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misji tworzenia gabinetu Sch U- man k o Ie1·nym kandydatem na prem1·era

Paryż.
zrzekł się

PAP. - Paul Ramadier (socjalista)
misji sforlllowania nowegti rządu
francuski<>go, ponieważ nie m6gł zapewnić sobie odpowiedoiego poparcia ze strony przedstawicieli poszczególnych frakcji parlamentarnych.
Ę_rezydent Auriol powierzył misję sformowania
rządu ministrowi spraw zagranicznych w gabinecie Marie, b. premierowi Robertowi Schumanowi (1\:IRP), który misję tę przyjął.
Paryż. PAP. Rozw'lt:iją.c szanse Roberta
Schumana, jako kandydata na premiera, dzien·
niki' .paryskie r6żnych kierunków dochodzą. do
wniosku, że i ta. kandydatura ma. słabe widoki
powodzenia.
„Ce Soir" pisze, że RohC'rt Schuman ma
małe ~zan~e sukcesu tam,
gdzie spotkała już
porażka R~madiera. Dziennik podkre§la. że sam
fakt, iż do 8chumana zwrócono się z propo·
zycją. utworzenia
rządu po upływie zaledwie
miesiąca od jego własnej rezygnac,ii wskazują.,
jak bardzo partie obecnej większości parlamentarnej są niezdolne do znalezienia. takiej
kombinacji ministerialnej, która mogłaby stawić czoła. &ytuacji.' '
,;France Soir'' stwierdza, że jeśli Schuman
przyjmie powierzoną. mn misję ~potka się z tymi Ram~·mi trudnościami eo jego· poprzednik.
Trudno mu będzie uzyskać z~odę większo§ci
na Rwój prograrłl „odbudowy finanRowej'' oraz
zna leź6 ministra, który ruó:;łby program ten

Ma;;y pracujące 6ą ozan:iepotko j-0.n& rozwojem sytuacji. Wa.rtość nabywcza plac ciągle
spada, W porównaniu z rokiem 1938 zarobki
podniosły się 8-miokrotnie, lecz ceny wzrosły
16 razy. Grożba bezrobocia zawisła nai:l Fran·
cją. Nie.zadowolenie obejmuje nie tylko masy pracujące, lecz olbrzymią większość naro·

generała

BERLIN (PAP). - Dziennik „Berliner Zei·
tung" zamieścił wywiad z wysokim urzędni·
kiem francuskiej admini6tracji wo}skowej w
Berlinie, którego nazwiska, ze względów zro·
du francu6kiego. Kupcy • ro.lnicy ponoszą &kul ' zumiałych, nie podaje.
ki spadku wartości nabywczej zaroo'.dw. Rzą·
Urzędnik ów stwierdził, że francuskie mini·
dy dotychcza;;owe - powiedział Le Lea.p - sterstwo spraw zagranicznych od samego per
1
' dąży.ły do współpracy z kapitalistami kosztem cząt.ku przeciwne by/o idei tzw. mostu po·
proletariatu. Należy dążyć do współpracy z wietrznego, tj. zaopatrywania Berlina drogą
klasą robotniczą. Jedynie w ten sp•JJóo L1<J· powietrzną. Francuzi gotowi byli nawet wyżna rozwiązać kryzys rzą owy.
cofać się calkowicie z Berlina. Amerykanie i
Anglicy jasno dali do zrozumienia Francuzom,
że tego rodzaju kwk, potraktowany jako nie·

I

eklaracja Francuskiej Partii Komunistycznej
Biuro Polityczne Francuskiej Partii Komuni·
stycznej ogloslło deklarację, w której potlkre
śla, że rząd Marie Bluma - Reynaud 0<trzy
mal, wbrew konstytucji, nadzwyczajne pełno·
mocniclwa, które oznaczały oddanie Francjii
w ręce imperialistów amerykańskich. Rząd ten
uprawiał politykę drożyzny i likwidacji 6ys·
temu ubezpieczeń 6połecznych. Musiał on U·
paść wobec stale rozwijającej się akcji zjeqno
czenia mas pracujących, narodu, który w znacz
nej więk6zości ci.er.pi z powodu katastrofa!·
nych 6kutków planu Ma.r6halla. Naród francuski przekonał 6ię, że od chwili, gdy na rozkaz
imperialistów amerykańskich komuniści zosta
li usunięci z rządu, 6ytuacja Francji 5tąJe się
pogarsza:
Biuro Polityczne Francu6kiej Partii Komuni·
stycznej stwierdza, ie wyjściem z 6ytuacji
jest:

zgodny

z „przy jacielskimi stosunkami" !>powo

dawałby

niezwłoczne wstrzymanie
kredytów
a) pnywrócenie niezależności Francji przez udzielanych Francji z tytułu planu Marslialla.
wypowiedzenie ukladów, które ograniczyły su Nie pozostawało nam nic innego - oświadczył
werenność kraju;
przedstawiciel francuskiej administracji w
b) udział Francji w wysiłkach pokojowych Nie.:nczech - jak zadowolić się protestem i
efomentów, zmierzających do utrwalenia de- ośwmdczyć, . że sa~olotów ~la utrzy"!ania
mokratycznego i sprawiedliwego pokoju;
„mostu powietrznego nie będziemy mogli do·
c) obrona interesów Francji i jej praw do · starczyć.
reparacji;
Przedstawiciel francuski podkreślił raz JeezdJ prowadzenie polityki gospodarczej, która· cze, że między francuską administracją woj·
by otworzyła Francji rynki zbytu i umożliwiła skową a gubernatorami stref anglosaskich ist·
jej nabycie koniecznych surowców przez
. .
,. .
.
.
nawiązanie stosunków handlowych ze wszy- nze1ą roznzce poglądów ,które u1awniły się ze
stkimi krajami, nle wyłączając krajów Europy szczególną silą w ciągu ubiegłych 12 miesięcy.
środkowej i wschodniej;
Zdaniem przedetawi<:iela francuskiej admini·
e) prowadzenie polityki równowagi budżeto 6tracji wojskowej w Niemczech
gubernator
wej i stabilizacji walutowej przez redukcję wy
'
.
. '
datków na cele militarne, ograniczenie zysków amery~a!lSkl Clay powzrął . ~ ciągu ub . . r. bar·
kapitalistycznych J podniesienie poziomu ży- dzo wiele błędnych decyz1i, które pociągnęły
cia mas pracujących.
za sobą fatalne następstwa.

I

wykonać.

· W analogiczny sposób ~ucenia sytuację „PaJirząe się z g"óry z fiaskiem misji
"<'humnna. !);dennik ten sugeruje, ie człowic
iern mogl)cym :zażegnać kryzys byłby w osta.ri~ Pres~e''

tecznośei

Dziewiqła

rozmowa na Kremlu

Heniot.
„INTRAN&!G.EANT" UV/AtA, tE SKUTBCZNYM SROOKIEM ZAtEGNANH. KRY·
ZYSU BYŁOBY ODWOLANIB SIĘ DO WY·
BORCóW.
MOSKWA, PAP. - W poniedziałek o go
MOSKWA, PAP. - Przedstawiciele trzech
Paryż. PAP.
Tutej!ze koła polityczne
dz. 17-ej według czasu moskiewskiego ra- mocarstw zachodnich spędzili dwie godziny
przewidują., że jcż<>li Schuman zdoła sformo·
dziecki minister spraw zagranicznych Mołot 10 minut na poniedziałkowej konferencji i;i.a
wać nowy rząd, stanie on przetl parlamentem
we wtorek lub w środę. Jako następny kandy- ow, przyjął na Kremlu przedstawicieli trzech Kremlu z radzieckim ministrem spraw zadat w razie niepowodzenia m1sJ1 Schumana mocarstw zachodnich by odbyć z nimi dzle granicznych Mołotowem. Po konferencji amwymieniany jest Rene Mayer, minister finan- wiątą skolei naradę od czasu rozpoczęcia roz·
basador USA Bedell Smith na pytanie
sów, w ;i.ego ostatnim gabinecie. Stwierdza się
mów moskiewskich.
•
tu jednak, że kandydatura. ta zostałaby przyczy odbędą się dalsze spotkania na Kremlu,
Na godzinę przed udaniem się do ministra
jęta jako vrowokacja w najszerszych
kołach
Mołotowa, przedstawidele m-0carstw zachod· odpowiedział: „Sądzę, ze tak".
robotniczych.
Na konferencji poniedziałkowej obecny był
Sekretarz generalny CGT Le Leap w wywia nich konferowali w ambasdzie francuskiej_
dzie pra~;owym oświadczył: „pod naciskiem kia

trwała

sy robotniczej i wobec faktu jednoczenia się
mas pracujących
wyłoniły się w rządzie
Marie różnice zdań, które <!~prowadziły do
upadku tego rządu.

2 godziny i 10 minut - ·Truman bada raporty
Konferencja gubernatorów wojskowych w Niemczech?

Przeciw grabarzom Francji
grupy „la
ugrupowanie
w departamencie Var, zgłosiło zbiorowe wystąpienie z Francuskiej Partii Socjalistycznej
(SFIO). W liście do biura partii potępiaią oni
przywódców . i deputowanych. socjalistycznych
za zdradę zasad partyjnych na skutek wspól·
pracy z „grabarzem Frnncji Paulem Reynaud'"

radziecki wiceminister spraw zagra·
nicznych - Wyszyński.
MOSKWA, PAP. - Po dziewiątej rozmow'.e
na Kremlu, przedstawiciele trzech mocarstw
zachodnich
wrócili do swych ambasad,
gdzie - jak słychać - przystąpili niezwłocz·
nie do opracowania raportów dla swych rzą
dów.
WASZYNGTON, PAP.-Prezydent Truman,
który powrócił w poniedziałek z 9-dniowej
wycieczki jachtem, odbył niezwłocznie rozmo·
wę z sekretarz.em stanu Marshallem, który
- jak informują w kołach zbliżonych do Bia·
lego Domu - poinformował prezydenta o prze
TEL·AVIV PAP. Walki w Jero:z.olimd.e biegu ro~mów moskiewskich.
trwały w dalszym oiągu przez całą niedzielę
LONDYN, PAP. - Agencja Reutera donosi
i w nocy z niedzieli na poniedziałek.
z Frankfurtu, powołując się na :fródła amePrzedstawiciel hr. Bemadotte'a, gen. Riley rykańskie, że we wtorek spotkają się w Berzażądał od Żydów i Arabów wycofania wojsk
linie alianccy gubernatorzy wojskowi w związ
11a pozycje, zajmowane przez nich w chwili
ku z rozmowami moskiewskimi. źródła te
wejścia w życie rozejmu. Dowódca oddziałów
nie sprecyzowały jednak czy spotkanie to do·
żydowskich oświadczył, że zastosuje się do
tyczy wszystkich czterech gubernatorów a·
powyższego polecenia, o ile Arabowie uczynią
łianckich, czy tez tylko gubernatorów bry·
to 6amo. Dowództwo a.ra•b skie dotychcz11JS odtyJsklego, francuskiego i amerykańskiego.
powiedzi nie udzieliło.

Ut\vorzenie „strefy neutralne " ·w Jerozolimie
LONDYN PAP. - Agencja Reutera don0&i,
Arabowie i Żydzi zaakceptowali plan szefa
~ztabu hr. Bernadotte'a gen. Lundstroem~
w sprawie utworzenia w południowej Jerozoli
mie 1. zw. „neutralnej strefy Czerwonego
Krzyża". W myśl tego planu, który wszedł w
życie w poniedziałek w połudruie, ze strefy neu
tralnej mają być wycofane oddziały woj6kO·
we obu stron oraz wywieziony cały sprzęt
wojenny. Urządzenia trwale, służące celom
wojennym, których wywieżć nie można, zo6ta
ną zniszczone.

że

PARYŻ PAP. 6-0 6ocjalistów
Garde", stanowiącej najsiJniejsze

I

Reorganizacia armii gen. Markosa

Z oddzielnych ugrupowań
PARYŻ

powstańczych

PAP. - Zgodnie z oświadczeniem
rozgłoś.n1 radiowej Wolnej Grecji, grecki rząd
demokratyczny, w przewidywaniu decydują
cych walk o wyzwolenie kraju, przedsięwziął

również

utworzone zostały regularne dywizje wojskowe

że oddziały

armii demokratycznej, o·
Rumelii, rozgromiły w okolicy
Monganopigad.:i batd!ion tzw. gwardii narodowej. Przeciwnik stracił około 100 Gsób
za·
bitych, rannych i jei1cach.
szereg środków organizacyjnych, mających na
W Grammos lotne oddziały armii demokracelu usprawnienie i ujednolicenie armii demo- tycznej nieoczekiwdnymi atakami zadają nie·
kratycznej. Po powołaniu do życia Najwyż· przyjacielowi znaczne straty.
W Tessalii oddziały gen. Markosa raz.gro·
szej Rady Wojennej, której zadaniem będzie
przygotowywani planów strategicznych, znie·
sione zostały okręgowe komendy armii demo
kratycznej. Na miejsce tych niejednolitych je
dnoste regionalnych utwo.rzone zostały nastę
SZTOKHOLM PAP. - W Helsinkach odbypując
regularne dywizje:
ły 6ię w niedzielę
uroczystości,
związane z
I-sza dywizja Tessalii, II-ga dywizja Rume- 30-leciem istnienia Fińskiej Partii Komunisty·
lii, III dywizja Peloponezu, VIII dywizja Epi· cznej.
ru oraz IX, X i XI dywizja Macedonii. Radio
Uroczystości rnzpoczęły się. pochodem przez
greckie podkreśliło, że reorganizacja ta ozna- ulice mia6ta 15 tys. członków partii a zakoń·
cza 1naczne wzmocniende i Ujprawnienie armii czyly się wiecem w jednej z największych
demokratycznej. Utworzenie /jednolitych dywi 6al miejskich.
zji armii demokratycz.nej stało 6ię możliwym
Na wiecu prze-mawiali 6ekretarz wydzia.lu
dzięki
masowemu wstępowaniu obywateli propagandy KC. Fińskiej Partii Komuniistyczgrecloich do woj6k demokratycznych.
n.ej, MiaJdnen oxaz sekretarz generalny pa.rti.d
RZYM PAP, - RCl'U!'łoś.nia • Wolnej Grec.li" VJJ!e l>essi. Po lllak.reśileon.iu hi&tor.ii, rozwoju
dono6i,

perujące

w

miły batalion wojsk ateńskich w okręgu Cioti
i przedostały 5 1ę w okolice Zaho i Celi.
W Macedonii środkowej jedno6tki armii de
mo:Cratycznej, kontynuując ofensywę, wddrły
6ię do miasta Langa'das, niszcząc obiekty za-

SchUmacherowcy w opałach
BERLIN (PAP). - Prasa dono&i, że w dniu
26 bm. w czasie masowej demonstracji robot·
ników Berlina, niezadowolonych z polityki
magistratu, uciekł specjalnym samolotem do
Duesseldorfu

przewodniczący

frakcji

socjal·

. demokratycznej w berlińskiej Radzie Miej·
skiej - Kurt Zwolinski. W tym 6amym dniu
nieoczekiwanie „wyjechał na zachód" były
przewodniczący Reichstagu Paul Loebe, obec·
nie jede.n z wydawców dziennika „Telegraph".

jęte przez meprzyJaciela.
Uciec.z.ka obu działaczy 6ocjal·demokratyczNa Peloponezie powstańcy greccy, po złah B 1
maniu o~oru przeciwnika, zajęli miasto Vrah· nyc
er ina wywołała wyraźne zakłopotanie
i konfuzje w szeregach tej partii. Zwolin.ski
ni, poło ne w odległości 10 km od Patras.
„za dezercję" został usunięty ze stanowiska

30-lecie Fińskiej Pa rtl.1. · Kom un1.styczneJ·

Fińskiże
ej partia
Partii Komuntstycznej, Pessi stwierstanowi obecnie siłę, z którą

dził,

przewodniczącego
berlińs.kiej

nej w

frakcji socjal-demokratyczRadzie Miejskiej.
f

Wspo' łpraca zdra1"co'w

so~1·a11·zmu
v

reakcja musi się liczyć. Mówca podkreślił, że
Z monarchistami hiszpańskimi
partia kontynuować będzie swą walkę o pokój
i demokrację, o przyja.żń ze Związkiem Ra·
PARYŻ PAP. Jak !komunikuje agencja
dzieck~m'. _krz.Y~ując i „de;masku;ąc kna,wania i Franee Presse, przywódca p.rawicowych 60cjamtrygi fmsk1e1 reakCJJ l prawicy soC)aJ • de·1li6tów hiszpańskich Indalecio Prieto podał do
mokratycznej.
· do
· · ·
·
·
·
Na wiecu przemówienia powitalne wygłosili w.ia mos.ci, ze. osiągną/ całkowite poro.zumi~sekretarz brytyjskiej parli! komuni6 tycz.nej rue z monarchistami „w sprawie, rozw1a.u111ia
Ha.r.ry Poll'Lt i członęk KC :W~j.en;kiej Par.W kwęa_IJ,i b.iis~ańskJej"4 _.
Pracuj~cych

lohoru. ,,..-

1

~
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Robotnicy

·włoscy dają słuszną · odprawę

prowokacyj ym za
de Gas\leri'ego 7lapowied7.i<ił niedawno wn-iesreni e do parlumeniu pr?jektu
uataw anty-strajkowych. Pragnąc met-Odam:
gw'l!.łtu zdławić walkę mas pra.cujących o pra
wn do 7.yci11, reakcja wlo~ka próbuje przede
·wg.;1ys.tkim uderzyć w ruch l!'.awodowy, rozbić
jedn.'JŚĆ Związków Za.wod<]wy<.h.
związ
Narzęd:ztlem spisku przeciwko tym
kom litali się przedl;tJawniiele l)arti:i „chrzew Generalnej
ścija11siko ~ demofk.ratycrz.nej"
Knnf„derae,ii Pru;y, z G;uJio Pn8tore na cze·
le. Ci JudZ1ie od ldawn-a już za jmowali post-aswe
wykorzystując
wę bardrz;o dwulic?wą,
~nkcje w Konfederacji Pracy do intryg przeciwko niej.
] 6 lipca chaclecry związko" cy opublikowali deklaral'ję na temat strajku pows1.eclrnego
(po izamachu na tow. T?gliattiego), n.aq;ywając te-n strajk „sprzecznym 'z celami i zadaniami Konfederacji" i ol111iniając w spooób
prowO'h.acyjny jeJ komitet wy~nawczy o
„pogwałceniu paktu w sprawie je~n-'Jści 7..awo
dowej". Jednocześn i e chadecy nawolywal:
robotni!ków do tworzenna „autonomk'.llDych
I'. dem?kratyczmych(?) ~·wt·ą1.kćJw 'llawodowych. Uchyliws'Zy 5,ię od przybY!<;ia na pos.iedzenie egzekutywy Koofede•rarjJ Pracy, rozlamowcy nadesłali list z E:aw:ia'.domieniem, że

