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WARSZAWA PAP. Na no<tę polską wl
si:, •awie uchwal konferencji londyńsk,iej od·
no1\nie Niemiec, złożoną przez ambasadora R.
P. w Londynie dnia 18 czerwca 1948 r. mini· j
str<rwi Bevinowi, Rząd Polski otrzymał odpo·
··:'.edż, którą podajemy w obszernym streszcze
:i;.;u:
Zdaniem rządu brytyjsk~ego trzy mocarstwa
zachodnie czyniły wysiłki dla osiągnięcia po·
rozumienia cztern • mocarstwowego w sprawie , Tiemiec -za poś.redndctwem Rady Mini.·
f'lrów Spraw Zagranicznych i Sojuszniczej Ra·
dy Kontroli w Berlinie, jednak vrysiłki te zoi;talv udaremnione w następstwie stanow:„ka
Związku Radz.ieokiego. Rząd brytyjski ubolewa
z powodu nie osiągnięcia porozumienia c1terech mocarstw, jednak nie poczuwa się do 'Jd·
pow'edzialności za brak takiego po:ozum!e·
nia.
Rząd brytyj1';ci nie
godzi się ze stanowis·

•

stu wydatków, związanych z okupacją Niemiec i uważa się za uprawniony do p0<l;ęda
odpowiednich kro1ków w celu !l:mn:e.1Hema
ciężarów brytyjskich płatników podatkowych.
Rząd brytyjski me może bowiem dopuśc : ć do
kontynuowania stanu, w którym faktycznie
płaci repa.racje na rzecz pokonanego niep;zyiac1ela.
Rząd brytyjski uważa, że podjął on wsze!·
k.e możliwe kroki w celu z.niszczOO::a m;J:~arnej potęgi Niemiec, na której opiera się moż·
liwość prowadze,nia polityki agresji.. Uchwały londynskie zapewniają zdaniem rz.idu
brytyjskiego rozbrojenie i demilitary<:ac.ię
Niemiec oraz zapobiegają możliwości na<ia'ly·
cia gospodarczego potencjału Zagłębia Ruhry
dla celów agresywnych. Uchwały londyń->loe
nie przeszkadzają również socjalizacji ciężkie
go przemysłu n:emieckiego, którą rząd brytyjskj.. popiera.

Rząd Drytyjski nie zamierza dawać Niemcom
pierwszeństwa w odbudowie przed potrzebami
krajów, które ucierpiały w następstwie agresji niemieckiej. Jeżeli jednak niektóre kraje
znalazły się w niedogodnej sytuacji wskutek
odmowy uczestniczenia w marshallowskim
„planie odbudowy Europy", to rząd brytyjski
uchyla S1ię od odpowiedz:iali!lości za ten stan
rzeczy.
•
Rząd brytyjski nie może zgo-dzić stlę ze sta·
nowiskiem rządu polskiego, że uchwały lon·
dyńskie pomijają kwestię demokratyzacji Niemiec. Zapewn·iają one bowiem zdrową struktu·
rę polityczną Niemiec, opartą na systemie fe·
deracyj~ym.
Zdaniem rządu

brytyjskiego demoikratyz.acja
Niemiec zachodnich jest zapewniona, dopóki
mocarstwa zachodn~e kontynuują okupację
swokh stref, natomiast nie uważa, by pa-rtie
polityczne w radzieckiej strefie Niemiec opie-

~~=~fa~{~!P~~~e=~~e:~!E!r:r:z~1f~~:~ Odp·ow1·e·dz· Rządu

związku z tą kwestia rrząd brytvjE'lq uważa za słuszne prz rpomnieć rząd.:iwi pel
~'k em11, Ż" m::hwałv ooc.zdamskie w 'ipri-vie i~
chodnKh qnmi<: P1Jlski nie zostały r·1wz;ęfe

st'ami. W

przez '''S'Zvstkie cztery morar<:.twa. gd~ F·an·
qa nie UC'1:esh·11<:Zv!~ w decyzjach w "'P''!<I' e.
r:r n c ro!Ekid:!.
Zdamem rządu hrytyiskfoqo ka±~e z me>·
c:a tw okupujących Niemcv je5t \1 ·~wn one
r>arar:J.zać „.ę z ;'1l1ymi mocarntwam1 w ~pra·
'•ach. dotyczącvch kh stref okupacyJ:W<
w
' Pmczech. Każde z tych mocarstw moill •ów·
n·€± konisultować się z nań„-lwami. n;e bi~·ary
m' udz:alu w okupacji Niemiec, w spra.w•e ,ęh
i„I resów.
Rząct bryłvjski nie może dopuścić !io w"l.10-

„

~~~;'C:;:co':ear:~:;::~ ~!~a~!e~ t~~i;~;~:;~~

grze uprilwianej przez zgranych szulerów poli-.
tycrnych spod malm Jtacrkiewicza. Mikolaicryk~. S'l!<nko-ws~iego, . Bora-Komorowskiego.
Oku.llcklego. Ar<:111zewskle~o, Pu~;ik.t.
Nle o walkę z Niemcami im chodziło, lecz o
waJ~ę przl:{1w ludowi polskiemu. Dla utrzy.
mania władzy w Polsce w rękach kliki Iondyń
skiej gotowi byli na sojusz nawet z diabłem,
nawet z imperialistami niemieckimi
Oto wyjątek z dyrektywy gen. Okulickiego
(Termita), zastępcy Bora-Komorowskiego do pul
kownika Szczurka (Sławbora), szefa obszaru
zachodniego (Poznań) który odsłania tajemne
plany kliki „londyńsktej".
„Zwycięstwo ZSRR pisał geJ1- Okulicklbędzie nie tylko grozfć interes'Jm Anglii w
:Europie, lecz i cała Europa będzie w strachu.„
Z uwag! na sw~ interesy w EUl'opie, Anglicy
będą 1mu.szen! PrIY<>tąpić do m-0bi\izacjl sil w
Europie przeciw ZSRR. RZECZ JASNA, żE MY
STANIEMY W PIERWSZYCH SZEREGACH
TEGO EUROPEJSKIEGO ANTYSOWIECKHlGO
BI.OKU, NJE MOŻNA TEŻ w OGOLE wvo~
BRAZIC SOBIE TEGO BLOKU BEZ UDZIAŁU
W NIM NIEMIEC, KTÓRE POZOSTA WAC
BĘDĄ POD KONTROLĄ ANGLII".
Te słowa pisał pan generał Okulicki w tym
Właśnie czasie kiedy źolnierz radziecki i polski, ramię priy ramieniu wypędzali najeźdź.
ców niemiecldch z Polski, gdy wznosili słupy
graniczne Odrodzonej Polski na rubieżach
Odry i Nysy łużyckiej. Wyst_arczy uważniej
przeczytać zbrodniczą ,dyrektywę" gen. Oku.
Iickłego porównać ją z akcją Trumana Marshalla i Bevina,akcją odbudowy imperialistycz
nych Niemiec Zachodnich. dyszących Ządz11odwetu!.ti!1Yszących nienawiścią, do wszystkiego
co polskle. aby zrozumieć jak obca, jak wroga
P.olv.e była polityka zbankrutowanej kliki łon
dyń ski ej
Trze.ba było tak głęboko, jak oni gardzić
f nlenaw!dzleć !11d polski, aby bez drgnienia
sumienL.. uucir \\'arszawe. i lud w„.,.,.zawski na
•.agładę

w

roku 1939 zawarł on traktat o wzajemnej po•
mocy z Polską" i pie<rwszy przyszedł z pomocą Polsce ,;przez wypowiedzenie wojny Niem·
com".
Jakkolwiek rząd brytyjski uzna.je zaintere·
sowam.ie Polski przyszłościci Niemiec i byłby
rad naradzić się ze wschodnimi sąsiadami Nie·
miec, tak samo, jak z sąsiadami zachodnimi, to
jednak uważa za stosowne wyciągnąć wnioski
z Ms·to•rii rozwoju „planu odbudowy Europy",
do którego rząd poh;ki ustosunkował się ne·
gatywnie. Zaproszenie Polski do :naradzenia
się z rządem brytyjskim· w sprawie Niemiec
nie służyłoby, zdaniem rządu brytyjskiego,
„żadnemu użytecznemu celowi", a nadto „po·
stawiłoby rząd po·lski w kłopotliwej sytuacji
w jego stosunkach ze Związkiem Radziecklm",
Rząd brytyjski jest zdecydowany n~e rozdt:ie
lać Europy, ani nie dawać zachęty do odżycia
silnych Niemiec, jednak zastrzega sobie pra·
wo przedsiębrania tak.ich kroków, jakie uzna
za kon[eczne dla sprostaruia sytuacji, za którą
nie czuje się odpowiedzialnym.

Polsk·1ego - Bev·1now1·

W odpowietizi na pow~z zą. noti; rzą.du bry·
tyjsk1ego, 1mb11~arlor RP. w Londynie, .Terzy
l\firhałowski złożył w dniu SO lipca l.918 r. mi
ni•t ow
F"viwwj. ll"te
o r~stępnj1vym
brzmieniu:
Rząd mój z UVł\ł~ą przest•irliował odpowiedt
Rządu .T.K.M,
na notl' po}$ką w ~prnwie
uchwnł
konfere!lcji lonuyń kiej t..,.zech mo·
ear~tw, z udziałem państw Bcnelu n. Po zapoznaniu sii: z argumentami Rzą
J.K.:M.
Rząd Polski musi jednak stwierdzić, że jego
obawy Wyrażone w poprzedniej nocie nie tylko

nie zost;i.ły rozproszone, lecz wzmagają, się niemieckich, były nieuniknione, jak to usiłują
jeszcze, wober już widl'cznych fat.alnycb skut-l uzasadnić notą Rządu J.K.M.
ków re.iii!;; eji tyrh uchwał w Niemczech.
Prz:vpomnieć naleiv, ż<> lrnlejric e.tapy poro·
. rl
„.i ·· · b ob·P r' '11 f'
z uwa i zn~ 1 wa, , si
<'
e~h mocarstw
okup~n~ to, ż
w odpowiedzi Rządu J.K. (. zo~tały cych ~·iemcy w Aprnwie tr:1ktatu poko,jowego
poruszotu.' i ?agAdnie'!ia nie związane hezpo z ·iemca.mi, do konferencji 'Iinistrów Spraw
śrrrlnio z treścią ucl1~·ał konferencji
trzech Zagranicz.n;vch w grudniu HlH r. włącznie,
mocarstw w Londynie - nawiązać w dalszym prl'ynosiły w rr~ltarie szere!! uzgodnionych
ciągu tej noty także i do tych problemów.
postanowiE'ń. Ten fakt stwarzał podstawy dla.
Rząd polski nie może się zgodzić ze stano- rozwiązania.
do końca sprawy niemieckiej
wiskiem, że jednostronne rozwią.zania, narzu- przez zgodną współpracę czterech mocarstw.
cone przez konferencj~ londyńską w sprawach
Niestety, te uzgodnione postanowienia były
ud'.'-remniane przez politykę jednostronnych
działań, jak to miało miejsce po konferencji
moskiewskiej w maju 1047 r., przez powołanie
odrębnego aparatu gospodarczego, administra·
cyjnego i kontrolnego dla Niemiec zachodnich
RZYM. PAP. Rozgłośnia rzymska poda-1 Ie~raficzncj Togliatti otrzymał zaproszenie i prze~ ogłoszen~e odrębnego planu przemysło·
ła w. sobotę wiadomość, że Palmiro Toglia- od czechosłowackiego ministra zdrowia wego t reparacy.Jnego dlii strefy anglo - a.mery·
tti opuścił szpital.
ks. Plojhara !'!pędzenia okresu reknnwales- kańs~iej . o;az, jak to miało miejsce po konfe·
Według informacji Czeskiej Agencii Te- cencji w Czechosłowacji.
renCJl ministrów spraw zagranicznvch w Lon·
---·------dynie w wudniu 1!'.147 r. przez obe cnie realizowane uchwały konferencji trzech mocarstw.
Rząd Polf'ki
niezmiennie traktuje Z"'Otl·
·
ność dzia~ania czterec~ wielkich moc'~rstw.~ ja·
k_o wfaścnrą ~w~rancJę słu~znego uregulowania spra~y N.1em1Pc i hr>zpieczeń~twa. i prze•
przemysłu węgloweao
konany JP't, ze W"trm1ki dla takiego 11re,,.ulo.
9
r
.
2'
wania Istnieją. o ile tylko dotychr.zas za;arte
KATOWICE PAP. Rosnące z miesiąca
W dniu 31 lipca rb. polski przemysł wę- i obowiąz11.ią:ce pnroz11mienia. moca,rstw w sprana miesiąc wysiłki polskiego górnika nad glOl'ry nsią.gnął po [az _ni<;rwszy w swej hi- wie Niemiec będą. respektowane, a decyzje
podniesieniem wydajności pracy i wykona- ston1 6.000.000 ton miesięcznego. wydoby- p~dą pozostawione organom do tego upraw.
.
,
cia. Sukcesem tym rozpoczyna się nowy ruonym.
mem przedt~rmmowym panstwowe.g~ pia- etap pracy polskiego przemysłu węglowe
Rząd polski mn~i stwierdzić, że argument·
n~ wydobycia węyJa zostały w b1ezącym go, na jego drodze rozwojowej, na którą przytoczony w punkcie 4 noty Rzadu J.K.M.
miesiącu ukoronowane nowym wspaniałym wprowadziło go obejmujące coraz "" "'3Ze nie posiada żadnego związku ze sprawą komsukcesem kopalń polskich.
rzesze górników współzawodnictwo
(Ciąg dalszy na str.
._._ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _._._._._._.__w w - - - - _ ,

--------------------mm----------------

Smutna rocznica Togliatti opuścił
•
•
.
~łę~'Jkl boi wywołuJe w kazd~ z nas wspo
mnieme o tragicznym powstaniu warszawsldm.
__
.
1
Setki tys...,._y warszawia.ków. rrzede wszystkim robotników, chłopów i inteligentów po
bnhaterclm złożyło swe życie w beznad1lejnej
«'alce. Legła w gruzy ukochana stąilca nasza,

rały
się na żywiołach demokratycznych.
Rząd brytyjsk!i „z dumą przypomina, że

szpital

"'Jls pan1aI„ suk ces

0

e

polskieoo

2-ej)
Włosz

~..._,..._,..~.._,..~W~'W'WW'WWW~

Faszystowskie r.zqdy

De Gasperi probuje terrorem zgnieść opozycję. Więzienia zapel11iają się uczestnikami strajku powszechnego
RZYM, PAP. - Zastępca sekretarza generalnego Włoskie Partii Komunistycznej Lu'.gi
Longa w przemówieniu, wygłoszonym w izbie
deputowanych napiętnował „antyludową i pro
wokacyjną, politykę rządu de Gasperiego. któ·
ra po zamachu na. Togliattiego przejawiła się
'
Podiłe kalkulacje
MikoJaJczY'ków, Bc>rów,
OkuticJdch zawiodły.
,
Lud polski bez nich, wbrew nim, opierając
się o wypróbowanego sojusznika - o Związek
Radziecki, o Armię Radziecką odbudował Nie
podległą Lud~wą Polskę, podnosi i; min War
szawę i kroczy naprzód ku Polsce Socjalistycz
nej.
Żyć będzie zawsze w f.ercach naszych pamięć o walecznym ludzie Warszawy i płomien
na nienawiść dla zbrodniczej reakcyjnej kti.
ki. która. dla ~W;YCh wąsko.e!foiqtycznych kliJ..owych lnteresó..,,. rzuciła \Varszawę na mlszaenie.

il. u.

pr~ede w1<1zy~tkim. w terrorze policyj~ym i w
probarb :rgn-ecf'nla opozyC'jl w kraju 1 w par.
lamencie". l\'lówea oskarżył rząd o wkroczenie na. ~rogę ~asz~mu.
. . .
W ko~c~weJ czę~CI swego. przemowien~a
Longa osw.adczył, ze ~omu°:istyczna frakc~a
parlame~tarna. ~cofuJe wniosek w sprawie
votum n1eufnos~1 d~a rządu, .zgłosz~ny po zamachu na Togll.att1ego, gdyz uwaza za bezcelo.we. odda~anie g.o pod głosowanie z uwagi
na to, ze partie koalui.yjne, posiadające w parlamencie większość, ślepo podporządkowują
się rządowi.
"""
Longo podkreślił jednocześnie, że partia
komunistyczna. kontynuować będzie swą walkę w kraju.
RZYM, PAP. - W całym kraju w dalszym
ciągu
trwają
aresztowania
uczestników
niedawnego srajku powsze.cbnego.
W Bolonii aresztowano 120 o~ób. W Sienie
policja przekazała władzom sądowym 40 uczestników strajku. Do Florencii nrzewie-

ziano 88 osób. aresztowanych w okręgu Amiata. Dalsze aresztowania uczestników str j
ku dokonywane są również w Rzymie. a
Dzienmk „n Popolo" donosi, że w San del
Pronto został aresztowany komunistyczny
wiceburmistrz oraz aktywiści partii komunistycznej. Władze \\')'toczyły sprawę sądową
burmi;;trzowi Genui _ komu1J1iście Adamoli,
Policja w dalszym ciągu pod pretekstem
poszukiwania broni dokonuje prowokacyjnych
najść na przedsiębiorstwa przern,·•h•vP we
wschodnich Włoszech
·
PISMIDŁA ZDRAJCOW NIK'! .l\l~ d1'-'.t;
CZYTAC
RZYM, PAP. - Z dniem 31 lipca ()rzestał
wychodz'.ć w Rzymie centralny organ partil
Saragata - „Umani1a". Od 1 sierpnia jedy-nym oficjalnym dziennikiem tej parUi będzie
ukazujące się w Mediolanie pismo pod red~kcją posła Faravelli. Przyczyną zwinięcia
D.JStna bvł hr„Jc krodk:ńw fin'UU:ow:vcb.
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Odpowiedź Rządu

wątpliwości załatwiły.

NRtomfa~t j'>ogl:id Rządu polskiego o nie·
kompdencji konfm-encji trzech mocąTStw~ w
r~ond:'llif> ·wyrnżr:iny w no1•ie z 18 :rfrn-•ti
1!J·i8 r. (irnz w pM.niej:'?.~'111 Jrnnrnnikacrn kon·
fl!cr~rreji
3 nTinil'tri\w :;iprnw- wgmnfrzn.v~li :v
WaN!w.wi"
u;aasadniaj.~
pos:tanowiema
11chw3lJi poczdamski.eh w pnedmiooie sktad.u i
clzil'łania

gr;i,nicznych.
Komfei:t"l><'ja

Rady

Mini~Fów

lonrlyń„ka

trzeeh

mo~e t>"ił ró-wll.ież nważana

Sp:raw Za--

moą,~.r•t-.r

tach szukać nale~y przede wszystkim podstaw,
które ułatwiły Hitlerowi najazd na Folsk.9.
A i<koro Rząd .J.K.::\L · powołuje się nq. ukla.d
o wzaiernnej pomocy z 25 sierpnia HISfl r., to
Rząd Polski pra.gnie przypomnieć, że ukla~ ten
nie uiial się ograniczyć do faktu natyclim1as~o
wego wypowiedzenia wojny i jej tmiwadae:iua..
ale i do · wsp0ln&g1l działania pray pr:aygotowa.niu pokoju i ścisłej w związku z tym koruiult;icji przez nałożenie w paragrafie 7 obowi:i,zku nie zawieranla „ani rozejmu, ani traktatu
pokoju, jak tylko za wspólnym porozumieniem''.
Rwrl Polski bj·łbV" też wdzięczny,
gdyby
Rzą.d iKM. w z~iązku z zaeiąg·nię·t.vm'i przezei1 zobowiązaniami odnośnie Niemiec i RR.P.
nie troszczył się tyl'e o ut:rzymanie dobrych .i;to
sunków Rz~du Polskiego 21 rządem ZSttlb, en
do których jedynte kompetentny jest Rząd
Polski.
P(zedstawiając swój pogląd zarówno w popn<;eclniej nocie, zawierają~<>i protest w l'lprawie m·hwt1ł konferencji trzAch mo<'nrs1<w w
I.onr1y1iie, Oraz uzupełniając te~ poglą,d niniejRzą nohh Rząd mój kierował się niezmie:cnie
pobudk11.mi troski o trwały :pokój i bezpieczeń
stwo, których zagrożenie widzi w działaniach,
ut.i·11dniająeycl1 lu\> uniemożliwiających \vspół·
Jll"acę czterech mocarstw, za jakie uważa decyzje konferencji trzech mocarstw w Londynie.
Pokój i bezpieczeństwo zwiąaane są, :i:daniem
Rzą.du Polskiego, w spoaób szczególny z wła
ściwym urej'ulowaniem spra.wy Niemiec.
Rząd J.K:.M. zecltee zapewne zrozumieć, że
po tragicznych w:vdarzeniach roku 1939, po
Ni~zwłocznie po. wyborze nowego prezyden- przebytej wojnie i ciężkich swych strat.ach,
ta rząd poda się do dymisji. Dymisja będ7.ie Naród Polski. i jeiJo :Sąd ocenią posta.wę każ.
miała charakter czy~o formalny, gdyż zmia- . dego państwa. z którym wiążą Polskę p1·eyjazna gab'.netu nie została wywołan<i żadnym kry ne stQSunki, S.tl}p:niem. aroirnini.enia, oka.zy-wa,ne'
.·
g;o prz.e.z to państwo dla iiywotnych interes4w
lil:YS~m pohtyez~ym, lecz r;r~episem konsty- Polski (){lnoś:Die Niamiec,
dla spray:y stałoAei
tUCJl, prz:w.l.duJącym dy~n.SJę rządu w wy- jej granic i dla. jej prawa do uw.zltltlłuie.nia ,jej
padku z:n1any n~ stan.ow1sku prez~denta. P~-1 punktu widz&l:ia. które. wynika z. doświadczeń,
wszeehme wyrazany 3est pogląd, ze w łonie z. tytułu mOl'alnego om.2l z 11bowiązujących
rządu nie nastąpią żadne zmi.any.
zgodny!.'h }IQstanowień wielllich ·mocarstw.

reaktywowa.:nie w Bizonti dzia.laczy z okresu zmieniają, również wyr&żone w !locie . 'Rządu
hitlerowskiege, onz utrndnienia, .robione ele- J.K.M. intencje nie ~nacaama Niemcom
mentom dem9kratycznJlR, przy UlllOiliwtaniu 1pierwsuństwa w odbudOWJ.e.
.
.
działaA wyrazicielom odraW:ają.eego się rewi-1
Afająe przi>d oczyma t.rndJtł ~y~acJę, w Ja·
zjonizmu niemieckiego.
.
lciej tzw. R.R.P. r•osta'!".11 _te panstwa .wobec
Rząd Pol„ki ILI<' mo~e Za.c111Q. m.iar_ą zgodzić I prob1eruu
odbudow.y N1em1t>e zacho,dn.1r!t --:eię
z pog.ląiłern, wyrazonym w nocie Rząrh~ , Rząd Polski p.ragme z'.l'r_a~em przypomn1ec. :e
J.K.M., z którego wynika, że odmowa .Polslo r :&.:it.P. powstał Jako 1lllCJ~t;ii:wa _i propozyqa
wzięcia udl'liału w t?Jw. E.R..l' .. (~krót ten o~ua- jednego tnocąrs~wa,
~o ktoreJ kazde. z panstw
ez.a tzw. plan Marshalla) r&valnia Jl.mtd .T.K.l\f. zaproozonyeh miało niezaprzeczone prawo 11st?·
o.i obowi'l!zk11 1i;>,zenia ~ię z ki inh~~~ami i jl'j 8UD-ować sit _swo~d:ni~. Na~as.t w spr~Wle
gło~11m w Rprnwach 11iemiP.ciki<"h.
.
Niemiec obowi'.l:mn, Jak wyirej ~si:iommano,
Nie było i nie je~t iutencj:,i J<:r.ądn Polsloe- znane. akt~ m_ięd~ynąrodowe, okreslaJą~ prago ponowne rozwli.7-anie zagaduirń tzw. E.R.P„ wa. i ob0w1ązki w1el1nch mo:-arst.w oiaz innych
ponieważ nąrl mój dał już nfojednokrotuie wy· zain.teres.owa.nycll _na.rodów. z.1e~oczonych i dla
raz swemu stanowisku w tej !'prawie, stwier· tego prawo Polski do zabie_rama glosu w spradzaj:ir. że plan tf'n pro~arlzi do U?.ależnil'ni_a w_ach. nie~e~kich mt~si byc traktowane ~upeł
g:ospouarr:>:(o'go i polityrzuego pań~tw uc<.e;;tm· me niezaleznie od Je.1 stosun~ll do -~w. :&,R~.
ez~ryeb w nim. ·a zara.zPm wyrafa t~J)dende 1 • Skoro Rząd J.K,M, w nocie swoJeJ ~wołt13e
wskrzeszenia pr21edwojenne.i strnktit:ry ekQU6- Sl! na tak bolesny dla Nar?du Po~1~go. rok
tnicznej :&u.ropy wraz z dominują~ rolą .Nie- 1939, kiedy to Nar6d. Pollłk1 p:rzez an111 i tymiec. 'l'rurlnośri i komplikacje, które już ohec· godnie b~z e~ekt!'WueJ pomocy ze strouy sonie ujawni11ją i;ię w 1"--ielu p!u'\$t.wll.rb uez<>;it- jtiszniczeJ WlelJ?.e.1 Br~a~ii _toc~yl sam~tną
n.iPZą.rveh w t:nv. E.:R.P.,
pot;wi&:rdzająi. sltt.~z- waUtę z p-rąewazaJ~cym1 s1tam; b1tłei:ow~Jue~o
ność stanowiska
'.Rządu Polskiego.
Ponadto agresora, Rząd ;eolski nie ~1oze pom~n~c imludział w tzw. KR.P. pt1'ństw, które 'były offa.· czeniem faktu, ze wydarzen.m z wrz~swa 1939
rami ai,ryesji nitnnieekroj 1nb które poniosł:v r PQP;l'zedzone .. zos~ały tem1~1tary~a~Ją Ruhry~
ciężki<' ~traty w wojnie z Niemcami. w i1ic2.ym anek~Ją. A1;1strn, n1esławn;vn11 clecyz,1a;nn z. Mo~
r1ie mó:rł zmieni~ fa:ktn. że ich własna g011po- nachhmi i
całokształtem ówlll!esneJ p1>htyk1
darka °;;ostała uzależniqna OO. o.dl>udowy Nte- angielsltiej, zmierzająeej rlo ugłaskania Niemiec Zachodnich. Faktu tego dotyc:hcaas nie miec ltitlerowskich i te w tych właśnie fak-

]){)kończenie ze str. t-ej.
_petencji kQn:fe.rencji trzech mocarstw w I.undyn!9 albowi>em sprawa ziem nfl wschód od Odry
· i N'1SY zaehod11ieJ nie była łączona z administrMjł jli.kiejkolv.iek strefy, a zatem nie wchodsi w zakres Jo:ompetencji moehllnizmu Rady
Kont?oli, a udnrnJy ri-0ezdam~kle, sy1tnatari11szem ls.tó1•yel:> jf"S.t Fzą<l .J.K.'.\f. 01,az pó.źoiaj~e
llkty i. 111nov.-y oparte n11 nich, m. iun. w imc.ze·
:;rólnośr-i lt'l.flowa polsko-brytyjska. z dnia. 5 sty~ia 19416 :r. w sprawie przesiedlenia Niemoow,
sprawę tę w sposób jasny i nie pozostawiający

zakresu

Bevinowi

Polskiego
I

.
rue

za w:;kouam~ b~z

sporneg.o E<>bowią.zani.:, ~·:vnikającego „ z d~kla;
l'ae.ii. z ."> c~~wca 1H·fo Jl'. o knnsultar11, nn_1 +._ez
pói:o:i"',is.z_ręh iiobowi~zaf1 w tvm TY_l'il'dnnoe~ę,
wyn.ikająr!yoh z ·'uchwał 1"0~7<11!.~~·lufh. vcn1~11"'aź· ''"""'l?!~t1rala ona koMulta~Je t.dko ruekMrycb -palistw. Pog1ad ten jt>st 11z~saduiou::
tvm hard>1iei, że przedmiotem ohrad 1 decyz11
ko.nfnencji ·londyńskiej były sprawy, wykra.
cza.j:Jt;e dal0c\to poza. :;i;cl:tninistracyjne zagadnieni<i jakiejkcllwiek strefy, a dotyczyły o:ne ~1e
miee jako ca;łośei. o cz.ym iiwiadcz.ą. cboeiazhy
próbY p,-r~sądz.enta w sposób ti;wały form. ustro
i~ Nl.em$ec.
'Ratv·rikavja twh. d~cyzji pn:ez
pań,,twa, M.óre ~ezesl'.nicz.v.ły w konfe_rencj;i,
Jwiad~zy dl)d-atkovr0 o tym, ze lrnn:l'<'vEmcJa }(}n·
.-1-vń~k.3 'ni<.1 hvla. nai·ada„ jQk f'I- okre,śła rrota
Rza.:i11 ,T.k.M.: Rle. że podjęła stt ona zadania
, u.
·
1:astąpienia tr-akta.tu pokoj.owego ~ Niemc.a~i
rn:ez 1>we decyzje zmierz3.Ją,ce d„ 1cll rozbicia..
o ile t-3ką wlaśnie> dro:rę wybrał Rzącl J.K.~L.
1>" o•kfaż„ć płatnika bTytyjskittg<>, to R,.;ąd
l'Jolski p~zwaht sohie ze swej 11trony zauwaźv.!.

Po rezygnacji prezydenta Tildy
BUDAPESZT, PAP. - W zw:ązku z ustą
pre-zydenta republik.i wąglerskiej

pieniem

'l"il.dy, ).unkcje jego, zgodnie z konstytucją,
objął prz.ewodnieząCY- par'lamen\u lrm.re Nagy,
który przerwał swój urlop i wrócił do Budapesztu.
w połl.i.edziałek godzhlie pien.vsze.j w po0

łudn1e zbierze się parlament_ celem zatwier-

dzenia rezygnacji prezydenta Tildy. ·
Wybory prezydenta !'mbliki odb,ę<lą się

wypow:i~"'a6

:_
Mzkolwit>k nie r.amienii 'liP,
li" sr.ra .... ach )rffl'ZVŚ!'i lub fez eie;l;al'ÓIV wynikaiaeyeh. z okupowt1nia shef'V hrTtyjskiPj - ie
ieniu ć!.ezydera.tewt nrew~tp-liwie skuteczniej
i szybciej stałoby się zadość w drodze realizacji refori;n i z.a.sad gos,podan:zych. wynikająrvch z treśei uchwa.ł poczdamskich. 'l'akie ro11:·
.,,;.iąz.unie skute02ni0 e-zynilohy. zadość c~elom prze
• bttdowv Niemiec w państwo pokojowe przez
=i.ani ich priedwl)jPnnej E<tn1ktmy ekonomfoznej, j)rzez usunięllie pote11~jalnyc-h -pod$t10w

Nas'ladowcaBlu ma w f ·1 nland,. ·1

prawdopodobnie
we wtorek.
Kandydatów
na
prezydelJ(..a
przedsta\Vl
parlamentarna
komi.
.
sja p<>Htyczna, zlo:tE>na z pnedstawicieli
·
wszystidch frakcji parlamentarnych. Jako
Krętacz
Fagerholm
utworzył
,„rząd
trzeciej
siły"
kandydatów na przyszłego prezydenta wymienia si"': pn:ewodniez„cego węgieri;okiej IJ'lrtii
HELSINKI PAP. - Dziennik „Vapas Sana" Tak np. nie zawiadomi1 on swej frakcji 0 Pl'-0
"
..,.
podkreśla dwuznaczną rolę jaką oogryw'ał Fa pozycji komitetu wykonawczego Derookratypracujących Sza.kasłtsa, ambasadora węgi:er- gerholm w czasie rokowań w sprawiB sformo cznego Związ-Jrn Nąrodu Fińskieg-0 w sp.ąwle
skiego w Moskwie Szegfi ambasadora węgier wania nowego n:ądu fińskiego. Gazeta stwier sformowania dwupartyjneg·o rządu. Ponadto
skiego w Paryżu Karo!yi' i przewodniczącego d«a, że Fagerholm ubywał, lub niesłusznie in niektórzy agranusie e:decydowanie ząprzec;ia
parlamentu Imre ~agy,
terpretował stanowisko poszczególnych frakcji. ją wers3i, jakoby partia agrarna sprzeciwiała

I

Konferen
· cJa
• w spraw le
• D
,.unaJ•u mywał

a~~~~n••mOOuyn~~u•t~o~
--------~---------~----------------~----- ~~yo~uZ~ą~o~~~ha~crn~u~
w„
1whwalaeh fondyń„Ji;:i„b w :najlep„zym w.\-·
danych J>rzez niego stanowisk, jak to lłtrzy-

p~417'v ;j!,~st
cz~ścil}
te~. z dania,re~lfaacJa
a. };llrn.t· 1
kd:w,
kt<)ret,vlk(>
· dałaby
konsekwentna.
11

0

nie może 2ast:,tpi6 nawet n1tJ<lłuż.-:za

rGifonn.

obecmo~ć wojsk okn-pacyjn:vd1.
Co .si~ tyezy demokratyz:ieji
e.hod.nieh.

kt6ra,

jak ~twierrlza

Niemif'e 711·
:nota Rządu

JXM~ ~~ up~~~ ~~hl ~~R~~• wu~

z~ad~~ą z~~ę

warunków ~k~
przest,rzeni ostatnich la.t w rejo-1
Dz<ięki temu, że Dunaj 'Prze.pływa obecnie w
pn.eważająn1j c1.ęśd przez kraje demokracji

na

