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ludzkości

Rząd Polski uważa, że każda szczera lnicja·
tywa, mogąca wzmocnić sz,a nse utrwale11i'a
pokoju, zasługuje na jak najsz·e rsze poparc:e.
Dlatego„ tak chętnie zgodziHśmy s;ię na propo
1ycję f.rancu·s ko polskiego komitetu orgau.iza·
p1ęc1u cy}nego, aby kongres odbył się w Polsce. O·
fiarowaliśmy Wam gościnę taką, na jaką 'las
stać. Nie stać nas jes"Zcze na wiele, bo d<Jpie·
ro podnagimy się z ruin po ostatniej wojnie.
P. Joliot • Curile po krótkim powitaniu de· Ale dobrze się stało, że kongres wybrał :i:a
SWIATOWY KON GRES INTELEKTUALISTÓW W OBRONIE
WROCŁAW PAP. POKOJU, KTÓRY ZGROMADZIŁ NAJSWIETNIEJSZYCH PRZEDSTAWICIELI NAUKI l legatów polskich li rzagrailllicz.nych ,poprosiła swą siedzibę nasz kraj. Zobaczyde w nim, jaik
o zabranie głosu przedstawiciela Rządu Pol· w żadnym innym kraju poza Związkiem Ra·
SZTUKI Z 45 KRAJÓW, ROZPOCZĄŁ SWE OBRADY W DNIU 25 BM. O GODZ. 10.30.'
skiego minisll'a Spraw Zagraniczny<:h Modze· dzieckim te straszne ślady, jakie 'Z06tawia
.
•
współC"Zesna wojna. Dużo z tych śladów uda·
Piękną aulę Poli.technik1 Wrocławskiej }użl RIE (Francja), JULIAN HUXLEY (Anglm), Iewskiego.
ło się nam już usunąć, ale nad u-.;unięciem ~nprzed godziną 9 rano zaczęły zapełniać grupy MARTIN ANDERSEN NEXO (Dania}, REN A· ,
nych pozostało je<S'ZC~ pracy na Wiele, wiele
delegatów zagrania.nych, zajmujących wyma TO GUTTUSO (Włochy).
lat. Zobaczycie tutaj, we Wrocławiu, wy!liki
6
Wiceprzewodniczący: rektor PROF. AURA·
czone - według krajów miej6ca, których sa·
naszych wysHków mad odbudową tych cz~śd
Panie i Pano,wdel
la liczy ponad 600. Pnybyli witają się I pro· ROWSKY (Czecliosłowacja), JOE DAVIDSON
W dmieniu ' Rządu RWC2ypospo.JiteŚ witam naszego kraju, które stanowią granice pokoju
wa.dzą ożywione rozmowy. Widać, że wielu (USA). JOSE GIRAL (Hiszpania republik<iń·
n'ie bo„.
· lko ścl· t yc h „~~a„ów
o wie
ska), MULK RAJ ANAND (Indie) i GEORGE serdeoznie w polskim Wrocław.lu
z nicih łączy dawna i zażyła pnyjaźń.
"P·"""'
•
u
wiatowy w E"ropi'e
Wśród delegatów zwracają ro. in. -iwagę AM'ADO (Brazylia). Sekret1ltl'2 · generalny - Kongres Intelektualistów w Obronie Pokoju. de mówił. Ocenicie je sami własnymi oeyma.
W dążeniach do utrwalenia pokoju rząd nasz
Ir~~• to z odwó1·nym zadowoleniem. Po
.
.
charakt·erystycme sylwe{lci Ireny J<Oliot·Cu- JERzy BOREJS~A (Pols!M).
wsparty prz.e.z cały naród wychodm z pretste·
.
. .
p
W I-szym dnru obradom przewodnic:zyć bę- ~,=ę
rie, Fadiejewa, prof. Tarle, Mairtina Anderse·
na Nexii, Erenburga, Juliana Huxley'a, d'llieka cl.zie Irena Joliot -. Curie. Obejmując~( pru;· p1°erwsz~ dlatego, z.e Jest to kongres pokoju, go zało~en,ia. Wojnę uważamy za n-0.jwiększą
.
,
na John-sona, Eluarda, Joe Dawidsona, a spo· wodnictwo znakomitą uczoną - zebrani pow1- po drug1·e dlatego, ze !kongres ten odbywa f>'ę
(Dokonczerue na str. 2-ef)
w Polsce.
Zofii Nalkow- tali stojąc.
śród delegatów pqlskkh 1
Tuwima, Marii Dąbrowskiej, • • • • - • • - · - - · - • - • - • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • - • • • • • • - • • - • - • • • - - • • • • • • - • - Juliana
skiej,
Si.erpińskiego, P·ieńkowskiego, Ko·
prof. prof.

1

Przedstawiciele nauki i sztuki czterdziestu •
narodów świata - ·obradujq we Wrocławiu

•

Przemówienie min. Modzelewskieno

N o I a rad z··, e ck a d o rz q d u

ta~~~~!~eg~.ś~:to~hi~~~Jt!~i~!madzenia
pisarzy

pod~reślają delegacje
państw południowej

murzyńskich

Ameryki,

Hindusi itp.
1

;:~~zo4~e ;:~t~<l~~af~;r;Ii~~~ak{~~g u!~ w

Rząd

ZSRR zwija konsulaty
z1·ednoczonych
Radzleckiiego, lecz neralnego, powołujl\C &ię n.a fakt, iz dokona.n<J

sprawie Kasjenkiny i Samarina.
radzi·ecki·e w Stanach

czysty. a kwiaty, którymi bogato udekorowano
stoły, stwarzają 6tcZególnie ciepły nastrój. W
MOSKWA PAP. - Agencja TASS podaje, chce wracać do Związ.ku
specjailnej loży fa-zn.i pr:zed&tawloi·ele 'Praey
pragnie powstać w Stanach Zjednoczony.eh„.
polskrlej i zagr.a.n.icznej ko.rzystają na równi co następuje:
4
Dnia 11 sierpnia minister spraw zagrania;· Po złożeniu tego ośw:iadcren:la, Samardn opuś·
z delegatami z bezpośrednich tłumaczeń w
nych ZSRR Mołotow za pośrednictwem amba· cił pomieszczenie Federalru!go Biur<t Sledcze
językach. 10 30
na mównicę wstępuje '>rezes sador<i USA w Moskwie p. Smitha pr.zesłal go, nie poZOtit<l!Wiając swego adresu.
·
O godz.
stwierdza„ ponad·
Nota Depar ....
· ki ego 1 d 0 •
d · USA pro tes t rzą du ra d7llec
ikomite-tu orga.nlm<:yjnego kongre·
polskiego
.
ń ,_„
•umentu Stanu
JAROSŁAW IWASZKIEWICZ 1 wyg/.Jsza rzą owi
su
przemówienie powitalne. Mówca odwołuje magał się przeprowadzeni'il badań o.raz ukara· to, ie otrzyma.nie ip!'2le'.Le „W.onnacje w ill'llJ·
h b nia wiI1I1ych porwania przy pobłażLlw„śoi mn.lejszym stopndu nie potwieirdzają, jakoby
b
'ed
się do doświadcze.nia 1 wi zy ze ranyc ' a Y wła-Oz amerykańskich, obywateli !l'ad:ziecki.r:h, istniała jalk!aś łączność mdędzy organizacją,
radz.iecltiego ,,Fun·
nazwaną w ID.Ocie" rządu
· • j
s
li K · nk'
nie ustawa/! W dążeniu do pokoju. „Dwie zasa
SI d
B
F d 1
as1e rny, amain na • ego TO·
nauczycie
dnlcze prawdy powinny wami powodowcć dacjl\ i.m. _Tołstoja a e e·r a nym iurem e
mówi Iwaszkiewlcz _ nienawiść do zła 1 u· dziny.
rząd USA kategoryczinie
czego
wobec
czym,
~.aszyng
w
radztecita
ambasada
tego
Prócz
d
h
w
i
imię tyc. praw og1a ton.ie złożyła protest w tej sprawcie dnia 9-go zapr:iecza istnioo.iu takiej łączności. Co wię·
miłowanie ludzko Ś c ·
szam otwarcie Swi.atowekgo Kongresu Jntelek· sierpnia zaś dnia 14 sierpnda zapmtestowała c.ej, nąd USA Illie posiada informacji, które
w związku z wtargnięciem policji amerykań- potwierdzałyby ·ośwJiadczenie, iż „Fundacja im.
tualistów w Obronie Po oju.
Następny punkt porządku dziennego obrad sk,iej do gmachu radzieckiie.go konsulatu ge- Tołstoja" zajmuje S'ię działalnością przestęp·
czą, jak ut!l'zymuje nota. amha-.;·a dy ra.dziecodbiegł od tradycji zjazdów międ'Zynarodo· nernlnego w Nowym Jorku.
.
kl'eJ'"·
·
wyc.h, akcentując szczególny charakter kongre
19 sierpnia Depaortament Stanu USA
Dnia
Departamentu
Odnośnie KasJ'enkdny, oota
su kultury. W nastroju wielkiego skupienia
esł.ał a.mbas adzie ZSRR w Waszyngtr>nie Stanu stwierdza, że ,,z dolI!.iesień kompetent· ·
,
„
.
CU!c h os ł owa ck'1 Jó zef p a Ie· ;nrz·
pianista
wy b1tny
· k wyk on.ał u 1w 6 r D ebussy ·ego „ La c· a th e· odpowiedź na wyżej wspomniane oswiad<:'l:e·
nvch władz amerykańskich w„7 ,;,i,a, dż 29-go
b
mee
1 ·~
1
te „ Bee th ove nie rządu !l'adz.ieckiego ora'Z prote5ty am asa· li,p<la
·
· „ oraz „ A passiona
d ra I e Eng I outie
redak
1948 ·r. Kasjenki:na ;poinformowała
. -~ tora wychodZ"CeJ· w No"""" Jorku gaz.ety w
na. Pianistę n.agrodwno długo niemilknącymi dy ZSRR w Waszyngtonie.
1 ··
„
&1erp,ma
11
z
Stanu
Departamentu
Nota
.
0 kl ask ami.
· 1·ęzyku ~osyi'sk.im, iż illie chce wre.cać do Zw.
stwierdza, ie wysunięte przez zs RR osikane·
~
Rad'Zlieckiego. Za 1·ego pośredniotwem zorgani
·
Z kolei MAURICE BEDEL ,pre"Zes ..Prancu· n.la są nieuziasadll!ione il z,a wiera atak'1 p.rzecaw
zowainy został wy1'azd KasJ'enkd.ny do Read
·
6kiego Stowarzy6"Zenia Literatów powitał kon· ko oticJalnym prnedstaiwioielom rządu ra d z1ec·
Fairm w 6tanie Nowy Jork (gdz,i e mie.ścl się
gres w iimieniu komitetu orgain.izacyjnego pol·
,,Fundac)'a im. Tołsto1'a" - przyp. red.). Pos
sko • francuskie·go !i przekaz.al kongresowi peł kiego.
ta·
Odn,ośnie Samarlna nota Deprurtamentu
nomocnictwa komitetu. Mówca :ziwrócil . przy nu zaznacza, że „jak wynika ze 6prawoz dan· dróż tę odbyla ona w autobusie mie3'&kim
dnia 31 Ji:pca 1948 r.".
ii
tym uwagę na symboliczny fakt, że obrudy kompetentnych wład:i:, które ipr.zeprowadz.y
Nota Departamentu Stanu zawiera dalej U·
kongresu w obronie pokoju toczą się w pol· dochodzenia, Michał Samarin dobrowo!I!Ji,e
skim Wrocławiu. Delegaci będą mieli sposo: zgłosił się w Federalnym Biurze Sledczym _ 1 sprawiedliwienie wtargnięcia policji nowojor·
bno.ść z.a.poznać się w .Polsce ze skutk':'.'111, (FBI) w Nowym Jorku t oświadC"Zył, że nie sklej do gmachu ra~eckiego konsulatu ge·
0

jakie spowodowała wo1na -

z

USA

Wrocławiem,

2
przygważdża .
Joaliatti
· ;:J;:~~tifr~~~:E:_::~~:~~~
~:~i~~
lft
dział ć.
wiązkiem

I

tego w obecności lkoN!ula gener4!lnego,
Na zakończenie nota ameryk~lka s.twier·
dza: „Rząd Stanów Zjednoczonych \lWaŻ'll, że
postępowa.n.ie koneula geneMlnoego Łomaklna
.„v-,_
m. „„„,......
nadużycie pr~rogatyw,
6t~""'wi
,"" z
...,
_..,
jego stanowiskiem 4 poważne pogwałcenie
pows:i:eclmie uznanych rz.asad, ok.reślaj<W:ych
postępowanie . ofkjailnych . ;prrze<łstawicieli
""'Mtw obcych. Z •·"'·" o ""'WOdu !Depa:r.tament
"
"""" Ili"s"tanu zwraca sdę do Prezydeinba. o <lO'llllięcfo
udzielonego konsulowi g.e nerablemu Ło·mak.i·
nowi agreement ;i rprosi, aby opuścił on Sta:ny
Zjednoczone w odpowiednim termin'i e",
•

* *

W :związku z powyższym arm:basada ZSR!R
w Was"Zyn.gton.i.e wystosowała do Depairtamen
t
„_. __....
· · · rządu iM.U<.'1~1ego
tu Stanu w am1eruu
IDO ę
•reś""·
·
·ące
nast<>pu
1
1
" ~··
"
. _,_, na notę Depar,tamentu S toa·
o dpow1eU41
„w
· KasJ'en.ki
:i w spr.aw1e
·
USA
. ny
z 19 &1e.rpn;a
nu
ii Samarin.a, ambasada ZSRR oświadcza, iż
·
·
d · ...n.•
d
w wspommane j
zawarte „_,_
rzą
·
· d uwaza
· 1'111 zieUA..1
4 niezgo·
za·j :nieuzaEH~UIU.lĄ)illre
JlOCile tw1er zema
łu
·
f.ak' · p
„_
wy ~m1d·1cz-eai.1dem· k'
uue 'Z · ,ami. omi.· 'aJą<:
h
ś-·-' d
czone w o ·w·•a oz.eru,a c aą u !l'a ziec 1ego •• ·
jego przedstawicieli fakty, nota Departamentu
· ś
d
·
lk
St
n 1e ty o nie przyczynia się o wy1a •
ó
h
i
i
·anu
men a c emnyc punkt w w sprawie porwa·
3 J
· ·
s
· K · ki
n e·
rua as1en ny, amarina, /ego zony l
letnich dzieci, lecz wręcz przeciwnie, utrudnt-0
wyświetlenie tej sprawy l udziału w niej po·
szczególnych osób i organizacji.

