkę, polecając jej i młodym
siostrzenicom, aby
starały się uprzy,iemnić wieozór gościo
wi, który srogą klęskę poniósł, trzysta
dusz tracąo na cholerę! Gruchnęła niebawem ta wieść po salonie, zwłaszcza
tv gronie panieńs7dm i nic dotąd nie
znaczący Daszkiewicz, uirzał się nagle
przedmiotern og01nej uwagi i najuprzejmiejszych zabiegów. Pod wpływem tej
cieplej, sympatycznej atmosfery, roztajały powoli chłód i jego obojętność.
Ożywił się, rozgadaJ. i wszy&tkich zająć
potra fil dowcipną rozmową.
Wracając do domu,
rozwes~lony
Daszkiewicz przyznał się poecie, ze po
raz pierwszy dobrze się zabawił w tym
towarzystwie, ale powtarzał kilkakrotnie, z pewnym zd'/,Lmieniem:
- Bardzo, bardzo miły dom, nadzwyczaj przyjemni ludzie; tylko nie
mogłem zrozwnieć,
dlaczego wszyscy
tam ze mną mówili o cholerze?

nale, hr. Ksawery Branicki} znany ze
swej oryginalności i roztargnienia. I{omar, niewielkie licho, lecz bardzo
"Ignorancja"
czupurne,
Wśród ożywionej rozmowy, Mickiewicz'
Podczas pobytu w Weimarze, jeden spojrzal na zegarek, przepraszając go- Wyciągnąwszy różeczki i skrzydła
poczwórne,
z przybyłych gości, Francuz w rozmoI żadełko krwi chciwe, latal ponad
wie z Mic7dewiczem, którego pierwszy
.
śpiącym
raz widział przy stole w restauracji,
I
"Krwi,
krwi,
krwi,
kr,vi!"
wołał głosem
Adam Mickiewicz
a wiedzia.ł tylko, że jest Polakiem, zabzykającym.
czął go się dopy. tywać o wieldego poetę
polskiego, którego dzieła wyszły właś
"Drżyj, człowieku, wybiła ostatnia godzina,
Jestem Marat owadów, lotna gilotyna".
nie w Paryżu. Micki~wicz wyliczał mu
Aż przebudził się człowiek, czatował po
różne naz'wiska, co Francuza widocznie
głosie
niecierpliwUo.
I za pierwszym ukłuciem: pac, zapił ?a
- Ależ nie, nie, to nie to nazu'isko!
nOSlC.
Ludde na czystym polu stawiali
Mik ... Mis... Mit... To ten wasz wielki
dom
nowy,
poeta.
Szedł z nieboszczykiem w okno, nie. mógł
Opodal z ropuchami kłóciły się
Mickiewicz mrugnął na Ody1'ica, żeby
znaleźć ślu!Jńw
sowy.
nic nie mówił, i po krótkiej jeszcze rozTej lotnej gilotyny, Marata owadów,
Rzekła sowa: "To dla mnie budują
Człowiek, gniotąc go w palcach: ,.Nie bud:i,
mowie, pożegnawszy się wyszedł; odepokoje",
śpiących, hracie,
zwawszy się po polsku do przyjaciela,
Atomie terroryzmu, owadów l\laracie.
A ropucha ziewnęła: "Moje to są,
że będzie na górze.
moje".
- A! to i pan Polak? zapytał Odyń
Kiedyś tak małe licho, nie rób tyle kr~yku,
Rzekł człowiek: "Sowy dotąd żyły
ca zaperzony Francuz - czy i pan tal,A kiedy chcesz ukąsić, kąsajże bez bzyku.
w
rozwalinach,
że nie wie imienia największego swego
Jeśli ci krwi potrzeba, gdzie chcesz nos mi
A ropuchy w pogniłych ścianach
poety?
wtykaj,
i !Qlczelinach.
Tylko, kiedyś tak mały, kąsaj, a nie
- Pan mówi zapewne o Adamie MicMy bud:ujemy podłogę czystą
bzykaj".
7ciewiczu'!
•
i dach nowy,
- Tak, tak, wlaśnie o · nim chciałem

- Nie trzeba rozpaczać, nie trzeba, mówić.
przyjdzie i to, przyjdzie i to!
- To właśnie ten, który w lej chwili
Śmiech obecnych mu przerwał. Mictoyszedł.
kiewicz jednal~ tak pokornie i z tak nieFrancu,z zerwał się jak oparzony i zazachwianą pou'agą cIziękowal mu za zaczerwienił, ale nie tylko się nie obraził
chętę,
że sławteny Kiszka-Zgiers7d
o żarcik, lecz pobiegł natychmiast
-wziął to za dobrą monetę.
przedstawić się poecie.