~~~~d~:il R~~{r;o~tt, ~~:a~t~~~1:PJ!mo~~~~ :;::t~~j~.a
ueja ~-iem.iee je~t. e. xrnnikim~ de~y?ując·ym
6

diatRkterze wspó1zye1a. z !'lą:iadu~~<.y_m ~ato·
dem :n.i&mieekim - unm stw1e-.rdt:1c,.. xe nigdy

~ehl.

demakratyzĄ~Jl wedlll~ Arabow1'e ogłoszo1'q ,,s'w1'~~
ot.q .wo1'nę"
"

nie
problemu
stl<ef i nwaza~b-y l'ia k\ęskt poUtyln oku1;1aey3
nej akreśleu_1e te~u demokratyzac:t do
okr~~u toz:va.nia. okupac11. Problelll den 1?kraty1taeJ1 wiąz<t "~~' 2dam~m Rządu .Poll'lcieg.o, z
p.rz.ebudQwl) .1, ien:uec Jako caloś<•t z daLz.rrn
ki&.r\Ulkiem ro:itwoju całeg() narodu niemieckie-

LONDYN, PAP. - Agencja Reutera donosi
I lestynie
z Damaszku że wysoki komitet arabski w Pa·
opublikował oświadczenie o. ogłc.sze1f

go. Za de~vdująee dla te-go ?ozwoju :Rząd Pol- !

u~ai:8. u.it>

operac1e
•
...

tylko form11lne

ie proce.;; ten, wobee "-pacyficznej historii roz· nym ostrzeliwaniem pozy<:ji armii demokraty""Oju narodu niemieekiego. nie łe~t możliw;v wnej pnez artylerię.
bell dokonani;t podstawo'~~ch reform, przew1·
P<1.rty-~anckie oddziały generała Markosa,
dzianvcb w uchVl"nłttd1 p<'czdinn„ltich. Z tym przeprnwadzHy szereg wlęks'!:ych akcji sabo·
większym niepokojem :Rząd Polski obserwuje tażowych na baiy zaopatńenia fywnościowego

ll/llchal Szołochow

N a u 1(. a n 1•e n a '\\! l•s' c I•

.„Nie m,oż·na pokonq,ć wroga, n,ie na· ki, pokaleczone odłamkami · granatów, i
uczywszy s·ię nie?u.mndzieć go z ca- szumiał. poruszając młodymi błyszczącymi
lej dusf;;y.
lepkimi listeczkami.

(Z rtierwszo-majowego rozkazu KoPrzechodziliśmy przez polanę. Idący
m.isa„za Ludowego Obrony t<>warzy- przede mną żołniel'2 łączności z lekka dosza Stali.na).
tknął ręką pnia brzozy i ze szczerym zdziNa wojnie każde drzewo, podobnie jak wieniem spytał pieszczotliwie: ~
człowiek, przechodzi własne koleje losu. - - Jakżes tu ocalała, moja miła?..
Widz.fałem wielką di;iałkę lasu, wyciętą
Jeżeli jednak sos.na, ginąc od pocisku,
ogniem ~arej artylerii. Niedawno \1( lesie pada, jak skoszona, i na zrębie zostaje jetym umacniali się Niemcy, wyparci ze wsi dynie iglasty, ociekający żywicą wierzchoS, - sądzili, że uda im się tu zatrzymać, łek, to zupełnie. inaczej spotyka śmierć
a.le śmierć skosjła ich razem z drzewami. dąb.
Pod obalonymi pniami sosen leżały trupy
Na przedwiośniu pocisk niemiecki udeniemieckich zołnierzy, wśród zielonych pa- rzył w pień starego dębu, rosnącego na
proci gniły porwane na strzępy ich ciała, i brzegu bezimiennej rzeczki. Poszarpana,
smolisty aromat strzaJ;kanych pociskami
sosen nie był w stanie przemóc duszącomdłych, ostrych wyziewów. unoszących się
z rozkładających się trupów. Zdawało się,
ze nawet ziemia, usiana brunatnymi, opalonymi i ostrymi krawędziami wybe,iow,
wydziela trupi odó1·„.
. śmierć majestatyczna i milcząca, niepo~z:ielnie panowała nad tą polaną. stworzoną i zrytą przez. nasze pociski, i tylko na
sa,111ym · środku polany stała jedna cudem
ocalała brzózka. i wiatr kołvsał iei J?ałaz-

---~.--------~---------------------~----~
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faszysto•w bryty1·sk·1ch
•

•

• h" I

orgaruzac1am1

lt

kiDU•

erows

- Na zeb.ranJu brytyjskiej dla nich w Anglii pismo ,,Deutsche Flugblall".
v:9a-n1r.ac11 wa1ki z faszy:zmem pild nazwą liczne egzemplarze tego pisma wpadły w rę„grupa 43"' podano do wiadmnoścl, że przy- ce wspomnianej wyżej organiz,ac}i antyfaszy·
wód<:a fasz-y5tów angieh;.kich si.F Oswald Mo-s- slowskiej i zostały przeka7.ane władzom bryley u.trzym11je ścisłą łączrnJsć z ruchem nazi- tyj-skim, celem iprzepro_wadzenia di><;ho<l1eń.
stowski-m w Niemczech i Uł01)atruj.e neo-hitle_ , .
.
„
.
. 'ecik' h
. . . dr··'Jak oswHi.dciyl redakto.r p1;;ma „011 Guud
rowcow ll1em 1 ie w s.pec3a 1nie
...... owane Geoffrey Bernard, a:łonlwwie o-rganiucji i:nosl ey •owe.k •eJ
· · " Um~ !-",ove~en t'" st.ar~)~
· ~ill
· ępe
CjabllP; W~!erowac/o art~li brytyJU:leJ ~ otr;ZY
mywac sk1e.t"Owan.a
tStac3onu3ą' <:h
N'
h do
b Jednos\ak,
t
'b t _. „
cy .w _1emcze<; , fi Y w e~ spoe.o . e a". eię
armil ateńskiej. Podczas tych dą-Ja.ła.11, unia łąc~ni~am1 .l)lll~dzy_ fc.s1.}o;;tann hrytnsktrm, a
atęńsĘa straciła 128 zabitych i 215 rannvch.
naZJstam1 mem.eak1m1.
. RZYM PAP. Agen~ja _Elefteri Ellada 4onosi,
Jednocześnie faszysci brytyj6cy rozpo<:Zęl:I
ze gen~rał 11mery~ans~1 ~onóvan. opublikował zakrojoną .na szeroką sFalę akcję przesyła.n.la.
V.: prasie amerykan.s~leJ l~st ?skarzaiący otwar paczek zywnościowy-ch „przyjacfofom'" .rudlu
~1~ rz!'l~owe czynmk1 ,atonskte, a. w ~czególno mosley'owskieg w Niemczech. Ważną rolą
0
SOI mi;n;stra bezpieczenstwa R~ntisa Jako ?d~o jako łącznicy· międry
faszy.stami brytyj6.kimi' i
w1edz1alnych za eamordowanie a.{llerykansk1e \ niemieckimi odgrywali rówruież jeńcy n!emie<:
go dziennikarza Georges Polka.
cy w Anglii.

•
WOJenne
w Grec11••

niu ,,świ„tej wojny" w Palestynie.

ins-ty- t
1. ·· d ·~ok~~tyh"~~nh 11le w po-wołallie
pierws.z·"m
rze.
'
ueJi e-„, .„_ v=.' ' '
"
·
ibi~ wytworzenie zeąpehl warunk6w, w któ· 1'
r-ych' mogl) powstad i ugruntow~e się instyt~1RZYM PAP. - Według komunikatu a1-1eneje demo:kratyez11e i w któ;:vrh dt'nwkr!ttyzll:ll-Ja cji Elefteri Ellada, w dnJu 29 bm. wojska ateń
<'>ta:ni~ sie włnsnnn do?ohkie1u narodu niem1ee· skie nie podejmowały na froncie Grnmmoshlego. Diutego. też Rząd Pohki zawsze uważał, Smolik.a$ żadnej działalności. poza <>grankz:oski

Związkiem

Fa
gerholm.w czasie pertraktacji ze
Gazeta „Tuekansan Sanomat" nal)<Wa 11owy '
BELGRAD PAP, - lvfinisteI spraw za:grillliC'Z ludowej, rzeka tn sluiy f bi:dzie służyła celom rząd fiński ,.rządem tn69iet si1y" 1 twierdzi,
nych Jugosławii Simrl.ci, wygło5.il inaugurecyj-1 pokojow
wymiany towarów pomiędzy wszy ie ma on utorować drogę jawnie reakcyjnene przemówienie na. ko.nJerwcji, zwracajiłc u- stkimi nawdami.
mu rządowi.

•

ziejąca rozpadlina wysuszyła pół pnia, ale
jego druga połowa, pl'Zegięta wybuchem
ku rzece na wiosnę dziwnie ożyła i pokryła się świeżymi listkami. Zapewne po dzień
dzisiejszy dojne gałęzie okaleczonego dębu
kąpią się w wodzie, a górne - wciąż jeszcze chciwie wyciągają ku słońcu ksz.talt.ne,

giętkie liście„.