·1alsze SeeIby ~t~:~~!~lni~:Eii~~;~1~~~~ug1Jlit!~

kiego i uważa, że dział·alność i dekilare.cje zzą
gmachem. w którym mie~i się parliia komuni- du radziecki,e go oraz jego ofkJalnych przed·
styczna. nie ma za zadanie ochrony Jeg.o oso- stawicieli w USA w sprawie Kasjenłtiny i Sa·
by, ąle łnfO-rinowanie ministra Scelby. kto od· marina są całkowicie zgod:ne ze słus'lJlymi in
teres,ami Zw.iązku Radz..ieckiego - obrony je
wiedza biura parlit komunistycnej. „Scelba pisze TogJi.atti _ llgodnd.e 'Ze swym zwycujem go obywateli przed zbrodniczymi· "Zakusami n.a
wysuwania lnsY'Iluacji wobec przeciwników po ich wolność i prawa obywa.telskie. Rząd USA
Zebra.ni zaaprobowali J.ednomyślnle cn.tuzia p1~ip~ na ;ęce dy.rektora radia włoskiego. 1'.0 Jdty.cznych, :rozpowszechnia wiiadom'Jści, jako· dysponuje dostateczną dilością danych, wyłu·
stycznymi oklaskami wybor prezydmm w na<>tę gliatti stW1ert:IB-~, ze nJgdy. nie do.m!1g~ł się bym poruszał się w Rzymie oraz w całym kra szczonych· m. iln. w notach ambasady ZSRR z
pującym skład'Zie: Przewodniczący: ALEKS AN ochr~ny policyJn?J· Wyraza on prz.eSW1adcze- , ju pod 11:brojną eskortą swych strorutlków. Na 9 i 14 sierpma oraz w oświadcwniu min.i stra
DER FADIEJEW (ZSRR), !RENA JOLIOT·CU· nie, ze 10 agentow, pełniących słuzbę przed s=ęście dziesiątki tysięcy mieszkańców Rzy· spraw z.a granianych ZSRR z 11 sierpnia, które
mu i Włoch m-':lgą zaświadczyć, . tż ch-Odziłem potwierdzają fakt-porwa.rtia Kas jen.kiny i Sazawsze sam do ·chwi1i, kiedy cztery kule nieo- mar·i na, udziału w tym przestępczej organi.:
mal na zawM.e ne ~zbawiły mnie tego zwycz.a zacji białogwardyjskiej „Fundacj,i im. Tołsto
ju, niewłaściweg.o w czasach. gdy ludzie tacy, ja" oira'Z ri:wiązku z tą sprawą Federalnego
jak Scelba stolą na czele ministerstwa spraw Biura Sledcz,e go USA.
Jeśli chodzi o Kasjenkinę, to M'r ówno jej
PARYŻ PAP. - Dz:i,e nnik „Humanriłe'' ' publi Związek RadzJecki trzymając się uchwał ~ wewnętrznych". W dalsizym ciągu swego pisma
)!:uje depesze swojego specjałnego korespon· d.amskkh i wars:z.awskich, br·o ni interesu Fran Togliia:tti stwierdza, że prosi mi'!listra Scelbę list z 5 sierpni,a , wysiany z Read Farm na rę·
denta w Moskwie Francis Cochen na temat cjti, a interesy Francji to zjednoczone, :i:idemo· tylko 0 jedno: by zaprze11.tał szerzenia os:i:· c~ konsula generalnego Łomakina, jak Jl list
kr.a.ty!Zowane ·i zdemilitarywwane Niemcy, kon oerstw i nienawiści w stosunku do przeciwni- do krewnych :i: 10 czerwca br. (których foto·
·
rozmów mosk.iiews-kich.
\Nawiąrując do "różnicy zdań, jaka ml·ała ll!a- tr0l<1 Ruhry przez czotery mo::arstwa i odszkodo ków politycznych oraz by, Jeżeli mu na to C'.Zas kopie prz,esłano Departamentowi Stanu na je·
pozwooi, rozciągnął kon,trolę nad faszystami i go prośb.ę),. a także. jej oś.w,iadczen\,e, 7.Jożo·
rys0wać się w kwestii rozmów moskiewskich wallllia wojenne.
. ne bez Jak1egokolw1ek naC161rn na konf&.en•
.
.
między Francją a Stanami Zjednoczonymi kore
PARYŻ PAP. Omawiając stanowisko Arne· przestępcami wszelkiego rodza.ju, by Dle byh I cji prasowej w obecności licznych ilmrespon·
s-pondent pisze: ,,jest mo-iJLiwe, że brutalnoić
Amerykanów wzbudziła zastr~eżeni.a negocja· 1ykanf>w w . rozmowach mo;'.~' E'wski ·;n, dl.ien· oni w stani·e organizować zamachów, :poóo- dentów amerykańskich dnia 7 sierpnda, w któ
rym potwie.rd?:iła ona fakt jej po.rwania - do·
to.rów francus.kich, którzy muszą lL'.:Zyć się z n.ik francuski ,,Franc Tireur" pi1Sze ••wszystko] bnych do tego, jaki miał miejsce 14 Itpca,
w zakońc:reniu pisma TogHatti, z~dnie 'Z wodzq w stopniu dostatecznym, że twierdz<;!nia
francuską opinią publiamą, bardzo · Wl!'aźliwą od~a się · w ten sposób, jakby pewnemu od·
odmienne .!q nieprawdopodobne ponieważ w
.
.
.
w kwestii problemu niemieckiego. Tym n.ie łam.owi dyplomacji amerykańskiej mniej za·
mniej -z.a.uwaiża au1or o ostatecznym wyniku leżało na dojściu do porooumienia, niż na wy obowiązuJącą ustawą prasową, prosi <> oglosze chwili obecPej Kasjenkina przebywa · w szplta·
'killLaniu, że wszelkie pOtWzum.k-•a 11: MOskwą lllLe swego Dism.a, Drzez radio w d:zdale wi.ado- lu. foktycznie w warunkach więzlenn)('ch, a
decytlr "li .;;ć będZi·e Departam rn . Sta nu ''.
fDok~ńczenfe n~ -~l!~ -~lJ ·
moścL
Jest niem<l'll~e".
,_Jedno je&t pewne - podkreśla dziennik

a
intelektualistów jest w 7lWi~u z komunika.tern
RZYM PAP. Sło·wa. te ze·b rani przyjęli długotn.vałymi o•
kl?·SkamJ. P. Bedel odczytał nas tęi;>rue reg•ila· ministra spraw wewnętrznych Scelby in~ormują
.
.
.
mm obrad kongresu, który przewiduje P~\VO·
łanie prezydium, złożonego z 5 przewodmc:zq· ::ym o kr,' Jkach przedS'lęwziętych P~~ rueg.~
cych, 5 wiceprzewodniczących oraz sekretcrza dla oc~rony osoby se~retarza .wł.o~k1e.] Partii
. ~omunistycxne.i, Palnuro T~11 atti sk, ier-':>Wał
. .
generaln~go.

Prasa francuska o rozmowach w Moskwie

-=
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Nota radziecka do rzqdu USA
(Dokończenie
Światowy Kongres InI e Ie kluaIIS ow
ze'str. 1-ej)

(Dokończeni.e

ze 1>'r. 1-e/)

k!ę~kę, rujnującą cały do .- obek człowieka; pok ii uwaiwny za jego największe dobro. I'·>
kój jest nam potrzebny ,by odbudować i :oz•
budc;wać goapodarkę naszego kraj•i, jest to

bowiem warunek konieczny dla p-:>d„;e;ienia
poz:omu zarówno materialnego jak ; kulturalnt:gr. Naszemu narodowi trwały poxń; iP.st
potrzehnv rt'v.nJeż dlatego, że opo:!,~my naszą gc .•rodcikę 1l<Z długodystanso·l\fy1.11 pwno'IA.•miu.
Ale pokój jest aprawą mlędzynarodowq. Nie
zależy OJ! od woli jednego narodu hlb nawet
kilku. Trzeba, aby wala pok-Oju jak najwięk
sze liczby narodów, a przynajmniej decydują
cych na danym etapie historycznym, zmusiła
do ml/czenia tych stosunkowo nielicznych pad
tegaczy wojennych Jttórzy pokoju nie chcq.
Uważ.amy, że

pokój

można organizować ~

:n!.e tyilko przez prost"l

to

wojny, ale w
spOGób calik:owicie- pozytwny. Pozytywna prc;.::a
nad utrwaleniem pokoju pol~a, nas7-ym zdaniem, na popieraniu i rozw.ijaniu w~zclk1ch
e:emi;ntów, które mmwają przyc:r.yny W'J.ien
Przyczyny wojen leżą nie w charakterze ludz
kim, ale w mechaniźmie społeczeńMw. Istnieje już wiele krajów, które ze swego m~ch'lniz
mu społecznego wyrugowaJy te siły, l~t.n~
pchaiy do wojny. Kraje te wykreśliły w-:i :rię
z arsenału swych politycznych środ'.l:ń•'ł c!zian~ację

Łania. Do krajów tych należy obecnie Polska.

przedstawicielom radzieckim nie pozwala afę
bytu J do rozwoju swojej własnej kultury na-1 Przeciwdziałanie temu - to nłe~aniczon~ na swobodne komunikowanie się z nią, przy·
rodowej. Uniwersalizacja tej kultury winna 1 pole dla orqanizach społecznych, dla ludzi pisywane jej oświadczenia nie z~sł_uąuj~ na
może powstać na drodze dobrowolnej wymia- nauki i sztuki przede wszystkim.
jakielwlwiek zaufanie, zwłaszcza 1esl1 się u·
ny, nie zaś w trybie narzucania kry!enów,
Jesteśmy przeświadczeni, że w tej dzied:zinie względni ciężki stan jej zdro~ia.
.
..
chociażby te kryteria pochodziły z na1bog'.lt- światowy Kongres Intelektualistów wyniesie
z opublikowanych w prasie noWOJ01'6kieJ
szego w tej chwili kraju. Przy przes trzega'1iu p05tanowienia zdolne zmo~ilizować niesp'>iy- donies i eń wiadomo, że przestępcza orgamza·
tej za6ady mogą współżyć różne systemy, a te sity postępe>wego czlowie){a, które jeszcze cja b i ałogwardyjska „Fundacja im. Toł;stoja"
o ich wyżswści zadecyduje postęp i życie. O się nie ujawniły, a które czekają na wasze na której czele stoi Aleksandra Tołstoj, ma·
ostateczne wyniki emulacji systemów my ie· zorganizowane działanie.
czała palce nie tylko w porwaniu Kasjenkiny,
steśmy zupełnie spokojni.
lecz równ i eż i Samarina, którego miejsce po-

Polacy p')dobnie jak i inne narody. są najżywotniej z:ainteres':>wani, aby wszystkimi siłami
przeciwstawić się próbom odradzania
się
agresji. n ie'llalj!mie od tego, czy występują
one pod prqłbicą faszyzmu, czy inną . Rzecz
jasnoa, że agresla jeszcze maskuje swe dążenła, zwiaszcza, że jeszcze nie ma tak solidnych
barL, Jakie p'>sładał Hitler w 1939 r.
·
b
Po ·tocizi'·
jednak,
by
baz •nigdy
al · ·takich
k' łz
s nte zdo- Y
ła j uz
s n · ezy Ją 0 ie nac. poso'b ' kt ory
prowadzj do okiełznani.a podżegaczy wojennych. polega m in. na odizolowaniu_ ich od spo
łeczeństwa, polega przede wszystkim na izola
cji moralnej, na izolacii od aprobaty społeczneJ. P')spoli..ty zbrodniarz szuka· sobie aprobaty w swoim półświatku . podżegacz wojenny
czyni podobnie z tą jednak różnicą, że rozpo·
rządza Qll1 wielką sumą środków, za 1l-Omo-cą
których urabia dla siebie opinię, zd<>bywaląc
w ten sposób a.probatę społeczną.

Granice podziału n.a walczących przeciwko
wojnie i jej p<.>dżega0<:y, podobnie jak granice
kultury, nie przebiegają wzdłuż liniii wykreślonych na mapie . W kapitalistycznyr::n krajach
przebiegają one wewnątrz miast i wsi. U nas,
w Polsce. od czasu gdy rząd stał soię wyrazicielem szerokich mas ludu polskiego, z;.ostaly
one wyma'Ullle z naszych miast i wsi. O wojnie, jako o instrumencie polityki myślą Jedyni'e resztki' """'
"-'a wcz""'aJ'szego,
wyraz'nie iwlo·
~.
wane od spOleczeństwa.

