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·· 1y program 1·mpr'•ez dla terenu
Boga
W d:i'.:t :21.7.br, w poniedziałek - w "zalclci Tramwajarze, który pr:zefdzle glównyn..i ult·
·do:-::!t pmcy i !nsty\ucjach odby,wać się bę1q cami Łodzi.
O godz. 22 .00 Film Polekl wyśwtetla.ć bę\lc:Jiemir, urozmaicone programem artyi:tv-::z
dzie na Placu Wolności film „Sluby Kawanyrn zespołów świetlicowych. .
O qodz. l~,00 w Teatrze Wojska Polskiego lerskie" t na Placu .Leonarda film „Cyrk"
. .
•
ul., Jaracza 27 Komttet Obchodu Swlęla Odro .
D&ł•A 22 lipca jest na mocy rozpon:<{Jdze ·
dtenia !'ols otgontzuje ceulralAq Akademię'
z udz!a!om. przedstawklelt władz m!e1'sklch, nia. Prezydium Rady Mi-n1ałr6w dniem wolnym
scrmorzc:idowych Zw. Zawad. Wojska Polskie; od pracy. Wzywa tlę ,mieszkańców, instytugo, parli.i !'Olttycznych, organtzacji spolec~- cje, 'pnedslębiorstWa, włajctclell sklepów
nyeh i łódzldeqo świata pracy. Akademię zo · 'ilp. dD dekoiacjl swoich ol)iektów,
W ramac h l mprez ?.,W l qzanyc„i. z o b c ho d em
kończy bogata część artystyczna, w której we}1
,;mq udzłal: c ór t orkiestra Szkoły Pol. Wydil.. l Sw!ę1a odbędqo 1i tegp,ż dnla:

·

·

m1·asła
całego
.

innYm.i w Parku Helenów o godz. IS,30 zostajq zorg-antzowane pi;.iez ŁOZK zawody kolars
kie w Parku Stefańskiego odbędq się rega
ty ~toślarskie.
Łódzkie fabryki zo,b razujq ost(;lgnieda Pol.
skleqo przemysłu na stoiskach % ek~pona:ta·
b dq ob
h
1 h kt ·
1 t d k ·
ore ę
m _,,., uć e l~To~anłycl au ac '
u 1ee nt as a.
je!.....a.
! .
.
Wieczorem orqanizocJ• młodz ezowe urzq.
dzalą wesoły pochód ze śpiewem I muzykq.
O godz 22.00 wyświetlane będq: na Pl. Bar
ltckiego (Zi~lony Rynek) film „Ostalnia Szan
sa"; na PL Zwycfestwa „IS.letni JCapitan"; ia
J
W.P., Qrt.yśei Te<Stru W.P. i Llq!a B.reżyńska > O godz. 14.00 bezpłatne wlellde zabawy ta Pl. Wolności" „Bohaterki Pacyfiku".
Leo·
Pc:nku
w
Stefańsl:ieqo
Parku
w
neczne
!
(fortepfon.).
O qodz. 12.00 w sali CRDK odb.ędzłe stę
O qod)!:. 15 OO w sali CRDK, ul. PTotrkows~a nardl:!, VI Domu 'Pro gCflldV ptr.•rko,•1ska 262.
243 odllędzie' siP, zaml<nięt.i Akademia, zorq11 w D.zielnlcy Widzew PPR ul. Armit Czerwonej bez'płatny koncart w wykonaniu ork!estry
; 3!, w Parku Ludowym n:;i Poluiu, w Parku LIM·u. .
nh:owiina pizez Wojsko Polclde.
O qodz. 17.00 Tealry Łódzkie: TUR, Syrena,
O ·qoclz. 21,00 wyruszy .t Pl. Wolnośct eaps i Helenów orQz na t•Jlcy P!otrlrnwsktef ()d Pl..
Lutnia, Kameralny, dajq bezpłatnie Meilqcy
ul. Radvrańskiej.
•rzyk, w składzie: Wojsko Polskie, Organiza. ,Wolnośct
w 'qodz. popoludnfowycb na łódzkich BICI. program. Bilety na powyższe imprezy otrzy~
-=l• M1odz!eżowe, Or;anłzotio •lpi>leczfllł,
OB.MO, Kolejarze, Straż Pożarna, Szkoła MO, dioncteh bezplatne tmprezy aportow4l. Ml.ędzy mały Zw. Zawodowe.
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lrusty am ry a· skie data do opanowania iiopatń i przemys'u - mimo o~oru Anallk6w

Korespondent podkreśla, Żf! pierw_szą rea~NOWY JORK PAP, - Korespondent pa· nowi11ldem zp,stępcy prF1esa. W późniejszym
ry1ki dziennika „PM" dono1i, · te pomiędzy olcresi m głbv być również zaproszony dn cją rządu bryt yjskł~ego na prnpozyCJe am.er f·
rządem brytyj11kim, a rządem Stanów Zjl!dr.o- komitetu przedttawidel fra11cji. Wynika z te kańskif'. było odlo:l:enle. na dalszy termin kon·
cionych wyłoniły się poważne różnic• z:d'lń qo, że \viększoś ~ odpowiedzialnycli stanowf~k fen•ncj1, proponowane] prze'l Stany ZJednow zarządz ie Znglębio Ruluv iostaloby obsa· czo1u~.
w 1prawie preys%1Qścl Zagłębla Ruhry,
Z drug,~Pf -;trony minister Bevin miał poinKorespondent · podkreśla, .te w Londynie 1 c/wnych przez Am~l)'k_anów. „ _
.. ··,tra Bidault, że rząd brytyjski
. Ko~espond.ent dzienmka, „PM pisze naitęp· formowa'.
w Paryźu, uwaiaj~, te · Stany Zjednoczone
l ;Yprzeci\\'/~ żądaniom gmeryi:hc za ewnić ., oble bezwzględnq · kontrolę nie, zł' proJekt amerykanskf wywołał nł~za- b,ędzfe. ~'.'
pisze korespo,nde~t
.:; "kze ofpodarczego 1 mllllarnego arienalu downlenls i konsternację w bryty~slclch lco· kańtln~ ,
te :
c!fro g kt-0 m 1·eat Za Jębie Ruhry. Rząd a· łach, rządowych. Korespondent stwrerdza, że dziennika „PM - j_eżell mln. Bevln mysli, ze
mer,J0:.ńsk! ~hce odłoży~ na 5 )t\t decf'Zje Vlf fetPJi narl premlpra Attli'I! UIPgnle narf1tkowl po~n1f~ przP.ci\~st~wrl: się Ż(\danlom . amery·
za- Stanów Zjednoczonych, to nara zi .się 11fe ty/· kanskim w sprawie Rnhry, ~ popt>łm~ prawsprawie własności kopałli, hut i inny:
p01ll(~w11z Słany
parlom<-ncl , ale ~-, dopodl)bDif'. powaźnv , błąd,
n n lrl' kr tyki
k
khtdów rze ysłowych 1. gł i Ruhry.
e 11 • wola t i prawdopodo nie po wa i 1q opozyr:fę 7./cdnc1cznr1P sq obec~1e w sytuaqf, w kldt~/
ten ipos.Eb projekty hrytyj ki„, 11 ty
mogq nnr1.ucft W/Plk1ęJ Brytanii ~wo/?„ wolę .
c,ionali?:acjl podsta wych g;;l zl przt;myslu w Jonie hrylyf klej Parli/ Pracy.
nlemleekiego .zostałyby na dit.il.UV .cza ori
roczone.
utwon:enip.
Plan amerykai'!i;ki przewiduj
;pecjalnego amerykołf1111';0 • Il gltłl ill!l,JO ko•
mitetu kontroli Zagłębia Rtihry. ~rezesem ko
mltetu ma być Ami>rykanin. Przedstawlet.il
Wielkiej Brytanii musiałby 11h: iadow:olić; 1tił·
„ .
ililłllllllfllllfłllllllllllłłlłlllllllllllllllllllllllltlll1111łflłllllllllllll!Lłtllll.
• ' NOWY JORK .(1Jbsł. .wł.) ~ ' We~ług donie· jącą ut'l'orzenU! nowej partii, w .ktQtęj robot·
a ia kor ponihmta „Associated Prosa" z Fi- nłcy gnd4,by rolę kierowqiczq. W xezolucjLJ)o
,~--·zorza
więdiiano, iż klasa. robotnicza nie może mieć
ladelfii przywódcy naletącego do Kongresu
zmJfrlnia ani do partii demokraiyczncj, ani re·
nad Pez111f tm
P1iemyslowych Związków Zawodowych (CJO) publiknńskiej. Nowa partia winna oprzeć
l'AZNAN PAP. - W nocy z 1'1. na 18 lip· Zwlą:zl u Zawodowego robotnikbw pn:emyslu 1w6j program na potrzebach mas ludowych
ea widoczna była w Poznaniu :zorza pol1nn;i. tytoniowego aprobowali rezolucję, przewidu- i działać wyłąc:mie w interesach tych ma.s.
•
Zjawisko p1zybieral.o Jzybko na 1He, tak, bi 1

d~. demokratów i repu61ikan6w

-polarna ·

~ag~:z~~;Jo~~~o ok~~~ ~~~.•~:~x:_o:!i:t~~n~~~~

1qcymJ slupami, których zabarwienie przscho
w jaany
dziło od czerwonego nil zachodzfe

pI Iska dele1ac1·a· handlowa
,

seledyn na· \Vschopzie, Tu I owdzie wyslępo·

.

wyJechała

wały silne promienie stąga;ące do wysokości
ponad 50 Alopni, przypominaj-ce iwlatło reflektorów lotniczych. Po 20 minutach promie· .

do

.

•
Bułg~rll

Cl

WARSZ~WA PAP. - W związku z nową
W skład delegacji wchodzą: wicedyrektor
~ie. i słupy zgasły, pozoatawlająo tylko po· umow 4 handlową polsko • bułgarsk11, wyjedepartamentu importu, min. przemy,łu i han·
chała do Bułgarii dnia 19. bni. polska delegaswiatę naci po/nocnym horyzontem.
Zjawisko powtarzało się kllkakrotn/e,a:t do cja handlowa z wiceministrem przemysłu I dlu - Nowicki, radcil Piwejko, radc11 Kowa·
handlu S7.yrem na

nastania 'I.Orz'{ poranne;.

Jewski otaz eksperci.

czele:

/"O

...

.narqine111e

Tak dale1" byc· n1·e

moń

&.&

~ Na łamaclt naszej prasy t~czy się od szereg,.1 tygodni bardzo ożywiona dyskusja nad
W tej
sprawą reformy szkół akademickich.
dyskusji zabrał też głos przewodniczący Rady
tow. Włodzimierz SokorSzkół Wyższych ski, który w artykule pt. „Prawda obiektywna
czy prawda. objawiona?" („Odrodzenie" Nr 27)
podał m. in; niezwykle ·charakterystyczne cyfry, dotyczące pochodzenia społecznego studentów uniwęrsytetów w Warszawie i Poznanlu.
Tak więc, na 7.418 studentów uniwersytetu
warszawskiego jest zaledwie 307 dzieci robotników i 845 dzieci rolników (w ym 8 mało·
rolnych). · Struktura socjalna młodzieży ,na u·
niweraytecie poznańskJm przedstawia si~ pod
tym względem jeszcze gorzej: na 7.568 studentów mamy tu dzieci robotniczych - 20~ i
chłopskich - 841 (w tym tylko jeden syn matorolnego),
W obliczu tych alarmujących cyfr, jakże
lusznie brzmią wnioski autora artykułu, któ·
ry 'stwierdza: „Nie chćel'.\Y zamknąć uniwersy·
tet6w przed dziećmi rodziców. wolnych zawo·
d6w czy też drobnomieszczaństwa, chcemy je
jednak otworzyć przed dziećmi robotników i
chłopów„. · Zagadnienie leży nie na płas;c:zyź·
nie zakaz.u, lecz w organizacji polskiego szkolnictwa, lltóra była tego rodzaju, że. dzieci proletariatu nie mogły się do wyższych uczelni
dos~ać„ żę były spychane przez panoszący się
stan trr.ecl, I TO MUSf tlLEC ZMIANIE". •
W . parze z demokratyzacją zastępów aka·
clemićkich musi iść reforma programu i syste·
mu zauczanla w szkołach wyźszych, Podzielamy całkowicie pogląd autora powołanego
artykułu, że „Walka .się toczy nti! o upoli·
tycznienie uniwersytetów i nie o nowi& naukę", której tworzyć nie ma p_otrzeby, lecz „o
naukowe rozumienie zjawisk życia, których
nikt jttszcze nie potrafił wyjaśnić metodą z gó·
ry przyjętego objaśnienia. Walka się toczy
o prawo do wolności badań 11aukowych, do
wykrywania dalszych kolejnych elementów
pnrwcly obiektywnej w wiedzy ści!lłej i w
wiedzy o człowieku",
Tę walkę demokracja musi rozegrać zwy:
cięsko, ponieważ taki wynik jest jedną z głó·
wnych gwarancji poszerzenia i umocnienia
naąych hil;torycznych zdobyczy ustrojowych.
B. D.

w u.. A.

p ri
a
.
111a! zaufania
tn.fc.Y
nre

zamachu majow:go.
ląC'lące
dnak zerwał więzy
tym• obozem. Po wrześniu 1939' roku znajdo_wal się w obozie jeńców w ZSRR. Gdy w
Związku Radzieckim Jormuje się armia pol·
ska zostaje . dowódcą 7 dywizji w Toll<oje. D·'.J
wództwo andersowskie "."yznacza go n~s\ępnie na stanowisko dowodcy bazy w I ?.tu·
bance, gdzie tworzono t.. zw. ghetto dla ,1oł·
nierzy iydowskicji. Pułkownik Gaładyk dał
·
. k o o f'i cer, o kt orym
po dwł a d ·
się tu poznac. ia
ni wyrażali się z uznaniem. Po opus~czeniu
Związku Radzi~lego dowództwo and~rsowskie przenosi go i·akó „czerwonego pułkow·
ni"ka" -w stan nieczynny.
w roku 1944 płk. Gahrdyk nawiązuje łllCZ·
ność z ZPP w Palestynie i zostaje redakto·
.
.
rem Biuletyn.u Wolneź Pols~i.
mi~.o powrocie do kraiu staie do pracy w 111 "

~-

argi o ·Zagłebie Ruhry

R

był zołmerzem
w .roku 1926 s~y'1kogo je-z
pohlyczne,

1-eJ brygady od roku 1915 i jednym z u:zestników

ladyk. Pik. Galadyk

"

.
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"
d•wu~· -Nigfu~Preyp~~~~uw~~
Jl=.· A~M~~E~S~~A~L~D~R~IJD~G~EL~~~~~~~;;~;~~~~~6~~~~~n~~.k~enk~
znalazł.o iSię w t~go p.okoju. Wirok jego rem będę staczał walki z cenzurie..
na charaktentstycznej. e· 1 - Rzućcie ją do diabła, tei waszą
zatrzymał sietwarzy
~Vl~lU nt'rgicznej
„.•
',~· ...,.„-."·•
Qnella. Ten ni-e·zna , cenzur:ę„ Chodźmy lepiej razem. Idzie·
-

IP

\
.
A

Al IH--.· I
.

·

.