Wysoki, nieco zgarhion.y, z podniesionymi, jak u sępa szerokimi ramionami lejtnant Gerasimow siedział przy wejściu do
·schronu i $2!czegółowo ovowiadał o dzisiej-

I

szym boju. o natarciu czołgów przecjwni- gęsto zarośnjętymi rudawą ::;;zczeciną ka, które zo3talo pomyślnie odparte przez zrównał się ze schronem, spojrzał w naszą
batalion.
.
·
stronę spode łba, jak wilk, i odwrócił si'ę,
Na szczupłej twarzy lejt11anta malował poprawiając w :narszu zawie~zony 'u pas!\
się spokój, graniczący z obojętnością. Za-rh.ełm. Wtedy ~eJ.tn. an~ Geras1mow zerwał
ognione oezy były przymrużone ze zmęcze- s~ę nag~e z mie3sea I krzyknął na czerwonia.. Mówił drżącym basem, od czasu do no arm~stę ostrym, urY"'·anym głosem:
~zasu splatając wielkie. s~ate .Pal~e rąk,
- , Oo to,, nit spacer ich prowadzisz!
i gest ten, tak wymownie odzw1erc1adlaJą- Przyspieszyc
kroku! Słyszysz, prędziej
cy ci_c~y smutek albo też _głęb_ok(ł i przj:- prowadź!„
'
gnębiaJąc~ zad~mę, dziw~e. .rue har!lloru- ' Widoezn.ie jeszcze chciał coś powiedzieć,
t:O~ał z . Jego silną postacią, z energiczną, ale z oburzenia zabrakło mu tchu i zawrómęzną twarzą. .
.
.
. ciwszy gwałtownie, szybko zbiegł po sehod
. Nagl~ Z~?.11lkł i. twarz J~go ?łyskaw1cznie kach do schronu. Obecny przy rozmowie
się z~emła: śm'.lde policzki zhla~ły, na oficer oświatowy w odpowiedzi na moje
skro1uac:h nabrz1mały zyły, a baczme wpa- zdziwione spojrzenie rzekł półgłosem.
trzone przed siebie ocz;y zapłonęły tak głę.
'
,..
· •
boką, zawziętą nienawiścią, ze mimo woli
-: Nie. ma. rady - ne!V:'O'YY· Był w me-odwróciłem się w kierunku jego spojrzenia woh u l~h~~cow, ~hyb~ w1~me ~ tym? J:>oi zobaczyłem trzech jeńców ~emieckicb, r<;izmawm~cie .a mm ki~dys ..Wiele tai;n u
idących lasem z przednieao skraju naszych ~:nch prze~ył, 1 do~ąd me ,m~:>ze pa~rzec na
okopów, a za nimi eskortującego ich cz.er- zywych. h1tlerowcow, wł~me na zyWych!
wonoa~mistę ~ _wysz8:rz~łej, pra:nie białej Na zab1ty~h patrzy, mo.?;na rzec ua,wet z
1
od słonca, ler.nieJ .bluzie i w furazeree, zsu- zadowoleruem, ale gąy z_obaczy ~eifcow,
to
niętej na tył głowy.
albo zamy~i:~ oc2!y, .s1edz1 bl~dy i spoc~ny,
Czerwonoarmist14 szedł wolno. Miarowo a~bo_ odwroc1 się 1 od~hodz1. ~ . Oficer
kołysał się w jego rękach karabin, błysz- osyVl~~owy p:rzystm_ął się ~o mme 1 zac~ął
czało na słońcu żadło bagnetu. Równie mowie sz.ept~m: Dwukt:otme szedłem z n1:r:i
wolno wlekli się jency niemieccy, jak gdy- d? ataku, siłę m~ konsk!'\. po~~trzyJ!by~
by z m
. usu powłócząc noga. mi. w krótkich ci~„ co on wyrabia„. ~ozne roznos<_i1 w1.
hutach. powalanyeh żółtą gliną.
dz1ałe:n,. ale co_ wypraw1a bagnetem I kolIdący na przedzie Niemiec - jui w po- bą., WJecie - to woro.st straszne!
deszłYin wieku.. z zauadnietvmi noliczkami,
(D. c .n.I
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o
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z
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się
w sprawfe prowokacy;nej uchwały nadreńs~iego
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chowal<f w
dana facetka najpierw
za
wyszła
potem
a
klasztorze,
lk tak
t hrabiego
l
d
wokacyjny.B charakter tej ustawy jest oczywi- tektorów i obrońców. To stanowisko władz ;Y i byla bardzo czcigo naJ a e Y O
1
ogolich
konsekwencją
logiczną
jest
tyjskich
sty.
...
lipę
na
w_yniemieckiej,
sprawie
w
Co więcej, władze brytyjskie usprawiedli- nego stanowiska
- Jakto - na lipę?
wiają tę działalność, starając się wykazać, rażającego się w dążeniu do odbudowy m11i.
_ Ano, żeby nie sporutowal i,. że
Zach.odNiemiec
agresywnych
,
tarystycznych
wspomnianej
e
z·
cytaty
długiej
przy pomocy
szopenfeld i puszcza S1{1 z
uskutecznia
hitlerowdla
pobłażanie
się
bierze
Stąd
ustawy, że nosi ona „pokojowy i demokratyca; nich.
chłop.!,
czarnym N inu. Kla/UY]/
się mylą, skkh zbrodniarzy wojennych, stąd odmowa J'ednym
ny charakter" I że to polskie władze
'
dopatrując się m- niej czegoś złego.
nie
mucha
·,..vhre1r•
na
nam generała von dem Bacha, stąd Jak macli.nąl 1 1
· k'ie wy- '"'"dania
··
Ale w rzeczywistości· władze b rytyJs
sztyvmych·
parku
do
odrazu
siadal
~1espr~~rllywdząca
1.
kazał~ tyll~o. to, o czym ju;i. wi:".1:v od da":na n~we~ ta.~ krzycząca
- Ó c•·m wy, c1Uopcy, mówicie? i co JUZ meiedl!okrotn1e podmes\1smy, ? _m1_a- W'.edhw~sc .. Jak trudnosc1 w ~epatrlaC].1 z Nie
, •
L,,y
now:cie, że udzielają o~e poparcia r.ew~z]on:z. m1ec d~.1ec1 pols~1ch, w~1ez10nych podczas
trescią rozmo·
przerwałem zdz·iwiony
J. C.
mowi, że odwetowcy niemieccy znaiduJą pro- I okupac)I przez h1tlerowcow_
wy, prowadzonej w tramwa.iU: przez

. Brytyjskie władze -0kupacyjne w Niemczech

-

lelaJą ~raznlle rewlzJonllStyoz~ej, wyrazme
odw~towe1 propagandzie„ rO'zw'lj~ei w. kh

prz~z r~akcyjne

zyWlo?'. n1e_m~.eck1e:

na notę Polskie.i M1s~1. w.oJsko
·Wod~ow1edz1
rew1 o t
weJ w Berlmlt>

~.1ętnu1ąc"
. "'
' " przyJętą
uą antypolsii:.ą ustawę,
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uznały widocznje, że mogą nie uluyWać już
wi~ej swyc~ ~ympat~i _i ~parcia, jakiego .u?z

strefie

t

1

n s Y':!l.
przezZJ Landta
9
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Półn~cnej Nadrenii i Westfalii i domagającą

się me-zatwierdze nia tej ustawy prllez władze
brytyj:;kie, wład-i:e te stwierdziły, że nie widzą nic zdtTożnego we ws,pomnianej ustawie.
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propaganda rewizjonistycz na nie
czarne, i
chłodno
nosi prowokacyjne go charakteru.
film.
taki
To
Produkc,·ę uż
· l
· f"l
Nota pols~a ~owołała się n~ kom~n;}{at, ogło'
11zony w dz1enn1ku „Der Tag' z dma 3 czerw- ·
em
zauwazy
m
i
mi
Piękny
dyretwierd~i
j1;1tro,
Już
Pożar, jaki w dniu 22 bm. wybuchł w spalonych dzi~IÓW·
ca 1948„ r.'. który d~nosi, że ~andtag Północnej!
ha.:la ironicznie -"'W sam raz dla was .
zostanie
uruchom10na
Szczuclu,
ktor
60,
Nr.
Kopernika
ul.
przy
cewek
fabryce
zwaną
ustawę,
Na.drenu i Westfalii uchwalił
E, nie - zaprotestował clUopak.
co pozw_?li na pod,:r~
• l'tnchtling~eseti:'', której u;z~dowy . wstę:I? postawił łódz~i. przenwsł włókienniczy ; n;iaszyn cew~arskic~,
wolimy mniej pitigrilu, a zato
My
_
razi.na
produkcJI,
weJ
natychnuasto
cie
faSpalona
postoJOW.
stw1erdlla, ze „niedola uchodzcow moze byc przed możliwoscią
roboty. Tak jak u: „Ga
fachowej
wiPCeJ·
na)W
poprzedniej_.
procent
~O
40 procent, i:apo: 1 w~oszącej
usunięt;a tylko prze.z i~h powrót do niemieckich bryka pokrywała około~rzemysłu
k?
~
nastąPI d~ls~e zwiększeme
dmach
bhzszyc~.
I
:~ło}ne~n!
łódzkie.go
trzebowa~ia
I
.
wschodnich
obszarow
e nastęrn~<'h snącym płomieniu((; co, Tade '
_uruch?mtem
przez
pr?d~kcJI
,
row!l:ez
.produkcJi
wzmozoneJ
Mimo
czego.
I
mogły
by
jasny,
nadto
aż
jest
Język tu użyty
Kolega nazwany Tadkiem Z?nara!·
m'.ls~yny do działu
się wyłonić jakiekolwiek wątpliwości. Cóż bo-'. innych fabryk dostarczenie dostateczneJ Ilo dz1ałow. Między 111nym1 JUZ wydoby~e ~e azyl czoło, poczytn, po zastanowieni1~
zostały
tarczowych
szpul
go
włókiennicze
wiem oznacza uchwała o „powrocie uchodźców, ści cewek dla przemysłu
Do 1~ucho~mema odrzekł) że faktycznie, mimo tych , ,
zg,liszc~ i wyremo;t~m_van~.
do ~iemieckic~ obszarów wschod_nich", jak n!e było stale poważnym. pro~lemem. .
się rruędzy ~nn:ym1 przoto, ze reakcymy Landtag jawnie pr.opaguJe 1 Problem ten rozwiązali pracowmcy s~a- 1fabry~ przyczynili
pracy: to":'·: Garbar~iewicz ~;an.- owych fuszerek ,)Gasnący płomimi"
rewizję granicy polskiej na Odrze i Nysie lonej fabryki cewek. W rekordowo szybkim d?wmcy
.
Mana, Paluga i Kokocrnsk1. jeszcze obleci".
Kaczka
ciszka,
\
P?prac~
.z'.lsadnicze
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uko~czyli
czasie
,
zalegali11;ować
tę
propa~andę
się
i że stara
_ Szkoda tylko - dodał, - ze ten
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a
uruchormem
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pl".:ez fakt obleczenia Jej w formę ustawy.
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spryciarz Sergiusz Ba.uer wpa l w a·
policji. Powinien cyl bardziej uwaPY
słońcu
żać, skoro już udało mu się skraść
klejnoty·
- Nie martw się - rzekl ponuro
drugi młodzian. - I na kobity jest
sposób. Trucizna w ciastku albo digi·
talis do wąchania, tak jak w „Dragonwspółzawodnictwa
wyck". A pr~os - zwrócił się do mnie
Przesada towarzysze, gruba przesada! - widzial pan „Dragonwy ck"?
Dziwne natomiast musi się wydawać, że w
PZPDz. Nr 3, jako jedne z pierwszych
nie ist- Przemysł .Jęglowy ma o wiele mniej wspólzobowiązały się wykonać przed termine~ tak dobrze zorganizowa nej fabryce
- Nie, nie widzfolem „Dragonwyo-przemysłem włókienniczym, aniżeli
swój plan produkcyjny na rok 1948. Dz1s nieje współzawodnictwo w ścisłym tego sło nego z
Natomiast w·idzialem gazety z doka".
dziewiarski;i„
„dwójką"
czy
„jedynką"
z
ictwa wy
moż.na już stwierdzić bez wahania, że zobo- wa znaczt„niu. Nie ma tu współzawodn
przecież oba te przemysły współzawodni niesieniami o przykrej zbrodni, doko·
a
nie
łowego,
międzyoddzia
czy
zespołowego
dotrzymane.
pełni
w
zostanie
wiązanie to
i nie było zadnych specjalnych nanej ostatnio przez kilkunastol etnich
Plan pierwszego półrocza został wykonany ma również międzyzakładowego. Podobno czyły ze sobą obliczaniu wyników.
w
trudności
produk
charakter
specyficzny
na
względu
ze
nie
nic
już dnia 1-go czerwca, ponieważ zaś
w Łodzi. Wyrostkow ie ci.
Z pracy swojej możecie być dumni, ale pa- wyrostków
wskazuje na to, ażeby wyniki drugiego pół- cji, fabr.1ka nie może przystąpić do współza
czerpać „natchnien ie" z
śmiało
mogli
naprzód,
idzie
nie
„kto
że
tym,
o
miętajcie
gdyż
zakładem
innym
1
rocza miały być gorsze, więc nie ulega wąt- wodnictwa z żadnym
życie
miejscu,
na
Stać
księżyców"_, z „Ga.
cofać".
siedmiu
się
musi
wyten
,,Rosanny
porównam_a
pliwości że na dzień 1-szy listopada załoga ' nie można znaleźć sposobu
-em-em- snącego plamienia'', ,,Na progu r.ijem·
nie pozwoli.
będzie mogła Za."IleldowaĆ wykonanie planu ników.
...................... .................. .................. .................. .................. ......„ ............„ ........„
narok1948.
nicy", ,, W cieniu pode.jrzenia" i tym
pracy
rzetelnej
dowodów
z
Jednym
P?dobnych, glupichJ __sensacyjny fh ?~i~
e
PZPDz. Nr 3 może być jakość ich produkfilmowych produkcri ameryka.nsk1eJ i
c,ji. Jeszcze w roku ubiegłym na „Cotonach"
angielskiej. Klimat wyżej wymienia·
osiągano zaledwie 27 proc. pierwszego ga, • •
filmów bardzo sprzyja zbrodni·
nych
dem
przykła
tunku - dziś zakłady mogą się pochwalić
sw1ec1
OKZZ
przy
Koło PPR
68-llla procentami co z uwagi na rodzaj prosobie wziąć nie tylko „do
winno
Co
koło
Na jed~ym z. ~9sied_zeń ,koła PPR przy godny jest n,'.3-śladowa.nia, dlate~o też
dukcji (cienkie jedwabne pończochy) jest
i do „serca" _ szanowne
ale
kasy"
par
koło
wszystkie
wzywa
OKZZ
prty
PPR
Zawod?wyc~
OkręgoweJ K~In}SJl ~wiązkow
wynikiem bardzo dobrym.
F P." przy ukladarstwo
przedsiebio
przy
ucW.i:i-h•.
gremil!'lne~o.
wziąc udzia~ w tegoroczneJ ~kCJl tyjne do. wzięcia
." •
W innych działach procent pierwszego ga 1_1C!:twali;moprzez
~
.
ubiegłą s1>rzątaniu z pola pszerucy i JęczJDJema.
W
kola.
czlonkow
zmwneJ,
E. Tam.
niu repertuaru kinowego.
tunku jest jeszeze znacznie wyższy.
(Zyg)
niedzielę w majątku Brus pod Łodzią sta~~
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ZPDz. Nr 3-w zor owy zakład pra cy
uderz a tu jedna kie brak

Pom oc Prz y Z ni·w ach

PZPDz. Nr 3 są jedyną państwową fabry
ką produkującą rękawiczki. Pomimo to Cen
trala Tekstylna nie wykorzystuj e ~eh nale~y
cie. Zakłady mogłyby produkowac wszelkie
go rodzaju rękawiczki damskie i męskie, od
ciepłych, praktycznyc h, aż do najwykwintniejszych gatunków, które z pewnością zadowoliłyby wybredny gust naszych elegantek. ale Centrala Tekstylna nie może się zde
cydować na dokonanie odpowiednic h zamó
wień. W rezultacie rękawiczki są artykułem

trudnym do otrzymania i inicjatywa prywat
na. robi na tym świetne interesy. Fal>ryka
spełniła swe zadanie, przesyłając, celem zatwierdzenia do masowej produkcji, setki
wzorów. Obecnie czeka na ich ekceptację
i ewentualne zamówienia. Oczywiście, sewn letni w bieżącym roku już przepadł ale nadchodzi sezon zimowy i nie zaszkodziłoby pomyśleć też o przyszłym sezonie let-

l

do pracy przy zwożeniu zboża pierwszy
15-osobowy zespół. Zespół podzielony zo- Czątelnicą piszg
które nawiązały ze sobą
stał na grupy,
współzawodnictwo pracy, w którego wyniku zwieziono w ciągu jednego dnia około
50 dużych wozów żyta. Po całodziennej praWalczymy stale z marnotrawst wem dobra
cy, trochę przemęczeni, lecz zadowoleni z
wykonanego samorzutnie obowiązku, towa- państwowego na każdym odcinku. W zarzysze wrócili do domu.
wchodzi również oszczędność
Ten piękny czyn pomocy przy żniwach kres tej walki
benzyny, przeznaczonej dla aut służbowych,
przydzielony ch rozmaitym zakładom pańI
ORGAH stwowym.
Rozmaici panowie dyrektorzy nie parnięK.C.
tają jednak o tym, że auta służbowe nie
powinny służyć d-;,i ich. prywatnych celów.
P.P. R.
Oto, na przykład, w dniu wczorajszym
na Bałuckim Rvnku stało auto nr H-26248
nał

Benzyna

i 1- śmietana

nim.

Mało jest na terenie naszego miasta za.kładów pracy. po zwiedzeniu których odniojak w
słoby się tak dodatnie wrażenie,
PZPDz. Nr 3. Wszędzie wzorowy ład i porządek.

Zakończenie międzypartyjnego
Co

mówią słuchacze

o

kursu szkoleniowego

korzyściach

wspólne j nauki

Przed kilkoma dniami odbyło się zakończe· jąca robotnica Państwowych Zakładów PrzeMoże to tylko przypadek, może szczęślio Nr 4 mówiła o tym, że
wy zbieg okoliczności, ale faktem jest, że nie międzypartyjnego kursu szkoleniowego, mysłu Włókienniczeg bierze udział w kursie
raz pierwszy
choć obeszliśmy wszystkie sale, nie spotka- obejmują.ct>go następujące zakłady pracy i dziel nie po
m, że kieuyś, bai·dzo dawno, w la
Uśmy a.ni jednej ósoby, wałęsającej się bez- nice partvj11e: PZPW Nr 6 PZPB Nr 6,PZPW marksistowski
teź się uczyła, knr~y jednak wtedy
czynnie. Nie było tu tego chwytania się za Nr J, Oś;odek Konfekcyjny" Nr 3, PZPW Nr 4, tach Hl24-2.5
być tajne. Warunki nauki były jakże
jakąkolwiek pracę dlatego, że ktoś nadc~o- PZPB Nr 5, P?.IS, jak również ilziclnice Bału· musiały
tych, jakie zapewnia obecnie robot·
od
cięższe
Zarzą·
przy
PPS
dzielnic&
i
Gól'Ila·Prawa
ty,
sw01m
na
pracował
dzi. Każdy spokojnie
demokracji ludowej. 'l'oteż czego
ustrój
nikom
rozpo·
kmsy,
te
wszystkie
Ka
Miejskim.
dzie
majster
fabryce
tej
miejscu. Czuło się, że w
wtedy - urzy się obecnie. Nie
się
nauczyła
nie
towal'Zy·
442
uczęs7.czało
br„
1
czerwcu
w
częte
może tylkJ) wydać polecenie i doszykować 1
jej to, że liczy już teraz 47 lat, że
maszynę, a wszyscy spełnią sumiennie swe szy - członków PPR i PPS. świadectwa za· przes?.kadza
ma już dwórh dorosły<'h sy:nów, z których
kończenia kurs1)w otrzym1lJo :113 towarzyszy.
·
obowiązki.
starszy syn
Kursy pracowały według programów. opra· zresztą. ma nielada pociechę
Dzięki temu wzajemny stosunek zaloogi i
zdobywaniu Bnlina, a młodszy
kierownictw a może być wysoce przyjazny cowanych przez wydziały szkolPniowe KCPPR bral udział w
szkoJ,v lotnic.zej.
i naprawdę ludzki. Przy każdym stole, przy i CKW PPS. Ucz~stllicy wy~łuchali 11 wykhv obecnie jest elewem
mówiła o konieczności
Kiełbik
Towarzvszka
zagaunicnia,
niejsze
najważ
obejmujących
dów,
uśmiechnięnas
każdej maszynie spotykały
drogą. pracy samo
wiedzy
~dobytej
pogł~biani3.
poprzedzają,·
okre~ic,
w
aktualne
s:r.czegóJnie
ZWMa
te, zadowolone twarze robotnic,
codziennej pra
aktywnej
drogą.
,
kształceniowej
robotniczego.
ruchu
pol~kiego
zjednoczenie
cym
owiec Chlebczarek Józef śmiał się tak, jakcy partyjne,j, a przede wszy~t.kim - przez akbyśmy byli jego najserdeczni ejszymi przyja Wielką pomoc w pracy kmsów stanowiły wyruchu
To najlepszy „koto- dane przez wydziały szkoleniowe broszury - tywny udział w pracy nad zjednoczeniem
ciółmi oddawna. niarz" w na.szych zakładach - mówi z nie· konspekty wykładów. Rro~zmy te umożliwiły robotniczego.
Członek PPR, siwowłosy tow. Donder z PZ
tajonym zadowoleniem dyrektor naczelny wielkiej ilości słuchaczy zaznajomienie się z
Nr 6, który również okazał się jednym z
PB
wykła
przed
jC$zcze
zagadnieniem
oma,vi;:rnyrn
Szkudlarek
tow.
zakładu,
h słuchaczy, mówił o wielkiej ra·
najpilniejszyc
ugruntoi
dyskusji
do
się
przygotowanie
dem,
bardzo
pracuje
załogi
A przecież i reszta
możności zdooywania wiedzy
powodu
z
dości
wykładach.
po
materiału
poznanego
wame
tow.
i
Zygmunt
'l.)'ydatnie. Tow. Owczarek
tej busoii każdego fiwiado·
ej
marksistowski
uczestkursu
zakończenia
uroczystości
Na
220
N1pel Helena osiągają prawie stale
proc. normy; tow. Lubowiecka Apolonia, nicy jego mówili w serdecznych słowach o ko· mego robotnika.
Dawniej usiłowano wtłocz~-~ chaos "- głowy
n ~· -1•>1 i r ~ p·ll
tow. tow. Wodziński Stefan i Cieślak Maria r7.yściach. jrkie i'łah1 1 im w~póha
1
- mówił tow. „lJPr!•1"": ~ i; awni,t•,i
to również „przvsii;:~li" zdo.byw· c·y nagródl r; J „,,1.. ,, '.l.1'; ~ r•:< ";"y ".;, ;·y n• iu·1''it1 10;. - j·olio l1)i\lówrobotnik
musia.i h"i.:rowa•~ się jedynio
Hic j eden
·e 1 1•spółzaKcdnict'r'.>;ie o tytuł przodoymika skit'.i ·
instxnkte!ll klasowym,
roboc."i a r~l-im
s~oim
przodu·
Łucja,
Kiełbik
tow.
PPS
Członkini
.
1
pracy„

„

„.