R

ząd

„nieisbniiejącą".
chastanawią
chadec~s.kterystyczne ~echy rozłamowców
kich, którzy ośmielili s:ę poc:iniieść rękę na
uwa.7,ają

Konfederację z,a

Tchórzostwo i bezczelność

7Jawodowego we Wbszech.
RodMnowcy występujący demagogicmie prze
ciwk.o „wplywom pa.rtyjnym•· w związk.ac~
Y.awodowych, sami są tylk0 age-nturą parli!
watyka11sk'.ej na terenie tych z~c;zk~w. D~
m-okratyczna pra-sa włos·ka słusznue pisze, z_e
dywęrsyi
obecny końco_wy akt dz:iałalności
nej chadeków dokonany został wpVist na rozkaz de Gasperl'ego.
W tej akcji maczali ręce rówież kwal.i.W<.~
wani •17.iałac-te roz!Rmo"i z tzw. Amerykan·
skiej FeQ.eracji Pracy (AFI) Do Rzymu przybyli pośpies7.nie wypróbowa'!li ageoci Depar-

rządu

UO

LU d n
PO d

,
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Rozłamowcy ched~ccy nńe czyn.ią taj~mni""'

_

vu

·:

które !t1'0rzyłyhy dla rle Gasperi'cf.!:O pozory
„inaeoweg-O po-pa,rcia". Dlatego też spieszą s1'.ę
't umnniem Ge·n era!nej Konfederacji Pr.acy za
1~1·c· wł'J
'- ·
· d
" b
· · ·
„ni :!lSt111e1ącą , y Je nocze:;111e uwo"
~ie s.fery r:ządzące o<l strachu pned potęg~
Jednolitego 1 zorgamzowanf'go ruchu robottu·
•
.
. •
-::zeg'.>.
Jeclinak wystą.µr.eme cha<l~kkh . poil-itykl€rów nie wywcła!o bynajmmeJ .~am1eszan.i·a W
sze.rer,r.a.ch wlos.k1ej Konfedera<:Jl Pra<"Y na co
d~·wersji . . Egzek.utywa
ll:::ryli organiza:lorzy
Konfederac ii 'Jgromn$ Wlęk_s~śc ą gl?so;v o?
rrudla osz-cze·rcze deklaraC)e rozlamowcow 11
stwierdziwszy. ż.e postawili s!ię on.i sa~i p~a
nawii1$em ruchu zawodowego, pozh:iw1ła ich
wszy5tk'.ich funk :yj organizacyjnych.
by wpewn.ić
Jednocześnie podjęto kroki,
cźł<>nkom Zw. Zawodowych - katolik'>m na• leżyte przedstawicielistwo w <>rganach wykonawczych KonfedeTal:ji. Licz~ lok'llne izby
pra-::y podtrzymały t~ decyizję 1 n·a sw'>im tere

Ierzy Korwia

•

reak cy1nym1 rzq ami
-

LONDYN (PAP). - Pra5a hinduska donosi,
że ruch strajkowy w lndiach, nie ba~ąc na
surowe represje władz, zataeza coraz szer5ze
kręgi. W okresie od m9rca do cz.erwca br. w
strajkach brało udział ponad 625 tys. robotników. W Bomba/u strajk objąl 203 tys. robot-

każdy obywatel rndziecki

~a

prawo

Rekordowe zbiory w ZSRR

an 1

Rolnicy obwodu cher·
MOSKWA PAP. sońskiego. republik! mołdaw6ik.lej i . biało.ruskiej zobowiązali się do&tarczyć ponaq plan
413 tys. ton psze"Jl,ft:y. Niedawno 7 obwod6'111'
południowej części ZSRR zobowiązało' się dostarczyć o półtora miliona ton ~zenicy więcej, niż przewiduje plan.

e ru

żywi! nadzieję, iż rząd Nehru, po dojściu

d

l k

h b

ż
Bł
do wla<lzy, przyniesie mu wyzwolenie. Jednak
8 Cll3C Z 0
ę 03 ltO
że dzial-Olność rządu nadzieję tę rozwiała. NaWAR.SZA WA. PAP. - W jednym -z tygodni
ród hinduski w przyllaczajqcej t.wej większości głoduje. Ceny artykułów pierwszej potrze- ków ·chlo.p<>kich z 29 sierpnia .rb. ukazała się
by 1 opłaty za usługi komunalne nieprzerwa- błędna notatka o cenach na zboże, które rzenie wzrastają, podczas gdy place pozostają komo mają obowiązywać w bież. roku.
Polska Agencja Pra;;owa jest upoważnfona
Na ręce premiera Neh· na poprzednim poziomie. Wskazując dalej na

ników.

LONDYN (PAP). ru wplynęlo pismo przedstawicieli 18 masowych organizacji w Debli, protestu;ące prze·
ciwko rządowej polityce likwidacji swobód
demokratycznych. Eksploatowany i uciskdny
naród hinduski - stwierdzają auoorzy pisma

szereg antydemokratycznych posunięć rządu,
m. in. wolność słowa, autorzy
Hstu podkreślają, że klasa robotnicza Indii
zdecydowana jest walczyć o prawdziwy pokój
i demokrację.

ograniczających

at a

a

do stwierdzenia, że ceny podane w powyż.
szym tygodniku - wyższe o<l ustalonych ofi·
c_jalnie cen - absolutnle nie odpowl.adajq rie

I

czywislości. Właściwe ceny były poprzednio
niejednokrotnie podawane do wiadomości.
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Rozgoryczenie w. brytyjskich zwiqzkach zawodowych
Rząd

Par:tii Pracy sie}e

niezgodę

w szeregach zw!qzkowych by zdusić opozycję

rzqd brytyjski stara się su sugerują obecnie kołom urz-ędJwyrn. aby
jedynie w ten sposób wygrywać jeden zwiq- w przeddzień konferencji w Margate rząd z:lo
zek przeciwko drugiemu tak, by uzyskać po- żył specjalne oAwiadczenie przyrzekające ma·
Oburzeni~ 7. tego som robotniczym ograniczenie zysków kapitalu
trzebną mu ilość g-łosów.
powodu daje 6ię dziś z.auwa:żyć we wszys!k"ch prywatnego. Ma to być surogat generalnej pod
niemal zwią7Jkach zawodowych, które uczyna wyżki plac.

kowi

LONDYN PAP. - W przededniu kongresu
brytyjskich _związków zawodowych w Margate, zebrała się w Londyni.?.-egzekutywa knngre
su, by omówić środki ja1de trzeba będzie zastosować w toku obrad dla uniknięcia J>QWa:ż
nego rozłamu wśród związków zawodowych.

stwierdzają, że

ją się za~tanawiać ,czy na ko-ngresie ruie nale
kategoryc:mie po-dniesienia
ży domagać się
płac w calym przemyśle brytyjskim. Przywód
cy kongresu, którzy ii.tlą .ręka w rękę z rzą
dem zdają sobie 6prawę z tego, że jeśli na

Niebezpieczeństwo rozłamu powiększyło się

I

do

Wybory w Korei

MOSKWA P AP.~Agencja Tau donosi 1 Phe
kongresie zapanuje tego rodzaju atmosfera, nian, ze w Korei północnej i południowej odby
bardzo poważnych ły się wybory do najwyższego Jgromadzenia
rząd znajdzie się wobec
tr1,1.dności. Toteż niektórzy przywódcy k~>ngre
narodowego, zgodnie z uchwałą II-zjazdu przed
slawicieli partii politycznych i organizacji 1połecznych Korci południowej· i północnej, wal·

Apel M1·e1·sk·1e1· Rady Narodowe1·
m1·eszkańc6w

mias:ta Lodzi . - w sprawie zbiórki
na Odbudowę warszawy

czi,cych o jedność i niezależność kraju.

w Korei północnej wybory były powszechne,
r1)w11e, bezpośrednie i tajne. Frekwencja wyboreza we wszy-stkich 2.212 okręgach wyboreiyeh
h,_·ła olbrzymia, dochodzac w poszczególnych
miejscowościach do 99 p;oc. wszystkich wybor·

Miejska Rada Narodowa w Łodzi .na posie- narodowym, toteż każdy bez wyjątku Polak
dzeniu plenarnym w dniu wcwrajszym, doce- powinie.n świadczyć n.a ten cel.
Wyrażając uznanie tym wszystkim miesz- ców.
niając doniosłe znaczenie, jakie posiada C,la
W Kord południQwej, wskutek terroru I Pt"Zd e
całego Narodu i dalszego rozwoju Polski Lu- kańcom mia-sta, którzy już wpłacają stałe
War- składki na F. O. S. Miejska Rada Narodowa illadówań ze strony władz okupacyjnych i ro .zi
dowej najszyl>sza odbudowa stolicy szawy, wzywa wszystldch miesz.k-0ńców mia- gorąco apeluje do pozostałych mieszkańców mej reakcji, wybory bezpośrednie były nienft>stu. do dobrowolnego opodatkowClllla się na miasta, aby niezwłocznie zadeklarow<ili i sta- iliwl'. Dlatego tez wybory były tam dwustoptti_ole wpłacali przypadające na nich według usta we. Naprzód ludność dokonała wyboru delegaSpołeczny Fundusz Odbudowy Stolicy.
Dotychczasowe wyniki odbudowy i przebu- ]onych norm świadczenia na Społeczny Fun- tów na zjazd przedstawicieli ludowych Korei po
łudniowej, zjazcl zaś wybrał z kolei deputowa·
dowy Warszawy _ mówi uchwalona rewlu- dusz Odbudowy Stolicy".
Na po6iedzeniu wczorajszym zatwierdzony nych do najwyższego zgromadzt'nia narodowego
cja - p<Jdziwiane przez obcych, bud7ą w na.s
'
poczucie zasłużonej dumy, poniewa'i w tym wstał również projektJ Kolegium Miejskiego w drndze tajnego głosowania.
Wyniki wyborów tło najwyż•zf'go zgromad„e·
dorobku jest duży udział ofiarności całego w sprawie podziału miasta na strefy dla usta
]lpłeczeństwa. Wielkie dzieło musi być pro- lenta stawek komornego w myśl dekretu z dn. nia narodowego jak podkreśla agencja Tan
.'
r1
· ·
ł · 11
1· · 1 0 •
wadzone nadal i doprowadzone do końca, mu 28 lipoo br. o najmie lokali.
tywnosc•~ po .tyczneJ
n.ie .ywa
Odczytany został również komunikat Rady ~wia• rzą
6i więc trwać i wzrastać ofiarność społeczna
Państwa o zatwierdzeniu preliminarza budże- narodu kouanskirgo 1 flowodzą Jego mezłom·
dla odbudowy naszej stolicy.
m•j woli walki o jedność i niępodległoś~ kraju.
Odbudowa Warszawy jest dziełem ogólno· oowego na rok 1949.
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Zabójstwo , Waldemara Glilcka
pana w!!zędzie i nie moglem niarzy i hołoty! Nie mogło go to gdzieś
strajk! - Wyksztusił jed- zawalić, ubyłby tylko jeden kłopot więcej.
Zasmradza świat swoją osobą i tyle. Ja mu
I
nym tchem.
- Ale dlaczego ludzie pozostali przy jeszcze pokażę!
warsztatach?
W gabinecie usiadł ciężko na fotelu i na- Bo będą okupować sale.
tyc.:hmiast połączył się .z Główną Komendą
- Więc jednakże, no, no! _:_ zdziwił się Policji.
- Pan Weyer? Tak? To dobrze! U mnie
Gli.ick.
Z grupy robotników · podszedł do niego Mi okupacja. Proszę o oddział policji konnej
i pieszej, tak jak uzgodniliśmy to wczoraj.
chał Korc.
- To pan jest znowu delegatem? - za- Niech wyrzucą tę hołotę! Nie chcę nawet
Czekam, tak, czekam
myśleć o okupacji.
pytał go ostro dyrektor.
niecierpliwie.
- Tak, cóż robić, panie dyrektorze!
- Znów, pan! Zaraz czułem, że będzie
powiedziałem
- Pożegnam pana!
coś nowego. Z pana jest stary buntownik.
wtedy i wstałem skłoniwszy się przed nim
• - Lepiej być buntoW11ikiem, niż łami sztywno.
strajkiem! - dumnie odparł zagadnięty.
- Niech! Teraz musi pan jeszcze jakif
- Chcecie· okupować fabrykę?
czas pozostać, aż się wszystko uspokoi.
- T,9-k! Pójdziemy nawet na głodówkę, Proszę, niech pani zajmie się narzeczonym.
musimy osiągnąć swoje.
- zwrócił się do Kryst_Jny.
Wzięła mnie pod rę~ i przeszła ze mną
- To wszystko ?
- Wśzystko. Ludzie zostają na salach, do swojego biura~
porządek będzie zachowany, szkody żadnej
- Jak będzie można wyjść, to Gliick cię
nie wyrządzimy. Domagamy się jedynie zawiadomi. - rzekła - To wszy1tko jest
dopuszczenia naszych kobiet z jedzeniem. takie straszne, dwa miesiące upływa, jak
Reszta należy do związku . Pan wie, gdzie strajk wybucha za strajkiem, ale nigdy
rozsttzyga się sprawa?
jeszcze nie było tak naprężonej sytuacji.
Dyrektor Glilck nie odpowiedział, obserUsiadła za biurkiem i patrzyła na mnie
wował bramę, gdzie tłumnie stali strażacy z badawczym zainteresowaniem. Pogrąży
i kilku policjantów. Tutaj sytuację miał łem się w wygodny, głęboki, skÓl'ą kryty
najzupełniej opanowaną.
fotel klub<1Wy, w koffifort, zbyte~ wygodę.
- Pan będzie łaskaw na górę za mną! ·Z jednej strony widziałem niesłychany do- zwrócił się do mnie i już na schodach brobyt, a z drugiej nędzę i upokorzenie
Ja tego Korra mógłbym zabić. człowieka. Po przyjeździe z Warszawy, z
dodał naczytało to się różnych książek i uważa, jej beztroskiej atmosfery, wpad.em w sam
że mnżA '!'ll'?.P.wnrlziń tJnmem. Trvb11n s:rqw- ośrodek cieżk.iei walki o byt. Rozmvśla iat
-- Szukałem
Z'Ml~źć. Znów

któr~go

nal·ycia )11b budowy dla własnego u,zytku do·
bardzo J>Qważne walki ze zjednoczonymi sila- mu mi1~zka/nego tak w nvastach 1ak I poza
mi rowmej i mgro.niC'ln~j reakcji, u-sih1jącęJ ich obrębem.
.
ożna
rozhić j"<lność 1.v. iip~J.ów Zawoilow-ych.
Komitety wykonawcze rad miej5kich i -powia
uważać jedin.aik 7"1 rze@Ł p '111ą, 7.e wło5'ki_ ruch towy<:h przydziekić będą obyw?-t.el~m, którz"r'.
ziawodowy wyj-d:l:óe z honorem i zwy::ięsko zechcą zabudować Slię, odpowiednie działki
z h~j narzucooej mu przez klas-owych wroB. D.
gów próby.

c' I n d 1• 1• g I 0 d 01• e
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w ostatnkh dniach gdy rząd brytyjski zgo·
dzil się na pewną podwyżkę plac robotników
metalowych, zatrndnionych w upaństwowionym pr1emyśle. Podwyżka ta rozdrażniła w wy
sokim stopniu pozostałe związki zawod-0we
tam~ntu Stainu - Ant?nłnl I Duł>ińsky. 'vV metalowców, liczące ponad 3 miliony członkońcu odbyli oni konferen.qą w vVatykauie ków, a pominięte przez rząd. Przywódcy związ
na której uzgodniono szczególy spisku prz<ec;wko włoskiej Konfederacji Pocy.
. .MZa?rwz~_,o0nwiy~łho,
d,a,~:x:;Jh·~!ylcahnózww
~y„t:e
"~
~
~„
0 sj':.kyicchhś

domów prywatnych w ZSRR
Pre1ydium Rady NaJMOSKWA PAP. wyZ6ze j ZSRR opublikowało dekret, na mocy

de Gasperiego

nie tmies7:kodliwily z pnnlktu r-orz.l.am<Jwców.
"\V Neapolu, Flor CJi„ Mediolan ie, Piacenr.y
i wielu innyr:h miastoch rozłamowcy z~tali
y}przepędteni t~ swych stanowisk orge.ni
nych.
GPneralna Konfe<leracj•a Prai:y we V\Tło
szec~ ma ' przed sobą niewątpliwie jeszcve

jedność ruchu

vo

Dekret o budowie

tak milczałem. Krystyna próbowała wpraw
dzie kilka razy poruszyć wargami, jakb}
chciała coś powiedzieć, ale czy to z powodu
mojego milczenia, czy na skutek własnego
raz po raz nt
wrar.ające
przygnębieuia,
twarz zniechęcenie likwidowało te prawi·
niewidoczne nerwowe odruchy warg. Jeże
li idzie o mnie, wolałem raczej nie rozma·
wiac. Oczywiście, takie zupełne milczenie
nie mogłoby trwać długo, ale nim doszło
do wznowienia rozmowy, ulicę wypełnił
dokładnie stukot podkutych kopyt .koń
skich, uderzających o kamienie jezdni.
Poderwałem się do okna. Ulicą Karola
od parku Poniatowskiego pędził oddział
konnej policji. Czekano już na nią widocznie w pogotowiu, bo b~ama fabryki rozwarła się jak za naciśnięciem guzika i oddział ten wpadł galopem w podwórze fabryczne. Brama natychmiast zawarła się
z hałasem, a gdy huk jej zatrzaśnięcia
ucichł, dały się słyszeć szybkie kroki pę
dzących ludzi po dziedzińcu i po schodach.
- Co oni zrobią z tymi biednymi ludź
mi? Muszę to zobaczyć! - krzyknąłem i
drzwiom, prowadzącym na
skoczyłem ku
koryJ:arz i schodową klatkę tak .sz_ybko, że
Kry~yna nie zdołała mnie powstrzymać.
Pobiegła jednak za mną krzycząc:
- Wróć! To może być niebezpieczne!
Nie zważałem na jej ostrzeżenie, ale zej~
który
ścia na dół wzbronił mi policjant,
stał na półpiętrze. Zostałem więc we wnę
ce tego piętra wychylając się następnie
przez okno klatki schodowej, skąd dobrze
rozległy dziedziwidać było 'jednocześnie
niec fabryczny i bramę. Za chwilę przyszedł tu również Gluck.
- Chce pan obejrzeć zabawę? Widowisko będzie istotnie wspaniałe! - zapewnił
·
mnie ironicznie.
Tętent koni znów zabrzmiał wprawdzie
w oddali, ale potężniał z każdą chwilę razem z przekleń!'ltwami bitych ludzi. Policje.

pędziła przed sobą grupę robotników wła
płazowała ich
śnie w l~ierunku bramy i
szablami. Ciosy spadały z wysokości siodła z dużym impetem, zręcznie rozdzie_la-

ne w głowy mężczyzn i plecy kobiet. Konie wyćwiczone widocznie do tego rodzaju
akcji obracały się ku ludziom bokami, a
następnie zadem spychały tłum ku bramie.
- Chcieli okupować fabrykę dranie i jak
to szybko salę opuścili. Starczyło trochę
łzawiącego gazu aby, buńczuczne męstwo
naśmiewał się Glilck.
prysło od razu! - Płazowanie bezbronnych ludzi również
nie jest' bohaterstwem. - zauważyłem w
odpowiedzi i odsunąłem się od niego z od·
razą.

