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uchwałom . konferencji
londyńskiej w sprawie Niemiec
dalej, że włączenie
Rząd polski stwierdza
gospodarki Zagłębia Ruhry w t. zw. plan odbu
dowy Europy oraz przewidziany w Londynie
plan kontroli Ruhry Jest sprzeczny z wiążący·
m1 zobowiązaniami, dotyczącymi potencjału go
spodarczeg.o NiemieC' i dekoncentracji gospodarczei w Niem~zech i narusza zasadniczo sy
stem czterostronnej konlToli Niemiec. Odn'ośnie zaś W. Brytanii plan ten jest sprzeczny
z przyjętym preez nią uprzednio programem
nacjonatizacji wielk~ego !Przemysłu niemieckiego.

RZYM (PAP). -

czerwci'l ustawę amnestyjną, która przewi- cerów. W
duje, że:
1) wszystkie kary więzienia za przestęp
twa pospolite, nieprzekraczające 1 rokq zosta
ją umorzone. ka.ry wdęzienla, ~~kr<i.czające
t rok. zostają automatycznie skrócone o 12
2)

Rozgłośnia

Wolnej Grecji

tymże

miesiącu

zdcbyto

De egacja

:znaczną

WARSZAWA (PA,P). - W dniach od 1t
do 19 czerwca 1948 r. bawiła w Polsce dele·
kli zagranicę, mogą sk.orzystać z amnestii pod gacja rządu Republiki Węgierskiej z panem
warunkiem, że powrócą. do kraju w przeciągu premierem Lajo6 Dinnyes na czele.
trzech miesięcy od daty wejścia amnestii w
w rozmowach, jakie toczyły się w tym
życie.
3) obywatele czecho-słowaccy, którzy ucie-

ęg

•

er

opuściła

czasie między delegacją węgierską i przedsta·
wicielami rządu polskiego, omówiono w nie·
zwykle serdecznej atmosferze wszystkie kwe·
stie, dotyczące wzajemnych stosunków I do·
konano wymiany poglądów na problemy~-

w Warszaw.ie

~zy~a';odÓwe in·t~·res~1jg~~: ·ob'a '

kf.aJ.e'. .>.

W wyniku osiągniętej · ·pełnej
stanowisk został pódpisa.ny w 'dniu
ca układ o przyjaźni, . współp~acy
nej . ·pomo~y mię'dzy Rzeczposppl\tą
Republ:iiką Węgierską. ,

ste~sp;~;~:~1:an~:::~~n;:~ 1 ~~

w sprawie antypolskiej polityki papieża

Wyrazy ubqlewania nad wysiedlonymi ze
wschrdu Niemcami obarczają pośrednio naród
.flOlski odpowiedzialnością e:a akcje, której nie
on dał p..'lczą.tek a którą. wykonał w sposób
daleki od wojennego i okupacyjnego wzoru
11

ie1"lieckiego.

naród polski "Za męczeńską
mlli.'Jnów swoich obywateli, wśród k>tórych nie brakło inakomitych uczonych i katolickiego rluchowieństwa, zasługuje nie tylko
na powrót na ziemie swych ojców uzasadniony dziejową sprawiedliwością, ale I na sprastolicę
wiedliwą ocenę naszych praw przez
Uważamy, że

ofiarę

pież „bezprzykładnym w Europie P.0~tępo~aniem". Nie znalaz.ł, niestety, pap1ez takich
słów dla nas, gdy w sposób naprawdę be'l·
przykładny w dziejach ludzkości. Niemcy za·
bijali miliony Polaków, gdy w sposób również bezprzykładny aresztowali luminarzy na·
uki polskiej, profesorów najstarszego w Pol·
sce i jednego· z najstarszych w Europie uni•
wersytetów i innych uczelni akademickich i
kazali im powoli umierać w Dachau i Oranien
burgu, ani gdy aresztowali i dręczyl:i w obo·
zach polskich księży katolickich - księży pa·
triotów.
komorom ąazowym oraz krema.toriom Oświęcimia, Ma}danka, Treblmki i nie nazywał tego „bezpill:ykładnym w Europie postępowa
niem".
.
nie dotyczy spraw
Nieomylność papieża
świeckich, oddzielamy spr a wy religii od spraw
za swój obowią·
uważamy
ego
t
polityki i dla•
zek poinformować społeczeństwo polskie o na
·
szym stanowisku. .

zgódności

18' czerw·

i. wza iem·
' Po,lsk,ą 11

..................... ____ __ ______
~

swym wspomina papież „dumną
katolickich Niemiec we Wrocła- ;
wiu" zapomina1ąc o tym, że przez wiele wie· 1
ików Wrocław był siedzibą polskiego biskup- ~

I

stwa i częścią składową polskiego państwa, ł
rządzonego przez katolickich królów.

ie61 miłością,
papieża nacechowany
przyjaźnią i litością do Niemców. Papież piList

I

sze do Niemców: „Ukochani synowie i czcigodni bracia" i nazyW<! ich ludem chrześci· !

który ma podwójne prawo do tego, ,

by wiedzieć. że „serce i past~rskfJ trnsl;a ni'!· ~
"C/ przy nim hJi,kn"

Wysiedlen ie N1emców z Polski nazywa pa

w zwiqzku z wp.ro1Aradzeniem nowej waluty
w zachodnich strefach okup·a cJ

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

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

~

Stronnictwa Demokratycznego

liście

t

swe i gospodarczą kraju z·najdowała nasza Partia, bratnia PPS i cały obóz postępu w
legatów Str.onnlctwa Demokralyczne'.JO. Na Stronnictwie Demokratycznym WIERNEGO
(jazd ten przybędzie sekretarz generalny SOJUSZNIKA. Sojusznik nasz WYPROBO
stronnictwa wiceminister Chain. Stronni- WANY w róźnych, złych i rlohrych oko ·
dwo Demokratyczne, skupiające w swych licznościach c>kazał si~ trwałym I skutec1 veregach liczne zastępy 1nteliqencji pracu- nym instrumentem w ręku demo racji poi
i~cej od lat już kroczy w j!Wnym demo· sklej i takim na pewno POZOSTANIE.
okazji otwarc!a Zjazdu życzym)
Z
!uatycznym froncie z partiami r'lbotnlczymi i. Stronnictwem Ludowym . Poaynając owocnych ohrad jego uczestnikom w tm'e·
od hisl<Jryczneqo zebrania konst,•tucyjnego niu r-0botnk:zej Łodzi, tak mocno 1 wiąza
KRN( poprzez PKWN i okres luhehki. po- nej ze swoją !uleligencją. pracującą.
przez lal.a walki 0 stabilizację polityczną I
W dniu

dzisiejszym

·~ze;w.

Zarządzenie władz radźieckic·h

Witamy Wojewódzki Zia.zd

manifestację

i9

Aka~e~ii Górni~zej -prot .inż. Izyd~r Stella· ca . ~elegacja r:i:ądu Republiki Węgierskiej 0 _
StawU1ckJi, ~r~z k1hlkudza.kie~nęcm hczłonkow hSekna· pusc1ł~ .w~rszawę, żegnana przez ! preże5a ra·
ra- dy mimstrow Cyrankiewicza i członkó"w Rz ,
u .. · 1 rnnyc zn om1tyc uczonyc
ą
·
1 du Rze czpospolitej.
kowskich.

~E1:LIN, PAP. - Agencja Tass do:iosi zl
.
Berlma. .
W związku z odrębna reformą walut.ową w
zachodnich strefach okupacyjnych Niemiec,
1
. k
.
d . . t
. k
ra d z1ec .a a m;ms racJa. '."?J5 ·owa w .ce u O·
chro?-y 1?t_eresow lu?nosc1 1 go~podark1 stre~y
radzieckieJ oraz, azeby zapobiec dezorgam· ł
· · ·
·· b
a wy d ac• namus:a
.o mrn pJ(~mez:iego,
zac.]l
•
stępuJące zarząd~en1a:
pociągów osoruch
wstrzymany
zostaje
1)
Rezolucję podpisali: prof. dr Francis2ek
Walter, rektor U. J. Teodor Marchlewski, pro· bowych tak z radzieckiej strefy okupacyjnej
rektor U. J. prof. dr Wa1ery Goetel, rektor Niemiec, jak i z powrotem.
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..,.,.,_..._
,,_
....,.......,_,.
.._.
._

apostolską.

Chrvo• '1.1~01•.• c1:70
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Pols

i
zagranicznych Modzelewski, ze strony węg1er
skiej: prezes rady ministrów Dinnyes i mini·

~J

.· l
f
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1~chwała - że list papieski będzie wyzyskany
rrzez N iemców. jako broń łatwa i dosk~mała
w Kh walce politycznej przeciw Polsce t Pola~~om w '4 al : e zagrażającej nie tylko najżywotniejszym interesom polskim, ale także
i ogólnoświatowemu pokojowi.
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Senatu Un

KRAKÓW (PAP) - Senat Akademicki Uniwersytetu Jagiellońskiego powziął uchwałę w
sprawie listu papieża do biskupów niemieckich.
Uchwala zace:yna sę od stW.erdzenia, że
kiedy rm~gorycz'ające. poczucie krzywdy narodu i państwa przenika do głębi miliony .Polaków znajdując swój wvraz w pubhcznych oświadczeniach nie może zabraknąć głosu najstarszego wieiowiekowego ogniska nauki i kultury polskiej.
Jest faktem beizspomym _ głosi dalei·

ja.ńskim,

amunic31, umundurowania i za·
broni
Christos Emanuelidls _ profesor ·matemapasów żywnosci. Ró.wnież w. maju oddz~ały
_
allti 0 k
m?'~arch_o·f.a~zystowskie straciły 500 ludzi . li tyki z Salonik ~ uczest 'k
upan
. z
ru ~
.
.
.
Wie1ką 1losc sprzętu. W okresie od 21 ma/a
do 11 czerwca wzmogła się znacznie działa!· ~e~ n:e~ieckim -:- został skaz~ny na kar~
na Peloponezie, sm1er01 ze uja_wru.a swe sympatie dla armil
ność armii demokratycznej
·
demokratyczneJ i gen. Markosa.
qdzie zajęto kilkanaście miejscowości.

rządu

by ska:ianye'.h.

\IV
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Komunikat oficjalny o wyniku narad

kary więzienia za przestępstwa polityczmogą być umorzone na indywidualne proś

Uchwała

na fakt
reparacji,
które jest jednym z najistotniejszych postano
wień obowiązujących układów i żywotnym po
sh1latem tych państw, którym z tytułu strat
poniesionych w wyniku wojny należy się tak
prawne, jak i moralne zadośću ~zynienie.
Rząd polsk~ stwierd'lając, że zalecenia konferencji 6-ciu państw naruszają umowy między
narodowe i sprzeczne są z zobowiązaniami
międzynarodowymi, a w szczególności z uchwa
lami jałtańskimi, poczdamskimi, deklaracja
4-ch mocarstw z 5 czerwca 1945 r. i proklama·
cja 4-ch mocarstw powołująca Radę Kontr.oli
Niemiec z 30 sierpnia 1945 r., stwierdza, że
sprawiedliwe rozwiązanie kwestii niemieckiej
może nastąpić jedynie w zgodzie z wyżej wy
mienionymi uchwałami.

na terenie Epiru I na Peloponezie

Amnestia w Czechoslov1ac~1

ne

Rząd polski nie może się zgodzić
całkowitego pominięcia zagadnienia

.ukcesy armii M. rkosa1I

nadała komunikat o stratach wojsk monarcho
faszystowskich · w kwietniu i maju rb. na te·
rytorium Epiru. W kwietniu oddziały armi(
PRAGA PAP. Prezydent Republiki Czecho- rządu ateńskiego straciły około 500 zabitych,
Klement Gottwald podpisał 19 rannych i wziętych do niewoli żołnierzy i ofi
•łowackiej

mies!.ęc:y.

Zbrodnie faszystów gr ack~ch

tonie

przeciw

WASZYNGTON (PAP) - W dniu 18 ~zerw
ea ambasador R. P. w Waszyngtonie złożył w
depano.mencie stanu na ręce wicemin~stra
1\'onnana Armoura notę rządu polskiego skierowaną do sekretarza stanu Marshalla, propaństw
testuiącą przeciwko uchwałom 6-<:iu
w Londynie.
powziętym w sprawie Niemiec
Dziennikate:om, którzy zapytywali o przebieg rozmowy, ambasador Winiewicz oświad
notę i
czył, że sekretarz stanu przestudiuje
przekaże następnie swoje uwagi. Amb. Winiewicz dodał, że Polska, która straciła w wojnie
6 m1l;onów obywateli na skutek agresji niemieckiej • była w 1945 roku jednym z najbarc; iej :;niszceonych krajów nie może pozwolić, aby jej zdanie został!.> pominięte w dyskusjach na temat Niemiec.
Dlatego też rząd polski z przykrością czuje
!-ię zmuszony zapr.otestować przeciwko uchwa
łom, które stanowią groźbę nie tylko dla Polski, le<:i w swej logicznej konsekwencji równie-l dla wszystkich państw, które ucierpiały
od agresji niemieckiej.
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rozpoczyna

1ł1rady IV doroczny Zjazd Wojewódzki de-

•

2) zostaje zai;ikt;.ięty wstęp do radzieckiej
strefy okupaeyJDeJ dla wszelklego rodzaju
_
transportu samochodoweg0 i innego trans
l?°r
tu kołowego ze wszystkicb stref wł
ączrue z
'
h
ruc. em po autostradzie Helmestedt _ Berlin.
WyJazd z Berlina do stref zachodnich po audb •
tostradzie Berlin - Helrristedt . będ ·
zie o ' y
wał się na dotychczasowych zasadach.