Historia o "trzystu duszach"

Przyjechał raz w Paryżu odwiedzić
poetę, mieszkającego wówczas w Arse-

skromny ubiór nieznajomego, siada} nie prosząc wcale, aby go
przedstawiono człowiekowi starszemu,
ale widocznie nie należąoemu "do towarzystwa . Wszczyna z poetą rozmowę
po francusku, opowiada o Wmoszawie ...
Na to król odzywa się, że dobrze pamięta i
mile wspomina Warszawę,
w której czas dłuższy zatrzymał się.
- Pan był w Warszawie - przerywa
p1'otekcjonaZnie młodzian - zapewne
służąc wojskowo?
- Tal, panie, bylem tam z wielką ar-

1829 r. przedsięwziął Ody-

z Warszawy do Petersburga, wyłącznie 'W c~lu odwiedzenia Mickiewicza. W drodze zazpoznał się z hr.
Oamillo GriUi, 7~tóry opowiadał mu
wiele szczegółów o świetnym niegdyś
P1'zyjęciu we Włoszech znakomitej pianistki pan'i Marii Szymanowskiej. Po
'Przybyciu na miejsce, opowiedział naturalnie poecie o tym spotkaniu, wiedząc o przyjacielskim stosun~u wiążą
cym poetę z artystką. Dało to powód
do mistyfikacji, będącej pomysłem,Mic
kletoicza. Pis.ze on i wysyła przez Al.
Ohodźkę do p. Szymanowskiej kartkę~ że pr.zyjecha ł do Petersburga
Imany mu z Warszawy przez W·in.
Krasińskiego i Odyńca Hiszpan, Don
:Alonzo Truchillo Asturgos y Burbante8~ który jest przyjacielem ' hr. OamUlo Gritti, ma dla niej ukłony i pragnie ją poznać. Chodźlw miał zapowie'dzieć tę wizytę, a była już jedenasta.
Nie przewidzieli figlarze, że Malewski,
który mieszkał z Mickiewiczem, idąc do
biura, wstąpi do p. Szymanowskiej i zawiadomi o przybyciu Odyńca do stolicy. Wieszcz, nie wiedzący o niczym,
'UCzy przyjaciela po drodze mówić po
francusku. z akcentem hiszpańskim,
wprowadza do salonu i nader poważnie
, serio deklamuje całe nazwisko pseudoHiszpana.
Pani Szymanowska przyjmuje to
,.ównie poważnie. Rozpoczyna się rozmowa o hr. Gritti, o którym Odyniec
opowiadn tyle szczegółów, że była chwila~ w której artystka, jak sama potem
tvyznala, uwierzyła w Hiszpana, a oznaj·"mienie Malewskiego wzięlą za mistyfikację z jego strony. Niedługo to jednak
trwalo, . bo gdy chcąc wybadać swego
gościa, zaczęła pani S. wychwalać przed
nim talent i zaslu,gi Ody'hca; ten tak się
zmieszał, że przeprosiwszy za -żart, całą
jego win~ złożył na naszego poetę.