- Humanitaryzm! Co? - śmiał się Ml·
basznie - Ludzie, ludzie! A cóż to takiego - ludzie? Kupka kości, flaków i łajna
w pięknej czasami skórze.
- Pan sam jest może takim łajnem! krzyknąłem wtedy oburzony trzęsąc się ze
zdenerwowania na całym ciele.
- To świństwo, co wy robicie z tymi roJak
botnikami ! - krzyczałem jeszcze można traktować w ten sposób ludzi, walczących o godziwe warunki pracy! Ich jedyną bronią jest przecież tylko strajk!
Ale myliłem się - nie tylko strajk był
ich bronią. Ostatnie moje słowa zagłuszył
potężny śpiew tych zbuntowanych ludzi.
Tego Gliick ani policja nie przewidywali.
Tłum stał już zbitą masą ~oczony między
bramę a ściany bocznych budynków i policją. Stał śpiewając uroczyście z uczuciem,
potężniejąc w każdej nowej strofie
„Czerwonego Sztandaru'.
słów
rę

miaNa.
przedzie tłumu patrząc nieustraszenie w
drwiące, ale zastygłe w nagłym zaskoczeniu twarze policjantów śpiewał Korc. Nawet tu do nas qochodził jego tubalny głos:
... ~adejdzie kiedyś dzień zapłaty, sędziami
wowczas bedziem ~··· 1

. {D. c. n.)

'
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Na strn#.u lnterefiióUJ ludu u;lels•leqo

Do walki z Wyzyskieln i zacofaniem "7'Sl•
I

Wywiad z wicepremierem ob. Antonim Korzyckim

W związk u z ostatnimi uchwałami NKW
Stronnictwa Llldowego wicepremier Antoni Ko
rzy c ki , sekre~arz. . gener~ny NKW SL, udzielił
przedstaw1c 1e1ow1 SAP 1 RAP, następu1 ącego
w yw1adu:
Pytanie 1. JAKIE SĄ PODST A WY GOSPODARCZE WALKI KLASOWEJ NA WSI PO
R.EfORMIE ROLNEJ?
- Reforma rolna, osadnictwo na z. o. usunęła obsza.rników i' oddała na własność miliona rodzin bezrolnych i małorolnych pne6zło
6 m:Jionów ha ziemi. Reforma rolna, nacjonaJizacja ,przemysłu i banków, wyzwoliły wieś
od wyzysku dworów ·i wielkiego kai)itału,
n ie potrafiły jednak zaprowadzi ć na wsi pelnej sprawi e :iLwości i wypleni ć k rzywdy
chłopskiej . Pozostali bowiem wyzysk iw acze
w śród samej warstwy chłopskiej garstka,
bogac ąca s'.ę kosztem b iednych są5 i adów z
p ra<"y pa.robk ów, z. lichwy i odrobku , z. w y..
na jmu maszyn rolniczych i siły poc'.ągowei,
gars tka, tuczącil się na spekulacji zbożem, na
nadużywaniu ~półdzie. lni chłopskich, na oszustwach podatkowych itd. Ogromna w i ększość
naszej wsi, 90 proc. rolników, to biedni i śred
n io zamożni gospodarze, zainteresowani glęboko w zwalczaniu i tępieniu tego wyzysku
bogaczy w ie jskich, którzy często zagarniają
d.la s iebie kredyty państwowe, najlepsze towary ze spółdzielni, nawozy, a nawet maszyny z. ośrodków maszynowych.

ponad 30 lat, a dziecko chło,p6'kie pastuchem
dla krowy czy paru gęsi, zamiast chodzi ć do
szkoły i .kształcić 6ię. Masy ludowe po to
wzięły władzę po wiekach ~zlacheckiej, .kapitaµstyczneJ 1 obcej .niewoli, ażeby żyć swobodnie, dostatnio i szczęśliwi e. SpóldzieJczo5ć
pr.odukcyjna, Ze6po-lowa praca, to droga ku
temu.
W spółdzielni ,p rodu1!:cyjnej, w zespołowym
gospodarstwie, będącym wspólną własnością
jego członków, nie będzie wyzys1!:u, nie będzie zacofania i rozdrobnienia. Zastosuje się
w nim najnowsze maszyny, elektryczność i na
ukę, powiększy się powierzchnię uprawną, potworzy się spółdzielcze piekarnie, mleczarnie,
żłcibki dla -dzieci. Powiększy się wówczas wydajność pracy roln ika, a praca st-anie się lżejszą przy równoczesnym wybitnym zwiększeniu produke ji rolnej dla potrzeb rozwijając ego się szybko prze mysłu polskiego.
Jasnym jest dla każdego, że sprawa ta będzie wymagać wie.lkiej ;pomocy finansowej,
gospodarczej ze strony Rządu. Jasnym jest, że
mus;my naprzód być zasobni w maszyny .rolnicze, traktory, samochody, mŁocarnie, siewn;ki itd. Jasnym jest, że spółdzielczość produkcyjna wymagać będziie głębokiego uświadomienia wsi, przekonania wsi na przykładach
praktycznych, w życiu codziennym o korzyściach spółdzielczej gospodarki.
Pytanie 3. JAKĄ BĘDZIE DROGA REALIZACJI SPÓŁDZIELCZOSCI PRODUKCYJNEJ?
.- Sprawa ta leży całkowicie w rękach samych chłopów. Na wsi rozpuszczane są przez
wrogów demokracji ruchu ludowego i pachołków kapitaJistycznych niedorzeczne ~gl•Jski,
jakoby Rząd chciał zabrać chłopom ziemi ę i
dek1etem o.głosić kolektywizację. Są to bzdury, obliczone na otumanienie najciemniejszych, odwrócenie uwagi od •wyzyskiwaczy
na wsi i zastraszenie rolnika, ażeby go zmechędć do pracy
na swoim gospodarstwie i
przeciwstawić klasie robotniczej.
Rząd nikogo nie będzie zmuszał do tworzenia s.póldzielni, NKW SL mocno podkreślił, że
spóldZ:elczość produkcyjna, która będzie eię
rozwijać w przys.złości, będzie absolutnie do·
browolna, będzie powsitawać tylko na życzenie samych zainteresowanych chłopów. Stanowisko to podzielają całkowicie partie robot-

Wieś pracująca
powinna sama czuwać
nad tym, ażeby wciąż rosnąca pomoc Rzą
du Ludowego trafiała do rąk biednego i śre
dniorolnego chłopa, a nie przyczyniała się
wbrew zamiarom Rządu do wzrostu bogactwa i wpływu tej garstki pijawek i SP,.ekulantów wiejskich.
Pytarrie 2. JAKIE STANOWISKO ZAJĄŁ
NKW SL W SPRAWIE SPÓŁDZIELCZOSCI
NA WSI?

- Mówi o tym obszernie ogłoszona w prasie rezolucja NKW SL. Byliśmy zawsze zwolenn ikami rozwoju spółdzielczości, jako najlepszego sposobu obrony rolnika przed wyzyskiem spekulantów miejskich i wiejskich.
Spółdzielczość handlowa, z.bytu i zaopa trzenia
wsi, s.póŁdzielcwść w przetwórstwie rolnym
(mły ny i mleczarnie itd.), spółdzi elczość
maszynowa, dziś powszechn ie już na wsi uważa
na Jest za dobrodziejstwo i wielką zdobycz,
mimo jej licznych jeszcze braków i bolączek.
Toteż wzywamy wi eś do rozbudowy i udoskonal -.1ia tej 6-póidZlelczości, do oczyszczen ia jej od spekulantów i nieucz<:iwych jednos tek.
Zgodnie z tradycjami radykalnego ruchu ludowego i myślami naszych starych dz i ałaczy
czn ickiego, Wysłouchów, Sta.p i ńskiego, Ma
linowskiego, Kosmowskiej, zgodnie z marzen iami naszej młodzieży Wiciowej, tylekroć
na przedwojennych Uniwersytetach Ludowych
wypowiadanymi - jesteśmy za uspółdzielcza
niem naszej wsi wszędzie tam, gdz ie tego bę
dą sobie życzyli sami chłopi jak to mówi
nasza ostatnia ogłoszona Rewlu.cja NKW SL.

Rośnie

IPmcujcie
nicz.e PPR i PPS. Powiadamy
spokojnie, szykujcie

więc chłopom:
się do siewów
jesiennych, wypełni.ajcie obowiązki wobec
państwa, zwalczajcie wyzyskiwaczy i foPCkulantów. Los wasz jest w waszych rękach.
Pytanie 4. JAKIE PRAKTYCZNE ZADANIA
POSTAWIŁ PRZED WSIĄ NKW SL?
- NKW SL wezwał szerokie .rzesze chłop&kie do wa.lki z. nde5.prawiedliwością, wyzyskiem i rea•kcją na w.si. Chłopi korzystając z
poparcia i pomocy Rządu powinni mocniej
troszczyć si~ 0 swoje sprawy codz.1enne.
Zadaniem · ludowców d świadomych chło
pów jest troska o sprawiedliwy wymiar podatku gruntowego i FOR, tępi enie oszustw i
nadużyć, które prze.rzucają ci ężary z bogatych
na biednych.
.
Chłopi ludowcy powinni C'fUWać, aby w:elom :lionowe
kredyty
przeznacwne prze"
Rząd dla odbudowy i z.agospodarowcrn ia wsi
nie ·trafiały do ki:eoSzeni bogaty<"h, a słuiyly
nie.z.amoiżnym· i najbardziej potrzebującym pomocy chłopom.
Chłopi ludowcy powinni organizować pomc-:
sąs~edzką na uczciwych warunkach, bronić ~o'
nika przed wyzys.kie.m przy wyna.i mie ml:icami i sprzężaju, rozwijać spółdz;ekze dr:iriki maszynowe służące przede wszystkim ar:ibnym rolni·k om. Chłopi ludowcy ,p-0wmni ?W.liczać spe1!:ulacJę zbożem, illie1egalny n;mdcl
zibożem po cenach krzywdzących roln:ka, kontrolować
pracę spółdzielni
gminnych, czy
sprawnie i uczciwie prowadzą sk 11p zb::iża,
czy fowary dla wsi przeznacz.one rrie „uciekają" na stronę do rą.k paskarzy.
Za fo!l.ie to
nasi działacze · na wsi potrafią wyknndć jedynie wtedy, kiedy śmiało przeciwstawią się mą
cicielom reakcyjnym straszącym chłop.Jw ,.upaństwow.ienrlem", wypędzeniem z z:em1, k'.edy wyzy·sikiwaczy i reakcjonistów usuną 7
władz samorządowych, spółdzielczych i samopomocowych. Na wsi naszej przewodzi: µ-Owinni w organizacjach politycznych i gos;:ioda.rczych tylko świadomi chłopi, co z p1acy
własnych rąk żyJą . a nie boqacze tucz1cy się
na wyzyoSku i clPdzej krzywdzie.
Przez wytężoną pracę i ufność, przez waikę
z pasożytami i wyzyskiwaczami prowad.i: <lioga do postępu i dobrobytu dla szerokich mas
ludowych w naszej Ojczyźnie.

opór przeciwko dyktaturze Tito
nienawiść
społeczeństwa jugosłowiańskiego

Krwawy terror rzadzqcej kliki budzi
Gazeta węgierska „Esti Sz.O" z. 28 bm. przynosi cieltawe informacje pochodzące od pewnego inżyniera węgierskiego, który dłuższy
czas przebywał w stolicy Jugosław i i. Informacje te d~tyczą sytuacji w Jugosławii bezpośrednio po postanowieniach Biura Informacyjnego. „Kiedy ludność stolicy dowiedziała
s i ę przez rad:o o rewlucji Biura lnformlcyjnego - pisze gaz.eta - prze:i: 2 dni panowała
w stolicy grobowa cisza. Ludzie prawie nie
wychodzili na ulicę i wyczuwali, że coś złego naJSlą.pi. W 30 do 48 godzin po ogloszer.iu
postanow:eń Biura Informacyjnego zaczęły s ' ę
masowe aresztowania. Ministrowie rządów po
sz.czególnych republik Jug,osławii musieli zająć stanowisko
odnośnie p-0stanow1eń B.ura
Informacyjnego, a kto wyraźnie nie stanął po
s tronie dyktatury Tita, wstał natychmiast ·aresztowany. Prawie wszyscy ministrowie rzą.
. w w1ęz1emu.
. . ·
"
prze b ywa]ą
d u C zarnogorz.a
roza tym aresztowano 4 minis•trów rządu Bośni.
Nad' innymi ciągle wisi miecz Damoklesa. Co
jednak jest najbardziej wstrząsającym to fakt,
że wśród aresztowanych znajdują się na1więksi bohaterowie z okresu walk partyzand::<:h
przeciwko Niemcom",

90 proc. chłopów na wsi żyje wciąż jeszcze
mimo reform , pomocy Rządu i wsze.! kich starań
naszych ~ na bardzo n ;s'kim poziomie ma te r;alnym i kulturalnym. Praca drobnego rolnikii i jego całej rodziny jest nad zwyczaj c i ęż 
ka, nadmierna . Wydajność jej n iska. N ie z.na
on prawie zdobyczy nowoczesnej techniki i
nauki, które zastępują wysiłek dzies i ątków i
setek Judzi pracą maszyn, jak: f\'aktorów, snopowiązałek, kombajnów,
motorów elektrycznych. Każde gospodarstwo na wsi naraź.one
jest na dalsze rozdrabnianie, na działy rodzinne i wyzysk przez bogaczy wiejskich. Nie
chcemy, ażeby chłopi w dalszym ciągu skazę.
..._....._......_...
ni byli na wieczną harówkę, ażeby tylko ledw ie wiązali koniec z k · cem, ażeby żyli w
ciemnocie i ażeby z za1drością patrzyli na wy
go dy ludzi miejskich. Nie chcemy, ażebv kob;eta wiejska była tak wcześnie zniszczona
przez wiejską pracę i trud i stawała s i ę prawie staruszką, mając jeszcze n ie wiele więcej

.....................................

~..._..~.._,.

Odnośnie gen. Jovanovicr.a
informator oświadczył:
„Generała Jovanovicza. który był

j

jednym z przywódców szeregów partyzanckich,
lud jug06łowiański, że tak powiem, ubóstw:ał.
Przed kilku mie6iącami pows•tała poważna róż
nica zdań między nim a Tito, w wymku czego
Tito usunął go z zajmowanego wysokiego sta
nowi.ska. Kiedy zdrada Tito stała się faktem,
Jovanovicz chciał opuścić kraj. Według w:adomości prasowych straż graniczna zastrzeliła
Jovanovicza w chwili,..gdy chciał on nie.legalnie przedostać się do Rumunii. Ja w to nie
wierzę oświadczył inżynier jestem natomiast przekonany, że tajna policja Tita ,tzw.
Osna dokonała zamachu na generała Jovauov:cza".
Na zakończenie informator dodał: „W jednym z artykułów „Prawda" mo6kiewska wska
za'ł'a na. faszysto. wskie. metody . ,.,ko.ngre6u T_i-1
ta · Wielu uwazało, ze te o-kreslema są moze
zbyt silne, my jednak, którzyśmy byli w ~ym
cza~e w Belgradzie
możemy
śmiało powiedzieć, że „Prawda" mogla jl!szcze mocniej napięlnować .kongres, któ.ry składał się z kla!der
skich figur Tita".

To
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Pereat mundus fiat Just(itia)

Zabierając glos

na wrocławskim Kongrede
Intelektualistów, delegat W. Brytanii, prof.
Taylor, stwierdził między innymi, że „SPOl.E·
CZEŃSTWA KRAJóW ZACHODNICH, KORZY
STA.]J.C Z PLANU MARSHALLA , POWINNY
SI.t; WSTRZYMAĆ OD KRYTYKI POMOCY
MARSHALLOWSKIEJ".
Acz czcigodny profes or akcentował "' !t.oym
wystąpieniu, iż wygłasza poglądy „swobodne"
tudzież „niezależne" oświadczenie jego pokrywa się kubek w kubek z imperatywnym żą·
daniem imperialisty amerykańskiego, Harrimana,
wyrażonym na ostatniej
naradzie krajów marshallowskich: JEŻELI PAŃSTWA ZACHODNIE
CHCĄ
DOSWIADCZAć
DALEJ „DOBRODZIEJSTW" USA, MUSZĄ CHWAI.lć, GLORYFIKOWAĆ l1'D. PLAN M.4RSIIALLA".
Hm, hm, ciężka to trochę sprawa domagać sil}
od obdzieranego żywcem ze skóry, by nie tylko
„ani pisnął", lecz, wręcz przeciu.:nie, u.4miechal
się, klaskał w rączki i wolał: brawo! Nie dziwota może, że pragnie tego „promotor obdzierających", Harrima11, ale przedstawiciel „obdzieranych" Taylor? A tu almrat w Anglii narasta
niezadowolenie, szerzy się opozycja oraz wzma-·
ga krytyka, , jeśli chodzi o „współpracę" gos~o
darczą w ramach „urnowy" anglo·amerykańskiej.
Jak wiadom~ -z ostatnich doniesie~ prasowych
- do Londynu przybył amerykański dyrektor
wydziału surowców strategicznych JUST.
Zadaniem JUST A jest zagarnięcie surowców z wszystkich „beneluxów" europejskich i ich kolonii.
Że zrujnuje to z1ipełnie gospodarkę tych krajów
- nieważne. Ważne jest I natomiast urzeczywitnienie - sparafra$owanej „nieco" mal;.symy: PEREAT MUNDUS, FIAT JUST (ITI AJ - NIECH
ZGINIE SWIAT, BYLEBY STAŁO SIF; ZA·
DOSć JUSTOWI (I INNYM RABVSIOM AME

I

RYKAŃSKIMJ.
Tylko, że świat nie ma zamiaru bynajmniej
„:ginąć" za ciemne gwiazdy gwiaździstego utan-

' daru i prędzej czy później międzynarodowa
justitia (sprawiedliwość) zrobi wreszcie porządek
z wszystkimi imperialistycznymi J1istami.