. 3) ':"~Zelki transport Wodny tak ze strefy ra
dz1eck1eJ do stref ::achodnich, jak i ze stref
iachod?-ich do strefy radzieckiej wymaga zezwole:rua szefa urzędu transportowego' i może
odbywać .się tylko po uprzednim .dokładnym
przeglądzie przewożonych ładunkpw ·i rzeczy
osobistych załóg statków.
4) przez punkty kontrolne na liniach dem~kac~jnych nie będą przepuszczai;i.e osoby.
rnnerzaJące pieszo ze stref zachodnich do radz.ieckiej strefy okupacyjnej z przepustkam '
międzystrefowymi. wydanymi w strefach zaeh?dni.c~. Osoby, zmierzające ze strefy rad~1ec~1eJ do zachodnich stref okupacyjnych
Niemiec przechodzą przez punkty kontrolne
na dotychczasowych 1.asadach.
5) ruch pociągów towarowych bęqzie od·
bywał się bez przeszkód, ale pod warunkiem
~tarar:neg? sprawdzenia wszystkich ładunków
1ak rowmełirzeczy towatzyszącego pociągom
personelu kolejowego i eskorty kolejowej.
. 6) w~zystkie te zarządzenia w~ w ty·
·
cie o połnocy z 18 ~ 19 b.q>.

I
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W t~zecim dniu roz- [W c zasie
rie... luchiwania więt.ni ' w -pooua- przesł& leń Polaków, kt ·re rozp<>ć7.ęły s ę już sk im procent lucbi zd.olnych do wyfyw i enia
do przesłuchiwa- w. no toctt1rom, podczas których często umle- w zimie 1!139-40. Potwor e wanmld, w któ- swq pracą rodziny. Po ws ' ach i m i as~ach za·
r ·eh o
!ały :sit: te przesiedlenia, ą, ~'>- częlo brakowdć rąk d' pra<;:Y· _a . r~tlzm.y pot flt: .
Pierwszy zeznaje Edmund Seyfried, kie- . Swiad~k prze<: hodzi następnie do o~awia- wszechnie znane. Nie było w zimie prawie zbaw ione swych jedynych zywicieh, znalazl)I
.
l
ftrwnik odlewni metali w Poznaniu, od r. 1940 n1a o?ozow koncentracY:jnych. Na terenie GG transportu, w którym by nle znaleziono za- się w skrajnej nęd~y.
marznlętych na 'mierć dzieci i starców w. kq-1
~r ysyłka Polakow do Rz~zr osiągnę~
do końca okupacji niemieckiej naczelny dy- bylo ich dwa. Plasr.ów I. Ma3da'.1ek. .
rekt
P.ad Gł·
j
. k .
.
Przez obo1y te przewmęły się tys:ące Po- tek braku jalrJejkolwlek opieki ze strony · swoJ szczytowy punkt po. powstaniu warszaw
or • Y. .0 v:me 0 pie u!"lczei.
laków, aresztowanych podczas łapanek lub za Niemców Polaków nie dopuszczano do n ie- s ki m. 50 procent ludności Warszawy, w tylm
•
65 lat wyw e. N~. wstępie swiadek omawia prace orga- najdrobnie.i sze przestępstwa administracyjne, sieni a pomocy
wysiedlonym podazas lranspor- d z i·e~i· d 0 1°t d12 R1· s ta rcy ponad
boty
•
· dl •
• d
_ ziem :rosta 11 o 1eszy na ro
.
nizac.11 RGO.
jilk przekraczdnie godziny policyjnej, t:ajmo- tu. Procz
wys1e en, przeprawa za!lo na sze
RGO i nterweni owała w lej sprawie, przedPo ŻJ!1Udnych, przewlekających s'.ę w nie- wanie miesca w tramwaju w przedziale d 1.a roką skalę akcję wyrzucania P.'.>lakow z m!eszd .
d
GG
d
w·edni
memoriał
w celu uzyskania pomieszczeń dla Niem- kkl~ ai ąc dw1ka z~m d . . 0 ~? tk1 u
'
~ko11czoność
pertraktacjach
zaiwierdzol"!O N iemców, wyskakiwanie z tramwaju itp. W kań
1
- '
·tory Je na nie o nim; s ...u
.
.
wreszcie w dniu 29.5 1940 r. statut RGO.
obozach więźniowie zmu.~zani byli do pracy cow.
Na tym przewodniczący zarządził krótką
W tym miejscu świadek prostuje twierdze- p:z7kraczają~ej siły ludzkie, bici, maltretowaStworzono specjalne dzielnice niemieckie, p rze rwę.
, . .
,
w którvch Polakom nie było wolno mieszkać.
n~e Franka, w proCP•'e norymberskim, jako-1 n; 1 głocLzeni.
w dalszy m ciągu zeznan sw1adek Seyfn ~d
.
by ()n powołał do 7.ycia RGO. Instytucja ta
Procz tego prz~prowadzano na leren·e s;G Przerzucano lch na peryferie miasta, gdzie opow iada 0 kamieniołomach w Krakow1e_
. . .
. . .
pacyfikację w :r.w•ązku z akcllł
dywers Jną ws.<.u tek zagęszcz e n i a za ludnienia, życie sta- Podgórm, gdzie n;ilodz i eż polsk a zmuszona
pow~tafa V.') Jączn !e z in1qa t~y. pol~lueJ. 1 _zo, pol~klch i radzieckich oddziałów. Pacyfikacje walo się udręką. Cel tvch wszystkich przeb\•ła do wykonywania ciężki ej pracy, pod·
stał~ prr.ez _okupanta w sweJ. d1.iałalnośc1 Je- polegały na brutalnym stosowaniu odpowie- i i edleń bvł jasny. Chodziło o to, aby
nikt cża 6 gdy wyżywi en i e było takie, jak w obo·
dyn.>P u.tvr.crdzona. Z b!('giem c1.asu RGO dzialn<>ścf zbiorowej. Palono w. le, ron-tn-elł z Polaków n i e czuł się bezpieczny 1 pewny zach
koncentracyjnych. Młodzież polska uzyrozroslst się obejmując terenowo całe GG.
wano mężczyzn, kobiety i dzieci, nierzadkie dachu nad głową, co w połączeniu z innymi wana była również do grzebania trupów.
tych _ogólnych wyjaśn~eniach świadek lei były wypadki rzucania do ogn1a żywcem szykanami miało doprowadzić do ogólnego oPrzydziały żywnościowe dla ludności poi·
przechodzi do prz.edstawienla jak z punktu dzieci.
slabienia n odowego.
·
ski ej mogły zaspokoić - zdaniem świadka -lot
widzenia "RGO ·wyglądała polityka ekstermiKomitet. RGO o :wszys~kich tych zb_ro_dniWysyłki na roboty do Rzeszy rozpoczęły jedynie 40 procent rzeczywi5tych
polrz.eb .
nacyjn rządu GG obliczona na systematycz- czych ~kci.a~h pow1adam1ał rząd GG, JU~ to 6 i ę już w -pienvszym roku okupacji. Na sku- Jedno<'ześnie wydany zakaz wolnego handlu
l'll' wyniszczenie narodu polskiego.
reszto- osobiście, JUZ t~ prz~z .nad yłan_e memonały. tek wywożeni a młodych i silnych, z każdym żywnośc!ą 5wiadczyt o wyraźnych intencj11ch
'· uc j "' b y1y na. porządk u d zien.
VI dalszym ciaqu
swiadelc opisuje
witn ła l f!gze ...
·
· gehenn(( rokiem zmnie ;szal się w społeczeńst)V ie poi- wygłodzenia Polaków.
Podczas k iedy zaopatrzenie kartkowe bynym od chwili we)ścfa Niem<>-lw do Pol!ikl.
ło tc,k nikle, na wsiach ściągano kontvngc.n•
'Później wzmo&"ł:v lę jes1,c~
bardziP.j pn,ez
ty, których wysokość stała w rażącej d y6pro·
wprc>wa.dzPnie za. a.dy kolektywnf!j odpowieporcji do rozdzielanych produktów. Wszy;;tkie
łhialn
1 za..<1ady odpowłedziali,ośel zastęp
te ~awy były podnoszone stale w mem.o·
amerykańskie
czej,
rialach RGO o ograniczeniach opieki zdrowot
J1,1f od pierwszej chwill podjęcia przez
WASZYNGTON (PAP.). Mieszana komisja Ustawa zawiera jedynie warunek, aby volks- nej dla Polaków poprzez zarekwirowanie dlłl
RGO of'. cjalnej dzlałalno~ci, napływają do jej Izby i Senatu uzgodniła ostateczne brzmienie deutsche w chwili wejścia jej w źycie znaj- Niemców wielkiej ilości szpitali i środków
biur setki podań matek i ojców, których sy- uslawy o wpus7.czen:u do Stanów Zjednoczo- dowali się na terenie Niemiec lub Austrii. To leczn iczych.
Szkoły powszechne miały działać tylko w
nowie i córki bez żadnych podstaw miesią nych 200 tys. D. P. (osób deportowanych do szczerólne wyróinlenie zbrodniczych elemencami ~ą maltretowani, b :ci, glod1..enl, zawsze Niemiec podczas wojny). W kołach dzienni- tów, które zdradziły swą ojczyznę w okresie takim zakresie, aby Polak otrzymał e!Pmen·
ldrne wykształcenie. Swiadek wspomina o
~agrozeni rozstrzelaniem i c1..ęfo zakatowani karskich podaje s ię, że połowa td kwoty ma wojny i czynnie współpracowały w akcji nlczęstycb wi1ytacjach szkół pnez funkcjona·
na ~mlerć podczas l'>adań.
być przeznaczona dla volksdeutschów, którzy szczenia ludów europejs~ich, wywołało zro
riuszr policji, którzy badali, czy nauczycie/I'!
W kwietniu l!HO na stąpiły w Warszaw:e posiadali dawniej obywatelstwo Polsld, Cze- zumiałe oburzenie kół społecznych.
nie dopuszczają si c; przypadkiem „nielojalnoaresztowanla pr:z:ewaźn ie wybitnych przedsta- chosłowacjl, Jugosławii, Węgier i Rumunii. I
(w)
ś c i wobec Niemców"',
wicieli z inelig('ncji z posłem N:edziałkow
skim i marszałkiem Ratajem na czele. Wszyst
kich are11ztowanych roistrzelano w ciągu kilku tygodni.
We wrześniu 1940 ar sztowano ponaq 10.000
osób nę. Żoliborzu I kolonii Staszica i Lubeckiego. Aresztowanych wywieziono do Oświę
cimia, gdzie przewaźnie zginęli.
W kwietniu 1942 r. miały miejsce masowe
aresztowania w Krakowie około 1.800 osób,
18 bm. odbyła się w Warszawie w gmachn wej i lmi;erialistycznych haseł. Szeroki pas w pierwszym rzędzie zapewni się możliwość
spośród. oficerów rezerwy, arty_;tów malarzy, zarządu głównego Lieli Morskiej konferencja wybrzeża, który otlzyskaliśmy, służy interesom spGdzenia kilku dni na Wybrzeżu i zapoznalekare:y, gędziów i prokuratorów.
prasowa, na której omówiono program i wy- nas11:ego Państwa Ludowego, służy ludziom nie się z źyciem portów polskich.
W 6prawie •'wszy5tki<.h tych aresztowań, tyczne teg_orocznego _obchodu święta Mo17a: pracy,. umo_żliv.'.iając nawiązan~e st_Qsu~~ów z
w ten 5 osób órnik śl siei zetknie sE,'i r; a
wnwal · komitet· R.G.O. sprawozdania do- rzą Konfere~CJi prze~odn'.~Yl prezes Z..G. L:g1 mnym~ k.ra3?-m1 na zasadach zyczllweJ 1 rz-e- cownikie~
port~wyrn i !arynarzem Sz~zeJna
du GG, pozostawały one w pr:tP.wa7.nej częś:i
Morskiej 1ow w1c.em1mster J. Sal~ewicz.
nowe~ wspołpra:y·.
. _ .
. . czy Elbląga, silniej zadzietżgnie się więź mie'"
bez odpowiedzi.
Obchody _święta Morza _będą ~mały w tym r Udział w ~w1ęc1e przedstawic1e~1 brat:it~} dzy robotnikami z głębi kraju a robotnikami
11 . "II!a.Ja. 1943 ~ wręczono V:' rządz~e GG
rok u - osw1adczył tow. w1cem11uster - cha- Czechosłowaci1 symbolizować będzie przyiazn portowymi.
notatkę w sprawie areSll!:towania w Dębicy 13
Dlatego teź §łówne uroczyslo'cl odbywać
dz'ieci od 7-12 lat. Wszelkie próby RGO uzy- rak ter 5z~zeqólnfo l_lr?Czysty. ~posób . święto- i ścisł~ współprac.ę 9~spodarcrą ~bu krajów
skania ich zwolnienia spełzły na niczym i los wania Dni. Morza wimen odzw_1erciedhć prze- szczegolnie w dz1ednn;e budownictwa por- się będą blisko morna, na samvm wybrzeżu.
m1 ~my poht.yczDP., społeczn~ 1 gospo?ar~e, tow~?·
.
Będą one miały charakter zaba:w ludowych,
tych dzieci jest nieznany.
·
Swi~lo Morz.a obch~zone będzie w tym uraądzone będą imprezy kulturalne i artysty·
W jesieni 194.3 r. władze niemieckie roz- ~tore zaszłv w n?szym kraiu. M~rze me ]est
iako święto L11dz1 Pracy. Pracującym czne. Zwiedzającym wybrzeże udostępnione
pocięly akcję brania zakładników i rozstrze- ola nas odskocznią do frazeologJJ mocarstwo- I roku
liwania '.<.h na ulicach miast.
będą kutry, statki, motorówki itd.
Wszystkie
aresztowania
Od dnia 26 bm. specjalne pociągi kursować
przypadkowe, śledztwa nie przeprowadzano,
będą w kierunku wybrzeża.
Przewidziane 6ą
rde był<> praktykowane przeprowadzenie proulgi i róźne ułatwien;a.
9
cesu nawet w trybie rloraźnym. Referent poW
W:
Indywidualne karty uczestnictwa uzyskane
Jlcji był p«ne'll życia 1 śmierci aresztowanego.
w dniu wczorajszym w kawiarni Po- neralnego dyrektora Cent alnego Zarządu
w miejscowych ogniwach Ligi Morskie.I,
wszechnej Spółdzielni Spożywców p!l!y ulicy Przemysln \'\lłókienniczego tow. Wendego.
Piotrkowskiej 262 odbył się podwieczorek
Bogata część artystyczna w wykonaniu umożliw i ą pr~ejazd pociągami do Szczecin.a,
przy mikrofonie dla łódzkich przodowników popularnych artystów łódzkich była przez Ustki, Helu, Gdyni i Gdańska oraz Elbląga.
W .Gujanie bryty?sk)ej wyb~chły rozruchy, piacy.
obecnych źy\' o oklaskiwana. Specjalnym po- Przejazd do Wybrzeża odbywa się za opłatą
wym1erzone przeciwko Anglikom. Władze
· w pięknym ogrodzie zebrało się kilkusP.t wo&.eniem cieszyła s i ę konferansjerka ob. normalną, natom!ast zapewnia się powrót bezbrytyjskie skierowały pośpies~nie do wybrze- przodowników ze wszystk ich n1eomal więic- Kazimierza Rudzkiego, nawiązująca dowcipnie płatny po odpowiednim ostemplowaniu kart.
ży Gujany okręt wojenny z posiłkami.
I szych łód·zkich fabryk.
Karta indywidualna kosztuje 100 !Zł. i
do zagadnienla dyscypliny pracy i punktual.
*
11 Wśród obecnych zauważyliśmy: sekretarza ności.
uprawnia jednocześnie do bezpłatnego nocleRada Bezpieczeństwa postanowiła odro- ŁK
. . PPR tow. Logę-Sowińskiego, przewodniZebrani bawili się doskonale w ciągu pM- gu l korzystania e; imprez. Ka„ly wydane bę
czyć do przyszłego wto.rku debatę nad za- cV'.ącego
WK. PPS tow. Duniaka wicemi- torej .godziny, dopiero poczynający krop i ć dą w pierwszym rzędzie lud1iom pracy, człon~
gadnleniem kontroli energii atomowe,.
nistra
towarzysza Golańskiego oraz ge- deszcz skrócił mile chwile.
kom związków zawodowych itd.
KRAKÓW, PAP. -