Taiem nićzy powód

lekceważącym

Don Alonzo
ł'l.iec 'f},odróż

"Na ukaz Jego Lwiej Mości
"Dany do nas (z Jaskiniewska
"Zbójeckiego, gd:z ie dla słabości
"Zdrowia ma Jego Królewska
"Mość pobyt) do gabinetu
"Ministrów, My, z ich kompletu
"Zamianowani być przy Nim
"Na służbie, wiadomo czynim:
"Po pierwsze:
Z obywatelstwa
"Drapieżnego tudzież stanu
"Bydłego wybrać poselstwa
"Z tym, iżby, wskutek uchwały
"Powiatów, one udały
"Się Najjaśniejszemu Panu
"Życzyć w najpoddańszy sposób
"Co jak naj dłuższego życia. "Po wtóre:
'
Posłów brać z osób
"Zaszczytnie nam znanych z tycia.
"Dan:
rezydencja letnia
"Jaskiniewska, l-go kwietnia.
"Przy czym:
Ministra rozkazem,
"Postanowiono zarazem
"Posłom z ich towarzyszami
"W tej podróży nadzwyczajnej
"Kazać jechać z paszportami
"Z Lwiej Kancelaryi Tajnej;
"Za czym:
.
niech się nikt nie waży
"Ani z policyjnej straży,
"Ani nawet z dygnitarzy,
"Posła ukąsić lub drapnąć,
"A tym mniej w pół drogi capnąć",
Na ten rozkaz ode dworu
Baraństwo tudzież stan ośli
PierwSi sejmikować pośli.
Pilnując się onych toru,
Wszyscy inni z pól i z borów
Zgromadz ić się mają dzisia.
Tylko jedna giełda lisia
Wstrzymuje się od wyborów.
Skądże im ta taktyka? i co jej powodem?
Wyd:ał to jeden stary urzędnik, lis rodt'im.
"Uważałem rzekł dawno trop
wszelkiego zwierza
Przed i za Jaskiniewskiem; upewniam
was o tem,
Ze pełno zewsząd ślad6w ku Monarsze
zmit.'rza,
Ale żadnego nie widać z powrotem".

Oko światowca
Towarzyszem wizyt, jakie składał
Mickiewicz' w salonach Mos7f,wy, byZ
Podczas pobytu w Rzymie, częstym
Daszkiewicz. O ile poeta stanowił oś gościem u Mickiewicza, bywał Hieronim
każdego
towarzystwa, kolo l,tórej Bonaparte, były król westfalski. Raz
wszystko się obraocUo, o tyle cichym podczas zajmuJącej rozmowy, spoi małomównym Daszkiewiczem nikt się strzegł poeta przez o7~no, że przychodzi
nie zajmował. Gdy więc raz pani domu do niego jeden ze znajomych.
f44pytała poetę:
- Pozwoli wasza kTóZewska mość - Dlaozego ten pański przyjaciel rzekł do dostojnego gościa swego, :zawsze taki ponury i zamyślony'! że mu przedstawię rodaka mego pana
odpowiedział ,jej konfidcn:cjonalnym to- Z., któTJJ widzę, że tu idzie, a który
wielce b ędzie uszczę.mwiony z takienem:
- Ol ma on nad czym rozmyślać! go spotkania.
Niepomyślne odbiera biedak wiadomo- Nie, nie, - od rzekł żywo król ści ze swych majątków na Litwie, a te- nie lubię prezentaoii i odejdę zaraz, jeraz oto trzysta dusz wymarZa mu tam żeli mnie pan nie zostawisz incognito.
Zjawia się po chwili elegancki i wytta cholerę.
Trzysta dusz! powt6rzyla soko głowę noszący młodzian i po przy• tołelkim współczuciem gosp"odUnil któ- t-ł,'itaniu się, obrzuciwszU spojrzenietl'll

Ludzie
na czystym polu

.

A

gdzież

tam

będzie
żab i

miejsce dla
dla sowy?"

ścia, że m,usi się z nim rozstać, bo o 3
obiecał być w Palais-Royal, gdzie oczekiwać go będą.
- O trzecie}'! - wyrzekł Branicki,
- toż dopiero 7~wadrans po drugiej.