KONIEC l POCZJTEK
dnia 29 sierpnia zakończyl we
obrady Swiatowy Kongres Intelektualistów. Kongres ódbił się głośnym ·echem
:a granicą, zdobył liczne „recenzje" międzynaro
dowe, a u nas w kraju - stanowił, jak to się
mowi, wydarzenie tygodnia Nr 1. Cała prasa
polska poświęciła całe lamy i kolumny, ba, na·
wet specjalne numery temu niezwykle doniosłe
m1i wystąpieniu działaczy kultury, nauki i sztuki z 45 krajów w obronie pokoju, wolności, postępu i braterskie1ro współżycia narodów świata.
Cała polska prasa? E, nie.
Pisma katolickie:
„Tygodnik Powszechny", „Tygodnik Warsz1m'ski" i „Dziś i Jutro" te z datą 29 bm.) ani słów
kiem nie napomknęły o odbywającym się K'ongresie Wrocłau •skirn. Zastanawiając się nad powodami tego bądź co bądź wymownego milczenia - przypomnieliśmy sobie, że parę tj'godńi
temu, gdy w części kraju szalała idiotyczna plotka o „końcu świata", zaraz chw„cił ją na wędkę
tzw. czołowy pisarz obozu katolickiego, Jan
Dobraczyński, pisząc w długim artykule m. in·
nymi co następuje:
„.„1 OBY CO DZIEŃ KTOS ZAPOWIADAŁ
KONIEC SWIAT A, JEŻELI CHOć TO Z.A.PĘ
DZI LUDZI DO SPOWIEDZI..."
Trzeba stwierdzić, że Kongres lntelektualistów, niestety, zapowiedział jak na złość „począ
tek świata", początek świata nowego, lepszego,
opartego na br.aterslcim współż)'Ciu ludzkości, a
jeśli lcogo kierował do konfesjonału - to prze•
de wszystkim podżegaczy wojennych, neofaszystów i gnębicieli wolno.ki i wrogów pokoju.
Hm, Inn. czyżby to stanowiło przyczynę, dla
której Kongres został 1>rzez nasze pisma lwtolickie przemilczany?
E. Tam
niedzielę,
Wrocławiu swe

W
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Wal-szawa obudziła się z letniego snu

Temp·o, tempo - Szosa W-Z rośnie w oczach - Odbudowa Prudentialu
(Korespondencja
„Glosu").
go, co
w Warszawie
na zachód
obszar podmiejskich o•o'
d
z
wo,·sk1·em
Je6zcze tu i tam na nadwiślańskich łąkach to, :e odbudowany niemal w całości Nowy siedli.
Na I
wygrzewają się spragnieni słońca, je6zc~e krą Swiat, wykańczany już gmach Min. Przemysłu
Powstało wiele nowych placów i uli<:, nie
;sko z narodem żąmi"~przedawcy
Rada Narodowa
z ich
z „wyborowymi czekoladowy- i Handlu, Min. Komunikacji, osiedla miesz- Wo I
lodami, ale War->zawa powoli żegna lato. kan iowe WSM - wszystko to
ja1!: nazwami. Szarada
na
własna

się

z.robiło,

może być

obejmując

będzie już

Pracownicy PZPB Nr I
ufundowali sztandar

u.owieją n'l straganacn kwiaciarek strzę
piaste astry i pęki wrzosów, coraz tłumnie]
wracają wczasowicze, górale sprzedający kap
Żołnierz·e jednostki wojskowej w Ło dzi o- ce r.ie narzekają na brak klientów.
trzymali w niedzielę piękny dowód, jak wyD omy w ciągu lata podct-ągnięte pod dachy
soko ceni · ich zasługi nasze społeczeństwo.
rozbrzm iewaj4 stukiem młotków, jaśnieje drze
wo w okiennych otworach, wp.rawianymi raW obecności żołn:erzy i licznych tłumów mami, gdzie megdzie błyszczą już szyby nanastąp i ło uroczyste wręczenie przez przedsta- pawa j ąc przyszłych !o.k ato.rów radosną nadzie
w icieli l>'t.PB Nr 1 sztandaru jednostce woj- ją na nowe m i·eszkan ~ a.
skowej . Gospodarzem uroczystości jest jednak
Trochę senne w okresie upałów ulice tętnią
kolo fabryczne Towarzystwa Przyj ac i ół Zol- po dawnemu. zyciem, wszyscy s i ę śpieszą tąk
n ierza, które zainicjowało i doprowadziło do gorączkowo, jak to tylko w Warszawie i.„ końca fundację sztandaru.
chyba jeszcze w Wrocławiu można zaobse.rPrzewodniczący Rady Zakładowej, tow. Kar wować. '
'
gier, w otoczeniu przodowników pracy Nawet śpiące do niedawna stołeczne tramwręczył sztandar
przeds.tawicielowi dowódz- waje nabrały wigoru i pędzą trzęsąc się i hatw.a jednostki, który go z. kolei przekazał do- łasując brzęk1 l)m dzwonków. W domach towa
rąz emu.
rowych rosną obroty, w księgarniach i w
Ceremoniał' zakończono przemówieniami.
s~lapach z .mater i ałami. piśm i ennymi ucznio"' tan d ar t en - mow1
· · ł pu łkown ik - Jes
· t w
zaopatrują się w szkolne przy,...,z
b :e troskhw1e
r
ł
· · d
· ·
'ilam podwójnie drogi. Zarówno jako symbol oyy. Sto 1ca wysta:to"."a .a JUZ o wrzesma,
bo·
· k ·
· · · k d
·d ·
b
ktory zapoczątkowu1e 1es1enny sezon.
]owy, 1a rowmez. Ja o owo , ze o ecne,
w
. · M; ·ąc t 0 dl w s w s ec]'al
Odrodzone Wojsko Polskie, nie stanowi jarz~ien.
.esi.
a
ar z? Y n
kiej ś oddzielnej, oderwanej od narodu kasty, ~Y· maiącv ~zc~egolną wymowę, i;niesiąc wzmo
lecz stanowi z tym narodem silnie z.wiązaną zonych wysllk~w pr~y ~d~udo:wie, tn_ocny . al ·· · b
· · t
·
d „
kord społeczne] akcJ„ dzw.gan1a stolicy s.łaca osc, ze
~resow n.aro . u„. '.
. _ mi całego narodu. W nadcho.dzący miesiąc od
Uroczy7tosc izak~n<;W~O zołmerskjm ob1a- budowy wchodzi Warszawa z potężnym dorob
dem, sp0z.ytym w swi.etlicy l?ZPB Nr 1.
kiem. Rozpoczęte na wiosnę wielkie .roboty
JB. K.) szyibk.o nosllll.elv &ie .n.a.nIZód. M!i6Illikie.m te-

I

:?m m

zaszło już
przes?;ło się już

by w cień. Dziś po prnstu
do
porządku dziennego nad tym, co wcwraj nazywaliśmy wielkim wyczynem. Dawne kategorie myślenia, zachwycanie si ę jakimś jednym domem czy splantowaną ulicą, należą do
przeszłości.

Kto by tam liczyL poszczególne ·o biekty, gdy
WYCIĄGA SIĘ POTĘŻNA TRASA
W - Z,
gdy most kolejowy prawie że już dotyka lewego brzegu Wisły, gdy to, co jeszcze niedawno było pustynią przybiera formę nowych
dzielnic.
Na
Mariensztacie, zamkniętym w formach
dawnej zewnętrznej elewacji z.abytkowch kamieniczek wykańcza ~ię nowoczesne mieszkania, na Kole, na Zo.Jiborzu, na Mokotowie wy
rastają wielkie bloki. nowoczesnych osiedli. W
tunelu dymi ą już składy pociągów przywożącycb z i emię dla nasypu od dworca, specjalny
„bagier" wgryza s i ę w zeskorupiałą ziem:ę po
szerzając dawne wykopy.
No a Marszałkowska, połączenie z Żoliborz.em, poprzekuwane
tory, poprzebijane ulice.
Możnaby, chodząc z planem po Warszawie,
stawiać czerwone k~zyżyki tam, gdzie się co·ś
robi, ale z góry można przewidzieć, że po~
~ragą i. Powiślem, gdzi12 może tempo robót
Jest na1słabsze,_ pokryją one całą przestrz.eń
Wars?;awy, I me tylko Warszawy, a-le wyb1egną dale.ko pr>za jej granice. Bo przyszłe mia.sto ;rozszerzy 6ie dale.ko 111.a DOl:u.dDJi.Ji i Dółlw

miała kłopotu
polegająca
odgadywaniiu jak się jaka ulica nazywała czy będz i e na
zywać w przyszłości została szczęśliwie rozw i ą
zana. Dawne zwi ązane z tradycją i historią
miasta nazwy zo;;taną zachowane, a w razie
zmiany - przywrócone. Znów będziemy cho
dzić wesołą dziś i z i eloną,
ale pełną wspom.nień okupacyjnych Aleją Szucha, listy adre

sować .na Foksal. i odwiedzać swą rodzinę jak
kiedyś na
parę lat, a

Nowowiejskiej. Zobaczymy też z.a
może i wcześniej t:yszczą.q.„ wysoko w górze św i atłami „Prudential", gdyż
BOS po wielu naradach postanowił zachować
„drapacz" na placu Napoleona oceni ając
kos?;t jego odbudowy na 350 mil. zł.
Decyzja spotkała si ę z uznaniem warsz.awi.aków. którzy ze smutkiem myśleli o tym, że
tak charakterystyczna budowla zostanie rnzebrana.
M imo ograniczonych funduszów, mimo niejednokrotnych trudnośc i technicznych Warsz.a
wa dzień po dn iu wraca do dawnego wyglądu
nabierając przy tym nowoczesnych pięknych
form.
Tegołoczny wrzesień, jako miesi ąc społecznej akcji odbudowy, na pewno znajdzie oddźwięk wśród obywateli całe go kraju, którzy
przyczynią s i ę swą ofiarnością
do zasilenia
funduszów odbudowy s.tolicy, mia6ta drogiego nie tylko wansz.awi~ ale wszystkim lu·
d2li.om :z calej l'oJa,lP'
'
tr, Kuczewsk4.
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IDZIEMY DO

łódzkich.
Przez zimę w domu był głód i
nędza.
Nie starczało na chleb, bo nie było roboty Matka wynosiła :ha bazary poduszki. Głodowaliśmy!
W sklepiku nie
chcieli borgować. Koło Bożego Narodze ·
nia - szliśmy z ojcem za miasto, na stawy rąbać- lód dla fabrykantów wody sodowej i lodów. Miałem siedem lat - to

Janek szedł powoli po
'ichodach. Drzwi do miesz
kania były otwarte. Zdjął
~) Jecak w kueh11i zajrzał
do pokoiku. Zdumiała go
cisza, panująca ·w mieszkaniu.

I

'

SZKOŁY
Mikołaj Kożuch spojrzał uważnie

Plon niesiemy, plon I

na sy-

na.

I co, chłopcze?
- Słuchaj!, dziś je~zcze idę zapisać
d.o ósmej podstawowej. Chodź ze mną!
· -

się

* * *

W szkole było już rojno i gwarno. Na
korytarzu stały grupki chłopaków i dziewcząt. Mikołaj Kożuch z synem stali także,
czekając na swoją kolej.
Potem weszli do kancelarii. Janek oddał swoje papiery,
świadectwa. Potem
odezwał się nieśmiało do sekretarlti.
- Proszę pani czy nie możnaby za jednym zamachem zapisać mojego ojca, naturalnie do wieczorówki?
- Proszę - uśmiechnęła sią sekretarka.
A ojcu jak 4ia imię?
- Mikołaj Kożuch.
A do którego oddziału?
Myślę, że do urugiego odpowiedział Janek za ojca. To nic, ja tatusiowi
porµo~f, zobaczy pl)_ni, że pójdzie'
Mikoh:i Kożuch 2acisnąl zęby. Pójdzie,
p:oszę .rani powiedział z uprnt:r.1.

••

Ojci~ siędział przy stole pod oknem. W miast iść do szkoły szedłem z ojcem
spracowanych palcach trzymał pióro i pi- na „ślizgawkę". Oj.cieć rąbał pecyny lou!.
du a ja suwałem je ostrym hakiem - na
Janek na palcach podszedł do ojca i sta- brzeg, gdzie drudzy robotnicy składali lćd
nął za jego plecami. Był to stary figiel w przechowalniach. Przez miesiąc, przez
przestraszyć ojca, zajętego pilną robotą. dwa zarobiliśmy po parę groszy.
PoChłopak spojrzał na białą ćwiartkę papie- tem przeszła gwiazdka i znów robota ustaru i znieruchomiał.
ła. Czekaliśmy do w~&sny. Dobrze jak b~·
Ojciec pisał... Dopiero teraz uświadomił ła mroźna zima, to była robola. To nic,
sobie Janek Kożuch, że przecież do tego że nie było węgla w domu - była kromczasu, prawie nigdy nie widział ojca piszą ka clileba.
cego. Prawda, coś było nie tęgo z tym ojOjciec odsapnął ciężko. Po chwili mów
cowsJtim pisaniem. Papierki, pokwitowa- mówił dalej.
nia ~- załatwiała matka, stawiając śmiesz
- <??-zie tam _była dlatJla:'l s~koła jak3; !
nie „kulasy". Potem to podpisywał Ja- Chodzili
do szkół synowie i corki sklep1nek, gdy coś przyszło z poczty, czy z jakai;&y, urzędników, a dla nas, dla murarkiegoś urzędu.
skich dzieci, dla dzieci robotników - by-·
A teraz„. ojciec pisał. A raczej prze- la tylko robota.
Poten:: wyszli na ulicę i trzymali iiię za Plon nie11iemy, plon, ale nie „dziedzicowi .,,
pisy•1Vał list, jego wła.'!ny list do rodziców,
:::c;te,.
ja!-', c,.w_a~ kolE.dzy jeden z ósmej a \ dom", jak to ńę dawnief śpiewało. - Sobie
Gdy
już miałem dziesięć lat a OJc1ec
list z obozu wakacyjnego. Litera po lite.niesiemy pJ.on, robotnikom w mieście, Odro•
poczynał chorzeć i kwękać zabrał mnie m ugi z cn·ngieJ khi:y.
rze - niezdarne, o falistej linii - powsta.
Henry~ Ruclnlckl
dzonej Polsce Ludowe/.
ze sobą na budowlę. Powiada - będziesz
waly ,na. kartce papieru słowa.
kijem wapno lasował, nie taka ciężka ro- Jłlłłlll11tllOlłllUlllllllllUIUIHlllUllJlllllUłllJlłtflłtfłlfllłł~IHUllUU1t'1fłłf1łUlłltltUUflOłUłflłllłUlllłUllUłlUłltU111lfllllłłllłlUłlłUllllłłłlU=:::;::
Nagle ojciec drgnął i odwrócił się szyb- bota! Zarobisz parę groszy. bo jak ja. płu
ko.
ca do reszty wypluję z tym kaszlem, to bę Ewa Szelburg-Zarembina
-PrzJ jechałeś!
dziesz musiał na matkę i na siebie praco· ~--------------------'!
- P?iyjechałem, tatusiu!
wac„„

• • •

•

ZA

. Mikofaj Kożuch zmią! w ręku kartkę papieru i chciał ją wyrzucić przez okno. Janek schwycił ojra za rękę.
- Nie rzucaj, tatusiu!
- E tam, daj spokój!! Ojciec zaczerwienił się jak panienka. Na twarz wystą
piły mu ramiei1ce wstydu. Daj pokój !
To nic!
Janek nie ustępował. Patrzył ojcu w
oczy i łzy popłynęły mu po policzkach .Po·
tern usiedli na krzesełkach przy stole
.„oczy w oczy - i patrzyli na siebie dłu

Więc pcrszedłem do roboty. Codzień jedna gonitwa, codzień jedna u.żerka o grosze,
o kapustę na zimę, o ziemniaki, o węgiel. Mój ojciec ma zgarbione plwf
i ciężki krok.
Widzisz dziecko, nie było kiedy się uczyć!

• • •

D~O<CH

Włosy przedwcześnie poshvłałe

Janek nachylił się ojcu do spracowanych i jasny, t\hoć znużony lt-zrok,
rąk i przywarł do nich spieczonymi wargami.
l\fój ojciec ma stwa.rdniale rece,
- Wiem o tym wszystkim, tatusiu! pełne odcisków, blizn i sznun.
Wiem, teraz ~est inaczej! Teraz ja cho- (Pra.(l()wał prieeie:i już w .fabryce,
dzę do szkoły. Teraz masz pracę przez cad
•
t h-J
j
)
ły rok! Nie phelewa się, ale jest zupełnie 1 g .~ ~~1 1a •J e. ~ a. mam :
go, uważnie.
inaczej! Skończyłem nasz powszechniak: MoJ OJCIOO z trudem czyta lrnner,
Idę do ósmej klasy, to znaczy do dawnego lV pisaniu C"Łęsto robi błąd.
Widzisz„. - zaczął po chwili OJCtec. To gimnazjum. Będę się uczył co sił, żeby
było tak. Mój ojciec był murarzem. Budo- nam wszystkim
kiedyś było
lepiej żyć. ·
wa.i latem fabryki dla panów fabrykantów r wiesz oo, tatusiu?

•••

Jurek

Sl

•ę

1•eszcze poprawi•

Jurek Cianciara należał do tej kategorii
uczniów, którzy są zdania, iż organizacja
życi~ szkolnego w:eJe pozostawia do życzenia.
- Cały tydziel'l - wzdychał - trzeba czekać na niedzielę.
Czyż nie byłoby lepiej,
aby w tygodniu było sześć niedziel I jeden
di.eń nauki) To samo z całym rokit>m szkol
nym: dzies'ęć miesięcy nauki, a tylko dwa
wakacjL Powinno być odwrotnie. Nie wolno
młodzieży przemęczać!

~ No 1 kto jak kto _ uśmiechała się obywatelka Cianciarowa - ale ty, mój drogi do
tej ,.przemęczającej •się młodzieży" bynajmniej nie należysz„
Mama mnie nie rozum.ie - burczał Jurek. - Ja przecie w imieniu wszystkich, jeden - jak rriówi poeta - za wszystkich,
wszyscy za jednego!
- No, no, no - rnarszccyła brwi matka.
- Nie poświęcaj się tylko za bardzo, apostole leniuchów i cymbalów lepiej powiedz: lekcje ,iuż odrobiłeś?
Py.tanie to było dla , Jurka Cianciary cięż
kim orzechem do zgryzienia. Miał jakoś zawsze wielkie trudności z odpowiedzią. Wyjaśn:ać, że się źle czuję? że go właśnie bardzo boli głowa i ma dreszcze? że wrócił
późno ze szkoły? że był na zbiórce harcerskiej E, to się na nic nie zda, matka i tak
ł tak spojrzy niedowi erzająco i rozkłlże surowo: - siadaj mi w tej chwili do książki.
Ja cię później pr1;~pyta.m!
Tego „przepytywani1:1 " to i;ię Jurek obawiał jak di abeł świ~conej wody.
Starał e.ię

I

•• •
(
przekonać mamę żeby się nie fatygowała, że jest przecież zmęczona po pracy w biurze, że on sam też się potrafi nieźle podkuć i że to w ogóle bardzo przy·
kre, gdy rodzice dzieciom nie ufają - lecz
pani Cianciarowa była nieug ięta. Prze.pytywała, a przepytując kiwała ze smutkiem
glow<i .
,
- Ej, dziecko, dz[ec:ko - mówiła stwierdzając ,że Jurek myśli raczej o tak zwanych
niebieskich migdałach, niż o książoo Co
tu zrobić, abyś zrozumiał. potrzebę nauki?
Abyś z własnej nie przymuszonej woli, bez
mojego poganiania - zaczął porządnie odrabiać lekcje?
_ Niech mi mama coś ob:eca _ odpowiadal na to uczeń Cianciara. - Najlepiej rower,
ale może być także kino albo karuzela na Bałuckim rynku.„
Przy pomocy matczynych nagród - mały
•
wprawdzie

nia.