W aucie znajdował się koszyczek z
grzybkami i litr śmietany. Ustalono, że auto to należy do Państwowych Zakładów
Uszczelnień i Wyrobów Azbestowych przy
ut' Suchej 8-10.
Takie wykorzystyw anie auta dla celów
jak w tym wypadku
ściśle prywatnych na poranne go§.1'JOdarskie zakupy, nie mają
ce nic wspólnego z fabrykacją azbestu, należy ostro piętnować. (ro)

Staly czytelnik
Dziś pod wpływem zdobywanej wiedzy marksi·
stowskiej robi się jasno w naszych głowach.
Wiedza ta pomoże nam poszerzyć i utrwalić wy,
wałczoną. wolność narodową. i społeczną. Zrozu•
mieliśmy na tym kursie, że i od ustroju demo·
kracji ludowej nie możemy oczekiwać życia sielanki. Trwa walka klasowa i trzeba dalej
Do tej walki
walczyć z wrogiem klasowym.
dają.
partie nasze uzbrajają. nas należycie:
nam naukę. :Bo kto nie opiera się na nauce
marksizmu-leninizmu, ten błądzi, a każdy po·
pełniony błąd wyrzą.dza krzywdę klasie robot·
niczej' •.
Tow. Donder wezwał absolwentów kursu do
dzielenia się ze swoim otoczeniem robotniczym
zdobytą. wiedzą.. „Uzbrojeni w oręż marksizmu·
leninizmu osią.gniemy jedność klasy robotni·
czej i zbudujemy w Polsce socjalizm'' - za·
kończył tow. Donder.
Na zakończenie uroczystości wręczono kilku
najpilniejszym i najzdolniejszym
dziesięciu
jego uczestnikom podarki: skromne komplety:
książek (;,Manifest Komunistyczn y'', Lenin:'
„Karol Marks", Stalin: „O materializmie histo
rycznym i dialektycznym '', Erenburg: ,Wró·
cilem z USA". Broniewski: „'l'roska i Pie~ń"'
i Fuczik: ,,Reportaż z pod szubienicy".) ,
Z pośród wszystkich komisji szkoleniowych,
które zajmowały się stroną. organizacyjną. · kur·
sów, największą troslię o kurs i najlepszą. orga·
Komisja Szkoleniowa
nizacją. wykazała się
przy dzielnicy Górnej • Prawej, kt61·ej prze·
wodniezą c ym jrst ' t1Jw. Z>1g-o~i!:i. (PP.R), sekre·
tarzcm. - tow. 8lomiak (l'PS). a aktywnym
·
.I.o.w. J3a.r<:<:ewski (PPS),, ezłonktcm -

Nr. 21r>

Towary l.,epsze i dostępn·e·sze dla od
pl ny C ntrall T k t

Osiągni1tcia

_«

Na. konfe!'eneji prMo'"ej dla przedstawicieli
~m stołecznyeh i łódzkich naczelny dyrektor
Centrali 'febtylne.i tow. Stroczan poinformo·
W11.f zebrany~k .o :;;zercgu nowych problemów,
ktore w na,1krotRz ..-m czasie ' realizować zamie. . . .
' rza ;en~:-ala Tekst;v:lna..
ybdieramhy z nt~h naJwaznieJ~~e.
W otyc czasow1'.J pra'ktyce stWlerdzono, ie
konsume. ntabnike. były br;i.ne dostatecz~~daniad
.nie po uwagę. 13y ra i te wyrownae, Central& Te~st~·lua. nawiązała iiciślejsjlą. współpraeę
z nrzeTnysłe!l\ w celu wstrzymania produkcji
towuów jakościowo nieodpowiednieh, nie znaj·
d11Ję,cych odbiorców.

I

~'1Ą.ZANIEM

'" ::"1~~i~F~:r::::F?·~~';;,~~: .~·
NA.RESZCIE . ZF.RWA'NO

z

n

Stroczana stworzenie branżowego aparatu hur· co najmnii>j w dwójnaAóh. Jest rzeczą. zrozumia
łą., że stworzenie osoTrnych h~rtowni, wełnia·
towego.
Zamiast działających więc obt'cnie wiclobran nych, bawełnianych i konfekcyjnych mieć bę
żowych hurtowni Centra.la Tekstylna zobowią.· dzie równfoż z1iaczny wpływ na pogłęhi.enic
zała się zorga:uzować hurtownie jednobranżo- wiedzy fachow11j i powiększenie tak potrzeb·
I
we, eo powinno zwięksr.yć za~ięg ich działania nych nam kadr specjali~tów branżowych.
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,swe obow1ąz

wypełni·a

którym oczekiwało oprócz mnie jeszcze kilObywatelu Redaktorze!
polegają.aego n~ t:rm. że Centrala Teke·
Wiadomo powszechnie, że Państwowa ka osób. Wreszcie zniecierpliwiony długim
uzależnillła nabywanie artykułów łat·
do zbycia od innych, mniej poszukiwa.- -Komunikacja Samochodowa służy w całej oczekiwaniem wskoczyłem na stopień auto·
Polsce do przenoszenia się z miejsca na busu w biegu, usiłując dostać się do wnę·
wchodzi w życie nowy miejce głównie tam gdzie nie ma linii ko· trza. Widziałem dokładnie, że w samocho·
!-go F-ierpnia.
dzie było jeszcze 5 wolnych miejsc. Auto za.
'
l!ystęm, dzięki któremn odbiorca pragną.cy ku· lejo°wych.
Tymczaąem w dniu 24 lipca br· w sobotę trzymało się i szofer przy pomocy konduk·
pit np. 'tt'Yfoby bawełniani>, nie hędzie zmusllo
ny do zakupu artykulów nzianych czy wełnia- 0 godzinie 15 na przystanku PKS w Zgierzu tora wyprosił mnie z samochodu. Nr auta
nyeh. Kowy ten syste1r1 łącznie z całkowitym przy Ratuszu byłem świadkiem zdarzenia, brzmi: T 25323. Następne auto, którego
pokryciem rynku WP'l•.-n~t.rznego będzie miał du które dowodzi że PKS nic sobie nie robi z numer był 25030, mimo wolnych miejsc
ży wpływ na normalizaeję stosunków gospodar- pasażerów. _ Pozwolę sobie przystosować również nie chciało mnie zabrać.
Zapytuję, dlaczego obsługa aut PKS w
do tego faktu znane przysłowie ,,nos dla
ki •łókienniczej.
ten sposób traktuje pasażerów i proszę,
tabakiery_ a nie tabakiera do nosa".
CENTRALA TEKSTYLNA DOSTARCZT
Na przystanku sprawdziłem rozkład jaz- aby dyrekcja PKS wyciągnęła z tego faktu
TOWARóW no WŁAśOIWYOH REJONOW
.
Obok Centrali Tekstylnej ietniały in:n,e in· dy i okazało się, że najbliższy samochód odpowiednie konsekwencje.
Stały czytelmk
11tytucje za,irnują.ee się rozprowadzaniem towa- PKS będzie w Zgierzu 0 godzinie 16.20. Sa·
Tadeusz Ratajczyk.
r6w. Dotychczasowy Ryst1m1 trn prowadzi! do mochodem tym chciałem się udać do wsi
Od Redakcji:
Tymczasem
,.podróżowania" towarów po Polsce pociągając Białej _ 8 km od Zgierza.
· • · · ze
·
O czek UJemy
· j d
·
i
sohą. wzrost kosztów transportu, hamując
z&
w te•J sprawie wy)asruen1a
ich dojście do właściwego konsu- przejechały 4 samochody PKS 1 am e en
opóźniając
menta. Jak poinformował zebranych na konfe- wóz nie zatrzymał się na przystanku, na strony Dyrekcji Lo kiego Oddziału PKS.
reneji pnsowej dyrektor Stroczan - Centrala ••••••••••łl••••••·••••••••••••••••atm••••••••••
etem u
tylna
~eh
nych.
·Od

1

systemem
z oawnym
zerwie
rozprowadzenia
obowiązek
siebieober.nie
aparatem i własnymi ~rodka'lni tow'aru do miejsca jego przeznaczenia. Przez apar11,t
Ceah·ali 'fPkst;vlnej przepływail więc będzie en
la produke,ja 'JlTZetn~'słu włókienniczego, co w
końcowym efekcie winno przynieść odbiorcy tę
po eałej
~zukać towaru
wygodę, że zami11.~t
Polsce JJaby6 go będzie mógł w miejscu n11jblit1zym.
FUz.rA ZE ,.SPOLE:M''
Wobei zmian powyżej nakreślonych stało eię
zbyteezne a na.wet nieporzą.ilane istnienie drugiego obok Centri!.li Tekstylnej pfonu handlu
hurtowego jaki repreżentował „Społem". Dla·
tego też nai:t1tpila fuzja obu tych instytucji,
Tekstylna
na
biorąc

własnym

~;~;:j)i:;!;ni:br~~a~~~~r:~i,zatp;~~::~e ~!n~::
kł~~~1~: 0 ;~~~ ~0;r;~~&..T~n~~~~~~ZAGADXIE.ITE'M PALĄCYM

upaI y zw., Qks zyI y n. ebezp,. ecze n' sI wo poz· aro' w
_

ostrożno§ci

Na1'az

ł

i

cz11Jności

cy palą, ukradkiem iiapierosa, a jeszcze czę•tsze
że po zakończeniu pracy niektórzy robo1nicy
wychodząc z pomfoszcz11nl'l fabrycznego zapala
jł papiero~y .itszcze na. uli.
'l'rzeba pamięta~. ż"' os•atnie upały przyczyniły się do wysu~zenia odpadków i pyłu obfi·
cie znajd11.ią~ych ~ię na ~aladl fa hrycznych i
że najml!!eJsza 11ieo„~roi:noś6, ułedopałek lub
iskra 11powodować może nieobliczalne nkody

Ostatnia. fala upałów, tak rrzyjemna. dla
wczasowiezów i pożyteczna dla. rolnictwa, kryje w 8obie również poważne niebezpieczeństwa.
Wzrost temperatury w znacznym stopniu
zwiększył groZbę pożarów ! to przede wszystki:m w przemyśle.
Istnieją. wprawdzie przepisy przeciwpotaro
we, ale nie wszaycy się do nich stosują,. Częste
są, je zcze wypadki, że robotnicy w czaaie pr&·

I k d• •
'
,d, po trze bU)e• 70 tys. II"tfOW
me a z1enme

OZ

I

Wysiłki Okręg. Spółdzielni Mleczarskiej
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·erwszy drapacz chmur w Łodz·1 ~~:~m-~:~a!>,zpg~i:i~~ze~:!y~~
Pl
ProJ• ekty wzniesienia szere... u monumentalnych gmachów
jest 4

a
Pisaliśmy już o pierwszym drapuzu i biura Centrali Tekstylnej. Ogólna suma
chinur, jaki ma powstać w naszym mieś kosztów pochłonie ponad 300 milionów zło·
tych, termin zaś rozpoczęcia prac przewiducie.

to gmach - wieżowiec 12 piętrQ·
o kubaturze 60 tys. metrów sześcien
nych z dwoma skrzydłami czteropiętrowy
Będzie

wy,
mi,

w nowym reprezentacyjnym gmachu,
który stanie na rogu Sienkiewicza i Na.ru·
towi~a, mieścić się będą wszystkie agendy

je się najdalej na październik br. zakończe
nie na rok 1950. Bliższe plany budowlane
Centrali Tekstylnej przewidują wzniesienie
gmachu olbrzymiej składnicy eksportowej,
która mieścić się będzie na ulicy Fabrycznej
o objętości 111.000 metrów sześciennych,
wybudowanej według najnowocześniejszych
wymogów techniki.
Jeszcze w tym roku przy ul. Kilińskiego,
róg Senatorskiej, staną nowoczesne garaże
obliczone na 100 samocllodów, w 49 r-0ku
Centrala Tekstylna rozpocznie budowę wiel
· (S.)
kich hurtowni włókienniczych.

Istnieje pewna liczba osób, wykonywują-::ych
zawody, które nie są zgłosZ·')'!le w urzę
da<:h skarbowych i tym samym nie płacą podatków, narażając skarb pańatwa na duże &traty. Aby temu 11.apobiec zgodnie z ustawą .z dn~a
2 czerwca o obywate'lskich komisjach po<latk':>wya i lustratorach 6połecznych, właściciele
(administratorzy) budynków w miastach ora'l
zarządy gmin wiejskich obowiązane 6l\ zawiaqamiać właściwe terytoriaolne urzędy slkarb':>we
o konkretnych faktach wy'konywani11 świad
czeń, będących przedmiotem podatku obrotowego.
Obowiązk')Wi meldowania podlegają nastę-

NIElIDANA

KRADZIEŻ

kradzież 12.500 złotych w hotelu „Savoy"
zatl'zym&no Wandę Kucharczyk, bez stałego

Za.

miejsc& zamiesz]\ani&.
Wydzial $ledozy w Łodzi prowadzi dochodzenie przeciwko dwum sprawcom kradzieży
materiału ubraniowego, skradzionego dn. 11. 7
b:r. około godz. 14-ej n& dworcu Lódź-Kali8ka nieznajcm111mu pasażerowi. Pokrzywdzo·
na. sobs. mcll!le ?:głosić 11ię po odbiór do Wytlzfa
łu śledczego K.o~endy ~O, 111ieszezącego się
·· · · ;.:,_ .
przy, ~. J &J!.!>.4%& U. wk6Ji l"lt:.

dostawców.

Największą

bo-

materialne, rmzb:iwienie 11ul7i prae.y, a nawet
ofiary w ludziach. I dlatPgn sprawą bezpieczeń
stwa przeciwpożarowego w fabrykach winien
zająć sit ogół robotników, a przede wszystkim
świadomi robotnicy, zgrupowani w oraganizaicjach politycznych, w Lidze Kobiet i w innych
organi.zacjach społecznych, oraz ltady Zakłado
we. JednoHtki łamiące rPgnlRmin rr:ieciwpoża·
rowy, powinny b~ w spor;ó'h zdecydo-vany
przywotywane do porządku ,a jeAU zajdzie tego
potrzeba, przykładnie karane.
Przy 11posobności wart.o podkreślić, !e rów·
nież dyrekcje wielu fabryk nie sto~nją si~ do
tych przepisów. Strychy, rzęsto są, za.walone rn·
picciami, a w mitgazynach pałno kurzu baweł·
nianego i odpadków. których nikt nie odbiera.
1fagazynv te s:} faktycznie zbiornikami ma.te·
rialów łatwopalnych.
Sprawa bezwzględn~go oczyszczenia 11try·
chów oraz zabezpieczenia magazynów i budyn·
ków fabrycznych przeeiwko Jliebezpieczeństwn.
ognia. to bardzo ważne zagadnienie, które musi
być natychmirut rozwi111m ne prr.ez edministra·
cje fabryczne i Rady Źakładowe. Wgląd w te
sprawy powinny mieć również czynniki nad·
rzędne: dyrekcje branżowe itp.
Nie należy też zapominać o utrzymywaniu
w stanie stałej gotovro~ci sprzętu przeciwpoża
rowego: węży, hydrantów, gaśnie itp.
Osoby, którym poruczono sprawy be1piecze1i
stw& przeciwpożarowego mtll!z~ p&miftae, że
w wypadku pożaru one przede wszystkim ponosić będą odpowiedzialno•ć za skutki lekkomyśl
nołci czy niedbals·twa.

1!3~)fł~
na 12 krosnach
Józefa Seweryniak (121.9
proc.), Maria Pyziak (116.3 proc.) i Maria
Jan Sitnik osiągnął
Switoń (115.4 proc.).
115 proc. Na „szóstkach" pierwsze miej'Sce
zajął Stefan Pałczyński (139.6 proc.) Flo1'entyna Wierszeń uzyskała 136.5 proc„
Helena Bogus 134.l proc„ Anna Ramus 133.6
proc, Irena Nowak 111.5 proc. Na „czwórkach" wyróżniła się Józefa Jóźwiak (163.6
proc.). W przędzalni wysunęła się na czoło
Bronisława Switoniak (168.7 proc.). Drugie
miejsce zajął JÓ'zef Wachecki (160.3 proc.).
Ksawera Klimczak osiągnęła 159.3 pro-::.
W PZPB Nr 2 w przędzalni (6 stron)
uzyskała Janina Mucha 131 proc„ a Maria
Stelmaszczyk 130 proc. Regina Kostrzewa
(4 strony) osiągnęła 143.7 proc. Genowefa
Pawlak 131 proc., Stanisława Włodawska
130 proc„ a Kazuniera Sygulska 152.9 proc.
W tkalni na „szóstka':h'' pierws;i:e miejsce
zajął Bronisław Ciuła (160.1 proc.). Maria
Skabiak uzyskała 158.5 proc., a Irena Drzewiecka 155.6 proc. Na „czwórkach" odznaczył się Kazimierz Baraniecki (152.1 proc.}.
W PZPB Nr 3 w tkalni (4 krosna) osiąg
nęła Genowefa Zwolińska 187 proc„ a Jadwiga Lubiatowska 168 pro-::. We współza
wodnictwie e;espołowym wyróżniły się zespoły maJ6trów Sobczyńskiego (157 proc.),
Banaszczyka (125 proc.), Marcinkowskiego
(117 proc.), Niedbały (115.8 proc.) i Zalasy
(115.t pro-::.). Tkalnia „A" (115.8 proc.), wy
przedziła tkalnię „B" (101.3 proc.).
W PZPB Nr 4 w przędzalni odmaczyli
się Stanisław Zabiełowice; (163.6 proc.), Józefa Sięoio {163.2 proc.) i Maria Sob(:'Zak
(159.5 proc.).
W PZPB Nr 6 w tkalni na „szóstkdch"
{163.ł
Głogowska.
!ÓŻJliiłY, 6ie Józefa
W PZPB Nr 1 w tkalni

administratorów

różne

tysiące

lą~~ą jest brak punktów r~zpr~ed~y na
rruesc1e. W 95 procentach zaJmUJą ś1ę tym
sklepy PSS, które będą otwierane o godz.
6 rano, by w miarę możności mleko było
jak najświeższe. Największą trudność sprawia niedziela, gdy sklepy łódzkie są zamknięte i mleko trzeba przerabiać i Jrnnserwować. Wkrótce wypuszczona zostanie na
rynek 10 procentowa śmietanka pasteryzowana tzw. kawowa oraz wzmacniający i orzeźwiający kefir, którego cena będzie rów·
nać się cenie lemoniady

---------~

Obowiązek

skiej składa tą drogą serdeczne podziękowania wszystkim instytucjom i osobom,
które pomogły Lódzkiemu Komitetowi Jed· h d o Ko n gresu
• · w przygo t owaruac
nosc1
.
i Zlotu.

--•••••••••••••••••"!•••-•••••-•••••••••• ••••

Zapotrzebowanie Lodzi na mleko wynosi ska. By polepszyć wanmki sanitarne, od 2
GO Ostatnim etapem usprawnienia handlu wł6· 70 tysięcy litrów, z tego 45 tysięcy litrów sierpnia będzie wypuszczone na rynek mlek•i•e•n•m··c.z.eg·"-h·ę•d•ri•e„w_e_dł_u_g_llł„ó_w_d_~-T-ek„·t.o„r&_t_o_w_..;..;.P.o.k.r,;;,yw_a__o_k_r.;;;ęg:;;.o.w_a_s.;.p„ó•ł•dz•i„e_ln_i„a_Ml_e_cz_a_r· ko butelkowane. Okręgowa Spółdzielnia
Mleczarska zajmuje się zbieraniem i rozpro

Obeenie uczyniony już został pierwszy
krok ku realizowaniu tego przedsięwzięcia,
25 lipca mianowicie Sąd Kon.kursowy wy·
brał pracę, według planów której powstanie przyszła siedziba Centrali Tekstylnej.

Is lei

Ze Zw 8ZiU Mi dz• iV

zarząd Łódzki Związku J,.Ilodzieży .Pol-

wyróżniły

pujące

zatrudnienia: wykonywanie handlu towarowego, działalność o charakterize przemysłowym lub rzemieślniczym, udzielanie oprocen
towaneg') kredytu, pośrednictwo, świadczenie
usług wykonywanych przez wolne zawody, jaik
adwokaci, lekarze, pielęgniarki, kosmetyczki
itp.
Ob'JWi!\zek zawiadomienia nie istnieje, gdy
fakt wykonywania działalności przez najemcę
lolkalu lub mieszkańca gminy wynika z wykazów, s-kładanych przez lokatora głównego corocznie.
Ni_e wypełnienie obowiąq;iku zawiadomienia
p')dlega karze pieniężnej porządkowo do 30
tys. złotych.