pnwy Trybunał
llla świadków.

przystępuj!'
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I szkańcy s:: lachetnej

Kiedy ostatnie pokwitowanie zostało
spalone, Chodża Nasred in z całej mocy
cisnął torbę do wody.
- Niechaj wiecznie leży na anie ta
torba! - · wykrzyknął. - I niechaj jui
ntkt więcej nie wkłada jej na siebie! O
szlachetni mieszkańcy Buchary, nie rna
większej hańby dla człowieka, niż noszenie takiej torby i gdyb~r nawet który z was się wzbogacił - na co zresztą
nl~ ma wielkiej nadziei póki żyje nasz
do słońca podobny emir - ale jeżeli
tak się stanie, że ktoś s i ę wzbogaci to nigdy nie powin i e~ Wkłada? ta'<~ej
torby, by nie okryć w i eczną hanbą s1ebie i ~wego potomstwa do czternastego pokolenia! A poza tym powinien pamiętać, że na świec i e istnie·e Chodża
Nasredin, który nie lubi taki
żartówwszak widzieliście, jak został ukarany
lichwiarz DżafBrl
· J~raz zaś żeQnam sie z wami, o mie-

Bucharr, gdyż przy

szedł czas i muszę ruszać w daleką dro-

gę!

G:uldżan,

czy pojedziesz ze mną?

Pojadę dokąd tylko zechcesz!
Mieszkańcy Buchary godnie żegnali

-

Chodżę Nasredina.
Właściciele
karawan-serajów przyprowadzili dla jego
narzeczonej białego, jak bawełna osiołka bez jednej ciemnej plamki,
któ'.Y dumnie chełpi~ się swoją bielą
stojąc obok swego ziomka starego
i wiernego towarzysza Chodży Nasredina we wszrstkich jego wędrówkach.
Al~ . szary osiołek. n_ie byl bynaj~niej
zazenowany tak olsniewaiącym sąs 1 edz
twem; najspokojniej żuł soczystą, zieloną koniczynę i n?wet odpychał swoją
mordą mordę b i ałego osła, jak gdyby dając do zraz.umienia, że biały os i oł nie ma wobec Chodży Nasredina
takich zasłua, iak on - zwvkłv 'Pary
osiołek.

arni

Kowale przywlekli przenośne kowai podkuli na miejscu oba osiołki,
siodlarze podarowali dwa pyszne siodła: ozdobione aksamitem dla Chodży
Nasred ina i ozdobione srebrem - dla
Giuldżan. Właściciele herbaciarni przynieśli 2 czajniki i dwie
najpiękniejsze
chió.skie pijały, płatnerze - szablę z
najprzedniejszej stali .,gurda'', ażeby
mógł w drodze obronić się przed bandytami, rzemieślnicy w:nabiający dywany przynieśli makaty, powróźnicy przyn i eś l i sznur z włosia, który rozciągnięty
wokół śpiącego chroni go od ukąszenia
jadowitych żrnij, gdyż żmije napotykając ostre włoski n:e mogą prześliznąć
się przez ten sznur.
Ponadto tkacze, krawcy i złotnicy
również przynieśli swoje podarki: cala
Buchara z wyjątkiem mułł, dostojników
i bogaczy odprowadzała w drogę Chodżę Nasredina.
Garncarze stali na stronie przygnę
bieni: nie meli co podarować Chodży
Nasredinowi. Po co C7łowiekowi może
być potrzebny gliniany dzbanek,
gdy
posiada już p '. ęknie ozdobiony dzbanek z m'edzi.
Ale nagle najstarszy z garncarzy, licz ący około stu lat, ood rfńsł qłos.
- Któż to mówi, ze my q"HnCl'irze nic
nie oodarowaliśmv Chodży Nasr'edinodło

L

ka

.
1

wi? A czy jego narzeczona, ta pi kna
d1iewczyna nie pochodzi ze sławnego
i · znakom itego rodu bucharskich garncarzy?
Garncarze zaczęli krzyczeć I szumieć
zacnwyceni 5lowami starca. Potem zaś
dali Giuldżan przestrogę l napomnienie
- by była dta Chodży Nas.redina wier·
ną i oddaną mu towarzyszką życia, aże
by nie pomniejszyła sławy i honoru
swego rodu.
Niedługo zacznie świtać powied z :ał Chodża Nasredin do zebranrch. Wkrótce otworzą bramy miejskie. Mu·
simy wyjechać niepostrzeżenie, jeśli
więc zamierzacie nas odprowadzić, to
strażnicy pomyślą.
że wszyscy mieszkańcy Buchary postanowili opuścić mia·
sto i przenieść się gdzieindziej, zamkną
bramę i nie wypuszczą nikogo. Dlatego
- rozejdźcie się do domów - o miesz
kailcy szlachetnej Buchary, oby sen
wasz był spokojnj.·, ażeby nigdy czarne
skrzydła ubóstwa nie tknęły was, oby
spotkało was dużo powodzenia! Cho·
dża Nasredin żegna się z wami! Czy na
długo? Nie wiem sami
Na wschodzie zaczęlo jakby topnieć
"""'.ąsk i ~ pasemko. Nad sadzawką podnosiła się lekka mqła. Ludzie poczęli się
rozchod z ić, ga3:;; :Jochodnie i wołali,

żegnając się:
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Str. 5
KU CZCI PARTYZANTÓW

TYDZIEŃ w ILU

CJI

ALBOSMY TO JACY TACY z t.S.P. JUNACY
z pracy J życia /unaków lódzkich „Służby Polsce„

(fotomontaż

13 · bm., w czwartą ro cznlcę największego boju partyzanckiego w
Pol ce, stlJczonego przez A. L. w lasach Janowski-eh i Solskich, od·
była się w Lublinie wielka manifestacja ku czci bohaterskich
partyzantów lubelskie h. Na zdjęciu - fragment póchodu, w którym
wzięła udział ponad 100-lysięczna rzesza Judzi, przybyłych z wszy·
1tkich zakątków Lubelszczyzny
drużyny

i brygady S. P. wy/eł.·
okolic~ Polski.
My
w rodzinnym mieście mamy jeszcze
dużo do uobienia„.

Inne

dżają

w

różne

JEST CO POKAZAC I CZYM Slll POCHWAL!C

Na bezrybiu J rak ryba. W braku rzeki przy·
da 1/ę Łodzi J mała l.ódka. - Ale trzeba /q
wprzód wyregulować ..•

l6dz.kl• u!Jce wiei• Jencze poiostaw!a/ą do
tycsenla. Powolutku zmienimy ten 1tan: zapal
I praca twarzą przecie cuda.

nie amakufe, Jak uczctwle iapraco·
wany posllek ••

KAlDA MINUT A Jl!S'T DROGA

Dniem I nocą, bez przer.vy od paru miesięcy, pracu/e we Wrocła·
wiu parę tysięcy robotników, ażeby przygotować na czas WYSTA·
WĘ ZIEM ODZYSKANYCH. A czas to już krótki, otwarcie bowiem
wystawy nastąpi w p oczqtkach lipca. Oczekujemy go z nfeclerpfl·
wośc/ą, pragnąc jak najszybciej ujrzeć całkowity, plastyczny obra2
nasze/ gospodarki nad Bałtykiem, Odrą I Nysą, obraz, który po·
winien dać coś nieco§ do myślenia także nie/{tórym „rewiz/onl·
storn" z Londynu, Waszyngtonu I.„ Watykanu

W „SEZONOWYM" PArVSTWIB

DZIECIĘCYM

Dla Interesantów, Tak, ale nie dla tego referenta, którego biurko jeszcze po ósmej lwiecl
pustką„.

KTO SIĘ TYM ZAJMIEJ

tęskni każdy mieszkaniec Łodzi w ciasle pa·
nufących obecnie upałów. W mieście

naszym

trudno atol/ odświeżyć się kąpielą. W braku
rzeki przydałoby się conn/mniej parę nowoczesnych basenów, takich np., fakle JstnlaJ„
przy klubie „Zjednoczone"

W lódzkich mie/scowo§clach podmle/sklch
znajdu/e się Jeszcze tu l ówdzie sporo takich
oto „bezpańskich", wyszabrowanych domków.
Trochę remontu
a mogłyby one zwiększyć
Ilość „posesji" letniskowych czv kolonl]nvch.

Nie Jesteśmy Imperia listami, a przecież posiadamy.„ kolonie. Zna/·
du}q się one„. wewnątrz kraju J słutą wyłącznie Interesom na·
szych dzieci. Siutą dobrze I pożytecznie, gdyż zapewniają tyslq·
com bębnów przyfemne l zdrowe spędzenie wakacji. (Na zdjęciu ....
ośrodek kolonfl letni nich PZPB Nr 1 w Wiśniowej Górze. OśrodeA
prowadzony /est wzorowo: dzieci oprócz estetycznego f hlgle·
nicznego letniego mieszkania 1 dobrej aprowizacji korzystają
1 pięknie urządzone} świetlicy, bibliotek/, radfa JtpJ

·I..

•

hleszna kobieta z nMzej Peny.

Odkąd

•ię dowiedziała, ie będzie wieczorek i że jej
J.o~czo móV.:ić będzie wiersz, lata jak wa·
r1at.k.a po wsi i począwszy od rzeki, aż do sa·

mego cmentaria .nie ma człowieka, któremu
by 61ę nie pochwaliła:
- Nasz Jowczo to, nau Jowczo tamto.„;.ir mu dali wiersz do uczenia, jak się zamknął
w nowym pokoju, jak 6ifl go uczył do zmro·
ku, jak już na drugi dzień całego się nauczył
!! go powiedział wszyfltkim po kolacjl 1
jak
babka wyciągnęła ręce, ie.by go pocałować i
Wywróciła garnek z fasolą i poparzyła kota ...
Chwali się, chwali, aż się robi niedobrze. l
teby chociaż wiersz do ludzi podobny, a to
o ośle w nim stojało. Pewno nauczyciele na
kpiny mu go dali, bo o jc!ec jego długi czas
ciągle osiami się zajmował.
Pije, pije. pije
w karczmie i, jak wylezie, weiada na osła, o·
wiązuje się jego sznurem w pasie, żeby, jak
zleci, mógł leżeć aż otrzeźwieje, a osioł, żeby
•ię pasł przez ten czas w kolo i c-zekał:
E, matka, własne dziecko, niech 6ię tam
cieszy, ale po co tak cuduje, jakbyśmy to
I my nie mieli dzieci i to jakich. Nasz D!nko,
taki pętak, jak jej Jowczo, a już aytal apo·
stołów i w kościele śpiewał, a czyś mnie sły
szała kiedy, żebym po wsi ję'l:ykiem wymachiwała?