·

}omy lotnij(, ubrany w zakitrzony mun· my wszyscy do ,,Maksima". .
dur, widocznie mu się od. razu spodobał./ - Mogę zafrz.eć tam nieco. Później Law80n mocno uśdsnął dł0f1 Quella, odpowiedział Lawson.

~~~~~~~~~~~~~i~~~~~i~~~~~~
- Przyłączę się do was, lecz niecC>
siadać. -A~J~m,p~dtieHzna~?
C ta. lotników i J)Olprosił wszystkichi~~.
E
W
P O ~~~~i'fl'~Prey~Ws~w~d~®w~~

- · Pan jeAt Amerykaninem? - zapy,..;nu.·
Weszła pokojówka, nj.osąc. &tos ręcz- tał Qu~ll.
Lawsona Jednak nie był{) W dv•
· _ Do szpiku ko~cil _ Pewnie znali·
Tap poprosił pokojówkę by otworzyła ników, Poda!a ję TaJJ'Owi i wyszła.
- Kto t-0 jest t·en korespondent' wo- kie nas~ego Smlthsfl.
pokój. Pok<>Jówka, ładna, · młoda dziew-.
Qnell _od razu -przypomniał sobi~ mloczyna, uśmł·eclmeya siie~ i be;- sprzeciwu Jenny? ~ zapytał Qu.cll.
- AmerJ'kanin, - ocl-powiedzial Go- delto lotnika amerykańskfogo, który wstą
ohv9rzvła drzwi do . pokoJn Lawi.ona.
Pił prżer1 dwoma miesi'-' cami 'd-0 i'ecro es~
re].) - jest teraz 1'JTZY armii.
Soomrnła na W.!17.ylltkic·h i zapytała:
"
·•
\'
- Jak on wnlada?
- Imdizi? - i nagle 1>0wledziała po
kadry, Był młodzie·ńczo odważny i niechł-01>!
_ tlm.,. tak. J'ak ty, ~.wA.,,'
francusku. ·.- Msr LawĄ.on wv. szedł:
1
ostrożny. Zaatak~nvał sam }eden kilka
'·'
samo1-0tów nieprzyjacielskich, z których
. - To me, - odp·owie9ział TaP - ale \\T~zczekauy r6wnie7., jak ty!
'~·st nam -potr:re.Jma łaz.1enka. M.11.simy I Tap już w wannie. Q-0rell przeglądał strącił dwa, aJibo trzy, a·i wreszcie wsię wykąpać! - l ws~azał na drzwi, Pr?· pisma i gazety. które ?.nala7.ł na bi11rk11. stał sam strl\c-Ony.
. ·
,
wadzące ,do łazienki, miesz.czi:i,!ceJ Jilę l~ichardson usilował wł~!CZyć radio. Na·
-. Pamiętam. Czy t<> wasz znai-omy?
gl-e, gdy Tap wysk-0czył jnż ~ wanny i
µrzy pokoJu.
·:- A czy wszy\Scy?.„ - zmwtała po- wycierał sił}. starannie ręcznikiem, do po· - zapytał 9ue.JI. .
- Uctyhś!'"Y się raz.em.
1Jmju wszedł wysoki blondyn. ubrany w
keiJowka .. ,
- To zną,~zy jeste"ście równiet, ż-e Sta·
PokoJowka dodała co~ po francusku. t11ii1p6ł wojskowy mnndu·r koloru khi:tki.
- Co ta mała mówi? - zapytał ko- Na Mknn~J,~, znmal-f .na mieJscn zdziwlo· nów Za<:imdnich?
.
- Ow~zem. .
legów Taip, któr?,y zdą?;ył już ~cin.~nąć ny; lecz · wtem rozległ sję głos Ta pa:
·--: Sm~!hs zawsze s11~ oibrażnl, gdy
- ttaHo, Lawson! objęliśmy w p0stat
buty,
.mów1on<}, .1z ta,1!' u.,~as pierwsze skrzypPoszła t>o rl)czr.tiki .- nje namyś- danie wasza łaiie·nkę!
.
·
- Proszę bardzo! Nie szkodzi! - od- ce gr.ajtl, 1zolac.1<>nisc1...
la~11;c się dłngo odP<?w1cdz1ał 1 Richardson.
- Ja równiez si~ obrafam~ ~iedy sły- W ta.kim ruxe, jazda, chł·OJlcy, do powiedział Lawson:
- Proszę; si:~ zapo~mać. To John ~e coś P-09-0~nes;-0: ~prawazie. mamy
·
łaz_ienki.
„Wtł~ocz·~n-0 si1P1 do czy~ci11tkiej. i solid· Q11cll - dowódca naszej eskadry.. A to n~ałe ~ru 1pk1 iz.olacJoni~t6w,, ale„. zresz!.ą
niech lda do diabła! Nie mowmy o nicn.
nei łaz1 c11k1. Tap napuścił wody i. zaczął nasi chłopcy.
5
- Dokąd •ię wybieracie dziś wiecw- Bardzo mt Prtyiemnie - odrzekł
'
·
·
ie rozbierać.
rem, Lawson? - zapytał Tan. zauirla:ia.<:
Lawson. '
- Uwaia. fa Pierwszy - powi.edział
0
Bvstr:vm okiem dziennikarza obr1ueil muntlur.
- wiecz.orem ide do „Arientvn:v •

p6źniej. W każdym razie nie czekajcie
na mnie.
Lawson siad.ł przy biurku i. zaczaił
Que!I
prędko wystulnwać. na. maszyn

zti~ kit·
P! ze.gk1,ida~_gazety, czekaj.ąc ~a
ący1C'J1 s 1ię.. Tap._ poin~r1zd~Jąie, mai~tr~.- ,
wał coś pi:_zy rad10. K1edy reszta .l-0trpz ó ł s
ków op11śc1ła łaztenke T

,rp

1

• ap wr c1 ie
· •
·ct 0 L
•
awsona. . ' . . .
- Serdeczme dz1ęku1emy za go§c1n·
ność.1 . .
- Nie ma za oo..zawsze do usług.
Lawson przestał pisać 1• za.Pytał Quel·
·
la:
- Lataliście dz.if?,
'
- Tak. .
- z ipowodzenfem?
Quell na $ekundę si~ zmieszał.
- Prosz(), się nie krępować _ uśmiechnął się Law~n. - · Wszystko jedno,
ce~zura i tak nie przepuści.
~ Musimy wystrzegać shll niedo-kładnośai - ,Powiedział Que~l. _ Stradliśmy jednego bomlbowca!
Młody A1T1erykanin P<>dobał sie QueJ.
!owi coraz bardziej.
- Czy dużo macie ~tów z oenzu·
.
ria,i? -- zaoYtal.

(D. •~

•

•

n.l

•

•

Nr .197

•

str.~

Na fali wydarze:fi

'..,

dz ie .n p ol'ityc:znY świata
Co
planu

KONFERENCJA w PARYŻU, dotycząca g~-1
ujawniła
&podarczego planu odbutlo?Vy Europy, skon·
CZ)'.ła .się n~ niczym. Na niczy~. jeż'eli i~!ie
~arshalla.
o jak1ekolw1ek efekty gospodarcze, natomiast
••
w .toku o~rad paryskich wyszły na 'jaw praw- WYJSC a

i

dziwe polityczne ~ele. osh.~Jonego planu M?rs~alla. Okazało ~ię'. ze gło~n_ą tro~ką , Sta~o.w .

Konferencja.
Paryska?
- . , .Prawdziwe
cele
IP,reze1:tatyw.nycl~. P.rz.ed~tawicie~ niemieckiej
.
.
, .
_. "
. · "" finansjery i witllm::n kance~now przemysło· „
- Odbudowa potęgi Niemiec. - Drógi wych, z Al~dem Hugenbergiem n~ czele. .
k
dl F
· •• _·N'
- b"
.
GDY ·JEDNOCZESNIE w Grecji z nłlwą si•
z ryzysu a ranc11.
1emcy na iera)Q tu- l1ą; rozgorzała.
wojlta domowa, kiedy w Hisz~
peiu - Cynizm apetytów .
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dojscia do władzy krwawego rzezmka . franco,
Zjednoczonych me Jest byn
. .a1mnieJ g~spooar- tzął ·· ~~tralny orga~· Komuni•tycz~c.j . Partii p~.kor~ego, pob~te!ło n~rodu, . n~b._ier.a_J~ coraz gdy j_edno.l-ze.śnie w .. ce~tr~lnęj i w~chodniej
cza odb?do.wa. Eur?~Y·. 111cz - o~budowa Y?- ·) FranCJi - „L'Humanite". Drogą tą Jest. prze· więce1 tupetu. Nic dznvnego, J!iJZeh się ·zwa- Europ1e demokratyczi:te panstwa." łamiąc trud·
spodar~i me!111eck1e1. ~~rJ.feren~Ja. w Parl'.;;u I stawienie gospodarki francuskiej na tory pła· ży, :i:e w śnttl za w;yslaniem do Niemiec „eks- noscH przeszkody, realizują- kolejny etap swe,j
stała si~ _wa~nym czynmJ.;~e~, 'kto'.Y . d~po~,ogł nowości, co może być uzyskane jedynie wte· pertów. gospodarczych" z Amęryki - eksper- ądbudowr. na drodze . gjjspod_a rki planowej do .włascrw~J oceny wys!l.ko~ kol. w1~lk1e~o dy ,kiedy zasadnicze reformy polityczno-go- tów, którzy, powiedziawszy nawiasem„ są na _konfei'en·cji .'paryski~j' ponownie z całym
kapitału zar_owno. ameryka1'Skiego, 1ak .1 zw~ą- _spodarcze, 1oko.nane w duchu pcistępu i de- przedstawicielami wielkicl1 koncernów prze- cynf:tmetn wysunięte . zostało jako naczelne - ·
zanego z mm rmędzynarodo"'.ego, .zm~er· z·aJ~· mokracji, µrz\'!stu.ną być tylko obiętnicami zlmy. sło'wo • fil'lan. s.owych'- z obozów i więz.ień zag.adnieriie zysk.u ·i.wpływów. · Zestawienie
cyc.h do J>or:ownego st~orzenia z N1~miec {p9~· czasów walk podzim'nnego ruchu oporu.
w strefie okupacyjnej amei:ykańskie.i i angiel- \o jest dostatecznie wymo\vne i nie wymaga
tęgi, grozneJ dla pokojowych narodow ..ś'Yia.·, .. , :. NIEMCY CORAZ BARDZIEJ tracą maskę skiej zwtJlriiono ost!ł-tnk> wielu najoordziej re· dłu~zych ko1J1entarzr. ..
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nia którego dąży niedwuznacznie kapitał amebrodnia pod ręl'lę .
~drad~
rykański wbrew interesom Francji i
nawet
Wielkiej Brytanii, podkreśla jeszcze moment z
. ·
ofensywnego nastawienia kapitalistycznych .' .
kół USA w stosunku do zagadnienia powojen·
neg o dodbud~wy EuroP.Y·
.
.
.·• .
0 raczenie decyzji w sprawie spodziewa·
nego planu przez prezydenta Stan~w Z jedno·
„
~
czonych '(rzekomo w związk.u z feriami pbsel·
swą
a1nową .
ą .
Bkimi członków . Kongresu) wskazują -na „to; te·
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Tinansowe koła amęrykańskie grajq świqdomie
.
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na zw_ło~ę. która~.iCh, ~daniem, może"_b~rdz\eJ .~ _,'..
·
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.
ustęphwre n~stroic panstwa, potr~ebu1ące po.· . Pamiętamy wszyscy, ·że dopiero niedawno, ł Dalsze wiadomoś.ci z Rypina głoszą, że po-! kształcenia Pol~ki ·w 1)-olonię. obcego kapitału.
mocy. w akc1 1 odbudowy. Cele. teJ P?mocy, są_ 2 bm;, miał miejsce potworny mord we wsi grzeb pomordowany<:h odbył się. w dniu 17 1Ostatni ,prpees s~piegow_ski „Licem~" wykazał
wyrazne polityczne. Ni~ chodzi, bo~iem o sa· Puchaczew (powiat lubartowski), gdzie z rąk bn;t. i zamienił sią w potężną ma,llifestację spa• raz jeszc~e fo~ralne ~w:yJ;od11ienie podziemi.a,
~ą pomoc, 0 ~a.gę tak 1 ~!1 spraw, Jak ustal~· bandy leśnej zginęło 21 bezrolnych chłopów, łeczeństwa p9m9rskiego pveciwkó faszystow· WS:zelka dżia!alnosć .któ,rego prowadzi do zdra·
me ra.ty spłat 1 :VY5 ?kosc stopy proce?toW:eJ. kobiet, starców i młodzieży. Zgin~li . tam chłop skiemu poaziemiu. no Rypina przybyły . de· dy. interesóJff. tt!f!:óddwych i które ' wraz z her•
Chodzi 0 ~arunki teJ. pomocy, w~runk1, ktore cy polscy na swojej polskiej ziemi z rąk . zwy- legacj& partH pąlil.ycznych, organizacji spo· \:1Ztl!lm je.gą, , Ąnderse!J!, . n.ie · może być dziś już
bezwzgl~d~1e na~~sza1ą_ zasady me tylko ~: rodlflałych bratobójców spod znaku NSZ czy łecznyc11 i młodzieżowych z ~ałego Pomorza. !llczyiµ •1n11ym, jak a,gent\lrą ób.c ycb ośrodków
sp~darcze1, ale i pohtyczneJ suw.erennosci Wil'J', którzy na roz}>az -wroga chcieliby posiać W pogrzebie wzięły udzi,ał. tłumy ludności, da· szpiegows!to ~ dywersyjnych.
,
pan~wt k b
.
. niepokój w naszych szeregach, zakłócić poko-· jąc wyiaz oburzeniu z po.wadu ohydnej zbroKiero;,,.ane . z ~e~citrz p~dziemie faszystow·
. o u o rad Pa;ysk!Cb ,wy~zło także na jową i twórczą pracę ludu polskiego.
dni.
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.
skie jak widac
a' dziś swą akt
ość
9· . k „
jaw, ze. rząd Ramadiera star~ się na drodze
W dniu 12 bm. ' banda faszystowskich·morSpp,łec:zeństwo nasze w przytłaczającej swej
si
' f.
•
Y'!'11 '
ro_kowan o P.~~oc amerykcµiską, w pewnej derców . aokonała w lesie Okalewskim, pod większości rozumie, że' jest to zbro.dnia i robo· .co ą~ty ę z ? ensyw~ re~ Cji międzynaro·
mierze „odrobic . to, c.o doprowadziło Francj~ Rypinem, ohydnej zbrodni . na 15_. fun)tcjon<J· ta nie polska,, .cbociat przez polskie · ręce do: doweJ, ~ i>lan~mi . Ma~s-~alla „~. Ti:nmana. P~ok
do wewnętrznego zamętu 9?Spod~~zeg?.:
riuszach U.1 B„ milicjal).t!łch i ORMO~wcach. Joonywana, że shiży ona w pierwszym m;dzi~ _t~go, d~t8:1a .n~~wątpli'\'.>'.ie. dąz~? 1e „do zakłoce·
SYTUA<;JA FR~NCJI .J~st c.1ę~ka. ~łan Padło na posterunku piętnastu żołnierzy Pol· interesom śmiertelnych wrogów' naszego naro· rua panu111cego w kra1u _podniosłego nastroju
~arshalla Jednak nie pomoze do JeJ rozwikła· ski Ludowej, któr~ na .wiadomość o gwałtach du - Niemców, , którzy już dziś mówią coraz w ~wią_ziw ·z HI rocznicą , P.~.y.7.N i Swiętem
nta.
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band . leśnych nal'I" ludnością wiejską pośpie· głośniej o Qdwecie. $tabilizacja stosunków w Odrodzenia, zmąc.enia radości naszego społe·
ne Fra:CJa, ttora szuka ~YJśęa z w~w~ętrz- szyli )ej z p9mocą i napadnięci zostali i znie· Polsce Lt~dowej jest solą w oku dla tych, któ~ czeństwa z osiągnięć i rezultatów swej ofiar·
go
ryzys na drogac z~dnych obietnic .nac;ka przez bandytów. , O - bestialstwie tych rzy zza granicy hlerują rąkoma morderców fa- nej prae s eh w siików nad umoc 'eniem
~~;po~arczego planu am~;yka~skiego, ma wy- ostati;iich świadczy dobicie przez njch wszyst· szystows,kich. dla tych, którzy nie chcą się Polski t!do~.
y
llJ