TRAGICZNY SKOK
Na Rzgowskiej przy posesji Nr 73 wydarzył
się następująf·y wypadek: do tramwaju linii
4 - 3· na tylny pomost w wagonie silnikowym
usiłował wskoczyć Wlterek :Mieczysław, lat 30,
zamieszkały w Łodzi, Szara 16. Skok był tak
nieszczęśliwy, że Witerek dostał sit pod pierwszę. przyczepkę doznając b&rdto ciężkich uszka
dzeń ciała. Pn.ewieziono go do szpitala św. Ja•
na w Łodzi. Lekarz 11zpitalny stwierdził, że po·
·
szkodowa.ny. był w stanie nitln!ze~

J

się

proc.) 1 Janina Sz-::zepaniak (162.6 proc.).
Emilia Janiszewska uzyskała 172.1 proc.,
a Stanisława Banasiak 163.5 proc. \V prz:ę..
d~lni (750 wreec.) Odznaczyły się Ter~a
Białkowska (143.9 proc. i Janina Zienkow·
ska (142 proc.).
. W PZPB Nr 7 w przędzalni (780 wrzec.)
Kornelia Nowak uzyskała 153.7 proc., a
Helena Witczak 150.4 pro-:. W tkalni na
„czwórkach" wyrórniły się Bronisława Gę
bowska (166.9 proc.) i Antonina Beśkii/
(165.2 proc.).
~ PZPB Nr ·a w przędzalni (920 wrzec.)
os1ągnęta Aruela Majewska 163 proc. a
Helena Wiśnieweka 158 proc. W tkalnl na
„s'Zóstkach" odz.haczrły się Helena Lewandowska (190 proc.) 1 Bolesława Stolenwerk
(175 proc.).
W PZPB Nr 9 w tkalni ua szóstkac'h"
pierwsze miejsca zajęli Stanisl~w Kub 'k
(162.3 proc.) i Józef Zakrzewski (160 5
proc.). Feliksa Pakulska osiągnęła 158.7
proc., Leokadia Jodłowska 155 proc„ a Sab1na .. Kowa~ska 153.6 proc. W przędzalni
Maciejak (944
wyrozn.1ły się Władysława
wrzec.) - 144.9 proc) i Janina Pie~rzak
(750 wrzec. - 151.8 proc.).
w. PZPB Nr 14 w tkalni odenaczyła 6'ię
Krawczyk (6 krosien - 141
Slamsława
proc.). W przędzalni Leokadia Strumiłło
(750 wrzec.) osiągnęła 143.2 proc.
. W PZPB Nr 16 w przędz.alni wyrófoily
152.5 proc.).
się Zofia_ Doryń (960 wrzec. Helena ~aczmarek (704 wrz.ec.) osiągnęła
167.5 proc., Zofia Kisiel 172.6 proc.
W PZPB Nr 22 w przędzaln1 (888 virzec.)
oc\znaczyły się Helena Wlazło i Maria Partyka (po 172.4 pro<'.). . M rta Nagiecka i
Franciszka M~jd.a {.666 l\'l'Ztie.l. QSią.gnęły po

169.1
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TVDZIEN wILUSTRACJI
\

WYSTAWA Zl"!JM Of!ZYf'>K_ANYCH WE WEOCLA WIU sciąga z każdyrn dniem co rnz to więcej osób ;w,iedzających. Nie tylko ,.k-m}01,0CÓ1n" (tych się przew.inęlo dotąd przez W1{sta.Wę '!J~ęce.1 ni.ż 100.000) aJ.e t gości ro.gra111,i~f1ych. Prezes Zio-iązJ.:'11, P ro.sy Zagranicznej. Joel Canig, któ•·y med.a. umo baivil me Wrocławiu, nie szczędził wyrazów gznanui, jesli chodzi o opracowain-ie artystyc-:me i g-rtifi.czne W.Z.0.1 oprarmoo. nie, odzwierciedlai<fce doskonale ioysilek P owki na Ziemia.eh Odzyskx.rmych. Nie innego
zresztą zdania jest lw.żdy ze zwie&ajqpy.ch. (Na zdjęciacli od lewej: paun?on Centrali Tekstylnej, w srodku. - ,,gmach" Centrali Chemicznej - z prawej - ,-Qbelisk"
i budynek Centrali Hatn.dlowej).
·

Z1v.m1/ przed.stawicfeZ ntrze.cief

s?abości""'

(do .de Gc.1ille'a i Mar,,h(l.ll'a , L. Blum
w:tzedł "' .<iklad rzą.d1t , .GRABARZY FRAN
CJJ" p. f. ,,.Aindre Marie i Spółka.

Georg6 Bidmut, fromquski minister spr<W'I

t«tgranicznych „ZBYT DAŁ SI/$ UNIE§()
KONCEPC.TI ZAGROZENIA ZE STRONY
rrEMCólV", 1vobec czegp - mimo, iż od·
da'l))(I},. U. S. A. nielada u.,lugi - mu.sial
t.t8tq~
t e k ę jeszcze potulrnej.nem•'
·
R. Schumanowi.

republiki chi1Uiki.e.f. Swi-Yat-Senl.e, f>OllMHi.-tzpami(I,, tylko o tMP-le większa" - Nie, Chiny to ogromM „G1'ecja„ 1n które.i zwyrięsk im „Markosem" jest
MAO-TSE-TUNG, wódz chińskich. sil ludowych.

Wdowa po
ikiala:

założycielu

„Chtt1~1

to

Polityka szantażu dopra;wdy nie popla<',a. Na}nowszym tego przyk«uiem jeąt buńczuczny wielkorządca o.me rykańskf. 1JJ Niemczech,
gen. Clay, który mial „torować drogę silą", „nie op11szczać Berlim.a, chyba, że oo noszach" i t. d. Obecnie p. Ck1y się rozkleił i
zapowiada, że TSTNIE.JĄ DOBRE HOROSKOPY NA ROZWIĄ
ZANIE KRYZYSU BERLl'!VSKIEGO W DRODZE POKOJOWEJ"
Prez. U. S. A. Tmnw,n po- niefort'l/Jn'nłJJ
podróży wyborcze.i na 1wszt pmistwa pr:óbuje obeonie propagan.dowych triqków
wybarczych na k.oszt Kongresu. Mówią
Jednak, że teraz ,,orędzia" i ,.apele" pomo9ą mu jak umarłem1~ kadzidlo.

Gen. EisfJJlhcnJJer jest 'o d.obrym hitmorze,
zrezygnowoJ, z walki o fotel prezydenta U. S. A. Mil,sze mu są gloay studentów uniwersytetu w Columbii, którego jest
rektorem, niż glosy wyborcze.

gdyż

Misja ,,POM[JCY AMERYKA'flS.KIJii.J" w Grecji ze słynnym Pattersonem (pierwszy w I rzędzie) 1 D. P. Griswoldem
(ostatni
w · 1 r~rk_ie) - f!1J, .czele. Dziele1n misji by la. ·t?Statnia wielka ofensywa to<>JBk aten~kwh. Ofensywa ta calko 'lmO!e się ni,e pow'Wdla.

Pod rozmaitymi pretekstami „chrześcijmi sko - demokratyc-znif'
de Gasperi'ego dokonuje aresztowań w8ród robotników 'f.Oło..
Bkich. Są to represje za udzial w strajku
protestacyjnym
po
;,;"brodni.czym zamachu na. TogliaUi'ego.
rząd

Te oto cJ,ziala (!Jmerykańskie wpailly w wal-

ce U1

ręce

wojsk b_o haterskiego Markoaa..

J

.
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I Alehsander Puszhln
r ~n:;
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Goriuch

0

bajeczne - ·"'7Ójt Triion

Ilustrował Karol Baraniecki)
Początki Gorłnchlna I · Jego pierwotna lud·\ się lud ..• Obywatele Gorłuchlna powitali bry-!1 „uważajcie .włęc I nie ~ądźcł~ przy ~le za-

ność okryte są mrokiem niewiedzy Nieznane kę śmiechem I grubiańskimi dowcipami. (Nb. nadto mądralami - wtem, ze Jestescie rozpodania głoszą ie niegdyś Goriu~hlno było zwinąwszy w trąbkę poły odzienia szaleńcy : puszcze~!. jak dziadowskie blcze, ale ja pot~:
flę wYb1c wam z głowY głupstwa lepiej, nrz
bogat"'- I obszen'." wsi ... że wszyscy jego miesz 1naigrawali się z żydowskiego woźnicy i
· • t.wo wy wietrzało
""• czynsz zbierano raz do 1 krzykiwall
""
ze śmiechem: ,,Żydzie, żydzie, w czoraj sze P !j a.ń s t wo " : p·IJans
że
kańcy" byli zamożni,
roku i odsyła.no nie wiadomo dokąd na. kilku zjedz świńskie ucho!.„" (Kronika diaczka go-1 jut ze wszystkich głow. Goriuchlnowcy, Jak
rażenl gromem, spuścili ?osy na kwln_tę I "
wozach. W tych czasach wseystko ku1>owano riuchinowsklego).
Lecz jakie się zdnmlen, cdy bryczka zatrzy lękiem w sercach rozeszli się do domow,
tanio, a sprzedawano drogo. Rządców nie było, ekonomi nikogo nie krzywdzlll, krajowcy mała srę pośród wsi i gdy przyjezdny, wYSko- RZ*10: PLENIP01;EN!A.
u.tął ster rządow 1 PI zystąpił do wprowapracowali niewiele, a żyli w dostatku I i)ąstu- czywszy z niej rozkazującym głosem zaczął
chowie w butach paśli stada. Nie powinniśmy wzywać wójta. Trifona. Dygnitarz ów przeby- dzenia w czyn swego systemu politycznego;
dać się zwodzić owemu czarującemu o\>razo- wał w gmachu rozrywkowym, skąd go dwóch syste~ ów zasługuje na szczegołowe rozpawi. Myśl o złotym wieku wspólna jest wszyst- znaczniejszych mieszkańców wsi z szacunkiem ttzenie.
Za!!~dn~czą jego .podstawą był n!lo;tępufący
kim narodom i dowodzi jedynie, ie ludzie ni- wyprowadziło pod rękę. - Nieznajomy spojgdy nie są zadowoleni z tego co mają I, dzię- rzaw'szy nań grożnie, podał mu list I nakazał, pewnik· im chłop ~est bogatszy, tym budztP.j
~ btedniejsz~••. tym c;c~
ki doświadczeniu, niewiele posiadając m:ulz:ef by go natychmiast przeczytał. Goriuch\nowscy rozpuszczony 0
na preyszłość, przyozdabiają nlepowrctną wójL'Jwie mieli zwyczaj nigdy nic nie czytać szy. _Wskutek te.g~ · "' d~~ł okspo ~ w~ jar
przeszłość wszystkimi barwami sweJ mobraź osobiście. Wójt był niepiśmienny. Posłano po kU lsJak ~~aj~~ sz:ł0 c :ip~ ą ~n~ 11 /:ą
Puszkin Aleksander Siergiejewicz (1799 c na
nl. Wiarogodne jedynie wyda.ją się rzeczy 111a- pisarza ziemskiego Awdieja. Znaleziono go w obp ut m ę:o~c eh :,s Zeł, ~oś ~te
a eg o. c1 w c:zynszn
t~ nyc •
oga ych
pobliżu, gdy spał w zaułku pod płotem - i
1837). Największy poeta Rosji Urodzony 26 stępujące:
Wieś Gorinchino od najdawniejszych czasów przyprowadzono po przebudzeniu do nlezna- zostały rozł~zone na najbardziej. maJę~~y.;h ·
maja 1799 r. (wg. st. stylu) w Moskwie, pocho
nale7,ała do znakomitego rodu Biełkinów. Jed • jomego. Lecz czy to z powodu nagłego prze-1 chi.opów i ściągane z nich w sposob m?zl wie
dził ze zubożałej rodziny arystokratycznej.
nakże przodkowie moi, posiadając wiele in- strachu, czy też z gorzkiego przeczucia litery naJbardzlej bezwzględny. - 2) C? ubozsl i co
Matka poe,ty była wnuczką słynnego wycho- nych majętności, nie zwraca.Il uwagi na ten listu napisanego wYraźnym pismem ~dały l~nlwsi hultaj~ zos!a~i. na!ychm1ast przenie.
wanka Piotra I, księcia abisyńskiego Abrama odległy kra.j. Goriuchino płaciło niewielką da.- mu się jak za mgłą _ 1 nie był w stanie w sieni na paAsk1e - Jesh zas, wedle ;leg?. oblł
ninę I pozostawało pod. rządami wójtów, obie nich się rozeznać. _ Nieznajomy z okropnymi czenia, praca ie~ okazywała ~lę nledosc wy.
Hannibala, generała artylerii. W 1811 roku
przekleństwami. odesławszy spać wójta Tri- dajna, oddawał ich za ~~robkow Innym chłoranych przez lud na wiecu zwanym tłoką.
oddany zostaje do Liceum w Carskim Siole. W
fon.a. i pisarza Awdieja. ,odłożył czytanie listu P?m, za co tamci placil1 mu _«iWbrowolną da·
czasie popisu w ·tej szkole w 1815 roku talent
do dnir. następnego l udał się do gminy, dokąd ninę, oddawani za~ ~ poddanstwo mieli peł
ne prawo WYknpic się płacąc ponad zaległoŻyd poniósł za nim jego walizeczkę.
z uznaniem Diermłodego poety spotkał
Gorluchinowcy-i: nlemym zdumieniem patrzy- ścl podwójny roczny ceynsz. Wszelkie powln!awina.
1' na owo niezwykłe wydarzenie; lecz wkrótce noścl gromadzkie spadały na majętnych chło
W 181'1 r. Pusz..'dn - po wyjśdtt z Liceum
za.pomniell o bryczce Żydzie I nieznajomym. pów. Swiętem dla chciwego rządcy było odda
..... bierze żywy udział w życiu towarzyskim
Dzień skończył się hałaśliwie l wesoło - l wanie w rekruty, ponlewa.Z wszyscy bogaci
Goriuchlno za.snęło nle przewidując tego, co chłopi wykupywali się od tego kolejno. póki
stotłcy. W 1820 roku wydaje poemat romanwreszcie wybór nie padał na łajdaka lub na
je oczekiwało.
tyczny ,,Rusłana i Ludmiłę". Za rewolucyjną
Ze wschodem porannego słońca mieszkań- zrujnowanego.
Syna
się
dostaje
nie
mało
o
,,Wolność"
odę
Zgromadzenia Indowe zostały zniesione.
ców obudzłlo stukanie w okna i wzywanie na
bir; zesłany na południe Rosji. zoataje otoczołąkę. Obywatele schodzili się kolejno na PO· Czynsz ** zbierał po trochu przez cały okrą
ny „ opieką" władz, które w końcu wyznaczadwórze gminy, które służyło za plac wiecowy. gły rok. Prócz tego wpro.;adził on daniny
Oczy mlelł mętne I poczerwieniałe, twarze o- nadzwyczajne. Chłopi, Jak się zdaje, płacili
ją mu jako miejsce zamieszkania Michajłow·
puchłe; zlewając i drapiąc się po głowach pa- nawet niewiele więcej niż poprzednio. lee-z w
skoje, rodzinny majątek Puszkinów. W Michaj
trzyli na człowieka w czapce, w starym nie- żaden sposób nie mogli ani zapracowa6, anJ
łowskim pracuje Puszkin nad tragedią ,,Borys
biesldm surducie, jak sta.ł dumnie na ganku tei uciułać dość pieniędzy. W ciągu trzech lat
Godunow" 1 kontynuuje pracę nad poematem
gminy - I starali się przypomnieć sobie Jego Gorluchino zostałó zrujnowane całkowicie.
Gorlnchlno posmutniało, rynek opustoszał,
rysy, które kiedyś Już widzieli. Wójt l pisarz
„Eugeniusz Onegin•.
prowentowy AwdleJ stali obok niego bez cza. pleśni Archipa Łysego zamilkły. Połowa chłostłumienie spisku dekabrystów
Jednakże z bfeclem czasu rodowe posiadło- pek, s mlnlł pełną usłużności I głębokiego pów pracowała na pańsklem, druga połowa
,,__ są wszyscy.?" - zapy tal n Ie- pracowała. jako parobcy; dzieci poszły na !e(grudzień 1825 r.) wśród których Puszkin miał 8._,
„.„ się smutkn. - „...,„„
„
" sł„„ 1 •acz„,_
,„ Biełkinów rozdrobn„y
wielu przyjaciół, wstrząsnęło poetą. Dowodem chylić do upadku. Znbożall wnukowie bogate- znajomy. „Czy wszyscy Jesteście?" - powtó. bry - i dzień święta cerkiewnego stał !IJ!ę,
„Pismo na Sybir". Władze carskie stale nie- go dziadka nie umieli odzwYczalć się od swych rzyl wójt. ,,Wszyscy" - odpowiedzieli obywa wedle wYraienia kronikarza, nie dniem rado.
ufnie patrzące na Puszkina, roztoczyły jeszcze wielkopańskich nawyków - i zażądali daw- tele. Wówczas wójt MnaJmił, że dziedzic przy śc1 I wesela, lecz rocznicą smutku i gorzkieh
ściślejszy nadzór nad jego życiem 1 działalno- nych pełnych dochodów od dziesięciokrotnie słał uniwersał 1 rozkazał pisarzowi, a.by go wspominków,
ścią twórczą; doszło do tego, że car Mikołaj zęmlejszonego majątku. Groźne zalecenia na- przeczytał głośno wobec całei;:o Indu. Awdlej
1831)
(l83~ zaofiarował się mu na doradcę, co oznaczało stępowały jedno po drugim. Wójt czYtał Je na wystąpił naprzód i grzmiącym głosem przeczytal rzecz nastę1mjącą,: (Nb. ,,Groiny on n·
wiecu, sołtysi przemawiali, lud się burzył w praktyce ostrą cenzurę.
W latach następnych, w Moskwie I Peters- a dziedzice, zamiast podwójnego czyomu, niwersał spisałem był o wójta Trłfona, onże
burgu Puszkin pracuje nad „Onieginem" l pi- otrzymywali chytre wykręty i pokorne skargi przechowywał go w szafce z obrazka.mi świę
sze poemat o Mazepie pt. „Połtawa". Wpląta- pisane na zatłuszczonym papierze I pleczęto- tych wraz z innymi pa.mlątkaml swego panowania nad Goriuc!J.inem". "Nie zdołałem sam
ny w krąg intryg dworskich, w pustce salo- wane groszem.
Czarna chmura -vlslała nad Gorluchinem, a odnaleźć tego interesującego pisma).
n6w, wśród blichtru życia artystokracji urzęd
Trifonle Iwanow!
niczej ówczesnej Moskwy, zakochany w tym nikt nawet o niej nie pomyślał. W ostatnim
Doręczyciel niniejszego il.stu mój pełnomoc
świecie i równocześnie gardzący nim, poeta roku panowania Trifona, ostatniego wójta
nie zdoła nigdy zrzucić z siebie więzów, które wYbranego przez lud, w sam dzień święta cer- nik, Jedzie do mojej majętności, wsi Gorłuchi- •
pętały jego twórczość. Piękna lecz samolubna kiewnego, gdy cały lud ciżb!l otaczał gmach no celem sprawowania nad nią rządcostwa.
napisana w
11 ,,Historia ws! Goriuchino"
i żądna blasku światowego Natalia Goncza- • rozrywkowy (w gwarze ludowej zwanej karcz Natychmiast po Jego przybyciu należy zwołać
row ukochana żona poety, stała się pośred- ! mą) lub też włóczył się po ulicach objąwszy chłopów i oznajmić Im moją pańską wolę, a lc'.3U r:iku, jest pierwszą w lite.raturze rosyj nią 'przyczyną jego tragicznej śmierci. W o- , się wpół I głośno wyśpiewując pieśni Archipa mianowicie: rozkazów mego plenipotenta. ma- skiej satyrą, osi:rzem swym zwróconą przeciw
bronie „dobrego imienia" żony ginie w poje- Łysego, wjechała do wsi pleciona, kryta bry- ją chłopi słuchać Jak moich własnych. Wszy. ko systemowi pańszczyźnianemu.
2) Zakuł przeklęty rządca Antoniego Timodynku z ręki zakochanego w Nar..alii gwardzi- , ka, zaprzęgnięta w parę nawpół ŻYwYch stko, czego zażąda, spełniać bez szemrani.a,
sty carskiego, francuz.a G€orges'a D'Anthes szkap; na koźle siedział obdarty Żyd - a z gdyż w przeciwnym wYPadku ma ów postę- fi:ejewa z żelaza. Stary Timofiejew wykupił
bryki wysunęła się okryta czapką głowa l zda pować z nimi z całą smowoścłą. Do powyż- syna za sto rubli. Wtedy rządca zakupił Pie(29 stycznia 1817 roku).
wała. się z ciekawością patrzeć na weselący szego zmusiło mnie Ich niegoilziwe nieposłu- trllllzkę Jeremiejewa, jego ojciec wykupił za
J. P.
11111111111111111111111111111111u11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 szeństwo, a także twoje, Trifonle Iwanow, ło- 68 rubli, i chciał przeklętnik zakuć Lechę Tarasowa, ale tamtem uciekł do lasu - f rządtrowskie folgowanie.
ca wielce się tym smucił i &Tożył się na cały
Podpisano N. N.
Alehsander Pu.szhln
rozkraczywszy nogi na podo-1 głos - a odwieziono do miasta 1 oddano w
Wówczas
·
bieństwo litery X l wziąwszy się pod boki wy- rekl'Ułty pijanicę Wańkę.
(Przełożył: Seweryn Pollak)
głosił następującą krótką I wyrazistą mowę:

wY- 1

1

i:

Krwawe

I

z - oov

;;woLNOŚĆH

Uchodź, sprzed oczu mych s!ę skryj,
Gnuśnej Cetery pa.ni piękna/
Gdzieś ty, przed którą władca drty,
Muzo wolności nieulękła?
Przyjdź, z czoła zerwij wtenlec mój
I strzaska; lirę zniewieściałą/
Pragnę wolnośti śolewać chwalę,
Z królewską zbrodnią stoczyć bój.

Wietrznego losu faworyci;
Tyrani świata, . drżyjcie dzW
A wy, odwqżnq pieszcząc myśl,
PQwstańcie nęd:z.nl niewolnicy.

Gdzie spojrzeć, pełno strasznych spraw
Kajdan y wszęd'l!ie, wszędzie bicze,
I Izy niemocy niewolniczej,
I zgubna hańba carskich praw.

..
·•

Inesmal I am here.
Barry Cornwall.

Jam tu, lnezyllo, .
oknem twym stoję,

ł'od

Ale•sander Puszhin

A noc nad Sewllią
Tchnie snem i spokojem.
Bez trwogl przed

W płaszcz
Z gitarą I

kryjąc

zdradą,

swq

zbroję,

stoję.

Splsz? Dtwlękom gitary
Obudzisz się rada.
Gdy ocknie się stary,
Sen mieczem mu zadam.
• Pętilce

fedwabne
dół od futryn .••
Ty zwlekasz?„. Czv zdradnie
Tam rywal się ukrył? .••
Spuść

Pieśń z „UCZtY podczas dżumu"
(Przełoż»ł

szpadą

Pod oknem twym

**

na

Jam tu, Inezyllo,
Pod oknem twym stoję,
A noc nad SewlI/q
Tchnie snem 1 spoko/em.
Pn~ło,żył

SEWERYN POLLAK.

/

Kiedy potężna, grofoa zima
Jak dzielny wódz pod władzą trzyma
I wiedzie na nas swe zamieci,
Kosmate hufce burz śniegowych Kominki trzeszczą jej naprzeciw
I żar się pieni uczt zimowych.
Królawa Dżuma teraz smna,
Bez armii zdąża, by nas złamać
Zdobyczą szczycąc się bogatą.
I w okno dniem i nocą stuka
Do nas mogilnq swą łopatą.„
Co czynić? Gdzie pomocy szukać?

Tak jak przed zimy swawolami,
Zamknijmy się przed Dżumq sami/
Zapalmy światła, w pełne/ czarze
Wesoło grążmy swe rozumy
1 w uczt I balów szumnym crwarze
Rozsławmy panowanie Dżumy.

S,ewer»n Pollak)
I Jest upojenie w boju, w biegu

I na przepaści mrocznej brzegu,
l w rozszalałym oceanie,
Sród groźnych fal, gdzie ćmy odmęty,
I w afrykańskim huraganie,
I w tchnieniu Dżumy niepojętym.