Niedaleko

naw~t, koło

opodal bydła. Ku wielkiemu jednak zdziwieniu - spostrzegł, że tylko jeden pastuszek
baczy pilnie na stado, a drugi zaś trzyma w
ręku ... ksią żkę i czyta na głos jakieś opowiadanie.
•
· - Ty - zawołał Jurek - co ty robisz?
Chłopak przerwa? czytanie i wzruszył ramionami.
- Chyba mąsz oczy i widzisz - odparł czytam książkę sobie i Mańkowi.
- Ale przec'.eż - ciągnął z.mieszany Cian·
ciara - 'Ptzecież teraz są wakacje.„
- Wlaśn ~ e dlatego - uśmiechnął się pastuszek. - Mamy więcej czasu, to i korzystamy z niego, aby książkę poczytać.
Jurek stał nad strumykiem z miną oszoło-

t•.:t.

do

- Nie umiem, synu - mówi
nude .J..
nie nmiem tego, bo ł skąd!
Toć zarabiałem już JJa siebie,
zaledwie.m skoiiczył siedem lat. '
Nie byłem nigdy w żadnej !'IZkole.
.„Taki \o, synu, był mój świat. Ta.k mówi ojciec.
A ja wiem,
że sobie wtedy myśli o mnie · ·,
i w duchu cieszy się ogromnie
bo ojciec - mój na.jle{)!'ZY druh wie, że/się uczę
za na8 dwóch!

strumyka, zna·! go

lazł dwóch chłopców, pilnujących pasącego

s:ę

•

wyraźnie

ucieszyli i

zaczęli z dumą

'
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gotowe; na wyspie- Jamajce rośnie takie dr:r.iewo, które przy lekkim nawet podmuchu wia.;
tru wydaje dźwięk podobny do gwizdu lokomotywy; listki pomidorów mają „węch" 50
razy siln'.ejszy, niż najczulsze aparaty nau•
kowe to też używane są w kopalniach do
wykrywania gazu ...
- No a. może teraz - spytali pastuszkowie, opowiedz.iawszy Jurkowi treść książki
„o cudach świata roślinnego" - ty nam też
coś ciekawego opowiesz? Dużoś pewnie ksią~
żek przeczytał co?
A JuI'ek ani be ani me. Stoi jak by w M-i
mię wrósł.
Wstyd mu bardzo. Zwłaszcza,
gdy slę dowiedział w jakich ciężkich warun·
m'. oną.
kach chłopcy ze wsi zdobywają wiedzę. I do
- Czekaj-cie-no _ wyksztusił po chwili szkoły mają daleko i o podręczniki barclr.o
wam rodzice coś obiecali za to, że tu sie- trudno i pomagać ojcom w gospodarce trzew
dzicie przy książce?
ba. Mimo to nie zrażają się żadnymi trud•
Obaj chłopcy wybuchnęli głośnym' śmie~ nościami i rwą się pilnie do nauki.
ł
,
- Ej, niedobrze - pomyślał Jurek. .....
,.łapownik '' rzeczywiści dQbrnął do końca ro- ciem.
Cheiałem tych chłopaków psich figlów nl'lU~
ku szkolnego, otrzymując promocję z samych
- Lanie nam obiecali - rzekł Maniek ;_
czyć, a tymczasem oni mnie dali niezł~ na•
?dostatecznych".
.
jeśli bydło w szkodę wejdzie,
rozumii.~z? · uczkę.
- Uf! - odetchnął z ulgą. - Teraz hu· No, nic, mimo tej ,obiecanki'' czytania nie
* • *
Jaj dusza - bez kontusza: jadę na wieś, ma- rzucimy, bo nas do niego ciągnie. Wiesz na
Obywatelka Cianciarowa ogromnie była r.d,;i
ma obiecała.„
przykład, gdzie pieczone kartofle rosną w wiona, że Jurek wróciwszy z '\vakacji nie po•
Znal'azłs7,y s i ę w Woli Buczkowskiej z:ert'if!
wlarza swojej ulubionej opinii o , , k.iepskięj
zaczął Jurek , ,organizować" sobie wakacje.
- Albo - rzucił drugi chłopak - gd?.:ie organizacji życia szJrnlncgo·•.
Pierwsza r zecz - mówił - to znaleźć pacz- rośnie dr7.ewo które gwiżd:i.e?
Nowy rok szkolny się zaczyna _ rzekła
kę morowych chłopców do zabawy. Co praw
- A po co - zagadnął znowu Maniek prowokująco.
da marna .moje zabawy nazywa psimi figlami, w kopalniach hoduje się krzakd pomidorowe?
- To bardzo dobrze odparł energicznie
ale to n 'c nie szkodzi! Postaram się aby
Zarzucony podobnymi pytaniami Jurek za- Juręk. - Postat'am się go lepie.i wykorzy·
się mama o niczym nie dowiedzil!.ła!
I cze1-wienił si~ jak ćwikl;:t i nie bardzo wie· ~tać niż zeszły. r ki nawet bez twoich ,obie-<
To powiedziawszy - ruszył na poszukiwa• d'1lia! co odpowiedzieć. PastusU<owie się z te• canek", mamo„.
Stefan Stef~iield

•

Szanown'.l Redakcjo!
martw się wcale. Vlśród przyjaciół „P~my
Mimo, że od dwóch lat czytuję „Promyk", ka" znajdziesz sporo rówieśniczek i rówieśninie miałem odwagi napisać do niego. Jestem 1.ów.
Serrlecrnic pozdrawia Cię
JUŻ tak stara, że myślę, iż „Promyk" nie przyj
Redaktor
mie mnie clo grona s~ych zwolenników i stałych czytelników. Ale raz kozie śmierć pomyślałam i piszę list. Mam 16 lat i w tym
Płynie
roku otrzymałam promocję do IV klasy gimnazjalnej. Przeszłam do następnej klasy z
płynie woda, płynie
• HPj,
1-szą nagrodą same piątki od góry do dołu.
Daleko hPn do morza,
Dlatego też rodzice po1wolili mi wyjechać w
Oświeca j<l -słonecz·ko,
sierpniu do Zakopanego na cały m i esiąc. Poi mieni i;ię w niej zorza.
myśl, „Promyku", jak to cudownie! Czy będę
I mieni się, da dana!„.
mogla wysłać Ci pozdrowienia z Zakopanego?
„Promyk" bard1-0 mi się podoba, tylko jest
Jej zlot-e fale muska
tak przeraźliwie mały, czekać cały tydzień na
Zielona galęż drzewa,
następny numer to po prostu tortury. W
co nad wodą pochylona
tym liśde przesyłam także mój wiero;z ; proprz.edziwną pieśń jej śpiewa.
o;zę o wydrukcwanie go w pisemku, a także
Przedziwną pie&il da dana!. ..
proszę o radę przyj~els.ką, czy w ogóle mam
jakie takie zdolnośf-i do pisania wierszy, czy
O sZ11mie lasów o;tarych,
nie. Kończę już moje bazgroty i proszę o odo polskich łanach złotych,
powiedż. Ja wiem, ?:e to od razu odpowiedz.ieć
o poocy wch i pługów,
na list je-st trudno Redakcji, lecz ba rdzo
o d7:więku kiPlń i miotów.
proszc: o szybką odpowiedź, gdyż już 31 lipca
Kielń i młotów da dana.
w\· jeżdżam i nie będę w możności •zytać piFemh.a.
Jej złote fale pieści
Serdeczne pozdrow:enia dla Szanownej Reflisacza pieśń wesoła,
dakcji „Promyka" od
co wciąi jej opo·wiada
Ewy Składkowskiej
o złotych, polskich siolacb.
•
O złotych siołach da dana.
ODPOWIEDZ.

woda.„ ,

Droga Ewuniu!

Nit> obrazisz slę chyba za tę poufalość prawda? A więc do ·rzeczy: Pomysl sama, co
za pech: Tc5 miala wyjechać 31 lipca do Za·
lrnpa11ego, a ja sam tego samego dnia wi;iarllf'm do pociągu, by do Łodz·i powrócić. Miałem w lipcu urlop i list Twój przeczytałem
dopiero po powrocie. owomn ie żałuję. że
stracdem pr7ez to Twe pDzdrowim1ia z Zakopanego. A może niezupełnie stracone? Może
masz stamtąd coś ciekawego lub ładnPgo do
na.pisania? Wierszyk Twój podoba mi się, tylko na jego poostawie orzec, Q;.Y mą.ez iskrę
talentu - to trudno. Ale p!suj dal<•j, a w!Nly
:-:obaczvmy. Napisz mi więcej o sobie, o Twojej r-0cl.lin.ie i o;zkole. O to, żeś „stara",. nie

Hej, płynie wo<la, J,l_!.ynie
daleko, hen, daleko,
A7. wody swoje zmiesza
z falami wód Baltykn.
Z folami wód - da dana.
Ewa Składkowska

V\'ieslawowi Lamehowi
To bardzo dobrze, żeś zabrał glos w sprawie
Promyka. Glosy czyteln ików pomagają Vtl!lzak
redaklorowi gdzetki znajdować lepsze. słll5z
nie,5zi> dla JJ.fPj drogi rozwoju. O ile chodzi o.
refo:me „Promyka" zaproponowaną przez Ja·

dzlę Pewnicką i Helenkę Rysińwnę, a którą
i Ty popierasz - to zdaje się - że przestanie
już być aktualna, bo gazetka będzie miała
większy rozmiar. Jak widzisz, już dzio;iejszy
numer ma dwie st.Tony. Redaktor Głosu Robotniczego dał je wprawdzie na razie w d·ro·
dze wyjątku, ja·k o, że numer ten zbiega się z
początkiem roku szkolnego, lecz klo wie może to już zostanie na dlużej? a nóż listy
przyjaciół ,,Promyka" potrafiły nawet zmięk
czyć serce redaktora „Gło-su"? Pirnj częściej
{ nie obawiaj się, że będziesz tym -sprawiał
komukolwiek kłopot. Na odwrót - każdy list
od swych przyjaciół ,,'Promyk" czyta z prawdziwą przyjemnością. Pisz więcej o sobie. Nie
wiem przecież n wet, ile masz lat, w której
jesteś klasie, co robisz poza s:z,kolą i w ogóle
jak żyjesz? O ile chodzi o twe próbne wiersze, to powiem Ci o;zczerze, że nie nadają się
one do druku. To nie jest, bracie, poezja, to
tylko rymy. Czytaj prawdziwą, dobrą poezję,
a wtedy jedno z dwojga: o ile masz iskrę talentu, to nauczysz się pisać lPpiej, o Ue zaś
nie - w czym zresztą tragedii nie ma - to
sam się o tym przekonasz J... pisać w!er5zy
nie będziesz.

niu „Promyka", bo od ogółu jego czytelników
będę miał prawo pozdrowić Cię dopiero wte•
dy, gdy listy Twe będą pri.ez ogół czytane:.
Redaktor

Kachnny Promykr1!
Dzięku ifrny

Ci ,;e!dP.czn;P. 'tł! rfo~tar<:uinie
nam na lfolome corh;enme prnsy. f1es1ąc WlJ„
~a~yjny ju.~ t>!ę koń<:zy. więc prosimy, iby6
Jll.G na rm:ie gazet me przysyłał.
Rachuhek
bądź łaskaw przysłać do b:ura naszego Od•
działu pod aclres: Pab ianice, ul. LimanLiwe;k~e·
go Nr 2.
Mieo;iąc kolonijny przeszedł cudownie. Każ•
da z nas dosko,nale wyqląda, jest opi1lo1rn 1
przybrata na wadze. Teraz oczeku 1enny 'l nie•
cierpliwością
rozpoczęn11
1oku fiZkoineao !
świetlicowego, aby z nowvm zapa;;em 6ii 'Uio,
bytym na koloniach stanąć do pra<'y w na~zej
ko<'hanej świetlicy.
Kochany Promyku, cieszymy się bardzo, że
zapoznamy się osobiście z Tobą, bo na a pa·
ni kierowniczkd obiecała nam, że pojedzill!my
do Łodzi zwiedz,ić redakcję Promyka.
A teraz, kochany Promyczku, chciałybyśmy,
abyś umieścił nasze serdeczne podziękowanie
dla Zarządu RTPD i pana kierownika Oddzia·
łu za zorganizowanie kolonii letnich, dla parut
kierow!lika kolonii i p. p. wychowawc>tyniom
z~ t'.oskl·iwą i serdeczną opiekę. P~agniemy
rowniez w przyszłym roku tak samo przyjem•
Zdzicha Solczyńska, ł,ódź, ul. Malinowa 3.
nie spędzić nasze wakacje.
·
,. . .
.
.
Kończę nasz list i w imieniu wszy:stkich
. 0:7}'W1sc1e, ze.. przy1muję ~ię do grona przy ' dzieci z kolo·n:i letnich RTPD serdecznf~ Cie;
1ac10! „Promyka . Czemu rne chcesz, by hst pozdrawiam.
T\;\'ój drukować w gazetce? W jaki s~osób
Lucjn 1-Tummel
mam wobec teg<> przekazać w11zystkim dziez Il-ej świetlicy RTPD w' Pabiamcach
ciom Twe pozrlrowienia? Prosisz o adres koleża.nki z im1ego miasta, by z nią ko·re.spondo- ODPOWIEDZ.
wać. Owszem bardzo chętnie. Lusia BindeKochane Dzieci!
równa z Poddębic jest w Twoim wieku i od noSpecjalnie drukuję o<l razu Wasz lii;t, bv
wego roku sl'lkolnego uczyna naukę w lice- podz·iękowanie, które pragniecie zloi:yć f.wym
um Pedagogicznym w Łęczycy. Nie -1.'nam jesz- opiekunom, nie bylo spó~nione. Czyście zad:o•
cze jej nowfgo adrc-su, lecz ona na pewno walone, czy t _ ż iMczej wyobrażałyście sobie
to wydrukowanie podziękowań?
pierwsza do Ciebie się odezwie po przeczytaŻeście pięknie -spędziły wakację to czuję
ruiu „Promyka".
w każdy.ro słowie, a nawet w każdym prze·
Będziecie obie miały na pcwo dt.iżo cieka- clnku i kropce Waszego listu. Ja też do.syć
wych rzeczy do opowiadania sobie, więc reż przyjemnie o;pędziłem udop, lecz oczywiście
nie ma porównania z Wami. Przecież, co ko•
trochę żałuję, że i ja i czytelnicy „Promyka"
Jonie młodzieży ,to nie Dom Wypo-czynkowy.
będziemy od teg-0 wykluczend.
A może jed- Cie.sizę 5ię, że Was tu będziemy gościć w Ło·
nak uchylicie od czao;u do inilSU rąbka tajem- dzi. Pro-szę tylko dać nam przed tym znać i to
dokładnie dzień i godzi·nę. A na razie ści·
n:cy?
o;kilm w,,,„ ; All :::"bilczenial
Pozdrawiam Cie - Jill razie tvlko w imieRcdaklo.r
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•

•

Sfr. 8

Kto z
Rady

Nr. 237

nich nia r~cję?

Zakładowe

winny

Nie będę tu przytaczała ani nazwisk ludzi.
ani I\azwy firmy, bo to nie jest ważne. Waż
ny Jest sam fakt - i to zdaje się - nie dla
jednej firmy, nie dla jedne<;10 młodego prak·
tyka n ta.
Otóż w tych dniach otrz:ymaJi.śmy list od
mtodego człowieka, który ukończył szkołę
przemysłową J zo-stał skierowany na praktykę · do wykończalni do jednej z łódzkich fa·
bryk bawełnianych. Chłopak obrał jako miej·
sce swej praktyki jeden z oddziałów farbiarnio, lecz - jak skarży się w swym liście majster nie chce dzielić się z nim wiadomościami fachowymi, napo•tykał na różnego rodzaju szykany i wreszcie otrzymał wymówienie (według auto,ra listu - zupełnie bezpod6tawnie).
Udaliśmy się na miejsce „wypadku" i tu okazało się, że potrzebny jest doprawdy sąd
Salomona, by orzec, po czyjej stronie jest
wina.
- O ob. S. wam chodzi? - dziwi się kierownik 1•ersonalny - przecież do chwi.li o·
trzymania wymówienia stale się spóźniał do
pra-cy ~ patrz-cie - 4 razy pod rząd 15, 20 mi
nut i p1 I godziny„. A jaki pysza.łe-k! nie moż
na z n Ul spokoinie rozmawiać. I to ma b»ć
pr.ivszły majster?!
_
W Radzie Zakładowej otrzymuję te 6ame
mniej więcej informacje z małym dodatkiem:
„Nie chce m11 6ię rąk brudzić, struga wielkiego pana".
- Skąd o tym wiecie? czyście próbowali
z chłopakiem pomówić bezpośrednio, po kole-

opiekować się młodym

narybkiem

Zdarza się jednak również inaczej: chłopak
bystry, zdolny, lecz niezbyt obrotny, nie dość
taktowny w stosunkach z ludźmi. Czyż nad
tak;m trzeba już machnąć ręką? Rada Za.kła·
dowa mogłaby w"ele p<:>móc taki-emu chłopa
kowi, chociażby w „przełamaniu lodów", lub
też gdy n:e można inaczej - mogłaby
przenieść go po prostu na inny oddział, pod
opiekę innego majstra.
/
Powi-e ktoś może, że nie należy stwarzać
młodzieży warunków <jeplarnianych, że mus~
się ona nau-czyć zwalczać trudności własnym1
siłami? Owszem, to prawda. Lecz prawdą jest
również, że nasza młodzież dzisil'!jsza nie musi przebyć tych wszystkkh trudności, jakie
mieliśmy my, starzy w swoim czasie, a pomoc czynnika społecznego w pokonywanju
tmdności ma oprócz innych jedną bardzo waż
ną 6tronę: jest dla młodzieży szkolą V(Ycho·
warna społecznego, którei to s7.koly potrz:e>ha
im wcale nie mniej, niż ogólnokształcącej i fil·
chowej.
Sądiimy zresztą, że zdałoby się, żebv rad-cy
zakładowi zawierali bliższą, bezpośredn'ą zna
jomość
nie tylko z każdym praktykantem,
lecz i z każdym nowoprzyjętym Jłracownikiem.
Wtedy nie tylko sprawa spóźnl'l!!ń, lecz również wiele innych stron żyda i pracy za!oqi
fabrycznej ułożyłoby s!ę inaczej, lepiej. HW

nie fachowe, że lekceważy leciutko swojego
zwierzchnika-samouka , ·który niedawno temu z
robotnika zaawansował na majstra, że nie wy
kazuje ochoty, by 6amemu 6tanąć przy Jilaszy
nie z robotnikiem i pracować jak on (-chłopak
sam zresztą przyznaje, że nie widz.i celu w
zwykłej pracy przy maszynie, bo z każdą z
nich doskonale już potrafi sobie radzić).
Okazuje się jednak, że i żale praktykanta
mają swoje uzasadnienie.
Majster, skądinąd
człowiek wartościowy, rzeczywiście nie kwapi
się z udzielamem chłopcu wskazówek, z dopuszczaniem go do „tajemnic" zawodowych,
że zostawia go na wolę Boską.
Naturalnie, że majster nawet najlepszy 1
najbardziej doświadczony fachowiec nie zawsze jest róW'l!ie doświadczonym i umiejęt
nym naudycielem i to wlaśnie zachodzi praw
dopodobn !e w op·isanym powyżej wypadku.
Obchodzi nas jednak tutaj również inna -strona zagadnien:a. Chodzi nam o to, że nad pracą praktykantów powinien ktoś cznwać, nie
powinno się ich zoS>tawiać własnemu losowi
i na dobrą lub złą wolę majstrów.
N!e trzeba liczyć na to, źe „jakoś sobie poradzą". N!ektórzy rzeczywiście sami potrafią
sobie· poradzić i o ile nie w osobie majstra
lub jego pomocnika, to znajdą -sooie iru;;truktorów pomiędzy robotnikami.