Ucz go go8poslu Denkow!ce, ucz to dt.iec·

to, bo talent ma wielki i gla. jak dzwonek.

Pop będzie z niego, aż rnlło - mówił ml pop
Gligor, ale nie było pienl1tdzów.
Tak mówiła Mokra Iwanica w przeddzień
wieczorka, który nauczyciele szykowali na
św. Jordana, do kumy Well Głuchej, li:nycz11c, źe u wezystkich sąsiadów było 11łychać.
Wieczór dał Pan Bóg pogodny. Ani mro·
zu, ani wiatru, ani nic. Donczowa topola, wy·
prostowana w górę jak minaret, ani drgnie .
Ale licho nadało - wieś nnflza w dolinie, nie·
bo niby to jasne, 11 we w11l ciem·no, jak w
kreciej norze. Tylko sikola świeci z daleka
I ludzie przychodz1t I przychodz11. N88za Pena,
rzecz wiadoma, pierwsza przyszła t w pierwszym rzędzie usiadła. Po pros1u przy samej
ecenie. Bilet miała do dalszego rzędu, ale
przed nlll usiadł akurat Długi Pejo, - Ja, ~
wledzinła, przyułam tu na tyater patrzeć, a
nie na kudłatii nyję Długiego Peja. - Popę·
dzila do domu, przyniosła stołek i utadowiła
się w pierw5zym rzędzie,
przy tonie popa.
W tym rzędzie siedzieli i pop, i stary nauczy·
ciel Mincro z córkami i sołtyc. Usiadła tam
Pena, ale na m!ej11cu zOiltllć nie moie i cii\gle
Zl!gląda do pokoju
nauczycielskiego, zoba·
czyć co rO<bi Jowczo, Za pierwszym rat.em
• wytarła mu noe I przygładziła włosy ślln11, za
drugim razem zapięła mu górny guzik przy
11podenkach, poklepała go po plecach l snów
wróciła.

t.le Jowczo blady I zmie9zany napr6żnt.
połknąć. Zapina I odpina ów
guzik I nie m'.lże przypomnieć sobie drugiej
strofki. Zaciął eię znowu I zatrzymał. M · nęła
męcząca chwila. Znów eię wytężył, żeby coś
powiedzieć, zamruczał coś i znów się zatrzy·
mal.
•
·czudomlr Czorbadiijskl, urodzony we wsi Turla,' w Bulgar/J południowe/ w r. 1890
Aby ratować 11ytuacfę nauczvcleJ Minoo
fest najbardziej utalentowanym pisarzem humory&tycznym. Można by go nazwać „bulklasn11l w r~e 1 zawonrr.
gar&lcim Wiechem", o ile fednnk Wiech zwiqzany je.st przede wszystkim z życiem
- Dosyć już, Joczko, doeyć mój chłopcze!
11to/1cy, Czudo1T1Jr czerpM tematy do swoich opowiadon z życia prowincji. Nowelki
Brawo! brawo! No idź już teraz! Dosyć!
/ego wydawane sq w kliku tomach, zl'ltytulowanych: „Ja nie festem z tych", „Nall lu·
- A niby dlaczego ma 11obie iść? - zadzie", „A la minute", ,,Jak kto potrafi" I „Kori1ml z Nowego Barda",
wołała matka. Nie, nie pójd?.iel Umie go
dzieciak. Od dwóch tygodni go umie i to jak
Chodzili po scenie, stukali, przeskakiwały
- Osioł! - Wiersz tw. Stojanowa.
po maśle. No, 6 yukul No, przypomnij sobie,
przez publiczność dzieciaki po różne je6zne
Następn:e wyci11gn11ł szyję jak papierowy jak było dalej, Joczko!
rzeay, nareszcie rozległ się trzed dzwonek lampion, przylepił ręce do nóg I zacz11ł pręd_ Nie męcz dziecka, kobieto - odezwał
kurtyna zaskrzypiała i podniosła się, ale je· ko i z całej siły:
się i pop. Człowiek niedoskonałe stworzenie
den j~j kóniec podniósł się wyżej, a drugi
i )}omylić się może. Niech sobie teraz Idzie,
zwisł do dołu. Najpierw dzieci zaśpiewały
Nłecltal rudzie co chcq m6wią.
a za drugim razem go powie od deski do
pi06enkę, potem młody nauczyciel zagrał coś
deski.
na skrzypcach, potem nagle wytoczył l!!ię na
mądrą głowę mam na karku,
scenę jak beczułka Jowczo Penin.
zoczyła
uszy tylko nazbyt długie,
- Alei, ojcze. mówię wam, jek po maśle
. .
t I
t a t . usta
lecz się wcale tym nie martwię.
go umiel Ai mi ~zy popuchły, tak go mówił.
g 0 ma tk a 1. t a k JUZ
zos a a z 0 w r ymi
·
Nigdzie
nie póJ'dziel No, Joczko, no eynku,
mi. Wyprostował się Jowczo, odpiął guzik od
I
ł
.
p
bl
mów
teraz
Spodenek' Zno. w go zap1'ąl i· wpatrzywszy ·1·„
~ „
zatrzyma się. u kzność na nowo zaM I
1dalejL
· k k 1 1ł w
b b
w stryja Nena Senegaleca, pocią!]nął nosem częla się śmiać. Ktoś bił brawo, a Iwanczo
ł a y sta . Ja s ~mł endda y.h ł uud~·c
i, nie kłania1·ąc si" krzvknął
ile
siły:
M
I
·
k
ł
cza
Y
mu
roie
pszczo
·
o
yc
a
prę
„o.
pr,...·
1
_ Osioł!
"
a piąt 0 zawo 1a :
ko I ani nie słyszał już nauczyciela. kt6ry
Stryjek Neno, uslys-zawszy to głowo, sko·
- Za długie, trt>Szkę za długie ma;iz usz· podpowiadał mu za kulisami, ani nie widział
czyi, jakby go młotkiem walnęli w ciemię. kl, ale to nic! Matki! jut nie będzie clę za nie ni<:.
Zwtniil się w kłębek, spojrzał ukradkiem, czy ciągnąć!
Ech, Boże! Ech, Chryste! - jęc"tała Pechlopak patrzy jeszcze na niego, obejrzał się
- Milczże! A twoje to małe? Zobaci je, na i waliła się obydwoma rękami po głowie.
w nadziel, że ktoś Inny za nim siedzi, do ko· zoba<.'!I Jak l:śC'ie łopucha wiszą! - zasyczała - To pusty, to głupi łeb! I ja go umiałam.
go st06owalobv eię to słowo, i oniemiał na Pena i znów się wpatityła w syna.
I ją go umiałam ten wiersz przeklęty. Od nie·
swym krześle.
- Ccccct!... rozkazał nauczyciel Min· go i;ię nauczyłam, ale nie przychodzi m! do
Publiczność
zaczęła chichotać i speezyl!1 czo. Spojrzał naGtęp!lie na małego i rzekł la- głowy!...
na chwilę małego deklamatora, który następ- godnie:
- Słuchaj, Jowel Stuchaj, synku! Czyś go
nie nabrał odwagi, wpatrzył się tym r<'lzem
_ Brawo, Joczko, braw<i, mój chłopcze! zapomniał, smarkaczu?.. ,
w popa i krzyknął 'tnowu:
Mów teraz dalej! No mów!
Jowczo ani drgnął. Stał wyprostowany.

Czudonalr Czorbadzij§h.I

starał 11ię coś

WJIE<CZO R.EK

1!f

I
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.I ellznwle6a Baqrlana

PEN.IL:,

'lt:'L~PA

Nie chcę 1/ę tlić I drżeć niby kaganek
w cel! kkraztor.neJ,
I topnieć niby zapomniana lwieczka
w bezpłodnym BWym pJomfeniu,
I ronić /ez nad rozłożoną mapq,
niby nad szatą mniszą,
myj/a.ml gonić po obsztltach m6121
I po zatokach dziwnych,
l bać slę wszystkich Ew na ziem!

~ ~~o~. ~~o

na lewy policzek. W ręku ści6kał z całej ciły
urwany już guzik.
- A otwórz że gębę. Jowel Gadaj ie e
ośla.kul szalała Pena. Gadaj, albo wynoś się wię<>ei mnie nie zawstydzaj! Ach,
ty, wisielcze! Ach, ty pusty łbie przeklęty!
A ja mu mleko z chlebem nadrobionym dawałam co rano 1 ciasto mu upiekłam, a ten
stoi i patrzy, jak cielę w obraz. Gadaj tel
Zacznit!l'!z ie gedać? A? Ach, ty, głowo kapu·
ściana I
I, wyci11gn11wszy długie r~, złapała ge
za now11 kapotę, ściągnęła go ze scenv do
nóg popa 1 zaczęła okładać kułakami, gdz.i•
popadnie.
PierwszT a'kt wieczorka był skoflczony.
Tylko .kurtyny zapomnieli spuścić. Tak już
pozostała z jednej strony pocłnie6lona do góry, a s drugiej zwisająca na dół,

bialef I zimnej mies:rkankl północy,
ciemnej, płomienne/ mieszkanki południa.„
Mnie nie wystarczą wynalazki
anten J kabli nlezlicionych,
które oplotły wodę, ziemię I powietrze,
depesze lakoniczne wystukując
mlloścl two/ef roztargnione//
Chcę fą odcmw~ tuta/, drlqC4,
nafpJerwofnlejszym 'Wynalazkiem plęclu !lmyslami, kt6re B6g nam dal,
tak Jak ostatni człowiek na tef ziemi,
fak na/nędzniejsze stworzenie na lwlecle,
tak jak ostatnia l pierwsza kobieta.

I
I

Przeloty?: Seweryn Pollak

Przełożyła

N Ilf ola .lon6'ow H'apcarew

lblmenski rozpoczyna drukować swoje
utwory młodzieńcze w 1915 roku.
W 1922 roku wydaje zbiór wierszy, zatytułowany „Da
bede den" („Niechaj będzie
dzień''), który jest nowym etapem w rewolucyjnej liryce bułgarskiej. W roku 1923 wychodzi jego książka „Zimni wleczerl" („Wlec:RW zimowe''}. W rok po tym wychodzi
~&r lego wierszy humorystycznych pod tytułem „Woini
pesni" („Swobodne p<!eśni"}.
W roku 1923 wydrukowane zostały jego ulwo
ry, zebrane w trzech .tomach.
Twórczość
Smirneńskiego
jest wyra1em
walk i entuzjdimu klasy robotniczej z lat po
wojennych. Jest on przedslawidelem bułgar
skiej poezji proletariackiej. Jego wiersze były przykładeu> i natchnieniem
dla bo1ownlków z młodego pokolenia, którzy oddali swe
tycie w walce o sprawiedliwość społe~tną.
Wiersze Smirnenskiego 1ą wyrazem dążeń Buł
garii walczą< ej i dziś w nowej, demokr"'"CZ·
neJ Bułgarii S[i wysoko cenion•

płerwHe

- Lo.rl, ery nte lpf.sz'
LorJ, czy mnie alyszysz1
Bądź cicho! Ukryj głowę! 011i
O krok są od nas. Nie przerywa/ ciszy!

ATANAS DALCZEW

Powletne, nlebo fał Ja§nfalo,
Firmament tak pogłębił alę, rouzerzyl,
1 tak swobodnie nam slę oddychało,
Żem śniąc wła,snemu snowi nie uwlerzył.

Atanas Dalczew jest fe<!nym E najbard%iei
utalentowanych bułgarskich )}Oetów współcze
snych. Urodził się w Salonikach 25-go ,..::ierw
ca 190.C roku.
Lor! tamtemu 1pofrzal proato w oc.zy,
Jako małe dzJecko opuszcza swe miasto ro(Dziecinne były dziś, patrzqce nczene)
dzinne 1 cztery lata mieszka w KonstantynoUamlechnqł aJę J jako§ gniewnie skończył:
polu. Kończy on gimnazjum i wydeiał filozo- Ależ marzyciel a cleble, Fernandezie/
ficzny uniwersytetu w Sofii. Następnie wyjetNa wschodzie ga.aly g:wlazdy. Mrok się f!magał dża zagranicę 1 spędza rok we Włoszech
Ze świtem.
i rok we Francji. Tam zapoznaje się z literaturą zachodu, co nie pozostaje bez
wpływu
WycolywaJ się w priestrar.hu.
na jego twórceość literacką. Dakzew zna doAlarm! Uwaga/
brze literaturę polską. Jako uczeń próbuje tłu
Szli do ataku.maczyć • rosyjskiego "Irydiona''. Jako dzlecko jeszcze zachwyca się „Panem Tadeuszem"
Przełożył S. P.
w tłumaczeniu Warowa. Przybyszewski wy- - - - - - - - - - - - - - - - wfera na niego silny wpływ a marzeniem je
go jest przeczytanie „Króla Ducha" w orygi-

- Lori, śnił mi 1fę teraz sen!.„
Zaczekaj... jak alę zaczynał? ... na §wiecie
Wojna skończyła się ... a .z nią udręka„.
I wszystko było znowu w na.szych ręltach,
Rozumlesz, Lori, - No przecie.
- Znów pracowalem w fabryce, to byla
Ta sama fabryka, te same leż maszyny,
Lecz Jak ze złota każda część Ich lśniła,
A one były wielkie jak olbrzymy.
Na fabryce ty byle§ majstrem, Lor!,
M6wlld: chcę dziś zrobić trzysta nlt6wl
- Móf przyfaclelu, tyś do pracy skory/
1 oba/ śmieliśmy się at z zachwytu.