W wszystkim, co nlesle nam zagład ~,
Smiertelne serce widzieć rade
Rozkosze niezgłębione - mote
Nieśmiertelności zapewnienie!
Szczęśliwy, kto w burzliwe; porze
Mógl poznać Ich tajemne tchnienie.
Więc sławcie Dżumę razem ze mną!
Nas nie przeraża grob.ó w ciemność,
Twój zew nas, Dżumo, nie przestraszaJ
By Róży oddech do dna spełnlać,
Niech pleni się nektaru czasza,
groźnej Dżumy pełna/
Bvć może -

WŁODZIMIERZ SŁOBODNIK

Pożyczka

WESOŁY Gtos
•
Cud mniemany

amerykańska
Prosi sąsiadka ciotlcę Eulalię:
,.Droga kobieto, pożyczcie balię!"
,,Dobrze!" - odparła ciotunia mi"la,
Ale swej balii nie pożyczyła.
Klnie ją sąsiadka: ,,Nie dałaś balii!
Z ciebie, Eulalio, kawal lcanaHi"
Na to Eulalia odparła plynnie:
„Co Ameryce - wolno też i mnie!"
Raz mi obiecal kolega byczy,
~e mi sto zlotych jutro pożyczy_.
Lecz nie pożyczyl. Kląłem go bardzo:
,,Kto lamie sl<>wo, tyut ludzie gardzą!"
Ja mit: „Kto daje i ktu odbiera,
Ten ... i tak dalej i etcetera„."
On mi na ucho szepnąl intymnie:
,,Oo Ameryce - wolno też i mnie".
f'ak nieuczciwość po kraju hula,
Bo zaraziła druga pólku7,a
Mego kolegę, ciotkę Eulalię
I rozmaite inne kanalie.
A kwdy powiesz: nTo nieuczciu>ie!"
Zaraz uslyszysz słowa straszliwe,
Brzmiące jak refren in oszustów hymnie~

„Oo Ameryce -

wolno

też

i mnie!"

Piekary Wielkie są tylko gminą, ale za
to o charakterze poniekąd miejskim. Ltt,dnośoi stałej jest tu, momia powiedzieć, nie
dużo, a „możUivości życiowe" nietvielkie,
tym niemniej do Piek/.J,r ściąga tak znaczna ilość przybyszów, iż choćby już z tego
powod1~ qmiina
ta mogłaby sobie rościć
uzasadnione pretensje do tytułu miasta wo
jewódzkiego. Przybyszów tych ściąga do
Piekar nie popularna fabryka dzwonków,
ale znajdujący się tu slynny cudami obraz.
Być może, obeoność cudownego obrazu powoduje, że w '1'-iekarach maja miejsce od
czasu do czasu cudowne wydarzooia. Nie
nazywam, naturalnie, cudownym wydarzeniem wypadktt, z krową, która 1. VII. b.r.
.~jadła mieszkance powyższej gminy jedwabną suknię, gdyż sulcnia ta byla w lewi.a
ty i w ogóle nasuwała skojarzenia boteani
czne, ale czyż motzia, jak to się mówi wyprać z t. zw. elementów ponad zmysloioych dzi<ilalność takicli Wielkich Piekarczyków, jak Jan Olszewski i Edward
Kusz?

kiej manety nie tyle dzięki uczonemu Bucherowi i Harmsotvi, ile po prostu dzięki
sprzedaży (dokonywanej coprawda w czoła pocie) towarów przydzialowych na wolnym rynku. Próżno zdziwieni obywatele pró
bowali natchnąć masonkę przynajmniej
tviarą
w przyslowie: ,,MILCZENIE JEST ZŁOTEM" i na ten cel wyasygnowali
parę „kawałków" Kluszczykówna wszystko wygadała, pożal się Boże, prokuratorowi.
Eh, proszę was, gdzie diabel nie może,
tam babę pośle. Trochę, psiakość, więcej
takich Kluszczyk6wien. a różne cudowrne
wydarzenia za mniemanie tylko będziemy
gotowi uważać.
„Inicjatywa prywatna w Łodzi nie objatvia
„inicjatywy" w sakresie budownictwa"
(z prasy)

Francuski rząd Andre Marie toruje drogę
Historia ta zaczęła się - te tak pode Gaulle'owi". (Z prasy).
wiem - zupełnie ?Myczajnie. Jan Olszewski i Edward KU$% byli sobie - uważacie
- parządmymi obywatelami i t. zw. cichymi demokratamł. Jeszcze więc nim miejsca
wy Urząd Informacji i Propagandy zaczą;l
'N HDNIN" :zS?:/'1> Mbfmonod ;>vzsai,mzo.t
SZA'!VCACH WIELKICH PIEKAR NIKT
Z SWĄ PRACĄ DZiś NIE ZWLEKA" obaj się wzięli od razu i dokładnie do najtrudniejszej roboty. Olszewski zostal bowiem kierownikiem Piekarskiego Urzędu
Aprowizacyjnego, Kusz - nieco niżej, ale
też w
tej samej odpowiedzialnej branży.
Pracy swej obaj ci obywatele nie wykanywali na patataJkę„ ale w oolym tego slcr
wa znaczeniiu - ptanowo. Olszewski miano
wicie wprowadził w czyn teologiczne określenie Buchera ( „PRACA JEST RUCHEM,
ZMIERZAJĄCYM
DO POŻYTECZNEGO
CELf!J LEŻĄCEGO POZA TYM RUCHEm"), a Kusz posilkowal się w tym
samym
czasi.e definicją
Schmollera
(„PRZEZ PRACQ ROZUMIEMY WSZELKĄ, CZY NN OSO LUDZKĄ, KTóRA TRWA Włodzimierz Słobodnik
Z PEWNYM NAPI~CIEM I DĄŻY DO
MIAŁA BABA KOGUTA
MORALNYCH I INTELEKTALNYCH CE
LóW"). Gdy Kusz z kolei realizował Ha:rmpieczątki
sa („praca stanowi wszelkie UJAWNIEjak niezadowolona pani
NIE SI~ CIELESNEJ LUB DUCHOWEJ
Dom, w którym mieszkam, ob. Redakto- SIŁY, DAJĄCEJ JAKIKOLWIEK WYNIK
poleciała za granicę i co
rze, to taki przeciętny dom: ani za duży, ZEWN~TRZNY") to Olszewski dla odmia' z tego wynikło
ani za mały, ,p.le w sam raz. Ogółem dzie- ny dokonywal praktyk przy pomocy jednosięciu lokatorów.
, · J K l ·
A K
· k.
· w
Rozma'Wiala pani z panią:
Mieszkanko mamy miłe, przytulne. Wy- czesnie · ar owwza, · ryns iego '
·
gody mamy. I zdawałoby się, że nam nic Niedźtvieckiego (,,PRACA. TO URUCHO,,Kiedyż w Polsce będzie tanio!
do szczęścia nie potrzeba. A tu tymczasem MIENIE
ALBO
DUCHOWYCH DLA
Moja pani, żyć mi zbrzydło
nie. Bo to szczęście, proszę ob. Redaktora, OSIĄGNIQCJA. POZYTKU, KORZY~CI").
Moja pani, cóż Jest tanie?
jest tylko pozorne. Na pierwszy rzut oka I rzeczywiście - proszę was - praca zaDrągi ocet, drogie mydło!
wydaje się, że wszystko w porządku, ale pewnila Olszewskiemu i Kuszowi pożytek
Drogie cale utrzymanie.
jak się tak przypatrzeć bliżej, pomieszkać i korzyś<>i wprost cudowne. Bo wbrew róż
rok, albo dwa, zaznajomić się z Ł zw. sta- nym niedowiarkom, których zdaniem z
Tylko krawczyk, tyllw szewczyk,
nem rzeczy, to człowieka nagle pesymizm pracy w dzisiejszych warunkach tylko t.zw.
w kraju dziś spożywa befsztyk.
ogarnia i źle zaczyna być człowiekowi 'na koniec z końcem związać moma, obu WielOo innego zagranica,
świecie.
kim Piekarczykom jakoś z pra,cy na wiele
Zagranica mnie zachwy_ca!
Niech tylko ob. Redaktor posłucha: jak rzeczy ponad stan starczało. I na nowe gar
Za granicą wszystko tanie,
już wyżej zaznaczyłem, między innymi W) nitury i na kol,a,cje z winem i na rozbijanie
godami, mamy Komitet Domowy. Każdy z się taksówkami. O cudownej działalności
Bardzo tanie utrzymanie,
dziesięciu lokatorów zasiada w tym komi- Jana i Edwarda zaczęto mówić więcej, niż
'l'uż czarodziej stal Ben Ali.
tecie w takich cz-.. innyll?- char~kterze i o cu~ym _obr~e w Pie~r!Lc~. PielGdy
uslyszal
jak
się
żali
robi, co może. ~p.wet obiektywnie trzeba gr_zymki ludzi poormnych TJTZYJeżdzaly d_o
Jednej pani <i.ruga,
przyznać, że Komitet pracuje bardzo ład- Piekar,_ że~y pracę w ,tuteJ~zym Urzędzie
nie. Bo to i posiedzenia się organizuje 2 ra Aprowizacypiym aostac. Niestety, proszę
I mrugając tak powiada:
zy na tydzień. gazetkę ścienną wydaje, was, w~zy.<Jtko zepsula Kluszczykówna. NiMistrz do mallcotentki mruga,
maszynę do pisania się kupiło, powielacz by sob~ zwylaa buchalterka, ale przede
„Oto mam kobierzec, siadaj!
się zdobyło, żeby można było okólniki dru w~ystk~m - masonTro. W cud nie chciala
Aby pani kłamstwa nie rzec,
kować i ze skóry się wyłazi, żeby było U'UJ'/eT'~'!fc•. I akura~, gdy Olszew~ki i Kusz
Szczerą prawdę powiem pant:
wszystko jak najlepiej i wzorowo.
znale.zli się w ..doniosłym momencie wprowa
Rury np. wodociągowe popękały - my dzania w czyn zasad Karatfy-Korbutta
Latający to kobierzec
zaraz dekret. Wygody się zapchały - my („PRACA JEST TO TYPOWA DIERGIA,
I polecisz wszędzie na nim".
momentaJnie - ipstrukcje. \Yydaliśmy °?' REFLEKSERGIA i AZOTERGIA PROWA
Więc z radością wielką w sercu
!en spos~b cały s~ereg polecen, zarządz~n? DZĄCA DÓ RóZNYCH
KORZYSCI")
Siadła pani na kobiercu.

O tym,

W sprawie

Fortepian
- Przyjemnie pod lipą - zauważy~ pan
Wężykowski, siadając obok nas w ogrodku.

- A pewnie, pewnie - przytaknął pan
Bieleniak. - Usiąść pod liEą sama przyjemność i spokój.
.
.
Ta ostatnia uwaga me ~odobała się dozorcy, ob. Jakóbkowi, ktory zabobonnym
będąc, zmonitował zaraz Bieleniaka:
- Spokój? Nie wymów pan w złą godzinę. Niby niedziela dziś, dzień świąteczny,
ale licho nie śpi.
Ano istotnie, nie spało. Ledwie przesądny 'Jakóbek powiedział swoje, a tu z ka
mienicy hałas jak wszyscy diabli.
- Co jest? - oburzył się pan WW;ykowski. - Biją kogo, czy co?
A pan Jakóbek podparł się tylko pod bo-ki triumfująco:
- A nie mówiłem? Pytasz się pan, kogo biją? Córeczka piekarza z pierwszego
piętra bije w instrument....
- Fiu, fiu -- zdziwił się pan Brzózka.
- Siłę to-dziewczynka w łapie ma, rabanu
na całą dzielnicę narobi.„.
- Tak, tylko z melodią gorzej.
- Bo niby skJld? - zaśmiał się łronicz·
nie J akóbek. - Dziewczynisko nieuczone,
do kina chodzi zamiast do szkoły ..•
- Na co takiej instrument muzyczny?
- krzyknął pan Wężykowski. - Zeby ciszę gwałcić? Nic dobrego z takiego wrzasku nie wyniknie.
A pan J akóbek judzJ.1.
- Pan piekarz - rzekł - ma jeszcze
jedno pianinko. W salonie u niego stoi, bo
to i ładnie wygląda i . chłopak.i mają na
czym w ping-ponga poBgrywać. Młoteczki
nawet powyjmowali. Tacy zmyślni„ ..
Przel.'Wał i popatrzył
w stronę płotu.
Wszyscy poszliśmy za jego wzrokiem. Sta
ła tam jakaś
ubogo ubrana staruszka i
przykładała co chwilę chusteczkę do oczu.
- Chodźmy do niej - zaproponował
pan Bieleniak - który serce ma czułe na
niedolę bliźniego.

Poszliśmy.
Pan Jakóbek, -naJ1>ardziej
wygadany z całego Komitetu Domowego,
zaraz zagaił elegancko:
- Szanowna pani kogo opłakuje!
- For-te-pian - załkała staruszka. Tam jest for-te-pian.„
Bardzo nas to zaskoćZyło. Poprosiliśmy
staruszkę pod
lipę,
żeby nam wszystko
opowiedziała.

Ano. babcia tak i tak, że jest profesorem muzyki, złożyła tyle i tyle podań o
przydział
fortepianu lub pianina i dotąd
nic, a tu w naszym domu słyszę, ktoś ma
instrument i ....
- Dwa instrumenty! - poprawił ści
sły pan .Jakóbek.
- Dwa intrumenty? - Mój Boże! jęknęła staruszka. A z żadnym. obchodzić się nie potrafią. Serce boli. Dlaczego
to tak?
- A bo ja wiem - westchnął pan Jakóbek.
Popatrzeliśmy na lipę. Szumiała.

---

„

W związku z okólnikiem o zagęszczaniu lokali".

I
I

mstrukCJl, dekretow domowych, wezwan i
t. d. i t. d. Naturalnie, wszystko na powielaczu w nakładzie 10 (słownie dziesięciu)
egzemplarzy! I wie ob. Redaktor co z tej
naszej ciężkiej, z poświęceniem wykonywa
nej i gratisowo-społecznej pracy wynikło?
Nic ! Stadt:Ua jak była popsuta. tak jest.
Rurv jak taczęły pęlfać tak pękają nai
wygody zapchały się w takim stopniu, że
tego człowiek ma powyżej._ dziurek od
nosa.
A dlaczego? Dlatego, proszę ob. Redaktora, że pieczątki nie ma! Wszystko jest,
a pieczątki nie ma! A u nas jak nie ma
pieczątki, to nikt zarządzeń nie respektuje.
Kilkakrotnie, przy różnych okazjach
zwracałem osobiście uwagę na to skandaliczne niedopatrzenie, ale głos mój pozostał
głosem wołającego na puszczy o kawałek
papieru. Zakrzeczali mnie. „My tu - powiad <J ją żadnych przerostów biurokracji
nie chcemy.

tUtSZą pracą!

.
.
przyz~na iiuchalt~ka zaJęłf!-

.
.
'
się. tnten-

sywnie. as'!lgnata_mi wystc:wumymi przez
obu .Wielkich Pieloo:;czyków. Po,~ewnym
c~asie doszła d<? .wnio~ku (z wlaś~wą sobie maloduszno.s04)' ze ~ w ogole poleqal na t .. z'!C. lU!ie. że niby po P'.ostu o[a:i
"Olszewski i Eaward Kusz, doszli do cięz-

My się pieczętować będziemy
Pieczatki nam nie potrzeba!".

No, i teraz ob. Redaktorze. zbieramy owoce takiego światopoglądu.
Końc7.(!C, zwracam się z gorącym apelem
do ob. Redaktora, aby zechciał użyć całe
go swoiego wpływu odnośnie pierzątl?k .
Pieczątki

rusz/

mu.sza

l;wć!

Bez

pieczątek

~ poważaniem

Jerzy Z.

Nawet weschnąć nie zdążyła,
A już w Neapolu była.
U cieszona jest: ,,Na.reszcie
Podjem sobie w włoskim mieście"
A tu rakt i homary
Kupisz tylko za dolar'lJ
A befsztyki i pulardy
Można dostać za X „twardych",
Gdy dolarów nie ma w kasie.
Tu się człowiek nie wypasie
W tym przeklętym włoskim mieście
Można dostać kolek dwieście
Z głodu!" - W o1,a nasza pani Już Neapol nie jest dla niej!
Więc markotna i zgłodniala
Do Londynu poleciała.
A ·w Londynie, a w Londynie
Ładnie jest, Tamizo. plyn~.
Tylko że nad tą Tamizą,
Mimo dobrej gospoda.rki,
Londyńczycy mięso gryzą
Które dają im na kartki,
Cukier, śliwki ~ slodycz"
IY!ają tyllw kartowicze

ani
NIEMIECKA

UFilA CI:JRZEśCIJA'!VSKA

I żuwności choćbuś pękł ·•

- MY SI!j MAMY ZAGJjSZCZAO?
- SAME PODANIA U NAS ZAJMUJĄ
S POIWJE.

Placil za nią jak najlepiej,
' Nie otrzymasz z wolnej ręki
W żadnym barze, w żadnym sklepie!
„Nie mam kartek! Cóż u.czynię
W sakra.menckim tym Londynie?"
Tak paniusia zawolala
I do Polski poleciał.a.
I z kobierca Ben • Alego
Czarownika przesławnego,
Znalazła

na ulicy

Hożej.

Z głodu mówic aż nie mogla.
Ludzie ją pytają, czy co
Jest dobrego za granicą,
I zadają jej pytania:
„Czy tam lepiej, czy tam taniej'!"
Ona na to: „I ....:._ y ~ tam lepiej!
O tym głupcy tylko bają!
Ach, najlepiej u nas w kra.iu.
Tu dopiero się 1/okrzepię!
Już mnie wcale nie zachwyca
Nie zachwyca zagranica!.„"
Po czym weszła do sklepiku
I na krześle tam w kąciku
Zjadła wielkie trzy rogale
I wędliny dziesięć deka

I już nigdy, i ptź wcale
N a ojczyzne nie na-rzeku.

pragnące pracować niewykwalifikowane

Wszystkie

uzyskania facho ...
wego - wyksztalcenia na specjalnych kursach szkolekobi~ty majq dziś wszelką

możność

ni owych .

.

.

Aktywizacja

zawodowa kobiet
Sprawa kobiet me posiadaiących fachowego, wykształcenia. je&t pr·zedmiotem stałej tro
eki Min;sterstwa Pra::y i Opieki Spolec.zneJ.
Ponieważ kobiety takie chwytały się różnych
zawodów i , niestety, nie .m'lgły im sprostać
ze względu na brak odpowiednich kwalifikacji, postanowiono sprawę tę rozwiązać w _ranicie? szeroko zakroj'Jnej akc1i, tak zwańt;j ak
tywizacH zawodowej kobiet fakcja A. Z.)
Urząd Zatrudnieuia rejestruje kobiety bez fachowego wykształcenia i kieruje Je do L~i
Kobiet. która organizuje specjalne kursy szk.n
!eniowe. Tak sprawa ta przedstawia się w Ło
dzi. Dzięki takiemu planowemu zorganizowaniu różneg-0 rod·zaju kursów w Łodzi i WOJewództwie wiele już kobiet znalazJJ zalrudnle:..
nie.
A więc np w Domu Ligi Kobiet na Rado.
i:ioszczu ok. 50 kobiet ukończyło kurs szycia
taśmowego dla Instruktorek.
W
Piotrkowie
i Ozorkowie zórgani!Zowanv byl kurs dla
szwaczek. W T'lmaszowie Mazowieckim istn!ały równ i eż kursy szycia taś111owego . Związek
SpółdzieJń Pracy zorganizował specjalnie dla
tych kobiet spółdzielnię Pracy w Piotrkowie,
gdzie obecnie zatrudnionych jest kilkadzie-s~ąt
pracownic zarabiających przec:c;nie 10 - 13
tys. zł. miesięc.znie. Spółdzielnia ta zopatruoe
przemysł !..onfekcyjny.
jłównicż
Liga . Kobiet
w Łodzi w porrizumieniu z Centralą Rybną zor
gaaizowala kursy rybne i absolwentki ich już
pracu j ą w sklepie rybnym spółdzielni.
Ostatnio zakończony 11:ostal kurs .gos.podarstwa rlomow~o na Radogoszczu. ,Szkoliły się
iam na instruktorki- przedstawicielki w:szys\kich Zarządów Wojewódzkich Ligi Kobiet z ća
lej Polski. ' Będą one póżn·iej prowad·zić takle
kursy w powiatach
Obecnie trwa kurs szkoleniowy zdobnictwa
rodowego w Łowiczu. Uczą się tam zdobnictwa
T~ słomy zwykłej i kolorowej. Kurs by! obi!<:11:ony na 1 miesią ~. ale prawdop'Jdobnie przedłużony zostanie do 3-ch miesięcy. W dwóch
grupach. liczących rą'lem ok, 50 osób. Uczestniczki korzysta 1ą z zajęć praktyczny::h I wykładów pod kierunkiem prof. Pastuszenko.
Otr11:ymują tam 0ne bezpłatny internat. naukę i wyżywienie. Wogóle wszystkie kursy,
wchodzące w zakres A. Z. są całkowicie bezplatne, finansu1e je bowiem Ministerstwo Pracy i Opieki Społecznej.
W najbliższym czasie Liga Kobiet w Łodzi
t.organizuje szereg nowych kursów szkoleniowych dla kobiet z Łodzi i województwa: w
Piotrkowie uruchomiony będzie 3-miesięczny
kurs galanterii rymarskiej, w Radoms~u. - szy
cia miarowego i w Opocznie - w killmtarstw_o
Na wszystkie te kursy pr11:y1mowane są kobie
ty bez wz~lędu na wiek - jedynym waru!1kiem 1e~t rejestracja w UrzędZiE' Zatrurln1en:<1,
t~~7r. Lidze Kobiet przysyła skierowania na
Akcja masowego sZ'kolenia kohieł n1ewykwa
Iifikowanych zatacza u nas corari szersze krę· w d · · ·d k ·
l z"ałoby przez od
gi. Y aie się ie na · ze na e
powiednią propagandę - wykłady, odczyt.y,
pogadanki - jeszcze bardziej ją upowszechmć,
aby wszystkie niewykwalifikowane a praqnące
pracować !Zgłaszały się do Urzędu Zatrudnl.el).ia i otrzyrnywaly skierowania na kursy L1gt
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W dzis1ejszych naszych radach, dotyczących
m0dy, podajemy naszym Czytelniczkom trzy
modele sukienek i jednego płaszc11:a. nadają
cych się do noszenia w okresie ciąży. Wychodzimy z założenia, że szczególnie w tym okresie kobieta nie powinna się zaniedbywać, a
przeciwnie winna specjalnie dbać o esletyczny wygląd.
Reproduk'Jwane modele m<>qll być wykonane
e: tani<:h tkan;n - najważniewzy tutaj jest fason, który w odp'lwiedni sposób osłania zniekształcenia figury, a przy tym jest tak pomyślany, że suknia także po połogu jest wygll'·
dna· w czasie karmienia niemowlęcia.
Model pierwszy - to suknia z cienkiej wele'llki, najlepiej ciemnej-brązowej lub granato
Ostatni rysunek-to luźny kostium trzyćwier
wej. Od góry do dołu idą dwie faldy. Marszczenle w talii pomiędzy fałdami w miarę po- dowy. Na przodzie żakietu ułożone 1~ fałdy
"JZdobn!e wystebnowane, tworzące kieszeń z le
stępowania ciąży można roe;puszczać, z.a.wiązu
wej st·rony - zapięcie jest niewidoct:ne - kry
jąc luźniej pasek.
te. Fason ten nadaje na.itęższej sylwetce pozo-Luźne palto, jakie oglądamy na ryeunk?, dosk'lnale nadaje się jako narzuta na letnie su- ry wysmukłości. Spódniczka ma ieiłn:t aleboknie, rękaw krótki. Jeżeli płaszcz mil być jee:n~~kawy~oże również.mieć długie reglanoJedwabna, lub kretonowa sukienka w drobny wzór (drobny WZ<Jrek bowiem znacznie poPrzy1· emnie spędzamy
szczupła), lub w groszki zapinana jest na guziki od góry do dołu. w talii sukienka ta
Pełnia lata nie jest przyjemna w zadyzmarszczona jest 3 raq na gumc!?· W miarę mionej Lodzi. Dlatego też każde.i niedzieli
tycia gumkę należy rmpuszczać. W tym celu tłumy· mieszkańców miasta śpieszą. na wynależy zostawić po lewej stronie sukm c:-ma1- cieczki by zaczerpną.ć trochę szerszego odmniei nn 10 cm gumki ni4'Wszytej w każdym dechu na wsi, w lesie, Cl'}Y nad wodą.
marszc;;niu.
llarn:i:o nr:i:vif>mne ~" w"„;„„?l~i „hinrn-
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ką fałdę 1 trzyma się u

pasb

w tam.