-

Zapewne, ale to da,leko i nim za,jalbo zajadę ...
- Mam na dole powóz, w dziesięć
minut tam zajedziemy, a teraz m,ożemy
jeszcze rozmawiać.
- Jeżeli tak to i owszem.
Punkt o 3 istotnie ekwiZJaż hrabiego
stanął na miejscu.
- Gdyby nie tak dobre konie - zauważył M·ickiewicz byłbym się pewnie zapó,źnil.
- A pr-awda, że to wielka .oszczęd
ność czasu pTędkie k.onie. Ale... a propos,.. dlaozego pan nie trzymasz po'Wozu?
Zapytanie to tak rozśmieszylo poetę,
że z u.danq "{Iowagą, nachylając się do
hrabieqQ, tajemniczo mu szepnąll
- Dla p'owodów p"olitycznyolł.
dę

Zona uparta

Teraz tyle samobójstw, że czyhają straże
Nad rzeką. Niechno człowiek się pokaże,
Co na afisze nie patrzy
I od korzenników bladszy,
Niedbale utrzewiczony
I źle urękawiczniony:
MYślą, że się chce topić;
A więc pełni zgrozy
Ratują go od śmierci, a wiodą do kozy.
Taki to jakiś, po Sekwany brzegu,
Biegł przeciw wody. Żandarm zatrzymał
go w biegu
I urzędownie pyta o powody
Tego biegu przeciw wody.
"Nieszczęście! woła biedak pomocy!
ratunku!
Zona mi utonęła, żona, iż tak rzekę,
Wpadła mi w rzel.ę" .
A na to żandarm mu rzecze:
,,0, praw hydrauliki nieświadom
człowieczer

Szukasz utopionego ciała w złym kierunku.
Ono z góry w dół pły nie wedle praw
przyrody,
A ty za żoną biegniesz przeciw wody?"
"Boć to ciało rzekł szukacz było
w życiu dziwne,
Zawżdy wszystkiemu przeciwne:
I domyślać się mam pewne powody,
Ze popłynęło z rzeką przeciw wody"•
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pod ,.edakcjq K. Makarczyka
POZYCJA NIt '2'7
Czrurne: Polak

Białe:

1. e4, cl5. 2. S ts, d6 3. d'i, ed. 4. S x d4, ces osiągnęły w n1m G'Lachlgj;ki ra~clde,
5 f6, 5. S c3, g6. 6. G e3, S g4? 7. G b5 + zajmując w imprezie pierwsze miejsca. Zwyciężyła Rudenko,
uzyskując 11,5 pkt. z 15
c:zarne się poddały, ponieważ trac!\ figurę.
możliwych,
przed swą rodaczką Rubcową,
Partia Nr 14
która z 10,5 pkt. zajęła drugie miejsce oraz
Białe: Arnold,
Czarne: Hanauer, Filadel- Bielową i Bykową, które pod2lieliły się 3 i 4
tle, 1936
miejscem, mając po 10 pkt.
1. d4, S f6 2. <:4. eS 3. d5, G c5 4. G g5? S e4
Lokaty powstałych uczestni,c zek mistrzostw:
5. G x H? G x p mat!
5) 7) de Silans (Francja),
Kollet' (Niem.
Rep. Demokr.) i Tranmel' (Anglia) - po 9,5
TURNIEJ O MISTRZOSTWO SWIATA
pkt. 8) Heemskerk (Holandia) - 8 pkt. 9) BeKOBIET W MOSKWIE
nini (Włochy) - 7 pkt. 10-11) Langosz (W ę
W ~tolky Związku Radzieckiego zakoń gry) i Mora (Kuba" - po 6 pkt.
12-14)
ezył się turniej szachowy o mLstrzostwo świa
Gruszkowa-Bielska (CSR), Gresser j Katlf
ta, z udziałem 16 najlepszych zawodniczek (obie USA) - po 5 pkt. 15) Larsen (Dania) z 12 !państw Europy i Ameryki Wie1ki SUk- 4,5 pkt., 16) Hermanowa (PolSka) - 3 pkt:

Abramow

fi parlH granej w moskiewskim
XVII championatu ZSRR.

półfinale

40

49 posunięciu czarnych wytworzyła
f, : ę ta sytuacja. Abramow 'zaszachował na b7
hetmanem i (po odejściu króla na h6) skoczk iem na f7. Pod groźbą mata Polak musiał
cornąć króla na g7 a przeciwnikowi nie pozostało nic prócz szacha z powrotem na g5
fi: w ten sposób partia zakOllczyła się nierozegl'aną. Czy białe Ilagrały najlepiej'? Widoczn ie poważne wątpliwości w tym względzie
rniał arcymi strz radziecki Lewenfisz.
Przy
okazji chciał on sprawdzić. czy jego pupile
Szachowi w szkole sportowej dla młodych
chłopców \V Moskwie potrafią odpowiedzieć
na to pytanie . Zademonstrował więc tę po2:ycję ... Mal<.:y wzięli się do roboty i wynaleźli
Jlastępujący wariant
1 S e6+1
I
Nie wolno K 116 wO'bec G f S ant K f7 _
iS c7, zaś po K h8 nastąpi ładny ruch G e51
Po

l

Zalety bluzki

ROZRYWKI
pod

recial{cJą Wł.