Nik0 ł a J0 nk0 w Wa p ca ro w

Nikola Jankow Wapcarow

mleści_e Bansko,

w Bułgarii

W. Smochowska

HfhłtlłlltHllHlllHUHlllłlllllllłHIUltlllllUllHltłłlHfłtłlltHllHHłłllHllł11

SEN
Christo Smirneński urodził się w miasteczku Kukusz, w Macedonii w 1898 r. Po wojnie Bałkańskiej z powodu zmienionej sytuacji politycznej przesiedlił się wraz E rodziną,
do Sofii. Jako uczeń Smlmeński tyje w cięt
kich warunkach materialnych f sam 'tarabia
na utrzymanie, sprzedając gazety. Po skoń
czeniu średniej szkoły technicznej W5tępuje
on do szkoły wojennej, jak0 kadet, następnie
studiuje jakiś czas prawo, ale nie kończy stu
diów i ostatecrznie poświęca się pracy literac
klej.
Po pierwszej wojnie światowej ł po polity
cznej katastrofie Bułgarii ruch robotniczy w
kraju przybiera na sile. Smimenski jest ciłon
kiem partii robotniczej już od roku 1919-go.
Wstąpienie do partii nie było u Smlmeńskle
go tylko wyrazem jego orle~tacjl politycznej.
Nadało ono kierunek całemu
życlu i twórczości poety.
Smirnenski umarł na płuca w 1923 roku
zaledwie dwudziestopięcioletni i nie dożył socjalstycznego powstania wM!eśnlowego, które
przygotowal swą twórczością.

zkz~

jak pnyhlty
oczami
mrugać
często, często i duta łza
spadła mu

XX WJ[E'KlJ
.IL:ł

'11

Nle jestem 1tarogrecką Penelopą,
która pokornie azatę tka J pruje
I lat dwadzleAcla czeka na Odyssa,
zagubionego pośród mórz I lądów,
przez nimfy wysp nlezna.nych więzionego
aby powrócił do mnie, I to wtedy,
gdy wierny pies :iraledwle by go po?Jtal.

-

~~:tm~!r:n

dobrze

twóraość

Kasprowicza

urod"lł •ię
w f a~yzmem. a1e j est w tej grupie poetą najbar
Cechą charaltterystyczną
twórczośct Dalcze~
k
południowej 28 dziej utalentowanym. Poezja jeqo posiada wa jest szu anie głębszej treśd, prowadeącej
L

grudnia 1909 r. W 1932 roku skończył on
szkołę morską w Warnie. Pracuje jako technik w przemyśle leśnym, ale w roku 1936
zostaje wydalony za działalność polityczną
wśród robotników. Następnie pracuje w Sofii
do chwili, gdy zostaje zaaresztowany i Internowany na prowincję. Po )}Owrocie do Sofii
redaguje gazetę „Literaturen Krytyk", ll:t6ra
·
kol
I bi
grupuJe o o s e e wszystk 1eh młodych pisarccy pos t ępowyc h Al e gazeta zostaje wstrzy...
· i e ro b o
mana i J anr..ow
po śwl ę~a s Ię c11 łk oW'lc
tnlczemt1 ruchowi oporu. Niebawem zostaje
aresztowany, skazany na śmierć 1 rozstrzelany
23 tilerpnia 1924 roku.
Nikola Jonkow n1e jest jedyn'{1l1 poetą buł
q11rskim. który oddaje swe tycie w walce z

dwa elementy„ które zdobywają jej miejsce
czołowe w najnowszej literatur~e bułgarskiej:
realistyczna konkretność 1 rewolucyjn' roman
t.yzm; dwa na plerwszy rzut oka sprzeczne r;e
sobą elementy znalazły w poezji jego szczę-

do filozoficznej koncepcji świata w zdarzeniach codziennych, błahych na pozór i drobnych. Ludz1e, zjawiska f fakty, które dla nas
nie przedstawiają głębszego sensu, które sta.ły
się dla nas pow5".ednłe, odkrywają 0<:2om poe
ty swe wnętrze, UC2ll go •w•J mądro6cl. aap
cz~ mu swe tajemnice, których słuchamy 1 •
chwytem ł zdumieniem jednocześnie, ieśmy
nie dostrzegli ich sami, bo znala•ł
łe poeta -'e
~ 1
1u
w krajach dalekich, n1e na nieznanych Iąd•~h
""'
I morv;ach, a w oh.du zwykłym, takim jak na

śliwą syntezę.

Drugą cechą charakterystyczną poezjł, .Jonk
owa, je„4\I c hodzi o tematykę, jest jego ml_._ wszystkich narodów, które walczą o
1o ś"c uu
ś"wolno c. Jest to owo poczucie sol1darności na
rcxłów, które rzuca bojowników na barylc11dy
narodów obcych, walczących o wolność. Jonkow napif!ał cały cykl wierszy, poświę<"onych
walczącej Hiszpanii.
Jednym z n!ch jeet
„List".

„_,

size, tyciu, które poeta czyni przedmiotem swej
twórczości. Jednym z wierszy, charakterystycznych dla twórczości Dakzewa jest „Lustro".
W S.
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W '75 ROCZNICĘ URODZIN
popularnością. Swladczy o t~ fakt, ft kslątHENRI BARBUSSE'A
kl jego wydawane były w Związku Radzlecw 75 rocznicę urodzin słynnegc pisarza Icim 105 razy w 22 językach. Łączny nakład
francusklego Henri Barbusse'a odby' s!ę w utworów Barbusse'a w ZSRR wynosi 2.000.000
Centralnym Domu Literatów w Moskwie wie- egzemplarzy.
~zór, poświęcony jego twórczości. Na wieczór .
BUDOWNWTWO SZKOt.;
l!cznie przybyli wybitni pisarze radzieccy, a
W roku bieżącym wyasygnowano w ZSRR
wśród nich przyjaciele Barbusse'a Leonid Le I na
budownictwo szkolne 126 ooo llOO rubli
onow, Ilia Erenburg l Leo Nikulln. Utwory Przewidzlane jest wybodowanie 135 nowych
Henri Barbusse'a clesza sie w ZSRR wielką sz_k6ł wiejskich.

I

I

I
I

W

NOWY TEATR W ARMENU

stolicy Armenii Jerewanfe założono newy teatr. Jest to już ósmy z kolei teatr powstały w latach władzy radzieckiej w stollcy Armeńskiej Republiki. Za cąratu Armenia
nie miała anf jednego teatru. W teatrze tym
grać będą ormiańskie i rosyjskie zespoły artystyczne oraz zespół Filharmonii onn!a6, skiej.

--~r· ·~-···---

ilustr. Jerzy

Kłopoty

J

-

Mam -

dramatycznej G pr.iyebod-..i 'ł.
jo.;de-n 11 Jej prz:vsięgł)"h galo';l:mtów.
- Nie ma pani w domu - Informuje ob.
i nikt nie chce ustąpić. Więc niech los roz
dumcwa.
tJracownica
strzygnie. Sierota wyciągnie kartkę z mie.1
- Niema? - rnzgl: da się podejrzłiwif' po
do której mamy jechat'.· \\'S:~y
scowością,
scy na urlop i już. Chociaż i tn.k i ta I( 1 r •1rzedrokoju wielblcleL
Ob. pracowniC1' domowa wzrusza ramiodzina będzie margała ...•
nami.
- Sam oan ehy?>a widzi - powiada \\l'tysęKi

Do

l-'R'7'C<:if'łEŻ r.HOOZĘ W JEJ Sł. KNI!

Zona
~~drowia

literata B. zanlepok<.jona stanem
sweco mę'ia, zaprowaddła ro clct le-

ey ••

A f!e razy dziennie ma 10 ~ł zajy- spytała pa:-t B.
- Mąi? - zdziwił się leka.n - Sk~d znoi• Ul PANJ l\fA ZAżYWACI
-

~ać?

ralną.

-

Cóz to znowu za 1aToczyst.M6 -

pyta

Je.

den z aktorów .
Nie wiesz? - cdpowlada dmgi, pnyT,lą.
pochodowi - TO S. IDZIE DO
BUDKI PO PAPIERO!olY.
-

dając się

s

~s
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rze'kl woźny służbiście ł zmilcnql.
Po chtvili do gabinetu W3Zedl Kopcftg.;
~
'
•
I
!i"Jek.
- 8erwus, stary, 1Jo slyp1a./Wt.' _;,,_, powital
go serdecznie Trzepalko. ·
- Niedobrze! - jęknąl\Kopoimze7e.

Ob. Trzepalko zmarszczyl~brwi.
Kraczesz! Dlaczego ni~obrzet Wcals
nie jest niedobrze! Wszędzie lriotuje się po
.
pratvę. Na każdym odcinku!.
- Ale ty przeciei nie 1oies:'Z, co ~ę ~fa
lo t - przerwal Kopcittszek•.
- No, c6~ takiegot POWie~ mote, t6

-

wojna wisi na włoskd To~ dobrze, ie tę
łajdaczkę wreszcie powiesili! • .Ale nie b6j
się - ten włosek jest dostatttcznie gruby.„

Ależ nie to„. CoA maczt~ gorszego•••
.... .Ach, ty czarna reakcjo/t - pNierwal
mu 8t1owu z westchnieniem Trzepalko zawsze ma.Qz pod ręką masę ·przero.źliwyclt
wiadomo§ci! Ale ja w tak-ie bzdury nłe
-

I

RĘCE

- Jam prawa ręka, we mnie wszystka moc i zdrowie
ja podpisuję, zatem - mnie należna chwała!
- Pięknie - jej na to Lewa z urazę odp.owi~ ale jednak beze mnie, czym byś być zdołała?
Prawa: - Ja „za" głosuję. każdy zna mą wagę.
ja władzom ścisklUD dłoń - tu •• :·gumentu ostrze.
- Nie tak znów dobrze zwra.cać na 5iebie uwa~ę odparła Lewa, figę pokazując siostrze.

· ~·
1.titsisz w to uwforzy6! - U3łlowal
,
wtrącić Kopciuszek.
Naczelnik Trzepalko byl wyrałnfe l'łle

wierzę!

-

zadowolony.
tobą ga<W.łl Kami~
- Eh, trudno
by człowiek przekonał, a ciebie nigdy!
- Ależ to bm:dzo s-mutna sprawa, po vro

z

,

~tu nieszczęście...

A my dodamy -

Sp6r zbyteczny był:

zarządzający jakimiś

r:--i

Sprawo~.tbwea spor•WJ opowiada z entnzjezmem w reds.kcJ o :rlebywałeJ łormłe lek1. oo.łłety Moczkt:
Obywatel Trzepallro słedzwl to swoim
.•• prubiegł w closl!.onałym CMsle 5 tłlo
metr6w. a potem fol!!CJ:e przeskooayl płoł WY· gabinecie ł pisał przemówienie M akademię ku czci... Zapukfl.no do drzwł.
soki na metr słedemdzlesłął••
- Sztuk.a - ~tm1hrąl jeden ze słucha.Ją.
- Proszę! - powiedzłal Trzepalk-0.
r.vch - PRZY TAKIM Rt.JZPĘDZI.Bł
Wszedl wo~ny.
- Panie naczelniku, Jakiś pan.INSCENIZACJA Pi\ZEDEWSZYSTKJEM
- Kto taki'
- Obywatel Kopcłuszek. Nfgdy ttt jtłJ<
Znany reiyser S. jest zwlaszci;a „maJsłrem•i SZC/86 nie byl.
od scen zespołowych.
- Ach, Karokk! Pro8ł~, prosM! To m6J
Pewnego raza dv„aj aktorzy (zrentlł wfelbl.
kolega!
szlwlny
ciele inistrza) skdząc w oknie cuklernł. wf.
- Zaraz poproszę obywatele 1'olegf .;...
dzą na ulicy tlnm lndzi i słysz!\ ple§ń chór-

rr·\AiESO'i:Y. „.„„„.GŁOS„„ll.
~

' · .'f'

poły.

Wróg p tkarz

Hm jednak z
kłopoty. Nie
- Czyś pan z Grójca? - przerwał mi z
oburzeniem Skowronek. - Nie tak było
przed wojną? A chyba! Ludzie pracy aiii
marzyć mogli o uzdrowiskach i radzili sobie wówczas zupełnie inaczej. Dzielili nasze
miasto na dzielnice klimatyczne i w taki
sposób amatorzy górskiego powietrza
oraz taternicy wyjeżdżali na Stoki, ci, którzy mieli niskie ciśnienie, sprowadzali się
na Doły, byli tacy, co oddychali zapachem
Chojen i inni, co szukali zdrowia na Zdrowiu .. „
- A więc jednak nikt nie miał kłopotów
z wczasami?
- No, pewnie, że nłe miał - burknął
Skowronek. - Bo jak mógł mieć, kiedy
wczasów pracowniczych w ogóle nie było ?.„
-

-

rys. Jerzy Jankowski.
l\16J narzeczony wa.ty 102 k1.
- O, to ilędzle panienka ~la clękle
:'
de małieńslde.
-

Knrol Kowalski

SZTUKA
.zauważyłem ze współczuciem.
tymi wczasami są dość duie
tak to było przed wojną„"

E. Tam.

- Jakie znowu nieszczęście? Nie md
~adnych nieszczęść/ Wszystko jest w po-i

sklepami

rządku!

właściciel rąk tych - Rękę Ręką myl
brał, gdzie mógł, obiema wciąż rękami.

ata

i

- Daruj, flle może
dla mnie •••

NIE ŻLEBY BYŁO Z MIOTŁĄ PRZEJSC SIĘ ł'() 1:YCH SKLt'.rACH
I OBIE RĘCE DOBRZE TĄ MIOTŁĄ PRZETRZEPAC.