Jett

ona ró'Wllież bardzo wygodna, b„wiem z biegiem czaeu moina paseczek prt:esuwać 1 zal14
nać na dalsze haftki eT"f t.atrz.askt
(Przedstawione na ,;alącz~nych rywunkacll
modele 11:ostały wykonane specjalnie dla ,,Głe
su'').
(m. s.).
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dzień na -łonie natury .
TTwe, w dużym, dobrze zgranym ~onie•.~~„„

dzam~. ~edy wi:z~sn~. r~iem zbiorkę

w umow1onym mieJSCU 1 Je.d~iemy.
Z garderoby naJwyg_odrueJSze na tak!e
wyprawy. są rzec~y ruezbyt brudzące - mę
i nie najnowsze - całą zabawę czasem mo~K.:,'l~bi~e:.,t.,:;M~·;_:;;Z,;.--------------_;,,~;.......;.;.;...________________________________ że popsuć suknia lub ubranie nowe, w którym trudno ruszać _się swobodnie, ~o
C..zqtelnicy pisz9
1 cuł,gle człowieka gnębi obawa, że ubrame
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Pragnę zabrać głos w sprawie art;ykułu. wstępnego, jaki _ukazał się 21 lipca
w piśmie katolickim „Słowó Powszechne".

Autor artykułu_, Zygnrnr,it .Jaki~iak,. pis~e
na temat żłobkow dla d.iieci, stoJąc na stanowisku, które moim zdaniem winno· oburzyć nie tylko marksistów, ale· również .wierzących katolików.
.
Po przeczytaniu tych wywodów trudn_o
sobie zdać sprawę z tego, czy autor nap1sał humoreskę, felieton, czy . też najzwyczajniej w świecie zadrwił sobie z czytelników. Można tylko tak pomyśleć, w żadnym razie jedńak nie można traktować t:;ikieJ· wypowiedzi na serio.
Autor twierdzi, że żłobki są zupełnie
zbędne, bo matka powinna. mieć dzieck~
przy sobie, nawet w czasie pracy. Dal~J
dowodzi, że w żłobkach brak jest troskl!wej opieki nad dziećmi, że dziećmi zajmują się tam przepracowane pielęgniarki
;,ogłupione swoją. pracą", które nigdy nie
czyta.ja. nie chodzą ck> teatru, nie kształcą
się. „Co za ubóstwo towarzyskie" --.. mówi pan Jakimiak. Autor twierdzi, że niańki w żłobku najczęściej nie mają własnych
~ieci i dla~ego nie potrafią zaopiekować
się cudzymi.
Na zakończenie tego złośliwego artykulu pan Jakimiak pisze, że razi go nawet
sama nazwa instytucji żłobka, bo przecież
żłobek był meblem, słuZącym za kołyskę

~

~I

~

~

o

B· OC. o

Panu Jezusowi, a więc uzurpowanie tej nazwy dla instytucji „dla podrzutków" (dosłownie!) ~ jest bluźnierstwem. Instytucja ta bowiem' „popiera leniwe matki".
Dzieci1 które matki w czasie pracy zostawiają w · żłobku nazywa pan Jakimiak podrzutkami, a, takie matki -- w jego pajęciu zasługują na potępienie.
Artykuł swój pan Jakimiak ubrał w f mę dyskusji. jak pisze, „z zagorza
społecznikiem" i dochodzi do wniosku, że
tego społecznika o bezużyteczności tej instytucji, ba, nawet i jej szkodliwości.
przekonał. Wydaje mi się. że nie będę daleka od prawdy, sądząc, iż taki społecznik
mógł powstać wyłącznie w ubogiej wyobraźni autora.
Sama mam dziecko w żłobku, dokąd odprowadzam je codziennie,. zanim pój.dę do
pracy. Warunki higjehiczne w żłobku są
doskonałe, a opieka: - równiez. nie· pqzostawia nic do życzenia. Personel jest fachowo
wyszkolony i pracuje z zamiłowaniem i poświęceniem. Wiem, że pielęgniarki żłobka
ciągle jeszcze doszkalają. się, że właśnie
dużo czytają, że chodzą do kina i do teatru, i że wszystkie matki są szczęśliwe,
mogąc powieżyć swe dzieci takiej opiece.
Dziecko wychowywane w żfobku, uczy się
żyć w gru.o ie dzięki temu wyrasta na
pełnowartościowego obywatela, a nie na
lllaminego synka, ciągle trzymającego się
matczynej apódnic;v, w:yrastają,cego na roz-
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pieszczonego do ostatecznycla granic egoistę. Nie mówię już o pomocy i radzie, jaką chętnie służą w so~wit!t wychowania
dziecka - jego opiekunki ze żłóbka . Nieprawd~ jest, że os0by zajmujące się dzieć
mi w żłobku, nie mo~ą im zapewnić prawdziwej troskliwości, jeżeli same nie mają
dzieci. Cobyśmy w~akim razie powiedzieli
o ksi~.ach. wydaiących „Słowo Powszechne", którzy- zabierają głos w sprawach rodziny, chociaż sami iej nigdy nie mieli (a
przvnajmnie.i mieć nie mogą) ?
Wydaje mi się, że właśnie każdy głębo
ko wierzący katolik nie ma nic przeciwko
temu, że nazwę żłobka nadano instytucji
o tak ważnym społecznie znaczeniu, speł
niającej zastępczą rolę matki, która pracuje dla dobra_ społecznego, która nie grzeszy lenistwem, jak się panu Jakimiakowi
wydaje, a przeciwnie, wypełnia piękne zadanie. gdyż pracuje wraz z innymi w tym
trudnym okresie odbudowy naszego kraju.
Sądzę, że wszystkie pracujące kobiety.
dla których instytucja żłobków jest poważ.
ną ulgą podobnie zapątrują się na te sprawy.
Stała czytelniczka „Gł<>!u Kobiet" ·
Maria Kulczycka
Od Redake.ii: Solidaryzujemy się całko
wicie z treści~ listu naszej Czytelniczki.
Sądzimy, że echem tej wyi:mwiedzi będą
listy matek, które zostawiają, swe dzieci
w żłobkach.
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Naturalnie, przewidująca ~ospodyni zabierze ze -sobą za-i:;asr dla siebie i res2tt;y
rodziny na cały dzien - bo przeciet P.Owietrzem i zabawą żyć nie można. NaJl~
piej na ten ceł nadają się kanapki z wędli
ną, której raczej nie na,leży krajać w domu„ aby nie straciła świeżości, jajka ~a
twardo, owoce, herbata w butelkach lub
sok z kompotu. Bezwzględnie niewskazane
jest zabieranie na takie wycieczki wódki,
która w dni upalne jest jeszcze bardziej
szkodliwa, niż kiedyindziej i może łatwo
popsuć całą przyjemność
spędzenia dnia
na świeżym 11owietrzu.
Mówiliśmy na początku, te Pf'ZYjemnie
jest urządzać wycieczki zbiorowe - a to
dlatego, że dużo radości sprawiają gry towarzyskie ' na wolnej przestrzeni piłka,
siatka, itd.
Kiedy wrócimy z tak 11rz11dzonej 'frrcieczki do domu, będziemy mieli naprawdo
poczucie dobrze spędzonegc dnia świątecz
nego - dostarczy on nam zapasów energ-ii na cały następny tydzień. (mz).
WĄTRóBKA

Z GRZYBAMI

Wątróbkę wrmoczyć, oczyścić z błonki I
żyłek, pokrą.jac w cienkie, nieduże plasterki, osmażyć szybko na tłuszczu, oddzielnie
udusić w maśle pokra.iane w pa.ski grzyby
z drobno usiekaną cebulą. Połączyć z wą
tróbką, podlać wodą, poddusić razem, posolić i popieprzyć. Przed wydaniem zapra-

wić śmietaną. Podawać do stołu z zfem-

11.iakami I

suró_wką,

•
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KfOUika Tomaszowa Z

·Tł!fM'J;.SZOWSK1

wi.zyłq

na kolonii w Wqwalu

Samochód skręca w las, po obu stronach
ciągną się wysokie, suche sosny. Pogoda
jest wspaniała. Jeszcze dwie minuty i
wjeżdżamy na dużą leśną polanę.
Na polanie malowniczo odcinają się od
otaczającej zieleni budynki ośrodĘa kolonialnego w Wąwalu, urządzonego przez tomaszowską Ubezpieczalnię Społeczną.

koszty utrzymania dzieci lJOkrywa Ubez·
pieczalnia. Dzieci otrzymują w obozie do·
słownie wszystko od koca i prztiście
radła do szczoteczki do zębów włącznie.
Nad dziećmi sprawują opiekę 4 wykwalifikowane nauczycielki, wydelegowane przez
Inspektotat Szkolny w Tomaszowie.
Podchodzimy do grupki dziewcząt. Jedna
Na I-szym turnusie do 30 lipca znajdu- z wychowawczyń trzyma w ręku arkusz
je się tu 112 <Uiiewcz~t z Tomaszowa, w papieru i oznacza wagę każdej ważącej się
tym 13 sierot i~ 42 polsierot. Wszystkie w tej chwili dziewczynki. Z zainte:resowa-

Liga Lotnicza w Tomaszowi·e

KOMU WL'l\ISZUJEMY
1 sierpnia 1948 r.

~iela,

Dyrekcja Okręgowa Ligi Lotniczej ceIem spopularyzowania celów Ligi wśród
na.jsz.arszych warstw społeczeństwa delegowała do Tomaszowa komisarza powiatoWAŻNIEJSZE TELEFONY
weg() Ligi, którego zadaniem będzie orgaStraż Pożarna - 5!
nizacja kół terenowych w zakładach pracy,
Milicja Obywatelska - '47
instytilcjach i szkołach.
Dworzec Kolejowy - 4
Liga Lotnicza ma na eelu krzewienie zaKomitet PPR - 46
m.iłowania do lotnictwa oraz popieranie
rozwoju polskiego lotnictwa we wszys'tJ\~mitet PPS - 166
kich jego dziedzinach. Aby osiągnąć po!!:';):....
I
.
wyższe cele Liga organhmje kursv, odczy-,
~t
'KINA
ty, - pokazy, wydaje lotnicze pisma perioKino ,.Prr.edwinśnie'' wyświetla film pro dyczne i broszury, popiera wydawnictwa
cukcji radzieckiej p. t. ,,Dusze Czarnych", dzieł naukowych, szkoli fachowców lotniCz.ych, buduje lotniska i urządzenia lotni·
ADRES REDAKCJI R. S. W. „Prasa'', Plac
Duiś:

Piotra

Kościu~ki

t1d 10 -

1 -

3, tel. 21:0, godziny

przyjęć

12.

skowe ci.la celów własnych, szkoli ~odzież
teoretycznie i praktycznie w modelarstwie
lotniczy..'!\, szybownictwie i spadochroniarstwie.
W ubiegłą środę odbyło się w · sali
M.R.N-u _zebranie przedstawicieli władz i
miejscowego społczeństwa, na którym wyłoniono Komitet Organizacyjny Ligi. W jego ,skł~d ,weszli: ,ob. Wice pre~ydent Du·
s~ynsk1 J.ozef - Jako przewodmczą?Y• Ką
pma Jamna.- sekret~rz, ~uder;_ki Alek·
sander, :fyfacraIF Franmsz,ek i Stan~zyk czł_onko~ie, ktoro/ w:espoł z kor;i1~ar~em
z~Jr;ią się. or.~aruzacJą obwodu m1eJsk1ego
Ligi LojmczeJ.
---.

Ostroinie podcz
związku z okresem upalnego Jata i
r.iep12epartą chęcią licznych rzesz zwolenn:ików wody zażycia rozkoszy kąpieli i pły-

W

5

kat ielil

niem patrzymy przez ramię wycho.wawczy·
ni ·na cyfry na_ arkuszu. Wszystkim ~ie~·
czynkom przybyło na wadze przec1etmę
2-3 kg. Nierzadko są wypadki przytycia
o 4 kg. Dziewczynki Wy'glądają, zdrowo,
ich roześmiane buziaki przyglądaj(\ . się
nam z ciekawością. Ponieważ dzisiaJ jest
ostatni dzień pobytu na koloniach pytamy.
Do domu chcecie wracać? Nie. - odpo·
wiadają chórem. Dlaczego nie?. Bo tu jest
dobrze! że jest dobrze, to widać. Wcl:iodzimy do
jednego z budynków. Sypiiainiarjest -wysoka i widna. Ac:i;kolwiek na kolonii są cizie·
ci przeważnie 10-letnie, łóżka zaścielone
porządnie. niby w garnizonie wojskowym.
Wszędzie idealna czystość i porządek, za
wyjątkiem kuchni. Prawdę mówiąc kuchnia
nie robi szczególnie przyjemnego wraże·
nia, zwłaszcza jeżeli chodzi o fartuchy kucharek...
-'1i> .~. ·
Regulamin kolonijny wywieszony jest
na SP.ecjalnej tablicy. Dzieci wstają, o 8,30.
Po śniadaniu odbywają się pogadanki. Ca~
ł,y czas po obiedzie i wypoczynku aż d,o kolacji wypełniają zabawy, zajęcia świetlicowe i wycieczki.
.
Zwłaszcza
jedna - do Białej tióry,
utkwiła
dzięciom
głęboko w .pamlęci.
Wszystkie opowiadają z przejęciem o m'l-ajdujących się tam pięknych piaskowych
skałach i grotach.
Marysia Baranowska siedzi sam"tnie,
zdala od innych. Na nasze pytanie czy jej
tęskno za mamą odpowiada z wahaniem „tak". Ale - dodaje po chwili, że mama.
eo niedziela ją odwiedza i że nast~pnego
roku znów będzie chciała przyjechać do
Wąwalu.
•
Pierwszy turnus został zakończoJ;J.;y' ao
lipca. Uroczy~tości zakończenia tego tur·
nusu odi.,,ły się 25 lipca. Tłmnnie zjechali
się rodzice, gorąco oklasJrująe udane popisy dzieci. Na ;i:akończenie dzieciom zostały wręczone dary
Ubezpieczalni $po~
łecznej w Tomaszowie: każde dziecko
otrzymało po 3 mtr. flaneli, spodenki, ko"'
szulki itp.
W pierwszych dnia.cli sierpnia wyjedzie
z Tomaszowa do Wąwalu ll-gi turnus skła
dający się z 112 chłopców.

5. Czas przebywania w wnrfaie zależy od
temperatury wody, powiet r za, wieku i zclro
wia pływających. Początkujący powinni
WYDOBYCIE NO\VYCH WRAKóW wania na wodach otwartych oraz wobec przebywać
w wodzie 1Jicclłużej niż 10-20
cl.-:isć lic:rnych, nieszczęi:;liwych wy"J tdków minut. Czas przebywania w wodzi'e należy
utonię1 ia szeregu osób na na uym tere11ie stopniowo przedłużać.
pcd:t]e ny id.ej ;dn:s. n:lilnr<:!z'cj podsta6. Z chwilą pojawienia się dreszczy, „gę
wowych wskazówek higienicznych dla pły- siej skórki", zsinienia warg, zawrotów gło·
wających.
ścisłe przestrzeganie ich przyczyni się wy, należy natychmiast wyjść z wody.
niewątpliwie do zmniejszenia ilosci wypad7. Po zakończeniu plywania, zwłaszcza
ków w czasie kąpieli.
w dnie chłodne, należy wytrzeć się do su1; Nie pływać przy objawach choroby, cha, ubrać się i rozgrzać się marszem lub
silnego zmęczenia lub złego samopoczucia. )lawet lekkim biegiem.
2. Nie pływać z ~łnym żołądkiem. Po
8. Ze wzgledu na to, że pływanie najczęohfitseym posiłku przeczekać 1.5 - 2 go- ściej łączy slę z kąpielą słoneczną, należy
dziny, zanim wejdzie się do wody.
zachować ostrożność w nasłonecznianiu
Młodzież
:eślnicza
3. W basenach sztucznych, tak letnich się, celem uniknięcia oparzenia skóry, jak
jak i zimowych, przed wejściem i po wyj- również unikać wchodzenia do wody po sila
wczasach
ściu z wody wymyć dokładnie ciało pod na. nym nagrzaniu. się, aby uchronić się przed
Związek Izb Rzemieślniczych zorganizo·
tryskiem.
zaziębieniem lub .zasłabnięciem w wodzie,
'4. Po większvm wy~Hku będąc rozgrza~ co dotyczy szczególnie tych osób, które wał w Muszynie t!J.J'l2usowy dom WYPOC~
koW)'.. ,cz~·nny przez cały rok dla uczniow
nym lub spoconym, nie wchodzić od razu cierpią na jakąkolwiek niedomogę serca.
do wody, lecz dopiero po krótkim odpo9. Przed rozpoczęciem nauki pływania r~e~1eslmczych szkół zawodowych. Młodo
ciani_ wczaso~icze zajmują kom.fortowy
czynku.
/
,..
najlepiej z a i::ięgnąć rady lekarza.
pen~Jonat „~1moza" oraz sąsiednią willę,
i..-1m-n~11u-11u-1111
llll-111-łl-llN-Ull-llU~ll-lll-1111-ll~lll-IW-Hl-llll-IHl-llll-1111-11
gdzie spędzaJą wolny czas pod fachową
opieką i v bardzo dobrych warunkach.
W najblitszym czasie zostanie na terenie
domu wypoczynkowego uruchomiona. spół·
dzielnia pracy z zakresu wikli11iarstwa i
kach do pociągu zdążającego w kierunku
tkactwa, gdzie młodzież · nauczy się pl.'akSkierniewic.
tycznych zajęć,
Skierniewice mlmo, że mają opinię siedziby
<?statni turnus, liczący 96 osób obojga
emerytów, nie robią wrażenia ospal-ego mia-"
płci, stanowila młodzież Zawodowej Szko·
sta. Może dlatego właśnie, że są dużą stacją
ły Rzemieślnicze.i w Krakowie.
wę7J-0~ z warsztatami reperacyjnymi lokomo