bytu dotychczas nie jest znane. Z drugiej stro
ny not.a DepMtam~mtu Stanu z l~ eierpnia po
twierdza, że już w pierwszych dm.ach po zruknięciu Samarin znajdował się w pomieszczeniu
Federalnego Biura Sledcrego w Nowym Jorku. JMzcze 10 sierpnia starszy inspektor policji nowojorskiej Edw'o/d MulliM ':iii czasie
pobytu w konsulacie generalnym, oświadczył
radzieckiemu konsulowi gener.alnemu w No·
· S amann
· pozos t~w ym Jorku , Łomak i now1,· ze
k
d USA · F d l
Bu
je „pod opie ą rzą u
i e era nego 1
ra Sledczego". Tym niemniej po dzień dzisiej·
szy rząd radziecki nie -może uzyskać żadnej in
formacji o losie Samarina i jego rodziny.
W tym stanie rzeczy rząd radziecki potwier
dza swe stanowisko i żądania wyłu 6 zczone w
·wspomnianych notach ambasady oraz w oś
wiadczeniu mini6tr.a 6praw zagranicznych
ZSRR, złożonym ambasadorowi USA w Mos·
~~~eds~:w~~f~ ~ ~~[::: ka~~f:~~feg~ę,watr.
S. A. umożl i wiono swobodny !! nieskrępowany
dn5tęp do Kasjenkiny i Samarin.a.
Jeśli chodzi o oskarżenia, wysuwane przez
Departament Stanu przeciwko konsulowi generalnemu ZSRR w Nowym Jorku - Łomaki
nowi, jakoby dziąłalność }ego 6ta.nowiła ,,nad
użycie prerogatyw, związanych z jego 6tano·
w :nkLem oraz poważne pogwałcenie powsze·
chnie uznanycb zasad", to rzqd radziecki od·
rzi:ca je, jako zupełme nieuzasadnione i nie-

Myślę, że Kongres wasz, kongres mózgów.
ni10! tylk') odetnie się od wsystkiego, co jest
związane z: wojną, ale wynikami swej pra·cy
przyczyni się do skupienia sił p0stępowych,
znajdzie dobre metody ugruntowania pokoju.
Takich owocnych obrad życzę K'lng,resowi w.
imieniu Rządu R:reczypospolite•j f narodu poiskiego, na którego poparcie zaw~ liczyć
może.
·
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Truman usuwa przeciwników!
Proces przywódców Komunistycznej Partii Amf9,ryk.i
- wyznaczony na czas akcji wyborczej
·

Dumny jestem, iż mogę stwierdzić w imieniu
mego rządu, że wojnę ja.ko narzędzie polityki
wykreśliliśmy z naszej działalności. Nie znaNOWY JORK PAP. Sąd okręgowy wyznaczy to bynajmniej, iż jesteśmy niezdolni bro- czył na 15 października rozprawę przeciwko 12
n i ć naszej niepodległości. Prezciownie, w o- przywódcom komunistycznej partii USA. Jak
bronie naszej niepodległości gotowi jesteśmy wiadomo, prqwódcy ci, wśród których z111djzmobilizować wszystkie siły, opierając się" na 6uje się przewodniczący i sekretarz generalny
partii komunistycznej- Foster i Dennis, zostapoświęceniu całego narodu pols~iego.
li ni€dawno zaareszt-0wa11.i pod zarzutem rzeko
Uważamy również, że różnice między uts ro meqo dążenia
do obalertia rządu USA sił ·1. a
jami w poszczególnych krajach nie są laką następnie zwolnieni z.a kaucją.
Ob : t·na stanowcz') zapro t estowała p~ze:iwkc
przeszkodą we współpracy międzynarodowej,
o której 06tatnio tak wiele się mówi, a nawet tak szybkiemu wyznaczeniu rozprawy, z~ucając ~ąd.<Jwi, !ż kieruje ~ię. wz~łędam_i P 011~l'.'
h isterycznie krzyczy. Wystarczy tylko prze- cznym1. Obroncy p<>dk.reslaJą, ze większosc
strzegać z.asa.dy 6uwerenności krajów w ich oŚkari<>nych kandydować miała w wyborach Ii
ż yciu i nie powoływać s i ę na posłannictwo, stop.adowych i że wyzna.aeni.e roClzprawy. na
mające Ila celu urządzenie całego św.c.:a na
swój ład a w r:ieczywisLości ku wy9odi.~ ,: zy
skowi pawnych grup egoistycznych 1 wstrzyma
nie postępu, który jak to Wy •. naukowcy._ wv,
PARYŻ PAP, Agencja Elefteri Ellada stwier
kazaliscie, jest prawem rozwo1u człow1e1rn 1 dza, rząd ateński oraz generałowie ameryczłowieczeństwa.
kańscy doznali gorz.kiego rozczarowania, o ile
Jesteśmy zdania, że wszystkie narody, wielkie i małe; niezależnie od koloru sk.Sry swych chodzi o ,,zlikwidowanie " jednostek armii de
obyw<Jteli, - mają prawo efo swego niezależnego mokratycznej w Grammos. Wojska gen. Mar-

październik uniemożliwi im udział w akacji wy
borczej. co Jest istotnym zresztą celem tego
posunięcia władz sądowych. Adwok.at oskarżo·
nych wskazał również _ że tak sozybkie wyznaczenie rozprawy n.ie pozwoli na należyte przygotowanie obnny, zeb~anie odpowiednich funduszów, a zwłas-zcza na poinfoqnowani e opinii
publi-cznej o prawdz:wym tle tego politycznego pr-:>cesu.
„Daily Worker" w artykule wstępnym ostro
potępia to niezwykłe przyśp i eszenąe roz::irawv
sądowej stwierdzając iż jest to dow~dem.
.
' _ .
'
·.
j ·
ze „oskarzeni uznani zo:>stall lćl w1nnych eszcze przed za.padnięciem wyroku".

zgodne z taktami. Działalność konsula generalnego ZSRR w Nowym Jorku Łomakina
n11ała na ce/u wyłącznie obronę praw obywate
li radzieckich, a jego ośw i adczenia, składa·
ne p.rz edslaw1cielom prasy zmierzały dr; wy·
ja"nienia prawdziwego stanu rzeczy, wypaczu nego bez skrupułów w inspirowanych donie
si en iach p ewny,ch organów prasy amerykań
slo ej. Jest to zgodne caJkowicie z powszechn :e przyjętym i zasadami i należy do bezpośre

di::ch
n vch.

" Gwzględniając

kolicz.ności,

Sytuacja militarna w Grecji

kosa, „zlikwidowane" przez generałów amerykaftskich, zaatakowały jednoeześnie szereg
miast na tyłach wojsk ateńskich. Jednostka
armii demokratycznej zaatakowała. miasto Ka
storia.. siedzibę sztabu generalneg 0 monarchofaszystów. Inna jednostka armii demokratycz.
nej zajęła tego samego dnia Aegion na Pe•
loponezie oraz zaatakowała miasto Trikala w
Tessalii i miejscowość Ptolemais w Macedonii,
zginęło
zadając wrogowi straty. Jednocześnie lekkie
oddziały wojskowe armii demokratycznej dow
KATOWICE PAP. - W nocy z 24 n.a 25 bm. być pięciu sp0Śród zasypanych g6mików,. z konały szereg wypadów przeciwko wojskom
od:z. 23 min. 55 nastąpił bard'lo giJny których ciężko rann.Y rębacz Emil . Chmiel ateńskim na froncie Grammos.
0
g
.
.
zmarł następnego dnia rano. Pozostali c1iterej
Działalność jednostek armii demokratyczwstirząs pod.7Ji.ernny n.a Jednym z: pokładów ko- odnieśli tylko lekkie obrażenia.
nej wzmogła się w całej Grecji. Podczas ostat
palni ,.Ludwik" w Zabrskim Zjedn·')Czeniu Prze
Po całonocnej acji zd')łano uratować w go·
mysłu Węglowego. Wskutek wstrząsu zosta~y d~in~c~ prz.edpo~udniowych 25 bm. ~5 dalszych nich walk zabitych zostało 2 generałów armii
rz;asypane chodniki i pochyl~ie . oraz ~h~~ik gom~kow, e; kt.orysh jeden. odn10sł lekkie ateńskiej, W czasie walk w · górach Belles i
główny, co spowodował') odcięcie 23 gorrukow. obrazenia , drugi zas Jest ~iężk? ranny. Pozos!a
Dzięki natychmiast podjętej akcji ratunko-. łych trzech zasypanych gomikow wydebyto nie Parnasse-Vardousia nieprzyjaciel stracił 400
of:cerów i tołnierzy w zabitych i rannych.
wej już w godzinę po wypadku zdołan·o wydo zywych.

Wstrząs

podziemny w kopalni

czterech
19 górników uratowano
zasypanym chodniku

"

Ludwik"

Jerzy Korwia '.

7)

Zabójstwo Waldemara Glucka
Relacja portiera Hirscha była, niewątpli
wie, najzupełniej wierna i dokładnie odtwarzała zaszłe wypadki. Oczywiście, prokurator Brzozowski mógł uważać, źe mord miał
podłoże polityczne i zrodził się w atmosferze walki strajkowej, nie znał bowiem Waldemara Gllicka. Kto znal go tak dobrze,
jak Hennert, nie mógł mieć najmniejszych
wątpliwości, że zbrodni ·dokonano z najzupełniej osobistych pobudek. To zazdrość
włożyła karabin w ręce Andrzeja Wieruckiego!
Prokurator tymczasem w dalszym ciągu
szukał w myślach uzasadnienia . dla swej
tezy.
W południe wybuc1ił strajk w całym mieście, ale tylko w fabryce Rosenthala udało się zlikwidować robotniczą okupację poszczególnych gmachów i usunąć strajkują
cych poza teren samych zakładów przemysłowych.
Nadkomisarz Weyer opowiadał
mu, jak Gllick energicznie zabrał się do roboty, wzywając natychmiast po wybuchu
strajku jeden oddział policji konnej i jeden oddział policji pieszej, jak sam trzymał zawsze
w pogotowiu straż, którą
uzbroił w rewolwery. Ze wszystkich przemysłowców najenergiczniej kręcił się przy
likwidacji akcji strajkowej i bardzo ostro
występował przeciw wszystkim absolutnie
żądaniom związków zawodowych. Mógł
istot.nie zbudzić do siebie nienawiść

Rano następnego dnia poszedł więc prokurator w tym kierunku, aby odtworzyć
przede wszystkim wypadki z południa dnia
poprzedniego. Myśląc długo w nocy o tej
szczególnej zbrodni nieco zaspał i spóźnił
się na śledztwo. Na miejscu zastał juł sięr
żanta Hennerta, doktora Skolimowskiego,
kilku dziennikarzy i zamiast, jak się spodziewał, nadkomisarza Weyera, jakiegoś
młodego i nieznanego sobie komfsarza od
spraw kryminalnych, pełniącego jednocześnie funkcję sędziego śledczego, gdyż miał

wykształcenie

prawnicze i odbył już prak-

tykę przy sądach grod_zkich.
- Jak on się nazywa? -

zapytał szeptern Hennerta.
- Kto? - upewniał się sierżant - Komisarz, ten młody prawnik? To jest nowy
człowiek,
z Warszawy, produkt dzisiejszych metod „szkolenia fachowej policji z
wykształceniem wyższym". Nazywa się Nosek. Ciekaw jestem, czy dokaże więcej od
starych, którzy szybko i sprawnie wydobywali wszystkie potrzebne wiadomości najlepszą jak dotychczas na całym świecie metodą w postaci gumowej pałki. Powiada, że
on będzie rozszyfrowywał przestępców metodą „psychologiczną".

Brzo:z:owskiemu ironiczny ton Hennerta
do gustu, choć sierżant denerwował go zawsze dopati;-ywaniem się we
wszystkich orzestenstwach bardzo prostych
przypadł

obowiązków

Rząd

przedl!tawiciel~

konsula.r·

wszystkie podane wyżej o·
Radziecki stwierdza, ie o·

stalnio w Stanach Zjednoczonych Ameryki
stworzono ' atmosferę, w której normalne wy·
konywanie przez konsulaty radzieckie w USA
ich funkcji staje się niemożliwe. Z noty De·

partamentu Stanu z dnia 19 sierpnia wyn;ka,
rząd USA nie tylko nie zamierza położyć
kresu tej działalności amerykańskich wl!ldz
administr(lcyjliych, które stwarzają taką atmo·
sferę, nie . cofając .się nawet przed wtargnię·
ciem polićji amerykańskiej do gmachu radzieckiego konsulatu generalnego w Nowym
Jorku - lecz na odwrót usprawiedllwia tego
rodzaju jawne pogwałcenie powszechnie uzna
nych w stosunkach międzynarodowych z119acf.
W tym stanie rzeczy rząd radi.iecki posta·
no wił:
·
iż

1)

Niezwłocznie

zamknąć

dzieckie w USA -

oba konsulaty rd•

w Nowym Jorku i w S!ln

Frarfcisco.
2) Uznać, zgodnie z zasadami wzajemno§cl,
że konsulat USA we Władywostoku w1ruen

ulec

niezwłocznemu

zamknięciu.

3) Na tej samej zasadzie uważać, że poro•
zumienie osiągnięte poprzednio między ną
rlem ZSRR i rządem USA w sprawie otworcia
konsulatu USA
w Leningradzie _ stra~rło

swą

moc.

I

pobudek. I tym razem powtarzał przecież
uparcie tezę o zabójstwie z zazdrości. W jego oczach mord na Waldemarze Gli.icku
zaliczał
do najpospolitszych przest~pstw
kryminalnych i kwalifikował się bez zastrzeżeń do przyśpieszonego ,badania w dobrze odosobnionej komorze policyjnej przy
użyciu tak zachwalanej przez
n1ego najskuteczniejszej na całym świecie metooy
brutalnego bicia.
Przeszli na górę i otworzyli gabinet zmą,r
łrgo. Wieruckiemu kd.Zali zaczekać w poczekalni. Siadł zrezygnowany i zmęczony
wskutek nocy przespanej w nieprzyjemnej
izbie aresztanckiej, do jakiej zamknęli go w
głównej komenrlzie policji kryminalnej. 'Mi
mo niew\tpliwej grozy położenia, chciało
mu się teraz przedewszystkim spać i nie
myśleć o niczym, ale badanie w pokoju, w
ktorym leżał :eszcz:i trup zabitego dyrekt Jra, nie trwało długo. Wezwano telefoni: znie
z dołu obsługę kostnicy Zakładu Medycyny
~ądowej, która owinęła znl.a!'lfgo w biar·~
prześcieradło i wyniosła jego ciało na noszach do sanitamego ambulansu. Później z
gabinetu wyszedł sam prokurator i natychmiast zaczął męczyć bardzo szczegółowymi
pytaniami o personalia i środowisko społeczne, w jakim się Andrzej wychował.
- To ukończył pan nawet uniwersytet!
-- zdziwił się szczerze i dopiero teraz zaprosił go do reszty
osób prowadzących
śledztwo. Skierowały się na niego natychmiast bardzo uważne spojrzenia i próżno
wypatrywał w nich Andrzej jakichś l11dzkich zaintere3owań. ~oże tylko jeden sę
dzia Nosek nie miał w swej twarzy nic z
urzędowego sadyzmu ludzi, których zbrodma. obchodziła Q'łównie tv1 At.tonnv nnwvP.b

I

moŻ'liwości
wykazania . się swymi zdolnoś·
ciami, aby wspiąć się na jeszcze jeden stopi' ń karier!" Po wczorajszych doświad·
czeniach Wierucki spodziewał się ponownych scen zdii.wienia wszystkich swym