Pierw sze 20 ton smolr
na

żeń~ku?

dac:hą

Jak już podawaliśmy przed paroma dniami
Nie, tego nie próbowali. Polegają na opinii
do wiadomości, Ministerstwo Odbudowy przyma is tra, człowieka s0lidnego i zaufanego.
kredyty, z który<;h największa
Cóż, trzeba pój.ść jeszcze do farbia.rni po- znało Łodzi
mówić z samym
„delikwentem". }iarbiarze część p,rzeznaczona zostanie na zabezpie-czenie
oraz przyłą-czenie pewnej
twierdzą r.zeczywiście, że praktykant je-st zbyt dachów, remonty
pewnv siebie, że przecenia swoie przvgotowa- ilości domów do sieci wodoc!ągowej i kanalizacyjnej.
Według
informacji zasięgniętych w Za:-zą
dzie Nieruchomości, 27 milionów zł przeznaczo
nych dodatkowo na remonty skierowane zosta
Tow. „Karys". Wiersz Wasz nie nadaje nie wyłącznie na porządki wewnętrzne, jak do
6ię, niestety do druku. Mickiewiczów jest prze
prowadzenie dv stanu uzywa-lności klatek scho
cież na świecie bardzo niewielu, a Wy, drog'
dowych, ustępów, wymiana stropów itd. Su·
towarzyszu, szarpnęliście się na rzecz, któn1 'ma ta będzie wykorzystana całkowicie.
byłaby „twardą kością" nawet dla utalento·
Równteż całkowicie
wykorzystane zostaną
war;ego poety. Radzimy Wam pióro wykorzy· 51 milionów przeznaczonych na
dachy i na ostać na rzeczv bardzie·j konkretne, bliskie. Np.
gólne remonty zabezpieczające domy przed
korespondencje lub reportaże z Waszego miej
sca p.racy, domu lub miasta, w którym miesz·
kade itp. i to nie wierszem, lecz prozą. Tego
rodzaju prace wykorzystalibyśmy bardzo chęt
· nie na łamach „GłosU:'.
Przed paroma dniami donosiliśmy, że na go·
Radzimy Wam poza tym przemyśhć ies!<:ie
raz gruntownie ide>e w Waszym wi~Nizu za· ścinne wys•tępy do Łodzi p.rzyjeżdża jedna z
warte. Czyż doprawdy wielkie prz:e!Il:any spu· największych artystek ZSRR. tancerka i piełeczne dokonały się u nas w Polsce tak :Jukn· śniarka Tamarn Chanum. Cieszącą się w:elkim
jowo, bezboleśnie? Czyż ustrój socjal'.s•yczny, powodzen:em zarówno w ojczyźnie, jak i zado którel:{o dążymy, spadnie nam jak manM granicą we Francji, Anglii i na Węgrzech
"z nieba - •bez walki z elementami, kt:)re znakomitą artystkę Łódż oglądać będzie pod:chciałyby ciągnąć
koło historii wstei:z .
do czas dwóch w;ec:zorów. Odbędą się one w
kapitalizmu, bez walki z element~mi, k 1 ore
pragną zapewnić sobie możliwości wyzysku i
bogacenia się kosztem ludzt pracy?

lódzlfie

dalszym :zniszczeniem. Wszystkie poważniej
sze roz.po-częle prace remontowe, jak np. ;nzy
ul. 6-go Sierpnia 33._ p.rzy Miedz;iahej 13 oraz
szereg domów przy ul. Mielczarskiego 1 Nowozanewskiej są w tej chwili w toku prowadz<>nia.
.
Najważniejszy jednak jest fakt, że w dniu
wczorajszym Zarz",fi Nieruchomości na spec_ialn.e polecenie prezydenta tow. Staw i ńskie
go otrzymał 20 ton smoły z Gazowni łódzk ej,
które pozwalają na nieprzerywanie roz.ponę
tych robót. W dniu wczorajszym udała się do
Warszawy specjalna delegacja z prezyden~em
low. Stawińskim na óele w celu uzyskania , z
Minister-slwa Odbudowy dalszych p..-zydział0w
smoły dla Łodzi.

.

Odpowiedzi Redakcji

Szczep.

8i 9września śp ie ·rta i tańczy wŁodzi ·Tamara Cha num

BEZPŁATNY

KONCERT

Pracownicy

dniach 8 i 9 września w Teatrze Wojska Polskiego.
Łódź zobaczy Tamarę Chanum i jej zespół
w repertuarze pieśni ludowych i tańców 40
narodów Zw'.ąz.ku Radzieckiego, które Tamara Cbanum wykonuje w oryginalnych strojach lutlowych.

Zarządu

Miejskiego

z

Franc:iszkanskieJ dobiegły JUZ kon-ca.
Od 1 września w dwóch nowowybudowanych czteropiętrowych, nowocze~nych doma.:h
zamie>szkają pracownicy Zarządu Miejski2gn,
dla których przeznaczone zostały lokale miesz
kalne. Ogółem do użytku lokatorów zos'anie
1

Po oddaniu do uzytku powr..szych domow
prowadzona będzie rozbudowa dalszych posesji na ulicy Zawiszy. M ieszkania w domach
tych przeznaczone będą dla pracow·n!ków m·ei
;;kich, znajduią-cych się w najgorszej sytua-cji
miei<Zkaniowej.

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••a••••••••••••••••••
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Filmo wcy zagra n1czn
1• w
C'ekawe wypowiedzi
Atelier Fihnu Polskiego w Łodzi odwiedziła
wczoraj siedn1ioosobowa wycieczka złożona z
przedstawirieli przemysłu filmowego Francji,
Zwią?.ku Raclzirdcirgo,
Włoch,
C:.:echosłowacji
i Węgier.
· Pr~byli oni do nas z Wrocławia, gdzie bawi·
li na'llKongresie Intelektualistów. Byli nimi: słyn
ny reżyser radzierki Pnclowkin, · redaktor Nowin
Filmowych Koprzywa (Czechosłi>wacja), Leon
Mussinac i Louis Dagnin (Francja), F. Ront
i Hay (Węgry) i Umberto BarharQ (Włochy).
Goście zwiedzali łódzkie miasteczko
filmowe
nie szczędząc przy tym słów uznania: •
- Kiedy oglądam wasze atelier - mówi Pu·
dowkin - odnoszę to samo wrażenie, co na wy·
stawie wrocławskiej
W każdym, najmniejszym
nawet szczególe widać zamiłowanie do pracy.
Widać, że u was wkłada się dużo serca w pracę,
a to jest najważniejsze, bo sztuka bez serca nie
istnieje.
Pudowkin ,zauważył również, że powinna ist·
nieć J'ak najdalej idąra współpraca miętłzy reży·
serami a pisarzami scenariuszy.
- Tylko wtedy, r;dy filmowcy stannwić będą
jedną bliską rodzinę. film ma możność ucloskonalania się. Młoda kinematografia polika ma
p·rzecl sobą drogę wspaniałego rozwoju, dlatego
właśnie że jest upaństwowiona, a t}lko w takich
warunkach istnieje możliwość prar.y ideowej.
Kinematografia fiń.ska na przykład - mówi
Puclowkin - będąca w rękach prywatnych, nie
ma .przed sobą tych możliwości, bo tam filmowcy muszą się zajmowai- drobn~mi sprawami rlla
podtrzymania egzystencji i me mogą pracować
nad udoskonalaniem filmu.
Rozmawiając z Wandą Jakubowską clowieclziałem się, że pracuje ona obecnie nad trzema no·
wymi filmami, które n•hseruja młodzi filmowcy; Jakubowska natomiast c:i:uwa na<ł r.ałokształ·
tem pracy.
:

•
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z nowrote ...

Troskliwa siostra
Jedna z naszych młodych koleżanek re. dakcyjnych, przeglądając notatkę sprawozdawczą pt .• ,Na wYższych uczeliiiach wystarczy mlt>jsc'' - klasnęła w ręce z ra·
dości:

- Ach, jak to dohrze - zawołała - te
miejsca na uniwerku! Takbym pragnęła, żeby mój braciszek · zaczął wresz~ie

są

studiować medycynę!

- Jak to - wreszcie? - pytamy. To w Jakim właściwie wieku jest wasz
braciszek?
- Ma już dwa miesiące
odparta •
dumą czuła siostra.

Siła złego

na jednego

81833 wagonów buraków 8830 wagonów
ziemniaków, 2600 wagonów zboża - na
liniach normalnotorowych, 38250 wagonów buraków, 5950 wagonów kartofli ł
3900 wagonów zboża - na liniach wąsko
"toro}Vych - oto ,.skromna " cyfra jesiennych przewozów towarowych, które wykona w najbliższym czasie (przedtermł
nowo) nasze ezielne PekaPe, takie bowiem
postanowienie zapadło na niedawno odby-tym zebraniu aktywistów PPR i PKS z terenu Łódzkiej dyrt>kcji kolejowej (zebranie
to „dołożyło'' jeszcze do powyższego przewozu poważną ilość węgla).
,,Siła złf'go na jednego" (PeKaPe)?• Tak
ale PeKaPe wie, ze od tego ,,złego" zależy
dobre (zaopatrzenie kraju w żywność i surowce).

Regulować

nie znaczy

tamować

Z dn1em lo września rb. wchodzi w bele
w Łodzi i wszystkich miastach kraju regulamin o ruchu kołowym. W interesie
bezpiecz~ństwa oraz usprawnienia komunikacji i ruchu pieszego leży, aby do nowego .regulaminu przystosowali się Jak
najpilniej ob. ob. szoferzy, motorowi tramwajowi. przechodnie i _,niektórzy mundurowi funkcjonariusze służby ruchu. Jak
np. ów ob. milicjant, który w nledżielę
29 bm., pf'zed południem trzymał straż na
skrzyżowaniu Piotrkowskiej I Daszy6skiego, przetrzy~ując ,,ponad normę" zbierających się na rogacll _przechodniów. U;)V ·
my, że nowy regulamin podobnej „regulacji ruchu'' nie będzie tolerował.

otrzymcjq mieszkania w nowoczesnyc h domach

1

Wydział Kultury ł Sztuki Zarządu Miej·
Dawno prowadz.one roboty budowlane na tel oddanych 30 mieszkań wyposażonych w la·
skiego komunikuje, że w niedzielę dnia 29.8 :enie zrujno~ar_iy~h posesji .Pi:2Y i.:1. Zaw.szy zienki, gaz ! elektrrczność.
.
.

rb Cldbędzie się bezpłatny koncert popular•
rku
ódliska" w godz od 15-17
~y w pa
" ~
, "
·
I W parku. „JulI~now
W godz. od. 17-19 ·
Grac hędZle orkiestra PZPB Nr 1 pod dyr.
Stanisła1va Nafalskiego.

li'

Łodzi

zagranicznyc h specjalistów

Uważam, że to jest ważna
młodej kinem11tografii.

praca dla rozwoju wdzięczenia filmowi radzieckiemu. Bez ducltn
realizmu socjalistycznego, cechującego filmy ra·
Pan Daguin wypowiada się"'ha temat gry akto· dzieckie, film włoski nie doszedłby do tego
rów polskich:
,
stopnia rozwoju. Barbaro, podobnie jak Pu~w- Byłem ździwiony, gdy się dowiedziałem, że kin, twierdzi, że film robi się nie tylko warunaktorzy ci, to debiutanci. Uważam, że gra ich kami technicznymi, ale również - i to jeot na·
jest doskonała.
wet ważniejsze - gorąrym sercem. N~ zakoti·
Pan Hont mó,vi nam o Filmie węgierskim:
rzenie Barbaro przytacza dwie definicje sław·
- Film węgierski został znacjonalizowany do· nych ludzi: Mussoliniego „Film jest najpotęż·
piero 3 miesiące temu, a ma przed sobą zakreś·
· ·
· " 1· L ·
F"I
· t
·
..
meJszym oręzem
enma " 1 m J<'S
naJ[lo·
Iony Rzero k 1. p1an pro d u1<;CJI.
• • •
ul "
U ·
• · B
Ciekawa jest również wypowiedź Włocha, tęzrueJSZIJ. ze szt .' · . -:- waz~m -:: ~owi. ar·
Umberto Barbaro:
1. haro - ze to JiaJlepieJ obrazuje rozm re między
Uważa on, że film włoski wiele ma Clo za· filmem w okr<'sie faszyzmu i clemokrarji„

Na wystawach tych I owych sklep6w
zauwazyc zagadkowy towar spożywczy
Zaintrygowani ciekawscy wchodzą do sklepów i pytają:
- Przepraszam bardzo, cz;w to porzeczki?
Albo:
- Przepraszam bardzo, f:l.Y ten kawior
na WYStawie jest świeży?
można

Jak się o,kazuje, nie są to porzeczki ani
kawior, tylko winogrona wielkości rybiej
ikry. Za to cena icH nie j!!sl bynajmniP.j
„drobna'•: 2,500 zł.
---------------

Podziękowanie
Komisja Szkoleniowa PPS i PPR przy dziel·
nicach Sródmieścia składa tą drogą podzlękowanie zespołowi świetlicowemu Centrali Tek'Stylnej za bezmtere5owny udział w zakończe·
niu międzypartyjnego kursu, które odbyło 6ię
w dniu 28 bm.

Komisja Szkoleniowa
11-1111-1111-1111-1111-1111-1111..-1111-1111-1m-1111-1111-111l.-1111-1111-1111-1111-1111-1111-1111~111-1111-1111_,,
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trosce o poprawę
,

bytu klasy

Przebieq obrad ab.tquu

k W ubiegłą sonotę w Okręgowej Komisji Związ
ów Zawodowych odbyła się konferencja z licz·
d ł
nym u zia em aktywistów zw1ąz k owyc h Ł od zi
·1 WOJewo
· 'cl ztwa.
Po wysłuchaniu referatów tow. tow. Spychały
Gradeckicgo i Chrzanowskiego wywiązała si
ożywiona dyskusja wokół poruszanych przez
referentów zagadmeń.
. Wiele uwagi zwrócono na sprawę składek
związkowych. Czerwcowe plenum KC Zl postanowiło jak wiadomo zmienić dotyłhczasowy sy··
stem ściągania składek poprzez administrację
fabryczną. Związki Zawodowe winny przejąć tę
funkcję i przejilć z dotychczasowego sposobu
ich inknsówania na inkasowanie indywidualne.
Db1ycl1czasowy bowiem system potrącania skła··
ciek powodował odrywanie się kierownictwa Zw.
Zaw. ocl mas członkowskich, sprzyjał biurokra··
tyzacji aparatu związkowego, nie z.twsze nawet
orientowali · ·ię do jakie110 z,·1iązku należą i
gdzie mieści sie foi:o siedziba. Konferencja od·

•
/

I

robotniczęj

zu;lązhoUJ~f.JO

hyta 28 sierpnia przypomina wszystkim zarzędom o konieczności jak najszybszego przejścia
do systemu bezpośredmego zbierania składek
\ k ows kieh
· · w
cz ł on
i o cl powie cl niego naHawiema
tynl '<'elu aparatu związkowego.
Jeśli chodzi o ruch współza\\ oclnirtwa pracy
to pozytywne jego rezultaty są przede wszystkim
sukcesem rzeszy związkowców. Związki, Zawo··
d?we j.es,zcz.e bard~iej niż ~otychczas mus~ą 'll?e~
me za.1ąc. się wspołzaw~iłmctw.em pi;-a~y 1 dązy_c
do nadama mu formy Jak naJhanlzieJ masowej.
Przy posz~zególny.i:h. oddziała.eh związkó~ pow·
sta.ną spe~Jal~1e k?mllety, ktory.ch zadamem hędzie ."'.społdztałame na tym odcisku z Okręgową
KomisJą Zw. Zaw.
Omówiono dalej sprawę akcji małej racjonali·
zacji, która tak jak ws1>ółzawodnirtwo wtedy
tylko odegra poważną rolę w podniesieniu pro-I
dukcji, kiedy będzie masowa.
Drak inicjatywy w ty1v luerunku godzi w in·
teresy oracuiacych i ogranicza ich możliwości

poprawy bytu - materialnego. Są wypadki, że na•
wet sami autorzy nie zgłaszaj11 swych pomysłów
racjonalizatorskich. Zdarzają się również fakty
l ek ceważącego stosunku ze strony
a d ministracji
fabrycznej do składitnych projektów lub prze·
trzymywania projektów bez rozpatrzenia przez
czas dłuższy. Dlatego też zebrani wypowiedzieli
się za usprawnieniem pracy komisji racjonaliza.
torskich, które zerwać muszą ze swoim dotych·
czasowym biurokratycznym systemem pracy.
Omówiono również sprawę współpracy Rad
Zakładowych i Inspektoratów Pracy w reguło·
waniu zatargów jakie czasami wynikają na tle
fe wykonania. umów zbiorowych.
Dość obszernie debatowano nad spraw11 hudow
nictwa spółdzielczego dla członków związkowców. Referent, omawiający tę sprawę, stwierdził,
że wstępowanie robotników do spółdzielni budowlano·mieszkrtniowyrh przyczyni się do budow
nictwa spółdzielczego i w konsekwencji zlagodń

głód ~~ 0 ·'.'L-~.!';~"'!'- !.'':!łlniRcv w

Łodzi.
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Kronika Tomaszowa Fa bryka skóry
I