ną prostą drogę wy1scia. Drogę tę wska- kich rannych.
. .
\yyrŻec swych szaleńczych pomysłów grze·
W hl
h' b dn"
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tyc z ro tc:7ic poczynan ·spo·
łec;zeństwo' nasze musi wzmoc swoją czujność.
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Bandyci andersowscy muszą spotkać się z po·
wszechną pogardą i 110«-J)ieniein. Olą ty ch, co
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wrogich. nam
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·.·w, nie
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wyme.:iehyć
ani .n~ciegn, r~i·pos.iłku na polskiej ,
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gość nasżej ludności, nalezy ze wszechmiar ·
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·
wsp_omagać i popierać akcj~ naszych organów
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formy szerszego, mz dotąd wspołdz1ałan1a spo
W ąst~tnich ty~odniach . ~zęsto ~łys'1:ymyl misję .Społeczną, .której cel1?m . jest .zbadanie lację ziół leezniczych i skup tych. ziół na łeczeństwa ·z tymi organami ·i organizacjamł,
pr~ez radio kom":mkaty z róznych IIUast PoJ, !"tanu faktyc~nego naszeg_o rynku, je~li cłlodzi wsiacb,. W 'ten sposób stopnio,wo nasyca · się których · przedstawiciele 'przelali swą krew w
1
k1 o po~zukhvaruu strep~omyey~y. Jest. ~o l~k o zaopatrzenie w leki. . Komi$ja
stwie<dziła nasze wewnętrzne zapotrzebo,vanie na leki.
dniu ·12 btn. pod :R.ypi1'lem. Zbrodnicze ręce
wpra~dzie dotychczas Jeszcze dokła?m~ me! brak całego szeregu lekarstw i nieljczne wyPonieważ lekarstwa są w wypadkach cho· muszą być odcięte. ·
wyp1obowany._ ~e. Wed.ług ~dyczne.J lrt~~a- padki spekulacji, jak to miało mieJ~ce z pe· robowych artykułami palącej potrzeby, walka
M. Minkowski.
t~ry amerY.ki:nskieJ ~aJący własności zabIJa- nicyliną„ Dzięki intern:encji Komisji cena pe· ze spek1;1facją · w tej dziedzinie powinn-t stać
n~a l~seczmkow g.r~hcy oraz podobne. do pe· nicyliny została zregiamentowana.
r.a tym samym. p'li:iomie, co walka ze spekula· _.,_„,...„ _______________
nicylmy własnosc1, w leczeruu stanow mp·
Również Komisja Społe~zna Łódzkiej Izby •.ją artykułami pierwszej potrz~by.
'PAN'STWOWE , ZAKŁADY PRZEMYS·
nych. Chorzy za posrednktwem r~~a szukają ....ekarskiej wystosowała memoriał . do .Mi.1,' ster· „ Wydaje się, nam rze.-zą .słµs:i;ną i niezbędną
ł..U BAWEŁNIANEGO W ZGIERZU,
tego leku na wolnym rynku, ponieważ w ap- stwa Zdrowia z prope;ycjallli środków :o:arad-_ wsp·ó~prac::a w . tym kl.e ounku komisji S;iecjal·
·
t-go Maja ·4/5 ·
tekach zupełnie go dostać nilł można.
czych, aby uporządk<:>wac wreszcię rynek le· nej z :szeroJµmi rzeszarr>i konsumentów ·
·
W ten sposób .handel streptomycyną daje kiiw.
.
. ' - : Wa1ka ze spe~la;:_;ą lekami powinna za- . •D(Zyjmą·"
wielkie pole do nadużyć. W ostatnich dniach
Należy stwierdzić, że leków mumy ·Ą• tej ;.ęwnić masom . pracującym nabywanie l'l'ezqę ·
Npłynęła do Komisji Specjalnej skarga na chwili jeszcze n'iewie1e„ O.dbudo.Wl,tją się je'd- ,;nxch · leMw ' po godziwych , cenach w . ap tę· · wykwcdifłkowaae r
.
Jednego z lekarzy, który zgłosił się do chore· I rinak przedwojenne wytwórnie ' i ' Ministerstwo .b.a,ch · i · ukrócić nielegalny hańdel lekami, prz.y
. , priądl<t." li.Jciarkt, oraz . uczennice po•
go po wysłuchaniu apelu radiowego i zaofia-1 Zdrnwia czyni zakupy najnieżbędiiiejszy~h le· t'he>dzącymi do nas w- paczkach' zagranicznych.
,' wyi,ej lat IB•tu.
rował streptomycynę: Okazało się jednak, że k.ó'v zagranicą. Poza tym organizuje ·. się plaJ?..·
m~· z.
~
· ·. ·
.
+
_
podał on większą ilość tego leku, niź Ilość, u-111-1111-1111-1111-111-1m-1111-1111-u11-11n-1111-1111-1111-m1-11i1-11n-1111-1111-11.11-i111-1111-1111-lł

natych.miast .

~~?~Eii~~i~L~·ai~ Po Is.ka ·najwiątszylri·· .ekspOrter.em·· cukru:·.w·11iropi8
'Spekulacja lekami
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ku h~b prywatnie nara~a ma11y pracuj~ce na.
Na.czelny DY.rek~or C7n~raln.ego Z;u~ąqu J · o~)' M1ędz,y_i~arodowe1 Ra~y . CUkrownii=zeJ $pecialnie . na rynek. e~ope1ski._ Prawie. cała
powazne straty. 'Walka z tym szkodnictwem ' Przemysłu Cukr0Wń1czego u~z. · Piotrowski p..> nalezy 11 panstw z całego li:Wlata. Rep;ezen- Europa wykazu1~ w1elk1e zapotrzebowallłe na
gospodarczym jest niesłychanie trudna; bo ! powrocie .z Londynu, gdzie brał .Udział w obra. i towani byli ró~ieź .Proauc~nci cukru tr.zci- cuki;r;. Jedynymi .eskp~rteraD'li w Europie są: •
rzadko r.złowiek poszukujący lekarstwa, jeśli dach . Mi~dzynarodovyej Rady Cukrown\czei . no.wego:. Jakkolwiek pr.o dukc1a cuk~u trzcino. Ppls,(a, i. 1.. Częc.h. ósło,w
.. ACJll;
je .znajdzie - nie zapłaci żądiJ.iej ceny.
udzielił przedśtawicielowi PAP wyjaśnień na 1 wego zwłaszcza .K~by_ i. Su~atr;y · .1es~ bardzo
OP,rądy toceyly ' się pad ~ sposobe~ ustale·
Tymczasem, jak się' dowiadujemy, w Izbie . temat naszego ek's portu cukru:
: · znaczna, .. tym me .mme1 me od~ziaływa ona• nJa rozd~ł!łu ; l cen , cukr.,u. Delegat _Polski za.·
Aptekarskiej w Łodzi powstała ~omisj'l Po-~
1 ,
pr<>ponował \' ustalenie '. ·definitywnych warun°
rządkowa, która . prowadzi we własnym zakre·
ków 'eksportowychi Z ' QWagi na ~asz potencjał
::ii~ ~alkę z nad.~ciami._ stosując· w. po~ozu-, ~telnlt::fi PUiZ•
. ·
'·
: )
produkcyjny,' w dzfodżinie cukru. Wn~sek nasi
DUenm . z Kom1s3ą ~i:lec1alną ~ankcJe. az do
.
~ostfił przyj~ty, w. ,k<insekwencji czego na je•
odebrania prawa zarządu ~pte~l. KollllSJa ta
.
sieni 'specJ'alna komis1'a ekspertów 'przystąpi do
sprawdza czy apteki stosują się do cen, wy·
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·
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inaczonych przez Ministerstwo Zdrowia i Mi.
„
.
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. 9pracowan1a , program.~ . e.~sportowe!Jp. dla c e~
1
nisterstwo Skarbu.
Obywatelu Redaktorze!
~
.starcza na 1 godzinę cfziennie; a jest, i parę dni· Eur~p.y. Polscy · eksp~_c;,i będą brah równle:a
R.óWńleż . Jzba I! karska zorganizowałl KoMy, lokatorzy domu przy uJ. Al. Kośduszki w miesi~cu, .w których .wcale jej nie · ma.: Nad· ut;łż1ał w tych .'obtat!a.Ch. .
.
111 111 i;1 111111i111 1u111 11111111t11~11111111111111111111~1111 111 11111 111 11111~11 1n111111 1u11 1 11111111, 11111111111111 1·1 ·1 · 41 prosimy 0 zamieszczenie w swym poczytnym mienić należy, że .ani · motor, ani studnia · nie są
Sądzimy, . ze na~'Z eksport' ~ukr_u ~ rok\.
i pl~mie CO następuje: .
zepsu~e~ ~~O iy1ko ,.jest zła · \-:ola g.~~~o.dyni. °!YJ'l1 p~:>Vszfym . b,ę dzie' ·wVłlOSił · mn
. ie] więcej tyle_,
" '
bardz1e1 #est -to 'karygodne,>ze·dzis, tF ' !O •hp)a,
i
:·~
·
k
i
W ·naszym domu:. I) dachy ~l'~cielvaj.ą;. ~) w ; garatach ·•zapaliła się benzyna. Szczęście," ;e l::o· ,w r~~ o~een~. ~o_)est . o . 100
· tys QC1:
~mieci wywozi się raz na dwa m1es1ą~.· \V naJ.„ p.Ożl!r ugł$zono, ale w jaki 11 pos6b lokatorzy• bro- ton. ?9rn1mo(.ze "': .k;ra)u .!,llam.y cukru pod do.
'•'pszym wypadku raz- na miesi,ąc, 3) ·klozetu po- niliby 'się, gdyby poża,r ~ozprzestrl:enił się, a ·wo· ~tatkiem, 'u rpk pr~yszly ,plan.owi!Jl.a Jest pro•
ówórzowego nie tna. Jest komóretzka, gdzie są dy w żadnym mieszkaniu nie ma?
dakcja .o o~o 50 „tysię<;y , ton wyzsz\1, nli w
'dwie beczułki wkopane, · zawsze są przepełnione , .N'ad~ieni& ila!ei.Y.~. że w . podwótzu l~m )~st· roJm uhł~głyn,t;'W • k!inipanli - weźlilie udział 6l
Ob. K. MICHAŁOWICZ. w Woszei . spzawie i _niec~ysto~ci wylew~ją się !!a podwórze;· 4)_ z d,ó· 15 garazy,_ za l<~tn:e czynsz roczny ."'.'ynosr· m!l~on cuktowrd, które p1'winny . dać około 420 ty•
.di:omu.ntkowtrliśm stę z. CZE ·w · Jeleniej Gó · !ow b1olo~1cz~yc~ cieczy !lle_. wypom.p;>WUJe się, złotych. Nteza}ezrtte od tego wl.as.C1C:1elka na!ozy~ sięcy tqn .cnk.ru; .Cena cl'.llqµ w calym kraju
1
16
1
ne. Obiecali
1
nam
My "
\80
Waf!J. z kolei przekOlie~y od!'~wiedz na la· jest prawie do kolan. S) rynsztoki od paru mieMoże 'Wi1!.roda'jne .czyn_nikL wejrz.ą :" tę ~pta- neJ sprz~dazy, 1. nię · 1st.nie3ą. na1mn1e1sze o~&·
m,ach naszej gazety. N1~.z.aleznie ~d ~owyż- sięcy. są nieprzemiatane .i nie przer:ny~ane :-- P.eł: ~~'.aby ludz1~" P.tac;y rmeli czyste powietrze, WO•
, , a~y ll~~ze. z.ap~~X C~~ru wyc~erpały :il~
azego rodzJac: Wam nat>lsać do meh !Ut 'PO· ne śmietdzącego biota. 6) - wodę l}lamy na-1wyze)' de -1. da~h· nad ·gł~w~? .
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" : ~ rozpocZt:c~em !1ow:e1 kampanii,
l*"UY; ·
•
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• Ciekawe, jak lu zie szybko zapominają
Minęła pierwsza dopiero ror:żni·
1zoieg6ły.
ca Kościuszkowców , ukazało 1lę na ten temat
zaledwie kilka artykulików; a już trzeba „u·

. śc;iślać" i prostować . „
Pewnego pięknego dnia majowego wyru·
" sz-yła z Moskwy pierwsza grupa ludzi, którzy
Otóż na
zopoczątkowali tworzenie Dywizji.
temat tej wyprawy napi5ano już teraz ki.łka
nieścisłości.
„.Jako jeden z tych „naocznych" postanowiłem jednak ubiec przyszłych historiografów
I pozostawić pisemny opis pierwszych dwóch
dni istnie~ia Dywizji.
.„Ale zapowiadało się wszystko tak gładko.
Słońce świeciło, robota przed nami porywają·
ca t nie było rady - trzeba było śpiewać.
Ledwośmy wybrnęli z długawych przedmieść,
jak ryknięto: „Wojehl,p, wojenko" 1 „Jak to
na wojence ładnie". Nie powiem, żeby głosy
nasze i słuchy dorównywały ważności chwili.
Wprost przeciwnie, nie dorównywały tak da·
tece, że nljmuzykalnlejszy z nas wpadł na pomysł t oświadczył, że „dowódca tej piosenki
- nie lubi". • I chociaż dowódcy nie było wten·
nami_ urwaliśmy l zajęliśmy się czym
f~:;r:.
do pospolitej
Na tej
cięż arówce, 11ależącej

rodziny zoologicznej „plutorek" czyli „gazi·
ków", siedziało nas pięciu . . Szósty, ppłk. B.
siedział obok szofera, był zres:zt11 naszym ste·
fem i dlatego nie podlega mojej literackiej
:
jurysdykcji.
„.Tak więc je c haliśmy, rozpromienieni, bo·
dai czy nie szczęś!\wi. Smi qały obok wioi;kl,
pola, laski. Przeskoczyliśmy przeŻ miasteczko, gdzie nas:z:4 uwagę 7.wrócfł qipsowy mo·
nument Marksa o bu.lnie rozbudowanej bro·
dzle. • Powiedziałem, że przeskoczy\Hmy. co•
się zacięło w maszynie i ~zofer jakie~ błahe
w moto·
dwie godziny mtJstrował z ·u por
'r
rze.
nie zwróciliśmy uwagi na te
Zaślepieni,
- niewątpliwie - omen losu. Ruszyliśmy rlalej, ale po dziesięciu kilometrach znowu jazda
się urwała. Zwolna sł o 11ce z11częło nas oskrzy1JAć, w:ychodtlł na tyły. Jeszcze starczyło mu
ł!ZU , żeby przeskoczyć przez czystą i gładką
Ale "Yści~ „gadka" · ze słońcem
~ołomnę.
1kończył się rjJa tego 'pierwszego klęską.
fatum, ucieleśnione w szoferze,
Jakie ś
•przysięgło slę, żeby przesunąć pocż'ątek dy·
, wizji o jeden c\zień. Może historia także nie
lubi trzynastek?
Przenocowaliśmy w jakieś na dwa kilometry rozciągniętej wiosce. Był niebywały . księ·
życ i zanim zasnąłem, szwendałem się śzosą,
óbsad:toną wysokimi brzozami. Gdzieś daleko
Piętnaste·
śpiewano, gdzieś grała harmonia.
letni chłopcy z manierami dorosłych kawalerów spacerowali z dziewuchami, które ude.wa·
ly, że nie widzą przyslowiowego „mleka na
ll4sach" swoich partnerów. Zdaje się, że śpie
vał jakiś słowik.

Ranek był słoneczny. Natchnęło to nas nie
Niadomo dlaczego pewności~, że za dwie go·