twierdzeniem, iż to nie on zabił Waldemara
Gllicka. Lecz jak miał udowodnić prawdzi·
wości swych słów ,gdy jedyną reakcją na.
nie pyły ironiczne uśmieehy i drwiące spoj-.
rzenia?
Prokurator Brzozowski kazał mu usiąś~
w jednym z foteli klubowych.
· - Powiedzmy - rzekł - iż twierdzenie
pana przyjmujemy za dowiedzione. Wtedy
musimy poszukać właściwego mordercy i
znaleźć dla niego istotne pobudki zbrodni,
Może cofniemy się do dnia wczorajszego i
odtworzymy sobie czas pańskiej wizyty w
fabryce. Kiedy i poco przyszedł pan tu
wczoraj przed wybuchem strajku?
- Prosiła mnie o to moja narreczona,
która pracowała u Waldemara Gllicka w
charakterze jego sekretarki.
- Dlczego zaprosiła pana do biura, a nie
do domu? - spytał Hennert, który miał
taki wyraz twarzy, jakby mówił: proszę,
proszę, kto miał rację? Przecież początek
opowiadania to klasyczna sprawa o kobie·
tę! - Tego nie wiem, mogła mnie, oczywi-<
ście, z równym powodzeniem zaprosić do
domu.„
- Zaprosiła jednak do biura fabryki, w,'
której pracowała!
zauwa:!;ył cierpko
prokurator Brzozowski. I właśnle to
jest dziwne, że zaprosiła pana tutaj. Musi

istnieć jakieś rozsądne wyjaśnienie taj SJ>~

wy.

fC. cl
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_. Zwiększyć

kontrolę

••..z-: •..•

w ośrodkach maszynowych

9 Spółdzielcze ośrodki maszynowe mają za zadanie niesienie pomocy mało - i średniorolnym, a nie bogaczom

·~

- •Kochany Felku!

Mówiąc cey też pisząc na. łamach prasy o powinł;llch jak w powiecie brzezi.6.ekim w gminie
o§rodkach maszynowych Gminnych Spółdzielni Gałkówek, gdzie na zapytanie kierownika ilu
z kosiarki, do·
podą.jemy ezęsto ilość maszyn, iloś~ zasianych biednych chłopów korzystało
ha czy tez ilość zasianego lub wymłóconego wiedzialiśmy się. że chłop biedny nie chce ko·
Przy·
'ć kosiarką, a woli to zrobić ręcznie.
korzystało z tegp ozboża oraz ilu chłopów
w Gałkówku nie
środka. Niejednokrotnie kierownicy ośrodków rzyna, że chłop małorolny
jak i kierownicy spółdzielń nie zadają sobie chce' ko~ić koRiarką. nie wypływa z tego, że
trudu, aby obliczyć ilu małorolnych, ilu średnio jej nie docenia, tylko że ośrodek pobiera aż
rolnych, i ilu bogatych chłopów korzystało z te 700 zł. od ha i gdyby małorolny, chcąc kosić
- Przez przeklęte ma.szyny - powiadr. Be- go ośrodka i wtedy zobaczylibyśmy, że i tutaj żniwiarką. wynająłby jeszcze konie, to oczywi.
nendo - to tylko się człowiek odryw& od zdro- bardzo cztsto z maszyn rolniczych korzysta ście musiałby prawie trzecią. część sprzętu
wego życia wiejskiego 1 natury,,,
gdyż biedak nie mógł się do- swego oddać. Drugim takim o§rodkiem maszy·
chłop bogaty,
nowym jest ośrodek w gminie Czerniewice,
- Naprawdę? - ułmiechntłem sit pod Wł· pchać, il. po wtóre to mu się nie kalkuluje eem. - To, myślisz, życie wiejskie takie zdro- bo maszyny z ośrodka są. dla niego za drogie, powiat Rawa Mazowiecka, gdzie za kosiarkę
we, kiedy zahanijesz sit, jak kto głupi i pa· Spółdzielnia. często chcąc robić konkurencję pobierano 1 metr żyta, co znowu było za dro·
dasz, za przeproszeniem na pysk, mordęgi, i tru prywatnym właścicielom ustala bowiem te sa- gie dla chłopa biednego i ko6iarka kosiła zboże bogaczom.
me ceny.
du, znaczy się - „odrywa.sz się od natury?
W powiecie wieluńskim Gminne Sp6łdziel·
Na terenie województwa. łódzkiego jest za·
- Na te słowa Benendo trochf Bit jakgdy.
planowanych 137 ośrodków maszynowych obec- nie po otrzymaniu siewników przekazały je
by zmieszał.
nie czynnych jest 37. Ośrodki maszynowe, je· na wsie chłopom boga.tym, którzy dopiero wy.
dynie w powiecie kutnowskim i ośrodek ma- pożyczali je biedniejszym. W niekt6rych po·
- No - rzecze - widzisz, tak piszt,„
A kto, ko· szynowy w Zgierzu zdały egzamin, gdyż cena wiatach jak w piotrkowskim Gminna Spółdziel
podchwyciłem - Piszą? chany, tall: pisze? kt6ż może pisać, że sierp, wypożyczonej maszyny była o 40 procent niż. nia w Woźnikach własnymi siłami zorganizoczy kosa jest lepsza od żniwiarki, albo jedno- sza od maszyny spekulanta i z maszyn tych wała ośrodek maszynowy, gdzie są. i ciągną.
skibowiec, motyka, a nie - mechaniczna ko- korzystają. w 80 proc«>ntarh chłopi mało i !lred- młocarnie, siewniki i inµe maszyny, ale znów
paczka, cepy, a nie - młockarnia, szufie, & nie niorolni (za siewnik 200 zł., a. za wymłócenie nie można nazwać tego spółdzielczym cGrod·
kiem maszynowym, a raczej intratnym przed·
tryjery i wialnie, płachty prŹywiąza.ne do szyi, 1 kwintala zboża 6 kg.)
Gorzej ta. sprawa. przedstawia się w innych siębiorstwem, gdzie w 80 procentach korzysta
& nie siewniki? No, powiedz: mlldry czy głupi
ozy ·--~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~·~~~~~~~
PRzyJAOIEL
może tak utrzymywać?
'
;wROG CHŁOPA?
rzekł niezdecydowanie
- Bo ja wiem
nenendo - Może i wróg„
- A widzisz! krzyknąłem z oburzeniem , Sam dobrze rozumiesz, że ułatwienie w naszej
Jestem parcelantem 6-ciohcktarowym ze wsi aby przyszła mi z pomocą, bo chcę wzil}ć krf·
pracy - to czysta korzyść dla chłopa i roboty Kaźmierzówka, gm. Wojszyce. Dorobiłem się dyt, a. nie wiem, gdzie się udać„
rolnej, & tymczasem margasz, idioto, przeciw dw6ch krów i mam ładne zbiory. Chałupa, w
Lewandowski Adam - parcelant
pożytecznym maszynom„,
Stały czytelnfk „Głosu Chłopskiego''
której mieszkam jest już do niczego. ściany
_ To nie ja - przerwał ze wstydem Be·
Od Redakcji:
stare i zgniłe rozwalają. się, to samo jest z o·
nendo - a ci, z „Głosu katolickiego".
W sprawie kredytu należy zwrócić się do
borą. Chrę pobmlować sobie nowy .dom i obo·
Powiatom•go Związku Samo.pomor.y Chłopskiej
~ No to, po diabła ich słuchasz - spytałem - ' kiedy cf życzą jak najgorzej? My- rę, ale nie mam od razu tak dużo pieniędzy. w Kutnic» kt6rel{o opinia jest konieczna 91a
dlą. ci oni, braciaszk:u, oczy, bo chodzi im o to, Ba.rdzo proszę Redakcję „Głosu C~opskiego'', uzyskania. kredytów.
aby chłopa w stanie ciemnoty utrzymać. teby
się namęczył, nadręczył i pracę 11wojt przekl1·
nał, a to woda na ich młyn. Wtedy awoJt pro1
fron/il
pagandę będą. mogli z powodzeniem odstawiać.
dba.
nie
pracy
ludzi
o
te w kraju tle i nikt
podnosi gospodarkę - Wieluńskie przoduje w zakładaniu gnojowni
Tu Benendo aż westchnął.
Oprócz uszczelnienia. dna pamiQta6 musimy
Znów wchodzimy w okres, w kt6rym zacz·
- Tak i mnie się też tak od razu zdawawywozić nawóz w pole. W eta.iniach, o zalepieniu cementem ze szkłem otworów i
niemy
tylko nie śmiałem nic rzec,
odrzekł ło oborach, świniarniach, owczarniach należy te- dziur porobionych przez szczury i naprawieniu
to flismo dostaję od organisty, & przecie nie
raz robić porz!ldlti przedzimowe. Jeszcze natę· wszelkich szczelin w fundamentach. Wielu rol·
to dobre.
mó~nę, że co pisane żeaia orek i siew6w ni'l m11, rolnicy mają. wię· ników naszego województwa. już jest po kłopo·
Nie wszystko, kochany Felku, nie wszystko. cej cza~u i rąk wolnych do pracy.
cie, bo założyli nieprzepuszczalne dna w obo·
Zwłaszcza to, co nieprzyjaciele nasi piszt pod
Mimo obfitoki słomy w tym roku, lekko- -rach już w okresie przednówkowym,· biorąc upokrywką życzliwości dla ludu. pracujtcego.
myAlnie Jej marnować nie motemy. Rolnikom dz\a.ł we współzawodnictwie, które zachęciło
Twój Maciej
nie wolno myśle6 te jnk mamy dosyć słomy, ich do tej akcji.
Rolnicy powie.tu brzezińskiego zajęli pierw·
to po co uszczeln'iać dna w oborach, kiedy i
tak będzie dużo gnoju. Właśnie teraz, kiedy sze miejsce bo założyli nieprzepuszczalne dna
ściółki będziemy mieli dużo, będziemy jej du· w 322 oborach, wieliIDskiego na. drugim miej·
pod inwentarz, należy uważać, sen poprawiając dna w 290 pomieszczeniach
Założone od dwóch miesięcy na terenie Ret- żo podściełać
kini Koło Gospodyń Wiejskich cieszy się, mi· by z niej wytworzył się dobry, pełnoW\rto· inwentarskich. Trzecie miejsce ma. powia.t ra·
mo licznycll trudności, duŻ~'mi osiągnięciami. ściow! obornik. A jeżeli gnojówka będzie ~am domszcza~ski z liczbą. 163 obór. l..ą.cznie na
Przy pomocy finifbsowej RTPD koło opiekuje przesią.k!11a p~zez dno. w oborach -: ~o wyciek· terenie naszego województwa. w akcji współW ną z mą. na:iwartościowsze ~kłnft:mki azotowe, zawodnictwa założono nieprzepuszczalne dna w
się 69 dziećmi chłopskimi i robotniczymi.
miejscowym dziecińcu, w okresie największego pot.aRowe, i fosoforowe i woda; niedostateczna 1.l35 budynkach inwentarskich.
•
.
t ł h
kł d .
W k „
palenie
nasilenia pracy na w~i, clzieei w wieku od 3 iloAć jej m\że powodowa~ tak zwane
na
. such y 1. 1
. b ę d zie
tó ry w rezu lt ac1e
·.
.
t wi 1 ń k'
b 11 d za k a ama d s· a yc i gnoJOWm
t a CJi
do 6 lat kor~ystają w rlzier.ińru z ·pomocy i się gnoJu,
e u s i,
yn u przo UJe pow a
Ze'W~ą. rz
mało wart.ościowy.
opieki koła. Dzieci otrzymują. dwa razy dzien· bardzo
. h na. gdyz wybudował ich 391.
. w prz:vgotowamac
.
czyn no ś etą
P ierwszę
uie pożywne i smaczne posiłki _ drugie linia·
W zakładaniu stosó• kompostowych przo·
danie i obiHd. Pod opieką. prezPski koła ob. zimę w drobnych gospodarstwach, jest uszczel.Aleksandry Kosickiej i fachowej instruktorki nienie dna w oborach. Można to zrobić stosun· duje powiat radomszczański osiągając cyfrę
ob. Marii Wawrzyniakowej dzieci bawią się kowo małym nakładem pracy i materiału. 5·317•
Wszystkie te wyniki Bł jf:dna.k bardzo
usz·
Hamującym W zależności od możliwości gospodarstwa.
wspólnie i chodzą. na wycieczki.
czynnikiem w rozwoju koła jest brak odpowied czelniamy dna w oborach gliną lub betonem. skromne w stDsunku do ogromnej pracy w usuniego lokalu na pomie•zczenie większej ilości
Najm,niej kosztów ponosimy posługując się waniu za.niedbań_naszych gospodarstw w prze·
dzieci. Znajduje się w Retkini budynek odpo· gliną., kt6rą. wykładamy dna pdobnie jak to ro chowywaniu obornika.
Wzywamy do współzawodnictwa w tej pra·
wiedni na ten cel, ale trzebit ga wpierw wy· bimy na klepisku w stodole. Pamiętać musimy
remontować. Brak jednak funduszów. Wydział tylko, by zrobić dno z jednokierunkowym spa.· cy i spodzewamy się, źe Woj. Komitet Współ·
zbiornika na gnojówkę. zawodnictwa w rolnictwie zamykając rachunek
Oświaty Zarządu Miejskiego przyrzekł pom6c dem i ściekiem do
w remoncie. Czy pomoc ta wyrafać się będzie Przed wyłożeniem obory gliną należy ją po-1 za drugie półrocze będzie mógł przedstawić
li tylko w przyrzeczeniu f
głębić, wywożąc wykopaną. ziemię na komposty zwielokrotnione dotychczasowe wyniki.
Inż. J. K.
lub wprost na pole lub łąki.
ho gór

bogaty, który wypożycza maszyny z o·
a swoje maszyny wypożycza biedakowi
wiejskiemu - oczywiście za słoną zapłatą. lub
za odrobek.
Dlatego każda SpółdziE>lnia organizująca.
ośrodek maszyn rolniczych winna mieć na mva
dze, że ośrodek ten ma służyć w pierwszym

chłop

• Nie tłumacz.że ty bracie mnie jak ten dziai!elt krowie na gra.nicy, co' to technik& t majak to sit mówi - cywiltzacj&. Ja
Uyn"9ła dobr1& to rozumiem 1 także samo oceniam, ale
1 tu man
przyznać muszt, że nie wszyscy racjt - zdajt sobie z tego sprawtPart juł razy na ten przykład przemawia·
łem sit z rodakiem z naszej wsi., Benendt,

środka

średniorolnemu,
małorolnemu, później
dopiero bogatemu
będą zaspokojeni _
winna być
chłopu. Cena za użycie maszyny
tak skalkulowana, żeby chłop ma.torolny korzy
pomoc
realną.
widział
stając z tej maszyny

rzędzie

i gdy ci

spółdzielczego

~

~ r1ctwa Właściwe

Odpowiedzi redakcji

I

Powiadamiamy wszystkich naszych P.T. Czytelników, że nie należy załączać do listów
ma~ów na odrpowiedż. Nadsyłane znae7iki prze
każemy na ITZecz Chł<>pslciego Towarzystwa
Przyjaciół Dzieci. Odpowiedd udzielamy na ła
mach naszego pisma, a od.powiedzi listowne
wysyłamy tylko w WY'Padkach szC"Zególnych.
ŻOŁNIEŻ Il KORPUSU: - Nadesłany przez
Was artykuł dotyczący armii Andersa, mimo,
że dobrze napisany i słusznie ujęty, nie wykoTZYstamy. Tego r-:>dzaju artykuły, jak wspomnieni•a z woj~ka cv;y partyzantki raczej radzi·
my wysyłać do .• Polski Zbrojnej" lub ,,Tygodnika żołnierza". „Głos ChłoiJski'' chętnie za.

. . DeIegac1. spoIeczn1.
Gm1nn1

mie-ści jakąś inną Waszą pracę d-0tyczącą ży

cia wsi. Oczekujemy od Was k'Jrespondencj!
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bieżące