UMYSłOWE

Lubnaara i R. Mialkowsldego

1. REBUS "ESSEGO"

Za prawidłowe rozwiązaIlle wszy.&tkich powyższych
zadań
przemaczamy 3 nagrody
ksi.ążkowe do rozlosowania ,a za co najmniej
jedno - 2 nagrody pocieszenia. Rozwiąza
nadsyłać proeimy w term:i.rne lO-dniowym
po adresem: Spółdz. Wyd.-ośw. "Czytell1Jik",
Dział Rozrywek Umysłowyoh, Łódź l, Piotrkowska 96. pok. 253.

nia

Mitologia

białe wygrywają.

2.
3.
4.
5.
6.

S
H
G
G
S
7. G
8. S

[ mat w

c7+1
a8 +
f8+ l!
h6 +
e81 .
g7+
f6 +

Blurzek nigdy nie ma SJę za wiele. Podobno
si) mężowie, którzy twierdzą. Ż~
żony ich szyją sobie zbyt wiele bluzek, a'e
oczywiście i tym razem także me mają racji
Bluzka bowiem odznacza się Ucroymi zaletami.
l) Wychodzi na nią mniej niż polowe. ma·
teriału potrzebnego na suknię.
2) Szycie kosztuje znac:mie taniej.
3) Moina zrobić piękną bluzkę ze starej,
wcale nie pięknej sukni.
Dzisiejszy model bluzki ma jeszcze tę dobrą 'Stronę, że może wystąpiĆ jako część stroju narciarskiego.
zdarzają

Bf7

Odpowiadamy na listy

KItl

K h8

H g8
b2
HxG

~----~~~~~-

2. KWADRAT HIPERMAGICZNY

następnym posunięciu.

Autotaur

POZYCJA NR '73
CZarne: Keres

JIS

" ...._ __

Fra.szh'

Ha.nka Ł. Słusznie, jeśli ma
pani bardzo zniszczone włosy,
należy na dłuższy cz.as wyrz.e c
się trwałej.
a nawet zwykłej
wodnej ondulacji. A oto "pr{)~
jekt" modnego uczesa.n ia. Które
nie wymaga żadnej z nich.
Ra.. Nie rozumiem dlaczego
wstydZi się Pan Ilwracać się o
radę do działu kobiecego.
Oczywiście może
Pan podać adres prywatny, jeśli woli Pan
w ten sposób otrzymać odpowiedź.

BiedaczeK
Za.ml ID!

się

"weIlłŹ

lrnpiec:

na h&ndlu
trlWlę",

Do sklepu
Mówię

dokładam,

opadam

już

A ten mi pnerywa: ,,z

bmą pra.~"
czegÓŻ więo

bym
Białe:
%

Villaxd

partii koreSlpondencyjnej

żył?"