liziny pokonamy · pozostaje nam jeszcze pięć·
Ru·
dziesiąt kilometrów opornej przestrzeni.
Szofer także wpadł w
szyliśmy ze śpiewem.
dobry humor i zaczął finiszować. Szosa była
Wszystko dokoła nas uciekałp po·
świetna,
śpiesznie w tył.
kw~dransów„ .
pięć
godzinę,
Trwało to
Gdzieś na kilkanaście kilol'ńetrów od Riazania
t.neba było skrędć z szosy na lewo. Ale roz-

„.Wszyscy W pośpiechu znowu rzucili się
do maszyny. Stofer sildł, dał sygnał odjazdu
i nacisnął starter. Potem naeisn'ł jeszcze ja·
kieś sto osiemdziesi1&t r.azy. M•szyna odnio·
sła się do tego z p6dziwu gM~ym spokojem.
Na nasze eburzone st>oJrzenia M. rozłóżył rę·
ce, ptzyznaj4c, że stał1 się w tyrn wypadku
rzecz, o.,dnoszę~a się już nie do tethniki, lecz
raczej .do n\etafizy.kl.
Znowu zleźliśmy na ziemię. Z~ezęły si4
szybko .rodzić niepot4dan~ li.Utf6j.e. Ziamo
zńiechęeenl•, klełkuj1&~P w eł~niach duszy je·
pars4t!4 po·
dneg6, rosfo szyl>kó, •~wał~i

11•
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W obcym kraju, na rozległym wtSiChOO~ le,
Gdy umierAI, \vlatr prosił, by poleciał do ma~kl
Lecz wiatr drogi nie z.nalazł, nad mtJrz ami ubł4dzł~
.
\\; niebie zgubił pocałun~k ostatni.
wni~śli,
go
D0 smutnego szpitala trzej druhowie
Zostawlli na pustej sali.
Gdy, waleczni, ze· śpiewem, po zdobytym szli lesie,
Rudy niemiec zza krzaka salwą -v.,r btzu ~h go pówtlił.
Po ulicach strwożonych, pod gratCforn kul jechaU.
Jakaś matka krzyknęia.• Skamieniała w zdumieł\iu.
jedźcie dti.j.
Powstała, popatrzyła. - 'To nte on ,
Syn jej walczył na ;drugim krańcu ziemi.
Szvrstki-e ręce go niosly z operacji wie c;:;orem
'
. Obcy chirurg brzuch mu rozciął i zaszył.
A on leżał i w ciszy, gdy huczały moto 1y,
W gorączkowym śnie szeptał: - to nil sze.„
Gk.tchą nocą w malignie, ręce łamał nad głów~.
śń'titły,
Pielęgniark: młodziutki~. rozbawiorte się
Przysłuchując się polskim, brzmią<:ym zabawrtit słówóm
O cierpieniu i lęku - dźwiekom niezrozumiałym.
W małą szmatkę skrwawioną wszystko p0 nim zebran~.
Dwa ż~lazne medale: -,- za wól11ość lu dów!
fl)tografię wyblśkł~: matka przed chat~ słómia1,4,
Smutna stoi, dłoń wznosi: - wr6ć zdró w!
Zawinęli go w płótno. Otulili darnią.
U stóp brzozy złożyli, odeszli, zapomni~ Ił,
W samotne, smutne noce kolumną pi~ń się bieli,
Kslęźyc w !;kiach zawiesza tkt:wą twa rż j~k lat~rń'1.
Matka gó tu nie znajdzie. OJczyzna nie dtsłysży.
'
Wśró<l trawy, którą wiatr grób mu wy Mościł.
§fzóza wiern•e otula i w zapomnienia ciszy,
Pieśń mu śpiewa - najpiękniejszej ~rie lktiści.

mqdrości
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- Dobrze! - pcll~yslc•ł Chodżt. Nasredin zacz•kaj mułła!
Oblewaj11c się potem dneii\gnął worek do
drr.ewa.
Mułła pednlósł pal•e.
- Otwórz uszy awnje I s111chaj, gdyż druga mądrość łl\czy w so~:e c:ały Koran i pelo·
w:ę księgi szariatu 1 jeszcze czwartfł część
hięgi tarikatu. Ten, kt6ry og(\nUe tę m(\drość,
nigdy nie zbłądzi z dmgt <:noty i nigdy nie
potknie się na drodze pta>"dy. · Postaraj . się
więc, synu mój, pojllć tę ir.ądrość i ciesz się,
że ~trz)'.mujes~ j4 za dai:mo. DI?-1ga mądr?ść
g_ło~1: _Jeś~1 c1 ktoś pow1e, ze _biednemu iest
1
wierz temu czło·
l;.~J zyc_. niż bogatemu -- n.e
w1rkow1. Ale. Mwet I t11 dru~a mędrośł jes~
niczym w porownaniu z. ;rzecu1, blas~ ktore!
mo~na p~równać. z oi.l~p11l.J4cyn\ blaskiem słon
c~ i głębię której mózba poró'Wna.ć tylko z głę
b1ą oceanu. Trzecią nw.l~&ć powiem el przed
bram.Il mego domu. Cbodr.!
- Zaczekaj, mułła ~ odpowiedział Chodża
Nasr~din. - Wiem z 9ócy jaka będzie· twoja
trzecia arcymi\drość. Ty chcesz przed bramą
swego domu powiedzieć, że ~dry człowiek
mote zaw!ze zmusić głu})ca. aby mu za darmo
c;iągnął worek z melonami!
Zdziwiony mułła aż cofnął się. Chodźa Na·
s~din słowo w słowo odjj>tdł trzecią jego m4-

ty zrozumiesz cał!l jej yłębt~ - ll<?.lzie t.• ró·
wnoznaczne z poman ·i:.m ~niemnii11~ ~enn~ li·
tr: Alif, ŁAM, Ra, k;:'.nyml Mar.1, m1~t. pr<•Jc·k
n~sz i nauc;zyciel, rozpoczyna ~rugi rozdział
Koranu. Słuchaj uwat i;~· Je~li i.toś ci powł~.
że chodzić pieszo jest :ep!ej. aniżeli jezd'7.it
konno - nie wiarz temu człowiekowi. Zapa·
miętaj moje słowa, rczm1 slaj nad nimi w
dzień i nocy, a .Ąttedy zro21:m1es1 cal4 zawar·
~ą w n~ch mądro~ć, ? synu .mój,. Ale ta mtdrość
Je&t niczym w porowM11rn z tą drugą, którą drość.
- Ale teraz, posłuchaj, ~ułła, mojfl jednfl,
opowiem ci tam obok ~ d.tzawa. Widzisz
A ile mi zapłacie:? ·..: pyta mułłe
• jedyni& młdrołć:. tt6ra warta jest twle>ic:A
O, nrnu móil N.e i:óż ci 11a pt>UZiPlltl - oto atol z daleka!

ivnego mułły. Mułła wł;iśnie natblerał c1iły
worek 'melonów, a że był chciwy, ,to napełnił
170 tak, że nie mógł nawel go podnle.~l~ a cćż
dcpiero nieść. Oto stoi : rozmy~',1: Jakby
zrobić, aby worek ten znalazł 81 ę w d:im1 ;1
Zobaczył })rzechodnla i iti:ieszył się
_ Posłuchaj, aynu mój. Czy nie zeebdał·
byś donie~ć do mego riomu tego oto worka?
A Chodża Nasred'.•t r.i.; miał akural pit·
•
ni•dzy.
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licznoic! okazało Sił} to lótniskiem. Szef~r
wzillł wiadi:e i poszedł łł~ral: o kibililtę Chle·
ba samochodowego: 6 p•rę litrów ó~nzyiy.
Gęsto się tłumaczył, że , BilU doil:, by zajeehłe.
na miejsce, łle fatum chdtło, te przeskocz~
z rozpędu miej1će skrfłtu l ttoM o kllkadzie·
siąt k1lometrów za dużo.

Chodża Nasredln je~t najbardziej populat· 1pienilldze? Póki będzie~z 11 osił me1iony oi;ci·
ftą postacią w lit'eratune wszyatklch n'l!Od6:.u wiem ci po drodze trz/ wielkie mądroś.::l i
V.:schQdu. Bohater ten ,t~fe w obrottie •J\;ll· one uczynią ciebie szczęśliwym na całe życie .
- Ciekawe, jakież 1 , mądrosd "t>ir· UJe
nionych ludów, sl<JfZll me!fblaganą YJa/kę z
war.st'IWJmi ,panującymi, a bronią Jei:o w tej ml odkryć mułła i _ mitli sobie Chodz.i Nawalce fest nie miecz, Je::z nadzwyc~crjny d;J· szedin.
Okropna ogarnęła g 1 ckkawolit. Z!!rzu.:ił
wcip -1 spryt, dzięki któ: emu wychodzi zwyA dreo\la \vła~nie
cięsko z najbardziej t.icomplikowanrch sytuc· worek na plecy i nie;:l•
cji. Krążą o nim nader lic-zne hlstaryjkl i do· shomo wznosiła się w gó.ę i wił/i : lę nad
wcfpy. Oto urywek :: pi((knef powieści 1'JI. pzzepaści!l.- Kiedy Ch 1oltJ Nasredm z11 t. 2 y.·
., W i chtiyciel spokoju"' :uo „Chodża NaSrll.tin mał się na wzdórzu, al:>!' ••tlJ:10CZ\ć, mułła p;)·
wiedział z miną ważn:t 1 :\jemnb!,1:
• v Bucharze":
Słuchaj pierwsi1j mądrośc . ł wlflhzt>j
Opowiadają jeszcte '.ak. Pewnego razu
:Md~a Nasr-edin przer.h: •dził obok ogrodu pt· nie było w świecie od cz;isow Al.l•una i. j~llli
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,. pęd .s zofera był tak wielki, żeśmy ~ię ani nie
obejrzeli, jak przed narńi zaczęły ·wyrastać
oży·
Rozpoczęła się
przedmieścia Riaza.niai
wiona dyskusja. Jedni twierdzili, ~e dawno
minęliśmy naszą drogę, inni vvczekująco pro·
panowali jeszcze kawałek podjethać. Pohle·
waż .dla przeprowadzenia dyskusji szofer maszyny nie zatrzymał, gór4 się _o kazali cl „In·
ni". .,"~challśmy dalej, wykłócając się zawzię·
cie, aż wreszcie przed naszymi oczami ukazały się wysoki_e budynki śródmieścia. Dysklljja
była skończona. Zaw;6cono. Szofer, poczuwając się do winy, drogę powrotn4 odbył ró·
wnież w ostrym tempie. Może z rozpędu zno·
w.u przeskoczyłby miejsce zj.azdu z s:i;osy,
gdyby„.
. Gdyby nie stal~ i1!ę to, co zawsze się dzie·
Je z samochodami: zabrakło benzyny. Ostat·
kiem sil, słanlaj11c się na prawo l na lewo, jak
wygłoszo.ny do . reszty człowiek, maszyna do·
wlokła się do Jakiejś grupy zabudowań o ki·
lometr od szosy. Szczęśllwym zbiegłem oko·

Przygodv bohatera ll'schodu ·

Wy•iana

±

~Ił ru~peW!lości polityezńej ! „stopniowo
·
zardało resitę.
Ktoś upadł Wt ni~ko, że wvsuwał haniebn~ mtśl, i~by ftójśc ~a piech.otę. Kto propo·
nował

telefonować

o ratunek do MoskWy.
ponuro patrzyła w ziemię.
I jak zawsze aię dzieje w przyzwoitych tr•·
gediac}l i państwowotwórczych romansach, fi
się
zrodziła
momęncie ostatecznej depresji
myśl, która.1. AI~ nie uprzedzajmy wypadków,
~wł~~zcza, .że ciągnęły się one jeszcze dwie
godtmy. Szofer poszedł na lotnisko po me··
~hanika. Ni~ powiem, żebyśmy się czegoś po
spodziewali: zbyt głęboko los nas do·
nhń
śwtadczył. Siedzieliśmy w absolutnej apatłl,
nawet byli ministranci nie kłócili się już ze
s6b4Wreszeie zjawiła się jakaś wymorusana
sylwetka. Podszedł do motoru - 1 wierzcie
lub nie, jak chcecie obecnie - niczego nie
odkręcał, nkzeg6 nawet nie dotknl\ł. Po pro·
•
stu dmuehn11łl
I motor natychmiast zagrał słodk!l pleśń
motoryzacji życit.
Graniczyło · to z metafizyką. Mechanik u·
Amieehnlłł się na nbze entuzjastyczne okrzy·
Id i 1kro1:anie powiedział, że w motorze zatka·
ła 1lę po prostu jakaś rurka i trzeba j4 było
wydmuchać . Unoszeni w dal przywróconą do
długo żegnaliśmy się po·
życia „połutorkł",
wiewaniem chustek f szalików.
O szczęście ruchu! O radości kurzu szoso·
weiof· Słol\ce - 1 to zareagowało na to w
ukazało się zno·
zwykły dla siebie sposób wu już niedaleko horyzontu i błogosławiło
nam w naszej drodze i robocie, aż do końca
swego wojennego, czternastogodzinnego urzę·
·
dovr•l'lla.
Jeszcze godilnę chyba trwała podróż . Skrę
ćłl!imy wr4!szcle z szogy, • Licha, piaszczysta
droga doprowadziła nas do wal, leż!lcej nd
ikraju stromego 'ilrwiska. Karkołomny zjazd
f je8teśtny nad rzeką. Za nią sosnowy las i
jakiH domki. To tutaj.
G, którzy potem tysiącami te lasy zaludnili, którzy %budowali w nich rozgrzane od
~łóńca, przesycone żywicą namioty, nie wyobraż11j4 sobie nawet, jak cicho było tam pler·
Po prostu tak się przywą:i:ego dnia dywizji.
zwyczaili do łtmosfery życia obozowego zło·
żonej _z clalekle) str:t@laniny, dzle,l!ltka pieśni,
dolatujących z kilku stron naraz, pośpieszne·
go sapania. samochodów, rżenia koni, wyryw·
k6w komendy, że stum sosen zahaczonych
przez przy'padkowy, nieuważny wiaterek tflil. szum - f nic poza tym - to się u nich
tnóże kojarzy,ć ze wszystkimi innym! lasam'.
świata, ale nie. z tym jednym, sieleckim.
„.Przyszła noc, Zl!a kępy drzew wylazł uma·
jony ksi~ży~. Wyszli~my przed dóm, gdzie
ZńaJdował się potem sztab dywizji.
Podjechał samochód osobowy, światła tozbły~!Y i zarl:r:" zgasły. Jakaś wysoka sylwetka
zbhzała ilę .ku naM. Przyjechał dowódća.
Większość
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Kulturalna kronika radziecka
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Tctllifti• ro.zpOCZC(ł •ht XII doroczny fe·
1t1vcr1 ple&Rlorzy e1to~1kłch. Na festival
r>rzybyłe ae wszytkłeh stron Estonii 800 ch6·

r6w, lfeae(eyeh 25 tyd4ey iplewaków. Ponad·
10 prsybyły deleqacje grup z Białorusi, Mol·
de:Wil, Litwy, f.otwy t inn. Rtpublik Radziec·

kteh.

wstystkich trzech - powiedział Chódża Na·
sredin. - I moja m~dtośt: - klnę się na Ma•
hómeta - · jest ta oUniewaj~ca i tak głębo·
ka, te mieści w ~obie caJy Islam wraz z Ko·
ranem, szariatem, ~tęgą tarikatu i wszystki·
mi innymi księg,ami, a także buddyjsk11 wiarę,
Nigdy
chrześcijati'łlką i mojżeszową religię.
nie było i nie ma l nie będzie mądrości praw·
dziwszej, aniteli ta, lctórą wyjawię cl zaraz,
o mułło, nauczycielu mój l mistrzu w pozna•
niu prawdy wiary! Ale przygotuj się, abyś nie
przez którą
został porażony t4 mądrością o tyle jest
łatwo · można postradać rozum mądrość moja nadzwyczajna, olśniewająca i