tematy miejscowe.

ALOJZY ŁABĘCKI, wieś Weronika, poczta
Zelów, pow. Łaski: - Jak nas informuje Wojewódzka Komenda „Służby Polsce" która prowadzi akcję werbunkową d<:> Szkół Przysposo·
hienia Przemysłowego. aby dostać się do takiej szkoły należy zgłosić się do Powiatowej
Komendy lub Miejskiej K<:>mendy „SP" - tam
należy wypełnić odpowiednie formularze, do
~tórych. zalącz~ się odpis metryki urodzenia
świadectwo szkolne„ Wy~agany
1 _osta~e
~~ l~st od. 1? d<:> 1~ lat. Ostatllll. termm czgło
_wrzes1en. ?kolo 15 wrze~nia kandl'.dact
.do ~zkoł ot!Zyma)ą bezJ?łatn.e blletr koleiowe
m1ejso'Jwoścl
I sk1er-0warua do odp.ow1edruch
gdzie majdują się szik':>ły. W s.zkole otrzymują
umundurowanie, wyżywienie i pewną sumę
pieniędzy na drobne wydatki. Szkoły te przy·
spasabiają do przemysłu węgl'Jwego, metalowego, włókienniczeg-0, papiemiazego, chemicznego, elektrotechnieznego i innych. Tylko do
1 ·nły R
s-""'J
z em i'osł B u d ow1anyc h w warszaw1·e
wymagane jest świadectwo ukończenia 7·miu
oddziałów szkoły powszechnej .
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111

ORGAN
K.C.
P.P. R.
TYGOO~IK POLITYCZ~O-SPO~ECZ~Y

obowiązkiem
warunkach
organizacji chłopskich jest
przedsięwziąć wszystko co jest w ich mocy,
ł
•
l .
l •
•
•
aby otoozyć opieką I dać pomoc mało 1Wego ?OZ Zla U U g po1 średniorolnym gospodarzom, zahamować prze w1nn1 S ac na S razy Sprawie
at owyc l zwa czac na uzyc1a
jawy paso~ytni~twa i ~a.ch~anności ze strony
·gospodarstwa rolne osią~ną nleproporcjona.l-1 od przychodu na Fundusz Oszczędnościowy
bogacz~ 1 lichwiarz?' wieJsktch.
A więc:?dosti:pmenie pomocy kredytowej, nie duże I niezasłużone premie w swej docho- Rolnictwa jeszcze tysiąc, albo tysiąc sto, a
zaopa.trzeme w nawozy sztuczne, ziarno siew- · dowości. Pozostawianie Ich w rękach boga- m!.jbogatsze tysiąc trzysta złotych.
Natomiast gospodarstwa mniejsze. których
ne, sprzę~ maszynowy, zorganizowanie po- tych chłopów nie oznaczałoby nic innego, .iak
zgromadzenie się dużych środków kapitało- przychód szacunkowy nie przekracza 60 kwin
mocy sąsiedzkiej, pomoc przednówkowa wszystko • ma na celu ułatwienie chłopu wyllh o ehara'tterze spekulacyjnym, pozwo- tall hta. są nadal zwolnione od wszelkich
ma.Io - ~ sredniorolnemu pracy na Jego ros- liłoby bogaczowi wiejskiemu uzależnić od sie- wpłat na Fundusz Oszczędnościowy Rolnictwa.
bie małlllrolnych gospodarzy, Ich wyzysk.
podarstwie.
Te wszystkie drogi 1 środki, które podejmuZeśrodkowanie skupu produktów rolnych w 1 Aby do tego nie dopuścić I skierować pewrękach Polskich Zakładów Zbożowych i usta- ną część nadmiernych dochodów z gospoje Rząd w celu podniesienia zdolności produk
lenie wysokich cen na zboże, chroni biedne- darstw wi~kszyclt na odbudow~ wsi I polepgo chłopa przed wyzyskiem ze strony spe- !;Zenie bytu drohno I średniorolnego chłopa. cyjnej mało - i średniorolnych chłopów 1
kulantów wieiskich i zapewnia mu opłacał- Rząd zdecydował podwyższyć w więk~zych prz~ciw?ziałan!~ ubhożenkiu. bie.dnyckh,t a boga1
gospodarstwach rolnych świadczenia finan- ; ~!~~~ t~;i z~:~:~s :d;~~: :ą szr~z~~~=n~
ność J.ego pra~y.. .
kl h
i ·J h hl
'
'Id i ł i
Dośc zaznac?:yc, ze w okresie gdy sprawa sowe drogą podniesienia stawki przymusowych .
: ~;::c~:c:~ ~p:r:~fea~i:a~e~~nl: n~P:zy~sk~pu i ceny zb~ż nie były regulo~ane przez j' wkładów oszczędnościowych.
d .
i
.
d . . t
'k
Wysokość tych wkładów ustalona została
Panstwo, waha.ma cen na przednowku i po
urzę mczym przym u a mm1s racy1nym
t
i
i
'ś
·
·
·
'
iki
.
ł
. . t lk
ż n 1wach sięgały
50 procent i więceJ. Dz1 obecne w gran cach od 100-130 procen wy0
po owiczne wyn ·
ceny te są u;tabilizowane i rozpiętość Ich 'miaru podatku gruntowego, a to w zależności mesie Y
Co zatem należy robić, aby sprawiedliwie
między okresem przednówka, a obecnym (po- .l od · wielkości gospodarstwa. I tak gospodarprzeprowadzić domiary na fundusz oszczędno
stwa o przychodowości od 60- lOQ q żyta żniwnym) jest znikoma.
Jeśli weźmiemy pod uwagę wysokie c::!ny 100 procent pod3tku gruntowego, od 100 do ściowy? Przede wszystkim należy dopomagać
płacone producentom rolnym przez Państwo, I 130 q żyta - 110 procent podatku, a powyze1 Gminnym Delegatom Społecznym w wykrywa
oraz bardzo pomyślne wyniki tegorocznych 130 q żyta - 130 procent podatku gruntowe- niu faktów niesłusznego przyznawania ulg
bog~zom i niesłusznego odmawiania uli' niezbiorów, to w sumie dochodowość rospo- . go.
Tak więc obecnie gospodW.wa te na każ- lzamW'żnym. Należy im dopomagać w wykrywa
darstw rolnych podniosła się, bardzo znacznie.
O ile jednak chłop małorolny odczuje to dy łysiąc złotych. wpłaconych na podatek niu sztucznego dzielenia gospodarstw przez
w stosunkowo nieznacznym stopniu, większe 1rruntowy, będą dodatkowo dopłacać zależnie bogaczy.
obecnych

maszynowego.

nika na małej karteczce czy notesiku (Brzezi·
ny, Rawa Mazowiecka, Piotrków).
Wypadki takie istnieją. nie tylko w woje·
wództwie łódzkim i dlatego należy otoczyć oby mogły spełnić
pieką. ośrodki maszynowe,
swe zadanie pomocy chłopu biednemu, a zarazem uniezależnić go od wpływów bogacza wiejskiego.
BUKOWSKI ROMAN

przechowywanie obornika

Dz'.eciniec w.Retkini potrzebuje lokalu

ośrodka

Ażeby ośrodki maszynowe mogły się rozwi·
jać muRi też być zaprowadzona właściwa kontrola wynajmu, gdyż dotychczas cała kontrola.
i rachunkowość mieści się w kieszeni u kierow

·~ Ja~ ~ouat ~reOty _~n~owlan~

w władz

=·

Często bowiem bogacz usiłuje udowodnić, fe
podzielił gospodarstwo między rodzinę, a fak-

tycznie cała rodzina żyje, gospodarzy i mieszka
na jednym gospodarstwie. Należy dopomagać Del~atom Społecznym w wykrywaniu
faktów niesprawiedliwego, zbyt niskiego wymiaru podatku i Funduszu Oszczędnościowego. Często bowiem dzięki znajomościom, dzię
ki stosunkom z wójtem i sołtysem, przy porno
cy łapówki udaje się bogaczom uzyska.ć niski
wymiar, przerzucajęc obciążenia na niezamożnych chłopów.
W interesie każdego małorolnego ł średnlorolnego chłopa jest zawiadomienie Delegatów
Społeezn~j1h o wszelkich znanych mu fakta.eh nadużyć, zarówno przy wymiarze podatku gruntowego jak i Srołecznego Funduszu
Oszczędnościowego Rc:nictwa.
We wszystkich powiatach województwa
łódzkiego zostały powołane db życia specjalne
Komitety Społeczne, które współpracują z
Powiatowym Pełnomocnikiem Rządowym do
Hpraw podatku gruntowego, Mają one za za.•lanie kontrolować wymiar podatku gruntowe
go I składek oszczędnościowych Rolnictwa,
przestrzegać sprawiedliwego stosowania ulg
uraz wykrywać uchybienia i nieścisłości w tej
!lzledzinie, tak a.by pomoc, którą okazuje Pań
~o, trafiła istotnie do tych, którzy Jej po.
trzebulą, a świadczenia na rzecz Państwa pła
cone były stosownie do możliwości i wpływały
do kas gminnych w terminie.Emil Tokar
Inspektor WPPG.
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SUKCESY ~ GOSPODARKI

SOCJALISTYCZNEJ

Wspaniale wyniki pokojowej twórczej pracy narodów Związku Radzieckiego
(1'orespondencJa wlasna „Glosu 0

J

nych i zespołowych obrahiuek, łożysk kulko- 111ych - o 70 proc. wi~ej, ~ż w r. ub._ Prov.:ych. _motorów. elektrycmy~h i_td. Pow~nym dukcja przemysłu d7.1ew1arsk1ego i obuwia gu
rown1ez dorobkiem wykazuj~ się robot.nicy i mowego zwiększyła się przeszło dwukrotnie.
pracow~cy prze~ysłu c~errucznego, drzewne- Tłuszczów zwierzęcych wyprodukowano prawie o 60 proc. więcej, dostarcz.ono na rynki
go, paf!1erowego ~ m~tenal~w budowlany~h.
Rol11:1_ctwo radz.ieck1e zbiera bogats~ Je5Z· ryby o 33 proc. więcej, niż w r. ub.
AK wiadomo, praca transportu ~olefowe
cze, m:z w roku ubiegłym, plony -swej pracy.
go w stopniu niemałym warunkuje rozwój
Rozwija się produkcja przemys1tl lekkiego,
węgla w II kwarta.Je br. w porównaniu z tym wytwarzającego prz&dmioty
pow·s zechnego przemysłu i rolnic.twa. SredmJ~ - dz.ię~e ~
samym okresem r. ub. zwiększyło s i ę o 1J spożycia i użytku. W ciągu roku uruchomi~ ładowanie wagonow na koleiach red.zie~.1t1ch
proce.nt, y.iydobyde ropy naftowej - o 15 no wiel·e nowych i rozszerz.ono produkcję w1e wz,r<>&ło w ciągu roku o 14 proc. W p1e~w·
proc„ p.ro~ukcja. ben.:zyny - o 16 proc„ nafty lu starych fabryk przemysłu spożywczego_, szym półroczu br. koleje _otrzymały poka:.:n~
- o 17 proc„
włóklienniczego itp. Jednocześnie zwiększyła liczbę nowych parowozów, wagonów towaro·
W mybkim t-empie wzrasta tempo budowy się produkcja maszyn dla przemysłu włók.ien- wych i pasażerskich. Szczeg~lnie wzrosła ?~O
maszyn. Produkcja urządzeń hutniczych wyka· niczego, obuwia.'I!eg-0 i in. W rezultacie fabry- dukcja parowozów: 1,7-krotme w porównaniu
zuje w cią911 ł'Oku :zwiP,k&zen.ie o 80 proc., o ki włó~iennicz.e dały ludności tkanin ł>aweł z r. 1947 i 4,5-k·rotm.ie w porównaniu z r. 1946.
przeszło 50 proc. wzrosła :produkcj.a specjal· nia.ny<::h o przesz.Io 50 proc„ tkanin wełnia Obroty transportu rzecznego zwięk-szyły się w
o 12 pr0<:.
11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 ciągu roku o 27 proc„ morskiego Jednym z „cudów" go.spodarki S-Ocjalisty<'.z·
Leon Pasternak
nej, nieosiągalnych dla ś~ia~a .kapitalistyc~
nego, jest fakt, że roz..woJOWl &ł produ~cy]·
nych w ZSRR towanyszy lłieustanne podno·
szenie się poz.iomu życiowego robotnikó1V J
pracowników. W latach powojennych, w re·
zu!tacie słuszpie pomyślanej reformy pienlęż·
Slowa poetów nad grani~arni
nej i sy-stematycznej zniżki cen, w warun'uch
plyną na wichrze.
rosnącego socjalistycznego ~pół:z.awodnictwa
pracy - wzrost realnej i nominalnej war~·
W strofach wyklętych węszą dynamit
śd płac je&t szczególnie widoczny. W I kwar•
bezsilne szpicle,
tale 1948 r: zdoloość nabywcza rubla podnio·
sła się o 41 proc„ zaś ruI.n.4 wartość płac o 51 proc. W II kwartale 'br. w wyniku d-~.l·
Darem?J,ie dymią z Pln.{;ÓW Opery
szej zniżki cen w handlu państwowym i zwi~
stosy płonące.
zanym 'Z nią spadkiem cen na rynku kokho·
zowym, proces wzrostu siły nabywczej I'.lbla
trwał nadal.
Pieśni podniebne nad Kordyliery!
W ciągu roku z:więks"Zyła się poważnie U.ość
U szly nagonce.
towa·rów spożywczych sprzedawanych w sklepach państwowych i spóldziek:zych. Sprzeda~
Z kraju, gdzie wzrosly w bólu i gniewie,
chleba wzrosła o 50 prO'c. ,cukru - o 83 prvc„
produktó'l.'T mięsnych o 29 proc„ tkarun ba·
precz je wygnano!
wełnianych o· 38 proc, jedwabnych - o 34
proc„ obuwia skórunego - o 31 proc„ obuWrócą zwycUiską gwiazdą na niebie,
wia gumowego - ponad 200 proc.
biada tyranam!
REDNIA wydajność pracy w ur>:emyśle
radzieckim wykazuje w ciągu roku wnost
o 1-ł proc., a w przemyśle budowy maszyn o
W zemsty przededni1" ludziom niewolnym
21 proc. Socjalistyczne współmwod.n.ictwo ioz
prostują grzbiety.
wija się oora:t szerzej, obejmują<:: cały radzlec
ki świat pracy. Racjonaliza.torzy produkcji I
uczeni otwierają coraz to nowe '31.otliwoścl
Przeciw ojczyznom zbrodni i wojny
zwiększenia wydajności wysiłku człowiek.a w
- slowa poety •
przemyśle i lll'!l . roll.. Nie ulega wątol!wości,

MOSKWA, w sierpniu.
eZf;Ilt.aty ~oko/owe/ l twórcze/ pracy narodów radzieckich _ t-0 jedno z najbar·
dziej donzosłyah zjawisk powojennego życia międzynarodowego. znaczenie ich polega przede w~zystk1m na _tym, że potęga ekonomiczna ZSRR stanowi najwięcej 0 sile
obo~u. pokofu _1 demokracji, obozu postępu społecznego i wolności
narodów. Dlatego
włas_nze z. talom uznaniem 1 radością przyjmowane są na szerokim świecie wiadomości
o nieustającym J coraz szybszym rozwoju socjalistycznego przemysłu J rolnictwa.
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z~ISZCZENIA wojenne zostały, ogólnie
. ~10rąc! :Wyrów~ane ju~ z końcem 1947 r.
Usw1adamia;ąc sobie ro=ary tych :znjszczeń,
możeml'. zrozum.ieć, jak wiclki wy&iłek twórczy "Zuzyty .z.ostal na dokonan,i.e tego dzieła
w tak krótkim ~asie. Już w IV kwartale
1947 il'. :produkC]a przemysłowa ZSRR osiągnęła poziom przedwojenny. W r. 1948 rozmi·a·
ry pr-0dukcji naras.tają z mie&ąca na miesiąc.
Plan I półrocza 1948 r. zootał prze.k-rocz.ony o
s pr~t. w II kwartale produkcja globalna
całego p.raemy-słu w porównaniu z produkcją
11 II kwartalu 1947 I. wzrosła o 24 proc. ,w p.o1równaniu 7'<1Ś z II kwartałem 1946 r. - o 43