rzem

1

Pół

.dnia w Skiern1ew cach

tyw,.Jeżącą na linii kolejowej Łó~ Warszawa. Ten latwy dojazd do dwóch najwiąk
szych miast Polski sprawia, że wielu spośr6d
18 tysięcy mieszkańców pracuje w Łodzi 1 w
Warszawie w charakterze urzędników, dojęż
dżając codziennie ze Skierniewic do wymienio
nych punktów pracy.
Ale Skierniewice to nietylko miasto urzędni
ków, to także miasto kolejarzy i wojska. Oko
·iii Ski erniewicach
ło 25 ivr.cent m 'c szf{ańr:ów miasta ' ,_,kohc pra
~~~~~V
cnje jak to się mówi ,,na kolei'i. Tradycja ta
,/ '·:d;·;ie pan do Skierniewic? To miasto nn e- p omsta.ta jesz.cze z dawny< h c~as6w zaborów,
rytów" - Tymi .słowami powitał mnie m6j to·
warzysa; podróży, kiedy wsLadałem w Kolusz kiedy to Rosja carska w obawie przed ruchem rnwolucyjnym robotników nie ciopu:.-z..:za
~-"
ła do rozbudowy priemysłu na teren.ie miasta.
Więks:zość v, it:c roieszka~ców szukała zaję
cia w kolejni<.;twie.
Brak przemysłu - 'POU jedn.ym browarem
slynnym z doskonałego piwa, huty szklanej, fa
bryki dykty i cegielni, powoduje, że budżet
miasta jesf stale deficytowy. Przedwojenne do
chody Zarządu Miejskiego z 40 hektarów lasu
zmalały a to dlatego, że lasy zdewastowane
przez <Jkupanta obecnie tr:zeba zalesić, To · też
Zarząd Miejski cierpi ustawicznie na brak fun
duszów, a miasto woła stale o inwesty,~je. Uli
ce proszą o .zlikwidowanie kocich łbów, ch::idniki wołają o załatanie <lai.ur, domy użytecz
ności publiamej o remont, a cale miasto o czystość i wygląd prawdziwie estety<:zny. Za
rząd Iltfiejski stopniowo rozwiązuje ten problem zadrzewi ając w roku bieżą~ym pierwsze
ulice i zakładając kwietniki, Preystąpiono też
do uporządkowania dzikiego parku z rri:adkimi
okazami starych jesionów, na-d którym roztoczyło opiekę Miisterstwo Kultury i Sztuk.i.
Przeq; pewien czas plagą Skierniewic były
kozy, od których roiło się całe miasto. Każdy

---Starostwo

0

WYTYPOWANO JUŻ BLISKO 1.200

OSAD RYBACKICH NĄ POMORZU
Referaty Osadnictwa przy Starostwach wspólnie z Morskim Urzędem
Rybackim wytypowały w 3-kilometrowym pasie nadmorskim obejmującym
teren Zalewu Szczecińskiego i odcinek
Ratusz
morza od świno:ujścia do Darłowa
_ . . .
.
,
blisko 1200 osad rybackich
prawie sk1ern1ew1czanin uwaza za swDj obowią
,
·
zek hodować te pożyteczne zwierzątka i paść
Osady te, z ktorych ponad 50 proc.
je na mi!"jskich tr~wni'kach wzglę~n.ie w parku, f je~t już zajętych przez. rybak. ów, . skła·
g~z1e tez ~O'ly .zmszc~yły całko~1c1.e podszy- daJą się z 3-poko·:owych miesz'ka11 zacte. Obecnie mteszkancy zrozumieli potrzebę b d , ~ er
od J. k. l
· ' ·
parku i czując szacunek dla włożonej w jego 1: ow.all t>osp al s lC 1 oraz 3 ha z1eutrzymanie pracy nie korzystają z trawników m1 kazda.
jako. e: pastwisk.
. .
.
Ostatnio Wojewódzki Wydział Od•
M1!1s~o odczuwa brak. dostatecznej ilości mie budowy w Szczecinie przystąpił do r~
szkan 1.•• wody.
t 12
d
e- • • .; •
Mieszkańq czerpali dotychczas wodę ze stu m?;n U
o~a w. „wuuouJscm, W naJ•·
dzien publicznych lub korzystali z wody, rozwo bhzszym zas czasie wyremoptowanych
żonej starlllilOdnym beczkowozem napelni a1ą- zostanie
kilkadziesiąt
osad · w Kolocym dźwiękiem dn~o~.lrn całe miasto •. Obec- brzegu j Darłowie·
me sprawę tę rozw1ązą przypuszczalnie hydranty i wodociąg, na którego budowę pr11:ezna
czyła. Rada Powiatowa 4 I pół milioana złotych.
.
Sklep l{olouialno-Spożywezy
Wydaje s~ę, ie. Rada Powiatowa złożona po
nowy{;h wyborach z fachowców będZiie intenoraz Owoce i Delikatesy
sywniej pracować i pomy ~ ,., :„ rozwiąże wiele
skierniewickich spraw.
T. Szewera.
Tomaszów l\lazowiecki

nie-··
~s.!f.J.~w6rnm
Czytajcie
i
rozpowszechniajcie
,,Głos"
------------------------------------;_____. :.,_______

To

owoców

JGZEF KON

ul. Antoniego Nr 14 tel. 13
~
~

poleca owoce, delikatesy, wina kra.jowe i zagran.. po cenach najniższych·

~====================-:-:
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TEATRY

Ą

z

Nr. 210

I

TEATR WOJSKA POLSKIEGO
powodu remontu w miesiącu lipcu te-

atrnieczynny.
TEATR POWSZECHNI
Teatr w miesiącu lipcu nieczynny.
Teatr „BAGATELA" Piotrkowska 94.

~~: ,:'::E:::::,:::,:::::jLu~:::
cały dzień:

e

sp orr

OLYM PIADiA - OLYMPiADA !
Hawr oc' a, zł u~ 1·1u -nef 'li11 U
u

.

.

1

Kasa czynna przez
fEATR KOMEDII MUZYCZNEJ
Piotrkowska 243

'7
~

,

tel. 272-70.
,,LUTNIA
0

'

s1·noradzka 1· Adamczyk starto.w a1•I b ez powodzen1•a

Dziś i codz. o godz. 19,15 „ROSE-MARIE'"
romantyczna operetka w 7 obrazaeb Otto Heibacha. Udziel bierze 60 osób. - Chór
- Balet - Orkiestra. Bilety wcześniej do na1>yo11 w i5pOłClzlelni Artystów - Plastyków Piotrkowska 102, a od godz. 17-ej w kasie
teatru. W otedzielę kasa teatru e7ynna pd

•
LONDYN (obs!. wł.) - Reprezentująca Pol-, Wymaganą odległość 7,20 m„ która kwalifiskę w indywidualnym turnieju szermierczym kowala do finału, przekroczyło. tylk? 4 zawodwe florecie Nawrocka uplasowała się w przed ników: Bruce, Douglas,
~od z. I I.
i· . Stelle 1 .Wnght. dP~zoboju oJ,impijskim dopiero na piątej pozycji st?!vch 8-miu _fina is.tow s~anowi;i. za~o. n:cy,
TEATR K~MERALN~. D_QMU Z9ŁNIERZA
wraz z Holenderką Mayer. Przedbój wygrała którzy uzyskalt w ehmmaciach na1dłuzsze sks·
.
ul. Daszynskiego 34.
Amerykanka Cerva przed Kluppel (Szwajca· · ki.
·
.
. .
.
In1ś o godz. 19,15 sztuka M~xwell Anderso- 1 ria). Kun (Węgry) i Olsen (Dania) . Na 7-mym
w finale Polak zaiął 9 miaisce 'Skokiem 'i',03.
n? ,,JOANNA z LOTARYNGU z lr~ną E1chle miejscu znalazła się Mermody (Irlandia).
rowną w :o~ tytułowej. Urlz1a~ biorą: Stan!Nawrocka uzyskała tylko dwa zwycię-;twa,
sław Buga1sk1, Stanisław Daczynsk1, Jerzy E>u wygrywając z Irlandką Mermody i Węgierką
sz:yń~ki •. f::Ialma Głusz.kównił Czesław Guzek, Kuhn.
Wantla Jakubińska, Jan11sz Jaroń, Michał MeLondyn, 31. VII.
lma, Adam Mikołajewski, Tadeusz Schmidt,
Finał rzutu oszczepem w konl:urencjn żeń·
Ewa Szumańska i Ludwik Tatarski.
skiej zakończy! się zwycięstwem Austria~ki
~kok
Reżyseria Erwina Axera, komporzyc.ia plaBaume, która wynikiem 45;57 m. ustanowiła
styczna Otto Axera.
Do finału sokoku w dal weszło 12 zawodni· nowy rekord olimpijski. Dal6ze miejsc;a zaję
Kasa czynna od 12-ej, tel. 123-02.
ków: Adamczyk (Pols.ka), Adedoyn (Anglia), ły: 2) Parviainen (Finlandia) 43,79 m„ 3) CarAskew (Anglia). Bruce (Austrll'l'fa). Damitio sten (Dania) 42,08 m., 4) Dodson (USA) 41,96,
LETNI TEATR ,,OS.A"
.
Zachodnia 43, tel • .140-09 (Francja). Douglas (USA). Kistenmacher (Ar- 5) Teunissen-Waalboer (Holandia) 40,92, 6)
gentyna). Singh (Indie), Stelle (USA). Whitle Koenig (Holandia) 40,33 mtr.
19.30 punkt. Komedia muzyczna R. Be· (Anglia). Wright (USA), Wurth (Austria).
Sinoradzka zajęła 12-te miejsce.
naekiego pt. „Rozkoszna dziewczyna".
B. Makowska w roli tytułowej oraz
B. Halmirska, St. Piasecka, W. ~rze~iński,
M. Dąbrowski, Wł. Kwaskowski, T. Wołowski, L. Sadurski i inni.
Reżyser: T. Wołowski. Orkiestra pod
zdaniem kierownika reprezentacji olimpijskiej w Londy·
bat\.itą Z. Wiehlera. - Dekoracje: J. GalewLennard Strand (Szwecja), zdobywca brązo
nie - złamano przepisy olimpijskie
ski. - Tańce L. Sadurski. - Nowa wystawego ~edalu w biegu na 10.000 metrów.
wa. - Modne stroje.
Po raz pierwszy chyba w historii Igrzy.:;k ców, o czym dowiodły obeaie Igrzyska. Do
Olimpijsk~\h w czasie ich trwania wycofują szeregu „kwiatuszków olimpijski<;h" świadczą·
S.kok w dal wygrał Amerykanin Steele, oM. K. Olimpijskiego
się z nich uczestniczące państwa. Dzieje s i ę to cych o tak.cie również
w :..cndynie - w lyJ_IJ Londynie, który w wy- świadczy między innymi wycofanie się repre- siąg!].jąc wynik 7:82,5.
obrażni wielu naiwnych uchodził
za siódmy zentacji „Eire" z Igrzysk.
*
.ft. DRIA - „Gasnący Płomień"
Enat rzutu młotem ;ygrał W~ier Neureth,
cud świata jeśli chodzi o organizację i dżen
Tło zatargu, jak donoszą nasi koresponden·
godz. 18, 20.30: w niedz. 15.30.
osiągając
56,09
mtr.
telmenerię
w sporcie. Anglicy są jednak ci z Londynu [„Przegląd Sportowy") jest
na.
BAŁTYK *
„Dragonwyck"
dżentelmenami przede
wszystkim względem stępujące:
*
godz. 16, 18.30, 21; w niedz. 13.30.
Chód na 50 k1m. zakończył się zwycięstwem
sieb:e, ale nigdy '!' stosunku do obcokrajow·
„Irlandzki Komitet Olimpij~k~ skreślił z lis· Ljunggrena (Szwecja) w czasie 4:41,52.
BAJKA „Rosanna siedmiu księżyców"
ty swego zespołu 4 zawodników, 1:głoszonych
.godz. 17.30, 20, w niedz. 15.
przez Irlandzki Związek Kolarski i hekkoatle·
GDYNIA - Kino nieczynne - na czas reSkoki z trampoliny wygrał Amerykanin Har
tyczny, który na terenie Eire jest zawieszony.
land, zdobywając 163,64 punkty.
montu Program Ak::ualności przea1esiono
złotych medali
Międzynarodowy Komitet Olimpijski nie miał
do kina •. Hel„.
F:nał biegu na 400 m. przez płotki wygrał prawa przyjmować tych zgłoszeń.
100 ro. stylem dowolnym wygrał AmerykaHEL - „Program aktualności krajowych wczoraj Cochran - USA, bijąc własny rekord
W odpow'edzi na postanowienie Eire, MKOL nin Ris w czas;e 57,3, poprawiając dawny rei zagranicznych Nr 23"
olimpijski ustanowiony w przedbiegach, cza· zrewanżował s:ę 6kreśleniem 4 ~ływaków uro k.ord olimpijski o 0,2 sekundy. Francuz Jan_;
••~odz. 11, 12, 13, 14, w niedz. 11, 12.
sem 51,1.
dwny\h w Północnej Irlandii".
za ;ął dopiero piąte miejsce.
~L (dla młodzieży)-„Nicholas Nocleby''
godz. 15.30. 18. 20.30, w niedz. 13.
MUZA - „Bitwa o szyny"
godz. 18, 20, w niedz. 14.
POLONIA - „W pogoni za mężem"
godz. 16, 18.30, 21, w niedz. 13.30.
PRZEDWIOSNIE -„Gosp.oda świąteczna"
godz. 18, 20, w niedz. 16.
ROBOTNIK - „800-lecie Moskwy"
lekkoatletycznych do chwili otwarcia XIV Igrzysk Olimpijskich w Londynie
dodatek: Przegląd Sportowy Nr 8
100 m.: 1) Dillard (USA) - 10.3 sek.
800 m.: l) Harrig (~. Zelandia) - 1:49,4
3.000 m, 1) Zatopek (CSR) - 8:08,8 2)
godz. 17, 19, 21, w niedz. 15·
2) Lawler (l'BA) 10,3; 3) Treviar (Au- 2) Fulteu (l'RA l 1:49,5 3) Hansenne Slykhuis (HoL) 8:10 3)AhldPn (Szw.) 8:10,8
ROMA - „Moja siostra Eileen".
~trnlia\ 10,3 ~ek.
(ł'rani•ja) l :49.8
4)R~if (Belgia) - 8:14,2
godz. 18, 20. w niedz. 16
200 m: l) Patton (lJSA) - ~0,4 sek.
J:iOOm. 1) Strand (8zwe„ja) 3:43, 2)
10.0!10 m.: Heino <Fin!.) - 30:0i,4 2) Ny·
REKORD - „Błyskawica"
2) Mae Kenley (.lamajka) - 20,4; 3) La Erike~on (Rzwee,ia) - 3:44,4; 3) Bergkwist ~troem (Szw.) - 30:H,!; Tilman (Szwecja)
godz. 18.30 20.30, w niedz. 16.30.
Beaeh (lJRA) - 20,i; 4) Davis (USA) (Sz.,,-ee.ia) - 3:46,fi; 4) Hansenne (ł'rancja) - 30:18.
STYLOWY - Melodia Serc"
20,!l •ekund;v.
- 3:48.
110 m. p. pł. DillRrrl (l'"RA \ - 13,9 sek:
godz. 16, 1l3.30, 21, w niedz. 13.30
400 m.: 1) "llfae Kenley (.Tama.ika) - 4fi,2
5.000 m: l) Zatopek (C'SR) - 14:08.2 Dixnn (l:HA) - 14 sek.; Porter (USA) - .
SWIT - „Zagubione dni"
•ek. 2) Bolf'n ({:;::,A) - 46,7 sek. 3) Warhtner 2)Heino (l<'inland\ - 14:15.4 :n Kyberg (Szw) 14 sPk.
godz. 18, 20.30, w niedz. 15.30.
cn~A) - 47.4 .•Pknruly.
]4:'.H.fi; 4) PPra!'lae (F'in.) - 14.25,6
400 m. 'P· pł.: 8mith ("(;8 .\) - 51,8 sek:
T~CZA „Wakacje"
Arifon (}'r) - 52,1 eek; LPrsrnn (Szwc.)
godz. 17, 19, 21: w niedz. 15.
52,5 sek.
TATRY (w ogrodzie) - „W pogoni za mę
Skok w dal: Steel~ (UR_<\) ~.07 m„
żem"
Wri~ht CUSA) 7,86 m. Bruce Aust.r.) godz. 15.30, 18. 20.30, w niedz. 13.
7,59 m.
Skok wzwyż: · Vessli> (l'RA) - 203,2 cm.
Scofield (CSA) 202,2 cm. Winter (Austr.) usłyszymy tłrzez
202 cm.
Piłka nożna: zawody o mistrzostwo Ligi pań- ZZK - Skra (Bałuty).
Trójskok
(Szwc.) - 15,21l m. Alivejra
8.20 Program dnia; 8.30 Muzyka popularna; stwowej godz. 18-ta, stadion ŁKSu: WidzewZapasy: w sali przy ul. Marsz. Stalina 17
9.00 Nabożeństwo z warszawy; 10.00 Mu- I Polonia (Warszawa), poprzedzone prnectme: o godz. 19-tei odbędzie się pierwsze spotkanie (Braz.) - 15,16 rn; Moherg (Rzwc) - 15,15.
SKOK o tyczce: WarmArdam (rSA) zyka dla wszystkich; 11.00 (L) Program na i czem, boisko PKS-u w Pabianicach, godz 18-ta o nagrodę przechodnia. ufundowana pnzez Za450,5 cm Smith (USA) - 4ł5,4 cm; Richards
dziś; 11.05 (Ł) „Na widowni tygodnia";. zawody o wejście do · drugiej Ligi: PTC rząd ŁOZA Walcza: ŁKS - WIMA.
(USA) ..:_ 434,9 cm.
11.15 (L) Kwadrans muzyki ludowej (pły-1 Og.nisko z Siedlec. Zawody o wejście do klasy
MEC'lE UGOWE W KRAJU
Ku la: Fon ville (USA) - 1ll,735 m.
ty); 11.30 (L) Komunikaty; 11.40 (Ł) Je- A okręgu łódzkiego, godz. 18-ta, boisko
W kraju odbędą s:ę następu1ące mecze li~oLipp (ZSRR) - 16,73 m. i Thomp~on (USA)
szcze lit minut muzyki ludowej (płyty); l Zgierz: Włókniar~ - PKS, boisko Końskie: we:
- lfi.70.3 m. .
11.50 (L) ,.z frontu radiofonizacji" - w~a- 1 Neptun - Zryw (Kutno). Zawody o wejście w Krakowi~: Cracovia - Rymer,
Rzut f!yskiern: l) Fithh (TTf;A\ - 54.80 m ·
domości w omów. Dyr. Okr. P. R. A. śmie- do klasy B okręgu łódzkie, godz. 18-ta, boisko w Warszawie· Legiti - Tarnovia,
1
2) Gorf!iPn (t'SA) - 51,64 rn
3) Consolini
jana; 12.04 Poranek symfoniczny; 13.30 1 DKS-u: rKP - TUR (Sieradz}, boiskrJ Wima: w Poznaniu: ZZK - Ruch,
(Wł) 52.9il rn;
„Przebiegłość Ezopa" - zagadka rad1owa; 'I Filmowiec TUR (Pabianice), boisko Arko: w Chorzowie: AKS - ŁKS.
Rzut <Jszczepern: l) Senn(J.llr (t'SA) 13.40 Koncert dla przodowników ośrodków Arko - Zryw (Konstantynów), boisko Rogów: w Bytomiu: Polonia Bytom - Wisła.
i.'i.84 m 2) Patterson (Szw) i'!.,77 m 3) Raul'olnych; 14.25 Przegl. najciekaw. wiado~. l
---------ta..-aara (Fin.) 72.29 m;
przyszł. tygodnia; 14.30
„Prawo rzymskie
I
Rz11t młotem: 1) Storr•h r, ·;emcy) - 58.ll4
przestało istmeć" słuchowisk<?;
15„~,5
2)Nemetch (Wę~ry)
57 60 m; 3) Erickmin
Muzyka popularna; 15.45 „PoezJa walki ;
(Szwecja) 57,19;
'
15.55 Bela Bartok: Koncert skrzypcowy;
p·
i
t
D-025517
16.40 „Dzieci wśród nocy"; 17.00 „Mówi
e 1 le raszeWS 1 W ro 1 „SZ eyer y.I
Wystawa Ziem Odzyskanych"; 17.Q5 KonKRAKÓW (obsł. wł . ). Na torze „Craco- przed Wrzesińskim (ZZK) (Litwin - „Cra
cert populąrny; 18.35 „Bliźniaki" - frag- vii" odbyły się wyścigi kolarskie za moto· covia").
p •ęk.'na
ment powieści; 18.55 Muzyka poważna; rami, z udziałem Beka i Pietraszewskiego z
III przedbieg Wygrał Bek (LKS) (Kurza
1 ICJ
19.20 (L) Kwadransowe interludium z płyt; Lodzi; Napierały, Wrzesińs1dego, W!odar·· wiński - „Cracovia") w czasie 16,08 przed
Sekcja kolarska DKS-u urządza w niedzie
19.55 (Ł) Audycja z cyklu: „Zagadki lite- czyka z Warszawy oraz Wandora, Musiała Motyką (KTK) (Blachaczek ,„Craco- l~. dnia 1 s;erpn:a rb. Rodzmną Wycieczk.ę
rackie"; 19.50 „Na muzycznej fali"; 20.20 i Motyki z Krakowa.
via") 16,52.
Towarzyską do Wrzący, za Lutom1ersk1m.
,Czechosłowacja przemawia do Polski";
Zawody rozpoczęła defilada zawodników,
Wyniki finału przedstawiają się następuCzłonkowie Sekcji z rowerami, zbieraią się
20.50 Muzyka poważna; 20.58 Komunikat po której nastąpiły trzy przedbiegi.
jąco: 1) Napierała (Sarmata) (Frankow- na boisku Klubu, przy ul. Nawrot Nr 73-75
meteorologiczny; 21.00 Dziennik; 21.50 (L)
I przedbieg wygrał Wandor z „Legii" (le ski - Tramwajarz) - 14,39 min. ioiusiał skąd na5tąp1 wyiazd p1.Wktualme 0 god.z. 7-eJ
Wiad. sport. lokalne; 21 .58 (Ł) Omówienie ader Witek - „Legia") w czasie 16,07 min. („Gn.rbarni3;") (~unsch ."Sracovi.a") mm 30. Rodz;ny i czlonkow:e bez rowerów
pragr. lokalnego na jutro; 22.00 Muzyk::i. przed Napierałą Frankowski Tramwa- - 14,43 mm. Wandor („Legia ) (Witek zb1eraią srę o godz. 7-ei rano. na Placu Wolpopularna; 22.40 Komunikat.z.XIV Olim~a jarz) - 16,34.
.
„Legia") - 14.45 m~n;, Motyka (KTK) I nr ·c:1, skąd nastąp; rJdJazd tramwaiem 'l'.lo Ludy; 23.00 Ostatnie \lliadomosci; 23.10. W1a·
W tym przedhiegu odpadł Pietraszewski, (Blacha czek - .s:ra.covia ) -:. 15:02. Bek •om.erska o godz. 7 m10. 40 Poz~danym jest
domości sportowe; 23.20 Program na Jutro; na skutek przemęczenia spowodo..yanego (LKS) (Kurzawmsk1), Wrzesmsk1 (ZZK) zabranie· ze sobą k:ostmmów kąpielowych, pil·
23 30 Muzyka popularna; 24.00 (L) Kon- złą jazdą swego leadera.
(Litwin - „Cracovia").
k1 do gry w siatkówkę, oraz zaprowiantowa·
cert życzeń· Q.40 (L) Zakończenie audycji j II przedbieg wygrał Musiał z „Garbarni"
Wyścig pocieszenia wygrał Pietraszew- nia na cały dzień.
i HYmn.
'
(Wunsch „Qracovia") w czasie 15.03 ski <DKS) przed Wenerem.
Gościa i sympatvcv - mile wicl,?;ia.n.ł.
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