nieogarnięta. Przygotuj więc umysł swój i słu•
chaj : jeśli ci ktoś powi że te oto melony nla
napluj tetnu człowi~kowi w
stłukły się twarz, nazwij go kłamcą l wyrzuć go z domul
Z tymi słowy Chod*a Nasredin podniósł
worek i zrzucił go w · dół z krętej skały. Melony sypały się z worica t dźwięcznie rozbi•
jały się nalatując na kamienie.
- O biada mil O wielka strata l rulnacjal
- biadał mułła. I zaczął krzyczeć, lamento•
wać, dra~ać sobie twarz, tak, że atał się po•
dobny do obłąkanego.
- Oto widzisz! - pouczającym tonem p0<
Przecież uprze
wiedział Chodża Nasredin. dziłem ci•, że od mojej mądrości łatwo możnł
stracić rozslłdekl
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Bit wa z dr
zn .ą
Cenniki
byt
przestrzegane
·
„

muszą

ściśle

Wieści

z Kra)u

AKTY NADANIA . ZIEMI
W Starogrodzie odbyła się uroczystość
wręczenia aktów własności 300 osadnikom rol
nym gminy Słodkowo.

Ogłoszone. parę dn1 temu przez Komisjęl Cenniki powinny się znajdować na widoc•· nabywczynie, należy natychmiast zgłaszać do
Cennikową ceny na podstawowe artykuły spo nych miejscach w sklepach, trudniących 1lf1 terenowych komórek antyspekulacyjnych..

DZIECI RUM~SKIE W POLSGE
Dzieci rumuńskie, przebywające w dwóch
powinny zostać dokładnie pri:estu- . rozprowadzaniem wymienionych w cennikach
Praktyka życia wkazała, że ścisła i baczna
.
'
diowane i utrwalone WI pamięci kobiet, gdyż arty~ułow.
Fakty jakiegokolwiek przekro- kontrola odcinka cen jest skutecznym śro d - obozach w Shomielne1· 1 Krynicy, pozostaną
oue to załatwiają większość sprawunków na czema ustalonych cen, zaob!!erwowane pn:ez kiem w walce. z drożyzną.
jeszcze w P.o lsce do dnia 20 9\e.rpnia rb.
potrzeby swych rodzin i nieomal całość zaku.
pów, potrzebnych do prowadzenia gospodar· • •
rzeczywistością
>twa domowego.
•
żywcze,

Konfrontacja z

blic'!e~o;i~~o:i:~~k~b~;~:z~~ą~~s~ł~ejd~h~'t oglęb1·a· n·1e

li w naszym mieście ceny . chleba, bułek, mą·
ki i kaszy oraz mięsa, wędlin i tłuszczów.
Na wielu zebraniach, poświęconych akcji
antyspekulacyjnej, organizowanych ' po zakładach pracy, ich uczestniczki-kobiety występowały z pretensjami, że wielu spośród nich trudno jest zorientować się w tym, czy ceny pobierane przez sprzedających są właściwe, gdyż cenniki ulegały częstym wahaniom i nie
zawsze ustalqne ceny były podawane autoryta~ywni~ do publiczn.ej wiadomości. W tej
chwili, dzięki ogłoszemu szczegółowego cen.nika n~. artykuły spozywcze pierwszej potrzeby, kazda kobieta wie, jaką cenę powinna za
nie zapłacić. Tym samym kobiety mają ułatwione zadanie w swej walce ze spekulacją.

, ..

w1·edzy' wwwoWw'·~p •1czesne1· Polsce

K urs dla IDSpe
•
k IOl'OW
• SZk O1nych W I.Od ZI•

Na wniosek Ministerstwa Oświaty, w lipcq
Z powodów technicznej natury, na całość
został zorganizowany specjalny kurs miesięcz- której złożyły się głównie warunki lokalowe,
ny dla inspektorów i podinspektorów szkol- możność s1rnpienia należytej grupy wykładow·
Kurs ten obecnie odbywa się w Łodzi. ców itp. - powyższy kurs odbywa się w gma1nych.
Celem zasadniczym tego kursu jest zapozna· chu Łódzkiej Centralnej Szkoły PPR. Wśród
nie ogółu nauczycielstwa, pracowników oświa· .słuchaczy widzimy przedstawicieli ze wszystty w ogóle, z podstawami historycznymi ak- kich niemal okręgów szkolnych całego kraju.
tualnej rzeczywistości, z uzasadnieniem prze- Są to przeważnie inspektorzy szkolni, starzy,
jawów ·tej rzeczywistości, w świetle dnia dz!- doświadczeni zawodowcy na polu oświaty.
siejszego, zwłaszcza w zakresie wychowania , Wielu spośród nich należy do różnych stronmłodzieży, · zagadnień oświatowych i ·zawodo- nictw polityczny9l:t Są członkowie PPR, PPS,
wych.
..
1SL,SD. Są również i bezpartyjni.
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NI.eo S 1· ~ gaIIna pomoc Ie ka f ·Sk

Obywatelu Redaktou:e1
Pragnę poruszyć na lamach W<rszego pi·
ama, tyle razy )Ulź omawlanq, a jednak ciągle aktualną sprawę lecznictwa społeczne·
go, reallzowQUego 'przez Ubezpieczalnię Spo·
łecznq na terenie nas~ego miasta.
Ot6t parę dni temu ton moJa ciężko za·
nlemogła 1 Dłezbędne było natychmiastowe

•

Ogólna liczba · słuchaczy wynosi pokait._.
ilość 194 osoby. Zasadniczy program jest po·
dzielony na 3 podstawowe cykle, a mianowi·.
cie: cykl wykładów 'światopoglądowych, na·
świetlających całokształt zasad rzeczywistości
aktualnej, wykłady o charakterze, . uzasadniającym konieczrtość zastosowania podstawowej
rzeczywistości i'la odcinku szkolnym oraz cykl
poś,\rięcÓhy zagadnieniom zawodowo • szkol·
nym. Kurs jest prowadzony w dwóch kierunkach: codziennie 2-3-godztnne wykłady oraz
praca seminaryjna, odbywająca się w ramach
pięciu grup seminaryjnych.
Grupy te zosta·
ły wyłonione przez samych słuchaczy i pracu·
ją pod kierownictwem specjalnych wykładow·

1 c~~a:~~:rs~=~
1al~e~~
~ri:;!~~t~uz~~r:~en~::l~~
kiosku, który
uruchomiony
na terenie
został

szkoły,

celem obsługi słuchaczy kursu. Tam się
znajdują wszelkie broszury i książki,
wcho·
-Wol>ec ·tego, że pomoc lekarska dla moJ•I łrednlctwem pozostawionych w domu osób dzące w zakres obowiązkowej lektury.
tony musiała być ~i:hmlastowo,. byłem uprzejmych lnlormac)l, tak jakby to miaJo · Ciało profesorskie składa się z profesorów
zmuszony sprowadzić prywatnego lekarza. mlef11ce w wypadku pacjenta prywat~ego?
uniwersyteckich i specjalnie przysłanych przez
Ministerstwo wykładowców. Szczególną popuZapytuję, czy lelcar:ze Ubezpieczalni. SpoW nadziei, :t.e ob. Redllktor poruszy tę larnością cieszą
się wśród słuchaczy wykłady
łeczne1 nie powinni mieć wyznaczonych go- sprawę na łamach swojego pisma •
prof. Szaffa. Kierownictwo kursów spoczywa
dzin utzędowanLtr dla pCffentów Ubezpie·
pozostaję
Stały Czytelnik
w rękach ob. Cichockiego.
c~alni w mieśc:le .i czy, jeśli do tych godzin
(Nazwisko i adres autora llstu znane sq
Słuchacze, przybyli z całej Polski, zostali
się nie stoeu!ą, ą1e powinni udzielać za po· redakcji).
I rozmieszczeni w internacie s?:koln~m. gdzie
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - dostają również wyżywieni e oraz korzystają

E~;;~s;~~§€~~ Akcja antyspekulacyjna na. prnwincji =~~J€?E~'.~::;g~~:rt;;;~;;
Coraz mniei·sza
I

szpilabaego w Ubezpieczalni z prośbą o
w1ko1anle m1 wlałclwago 1akana re1onowe·
ilość protokółów
11- I kw U
Inf0 at
d I
go. Pom ,....~ ltł
ea ę. ,le
111' or u z e·
Równocześnie z akcją an'tyspekulacy.jną na
W RA WIE MAZOWIECKIEJ na 39 skle·
lll ml wllkas6wek dopiero po upływie pól terenie Łodzi, Komisja Specjalna zorganizowa- pów sporządzono 23 protokóły.
godztny, gdyż kiedy dswoniłem po. raz pierw· ła podobną akcję w powiecie i w wojewódzNależy zaznaczyć, że w kontroli wzięli uszy nie było tam nikogo, kto m6głby odpo- twie łódzkim.
dział zarówno przedstawiciele Społecznej KowłedŻłel: na mote pytania. Odf)owledziano
w RADOMSKU p!zy współudziale 21 kón- misji Ę_ontroli Cen, jak i partii politycznych
ml tylko, te lnfonnator wys~ecU. Nalały 20· trolerów, skontrolowano 111 ' sklepów i sparzą· i Związków Zawodowych i podlegały jej skleznaczyć, te były to normalae godziay: . urzę· dzono 27 protokółów karnych.
„
py spożywcze, rzeźnicze, piekarnie i włó1cien·
dowcmla między god.dnq 6111lq Cl dziewiątą
w ŁĘCZYC przy współudziale 15· tu osób, nicze.
•
Z radością stwierdzamy, że akcja obecna
r.tino.
skontrolowano 73 sklepy i sporządzono 20 pro· dała lepsze rezultaty, niż poprzednia - poWreszcie podano ml nazwllko i adres le· \ tokółów karnych.
przednio na każdy skontrolowany sklep p'rzykarza: Dr. Rudolf Merkel, ul. Plotikowska 92.
W ALEKSANDROWIE skontrolowano 36 padał 1 protokół, a obecnie na 305 sklepów
Udałem się tam nlezwłoeznle w nadziel, te sklepów i sporządzono 6 protokółów.
przypadło 105 protokółów. ·
wreszcie dofdę do porozumienia z lekarzem.
W SKIE,RNIEWICACH na 46 skon~r<;Jlowa·
Walka ze spekulacją, przybierająca na si·
l'ymcza11 em lekarza w domu nte bylo, la~ nych sklepow i sporządzono 6 protokołow.
le, osiąga coraz lepsze rezultaty.
kobieta, która otworzyła ml dnwi, :zanim Jeucze zapytała o cel moJeJ wizyty udała się
do przyległego pokoju i JOzmawłał.a :ze muq
pr~ez zamknięte drzwi. PoJaformowaJa mnie
Na urządzonym w Państwowej Wyższej Szkole Dramatycznej w Łodzi poplSle, m. łn.
nieuprzeJmle, ie lekCllllla Die ma, fe Cl&ij
odegrane zostały przez absolwentów tej uczelni fragmenty „Karykatur" oraz „Wesele Figaprawdopodobnie Wi:&yty nle przyfmle t lera".
bym pny11edł za 4-S godzfJI..

I

»

Co

usłyszymy·

przez radio

Program na poniedziałek, 21 lipca 1947 r.
12.06 Wiadom. połudn. 12.10 Pieśni Czajkowskiego i Rachmaninowa. 12.25 Aud. dla
wsi. 12.35 „Słuchamy pieśni i muzyki ze Slą,ska", 13.00 „Z mikrofonem po kraju", 13.10
Aud. rozrywkowa. 14.00 (Ł) Kronika i komun.
14.0S (Ł) „Z dziedziny radiotechniki" - pog.
Inż, B. Klimaszewskiego. }4.15 (Ł) Uwertury
operowe z pł. 14,30 Przerwa. 15.00 Muzyka
taneczna z pł. 15.20 Aud. dla dzieci.. 15.40 Pie·
śni Schube.rta. 16.00 Dziennik. 16.20 Skrzypco,we utwory charakterystyczne, 16.40 Skrzynka ogólna. 16.50 Inform. gospodarcze. 1?.00
Aud. w wyk. Zespołu Instrumentalnego. 11.35
Radiowy kalend. kulturalno • historyczny.
17.45 Aud. dla młodzieży . ...,. słuchow. 18.00 (Ł)
Nowe płyty polskiej muzyki ludowej marki
„Odeon" 18.20 (Ł) Reportaż! 18.30 (Ł} Koncert życzeń (cz. I) }9.00 „z zagadnień świata
pracy". 19.10 „U naszych przyjaciól"' 20.00 Aud
literacka. 20.15 Koncert muzyki polskiej. 21.00
Dziennik. 21.30 Muzy.ka taneczna z pł. 21.55
„Zmierzch wodzów" W. Berenta. 22.10 Wia·
dom ~pr.towe, 22:1S Koncert rozrywkowy.

podobne kursy nie

zostlł.ły

zorganizo-

wcześniej, uważając. iż takle planowe
naświetlenie ogólnych zagadnień aktualnych
jest konieczne l pożyteczne wśród nauczyc!el-

wane

stwa na odcinku jego pracy zawodowe.i. Cel
oraz podłoże podobnych kursów wiąże się ściśle z całokształtem stosunków społecznych
dnia dzisiejszego, który powinien być bliski i
dobrze znany przez kazdego oświatowca. Podkreślano w rozmowach ze słuchaczami również, iż organizacja podobnych kursów byłabv
celowa nie tylko podczas wakacji, ale nawet
i w ramach normalnych zajęć.
Prawdopodobnie, ., w przyszłości będll zorganizowane również kursy dla kierowników
szkół oraz ogółu nauczycielstwa w' jak najszerszym zakresłe.
(p.}

MIODE IAllEN

Przed Swięlem
Odrodzenia
APEL ZGROMADZENIA KUPCOW
W związku z uroczystym obchodem Swię
ta Odrodzenia Polski - Zarząd Zgromadzenia
Kupców m. Łodzi zwraca się z apelem do ogó
łu swych członków, aby w dniach 21 i 22 b.m.
udekorowali odświętnie wystawy sklepowe dla
podkreślenia uroczystego charakteru obchodu.
Równocześnie członkowie sekcji gastronomicznej proszeni są o wystawienie w dniu 22 b.m.
stolików i krzeseł na ulicę dla ułatwienia lud·
'\ości wzięcia udziału w zabawach ludowych.

żal, że

ODWOł.ANY WYKŁAD

W związku z uroczystościami . obchodu
$więta Odrodzenia Polski kolejny wykład
III Kursu Szkoleniowego na Dzielnicach nt.
„Z walk Narodu Polskiego o niepodległość
i demokrację" zostaje odwołany.
KURS SEKRETARZY
Dnia · 21.7. br. w Domu Propagandy Komi•
tetu Łódzkiego PPR o godz. 17-tej rozpocznie
się wykład nt. „Trzy typy demokracji", Re·
feruje tow. Cichocka.
Szonert, RUDA PABIANICKA
Dziś o godz. UMeJ
odbędzie się zebranie
_ rzemieślniczego keła terenowego.
Wid zew.