.proc. Suma d111westycji w g05poda.rce rad"Zieckiej, dokonaniyah w I półroczu br„ wyikaz:.ije
W'Zro&t o 26 :proc. w porównaniu z ty:n sam~·:n
okresem r. ub.
JMzcze wdększe proc~towo są inwestycje
w ciężkim przemyśle stanowiącym f:mdament
całego gospodarstwa na·rodowego ZSRR. Su:ze
gólnie silny wzrost produkcji metal! C'zarnych
i lkoiorowych obserwowllilly je&t w tych 1'.>kr~
gach praemysłowych, które :podlegały okuiucJI. IDrugi ikwartał br. był okresem u'ruchomie.n.!e. szeregu ważnych obiektów hutnictwa.
Do użytku oddany został w·ielki pi·~ Nr 1 w
Zakładach Metalurgicznych dm. Stalina, piP.<:e
maxteru:iwskie w Zakładach Zap:i:ożskich i
Mak,iejewskich rozpoczęły pracę nowe bate1:e
koksownic.re. W dniu 4 lipca uruchomiony został, zbudow.a.nv be'Z nitów, w cało5ci spawany, wielki pjec Nr 4 w Zakładach .,ZaporotstaJ", całkowicie zautomatyz.owany l wypo~a
żony w najnowsze urządzenla tech1i<:1.ne.
AZNE osiągnięcia posiada przemysł
paliw twardych i płyJ;lllych. Wvdobyde
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Zawiązał sią Komitet Uczczenia
Pamiąci Władysławy Bytomskiej
2-go listopada br. mija 10 lat od dnia, gdy
o potwor
nym morderstwie, dokonanYtn przez defenzy·
wę wespół z dyrekcją firmy ,,Hirszberg Birnbaum" na osobie prządki, delegatki robot
niczej tejże firmy - Władysławie Bytomskiej. Wiele ciężkich z:mag_ań i walk przeżył
proletariat łódzki przez te Ubiegłe 10 lat. Prze
szło się Radogoszcz, Oświęcim, Majdanki i Tre
blinki - lecz nic nie zdołało zatrzeć pamięci
o Tej, która już wtedy - w 1938 roku, w
sanacyjnej fabrykanckiej Polsce padła ofiarą
hitlerowskich metod duszenia wszystkiego co
najlepsze w narodzie, która wtedy - okrą·
gły rok przed okupacją, walcząc ze zdradą
kliki sanacyjnej - o prawo do życia i pracy
klasy robotniczej - padła śmiercią bohaterki-męczennicy,
Nie zapomnieli przede wszystkim Włady
Bytomskiej jej byli współtowarzysze pracy z
PZPB Nr 21, dawniej firmy Hirsz):>erg I Birnbaum. Z inicjatywy koła Ligi Kobiet z:ostał tu
stworzony komitet ucz.czenla Jej pamięci. W
skład komitetu weszli przedstawiciele załogi,
dyrekcji oraz osobiści przyjaciele zmarłej.
Uroczystości rocznicowe, połączone z odsło·
nięciem nagrobka, odbędą się w pierwszych
dniach listopada. Zbiórka pieniężna ńa ten cel
już się rozpoczęła na terenie PZPB Nr 21. W
najbliższych dniach komitet :z.a.apeluje o to samo do ogółu włókniarzy łódzkich.
(W)
robotniczą Łodzią wstrząsnęła wieść

J

Wiersz do Pabla Nerudy *)

S

Z M1ii dalekiej -

że hMło

polski poeta -

pozdra'UJ'ia brata.

mos

i

zostanie zrealizowane.

zwiastujący wolność

jedność

J. Ignafowlc•

czlowieka

§wiata.

*) Pablo Nemda - poeta chirliji>ki, }eden z .najwybitniejszych twórcćw Ameryki Łaclń·
&k!~j - wygnany ze swojej ojczvm~ którego wiersze są :iakazane w jego rodizinnym kraju.
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Łódzki świat . nauki i sztuki
pozdrawia Kongres intelektiialistów
W Uniwersytecie Łódzkim odbyło się zebranie przedstawiciell nauki, sztuki I organ!zacjl społeczno • kulturalnych, poświęcone omówieniu roll Wszechświatowego Kongresu
Intelektualistów we Wrocłavl'iu
Zgromadzeni postanowili w imieniu społeczeństwa łódzkiego wysłać na ręce Prezydium
Swiatowego Kongresu Intelektualistów we
Wrocławiu-depeszę treści następującej:
,,w Imieniu świata nauki i sztuki Łodzi,
miasta robotniczego, które w walce o wol·
ność, postęp i sprawiedliwość społeczną
odegrało szczególnie ważną rolę, witamy
uczestników Swiatowego Kongresu lntelek
tualistów. Robotnicza Łódź, ośrodek postępu 1 kultury mas wieny głęboko, że WY"
nikt obrad czołowych przedstawicieli nau·

ki I sztuki, preyczyni!ł się do utrwalenla
idei pokoju, gwarantuj!łcego pomyślny roz
wój kultury człowieka pracy.
W niezłomnym przekonaniu, źe w wynl.
ku obrad intelektualiści świata nie ustaną
w trudzie walki o pokój,- przesyłamy Kon·
gresowi serdeczne i najlepsze życzenia pomyślnych prac".
Depeszę podpisali przedstawiciele ws:zyst·
kich dziewięciu wyższych uczelni łódzkich,
instytutów naukowych: socjologiczne,o, blolo
gicznego im. Nenckiego, łódzkich towarzystw:
naukowego, filozoficznego I psycbologlczne'go,
Tow~ Im. Mickiewicza, wszystkich łódzkich
oddzjałów towarzystw naukowych oraz przed
stawiciele związków zawodowych: literatów,
artystów scen polskich I plastyków.
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· Pamięci poległych boiowników
Nie starczyłoby dnJ w rroku, gdyby klasa ro
botnkza PQlski obchod7...ić miała w~ystkie ża
łobne rocznice, które znaczą szlak dziejowy
ruchu .rewolucyjnego w :nas"Zym kraju. Od
„Pierwszego ProJ.etaroiatu" i walk z caratem,
poprzez okres w:z.niesi~ia fali rewolucyjnej
po l!'oku 1918, pop'1'7.ez staroia z policją sanacyjną na ulicach m.i,a st :polskich, poprne:z wal·
k.i partyzanckie Gwardii i Armii Ludowej, w
sz.eregach której ginęli najlepsi synowie klasy
1robot.n:icz.ej, aż do skrytobójczych strzałów
WiN ii NSZ w Polsce Odrodzonej ,ciągnie &ię
:pasmo of iar bojowników, którzy położyli ży
cie w służbie socjalizmu. W ogniu tej kilkudziesięcioletniej walki
hartowały się kadry
.rewolucyjnych d.z.iałaczy '!'obotniczych, w ogIlliu tej walki poprzez ilclęsoki i ~wycięstwa,
wykuwała się jpea ruchu robo!Tuiczego, kształ
tował · się i .rozwijał je.qo program.
'
MLllęła właśnie ll'Ocz.nica
straoenia trzech
działaczy KPP tow. tow. Hibnera, Kniewskiego i Rutkowskiego, rrozstnelanych na stokach
Cytadeli w 11ierpniu 1925 r. Salwa plutonu
egzekucyjnego, która . Położyła kres iah ży·
ciu, znamionowała okres coraz bardziej w:ianagającego się teł'roru policyjnego ii faszyzacji
Polsfi. Znamionowała ona okres likwidt>Wa·
ni.a swobód demokratycznych w naszym
aju, ,,stabilizowania się" władzy burżuazji, co
w konsekwencji doprowadz.iło do utraty nie·
;podleglośe:i w 1939 r. Dla~ właśnie śm!erć
0

przedterminowego wykonania p/nnu

trzeciego, decydującego roku pięciolatki, rorz·
bnm.iewaj!lce dziś po ziemiach radzlocklch -

itych trzech bohaterów walkJ o socjalizm ma
znaczenie symbolu, stanowi doniosły etap w
dziejach ruchu robotniczego w Polsce przed·
wrześniowej. Dlatego właśnie da.t a ich strace
nia nie może być przez. nas rapomni"1JHl.
Kim byli ci trzej polegli bohaterzy li za co
śmierć ponieśli?
.
Wła'Clysław Hibner od 12 roku życi"1 ·twią
zal się rz ruchem robotniczym. Był uczestnikiem rewolucji 1905 roku, dz.iałac.zem PPS le·
wicy, a. potem KPP. Postawę jego na sądzie
na:jlepiej charakteryzują słowa, które wypo·
wiedział w swym ost.atrum p.rz;emówieniu:
„Jestem oczlonldem Komi•tetu Wairszaw&kiego KPP. Już w 1905 rnku z radością
wakzyłem o wolność Polski. C"Zyniłem to,
bo wier:zyłem, że jeśli porwstanie Polska
niepodległa będzie to
Polska robotników .i chłopów. O taką Polskę wak"Zył
mój ojciec w roiku 1863", ,
Henryk Rutkowski i Wł>a.dys.ław Kniewski
to dwaj młodz.i metalowcy z Warszawy. Od
rroku 1922 członkowie Komunistycznego Zwią·
zku Młodz.ieży, ofia~ bojownicy o lepsze jutro klasy robotniczej, nieugięcie patrzący
śmierci w oczy.
„Wiiną" ich było, że chcieli uwollllić partię
od prowokatOO"a nasłanego przez poJicję w jaj
szereg,!, że chcieli uchronić swych towanyszy
od niebezpleaeństwa. prowokaci.i„ . Aktia ~a

KPP

nie udała się. Dopiero później prowokator
Cechnow6ki :został zlikwi'Clowany z ręki ·oojo
wca Botrwina.
~n.er, Rutkowski ł Kniewskl, zgill.ęli lak
tylu innych najofiarniejszych d-iialaczy robo.t111iczych, zachowując do ostatniej chwili p'<'·
i.tawę godną rewolucjonistów. Nie ugięli się
oni w śledztwie ani na sądzie, w obliczu
swych oprawców bronili godnie Idei, dla któ·
rej żyli i pracowali. Padli na stokach Cytadeli w tym samym miejscu, gdzie zinął Kasprrek, Baron, Okrzeja
Hib.qer, Rutkowski i Kniewski byli tclnien.a.mi socjalizmu. Walczyli oni o pokiżenje
kresu władzy obszam.iczo • kapitalistycznej,
któ16 uzależniała coraz: bardziej na-sz kraj e:d
obcych potęg kapitalistycznych i doproiwadz·iła do klęski wrześniowej, waJ.czyli o so;u~
za Związkiem Radz.ieckim - w prze.r.:onalliu,
ż~ tylko w oparciu o ten ~ojusz możemv nt•wa
lić niepodległość Po.JGki. Walcząc z: włatl'lą ob·
swwic.zo - kapitalistyczni\, walczyli on.l tym
S'iffi)m o Polskę, o za.pewnie.nie J~j warunków niepodległego rozwoju.
K1asa il'obotnicza Polski; chyląc dziś swe
s"?t"ndary nad mogiłami Hibnera, Ru~cw
.sk;ego i Kn.iewskiego, oddając cześć Wtizystk'm innym bojownikom sprawy soc1alizmu,
m~1że z dumą stwier;dxić, że krew '.c!J. i dośw : adc.zenla. ach walk nie zostały z.nu711„wane.
L.K.. w_.
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Ziemią kupują, ziemią.„
Nie trudn-0 w miastach naszych na wlosnt
zauważyć woźniców, ,,pilotujących" fu.ry ob·
ładowane „glebą".
- Ziemię sprzedaję podwórzach - ziemię„.

krzyczą woźnice

po

Na ten wrzask wyłażą poniektórzy 1-0katorzy domów 1 kupują ziemię do doniczek tu·
dzież skrzynek balkonowych.
Jeśli chodzi o głównego lokatora „mlejsco·
waści", zwanej Ameryką Północną sprawa
przedstawia się nieco inaczej. Nie ma, oczy·
wiście, mowy o ziem/ do doniczek czy b'.llko•
nów. Rolę odgrywa grunt grubo większy. Np.
tzw. cięść !wiata, ale to marzenie. Nie to,
żeby nie starczyło forsy, zarobionej na ostat·
niej wojnie, ale, niestety, grunt nie na sprze·
daż. Pozostają więc jedynie mniejsze parcele,
w bl.iższej i dalszej okolicy USA, jak dajmy
na to, Grenlandia i Islandia.
ZIEMIĘ KUPUJĘ woła Departament
Sianu USA - ziemię„.
Co prawda ani Grenlandll anl Islandii Depar
lament Stanu nie kupi, ale to nic nie szkod?.i:
za to obie te wyspy „okupuje". Burzy się
wprawdzie prasa duńska z powodu tych wysp
- nic to jednak nie znaczy. „RACJA MOC·
NJEJSZEGO ZAWDY LEPSZA BYWA".
Ostatnio, jak wiadomo, „głód ziemi" wzrósł
ogromnie w Stanach Zjednoczonych A. P. „Ra·
da Pl(lllowai11ia politycznego", na czele której
stoi prawa ręka Marshalla - Kenman - oma·
wia możliwości przyłączenia KANADY do
U. S. A.
Hm, hm, faktycznie - ładny kawałek grun·
tu. Tylko niby ta ziemia stanowi tzw. domi·
niuin brytyjskie. Gospodarczo tudzież poli·
tycznie jest w f11zji z rządem Jego Królewskiej Mości, Jerzego VI. A tu z „tuz/i" kropi
do W. Brytanii jej sojusznik oraz protektor,
G. Marshall. Trafi czy nie trafi?
Zapewne lrali. No, bo niech by Wielka
Brytania spróbował.1 się sprzeciwić/ Sam Ken·
man daje do zrozumienia, że wówcza8 „można
będzie użyć presji dolarowej oraz innych
form nacisku celem zmuszenia Londynu do u·
stępstw i pogodzenia się z faktem definityw·
nej utraty dominium na rzecz Stanów Zjedno·
czonych.
Ciężka w tych warunkach
fest sytuacja
imć pana Bevina. Wmawia, biedak, przecież
od. dłuższego CZ(jlSU narodowi angielskiemu, że
niejaki wuj S. A. M. - to przyjaciel. Ładny
przyjaciel/ Tzw. ami-cochon (przyjaciel świ·
nia). Tylko powierzyć swoje losy jego przyjaźni, a wnet sprawdzi się finał znanej bajki
o fatwowiernym zającu:
„WSRóD
NAJLEPSlYCH , PRZYJACIÓŁ
PSY. ZAJĄCA ZJADŁY,"1

_i.
Tam. - )
....__

Zadania aktywu partyinego na
1
MIĘ:DZX
KAMIENNĄ GóRĄ

STALA WSPóLPRACA
>t

W jednym ze swoich dzieł tow. Stąlin pis'Z:e: o tym, że partia. która weszła na dr.ogę izola·
„Jakim by najlepszym przodującym zastępem cji od mas na drogę komenderowam.a masami
nie była partia, ja·kby dobrze nie była ·ona stacza się "s'lybko w odmęty terrorystycznego
reżimu.
zorganizowana, nie może ona przecież żyć
O decydującej sile, którą partii marksistow·
i rozwijać się beri związku. z bezpartyjnymi
masami, bez pomno~enia tych związków, bez skiej daje jej związek z masami m_ieliśmy
możność przekonanioa się na przykładzie !uto·
utrwalenia tych zw!ąz.ków".
Myśl Stalina pogłębia naszą wiedzę o parthl. wych wypadków w Oi:echosłow~cji. Gdyby ~e
Pokazuje ona, iż nie wystarozy że partia jest więź partii z narodem, Komunistycrma Partia
i·deologicznie I organiz.acyjnie jednolita i zwar Czechosłowacji nie ~tała by s.ię wobec zblokowanego atctlcu wewnętrznej
z.agra.nkzej
ta, że członkowie jej są uświadomieni itd.
Dopiero ścisły związek z szerokimi masami reakcji.
l my u nas w kraju wygraliśmy niejedną
cq;yni z niej siłę przodującą i kierującą narodem, która potrafi stawiać zadania i realiz<:>· wielką kampanię tylko dzięk.i wieTidemu za·
wać je. Wszelkie o<lerwanie się o<i mas ska· ufaniu, jakim masy darzą nas'Zą partię i nasz