- zawa Iona zamówieniami

Pork1.a>S naszej w•zyty w fabryce 6kóry mie woń i w którym gnieź.di1ly >Się szczury. Otwar usur,ąć w6zystkie braki i podnieść fabrykę dó
temu, stwierdz'l1śmy wiele braków i nie cie• p ' saliśmy o tym„ że źle się dzieje tak w ku pot;omu najlepiej pr.acujących w przemyśle
sń.órzanym. Zabrano się do pracy.
doclągnięć. Wskazaliśmy wówczas na konie- chn . jak i w stołówce fabrycznej.
'Wyniki t"j pracy zaskoczyly nas. Ni" spo•
Nie plsan0 sprostowail, wytłtJmaczeń, nie
6toJącego
cznuść: natychmictstoweJ rozbiórki
w środku terenu fabrycznego poniemieckiego szu:..ano W) krętów. Rada Zaktadowa wespół z dziewaliśmy s:ę, że za łona fab r)' ki w łil~ krót
bar<iku, który wydzielał trudną do zniesienia Dyrekcją wzięta się do pracy. Postanowiono kim czasie zanot1.1je poważne osiągnięcia. Z
dawnego walącego „ : ę hctraku pozo!>tilł<J jedy•
nie jeszcze kilka desek ,zo6lał calkow:ne ro~
zebranv, a jego teren ma· być zniwelowany.
brudll czy
\V kuchni nie widzieliśmy śladu
zamedbania. W stołówce bie\ily s:ę w• .; inro•
wane stoły i ławki, ale ... sufit po dawp.cmu
na talerze robotni•
przeciekał, p-0 dawnemu
Po na.szych artykułach t>rzedstawiają i zaproszonych gości odbyły się w milej at- ków z zupą >Spadał tynk. Rmmawia\iśmy z ro•
4rtystycz
części
W
zgrzytów.
bez
mosferze,
cych zły stan sanitarny kolonii letniej w
botr.ikami, z radcami z Rady Z11kladowej, KOMU WINSZUJEMY
Popielawach, kierownictwo kolonii przepro uej dzieci 'vys1:.i,piły w tańcach ludowych o- wszys_cy zgodmf' twierdzili, "i:e dawno by jui'i
Popisy te nap:awili rozwalonv dach nad .stołówką, gdy
wadziło pewne zmiany, które przyczyniły raz skeczach humorystycznych.
Wtorek, dnia 31 sierpnia 1918 r.
się znacznie do polepszenia stosunków panu spotkały się z gorącym · przyjęciem gości. by ... była smola. Fabryka winna przydział smo
Dziś: Rajmunda
jących w tej kolonii. Wszystkie dzieci o· Bardzo dobr;;ie wypa.ilła inscenizacja bajki ły mezwłocznic ot:·zymac, przecież nie można
~.1:scenizacja wiersza dopuścić do stopniowej ruiny dobrego jeszczO'
l~fl",
trzymały sienniki. nie ma już dziecka któ- ,,Zacza. r.,v;.my
budynku.
re musiałoby spać na rozłożonym na p-0dło ,,Powrót taty", or'.lz .zespołowe tańce, rytw fabryce
Dziś najbardziej palącą sprawą
również o miczne. VI cza..:>ie przerw; przy akompania· .~ to Rwe.stia magazynów. Nie są nne odpo•
jest
lrnchni
W
kocu.
cienl{im
dze
WAŻNIEJSZE TELEFONY
wiele czyściej. Niewłaściwe metody postępo mencie harmonii popisywat się chór chlo- wiedl1!0 zabezpieczone il znajdująca się w
51
Straż Pożarna wania w stosunku do dzieci należą do prze- piecy. Podkreślk należy duży wkład zeS"po- nich skóra o dni.ej wartości nie jest odpowietl
nio zabezpieczona. Od strony Wolhórki teren
że uroczyszłości. Wszystko to sprawiło,
47
M1licja Obywatelska jest czymś, <-:o pe·
łu k:~rowni.?:J:-o:go w przygotowania do tych fabryczny odgrodzony
kolonijneturnusu
II-go
zakończenia
stość
Dworzec Kolejowy - 4
wnie kiedyś był<J płotem, a obe-r:nie jl"st. po•
go, o<lbyle przy liczuym udziale rodziców wy~t~pów.
giętym rzr;dem popękanych i zmurszałych tle•
Komitet PPR - 46
sek.
Komitet PPS - 166
l\1a się wrażenie, ie gdyby się człowiek do
brze na tym „plocie" oparł, cała ta bateria po
koślawionych desek i belek legła by z trzas•
kiem na ziemi. Nie jest V> właściwe zabczpic•
KI N A
czenie fabryki przed kradzieżą.
szkołach
wyświetla
Kino „Przedwiośnie"
W fabryce jest zorganizowana straż pożar·
Pcdobnie J;ak w całym kraju, nowy rok cym przy ul. Armil Czerwonej.
na. Są strażacy ,ale nie ma straża-r:kiego !'lprzę
film produkcji amer.yka11skiej „Gospo- szkol1P w tonia.'lzowskich szkołach podstaZapisy dzieci do szkół podstawowych zo- tu, nic mają oni nawet cz.ym odbywać ćwi·
da Swiąteczna".
wm1.:ych rozpocznie się 1 września Normal staną przeprowadzone do 1 września przy czeit. Co będzie, jeżeli wybuchnie pożar w fa·
ne zajęcia s;:;kolne zostaną poprzedzone u· czym 31 sierpief1 jest ostatnim dniem zapi· bryce i będzie konieczna natychmiastowd ilk·
ADRE3 REDAKCJI R. S. W. „Prasa•', P!lłc roczystościami otwarcia nowego roku szkol sów. Zapisów dokonywują sekretariaty p-0- cja ratunkówa?
Ostatnio zaloga fabryki ma do zanotowania
l.l, tel. 2~0. g·:>dziny przy J<;C nego. W programiP urocuystości przewidzia szczególnych szkół. :Miasto został~ podzielo
Kościuszki 1 że dziecko wstępujące w duie sukcesy produkcyjne. W ciągu lipca wy·
tak
rejony,
na
ne
sp-0przedstawicieli:
przemówienia
są
ne
oi:l 10 - 12.
łeczE>ństwa, uczącej ::;1ę niłodzieży i kierow· tym roku do szkoły, będzie przyjęte jedy- konano 3,2 tys. kg pasów transmisyjnych„ 500
n1·e do szkoły sweg-o reJ·onu. N1·e dotyczy par uprzęży końskich, IS tys. pasów skórza•
1 ł
· t
jlych, 6.000 pasów wojskowych itd. W pierw·
~
me wa sz rn Y·
to dzieci uczęszczających do klas wyższych, \zych 20-tu dniach sierpnia wyprodukowano
SkrzePrzemó\vienie ministra Oświaty
szewskiego, wygłoszone w Szczecinie bę- które będą się uczyły w tych szkołach do 7.000 kg. pasów transmisyjnych ,co jest osią·
dz.i..: ·.\·ysbchane zbiorowo przez młodzież których uczęszczają. z rozpoczynającym się gnięciem rekordowym, nienotowanym w hi·
W ARESZCIE WYTRZEżWIEJĄ
rokiem szkolnym Inspektorat Szkolny w storii fabryki. Obecnie przeprowadza się pró·
Za opilstwo i awantury zostali osadzeni szkolną przy głośnikach radiowych.
Pierwsza jedenastolatka w Tomaszowie Tcmaswwie przystąpił do rozdziału 1064 by produkcyjne z nowymi wzorami walizek
'v are>zcie, Ogarek Jan, wieś Zawada, Myga Aleksander, Piotrków, ul. Jerozolimska powstanie w budynku szkoły nr 3. z tym książek naukowych i beletrystycznych dla skórzanych i toreb podróżnych. Jeśli próby wy
nr 41, Antosiak Stani<;lawa, Tomaszów, że w tym roku zostaną utworzone 8 i 9 kla szkół podstawowych Tomaszowa, oraz pow. ~~igikc~fn:~~~ni!~t~~~l~~-pi \ię do seryjnej
wy6 tawi$
n;i
Olbr 7 ymim powodzeniem
f-iedmio domki 11, Lewandowski Józef, sy, w na.stępnym zaś roku 10 i 11. Druga Brzezi11skiego. W całym powiecie istnieje 98
Wszyscy wymienieni zatrzymani zostali za cealnych uruchomiona zostanie w dawnym szkól powszechnych. Prze~tnie więc na Ziem Odzyskanych cie~zą f;ię wypmdukowd·
opór stawiany milicjantom i używanie o- szkoła ogólnokształcąca o 2-ch · klasach Ii- jedną szkolną bibliotekę przypadnie około ne przez fabrykę paski dn zegarków, futera•
ly clo piór, papierośnke skórzane itd. Na te
budynku Gimn. i Liceum Ogólnoksztalcą- 20 książek.
belżywych wyrazów.
1111-1111-1m-1111-1111-1111-1111-1111-1111-1111-11 11-1111-1111-1111-n11-1111-1111_111_1111-1111-1111 -1111-11 artykuły przychodzą wciąż now·e zamówienia.
tak,; załoga nie może naclążyć z produkc .ją.
6iąc

Zakończenie

kolonii wPopielawach

N owy rok szkoln v
w

podstawowych

Kronika milicyjna
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WYChOWaWCa PrZY·szł ych

1 września. rok
Rozpoczynający się w
doniospołeczeństwu
wychowania i
właściwego
sły obowiązek

:;r.kolny przypomina

pokoleń.

Takiego
szeregi naszej mło
kształcenia, któreby
dzieży zmobilizowały do twórczego, pracowit,.ego i pięknego życia. takiego kształce
nia, któreby z młodzieży naszej uczyniło
prawdziwych budowniczych socjalizmu.
Wychowawca młodzieży w okresie nauki szkolnej jest przede wszystkim nauczyciel. Od jego postawy życiowej, przekonań
tosunku do problemów życia zbiorowego
w znacznym stopniu zależy ukształtowanie
mlodych umysłów i charakterów. To też
podstawowym zagadnieniem szkolnym jest
ideologiczne oblicze nauczyciela.
W okresie odbudowy naszego szkolnictwa w nowych demokratycznych warunkach niewątpliwie wiele już zostało dokonane dla aktywizacji ideowej i politycznej
szeregów nauczycielskich. Stworzono warunki pozwalające na to,• aby nauczycielstwo polskie stało się awangardą inteligencji biorącej czynny, twórczy udział w tworzeniu nowej treści i kształtowaniu nowych
form naszego bytu narodowego. Pod tym
względem wśród nauczyciellitwa polskiego
dokonał się wielki przełom. Nauczydelstwo
w masie swej coraz lepiej rozumie, że modelem obywatela i patrioty, broniącego naszej wolności i postępu społecznego, jak to
powiedział ostatnio minister oświaty St.
kształcenia