- Nie, daj mi spokój! - toybiichnąl 01'.
TrzeP_alko. - Mam tego dosyć/ Możesz się
n ogniewać, jeśli chcesz, ale powiem ci, że
·nam dość twoich idiotycznych biadaM Zro
nisz mi laskę, jeśli sobie tera~ p6jdziesz!
"'hcę mieć spokojną gloicę do pracy. Piszf}
właśnie przem6wienie na akademię ku czci:
•1 taki przyjdzie i bajdurzy!
- To wcale nie bajdurzenie. tebyś tvieizial. jnkie to okropne.„.
- Co: znowu mnie straSZ'!Jsz'' "Bardzo
~ pn?epras:::am, ale nie mam czasu na plot
k1. Obywatelu Józefie, wyprowadeić tego
·
pana!
Gdy p. Kopciuszek znalazl się na koryta•
rzu, powiedział tragicznym głosem do wo:f·

POETA

I

ZECER

Poeta pewien,
rok niejeden,
wpadł raz na temat,
dwie noce i ju7 jest poemat,
oddaje go do druku.
milczał

_. łło, ho! - pomyślał - - tot narobią huko1
A trzecit'j nocy, kiedy 7.asnął w1•7eśnie,
jakiś się człowiek zjl!wił przed nim we §nie.
- t::zego ci trzf'ha? - p0t>ła się r:vta
- CiP.biel - otrzymał odpowiedź z kopyta - Czytałem twój poemat. Po~ąć go nie umiem.
Ja nie rozumiem
postępków ludzi. jakich prwdst=twileś w pracy,
bohaterowie twoi to jacyś maniacy
duoi i puści. Gdzie~ ich rnuważył?
Skąd wytrzasnął<>ś? A gdy mam być szczer:,.
czemt. skr"!:vwdziłeś i t'?.emttś spotwar~ył
nacz:vch dz1slejszy~h 7.ywych bobE>łerów?
- Jak ~mlesz wydawaf c<irł !>'dy móz2'iem nic nie cbwy1<1sz?
- J>OPh kl'Zykttął gl'of.n!P! - Z profanem „i;- ~arłam!
- Niestety, muszę czytać! Przecież czcionki s!{ładam!
rys Jeny Jankowski
MówHem c~ żebv~ ni ~hndnłto "" ełnń.
n, teraz dzieci bedą r.fl'gnwate.

I

karza.
- No, eilł - ~"rfadczył eskulap po aU!łkuJ.
tacjł - mężowi pani potrzebny jest bezwzlęd.
cy spi>k6J. Zu.t.z zapiszę środek uspaka)BJ1'-
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- Właśnie. Względem wczasów. Bo to,
ll:>zumie pan, teraz człowiek pracy dostęp
do wszystkich uzdrowisk w Polsce posiada.
Chce naprzykład brat nasz do Krynicy?
Proszę bardzo. Do Ustki? Czemu nie? Do
Kudowy? Owszem, a jakże. Do Jastarni?
Chętnie. Także samo do Cieplic, do Między
zdrojów, Szczawnicy; Krynicy czy Spały...
- No, to chyba bardzo dobrze?
- Hm, - westchnął Skowronek - i dobrze i niedobrze. Osiołkowi, można powiedzieć, w żłoby dano. I to wabi i to nęci.
Moja stara, nie, tylko nad morze by jechał'1. - Nie mam - powiada - co na siebie włożyć, ten jeden tylko kostium posiadam porządny, kąpielowy, więc mogę jedynie do Jastarni albo do Międzyzdrojów.
Mój synek, Heniuś, do Kudowy, albo do
Zakopanego się wybiera. - W góry - rze
cze - w góry - jak mówi poeta - miły
bracie, tam swoboda czeka na cię!
Moja córeczka, Genia, uparła się na Ustkę, a ja znowu do Ciechocinka bym posunął, bo mnie trochę w kościach łupie. Ma
się rozumieć koncert z tego w domu jak
cholera. ~ona zawodzi: „Morze, łl48Ze morze, będziem ciebie u>iernie strzec", Heniek
intonuje: „Czy 1Jamiętasz tę noc w Zakopanem f". Genia illSzczy: „Ustka milczą, du3%4 śpiewa", a ja dokładam basem: Bo to
jest Ciechocinek, pelen slońca i r6ż„„" -

. . _....,.

dzytą

odparłem.

•
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DOWÓD

o

wiedział.

- To się dobrze składa. Chodź pan do
mnie do chałupy.
Poszedłem. Skowronek poprosił, abym
usiadł, sam zaś zaczął wyjmować z szuflady jakieś zmięte kartki, które następnie
uważnie i w milczeniu wkładał do damskiego kapelusza.
- A gdzież pańska małżonka? - spytałem, aby przerwać kłopotliwą ciszę.
- Do znajomej pos:da - odparł Skowronek. - Po sierotę„.
- Po sierotę? - zdumiałem się. - To
dziecko chcecie adoptować ?
- A k~óż mówi o adoptowaniu dziecka?
Dość mamy zgryzu z własnymi. A sierota
potrzebna do ci!łgnienia.
Ponieważ wyraz mej twarzy musiał być
- jak to się mówi - głupi, przeto Skowronek przystąpił do bliższych wyjaśnień.
- No, cóż się pan tak dziwuje? - rzekł.
- Nawet loteria państwowa sierot' używa.
Podobno najlepiej losy podbierają. A więc
ja też„.
- Losowanie pan urządza?

---·--~-

Jankow~k!.

z· wczasami

. Sezon wczasów jest już w całej pełni. Pe
fabrykach, warsztatach i biurach, w tram·
wajach, i na ulicy słyszy się stereotypowe
pytania: kiedy masz urlop? Dokąd jedziesz
na urlop?
Nie ~hcąc się uchylać od sezonowego
swyczaJu, ,zadałem dwa powyższe pytania
mojemu znajomemu z Fabryki Folowania
Teatiiy, ob. Skowronkowi, gdym go spotkał
niedawno w okolicach Wodnego Rynku. Ku
memu wielkiemu zdziwieniu Skowronek mimo panującego upału - odniósł się dość I
chłodno do tej ankiety.
- Masz pan wolną chwilę czasu? - po-

-~·•-.-:"'~-·-
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1 za en on mnfe wyrzucl1. 9

Dlaczegó

trinie obraził'! Przecież ja mu tylko chci<J•...,m . nir'P1hieć , że mi żona zachorowała i

;l'lfrZPnu:ię p'ieniędzy na operarcię„ .. O po"'1'"~ kę c'hcinlPm go prosić, a on na mnie
~J
~l,•r:r..,•11 if'lk '1?(1 ł11.<!(1 ]r()1n•łP

'.„ • '

W ~1.asif' poiaro. któ'"Y wybt•ciłinął nocą w
··wnym dt>nm, d7jefny pftdof'cer strc.t;- 01" f•We; ratuJt> ;r, pł<·mieci pogr:i?oną we 4nlej
'nn«' Par nr• dl' hud~I I - widząc się wv ra.
·•' flr>a<' b ful~donri a~111 poiarego - \\•ylrrzy.f
nJt-

POECJE C7.MlF,M Nll<' '7.A WADZI
t'OSł..UCHAC, CO MU ZECER ROZSĄDNY PORADZI.
NrEJBI:lN~\\Til

(Przełożył

ciebie ta1cJ ale nie

ł.ł-1

;lJ?(H·t "'.f:~Pm :

..\f'h ach. p ~nle m"'aiaka, je1df'm nie
•>:tana.. co l&ć!2ie o nas powi<'~zą. NJECB
-

J. K.).

;. AN !>R~l'NA.1MNIE.J ZGAS~ SWJATŁO!

Ao:

Polska Ludowa otacza specjalną troską i opieką
matkę oraz dziecko
·świadczy o tym rozległa
akcja urządzeń socjalnych, domów matki I dziecka
przedszkoli i żłobków.

Op~ eka nad matką
i dz\ec11r em
'\N dawnym pałacyku Niemca Maur era przy
ul. Zubardzkiei nr. 6 Wydzi ał Opieki Sp olecz
nej Zarząd u Miejskiego prowadzi Dom Matki
I Dzif.::ka.

i spotyk am y je wśród strojnych su)d en popo-

Dom ten posia da 25 miejsc dla ma tek i 5
m:ejsc dla kob ·et ciężarnych. W chwili obecnej. w 4 sło n ecznyc h sypia ln iac h prne byw a 19
k?b.ct Per~one l dornu jest moly i op rócz pranta wszys+kie_ czyn n ości 9ospodarrze ja k: p'ele
n:e w ogrodZ1e, sp rzą t an i e, gotowanie, mycie
n aczyń pozo s t ają w r ękach matek d yżu rnyc h .

łudn iowych . Czarna ga rsonka, eadem ons trowana na ry sunku, uszyta jest z jedwabi u. Jedyną
je i o zd ob ą s ą guziki i płaski haft, będący
I przy bran tem k arczka. Zarówno g uziki, jak
i haft do gł a dki ej ciemnej sukni stosuiemy .„w

i

~ ;~

Do demu tego przycho d z ą maiki z niemoSpecjalna wysł a nniczka przeprowadza wywiady w szoitalach i klin:kac h i kobiety nie maiąc e opieki ski erow uje do Domu Mat
~ i i. Dz' ee ka J edynie ko bie ty c i ęż arne -igłasza
j ą s :ę same Z na j du ją tu sch roni enie i kob iety
o.T)US·z~zone przez m ężów . Nie rzadko zjaw i aj ą
s ę łez męż 0 tki by p rzepę d z·i ć urlop m a c ie rz y ń
ski i inne, któ rym warunkj mieszkaniowe n •e
pozwal;i 'ą na odchowan'e dzieck a w domu. j
W iak ł adz:e z n a1dują się t e ż dziei::i matek pra-1
c uiących w m i e ście. O t r zy mu j ą one za miniw lętami.

m al n ą opłatą wyżyw'.e n ' e

i o pi e kę.

Spe cja lną

o pieką otoc·zona jest mai k~ samotna, otrzymu-l'