Dziś o godz. lO·ej rano zebranie koła hutt.

....----

~----------------------------------------------------------

„GĘHA"

G6ma
o godz. 1.f-ej zebrania koła 14 kom. M. D.
Bałuty

UDZIAŁ

W CAPSTRZYKU
APEL LIGI KOBIET
Polskiego Związku b. WięźLiga kobiet w porozumieniu z Delegaturą
niów Politycznych Hitlerowskich Więzień i Komisji .Specjalnej w Łodzi wzywa wszystkie
Obozów Koncentracyjnych w Łodzi wzywa swoje członkinie i kobiety niezrzeszone do
wszystkich członków do obowiązkowego sta- walki ze spekulacją. Kandydatki winny zgła·
wiennictwa pod rygor'em organizacyjnym w ;;zać się w lokalu Ligi prży ul. Andrzeja 1 w
lokalu Związku ul. Jaracza Nr.. 3 w ,dniu 21 godz. od 1O - 18.
lipca o godz. 20·tej celem wzięcia udziału w
W ZWIĄZKACH
ZAWODOWYCH
uroczystym capstrzyku,
REJESTRACJE PRAWA JAZDY
·
Związek Zawodowy Transportowców w Ło
AKADEMIA
Komitet Porozumłewawczy StronJlfctw Polł- dzi przeprowadza członkom Związku ręjestra·
tycznych, ' urządza w dnln 21.7. r.'b. o godz. cje praw jazdy w Wydziale Motoryzącji Za·
13.30 akademię ku uczczeniu rocznicy P.K.W.N rządu Miejskiego. Zainteresowani winni do·
w sali C.R.D:K., ul. Piotrkowska Nr. 243, na starczyć zaświadczenia zameldowania z Ewi·
któłej zostaną wygłoszone referaty przez przed dencji Ludności, Al. Kościuszki Nr. 19 i Pra·
stawlcleU miasta i partii politycznych oraz wo jazdy do lokalu Związku przy ul. Andrzeja
część artystyczna.
Nr. 6 od godz. 9 rano do 12 przed południem.
Zaprasz"'11lV wazystłdch pract1wnlk6w sam.n·
Złożone s).'lra.W11: hedA :zała.twiAne tego 1arzidowych.,
·
,me,s;Io dnia.
Zarząd

Koła

O godz. tO·ej zebrania - kół terenowych
„Rejmontów".
O godz. 15-ej zebranie koła Radogoszcz wieś
Rogl
Uwaga

członkowie

PPR J PPS i sympatycy
G6mej Pra\Vejl
Komitet dzielnicowy Górnej Prawej PPR
zaprasza towar:zyszy z PPR, PPS i sympaty·
ków na uroczystość otwarcia nowego lokalu
dzielnicy przy ul. <::zerwanej Nr. 3. Uroczy•
stość połączona z zabawą w ·ag.r odzie odbę·
dzie się dziś w niedzielę o godz. 1O-ej rano,
Dochód pQ:eznaczony na urządzenie lokalu.
UWAGĄ, :tYCIOWCYI
Zebranie . informacyjne · związane· z wyjaz..
dem na obóz wypoczynkowy do Wieńca„
Zdroju, odbędzie się w niedzielę, dnia 20 b.tn.
o godz. 11-ei w \aPlu ~'VGIA". ul, Piotr•
kowska 48.
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WPolsce Ludowei i

Deńlokratycznei,

•

którer

ustrojowe stworzył Manifest P. K„ W. N.
- kobieta stała się człowiekiem wolnym i peł
noprawnym obywatelem swego kr~ju„
zręby

_

Ś~i«;(o

•obiely Polskiej

-i

Dawniej
•

I

a· ·1·

dziś

w·•· ec e· i· wygrały matki

roku,
191,4
Trzy lata
,
·.
·
.
- Polski.
dziejach
karta 22w lipca
nowa dnia
się temu,
odwróciła
Rozpoczął się nowy rozdział JliSZej państwo
wości ,którego wstępem 'i kamieniem węgiel·
.
.
.
„
.
nym był Manifest Lipcowy.
~.rupa „hgówek . z Nowe] ~ka~m („Sche1- chenka chleHa nie kupiłaś. Ledwie się to ja- jeszcze nie opływa; ale jednak nie ma żadne
Dnia 22 lipca 1944 roku zebrał się w Lu·
jakie zostało
koś ustaliło, zaczęło się nowe nieszczęście: re go porównania. A przecież blinie i ukonstytuował Po1ski Komitet Wyzwo- bler ) pat~zy na mme ze zdumieniem.
pomySfracli
wojnie?
obecnej
po
zniszczenie
był
Mąż
Widzewie.
na
wtedy
Robiłam
dukcje.
rzą·
tym
przy
zyskały
cośmy
Jaktol
lenia Narodowego -. w momencie, kiedy jeszcze ogromna część naszego kraju jęczała dzie?! Zyskałyśmy wszystko! - mówi zapal· bezrobotny - sama musiałam utrzymywać i śleć, . coby to było, gdyby nie nasze państwo,
jego i_ dwoje dzieci. Dobrze, gdy miałam dla ale Kon i Scheibler pędzili teraz ' fabryki.
pod jarzmem faszystowskiego najeźdźcy. Pier· czywie ob. Kruszyńska.
Tak, strach pomyśleć i dlatego wolimy •po
_ Przecieź prawa dostałyśmy _ w głoso- nich chleba i zalewajki. A ile razy nawet te·
wszyi:n dziełem p, K. w._ N .•. który stał się zaczątk1em pr:yszłych, najv:yzszyc~ władz Rze- waniu do Sejmu i w ogóle do wszystkiego, go kęsa chleba dla dzieci nie miałam. A nie mówić o weselszych .sprawach. A najweselsze
czypospoht:i•. było wydanie mamfes«i. Co by· _ dodaje druga, również tkaczka, która w~aś zanosiło się jakoś wcale na poprawę. Jeszcze to, oczywiście, żłobek i przedszkole. Wystarjak dziś pamiętam 1932 rok: inrody jeden ro· czy tylko napomknąć o tych dwóch instytuc.ło Jego tresc1ą? Dlaczego uważamy go za no- nie skończyła swoją „zmianę".
_ Nie przesadzaJ'cie, m'"J·e drogi'e, pr"ecież botnik wpadł w taką rozpacz, gdy dostał stem jach, a wygładzają się zmęczone twarze tka·
wą kart_ę w ~aszych dz_ iej.ach?
pla", że V.-ystrzelił do syna naszego fabrykan- czek, uśmiechają się dumnie twarze nawet naj
~
v
k
M f
il:m es~ ten ogł~s1ł me.· ty!. o zmartwych- prawo głośu miały u nas kobiety- i / przed ta i sam siebie też trupem położył. Od te) mniej aktywnych radców zakładowych.
'
chwili żaczęło ·się prawdziwe piekło w'Widzews~am~ N1epodl_egłeJ Polski, me tylko przy· wojną ...,. „zachodzę" spracowane niewiasty.
Młoda „Iigówka", ob. Józefa Niewolniko·
.
.„
wrocęme praw I swobód narodowych, zrabo- Im„. co to było za pra:v-o„. guzik był wie. Stary Kon oświadczył: . „Za mojego sy- wa, ma właśnie nielada kłopot. Nie ma w tej
wanych nam przez Niemców. Proklamował on
również przywrócenie narodowi naszemu ~ te~o ~ałego wtedy gł?sowama„. - osadza- na ja 8 tysięcy robotników wymorzę głodem, chwili miejsca w żłobku dla j_ej półtorarocz
wyduszę gruźlicą:„" I dotrzymał słowa„. Przez nego brzdąca. Każą jej trochę poczekać. Miej·
wszystkich praw demokratycznych, zrabowa- Ją mew1~sty krótko .moje ,rr;.a;iewry:
Ja~a iest. pra\~dz1w:a. rozmca m1ędz_y tym, 1 lat aż do wybuchu wojny pędził fabrykę sce będzie, bo starsze niezadługo przejdą do
nych mu przez rządy sanacji i wszelkich in11ych klik reakcyjnych które rządziły krajem ce by.o po tamtej woirue, a tym, co Jest te- tylko 2 dni w fygodniu„. jeszcze dzisiaj mróz przedszkola, a i nowy żłobek będą budować.
o.aszym w okresie mi~dzy dwiema wojnami. .r~, na to podaje mi niezbite fakty ob. Py· mnie przec~?dzi, gdy w~pomnę te czasy„: . .
- A dobrze prłynajmniej dzieciom w tym
-::. _A dz1s, obywatelko, jak ,;obie dz1s1a1 waszym przedszkolu i żłobku?
~
.
..
.
.
.
.
Narodowi, którego najlepszych synów i córki ziakowa:
zasięgam
-: Zaczęło się wtedy . o? m!lac11: .dziś do· rad.c.1c1e1. . .
nie tylko okupant, lecz i rodzime władze rząopinii troskliwej matki.
pewnie, że się w dostatki
- _Dz1s1a1. iłowe trzymały w więzieniach i obozach !ton- stałas z wypłaty kupę papierkow, a 1utro bo- Czy dobrze? U mnie w domu ·nigdy mu
narodowi ogłoszono wol:entracyjnych
tak nie będzie jak tam, w tym żłobku! Ani
o~nęi pracą ·
dla
!,pecializac;a
ność wszysŁ\ich demokratycznych organizacji
co do opieki, ani czystości, ani nawet pod
politycznych i zawodowych, równou.prawnie·
względem jedzenia. Za 200 zł. dziennie nie ku·
nie wszys1Jdch obywateli, wolność sumienia.
pię tego wszys\ldego, co tam dzieciom dają.
Więcej jeszcze: proklamowano wielkie reforA przecież i dopilnują - każde musi swoje
my społeezne, bez których wszelkie prawa po·
Ażeby dać trwałe zatrudnienie rzeszom nie- niami rękawiczek, obuwia zastępczego, galan- zjeść _ i spać położą na czas, a doktór ko·
lityczne stają się tylko bezwartościowym świ •vykwa.lifikowanych kobiet, został wypraco- terii, oraz w branży metalowej - wytwarza- ło tego chodzi, a to temu trzeba dać jajko, _
stkiem p~pieru. Te wielkie reformy społecz· wany przez powołane do tego czynniki rządo· jąc sprzęt kuchenny i galanterię.
a tamtemu nie wolno„. gdzieby tam dziecko
ne - to wyczekiwany od lat rozdział ziemi we, Związki Zawodowe i organizację kobiecą
"Akcja szkolenia kobiet do pracy cha.łupni· robotnicze mogło to wszystko w domu mieć?
.
obszarniczej pomiędzy chłopów oraz upań· plan szkolenia 1awodowego kobiet. Szkolenie czej prowadzona będzie poprzez sieć szkole·
Młoda matka wie dobrze, co mówi. Miała
stwowienie przemysłu. Manifest Lipcowy je· kobiet iść będzie w tym kierunku, by w sto- niową.
Ministerstwo Oświaty w ścisłym współdzia· i przed wojną małe dziecko.
szcze pod jednym względem zaznaczył zwrot sunkowo krótkim czasie zapewnić jak najwię- Pięć złotych na tydzień płaciłam fa·
w żydu naszego narodu: ugmntował ·od pod- kszej ilości kobiet specjalizację w zawodzie. łaniu . z Min. Pracy i . Opieki Społecznej oraz
sta".'y trwałego pokoju. W kraju naszym, Sieć kursów rękodzielniczych, która będzie Centralę Gospodarczą Spółdzielni Pracy Wy- kiejś staruszce, żeby mi go pilnow·ała, a jakie
gdzie przez 20 lat wychowywano naród w nie· stworzona na terenie całego kraju, pozwoli twórczej, będą czuwać nad dostosowaniem to było pilnowanie! Brudny się wałęsał, a je~a:W-iści do Z'7'iązku Radzieckiego, w nieufna: przeszkolić tysiące kobiet do pracy w warszta programów szkoleniowych do przyszłego pro· szcze byłam szczęśliwa, źe mu jeść przynal
sc1 do. bratniego narodu czechosłowackieqo, tach w~twórczych, opartych o zasady spół- cesu produkcyjnego.
1roniej dawała. Trudno i darmo: ob. NiewolniPowstawanie kobiecych zespołów pracy , kowej ·już nikt na złe słowo o żłobku nie naw kraju tym proklamowano braterski sojusz dzlelni pracy.
Kobiety szkolone będą w branży włókien• wytwórczej zapewni ich członkiniom stały, go· · bierze. I nie tylko o żłobku. Na kolonii leti przyjaźi'1 wszys,tkich narodów słowiańskich
oraz przyjaźń z wsz)'stkimi narodami, ·miłują· niczej, wytwarzając tkaniny, kilimy, bieliznę, dziwy 21arobek, a, ponadto wzmoże zaopatrze- . niej ma swoją 8-io letnią pociechę. Nie zna
cymi wolność i pokój.
konfekcję, galanterię, wyroby. pamiątkow& i nie ludności w szereg artykułów, których nie- jeszcze wprawdzie ostatecznego wyniku mledobór daje się odczuwać na rynku wewnętr;- sięcznego jej tam pobytu, ale i to, co wie-, też
A cóż dał Manifest Lipcowy nam, jako ko· artystyczne, sprzęt kuchenny, koszyki itp.
coś znaczy: za okres trzech tygodni prtybyło
W branży sk~!'zanej - stają się wytwórczy nym.
bietom?
panience 2 kg. 20 dk„.
-~--------Realizacja manifestu przyniosła kobiecie
Zmartwienia i radości matki - „scheible·
polskiej rozszerzenie jej praw obywatelskich
rów ki" wyjaśnia mi kilka cyfr i informacji..·
_
do stopnia nie tylko nie spotykanego nigdy
zdobytych w wydziale socjalnym Centralneqo
na Przestrzeni dziejów naszego narodu, lecz
I Zarządu Przem~słu ~łókienni~zego: dzienny.
na:""et w ?'ziejach żadnego narodu europej! koszt utrzymania dziecka w -złobku wynosi
sk.iega. Nigdy kobiety polskie nie posiada190 zł. - na kolonii letniej zaś - 210 zł. Na
ły takiej pełni praw i to zarówno w dziedzi1
kwartala b.r.
akc' żłobki wydano w pierwszym
ł k'
h
· 'd
nie życia społecznego, politycznego, jak i goW Kołobrzegu mieiscowy oddział Ligi Ko- zorganizował wsro swyc cz on ow
l!l ! 19.122 tysiące zł., na kolonie letnie zaś przespodarczego oraz' kulturalnego. Us~awodaw•
widziano 120 milicmów złotych. Już teraz ukła
stwo nasze, dając jej prawa, za'pewniło jej za- biet przystąpił do remontu domu, w którym I zbioru ziół.
razem i. opiekę. Umowy zbioi:;owe przewidują mieście się mają zarówno biura S.O.LK jak i
Nad fachowym zbieraniem, suszeniem i ma· dają plan rozszerzenia i ul6;pszenia akcji koli;>·
dl~ kob1.ety te same płace co i dla mężczyzn, żłobek rejonowy · oraz ligowa' pracownia _kra- gazyiiowaniem ziół czuwają specjalne "instruk· nii letnich na rok przyszły, ZastanawlaJą się