młodych

~~~~~;fdz-Pi~~~Ą~~~ ~ii~li!:
0

C.Ą. W GRUPIE SPOLECZ1-l"EJ, PRZYGOTOWANĄ DO PRACY I UPATRUJĄCĄ W
NIEJ NAJWYŻSZE WARTOśCI, PRZEPOJONA DUCHEM LUDOWEGO PATRIO
TYZMU I POCZUCIEM PRAWDZIWEGO
INTERNACJONALIZMU, CZUJNĄ NA
INTERESY KLASY ROBOTNICZE.J, PRA
CUJ ĄCEGO CHLOPSTWA I LUDOWEJ
INTELIGENCJI, ZAWSZE GOTOWA DO
PRACY DLA NARODU".
Lecz obowiązków państwa · w zakresie
ideowego i społecznego uaktywiania szeregów nauczycielskich jak również politycznych partii nie zamknął jeszcze okres miniony odbudowy szkolnictwa polskiego.
Wciąż jeszcze mamy przed sobą zadania

_
dalszego zawodowego doskonalenia nauczycieli oraz pogłębiania tych warunków dzięki którym nauczycielstwo będzie mogło
włączyć się skutecznej w proces demokratyzacji szkoły i całego naszego życia zbio·
rowego.
Chodzi nie tylko 0 to, aby stworzyć warunki pozwalające niewykwalifikowanym
siłom nauczycielskim zdobyć pełną kwalifikację, lecz również 0 to, aby wszyscy nauczyciele uzyskali możność dalszego kształcenia się i pogłębiania wiedzy ogólnej i fachowej oraz pracy nad sobą w 2;akresie samokształcenia politycznego. To też nie tylko nauczycielstwo, ale całe społeczeństwo
zainteresowane we właściwym rozwoju 21aszego szkolnictwa, przyjmuje z zadowoleniem zapowiedź ministra oświaty -- dal·
szego organizowania, ulepszenia i dźwigania na wyższy poziom konferencji rejonowych, kursów dla nauczycieli, narad seminariów i t. p., które uzupełniają wykształcenie ogólne, fachowe i ideowe mas nauczycielskich. Również wydaje się celowe tworzenie w terenie ognisk metodycznych poszczególnych przedmiotów. Mają one mię
dzy innymi za cel wydobycie na wierzch
nao.kowego opracowania i spopularyzowania doświadczenia naszych najlepszych nauczycieli. Wydaje się, że wykorzystanie dla
dalszej pracy i doskonalenie naezego szkolnictwa przynieść może wielki pożytek.

pokoIen' r~~~j~e~:i~yk~~~~·ra~fą ~=~=d7T%~~~~~:tti~ ~~:
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n1eJącym Jeszcze w fabrvce brako·m 1 ze wkrot

ce będaiemy mogli pisać o HSkórze" jako. o
Ministerstwo Qświaty zapowiada również .jedoej z prrodujących fabryk.
uruchomienie w ciągu września Centralnego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w ~~Af~•
/ /
,
Otwocku pod Warszawą,. który b~d.zie czyrs~ . - ~ •_
ny przez cały rok. Ponadto m1msters:wo
'
przy współpracy Związku Nauczycielstwa
Polskiego zorganizuje kształcenie kGrespondencyjne nauczycieli na poziomie W)Ż. NIEUMYśLNI SPRAWCY śMIEROI PIĘCIO·
szym. Również 9.zięki pomocy Radia Pol- LE-TNIEGO TADEUSZA SIKORY STANĄ
WKRó'1'.CE PRZE:Ó SĄDEM
skiego będzie zorganizowana t. zw. Ra:lioProkuratura ~ądu Okr~gowego w Krakoll"ie
wa Wsze~hnica
~porządziła JUŻ akt Oskarż~nia przeciwko ur.
.
•
'
Wszystkie tę poczyn h niewątpliwie \Ył. Lasztzakowi i inri:·m oskarżonym 0 nie·
5-letniego Ta·
p!zynio.,-ą dalsze p0dnics dr: pozi0mu fa- umyślne ~rowodowauie śmierci
cho\' ego :'. ideoweg0 szere;;.-1•v nauczyciel- <lt>u•za Sikory. Sikora, uk:f•zony pri:e 21 żmiJę,
skich. Szczególnie w.tedy, gdy wpływ wy- zm:~rł, nie ot rz.vrna""szy w vor.ę pomocy lekarżej wymienionych ośrodków kształcenia za- ~kiej. 'ferfiin rozpraw:v zo8tal wyznaczony na
wodowego i ideowego obejmie również naj- dzień 16 wrie'nia bieżącego roku.
szersze warstwy nauczycielstwa wiejskie25 _LEĆIE MUZEllM MIF.JSKIEGO
w BYDGOSZCZ'T"
go. Temu ostatniemu bowiem przypada w
naszym życiu szczególnie ważna rola w
W ram:i.r~h ijazdu dele~atów Zwi:p:ku Mu·
okresie kiedy wysiłek Państwa i narodu ze&w w roface, w dniu 3 września. br odb~·
zmierza do społecznej i gospodarczej prze- dzie się uroczystość .iubiletmm 25-lecia. i~tnie·
budowy wsi i do podniesienia jej kultural- nia. Muzeum Miejskiego im. Leona Wyezółkow·
skiego w J~,·,l;::oszcz;.
nego poziomu.
Poza l•• ~ ; 1: • n d~iałem prehistorii i za.byt·
:, z historią Bydgobzczy oraz:
ków . zwil!. ,
/

l

I

galerią. szt·.' • rulnkiej Hl·go wieku, najważniej
;zą pozycj'!: w :.:biotach ~fuzenm ~tanowi plęk·
na-, liczą<"a. kilkaRrt dzieł k1Jlekc,i a obrazów
znakomitego malarza polskiego Leona W:;ezół·
kuwskiego którą otrzymało H uzeuqi po śmierci

artysty.

Z °\'RONTU RADIOI'ONIZAOJ! WSI
Rarlio prz.vstępuje do JCHE:nneJ
kam pa uii rarliofouizPcji ir~i. Donioslym ~yda·
rzeuiem w dzierizinie og(i]nopolskie,i radiofoni·
•
, t
Plan r"'n1 onto'w d ó
r g pans wowycn stwa .. Do najważniejszych z remonto- zaeji kraju jc~t umowa, zawarta. porni~dz.y
"
- wojewód~krch na terenie wojewódz- wanych szlaków należą: Warszawa Pol~kirn Rarlicm i 7.anąrlern C'entraln:. m Pań·
iwa łódzk'iego przewiduje ułożenie w Poznań przez Kµtno, Warszawa - Po- stwowych Nicrurhorno!iC'i ZiPm~kich, dotycząc<!
br. 60 km. nawierzchni ulepszonej. znań przez Kalisz, Łódź
Wrocław przeprowadzcuia alirji zradiofonizowania uOO
Koszt budowy 1 km. drogi uzależniony przez Sieradz, Piotrków - Sulejów 111ajątków państwowych na. terenie całego krajest od materiału budulcowego i wy- Radom i inne. N a drogach tych ukła
ju. W majątkach tych :r.ninstalownne będą zbio·
nos'i od 7 do 15 milionów zł. Kredyt dane są nawierzchnie betonowe, asfal-

Budowa i konserwacja dróg w. woj. łódzkim

przeznaczony na budowę i konserwa·
cję dróg w roku bieżącym wynosi dla
woj. łódzkiego 1 miliard 100 miln. zł.
Prace zostały już wykonane w 60
procentach. Roboty są ześrodkowane
na t. zw. traktach komun:i.kacyjnych,
pańmających znaczenie dla całego

towe, kostkowe, klinkierowe oraz t. zw.
dywanik smołowy.
W najbliższym czasie rozpocznie się
także akcja obsadznnia dróg krzewami.
Krzewy będą stanowiły naturalną zaporę przez zamieciami śnieżnym'i.

Pol~kie

urządzenia radiowe z JOO ty~. glośnikó•ęo-.
"Uruowa jPst za1;oczątko1"raniem wielkie,i ak•
eji radiofoniimcyjne.i, stanowiąrrj doln~dziej
stwo dln. ~odzin roliotnik'5w roln,·eh. 111icszkająeych w nnjLardzicj oddalonvch ·okolicHch kra
j~. Akc·ja ta w intcn~yl\·ni<·j;zym je•zcze Etop·
mu przeprowadzona. będzie w latach nnstPp-

ro-we

~~

.
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TEATRY.
TEATR WOJSKA POLSKIEGO
Na scen.fe Państw. Teatru w._,p. pod dyrek·
cją Leona Schmera odbędzie sfii jutro pierwsze
przedstawienie
wznowionej
komedii
Molliere'a pt. „Grzego;z Dyndała".
W roli tytułowej pozostaje niezastąpiony
Stanisław Łapiński, w pozostałych rolach wystąpią: H. Billing, B. Fijewska, J. Macherska,
J. Łodyński, J. Maliszew~ki, J. Warmiński i
M. Wojciechowski. Reżyseruje Danuta P·etraszikiewicz, dekoracje i kostiumy Z. Strzeleckiego.

Van Vl.ieta trudno pokonać w mste1damie
Zako1iczen·u kolarskich m;strzostw

TEATR POWSZECHNY

AMSTERDAM (obsł. wł.). W dalszym ciągu
kolarskiĆh mistrzostw świata, rozegr:mo 15 przed
TEATR ~AMERALNY
DOMU ŻOŁNIERZA biegów wyścigów sprinterowskich dla amatorów
ul. Daszyńskiego 34
na 1000 m. Zwycięzcy poszczególnych przeclbieDziś i codziennie o godz. 19.15 sztuka gów zakwalifikowali się do II-ej rw1dy miC. de Peyret Chapuis „Nieboszczyk Pan Pic" strzostw.
.
(Czas na ostatnich 200 rn).
w świetneJ· reżvserii Jan11f1'1:::1, Warn.ee k ieg'.l.
I przedbieg - Patterson (Australia)
11,9
O~sadę stanowią'. Hanna Bie,licka, Krystvna sek.; II przedb. - Hijclendorn (Holandia) C1echomska, Halina .Gł:}~zkowna, C~sław 12,2; III przedh. - Harri
(Anglrn) - 12,0;
Gu.zek, Irena HoreC'ka. wi:iinda J1>k.11łnnSk:ł, IV przedb. Tern;<zi (Włochy) - 12,9; V
Janusz Jaroń i Michał Melina. Dekoracje przerlh. - Ghdla (Włochy) - 12,5; VI przeclb.
Stanisław::i. Ce"'1elrq]dego. Kas<i. czvnna od j - ~(amh1>r (Szwdjcarial - 12.4; VU przedh.
ll·ej do 13-ej i od 15-ej.
·
Santos (UrnJ!wa.i - 124; VIII prz<'clh. - Faye
, , j (Francja ...:. 12,8; IX p1·zedh. - Rocca (Uru-,
Dziś

nieczynny.

I

I
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Teatr Letni „BAGATELA" Piotrkowska 9 ,1
Ostatnie 4 dni •.M11flisz być ,..,~~~' 1 .
Poezątek o godz. 20-ej.

Odolosą

święta
t:odziennie o 19.30. w niedrziele
o 16-tej i 19.30 komedia muzyrzna ~t.
"ROZKOSZNA DZIEWCZYNA"
z Makowską, W. Brzezińskim, T. W'lłowskim
i Wł. Kwaskowskim na czele całego zespołu.

Zniżhi ważne,

·«INA
ADRIA - Bolero
godz. 18, 20 w niedz. 16
BAJKA - „Wakacje"
godz. 17.30, 20 w niedz. 15.30
BAŁTYK „Lekkomyślna siostra"
godiz. 16, 18.30. 21 w niedz. 13
GDYNIA - „Program aktualności kraj.
i zagranicznych Nr 27, Pierwsze zdjęcia
z Olimpiady
qodz. 11, 12, 13, 16. 17. 18; 19; 20; 21
HEL - „Syn pułku'•
golilz 16, 18, 20 w nledz. 14
MUZA - „Siódma zasłona"
godz. 18, 20 w niedz. 16
POLONIA - ,Zielone lata''
godz. 16. 18 ~o. 21. w niedz. 13.:m.
PRZEDWIOŚNIE „Zwariowane lotnisko"
godą;. 18, 20 w niedz. 16
ROBOTNIK - „W pogoni za mężem"
godz. 16, 18.30, 21 w niedz. 13.30
ROMA - Kulisy wielkiej rewii
godz. 18, 20.30 w niedz. 15.30.
REKORD - „Rosanna siedmiu księżyców"
cl')dz 18, 20.30 w'-niedz. 15 30
STYLOWY - „Admirał Nachimow"
qndz. 16.30, 18.30. 20 30 w ni\!dz. 14 'łG
SWIT - „Postrach mórz"
godz. 18.30, 20.30 w niedz. 6.30.
TJ:;C7.A - „Okoliczności ła?""<lzące"
godz. 17, 19, 21 w niedz. 13
qnd1 17, 19. 21 w niedz 15
·
TATRY (w nqr.')dzie) - .,M1 ~sto Bezprawia"
godz. 16.30. 18.30. 20.::m. w niPd7.. 1"-.30
WISŁA - „Chłopiec z przedmieścia"
godz. 17, 19, 21 w niedz. 15
WŁÓKNIAR7 .• M111sto Beznrawia"
godz. 17. 19, 21. w niedz. 13
WOLNOŚĆ' „Lekkomyślna s10stra"
godz. 15.30. 18, 20.30 w nie-Oz. 13
ZACHĘTA „Casablanca"

wywiózłby

w

niedzielę

tysięcy

widzów

Il. HARRIS (Anglia) zeszłoroczny mistrz świata
w tym roku musiał zadowolić się dopiero
3-cim miejscem.

z Poznania nie 1 a 2 pup.kty

Rozegrane w Poznaniu spotkanie piłkarskie
o mistrzostwo Lir-i między „Widz„wem" (Lódź)
i poznańFkim ZZK, wynikiem remisowym 1 :1
przynio~ło wielką niespodziankę wszystkim mi-

I

50

niedzieli

Gdyby Widzew miał trochę szczęścia ...

Tt!ATR

KOMEDIJ MUZVqNEJ ,,LU!NlAM
Piotrkowska 243
'D!:l§ i dni n;stennvrh n gnrh;h1i 0 19.1!'i
,.CNO'J'LIW" A 7TT7,.A NNA", operetka w
3-rli aktach J. Gilberta.
Biletv wcze4niei do ""bv.cia: nl Pi"trl{'JW
~ka 10?.. a od g-odz. 17-ej w kasie teatrń.
W niedzi"'lę kasa teatru czynna od godz.
"'
ll-ej.
J,ETNJ "łEATR „OS.A"
Zachodnia 43. tel. 140-09

świata przyglądało się

gwaj) - 13,8; X przedb. - Nihant (Belgia) 13,2; XI przedb. - Vetde (Belgia) - 13,1; XII
przedb. Schandorf (Dania) - 13,0; XIII
XIV przeclb. - Lognay (Francja) - 12,4; XV
przedb. - Bentekoe lłlolandia) --13,8.
.Poza tym do II-ej rundy weszli następujący
zwycięzcy repasaży: Perona (Włochy), Klammer
(Dania), Hansen (Dania), Roth (Szwajcaria),
Kosta (CzechosJo,(lacja ), Machek (Czechosłowa
cja), Bannister (Anglia), Cortoni (Argentyna),
IIoid (USA).
Finał wyścigu no clorho1henie o mistrzostwo
i'wiat.11 amatorów zakończył ~ię z·wycięstwem
Włocha Messiny - 5:18,7 min., przed Francu·
zec Dupontem - 5 :18. 7 min. W "-Yfri!(u o trze

linii ofensywnej bardzo słabo. Najlepsza forma·
cja była pomoc. „Widzew" zagrał bardzo ambit
nie i przy większym szcze~cin mógł wygrać
spotkanie. Wyróżnili się Uptas w bramcf', Kopaniewsł4i w obronie, Konarski w pomocy i Oku
łośnikom piłki nożnej.
Bramkę dla ZZK zdoh)ł Tarka, dla „Wi- pil1ski w ataku.
dzewa" - Oknpiński.
Prowadzenie dla „Wid?.ewa" uzyskał w 15-te j
Mecz stał, niestety, na słabym poziomie. Zde- minucie gry Okupitiski z wolnego. W 37-mej
cydowany faworyt spotkania, drużyna ZZK, wo· minucie również z wolnego wyrównał Tarka.
bee braku Białasa w ataku zagrała zwłaszcza .w

Mistrzostwa piłkarskie Milicji Łódzkiej
W zw'.ązku z powołaniem <lo życia kół ZS
„Gwardia" przy Komisariatach MO w Łodzi,
zostaną prneprowadzone rozgrywki mistrzowskie w piłkę nożną. które zapoczątkowane zo·
staną 31 sierpnia br. Numery kół równoznaczne są do odnośnego Komisariatu MO, tak że
w sumie udfiał w mistrzostwach weźmie 15
Komisariatów i 16-te koło Kompanii Ruchu.
Mistrzostwa przeprowadz_one będą w 4-ch grupach systemem punktowym, natom'.ast mistrzowie grup rozegrają ze sobą finał który
odbędzie się w m-cu październiku w ramach
święta MO. Dla zwycięzcy zespołu piłkar·
skiego przeznaczony jest puchar przec!Joodni,
o który to coroczU:e będą rozgrywane m1strzo
stwa z okazji Święta MO. Mistrzostwa roz-

I grywane

będą na boisku
sportowym KS
,,Gwardia" przy ul. Letni€j.
Kalendarzyk spotkań bieżącego tygodnia
pnewiduje:
' Wtorek 31.8 godz. 16-ta Koło Nr 9 - Koło Nr 13; godz. 18-ta Kolo Nr 5 Koło Nr 10.
środa 1.9 godz. 16-ta Koło Nr 8 Kolo
Nr 14; godz. 18-ta Kolo Nr 3 - Koło Nr 15.
Czwartek 2.9 godz. 16-ta Koło Nr 4 - Koło Nr 12; godz. 18-ta Kolo Nr 6 - Koło Nr 11.
Piątek 3.9 godz. 16-ta Koło Nr 7 _ Koło
Nr 16; godz. 18-ta Koło Nr I ~ Kolo Nr 2.
Mistrzostwa powyższe przcrlstaw:ą obraz
na jakim poziomie znajd~~ą się po~zc,zególne
Koła oraz pozwo:ą wyłornc zawodruko_w uta-1
lentowanych, ktorzyby reprezentowali sport
wyczynowy w KS ,,Gwardia".

cie i czwarte rrueJSCe Cosle (Francja) pokonał
F<'nati'ego (Włochy), osiągając' czas , 5:22,8 min.
W fi1rnle wyścigu sprinterowskiego (amatorów)
spotkali się w wyniku rozegranyc·h elimiuacji
mistrz olimpijski Włoch Ghella oraz Duńczyk
S!'henclorff. W obydwóch biegach zwyciężył
Ghella bijąc Duńczyka o długość i pół długości
roweru w czasie 12 sek. (ostatnie 200 metrów).
W wyścigu o trz<'c1e miejsce Harri\.(Anglia) pokonał swego rodaka Bamstera.
W niedzielę w obecności 50 tys. tddzów za·
końrzonc zostały w Amsterdamie kolarskie mistrzostwa świata 'dla amatorów i zawodpwców.
W ostatnim dniu mistrzostw rozegrano biegi pół
finałowe i finałowe w sprintach
na dystansie
1000 n1 dla zawodowców. W wyniku rozegranych
<'liminacji oo finału zakwalifikowali się Holen·
der Van Vliet i Francuz Gerar::lin.
W biegach finałowyrl1 Van Vliet pokonał dwu
krotnie Gerardina o pół długości, uzyskując
(na ostatnich 200 m) czas w obu biegach po 12,8
S<'kund.
Trtnł mistrza świata zawodowców w sprintach
zdoiiył Van Vliet po raz druJ!:i. Poprzednio w
rol,u 1938 Holender zdobył tytuł mistrzowski
ró"nież na zawodach w Amsterdamie •
w wyfrigu 0 trzecie i czwarte miejsce Seniftlrhm (Francja) wygrał dwukrotnie z Plattaerem
(Szwajcaria), uzysku.i 11 c w pierwszym biegu 12,8,
a w clrugiin 12,4 sek.
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An1erqka

ZH'qc-ężaja

na bieiniac:h Szwecji I Norwegii
I sen

(Islandia) - 10,9 sek., 3 Torvaldsen (Fin·
landia) - 10,9;
400 m P'· pł.: 1) Anlt (USA) - 52,4 sek„ 2)
Arifon (Francja) - 53.6;
800 m: 1) Barten (USA) - 1 :52,3 min„ 2)
L.iunggren (Szwecja) - 1:52,7 sek;
110 m p. pł.. 1) Dillnrd (USA) - 13,9 sek„
21 Dixon (USA) - 14,l ~Ple;
Tyczka: 1) Morcom <USA) - 4.23 m;
Dysk: 1) Gorcli<'9 <USA) - 53,.il m;
1.500 m: 1) Vemier - 4.04,0 m.

Panama (Laing, Me Kenley, Wint, La Beach)
1:51,3 min.

-1

HANSEl\"'NE WYRóWNAL REKORD
ŚWIATOWY NA I.OOO M

SZTOKHOLM. Znakomity
średniodystansowiec francuski Marcel Hansenne wyrównał na
7nwoclach
lekkoatletyczn,ych w Gothenburgu
(Szwecja) dekord światowy na· dystansie 1.000 m.
Hansenn~ uzyskał czas 2.21,4 bij11e Gustaffsona
(Szwrrja) do którego nale~ał rekord na tym dy· ,
stamie.
MC KENLEY TRIUMFUJE W OSLO
Na tych samych zawodach Me Kenley (JamajOSLO. · W Oslo odbyły się wielkie poolimpij- ka) -wygrał 400 m w czasie 46.7 sek„ a La Beach
okie zawody lekkoatletyczne z udziałem czarnych (Panama) uzyskał na 200 m czas 21,l sek.
biegaczy Jamajki oraz zawodników USA, Szwecji
i Norwegii. W ramach zawodów rekordzista
świata w biegn na 400 m, Murzyn · Me Kenley
lJillard (USA) przerywa taśmę w biegu
z Jamajki uzyskał na tym dystansie closkona~
na 110 m przez płotki.
czas 46,1 sek.
Wczoraj przybyli do Łodzi kolarze czescy,
W pozostałyrh konkurenr,iach zwycirżyli: ·
SZTOKHOLM. W Gothenburgu odbyły się
100 m - Laing (.Jamajka) - 10,6 sPk.; 800 m którzy w środę startowac/będą w Helenowie.
międzynarodowe zawody lekkoatletyczne z ud.zin· Wint (Jamajka) - 1 :54,3 min.; 200 m Goście zamieszkali w Grand Hotelu.
łem czołowych zawodników USA, Francji i Szy·e Laing (Jamajka - 21,6 selc; 5.000 m Al·
cji. Olimpijrzyey amerykańscy wykazali zoecydo I hertsson Szwecja) - ] i :36,6 min.; oszczep
7t;;RR
.-..;;..--~~~~~~~~'---waną przewagę, wygr):wając wszystkie niemal Seymour (USA) - (lB,15 m; skok wzwyż
konkmencje.
GundPrsen (Norw<>r,ia) i Me Grew <US<\.)
100 m: 1) Ewell (USA) - 10,6 sek„ 2) Clau· po J,90 m; sztafeta I.OOO m - team Jamajka
W Nowym Złotnie odbył się w niedzielę
mecz piłkarski o puchar ufundowany przez
MOSKWA (obsł: wł.). w Charkowie zakońarzą
I
ezone zostały
mistrzostwa Związku Rachieckiego
tutejszy TUR pomiędzy TUR (Nowe Złotno}
w piłce . siatkowej drużyn żei1•kfrh i męskich.
i KS Splot. Zwycięstwo odniosła drużyna
w turnieju · wzido udział 20 zespołów żeńskich
Łódzkiego Okręgowego Związku
TUR-u w stosunku 5:3 (4:2).
i 24 męskich. Drużyny reprezentowały wszystkie
W związku z międzynarod-0wym meczem ko- \
W programie zawodów środowych poza meDecydującą bramkę po dogrywce zdobył na
republiki Związkn Radzieckiego oraz miasta larskim Pardub:ce - Łódź ,który zostanfe ro- czem międzynarodowym odbędą się wysc1g1 2 minuty przed końcem meczu Welba. U goMoskwę i Leningrad.
zegrany na torze helenowskim w Łodzi dnia dla zawodników licencjonowanych oraz o mi- ści na wyróżnienie zasłużył Kubiak Karol.
Miurzostwa zakończyły się sukresem drużyn 1. 9. br. o godz. 17.30, zarząd ŁOZKol. wzywa strzo·stwo Łodzi szosowe, krótkodystansowe
ńioskiewskfoh. W konkurencji męskiej tytuł mi· wszystkich zawodników licencjonowanych i z dla zawodników z ka..rtami wyścigowymi.
sll:za zdobyła dru~yMa „Dynamo" (Moskwa) a w kartami wyśdgowymi do punktua.[nego sta·
Do drużyny re.prezenta.cyjnej na mec.z Par- Z ;;~,cia LMS-u
konkurencji żeńskiej ~ zawodniczki moskiew· wienia 5ię w dniu zawodów w Helenowie o duhice - Łódź po pl"le·prowadzeniu eliminacji
skiego Stowarzyszei)ia Sportow~go „Lokomotiv". godz. 16-ej.
,.,
zostali wyznaczeni: Be.k (ŁKS). Marchwiński
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
(TUR), Leśkiewi~ (Odziezj i Sałyga (Party-

„

Kolarze czesc.Y

I

Snor- .„,

Dynamo (Moskwa)
mistrzem w siatkówce

TUR

są już

zdobył

wlodzi

puchar

przez siebie ufundowany

a
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Kolarskiego

Pu'1ktu„lnośc

Gdańsk

swym olimpijczykom

GDAŃSK (obsł. wł.). We Wrzeszczu odbyła
~ię uroczystość wręczenia dyplomów honorowych
olimpijczykom z Wybrzeża:
Antkiewiczowi,
Chychle i Lomowskicmu. Bokserzy, Chychła
i Antkiewicz. prórz dyplomów otrzymali od
gdańskiego OZB złote pierścienie z wy1:11t;ymi
kółkami olimpijskirlli.

mus!

za~~~pół łódzki

zostanie ponadto zasilony miRównocześnie z tą uroózystością odbyło się strzem Kupczakiem [Ga,rbarnia Kraków).
otwarcie sezonu bokserskiego. Przez ring prze·
winęło się 11 par pięściarzy młodego pokolenia.
Dnia 31. 8. 1948 r. o godzinie 17-ej na kor-j
Najlepsz' walkę stoczyli Gołyński (Gwardia) z
Zieliń•kim („Gedania"). Walka zakończyła się lach Łódzkiego Klubu Sportowego przy ulicy
Karolewsklej 57, odbędą s'ę zawodv lPn:sowe
wynikiem reruisowv111.
0 wejście do Li[Ji mi ędzy drużynalIU KS. War.D-028552 li! rPoznańl - ŁKS IŁódźl

Komunikat

•

obowiązy.vat

i bol<seró·N

K:erownictwo Sekcji Bokserskiej ŁKS zaw:adamia, że treningi bokserskie odbywaią się
w poniedziałki, środy i piątki godz. 19 w sali Polskiej YMCA, Moniuszki 4a.
W związku z rozpoczynającym się sezonem

boksers~im wzywa się wszystk'.ch zawodni~
ków o punktualne przychodzenie na treningi.