je ona p omoc w wy tocze niu proc esu o alimenty i dow:edzeme ojcostwa. ·
Wśró d podopier znych zakła du wiele iest koNa z ał ą, zonych rysun kach przedstawi amy
Tak: praktyczne w noszeniu garsonki (suknie
b 'et broniąc.ych s i ę przed sk ierowaniem spra- r.as.3ym Czy telniczkom modele sukien dam- dwuczęściowe) sta1ą się znowu modne tego lawy na drogę S'1d o wą nie rozu m i e j ąc j ak ą tym sl, ich, bielizny, oraz płaszczyków dziecięcych. ta. Noszone są jako ubr:"~- pr!~~ołudniowe
krzyi•r d~ ro b ' ą swem u dziecku na
przyszłoś ć .
Opi!:ka Społeczna czyni WS'l:ystk o by zapewnić
opuszczonej matce i Jej dzieck u wł aściwą opie
kę. Daje im do dysp ozyc.iJ wózki dla dzi ecka,
· .·
~
·
piec;orazowe od żywian ' e ml eczne, słowem dba
dzi·eci~
o ic h pot rzeby materialne w m i a rę swych mo-1
rosn~
I
żl :wości.
W pięk ny m ogrodzie PZPB Nr. 8 w Lo d z1· I mu j ą t utaJ· swój „z"ł obk owy' ' s t r ój , t u t ez·
P oważn e za rtan ' e ped ~ gogioi:no - op i ekuńcze znaj duje się da w ny pałac Bidermanów. Zmie przychodzą matki robotnice karmió swe
~ !>ocz):wa n~ barkach k1erowm ctwa Domu Mat niły się czasy , zmieniło si ę też przeznacze- maleństwa co 3 godziny. Żłobek~ jest luksuk t, ktore d ązy ~o odbudo.wy w i;iatk ach op1;1sz n '. e tego budynku . Tam gdzie ongiś odby- sowo urządzony. Odgłos naszych kroków giczo nyc h poczucia własne1 wartosci i odpow.e.
. '
· · · ·
· kk
h d
h D
dzialności za przyszłość dziecka
wały się huczi:e bale 1 raL~ty, mamy dzisiaJ n:e w mię ich i puszystyc
ywanac . z.ie
w .1,. 1 . .d
ł .
przedszkole l złobe k. Oto Jesteśmy w hallu ciarnia ma tutaj używanie, bawi się bez najysi ~1 e nie 1 ą na marne. Ma o iest ma- 1
t
·
h
d I ·
· "ć
· ·s e· b
sk I en'
· lub p tłu
tek, które dz iecko swe porzuca j ą. Dom Matki
ecz c~ _o.1 ~1e c c~ na~ a .eJ wpusc1 . .T rze- mrue)
z J o awy
a ecz 1a s 1ę
o cze
i Dzi ~ c ka wypełnia swe zadanie, stając się b~ zdJ ą C w ierzchnie. o.~ryc:e I ubra~ s1_ę '!' nia. A oto gabinet lekarski, w którym „króoparc1em moralnym i materialnym ci.ta samot- b1ał . y fartu ch. Tuteisze p1elęgmark1 p1lme luje" doktór Izgur, wielki przyjaciel dzieci.
nych ma tek.
przestrzega j ą
zasad h igieny. Przestronny
Teraz zaglądamy z kolei do sali niemoz. W.
hall służy do rozbierania dzieci, które otrzy- wLąt, w której widzimy małe białe łóżeczka,
a na środku pokoju kojec. Dalej jest sala
„raczków''. Sala ta służy również do poobied
nich drzemek, przy czym ze względu na małą ilość łóżek „raczki" sypiają tutaj na zmianę ze „średniakami".
Kierowniczka :Hobka, młoda energiczna nie
w Paryżu
wiasta, ob. Wanda Dąbrowska dowcipnie zaW u bi e g ł y m tygodniu nastąpiło w Paryżu chin podkreślił , te za przykładem Zwią-iku Ra· uważa, że 1 wśród „raczków" mamy wielouro<:zystr_, otwarci e M i ędz y narodowej Wysta- d:;: eck:e",Jo inne kra je musiały również zagwa· warsztatowca, który śpi 1 je za czterech.
wy Kobiecej, na któr ą eks pona ty zostały do- rantować kob ietom prawa. We Francji kobie- Wreszcie ostatni pokój to jadalnia. Mebels•arczone przez o rga n:zacje kob iece 42-cb ty w pełni w ykorzystują przyznane im po bi fantastyczn '. e
małe, niczym w „Królewnie
państw Europy, Afryki. Am eryki i Azji. Uro- wojni e równouprawnienie.
W Zgromadzeniu
czystość
otwarci a o dbył a s i ę w ob ecności Na ro do wym -ias iada obecnie 38 kob iet. Fakt, Snieżce". Miło jest popatrzeć na pulchne i ruprzedstaw:cieli korpusu dy plo ma tycznego, pa r· że s p oś ród nich 26 jest komun istk ami, przyno- miane b~aki pałaszujące obiad. Cały perIii politycznych i szerok ;ch rzes'l publiczno- s1 ho nor tej partii.
sonel żłobka z ob. Dąbrowską na czele liczy
ści. Otwarcia wys taw y d oko n a ł y profesor IreNa Mi ędz y narodowej W ys tawie Kobiecej lO wykwalifikowanych pielęgniarek. W tej
na Joliot-Curi e o raz p rzewo dn ic z ąca SOFA zademonstrowano w formie wykresów dorobek chwili w żłobku wychowuje się 29 dzieci przy
pro f. Euge nia Cotton.
s :wl ec zno - polityczny kobiet pos-iczególnych czym obliczony jest na maksimum 40. DziecNa sp ec ja lną uw ag ę zas ługu ie przemówie· narodó w. Poza tym wys tawiono szereg ekspo· ko pozostaje w żłobku
do trzeciego roku ży
nie, wygło s zone n a otwa rci u wysta wy prze1 ni' \ów
,il us tru j ącyc h wytwo ry rąk kob' ecych cia. Każde dziecko bywa do roku codzienwe1era na francuskiego ruchu demo kratycznego, Marcelego Cachin, któ ry stwi e r dzi ł , 'ie w p0Hczególn ych państwach. Pawilon polski nie ważone, przy czym specjalną opieką ciewi a ud z:at kobi et w odbudowie I w szą się oseski które waży się przed i po kar„św i at
dop'ero w1>tępuie na d rog ę równo - o-rndsta
~a lce o wyzwoleni e haju. Liczne fotog~a fi!!
uprawn'enia kobi et 'i p ozostało jeszcze wiel e i "' Ykresv
mieniu a to celem zbadania czy dziecko nie
dokume n tu ją o siąg n i ęci a kobiet polprzesądów do 7Wdkren ia w tej dziedzinie. Ob· ~kich. W:elki m po wod-ien iem cie6zą si ę wv- ot :zy~ało .z a . mało pokarmu.
Również co6('rwujemy wszędzie u5ilowan ia reakc ji -imie· robv polsk if'qo prz em yslu ludowego. Ogólny dzienme dz1ec1 są kąpane. Z~obek przy ~Z~B
rza · ące do tego, aby utrzvmać k n b11:>t ę w jei zachwyt wzhudzają wys tawione kiE my.
1 Nr 8 pows t a ł 10 lutego br. numo tak krotkien ' ~k • m · i llDOkarzaiącym położe n iu. K ie d y ś od ·
. d
d
w ys t aw a Ko b"!eca •„1 ~ .1 ęki· go okresu
czasu
należy on jednak do wzoro.
„
m?w.ano jei duszv, te•az zap rzecza s i ę je j P·
•
M • ę zyna ro owa
lementarnych praw ohywa telskicb ". W dal- swej a trakcyj n ości g ro madzi tłumy 2wiedza j ą· wych mstytUCJI tego rodzaJu.
I
Z. Pośpiech
<zvm f"'ą 'l u swego przemówi en.;a Ma rcel Ca- n c h.

I

Hl r
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Międzyrarodowa

odmiennym jaskrawym kolorze.
Następna garsonka wykonana jest z wełnJ'.
Służyć nam może jako ubiór na chłodniejsze
dni lata. Trzec~ a sukienka będzie odpowiednim
strojem dla kobiet szczupłych, wykonana jest
ona z tkaniny jedwabnej w pasy. Różnokierun
kowe rozmieszczenie pasów stanowi jej głów
ną ozdobę. Spódniczka tej sukni układana jest
w plisy.
Nowa linia sukien wpłynęła na zmianę faeonu noszonej obecnie bielizny kobiecej. Na H•
łączonym rysunku demonstrujemy haleczkę, do
pasowaną krojem do modnych obecnie sukien.
Płaszczyki przeznaczone są dla dziewczynek
w wieku od lat 3-8. Wykonane są z tkaniny
wełn i an'ej dość grubej. Nose:one być powinny
w chłodniejsze dni lata i będą n i ewątpliwie
stanowić pożyteczną ce;ęść garderoby dziecię
cej jesienią.

Wystawa Kobie ca

otwarta

E

żb~ "ła

kojny ogień. Zdobyła się kiedy§ na odwa- Ja bym się bez niego zestarzała - m6aby jednemu z profesorów wyjawić swo- wi uśmiechnięta siwa kobieta o młodocla
ie niezupełnie jeszcze skrystalizowane parny- nych ruchach. Popatrzc'. e na te drzewa. Czy
s ły w dziedzinie hodowli owoców. Profesor wś.ród nich można myśleć o śmierci? Toteż
uśmiechnął się grzecznie i pobłażliwie:
ludzie żyją tu długo .
spęd z iła ze swym mężem , młodym rewolucjo- Ciekawe, ciekawe„. Ale to pomysły na
- Parę dni temu byłam na zabawie we
ni s tą na zesłaniu na Syberii. Po rewolucii dalszą metę. Już my i Wami tego n le dacze- wsi, tu w okolicy. Tańczyłam tam z czterewr ócili do rodzinnej wsi, ale płachetek nie- !rnmy...
ma staruchami w kole - mieliśmy razem
urod zajnej ziemi, nie chciał wyżywić nawet
Uparta Gusiewa - doczekała. Po 10 latach chyba z 500 lat.
owojga· ludzi.
·
;:ludiów w 56 roku życia uzyskała upragnloGusiewa uśmiecha się do ludzi ! do drzew
Brak nam Po prostu wiedzy rolniczej, zde- ny dyplom i - wymarzone dla siebie stano- i poucza gromadkę zapatrzonych w nią uczcyd owali i w łapciach i żołnierskich pła- wisko - agronoma w Soczi, w sadzie owo- niów, którzy chciwie chłoną każde słowo;
ców podtropikalnych. Soczi dało jej możność ·zując, że nie zdobędą tej mądrości na żad
8 7 czach zjawili się w Akademii Rolniczej
Gusiewa m i ała ·wtedy 45 lat, jej mąż ponad dokonywania eksperymentów, ich arcysłodk 'lym fakultecie.
- Róśliny są jak ludr.ie _ mówi do nich
50 . kę. Był to głodowy rok 1921. Studenc' ·ezultat jest do dziś przedmiotem nleustan. k .
. d
„
(
.
.
,, nego podziwu doświadczonych profesorów.
Gusiewa - mają swe dobre r swe smutne
1
1
11
1
m1esz
W d z1en
· • sw01c
· h 72 uro d zin
· G usiewa
·
M 1 a 1 w rozwa
{; . one]
d · „ . aczy
k w1
.1 „1 pn J
zna ch w1·1 P.. K'1edy s i· ę czują dobrze rosną ła_, os . 1:wą, przyd . ,m ~ e:kząc~J " odp~ińce
ł sphę lazła się znowu. w Moskwie w wielkim audy- 1 :in'. e, kwitną, owocują„. Człowiek' tnusi drzeuza 1 noce na . 1: s1 ąz ami, w zie s uc a- 1 ·
Ak d r R 1 ·
j
db
b
'ł
•
·
i ą c wykła d ów. Na drugim roku studió\Ą. ,ort~~
I a -~md l kto ~~z;
Y
~anty! w~~ pomagac, aby wydobyły z siebie, co
u.m arł . na tvfus Gusiew, umarła i ctSrka, zo- 'we] yser ~CJl 0 ors ieJ .
ozprawa 0 · 'laJ epsze:
.
. .
· ł d . k
G .
. . ł ~zyła wpełn 1 e nowego sposobu hodowli drzew
- ZdaJe ml 111 ę czasem iż jestem rzeźbias t a wiai ąc ma
e.
z1ecd o. . usiewa
os1w1<;
1.. ?. -nan d arynowych 1· · k
· d z:a
· ł Je
- d en z ie·
· · ~zem ze
· potrafię
· koronie ' drzewa
·
.
ł
.
.
Ja
powie
:ladać każw 46 ro k u zyc1a . a 1e a 1eJ uczy a s i ę p1 1me
· • .,
.
·
·
. k
d
. ;
f
ó
,oponentow
prof.
Szr1tt
praca
ta
okazaią formę.
t y lk o, ze u z 11m1en .u pro esor w - przy- I
.
.
·
·
·
·
·
.ł
kł d
•
.
d
.
k
'
la
się istną rewe1acJą - prawdziwą „studruą
- Drzewa s : ę radują gdy są piękne _
ch 0 d z1 a na wy - a y ze sp: ącym z1ec iem na
d ś „,
· ·
' ·
mą ro c1 •
dodaJe cicho stara ogrodniczka, patrząc w
1
rę m .
Zaraz na drugi dz' eń Gusiewa 'Aryjechała zalany południowym słońcem sad - one naw siwej głowie Gusiewej palił się n!espo- z Moskwy, śpiesząc do swego sadu
wet śpiewają, tylko ludzie nie słyszą'' .•.

Gu-;iewa-w eszc1?ka owoców

gę ,

Zaczamowany ogród cudów
Z loc ą

s ię

sł ońcu mirndarynowe drzewa ,
owocem. W ierz yć s i ę nie chce,
7e te clelikatne kruche ga ł ąz ki n ie załam i ą
się pod sło d k ' m cięż a rem. A owoce to n iezwykle. - Manda rynki te jada się razem ze
skórk ą , cie n i utką , aromatyczną i n :e mniej
sł0clką , n i~ miąższ owocu.

w

gęst o o ~y p a n c

A to aleja „d w up i ętrowy ch„ drzew.
W
gór ze złocą s i ę duże, ciemne, niemal czerwone pom araii cze, a dolne g ::1 J ęzie ug:naj <!
si ę pod ci ęża re m j asn o - ż óltych cy tryn.
Zan im o p u ~ ci my te n zaczarowany ogrórl
cudów w Soczi pr zypatrzm y s '. ę siwej . sta rej kobie cie, k tór a notu je coś na drewn:an.vch tabliczk ach , zaw ie$zonych na drzewach
Tn ona, t6 !ilrze ~ zło 70-letnia staruszka wy'1oc1 owa la owe n ieznane przed tym gatunki
:iwo ców . Od rnku jest doktorem nauk rolniczych , a przed ty·m „.
- El żh ' et a G11$icwa , uboga d7.iewc7.yna
w:eiska n ieł a t wą m i ała młodo ś ć. S ze ś ć lal

„ OGRÓD-GIGANT" ZBIERA GIGANTYCZNE
PLONY
Na Kubaniu, w rejonie Krasn „d11n;khn.
znajdu je 6ię sowchoz (majątek pan,:w'lWYJ o
nazwie „Ogród-Gigant". Nazwa ta .:est całko 
wicie usprawiedliwiona. W 6owcl1oi;e ł.to·
wiem m i eśc i s i ę najw i ększy na św · e c .e ogród
Obs-iar jego wynosi 2.219 hek ta rów. W og!o
dz ie rosną na j różn i e j-sze gatunki ! a:Jł e it, g rus• ek, śl i wek, czereśn i , moreli itp.
Zespół pracowników tego bajec-inego ogro·
du p11ewiduje, że plon będz i e w tym •oku olbrzymi i można będz i e dostarczyć pans:wu do
6 n. '. lionów kq owoców.
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H' krainie nieludzhlch

przeciwieństw

o

miasto

· Nowy, szooty numer „Lewego Toru" otwiera artykuł członka CKW PPS, tow. FeHksa Baranowskiego, omawiający najwazniejsze zadania organizacyjne, stojące w chwili obecnej
przed Polską Partią Socjalistyczną. Do zadań
tvch _na.Jeżą „największe uporządkowanie dotychczasowego s.Lanu organizacyjnego", to jest

tej najlepszej ideologii,

na jaką stać polską
przewodzili najlepsi Judzie.
„Tak, jak wybieramy, jako najlepszą ideologię
marksizm leninizm, szczytowe osiągnięcie
św;atowego i polskiego ruchu robotniczego,
lak powinniśmy wybierać najlepszych socjalistów - marksistów, najbardziej, gruntownie
klasę

robotniczą,

,,pełne wykonanie J zak4Jiczenie akcji weryfi- .zaznajomionych z teorią i praktyką marksikacyjnej", dalej „oparcie struktury Partii na zmu, naszych towarz ·szy na delegatów. Mię
crrganizac1ach fabrycznych i zakładowych oraz dzy ideologią i sktadem personalnym czołowe
p1zeorgcrnizowanie kół w ten sposób, aby nie go aktywu zjednoczonej partii winna istnieć
przekraczały one liczby 100 członków.
śc~sła odpowiedzialność". W zakończeniu tow.