Pewnej starszej pani

W podany kwadrat wpisać 4 wyrazy cztero-

Już po ślubie, jaka. S'Zkoda,
literowe t.ak, aby czytane pOzlomo i pionowo
miały jednakowe brzmienie.
Prócz tego li'Ze tylkO... mężatka młoda..
tery, znajdujące się na obu przekątnych, de.poddały.
dzą nam jeSlZcze dwa wyrazy.
PARTIE MINIATtJROWE
Znaczenie wyrazów: l. Utwory muzyczne
na 3 głosy lub 3 instrumenty. 2. Wystający
Pflrtia Nr 12
Byłeś starym kawalerem, więc clę
brzeg okładki. 3. Nie ta, me taka. 4 Natarcie,
dla osłooy
Białe: Fletcher Czarne: Garre. Londyn 1924 napad. Przekątne: 1. Czołg. 2. Imię żeńskie.
Nazywają po ożenku goście: panem
1. e4, d5, 2. ed H x d5. 3. S c3, H dS. 4. dł,
.
(ul. A. Krawczyk)
młodym.
S ca, 5. S. f3, G g4. 6. d5, S e5? 7. S x SI
3. UZUPEŁNIANKA-KALAMBUR
G x H. B. G b5
c6. 9. de i białe wygry- •
Ed. S.
wają.
Po...ata, Prostek... , Amo ... k. KL.t. W...anie,
Partia. Nr 13
M ... a, Z .. .r, Su._.gan, Li.,Q. K. .. eJl, Sk ...ka,
Białe: S2abo, Czarne: dr Sooky. Turniej et K. ..zalu, KU ...rz. Wyrazy powyższe należy uzupełinić brakującymi literami. UzupełruiająlC€
m~trwstwo Węgier 1947
llłery dadzą, treść kalamburu, który należy
rozwIązać.
..
(ul. "BoJan")
JE:!: Teodor Tomasz. Dachijszczyzna. Str. 414
4. ZAGADKA-FIGIELEK
W-wa 1949 ("Czytelnik").
Jaki to niezbyt długi wyraz, bo składający ANAND Mulk Raj. Wielkie serce. Str. 268.
się tylko z 62 liter, wyobraża miejsce owocW-wa 1949 ("Czytelnik")
BibUoteka
nej choć ciężki . pracy?
(ut L. Strzałek)
w Prenumeracie).
5. ? ? ?
KJELLGREN Józef. Ludzie przy moście. Str.
260. W-wa 1949. ("Czytelrrik").
Wilk jeet znanym drapjeżmki€ffi
i postrachem ludzi,
les przeraża głuchym wyciem,
knieję ze snu budzi.
.
ul. "Ed-Ka"
"ącik
6. RADIOFONIZACJA WSI
(szaradka)
Wkrótce w <każdej wiejskiej tneclej-drugiej
z.apanuje piel'Wsza--druga-tnecia:
do pierwszego-trzeciego z głośnika
spłyną wieŚCi co dzieje się w świecie.

Posu.nięcie

ne czarne

1....
bi'a le się

Bridżyści

z sU".
mu: "sklep za.m.knij l wet

'IV ~ l!

Stalemu kawalerowi

+.

Wydawnictwo

nodesłane

Pod biegunem

-

Pa.trzcie,

jałcie atuty miał

w

ręku.

#;'atelistqcznq

Znalazł

Jako trzydziesty piąty już rz: kolei 'W Europie - zarząd poczt księstwa Monaco uczclł
dnia 27 grudnia 75-lecie UP-V (Swiatowego
Związku Pocztowego), wydając trzy znaczki
o ;identycznym. rysunku: 5 fr (zielony), 15 fr
(karmilI1'0wy) i 25 fr (niebieski). Rysował i l'Y'"
towal G8Ind:on.

•

sposób

Już się uka2lał

w sp.medaźy nr 15 ,,Przeglqdu F:iilatelistycznego". przynoszący jak
zWY'kIe - ciekawy dla zbieraczy mater.iał.
(w. j. o.)

Dzień znaczka pocztowego. obchodzony co
roku prawie na całym świecie (poza Polską,
która dotąd nie doczekała się utrwalenia
Związku Stowarzyszeń Filatelistycznych), choć
,jak dotąd w różnych terminach, wstał w
ubiegłym roku
uczczony specjalnym znaczkiem i na Węgrzech (11 grudnia): 50 f (ciemnofioletowy). Druk wklęsły siatkowy (heliograwiura). Ząbkowanie 12:121/2 Nakład: 175
_ Obywatelu, proszę nml.e natychmlast tysięcy egz. w bloczkach po 4 sztuki. al'łlłltowa6, pned oh:w.Jllł oblVlłeD).· /ioD~1 ...

._

---."

-

_ TatusB.u, zrób nam bałwana ze śnlep_
, _ A gdzie się podział ten, którego zrobi·
łem wam w zes.złym roku?

, -
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