zuje partię na izolację, na wewnętrzne zaskle rząd.
·
'
Rząd przy poparciu aparatu swego n.ie dat
pien'ie i w rezultacie - na polityczne inter·
by sam rady w walce z. org:ą spekulacyjną w
nacjońa!istyeąne zwyrodnienie.
Ostatnie zaś wypadki jugosłoWiańskie. Jlcz· kraju.
Brtwę o handel i stabilizację życia gospo·
ne areszty wiernych lin'~ komunistów. z.am<:>r·
dowanie
gen. Jowanowicza itd. świadczą darczego rząd wygrał dlatego, że obok czynni
----------------------------------------

I CZECHOSLOW ACKIM POWIATEM
.
TRUTNOVO
, , Obwód Kamienna Góra, położony. nad
granicą czechosłowacką, utrzymuje b. ży
wy kontakt z czechosłowackim powia·
tem
Trutnovo.
Wymiana
kulturalna
oraz wymiana wycieczek zespołowych,
która odbywała się dotychczas sporadycz·
nie (n1. in. udany występ czeskiego zespołu z Trutnova, zorganizowany w trakcie
tygodnia Ziem Odzyskanych) przybiera
obecnie stały charakter .
Z inicjatywy Zarządu Obwodu PZZ odby
ła się ostatnio w Kamiennej Górze konferencja delegacji czechosłowackiej przedsta
wicieli partii politycznych i orlf&Ilizacji
społecznych, na której ustalone zostały za
sadnicze wytyczne ze współpracy polsko•
czechosłowackiej, która obejmuje działy
Już od szeregu mie~ięc.y krążą w po111'iccie dyrektorem Gimnazjum i Liceum Stefanem Zię
kulturalno - oświatowy ,społeczny i spor- brzezińskim uporczywe wie§ci. że powiat ten ma tarą. i członkami Powiatowej Rady - Teodo·
zo8tać zlikwidowany. \Vicści te w pierwszym r~n Bujakiewfrzem i Janem Stankiewfrzem na
towy.

Powiat

GIMNAZJUM DLA DZIEOI ZAGROtONYCH
GRUżLICĄ

Z nowym rokiem szkolnym

zostanie urn·
chomione w Szklarskiej Porębie, pow. Jelenia
Góra 1 koedukacyjne ogólnokształcące gimnazjum, do którego będą przyjmowane dzieci oho,iga płci zagrożone gruźlicą. Gimnazjum będzie
się mieścić w specjalnie do tego celu przygotowanym budynku, położonym w niedalekiej od·
ległości od lasów " szpilkowych.
Przy szkole
będzie ordynować lekarz czu'l>njący nad stanem
zdrowotnym uczniów. Bursa, w której znajdzie
pomieszczenie 3.50 ucznió\V i uczennic, zaopa·
trzona będzie w najbardziej nowoczesne urzą
dzenia.
600 TON tELAZA WYDOBYTO Z DNA
WISŁY

brzeziński

nie

I

Młodzież

zlikwidowany

tz('dzie rozsiewają. lurlzie, którym Rpecjftlnie
zalE>ży na sianiu niepokoju i na opóźnianiu od
budowy kraji't. Skutek tych plotek - to w~trzy
manie się od poważ;niejszych inwe(!tycji miesz·
kańców samych Brzeziń,
to zwlekanie z za·
łatwieniem szeregu spraw w powiceie przez
chłopów, którzy nważają.,
że jak powiat zli·
kwiilują to mu~icliby ~woje ~prawy jeszcze raz

czelo przedłożyła ob. wojewodzie łódzkiemu
Piotrowi Sz~·mankowi wnystkie sprawy doty·
czą.ce rzekomej likwiaacji powiat~1. brtezińskie
go i prosiła ob. wojewodę o oficJalną. wypo·
wiedź w tej sprawie.
Wojewoda Szymanek oświailczyl, ie nie ma
mowy o likwidacji powiatu brzezit1skiego, że
opra.cowuje się szereg pewnych zmian, ma.ją.
od nowa załatwiać i t. p.
cych n\11 celu usprawnienie anministracji w na.Na. poczr)tkn "icrpni:t drlrgarja społ('czcft· 1szym województwie. ale zmiany te nie będą po
Rtwa brze7ifokirgo z prz woilnicz~cym Powia- legaty- na likwidacji, czy przesunięciu granic
towpj Rad.v Narodowej - Józrrfem źn hińskim powiatu hrzcziń~ldego ,a dotyrZllM tylko I wy·
starostą powiatowym -Stani~ławcm Ąniolem, I łącznie spraw administracyjnych.

Dożynki

wRetkini pod Łodzią

:Miej~ki Wyilzial: Dróg i ].fo~tóiv za. 11o§redPrzy współudziale Związku Mł<:>d'lieży Pol·
nict em firm SPB i „)tostostal", zajmu.fe eię skiej. Stronnictwa Ludowego oraz Samopomo·
wydohywaniem wraków żelazn~·eh mo~tóiv pod cy Chłopskiej w ubiegłą niedzielę odbyły się
Cytarlclą i mo~tu Kierhcdzia. Dot:-chczas fir- w Retkini uroczyste dożynki.
Przybyłych na
ma SPB wydobyła z Wi~ł." ok. 200 ton żelaza, urxzystość pn:edstawideli władz miejskich i
wojewódzkich w osobach wojewody łódzkiego
!'Zaś firma „Mostostal" 400 ton żelaza. Całko·
wite orzyszczenie dna Wisły przewiduje się ob. Piotra Szymanka, wiceprezydenta miasta
do dnia 1 grudnia br. Na dnie Wisły leży je- tow. Bugajskie!]o oraz prezesa W<:>jewódzkiego
szcze ok. 600 tnn żelaza ze zburzonego mostu Zwią'lku Samopomocy Chłopskiej ob. Kawcza
Kierbedzia. i 200 t.on żelaza ze zniszczonego ka powitała solą J chlebem z tegorxznych
ino tu dro..,owe~o pod Cytadelą.
zbiorów ob Maria Smier.howkzowa, tutejsza

.

będzie

najstarsąa

gosp'Jdyni. Zaproszeni !JOŚc!e otrzymali w darze pięknie pleciony wieniec e; kło
sów zboża z tarczą i utkanym na niej z kło·
sów żyta i pszenicy he·rbem miasta Łodzi.
Uroczystoci tej towarzyszyły ok':>!icznoścfowe
przemówienia oraz śpiewy i tańce ludowe ret·
kińskiej młod<zieży. Po czięśct oficjalnej ! arty
stycznej rozpoezda się zabawa przy dźwię·
kach orkiestry. Dochód z imwezy przeznacra
się n.a rozbudowę boiska sportowego, którego
brak odczuwa się dotkliwJe:
b.

Rawy Mazowieckiej nie

.

próżnuje
/

i daf e przykład starszym ... Jak należy pracować dla społecznego dobra

Wys1a~'l.m
oglądam jego

w Rawie, !paccruję po miekie,
dziwy. Mieszkańcy ogromnie są.
dumni ze swoich historycznych zabytków, które w danej chwili mało się różnią od innych
ruin o mniej starożytnym i nobliwym pochodzeniu niż te jakim poszczycit<. eię mogą. reszt·
ki ilawnego zamku książąt llfazowieckich. Na•
ogół jedl}ak miasto jest w 60 procentach zrujnowane i widok nipuprzą tniętych gruzów nie·
we~;ole budzi reflekRje.
Widocznie mieRzkańcv tu lubia
,zalewać
robaka'•, gdyż zdttn1ie1;a wielka iloś6 restauracji i barów, przy czym każdv na s tępny jest
brudniejszy od poprzedniego. Kontuary są, zaplamione i upst.rzone mur,hami, jak za dawnych czasów, w og6le lokale te do złudzenia
przypominają. zajazdy i karczmy
z op1sow
Dickensa, są. jednak pozbawione ich wdzięku.
W jednym z takich lokali gaRtronomicznych
postanowiłem

nabyć

kiełbasy,

którą

odkroiły

mi piezhyt czyste ręce. Gdy poprosiłem o papier, wprowadziłem wszystkiPł> obecnych w
prawdziwą. konsteraac,ię.
Wreszcie po długich

llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllUllllllllllllllllllllllll

poszukiwaniach zdobyto k&wałek papieru, wi·
dok którego głęboko mnie znRmudł. Na szczęście przypętał się do mnie jakiś pies
który
nie zwracając uwagi na papier z najlepszym
apetytem poż,vwił się moim projektowanym
śniadaniem, ja zaś smętnie powlokłem się da·
kj.
Przeb~·łem wicie nieuporz11dkowanych
placów 1 na. których wala.i'! się stare garnki, „końskie jabłka" i sterty gruz1Sw. Na wprost starostwa znajduje się właśnie taki pla.c, który
przy dobrych chęciach mó~lb.v być zamieniony
w piękny kwietnik, lub ogródek działkowy.
Gdy rozmnwialcm z mieszkańcami Rawy na
temat uporzitdkowani11. miaRta i rozbiórki spa·
lonych domów, odpowiedzieli, że właśnie ,,czekeją na kredyty" i :i:e wnet po otrzymaniu
przystąpią. do roboty.
N a szczęście w Rawie mieszka jeszcze spo-

Sladen1

na~z1.1cll

Wypłacono

się

w Zduńskiej Woli

I

k~ adm.inis-t-racyj~ego i gos.podar~·zego, 7!~~
ml: sob1.e w akcJi powazny udział c:iynnilta
spqłecznego. Dzięki ws.Półpracy s~erokkh ~as
robotniczych i chłopsktch reahzu1emy zwye!~·
sko nasze plany g?Spodarcee., a tworzone
o~ecnle we .wszystkxh woiewodztwach ~ po·
w1oalach komitety społeczi:e ?la pomocy _L.SCh
~ w kontroli ~ad spraw1edhwym wym1ar_en:i
podatku na wsi, w . wykrywaniu ur~yb1en
i oszustw w tei sprawie. w przestrzeg~m spra
wiedliwego stosowania ulg i'td - świadczą o
p<>wią:umiu obozu demokracji J><!lskiej z ~asami biednego c~fopstwa 1 przyniosą W7llDOzenie ich aktywl)oścl w walce z wyzysJdem .iku-

lackim.
•

* *

Uchwały lipcówego Plenum KC PPR w spra
wie naszych zadań na wsi WTyWają mało

i średniorolnych chłopów, do ws~echstronnego
rozwijania spółdzielni wszelkiego typu. wysu·
wając zadanie tworzenia również spółdzielni
rolniczo-produkcyjnych. Uchwały te otwierają
nowy etap w rozwoju naszego kraju. Są cne
do·ni06łym krok.iem naprnód na drodze od Pol·
ski Ludowej do Polski Socjalistycmej.
Jest rzeczą zirozumiałą, że historyc2'llle 7!Clda·
n.ie przekształcenia ustroju rolnego w Pols.ce
q; indywidualnej gospodarki na uspółdezielczoną
wielką gospoda-rkę rolną może być i będzie
dziełem nie jednej partii, a całego obozu de·
mokracjl polskJej, dziełem milionów ludZi
pracy. żywe i przychylne echa, które Pl011um
nasze wywołało w całym 'kraju, co znalazło
swój wyraq; między i.ru1ymi: w stunowisku
PPS, w uchwała-:h Zarządu Głównego Sam~
mocy Chłopskiej, w rezolucjach NKW Stron·
nictwa Ludowego i w Liicznych wypowiedziach
na łamach prasy - świadczą wymPWnie. że
partia nasza 1 tym razem wysunęła zadanie,
odpowiadające rzeczywistym interesnm i po·
trzebom biedn~h i średnich mas chłopskich
i -Oałej Polski ludowej.
Ale obok tego jest rzeczą bezsprzeczną_ że
wMtlllkiem skutecznego przełamania -ws-zeLltich
oporów reakcyjnych w walce o ten program,
że gwarancją
jego pełnego, zdecyd<:>wanego
I konsekwentnego uneczywi-stnienia jest w ramach wspólnego wysiłku całego obozu de
mokraty<:mego - przede wszystkim utywny
udzia.ł I pnie>downiotwo nanej partii,
Dlatego w oblicz.u

ważnych

redań,

które

stoją pr:z.ed krajem, całY nasz aktyw partyjny,
w szczególności ziaś aktyw wiejski musi jesz-

raił: głęboko

przemyśleć

leninowsko<sta11którą ona C7Jer·
masami. trzeba przede
wszystkim, aby każdy nasq; aktywista zrozu·
miał, że Komitet Centralny Partii to jest nasz
sztab generalny, nasz mózg lderownrlaz;y.
Partia jedmak jako ~ł.-:iść - to my wsz.yscy
razem, to szer·Oka wielotysięce:na ba.za aktywistów terenow)rch. Na nas t-eż spadnie obowią·
zek realizacji odpowiedzialnych ziadań Plenum.
Komitet Centralny,za nas tych zadań nie Z'rObi, a bl!ll: nas - ich nie wykona, trzeba więc,
żeby każdy sekretarz, każdy terenowy aktywi·
sta. każdy świoadomy czł')I}ek organizacji na
swoim odcinku pracy pomnażał i utrwalał w'ęź
partil z bezpartyjnym człowiekiem pra<"Y. żeby
miał tę głęboką świadomość, że każdy fakt
za·rozumialstwa, komenderowania, czy bezdusz
neg<:> biurokratyzmu w pracy partyjnej, prrecina więź pa,r tii z ma~ą p.ozapartyjną i izoh1jP,
partie od niej, żeby wielką naukę Len>ina·Sta·
lina o parbid umiał przetwar'Z:dć w, żywą prak·
tykę codidennego czynu.
Jerzy Nawrot
C?.e

nowską naukę o partii.
pie ze swego związku z

o sile,

Komunikat
Wydział

natychmiast zarobki

Dnia 7 sierpnia w ,,Glosie'' ukaziała się no·
tatka pod tytułem: „C'Zekamy na ·wypłaty".
Dotyczyła on.a opóżnienia wypłat
r<:>b-Otników
drogowych w powiecie wieluńskim. W związ
W dniu 10 Aierpnia 1018 r. samochód cięża ku z tym otrzymaliśmy wyjaśnienie z Wydzia·
rowy marki ,,Ford'' nr H 251GS firmy Kaniec- łu Powiatowego w Wieluniu. gdzie między in·
ki i Ska Łódź.' ni. InżyniC1r~ka r.r 4 przejeż
dżał przez Zduńską Wol(l wioząc
bydło.
Na
nkntek nanmiernej szybkości oraz śliRkie,i szo
r;y ~amochód wpadł na chodnik i uderzył z całej siły o drzewo ,które zos tało
złamane, a
samochód wywrócił się. Ofiar w lud ziach nie
było. Dorhoilzenie
w tej sprawie prowadzą
władze MO w Zduńskiej ''Soli.
Na tej Ramej ulicy,»«
w dniu · 22 hm. w nie·
dziele o godz. 11 M. Z i elińska (!. 17) usiłowała
przejść na. drugą stronę jezdni, uczyniła to tnk
niezręcznie, że dostała się pod samochód i do·
znała zł a man i a nogi. Przewi eziono ją do Szpi·
ta.la Powi;itowego w Sieradzu ..

'V

arty]!.ulow

po u•azuniu

Pechowa ulica

ro młodzieży. Junacy i junaczki „Słutby Pol·
Me" nie czekają, z Zll.łożonymi rękami aż im
przydzielą. kredyty z Warszawy czy l.odzi, ale
sami biorą się do porządkowania. ruin.
pre.·
cy te,j Rawa może poszczycić się także i przo·
downikami. Obecność takich chłopców jak Gą·
sek, Cholewski, Stulak i Pachnicki pozwala
wierzyć, że nie wszystko śpi w tym mieście.
.Młonzież prawdopodobnie pójdzie
po nowej
drodze. Na razie młodzież „Służby Polsce" uporządkowała gzcreg placów, praruje przy fun
<lamentach gmachu na przenszkole, w czasie
j żniw pomaga~a ~ mają.tkach, urządziła. sobie
nawet strzelmcę I t. p.
Wierzymy, że z pomncll- te.i młodzieży Rawa zmieni wkrótce swe oblicr.e i będziemy
mogli napiRać, że z miasta gruzów i śmieci
stała się miastem ogrodów.
(S. B.)

•

WSI

na1zej notathl
nymi ozytamy: że zwłoka w wypłacie rob~m·