róv.'!lież nad sposobami otwarcia żłobków i
daiąc rownocześnie i pomoc kobiecie-matce. wiecka.
torki. - Przy każdym ogniwie terenowym Ligi przędszkoli dla wszystkich dzieci uprawnioNigdy w Polsce nie było, a nawet i teraz nie
Z prac na odcinku społecznym na specjał· została powołana do życia specjalna sekcja nych, a których rodzice sobie tego życzą. Wym~ w_ ~rajach o wiele od nas bogatszych tak
-eodkres.'lenie zasługuje zoFganizowanie wła I czuwająca nad właściwym zorganizowaniem dział zastrzega się, że .to, co zrobiono, to dow1elk1<i:J ilości żłobków, dziecińcó;w i przed- ne ~
·akcji zbioru ziół. Z końcem każdego miesiąca
. .
.
szkoli, jak u nas w tej chwili. Reforma tzw. sny . _k~sztem Izby Dworco;'l:J, .w ~tore.1 ruch fachowo zebrane i wysuszoae zioła zakupuje µiero początek. Oczywiście; że to dopiero
Prawa Małżeńskiego - uniezależniająca ko· podrozu1ących matek z dziecm1 iest bardzo Wojew. Oddział Ligi Kobiet w Poznaniu i ma· skromny początek, ale przyznać trzeba, że po·
prawa iej duży.
równocześnie
bietę, zabezpiecza
·gazynuje je w przygotowanym na t~n cel ma- cząte_k wcale nie najgorszy.
ą w_.
dzieci. . W Polsce Demokratycznej zostały - -u
_
Zarząd , Wojewódzki S.O.LK. w Poznaniu gazynie.
..
dostępmone wszystkie szkoły i uczelnie Jcobie·
tom pragną.cym zdobywać wiedzę. Kobiety
mo~ą zabierać głos i wpływać na nasze. życie
pohtyczno • gospodarcze poprzez swoje przed·
~tawicie!ki w Sejmie Ustawodawczym, poprzez
svle organizacje.
Należy stwierdzić, że do realizacji postaefo odbudowy 1
nowień Manifestu Lipcoweqo,
naszej t:ailstwowości, do odbudowy naszej go·
spocbrkl narodowej walnie przyczyniły się ró
Opiekę, jaką roztaczał Związek Radziecki
Wojna, mimo niesprzyjających warunków urlo~y ' na ·c~as porodu oraz zwlę~szono po·
Bezspornie ten wiellti wkład
wnież kobiety.
pieniężną dla matek samotnych i mają nad matką i dzieckiem, ilustrują najlepiej cy·
moc
radzieckiej
kobiety
się
zaciągnięcia
i
pracy
ko?iet. polskich w dzieło odbudowy świadczy
fry. 25 t'ysięcy sierot po wojskowych znala, o ich pełnej świadomości obywatelskiej, o ich w szeregi wojska, w dziedzinie opieki nad cych dużo dzieci. Ustanowiona pozą tym zo· zło przytułek i opiekę w dziecińcach, ponad
zaszczytna nazwa - matka-bohaterka.
matką i dzieckiem nie była okresem mart· stała
głębokim przygotowaniu do zadań, które przed
50 tysięcy, łóżek oddano położnicom we wsiach
nam.i postawiono. Bvłyśmy w demokmtycz- wym. A nawet odwrotnie, stała się bodźcem Przez okres trwania wojny utrzymywano sta· i miastach, punktów felczerska • akuszeryjsił, ołą i regularną sieć sanatoriów i uzdrowisk dla
.
wszystkich
najintensywniej
skupienia
do
ny~h . oddziałach partyzanckich, byłyśmy w
nych zarejestrowano IO tysięcy.
wo1sku - na równi z mężczyznami wakzvli€- aby utrzymać biologiczny stan i rozwój nara- kobiet i dzieci.
W porównaniu z dawną Rosją, gdzie· 75
.
zostały
przedłużone
1944.
więc
lipcu
W
du.
my o wolność, na równi teź z nimi pracujemy
procent kobiet odbywało poród bez pomocy
. -···-~---~------~-~--------nad odbudową. Dlatego też wielkie święto
lekarskiej, obecna sytuacja wygląda w ten
polskiej demokracji. dzień 22 lipca, jest rów- Cz!'awaj nad dz.leć.ni
sposób, że 95 procent kobiet radzieckich <fd·
koświętem
wszystkim,
przede
nawet
nież, a
bywa go w domach położniczych. 19 żłob!Ców
biety polskiej, której dzień ten przyniósł zaz roku 1913 zamieniło się w ponad 4 miliony
oowiedź nowego, szczęśliwszego jutra.
sezonowych miejsc w żłobkach wiejskich.
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Zaoisv do szkoły
Pielegniarek P.C.K.
Szkoła Pielęgniarstwa PCK w Łodzi przyjmuje zapisy. Nauczanie - internat·- bezpłatne .
Kurs nauki dwuletni. Warunki przy jęeia: I) wiek
od lat 18 do 30, 2) dobry stan zdrowia, 3) wy-·
kształcenie gimnazjalne (przynajmniej mała .matura), 4) zamiłowanie do pracy pielęg ni arskiej.
Zapisy przyjmuje codziennie kanceliiria szkoły: Lódź. u1 Si.Ql'll.nga 1·3 w 12:odz. od 8 do 12-ei
-tel. 121-37.

Jadl·ospis 'dla 'najmniejszych
I

OBIAD: Trzy ćwierci szklanki zupy jarzy·
Kuchnia dziecięca rozni się od jadłospisu
osób dorosłych. Dziecięcemu organizmowi 11owej . ząsypanej kaszką z łyżeczką świeżego
szkodzą potrawy, P1:~yrządzone sposobem dl~· masła, ·1ub zupy owocowej. Jajko na miękko,
którymi przecierane kartofle lub sezonowa jarzyna
dorosłych, _oraz rozne przyprawy,
f'
·
.
potr<rwt kjest poprawidnv.
smak tych
(szp1Rak,
.
.
:
d
h
·
tk
·
• . . kala ior, purrę z
_ marchew, buraki,
,
z1ec1 w wieDl a uzy u ma e , maJącyc
,ku bd lat 2-5, podajemy w skrócie przykła- zielonego. groszk1:1) ze swiezym ma~łem. Ja~o
deser kmel . owocowy, kompot lub Jabłko piedowy jadłospis dziecięcy.
śNIADANIE składać się powinno ze szklan- .czone.
KOLACJA: Płatki na mleku, bądź klusecz·
ki mleka lub herbaty z · mlekiem i z kromki
ki z serem, ewentualnie kaszka oblalfa so·
chleba (żytniego) z miodem lub marmoladą.
DRUGIE ŚNIADANIE lub podwieczorek: i kiem. Można też dziecku przyrządzić kotlecik
(czasem plasterek chudej• z kaszki manny z sosem pomidorowym. Jako
Bułka z masłem
szynk.i zamiast masła), pół szlanl<i «0ku z mar-1 napój dajemy dziecku pół !''•klAnlci słabej her·
baty z mlekiem lub mleko.
chwi lub świeżych owoców.

•

Prawdziwe dobrodziejstwo, jakiI!l są dla
pracującej kobiety rosyjskiej żłobki, rozplanowane zostało w ten sposób, że w mia~tach
maksymalna ilość dzieci, jaka w nich znajdować się może jest 110, a na wsiach 44 dzieci.
Zasady, obowiązujące w projektach urządza
nia żłobków przewidują: dostateczną ilość powietrza, odpowiednią. działkę przy domu z zie·
leńcem i bois!ami do gier, oraz rozplanowa11ie
takie, aby gwarantowało dostateczne nasło·
necznierue. Jeśli w· źłobku jest 25 dzieci, muszą one mieć sypialnię, toaletę i . garderobę.
Pomieszczenia są ściśle izolowane, aby ZI!lie.iszyó do mini.rn= 'zerzenia się chorób ~ek·
cyjnvch.
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Komu wins~u;emy
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J·..itro: Marii Magdaleny

PIOTRKÓW
Dnia. 21 bm. !..... akademia na świeiym powił!trzu; godz. 19-ta capstrzyk i pod).ód.
Dnia 22 bm. godz. 10ota - defilada, prze·
mówienia, otw;ucie wystawy Matejkowskiej ,
mecz · bokserskt tabawa taneczna.

Telefony
1'ow Urząd Bezp. Pub!. - Nr 37
P();w. Kom. MO. - Nr 22
Miejski P<"X"terunek MO. :.- Nr 35
<:itarostwo P(Jwiatowe - Nr 31 •
Prezydium Pow Rady Narod. _ Nr 102
Z.arząd Miasta Kutna - Nr 30
~trai Pożarna - Nr 41
Urząd Repatriacyjny - Nr 86
z kł
32
Pow. a ad Elektryczny - Nr

Urząd Zdrowia - Nr 91
.:>niski Czerwony Krzyż (PCK) .-;z?ital Powiatowy -

16dzk·eeo przygotowały si' ·~a uroczystych ołlchodów
Swle,ta Odrodz nln Polski

ZDUI'l!KA WOLA
Dnia 21 bm. o godz. 18-ej uroczysta akade.mi~ w sali Ochotniczej Straży P-0żarnej .
Oni& 22 hm. o godz. 8,30 - zbiórka wszystktch ęirganizacji l ludności na placu szkolnym
Stkoly Powszechnej Nr l przy ulicy Piłsud·
ild~go; godz. 10·ta uroczysta m·sza święta·
w kościele patafialnYtnt godz. 11,30 - przernarsz pochodu ulicami miasta do P.lacu Zgody, gdzie ódbędzie się defilada; godz. 15-ta
- igrzyska sportowe na stadionie miejskim i
zabawa ltidowa.

Kronika m. Kutna

Poniedziałek, 21 lipca 1947

~ioski w~jewództ\ya

SULEJOW
21 lipca rb. o qodzinie 5-tej po południ.u Uroczysta akademia. 22 lipca o godz. 9-ej r.biin-kn organizacji pollitycznych i społecznych
przt>d 'budynkił!'m Str11ży Pożarnej, nastt'lpnie
defilada i zabawa ludowa.
•
OPOCZNO
21 lipca _ akademia 0
godz. 20-ej w salt kina „Bałtyk". Dni'\ 22 bm.

w wigilię świP,ta,

Nr SG

Nr 20

•

społeczna Orłem" - Nr

ubezpieczalnia

Nr 34
Al'teka „Pod
106
Apteka Sukc. H. Wal~nta - Nr 7

„ .

~portowcu·
łfl

l

wszystkie organizacje społeczne i politycZliEO
w liczbie 30-tu gromadi11 się na Placu I<'.ościu·
szki o goll!z. 10,~0; defilada i zal!lawa lud"lwa.
·
SKil!RNTEWJCE
Dnia 21-90 - akademia i c&pstriy)t.
Dnia. 22-go - rnśza polowa, defilada, ptze·
mówienia, oraz zabawy ludowe.

I

Program uroczystoś'Ci: godz. 1t ·ta '- poWI.
ti!nie qokii godz 11,30 - m~za polow4 ot.
plAću sportl)wym „Metalurgia"; godz. 12-t<> -::
pełwięcettie l wr~cz:enie ntandaru i cho r ąg~;
gotiz. 13-ta - defilida na Placu 3-go Maja; po
dłfilaflzie ..:.. obiad żołnierski.
G<!!dz. 17,30 - inęsz i zabawa ludowa.
Po w$/ach 111oczysto ś ct odbywać się itl•
b'ędą, gdyz iost1dy zaprosr.Óne wszelkie otglP
OZORKÓW
ni'łQ.e;e l!JOlityczne oraz wójtowie i sołtysi ni'
Dnia 21 bm. _ capt1tnyk. Pnia \~ bl'I'/-· ~~· uroczysto.tl"! w R('ldóm.~ku.
dz. 9,30 defilada; godz. 14·t& - w lasku stkol-·
nym bezpłatny podwieczorek, zawci4yr sperty,
KUTNO
mecz, biegi ulicami oraz ludowa . zib•w• ta.. Dnie 21 ·go. o godz. I 13-tej - koncerty OJ·
neczna.
ldetet k~l~j~wych; godz. 20-ta - akildemia.
' ł.OWJCZ
Dl\ia 22-go godz. t O·t11 - uroczysta msza
W dniu 20 lipca - we wszystkich gm!Mch święta w kościele parafialnym. Udział będ'
akademie miejscowe, poświęcone świętu P-. K. . br~ły w&zyśtkte organizacje społeczne, polt·
W. N. ori\z zabawy ludowe .
.
tyczM, Związki Zawodowe, organizar:je rµ.ło·
Dnia 21 bm. w eowiczu I m. Głownie - dzież~We . O god?.. 1l·ei - zlot motocyklowy
c\ilp~trzyki i akademie. Dnia 22 hn\. maitifeata-· i wrę;:;zer'lie rowerów M „ O„
ufundowanych
cje ulicami miasta, przemówienia l p(!) \v.lhld- przez społeczeństwo miasta Kutna..
niu popularne zabaJ'Y ludowe.
Godz. 14-ta - zabawa ogrodowa w parku
miejskim z atrakcjami artystycznymi.
.
RADOMSKO
St11dien miejski i imprezy sportowe w tym
Uo miasta Radomska przyjeżdża Młrsz&· dniu Sił bezpłatne,
lek Pólski - Michał Rola-Zymterski w „zwi4z·
ku z uroczystośdam'\ poświęcilllnia s:tttndaru
TUSZYN ·
partyzanckiego t chorągwi Wyistei Szkoły
Miasto Tuszyn urt:4dza uroczystość dllit
Oficerów Polit.-Wych. ~ Rembert~wi~.
20 \ml. ~e względu na to, że większość miesa·
•
•
katieów żyje z roli.,

w dniu 22 lipca
, .·

I

ALEKSANDRÓW
21-gó godz:. 16-ta - akademie; god?W dniu Swięta Narodowego, 22 lipea, o
Komitet qbchodu. przeznaczył .~~9.t9~Y .dla 22-ga - c:a):lstnyk.
·
.
-godz. 16 na Stadionie Mieji>kim w K1:1tnie od· dru~yn zwycięskich 1 nagrody poe1e1zen1a dla
D.nia 22-go godz. 9,30 - zbiórka miejseo•
Tymczasowy Adres ~edaki:jl ..GłBIU l(ut. będzie się pilkanki turni e j błyskawiczny, w druzyn pokon~nych.
.
. „ wyćh or~anizacji, przemarsz ulicami rniasta,
nowakiego" Powiat•.iwy Referat Kultur• i iztu. którym wezmą ud?:iał nn~lęplljące klnby.,,sporJe~no.cześ.n1e klub m?tocyk!11t6w „Oc~l'lta
przemówienia i rozwiązanie pochodu, a wie·
'd , Kutno, ul. 29 Llatopada 1, tel :o>ilr. f7.
towe: ZWM - OM TUR - VIS i „KraJ .
orgamzuJ~ ~c1ekłwy . popis $wo1cl\ cżłćnl~'\f~ t'. czorem b~zpłatne zabawy.
1
1
1
mttM'lilliil':l1:11: t:1 IHl"l't:illll!ł11llil i1łlll11t!lhłll~'ł~~'f11:l•!M!llfll!lłl1l-. l·lr:11•111 1•1 •1t•••• I I 11 I·, ,, " ' ' "' ' f,1MM 11· I , ,, 11 ił 11.11 ·11M :'li u 'f'Mill1l l1l ll 11•t:;t4łl•l'l'l l•lll'l!i l'i1 r:1111r11rlłiłl~lllll~~m~11:11i1łi:~lli! fl~:i1r1n1Ul!U!lli!łi.hłjllłtl"lrlł.'llltll :Im.Ulf!

pnia

0

ODEZWA
. ·
•
k

szkańcÓW

do mi

""' 'roku bie~a.cym trzecia r<>cznieę

o-

miasta i
parku

POWIOIU

ŁASK

k•

UlnOWS I~ O

miejskim (Zawadzkiego), poł11. czo- 11twa o udekorowa.nie d(')m~w i wyitaw