kom z.a okres od 1 do 15 lipca trwała około
2 tygodni. Zwłoka sp'.lwodowana, zaś została
chwilowym brakiem gotówk,i w kasie Wydzia·
łu Pow. Zarobki wstały na1y<:hmiast wypłacone.
·
·

Administracyjno Samorządo
wy wzywa wszystkich radnych człon
ków PPR do obowiązkowego stawiennictwa na posiedzenie WRN, które od
będzie się dnia 27, 8. br. o godz. 9-ej
rano w gmachu Urzędu Wojewódzkiego przy ul. Ogrodowej nr 15.
KW PPR
Wydział Adm:in.-Samorz.

Przygody
Jasia

ALKOHOL Nlr.szc$CH Wiercipięty

CZkO\VIW i NARODU.
Pif, paf!

WJ'.dawca: W?j.
Dział ogłoszen:

Uciekł1

Postrzelony? l1~łr-'•..,,-

.1~

A to co?

„

~omitet PPR w Łodzi. Ko mitet Redakcyjny. Red. i Adm. Łódź, Piotrkowska 86. Telefony: Redaktor Nacz. 216-14. Sekretariat 254-21. Red. nocna 172-31,
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l'EATa WOJSKA POLSKIEGO
Z powodu remontu w miesiącu sierpniu
teatr nieczynny.
TEATR POWSZECHNY
OSTATNi TYDZIE:&
Dziś o godz. 19.30 sztuka G. Zapolskiej
„2ABUSIA" z gościnnym występem Ireny
Górskiej w roli tytułowej. Jest to najlepsza kreacja aktorska tej artystki młodego
pokolenia. Obok Górskiej biorą udział: E.
Drozdowska, H. Krzywicka, M. Stróżyńska
Z. Truszkowska, J. Zarubin, J. Dwornicki,
Filus i Z. Kęstowicz.
W nieooelę, dnia 29. 8. dwa ostatnie przed·
e~awienia o g·'Xlz. 16.30 i 19.30.

Rower to wielki przyjaciel
Turystyką kolars~ą

człowieka

pow!nny za;nter esować się wszvstk:e. kluby fabryczne

Aby ł>a.rdziej jes:z
cz-e niż słowami za

z.

TEATR KAMERALNY W DOMU

chęc.ić

ŻOŁNIERZA

Teatr Letni „BAGATELA" Piotrkowska 94
OSTATNIE DNI
MUSISZ BYC MOJĄ"
Uwaga: Wszystkie kupony wydane z wcre~
niejszą datą są ważne do dnia 3 września rb.
Począi:ek przedstawienia o gode:. 20-tej.
KOMEDD

MUZYCZNEJ

mieszkań·

ców miast do tu·
ry6tyki lkolarskiiej,
z.amie6zcz.amy swreg zdjęć jednej z
takich wycieczek,
oirganizuje
ja.kie
sdę często na terenie Związku Ria·
dziieckiego dla pra
cowników i ich ro
dzin w wiei.kich
zakładach przemy·
sk>wych dając' im
możność JPrzyjemnego i pożyteczne
dla zdrowia
go
spędzenia czasu na
powieświeżym
Na wycieczce kolarskie/ tr:zu z daila od
trzeba być prrygotowanymzgielku i z.ad•1ćhu
wielkich mi.a.st.
i na to.„

ul. Daszyńskiego 34
Dziś teatr nieczynny.
W najbliższych dniach premiera sztuki C. Oe
Peyret-Chapuis „PAN PIC'' w opracowaniu
e:nakomitego reżysera scen polskich Janusza
Warneckiego. Udział biorą: Hanna Bielicka,
Krystyna C1echomska, Halina Głuszkówna,
Czesław Guzek, Irena Horecka, Wanda Jaku·
bińska, Janusz Jaroń i Michał Melina. Dekoracje Stanisława Cegielskiego.

TEATR

pracy

,.LUTNIA•

Otwarcie sezonu bokserskiego

Piotrltowska 243
Dziś i dni następnvch o godzinie 19.15
„CNOTLIWA ZUZANNA", operetka w
3-ch aktach J. Gilberta.
Bilety wcześnie i do nabvcia: ul. Piotrkow
ska 102, a od. godz. 17-e) w kasie t'eatru.
W niedzielę kasa teatru czynna od godz.
11-ej.

ulegnie

LETNI TEATR „OS-A"

Cała rodzina w kom.plecie

Zachodnia 43, tel, 140-09
19.30 punkt. Komedia muzyczna R. Benackiego pt. „Rozkoszna dziewczyna".
H. Makowska w roli tytułowej oraz
B. Halmirska, St. Piasecka, W. Brzeziński,
M. Dąbrowski, Wł. Kwaskowski, T. Wołowski, L. Sadurski i inni.
. Reżyser: T. Wołowski. - Orkiestra pod
batutą Z. Wiehlera. - Dekoracje: J. Galewski. -Tańce L. Sadurski. - Nowa wystawa. - Modne stroje.

Jedną z n.ajprzy·
jemniejszych roz
polącwrywek
. nych ze spo-rtem i
_,_.r.,~-' to dostępnych dla
, ·" , każdego jest tury·
,, 6tyka kolar5ka. I·
• 'I\ leż to n.iezatartyoh
.'{,, ' \nawet do póżnej
·. :, :.· 6tarÓści wrari:eń do
,~$
· . , · starcryć może węcLrówka na .kole,
" cz.y to w~ną
wiosną, C?.y latem.
'~· czy tet j~denlą
nie tylko po asfal
ta.eh auto6trad, a·
4 le również po zwy
.~·l kłych naszych pol
'"' • 6k.ich drogach wi·

i

miejscowości

zabytkowych powinny

zająć

. &ię w pierwszym rzędzie kluby fabrycme, a

właściwie

Tury6tyka w ikJlubach f.abry=ych nie jest
do tej pory znaną, miejmy jednak nadzieję,
że z.najdzie się z czasem kilku jej xwolenn.i·
ków wśród załóg fabry=ych, którzy zajmą
6ię jej propagandą i przyczynią 6ię do z.awiązywama sekcji turystycznych p~y swych klu
bach, a wówc74s z pewnością pójdą za ich
p.rzykładem ii.n.ni i tury6tyka illd61.a pory6ka
6obie szybko nowe kqidry miłośników ~ to
jących się wśród kadry pokaźne, gdyt porwie ona nie tylko
łanów
złotych
zbóż, czy też wc:ne młodzi.et, ale i. starsrych, dla których 6po•rt
snych podorywek wyczynorwy Jest Jut niedostępny.
W tym roku jest Juli: mooo za późno na or·
jesiennych.
Wydeczkaml ko gan.izację eekcji turystycznych, ale w przy·
la·rsk.im.i połącrony szłym roku nie powinno kh zabraknąć w tad·
mi z planowym
zwiedzaniem cie- nym klubie fabrycmym, o !Je idea wychowa·
okolic n!a f.izycznego ~ ma pozostać im obcą.
kawszych

KINA

I
I

sekcje turystycwo..Jcrajoznawcze
przy tych klubach. Nie6tety, kluby fabryczne
zbyt wielki kładą nacisk na. 6port wyczynowy
zapominając, ze zasadniczym ich celem jest
nie .hod~wla asów, lee~ umasowienie wych?·
warua .fizycznego, ale mi: pr.z.ez boks_, cz-y p.ił·
kę nozną, lecz przez zbiorowe lekcje gimna-•
styki, gry spMtowe .i turystykę pieszą, czyi
też kolarską.

opóźnieniu

Inauguracja sezonu bokserskiego w Lo·
dzi wyznaczona na sobotę dnia 28 bm.
ulegnie zwłoce. Mistrz Polski, LKS, bawi
obecnie na Pomorzu, a bez zawodników tegu klubu spotkanie nie spełniłoby propa·
gandowego znaczenia i byłoby mało atrakcyjne.
Conoordia i 0 trko k 0 twi
.era ~ezon W
ws a
P
~bot~ z C~·em częs~c~owsk?11· Kilk;t zaw~dmkó'?' p10trkowskieJ druzyny dzielnie
spisało się na Igrzyskach Związków Zawodowych, W.obywając dwa złote medale i
jeden srebrny, wobec crlego mecz sobotni
zapowiada się interesująco .
. •
, . .
, . .
MOWJ. s1~ rowmez o zrmaru; w _kalenda·
rzylm o mistrzostwo okręgu łodzkiego. Połączenie Victorii i IKP spowoduje redukcję
w tej konkurencji z siedmiu drużyn do pię·
ciu. Zrozumiałe, że w tym wypadku musi
na5tąpić rozlo5owania :nowego kalendarzyka
spotkań mist.r.towskicl!.

ł

- „Moja miła"
18.30, 20.30 w niedz. 16,30
- „Ostatnia szansa"
17.30, 20 w niedz. 15
U"OSław1·a
:
:
6
„Lekkomyślna siostra"
BAŁTYK go~. 16, 18.30, 21 w niedz. 13
WARSZAWA PAP. Na stadionie Wojska
GDYNl1A - „Program Aktualności Krajowych
Polskiego w Warszawie w obecności rekori Z11granicznych Nr 26"
dowej liczby widzów przybyłych z todzi,
godz. 11, 12, 13, 16. 17. 181 191 201 21
Sląska, Krakowa, Radomia i pobliskiej okoHEL - „Syn pułku"
licy rozegrano międzypaństwowy mecz pil·
godz. 16, 18, 20 w niedz. 14
ka.rski: Polska - Jugosławia zakończony
MUZA - „Siódma zasłona"
Nie straszny dla nas
godz. 18, 20 w niedz. 16
nikłym zwycięstwem .drużyny jugosłowiań·
deszcz„.
POLONIA - ,Zielone lata"
sklej" stosunku 1:0.
godz. 16. 18.30. 21. w niedz. 13.30.
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PRZEDWIOSNIE - „Dziewczęta z baletu"
gode:. 18, 20 w niedz. 16
Pięściarze
ROBOTNIK - „Kwiat miłości"
godz. 17, 19. 21. w niedz. 15.
ROMA - ,,Postrach mórr"
godz. 18, 7,1) w niedz. 16
REKORD - „Rosanna siedmiu księżyców"
g?dz. 18, 20.30 w niedz. 15.30
Niedawru> odbyło 6ię otwarcie sali 1Jrenin· n.i.a spo·r\owe: dorabinę, trapezy, ltimną wodę V.id.li Schmidta, amerykaninia z pochodzenia.
STYLOWY - „Bolero"
gowej dla zespołu LKP, połączone ze s!krom.ną bieżącą. Jednocześnie mogą trenow.ać na niej Trener ten pierwszy nauczył naszych pięśc:ia
godz. 16.30, 18.30, 20.30 w nledz. 14 :iO
uroczystoŚcią tego bogatego w tradycje spor· koszykarze i siatkarre. Czte-ry piece zabez- rzy kontrowania. Pod takim to okiem trenują
SWIT - „Dragonwyck''
pieczą zawodników w porze jesiennej i zimo· obecn.ie bokserzy IKP, o iktórych chodzą 6łu·
towe klubu fabrycżnego.
godz. 18, 20.30 w n Edz. 15.30
Przed wojną respół [KP posi.adał salę tre· wej od chłodu. Za salą gimnastycz.ną z.najdu· chy, że połączyć &ię mają z pięścia-rzami .,V'.<"to
T~CZA - „Okoliczności łagodzące"
ten.hsa rii", Gdyby to rzeczywiście nastąpiło, mieliningową przy ul. Jerzego 22. Okupant zde- je się pomieszczenie dtla rozgrywek
go<1z. 17, 19, 21 w niedz. 13
byśmy nowy, silny zespół, grożny dl.a czołowastowal ją. przeznaczając na wairsztat me- s.tołowego.
godz. 17, 19, 21 w nledr. 15
Dzięki uprzejmości dyr. Borowiaka., ze.spół wych nawęt drużyn na6zego okręgu.
TA TRY rw ogroOdzie) - ,,Miasto Be<zprawla" chankzny. Na tej samej po6esji znajduje się
Na zakończenie wa,rto dodać, że sala, z któ
obecnie budynek szkolny Il Gimnazjum Prze- IIGP będzie mógł na tej 6ali kontynuować tre·
godz. 16.30. 18.30, 20.30, w niedz. 14.30
którego uczniowie pełnJą n.ingi bokserskie. Je6teśmy właśnie na dnau· rej korzystać mogą pięściarze, koszykarze 4
mysłowego PZPB,
WISŁA - „Zielone lal'.a"
(dawniej guracyjnyrn treningu. O-Obywa on się pod kie s.iatkarze IKP posiada obszerny balkon mopraktykę w zakładach PZPB Nr 2
godz. 15.30, 18, 20.30 w niedz. 13
Poznańskiego). Dzięki inicjatywie dyr. uczel· runkiem instruktora Kowalewskiego. Kowalew gący pomieścić około 100 o6Ób, które będą
WŁó~TARZ - ,,Miasto Be7lprawfa"
ni Borowiaka urządzono w gimnazjum 6alę ski był swego cz.a.su sparring - partnerem. mogły obserwować treningi 6wych pupilów.
godz. 17, 19, 21, w niedz. 13
I gimnastyczną, która jest więksui od tren.in- Chmielewskiego, póza tym Kowalewski koWOLNOSC - „Lekkomyślna siostra"
ł
gowej YMCA. a p.rzed~ iwszyst!k.im wy:ż6ui r-zy6tał z cennych wiadomości treile,ra oJ.imgodz. 15.30, 18, 20.30 w niedz. 13
(10 m). Posiada ona również feP6Ze urządze- pijs.k.iego dla na6zych bokserów w r. 1936 „W pog')ni za mężem"
ZACHĘlTA godz. 18. 20.30 w niedr.r.. 15.30
Ha marginesie iubi1euszu lOZPN-u
W związ.ku z Jubileu5z.em ł.Ózl>N-u, odbędą
się w prowincjonalnych mia~tach mecze o puzwycięża
char jubilata. Już w niedzielę dnia. 29 sierpW sali przy ul. Stalina 17 rozpoczęły się J Waga półśrednia: Kubat Jan (LKS) zwy· nia spotka 1nę w Kutnfo reprezentacja tego
ZduAskieJ Won
m:as·ta z takąż z.e Zgierza. W Zduńskiej Woli
Rozegrany w niedzielę mecz piłkarski w indywidualne mistrzostwa okręgu łódzkie- ciężył Kramera (Gwardia). Wszystkie te gos.podarze 6toczą walkę z Pabianicami, w
zwycięstwa uzyskano przez położenie na Skierniewicach odbędzie się mecz Skierniewigo w zapasach.
Zduńskiej Woli między K.S. „Metalowca·
Pierwszy dzień turnieju przyniósł nastę· łopatki.
ce - Łowicz, a w Piotrkowie: Piotrków mi" i K.S. „Gwardia" zakończył się m.służo
Waga średnia: Kubat Mieczysław (LKS) Tomaszów. W tydzień potem, to jest dnia 5
nym zwycięstwem drużyny łódzkiej w sto- pujące wyniki:
Waga kogucia: Plewiński (Wima) wy- wygrał z Lenartem (Wima) w 1-szej mi· wrz.eśnia odbędą się półfinały, przy czym
sunku 3:1 (1:0). Bramki dla zwycięzców
6pot·
spotkają się zwycięzcy z poprzednich
nucie jednak złożono protest odnośnie
strzelili Boroń 2, Goszczko 1, dla pokona· grał z Piechockim (LKS).
kań. Dnia 12-go wrześni.a finał odbędzie się
•
wyniku.
tego
(Gwardia)
Ignaszewski
piórkowa:
Waga
·
nych Muzaj.
Waga półciężl<a: Matusiak (Gwardia) w Łodzi na przedmeczu zawodów o puchar
pokonał Skoneckiego (Wima). Wolski (Bo·
Drużyna łódzka ·w spotkaniu powyższym
ś. p Kałuży: Kraków - Łódź.
dobrym poziomie ruta) uległ Urłianiakowi (LKS). Ten sam Olejniczak (LKS). Wygrał zawodnik Gwar
zaprezentowała się na
Turniej prowincjonalnych ze5połów~ o putechniCZI}.ym i przez więkSIZą część zawodów zawodnik przegrał rownież z Ignaszewskim. dii w 4-tej minucie.
w celu popularyzacji
urządził ŁOZPN
d:a1
Waga ciężka: $!iwkowski (Gwardia) Wy
Waga lekka: Urbański (Gwardia) prze·
posiadał przygniatającą przewagę. N a WY·
sportu piłkarskiego na prowincji. Zwłaszcza
(LKS).
Szadkowskim
z
punkty
na
grał
(Wima).
.2ureckiego
do
grał
łódzkiej zasługuje
różnienie w drużynie
dla Skierniewic i Zduńskiej Woli będzie to
bramkarz Warzyfu!ki, który bronił brawurt!ccodzienna impreza sportowa. Sądzimy, że
rowo, oraz Grzybowski, Szymczak i Matuswe propagandowe
spełni ona w zupełności
siak.
zadanie A o to tylko chodziło organizatorom
D-030241 .
l jednocześni" iubilatom,
ADRIA
.godr.
BAJKA
godz.

J

Polska 1o(1 O)

I KP

olrzymali dach nad

„Gwardia"

l

I

Zapaśnicy walczq

o mistrzostwo lodzi

w

I 100.000 czyta „SPORT", czy ty także ?-I

glow~

• ••
f ron em do prow1nc11