n
u
•
t1'
.
t
. h
l z
dział w urocz:y
fłOlienia. Manif-eetu Poltkiero Komitetu na z popisami Ą'IJ;ie ic-0wy~1. wys ępa- s klepowyc
~ opu ie ny ~ • p lf
•

1 1'. ·
Wy wolE!n·a Narodow~o hri~cić bP.dzie- mi artysty.cznynu, tańfami itv.: .
stościach "Wił!tta Odrodz~~ta do•
tern
stadionie mieJsk1m im·
"'eJ w 0 sce, PO OJU wia <>weg-o, " 1Y
Wstęp na wszystkie imprezy w tym tohck1ego.
pełnienia planu trzyletniel?o oraz da1sze- dniu hezłatny. .
,H
.,
,
_. 1
KQtttłtet Powhlło '
g-0 realizo\\'ania wytycznych za wartych
Komitet a·peluje do cafo.g-0 społeczeńObcltOdu Śwlłt& Ocli'
a
w ·hi!'torycznym Manifi!~cie L.iJ>Cowym.
_,;;,;;.;.;.;.:.;.;.:.;;...;:.:;.;.;.;.:~.;.;;....;.;;.;,;;;.;;._.;;..;;.._,;.,.;...;.;.._________________
W Z\\"i•ll,•zku z t~m. teitorocine ś~ile~ Kradzież
Odrodzenia powinno Posiadać spe<:Ja nie
u roczysty charakter. Powiatowy Kolt}itet
$więta Odrod·zenia ustatit nae~~IPUJą<:y
w fabryce „Kraj" w Kutnie, dni& 14 bm„ długości· około 60 m. bież~cych. Skradzione pa-

my.~od Ph~i.l

utrt~ien~a .\~ładzy Lnd<>~ pre~~d~.P~~t~e~a

. paso· w w fabryce'

robotnicy po powrocie do pracy po wypoczynuro-czystości ku niedzielnym zauważyli brak S sztuk pasów
w gminach wiejskich odhędą siiei w nie- •kórzanych, Sf:nokości 10-20 cm, o ogólnej
dziele„ dnia 20-go lipca wedłui progra'
a

mów, ulttalonych przez tereMwe Komite·
ty Gminne.
•

W KUTNIE

n11 k
Dnia 21 linea - od g-0dz. 18-.w on·
~ert orkiestry ko'lefowei na placu 19-io
Stycznia {Nowy Rynek): iodz. 20-ta akadt-mia w sali kina „P-0lc>nia" (bezpłat·
ne bilety wd~ciowe wydaje Powiatowa
Rada Związków Zawodowych).
Dnia 22 'lipca: godz. 10.fa - 1~roczy~te nabożeństwo w kościele 'Parafialnym

ki

rj:e~aacr~zd~~ca1!;g~r!~~z!~i\;11~!.pstrzy-

Dnia 20 bm. - zbiórka wszystkich orgallizacji ze it:tandarami i społeczeństwa ni ?:!"Ze•
szonego, wyt136.ru do lfośeioła na mszę, prze·
marsz ulidmi lub przez: wieś', przemówienia

świ~c~2! !o:ęJ!z!fe ~e:fio rfu~~P*?- :it~::~~ z: c:!~~ Pl~;:~~i~ek~:m:cf:or~:)

„

Program uroczystości:
Z uwagi na .okres żniwny

Wszyitkie gminy urządzają uroczystośt
dnia 20 1'~ •• :ra wyj4tkiem gmin : SędziejOwi·
ce, Widzew, Lutomiersk, które uroczystośei urządzaj, dnia 22 bm.

l'lrat zab&wa ludowa.
Dnia 21 -go godz . . 21 -sza - na placu stratii~im w Łasltu - zbiórka wszystkich organizacji $~qłec;:znycit, młodzieżowy(:h. politycz:-

!fr~{~~ zeb!1t~o '1połeczeństw11,

przemarsz

Oli.i~ 22 bm.. godi. 9,30 _ zbiórka wszyst-

kich organizacji ze sztandarami i społPczeństwa I).~ Ilyńku; godz,J9,45 - wymarsz do ko~c;ioła na mszę, przemarsz ulicami. miasta.
Godz. 11,45 - przemówienia. O godz. 13-ej złba~a ~udowa w parku, występy artystycz•
ne, ta.ńce lu~owe Itp. do godz. 22 -eJ.
KO?'JSKIE

sy za11t4piono atarymt, zutytyml, ktore jednak
nie mogll zast4pić nowych, rui. czym mu~i u·
cierpieć ogólna produk<ij11. Pasy zostały skra·
dziane z działu „Kuźni& l obróbka niechanie!·
na".
POWSZECHNA SPÓŁDZIELNIA SPOŻYWFabryka, „Kraj'" zatrudni& kilkuset robotni·
Drtia 21.go o godz:. 18-tej - · zbiórka wszy
CÓW w KUTNIE podaje do wiado~ości SWY_Ch ków i jest szeroko znAnll fAóryk4 dotkoilłłyćl'i stkich organid.eji społecimych i ludności przed
członków,
ii walne zgro,m adzenie członkow
odbyte w dniu 1. 6. -47 r. wprowadziło do St•· maszyn rolniczych, tak bardzo dzisiaj ńam po- •J.!'llach@m Starostw«. capstrzyk, przemarsz ulićaml mlbta pod pomlilk Kościu!!zki.
tutu Spółdzielni następujące zmiany § 9 i § 1t trzebnych.
'
I>nia 22 bm. o
10,30 - zbiórka w ~o
statutu.
Całe społeczeństwo pówinno dółl'lżyt sta· śtięle par.-fialńym,godz:.
msza, defilada, akadern.J.a,
ł 9 ustęp a) otrzymuje brzmienie:
rań, ażeby sprawcy tej żbrodtii byli wy'iryćl pri!1'\6Wieilł! okolicz:noś~iowe.
rozwi~z:anie.
„wp{acić wpisowe w wysokości 100,- (st? i surowo ukarani.
W/di.
Gódz. 15-ta - iabaw11 ludowa poł1lezona
iłotych) oraz zadeklarowaM udziały".
n1•1t 1 11111 1H1r1"1~m1111111p11111111111~ni1111 in~11nm111»111li1111111in1111111n~11~1111lil~i~1~fiilttliłtt ż . w)iltęptmł artYetyeznyml oraz mecz piłkar·
!k.i.
§ 11 otrzymuje brzmienie;
„Udział wynosi zł . 1000,- (tysiąc); . ·
I
1
a) obowiązany wniosek płatny gotówką
przy zapisaniu sill do Spółdzielni stanowi zł .
W dniu Sflęła larodOWllO

o· •osZENIE
u..

Zabawa' w pa"k·u·'

w Kutnie; god·z. 11-ta - zlot motocyklo- 500,......
w ramach ~więti. Narodowego z.ot§anlzo·
wy i wręczenie rowerów Milicji Obywab) pozostĄla suma powinna być wpłac.ona wana zostanie w parku „z&wadzki:eg-6". wielkł

Ot11
·••.·•••·
le·0
&
I.

zab~wa ludówa, z udziałem orkiestry Z.Z.K.
Powyższe podajemy do wiadomości wszy· Oprócz tańców· przewitlzi~ny jest cały sdr~g
. Godz. 14-ta - zabawa ogrodowa w stkich członków(!" prosimy o możliwie rychłe we 8 ołych atrakcji, jak: słup 1tczęśćia, wyściuzuptłnienie udziałów.
gi w workach, wyścigi i jajkiem, gatnld szcie·
tarostw~
POWSZECHNA
11
J\
SPÓŁDZIELNIA SPOŻYWCÓW ścia, wyścigt rowerowe i szeteg innych ńie·
Starostwo Powiatowe Kutnowskie zawiadesp. z o dp. u dz.
apodzianek.
..;,
a hl b
~ia, że l'UI. m-c lipfec br. jut ydaw ny c e
•
KUTNO, Stalina 9. Tel. 54
· Wstęp dla wsz:ystltich bezpłatny.
t.
ila posiadaczy kart lipcowych I bt. i IR. -

St•roatWo
w Kutnie ogłasza
prz.etAt!J !Ueó§ral\leżony na wykonanie tnstalaeji· elelttryesn.ej w budynku odbudowyw~nym na hiura dla Starostwa Powiatowegl'! przy
' . '
.
.
Placu 19-go Stytzń.ia (N. Rynek) 11/18 w Kut·
nie .
Podkładki kosztorysowe wydaje i udziela
in.f61'$łC:ji P6wiit6we Biuro Odbudowy w Kut·

kg
I R" - 4 kg
.
stosownie do uchwały Komisji Cenniko·
wej ptzy Urzędtie Wojewódzkim Łódzkim od
dniamąka
dzisiejszego
.
.
ży tnia 90-procentowa kosztuje :ta 100
kg - 3.,oo zł. (hurtJ, za 1 kg - 39 eł. (detaJJ.
milka pstel'lna 80-proc. za 100 kg - 6.ÓOO
zł. (hurt), z:a 1 kg - n zł. (d•til),
9
chleb żytni z mąki 0·proc.- - 1 kg
zł.,
chleb pnenny z m4ki SO-proc. detal - t•
t kg 65 zł,
bułki pszenne 60 grm sztun - 5 :r:ł„
1 kg bułek - 80 zł.
Ceny obowilu:ują od zaraz.
R.6wnocz:eśnie z niniejszym zawiadamia •i11,
te w cenniku na mięso i przetwory mięsne
faazła zmiana, a mianowicie: kiłłbua zwy~zijna kosztuje za 1 kg 2'0 zł.

?tie, ul.
gódż. 10-12.

:etskiei. ufundowanych przez spotecze(l~ w ciągu. śześciu miesięcy. Członek
>two m. Kutna {na placu 19·Jl<> Stycznia). klarować najwyżej 10 udziałów".

vomu• ., kat S

3'

-

de·

PIW Iat•

z

No~m:atyno=~~

Wvt.1:1wea: Wot.

może

życia
·

Postanowieniem Pow. Rady Narodo
wej zdecydowano się. z dniiem . 21.7.47 r.
przenieść
·siedzibę Komitetu Opiekil SpoI
-ecmej pow. brzeziń.skiegu z Ko uszek

do Brzezin, co dodatnio wpłynie na dzia

Brzezin

K6kiusżkl

których- przY.było około 50 doelłtatl5w W
celu :ukonstytuowania się PoW!atów~o
K.omi·t-..i.u
Opt'J..ki'
Społ"'"'z
· ""eJ· . a· r··.A..z
·i-.
"'l
.::C\.. u
""
nach.

Po dłuższej dyśku~ji Zarząd ukon~ty
tuował śl~ w naStł)>l.tj~cyh't iklidiię 1•
W dniu 15. 7. 47 r. o godz. I l·ej w pritWodniciący ob. Rłitrifckł Mleety·
St
t
aros wie Powiatowym w Brze2inacb sław. zastępca ob. Złttara "';:,łefan, stkre•

*

od·było si~ organiza~yjne pos1edzertie tarz ob. Jedynak Jan, skitbnfk ółl. Jochwszystkich przedstawicieli partii polity- man Henryk I 3-ch zastęptów. Oo.. 1<0·
cznych, organizacji młodz.ieżowych, in· misJ'i rewlzy1·ne1' weszli ób. oh . . O!zek
t
K '·
s ytucji politycznych i społecznych, R.a<l Henryk. Stankiewicz l(rysty"i ł tłuc1d

• irvwyc
h J·
Narow.iwyc h · powia
..1-

.

l::omlł•t PPR .,, todit ~„,,,. ,„ ll41dokrv1nv Red

~ · i • h
m1e1s·K'11c ,

Ozlnł · ogłoneń1 PSotr~lcłl $.ł tel. · 111 ·91 Kont• PKO YJI - · 1505.

.

. ' I

,.

Nr 19, parter,

codziennię

STAROSTA POWIATOWY
L
.
udwf.k
Kwaśn1i>w~kl.
Wicestarostfl.

J oze
· f•

.

I Adm.

łi

f

. . ..

.

.

tddt Ptotrtowsko 86 lelefony, Redolctar Nde„lev ?1&..tc ~t... ~QJ ~w: Rl.s~!cć.ta noc:nę tn..J1
lolcł. Grat. Sp. Wyd. 1,tódrkł tnstvt1.1t W~MA/i'lłay",
·
D.0175SCi

„, J.

CDll!l OC""OSZd, WJd. . .fo•w4 „<ilotę I Obomł~eeęio„·w t•dlł •boWt~Jqcy od dn!a 15 oi•nrco 19'7 r')k'Q.
~ ·,~foo
IQ.
•ł se. powył•! 111 tÓ,
tła 1abt!S: od t-100 ma li
101 - IOO am; Ił '6. ObWf.t9f 11t 80. &robae so łedao •ł owo: po1111tłwUft rodllia si m, batidlowe tk l&GH, • • I apratdQł) eł. U.· 1auby sł :6J
pOnUldwoni• Plof Ił. 10. w ldtclalel4 ' il\Vi„ •1t

as.

wt:t.e1.:

„...

w

Składanie ofert' do dnia 2 sierpnia br. dl'I
g6dz. 10-ej 'W kancelarii Staro11twa Powiatowe$..,.,
0twarcie 6fe.tt nast•"i
!1"'
„„ o godz. 11-e1· t„.
"
got dnta.
Wyi!~fAne w•dtum wynosi 20.000 zł.
~tlrostwo P6wiuowe w Kutnie zastl"Zęfa
t6~łe~·awó _zo/i~ksze~la lub zmniejszenia lln•
~.c1 i Cit, wybl'ltu l'lłerenta bez względu na
wyibkość 6ferowańej sumy, unieważl'lienie
ptżłt•rgu !Iła p0dti'lia prz:ycż.zyn, jak również
fltłW6 u:IJl\ł:tlia, że prtetar,g nie dał wyniku. ·

. lalno-ść organizacyjną.
•

pr_zetarau .

.
Pl'lwi&towe

'
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Nr 197

.•

1:
Rumun1a-Polska·.2,1
i

1,szej poraż e

lieo~al. samollijcża bramka Ulecfdówała

..I ··~· ~od .•p~cjalne9.°. wvs_~~nnlka. .„f61osu Ro~otnlczeqou}
Dr:ig1 między~anstwowy mecz , Raszych piłkarzy przyn1osł 1m wczoraj . now111 . porażkę„ Spotk~nie. z ~umun~:l p7zegral~śi_ny 1:2 !0:1): Jedyną bramkę ·dla Polski zdobyJ • ~ dnigij!),pofo
wie .. Cieślik. gra1ący na m1e1scu Sw1carza na środku · ataku. Dla Rumunów brarńki 2dobylil
•
Manan, -Spzelman.
Mer:z sędziowilł; bez zarzutu sędzia czeski· Vlcek. •Widzów 25 tysięay-.
Dru~yny. wystąpiły w skł~dach następujących: .
'·

Staitescu, Farmati, Dragna.
Marian, Farkąsz.

·

RUMUNIA

Siktovan, Pall, Bacut, Dumitrescu Ili, · Peczowski,

POLSKA.
Brom, Barwiński, G~dłeg, jabłoński Il, Parpan, Jabłoński ł, Czacqor,
(Cieślik), · Gracz; Giergiel.

~...,...;

' ' i. . '
J,;

•

'7. l(ar~zmę, mknącą beż pafuięci t'
. Jakiś wir ll'Ołworny wkt~ił.
Wśród bezbrzemej Wód topieU
l(ręcą się jak w karuzel.i, . . . '.
-

.~

'

.

...

ts. ~a z Gai.a, na.swym szczycfe •

" ·
„

PruJe fale znakomfoie. '
Pik zarzucił na 'nią·' 1asso.

I wyrwali sie z impasu!

19 Karczma z S()Sna, ·auto z wie.i~

Ku n1~zuaitym m.kną wybrietom,

· i „ '··
'l(iedy nafaz wody siła
Więżę : w . 'strzechP, karczmy wbiła.

z:życi~ ·g~spódarczpjo

Badając rozwój' gospodarĆzy na~ terenie nasze·
go miasta z ~dowoleniem mo~emy zanotować

pewne dodatnie objawy rozwoju ' initjatywy
prywatnej na odcinku dŹiałalnÓści transporto·

.

w~

Tak więc istnieji\ca jUż od .. wielu ' dżiesiąt·
k6w' lat firma Skład/ Towarowe 1 ,;W:arrant'!
S.A. w zrozumieąju potrzeb dzisiejszej '. epoki
i wytycznych zgodnych z obecn.ymi prądami
społecznYlJ?.i, potrJłfiła stać: się instythcią pracującą na pożytek przemysłu n!rodowego
i przez współdziałającą w ~siłkach Państwa
w ·wielkiej 'prawie odbudowy kraju.
Na pozytywne wyniki te.I działalności 11kła~
wysiłki pracowników jak
dają się zarówno
i starania kierownictwa, dążące (Io utrzyma'lla zorganizowanej i harmonijnej · ~ałoś.ci.
•

'·

DzisiaJ do najciekawszych imprez sportowych
;mecz zapaśniczy pomiędzy hutą..„Jlo.l'ój" a Milicyjnym Klubem Sportowym.
• Mecz .pdbędtie się w Domu • Kultury Mili·
'cjanta. otzv ul Nawrot 21 o aod;dnie 11,JP,

.należeć będżle.

'. . I

'
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•I

\,
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