- · Praktykll. dotychczasowa wykazała, że or- Baranowski mówi o konieczności opanowania
gan1zowame Partii na podstawie miejsca za- nauki marksizmu - leninizmu.
trud'tlienia {a nie miejsca zamieszkania) daje
'N artykule pt. „Szkolenie na etapie zjedoo"l\'lelkie możliwości mobilizacyjne, wzmaga czeniowym" kierownik wydziału szkoleniowekarność i dyscyplinę partyjną".
go Komitetu Centralnego PPR, tow. Helena
W dal45zym ciągu artykułu tow. Baranow- Kozłowska (Ola) pisze o szerokim rozmachu,
«'ki omawia zadania, stojące przed PPS w z wiąz. jaki w chw'.Ji obecnej przyjęło wspólne szkoku z kampanią wyborów na Kongres Zjedno- lenie.
czeniowy i zebrań przedwyborczych, na któ„Do 1 czerwca na terenie caJego kraju porych „będą omawiane zasadnicze zagadnienia wstało 735 ośrodków wspólnego szkolenia,
ideologiczne i rozwijane podstawy platformy
ideowej Zjednoczonej Partii". Autor podkreś

z tego 318 kursów przy zakładach pracy. Zaplanowano na na/bliższe dwa tygodnie jeszcze
la kon;ec-zność tego, „aby skład osobowy de- 917. Już dzialajqce kur~y obejmują powyiej
regatów był najlepszy, najstaranniejszy. Cho- 40.000 członków PPR i PPS. Można przewidzi bowiem nie tylko o to, aby ideowo zespo- dzieć, że 1-szy turnus obejmie 70-80 tysięcy
lić w jednn~ć to,
co najlepszego miały obie towarzy.szy. Jest tn lic1brt, która przewyższa
,:ia tie w wej histoni, programach i konkret- znacznie obiętych dotąd odrqbnq siecią szkonvch r:lzialaniach, ale chodzi także o to, aby leniowa PPR i PPS".
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1,Bratant!k" uśmiechnął ·się pobłażliwie i

J!)rzeszedł na język niemiecki. Major, który
b:egle władał tym j~zykiem, odpowiedział mu

również po niemiecku Już po kilku wypowiedzianych przez niego zdaniach Misza ·twierc>ił. że kapitan Hans Spejer bynajmniej nie
zc:pomniał ojczy~tego języka. Powiedział o
tym z przyjaznym i uprzejmym uśmiechem
Amosowowi.
- Bardzo mnie to cieszy - skromnie opuf!!il wzrok ku ziemi Amosow - przecież mus.ałem n;iwet myśleć po rosyjsku. Ale skąd
pan tak dobrze włada językiem rosyjskim?
- Skończyłem rosyjską i;zkołę. Wogóle.
dosć dobrze znam ten kraj i tych ludzi zagc.dkowo utmiechnął się Niemiec i po chwlli
dodal:
· - A
Cf:r? -

może prze&zl'byśmy sie t;ik na spastąd do dworca towarowe-

C1y daleko

~o?

- Kilometr na3wyżej-odpowiedział Amollow - pokażę panu jednocześnie nasze mia.steczko - Ale wie pan - doda! z pewnym
wahaniem w głosie - może lepiej, by pan
triniej stykał się z na5zymi ludżmi. - Uważam, że nQwe znajomo<ci moga poważnie za~odzić w przeprowadzeniu nasze~o i;ilanu.

przechodniów. Nie da! jednak poznać po so- / szka" i szybko powiedział cichym gl-0.sem~
~
bie, że i jego ogarnia jakiś dziwny niepokój.
- Zgadłem! Ewakuacja już się rozpoczę
Spostrzegawczości Miszy również nie uszły te ła, ale oficjalnie ludność o tym się dowie za
c,bjawy napięcia. Uśmiechnął się nieznacznie j~.kie dwie godziny. Chodźmy prędzej do <io•
i wycedził przez zęby, nach'ylaj ąc się prawie mu, należy niezwłocznie działać . .
de ucha Amosowa.
Rozkaz ewakuowania miasta istotnie by!
- Prawdopodobnie coś zaszło w ciągu tych już wydany. Amosow zrozumiał, .ze nie wolno
k:·ku godzin, któ!"e spędziłem u pana. - Zre- rr:u ani chwilę spuszczać oka z Miszy aby ten
~ztą domyślam się, o co tu chodzi. Front się własną ręką nie zdecyJował się na jakąś dy„
zbliża z każdą sekundą...
wersję, co b~•ło szczególnie niebezpieczne w
Amosow nie odpowiedział na tę 11wag~, rzu- ti;k ważnej chwili. Jednoczdnie major FroWszak pan wje, jaką uwagę zwraca na siebie coną przez Niemca, ale poczuł, że ~erce jego tow przeżywał głęboką rozterkę. Nie wiedzia?
na prowincji każdy nowy człowiek?
zciczęło bić mocniej. Zdawał sobie spr;1wę z co robić. Czy ma zameldować o wszystkim swo
Misza zgodził się z tym i ze smiechem oznai- tego, że Niemiec prawdopodobnie ma rację. im władzom i natychmiast zatrzymać Miszę,
mił:
M:sza zlekka trącił go ręką i szepnął zna- czy też nadal odgrywać rolę kapitana Hansa
- Niech „wujaszek" będzie zupełnie spo- cząco:
Speiera? A„esztowanie Miszy nie przyezyn:ikojny, nie mam zamiaru r'lzszerzać kręgu
- Pośp;eszmy się. Chod7.my prędzej na k by się do wykrycia całej sieci organizacji
swoich znajomości, poza służbowymi oczyw1- dworzec. Mam wrażenie. ż<> ewakuacja v:isi szpiegowskiej. Zresztą w wyobraźni ma3ora
ście. Mair. wrażenie, że jeżeli wszystko pój- ~ powietrzu. Mt.:simy się śpieszyć z wykona- snuły się nie3a,;r,e zarysy śmiałego i ryzyko·
ozie jak przewiduję, to Zareczanie i tak będą n ie m na~zego zadania. Byłoby to bowiem bar- wneg0 planu .. A major Frołow był z natury
mieli wkrótce sposobność dobrze mnie po- czo na czasie.
ryzykantem ...
zr.ać!
Gdy przyszli na dworzec panował tam nieDziałając pod mask'i starego Amosowa, mr
Gdy wyszli na uli-:.:, prawie nie spotkali bywały ruch. Korzystając ze ~wvch uprawnień jor zapamiętał znaczą -e spojrzenie, które rzuprzechodniów. Był ja ny i pogodny dzień wrze ir.spektora technicznego, dcle.!!owanego przez cil mu na stacji komendant miasta. Postanośniowy.
h? ministerstwo, Misza zwrócił się odrazu do na- wił jaknajszybciej skomunikować się ze swo- Czy u was zawsze tak pusto na ulicac . czelnika stacji, który właśnie w tym momen- imi władzami. Ze względu na widoczny po- zapytał nagle Misid
cie rozmawia ł z jakimś wys;:ilrn:r. of.ceremk o śpiech, w jakim odbywała się ewakuacja, na"kt ·
- O tej porze urawje nii;dy n1
me spa- energicznej lecz zmęcznnej t varz:y. Był to o- leżało działać zdecydowanie i niezwłocznie.
ceruje - odpowiedział Amo&aw - zresztą mendant w:>jskowy miasta Zareczaó.ska. Ze Ale jak postąpić z Miszą? Niemiec uprzedził
rr.ienkam na krańcach miasta. W śródmieściu zdziwieniem po;:iatrzvł r.a Amo~m.va, który od_ wszak Amosowa, że należy jaknajprędzej
rc.nuje większy ruch. Zaraz się pan o tym "t.:edł skromnie na bok. wówczas gd:v Misza {lrzystąpić do wykonania zamierzonej dywer„
przekona.
tonem przełożonego zwrócił sie do nac:>.Plni- sj<. Jak dotychczas ufal Amosowowi i osoba
Istotnie, w śródmieściu panował ruch ka stacji z jakimś fachowym zapytaniem Ko- „kapitan::i Hansa Speiera" nie wzbudzała w
Coraz więcej ~otykało się wojskowych, a uli. mendant nie wtrącał się do rozmowy Miszy nim żadnych wątpliwości 1 podejrzeń . Ale
eami ciąi;nęiy przykryte szzrym brezentem j z naczelnikiem stacji, ale wyraźnie się nie- zwlekać z wykonaniem zamierzonej d:ił,ver•
ciężarówki, załadowan;> skrzyniami. Doświad-, CJE'rpJ:wił. Zamienił znr.czące przelotne spoj- ~ii byloby zbyt ryzykowne ... Niemiec mógł
czone oko majora Froława spostrzeglo wyraź- rzrnie z Amosowem i zdecydowanym ruchem powziąć podejrzenia, a to było nie na rękę
rie zcienerwowanie. któn• wyrzuwa~o ~ię ju7 "OC'iflgnąl nacze;nika st'.lcii za ręk::iw.
Frolowow.i, zwłaszcza :z.e względu na JeR:o
w mieście i odmalowywało na twarzach li~znych
Misza wrócił d-0 czekaJ<;i.ce.a.o na11 „ wuja- plan.
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Mimo obfitego urodzaju na truskawki,
i\{lrast itp„ ceny tych owoców nie są ciąg·
le jeszCTe dk ki.E" e.il Szet'<>k r 111.M I dnnści pracującej. Winne są temu „praktyJ.i" pośre<Inlków handlowych, które ·sprakg c:zer • 11, 1 os"ltując:y '
wia}ą, i:i; np.
hurcie 50 zł, w dt!lalu kos-iłuje :Z00-220 tl.
Najwyi;szy czas te rajskie ~lMnnki 'lla
·odcinku ~wocarstw'\ odwrócić: owoc mu'>l
„DOZWOLONY", llfi·
być dla wszystkich
tosntasl złodziejskie pra.ktykl z owocami ZAKAZANE!

ie.sllrnńrow. Ol ok ro' 7)\r.ń 1nalr.żć sir, u11owocz. nleniem metndy
KwAStla 1lihwidttwani;i łoou mies1l<a
budownictwa
niowego stala się jedn;l z najwa:imei:;zych muszą w prą,.,złyrh osiedloc<h ZOR-u OŚl"Qdkt µodwyższenia jego jakości.
'awiąznj c do pozytywnych tradycji dospraw nasrnj gospoclark powoje.nnel. w życi!l spolecznegr„ ośrorlk1 wychowawczo·
okre:iie ln!esywnej odbud"'WY i rozlrnilowy ~tl.-oJ<>ninw<'. jak żłobki, przed ·zkol~, szkoly. roh'·u hudown:ctwa snołecrnego, spółdzielpublicz-nej, ośrodki czości mie~zkaniowej ŻOR stanie sie w skali
llrz:~d1f'nia ui:ytecznoĄci
, paóstwowei realtzatorem postępowych tenprzPm:vi;łu, rea!i 7al'jl planu trzyle!niegu, ż.yc-i11 kultu1alr:eoo, ~portowego ilrl.
Zadąnia te zreahOW!lĆ rl~dzą s:,~ przede dencji w budownictwie mieszlraniowym.
budow1. ~two mieszkaniowe słajP. si4) „wąPrze<: reali:rację dokretu o powołaniu 'laskim gardł<>m" na,lego r<>zwoju gosr:·Hlar- ws7.yst 1<·m rlrnga ce;nt;a.l'IL<H".j.i całej a::c\i, "A'
..,1ef!o. 7arlto•'zi potrze"il do larcle• ia do- ra:nar.h Je.dne1. sprę"1:y.sc1e .<lztfl.łcJ)aC:ęj ins.ytu- rządu (\s'edl! Roboln;CTych uczynimy :niewątCJI. Z11rl<Jn•em ZOR-u będz e m. in. sporz .d?a- pl:w1e powa:wy k;rok napr'lÓd w d~~edzini-e
_-:;i •
.
.
·~·
.
1,. h
•yc . · hig 1""'. z~yth. rn1~szkm1 gornikom., nie planów i nrojeklów bud:•nków rnie zk;il- zasrokoienia potr1.eb mieszkimiowych i no1mas robotniczych,
hutn<k.~m, whknt•nom, pr cowr,i?l.Om nmy-1 nych i osiedli rohotnirzych. rm:winięcie pracy n:esienia stopy życiowej
jak również na drodize pomyślnego rozwo;1J
nad normalizacją i ~tandaryzacją, nad
sfo '. .
budowniczych, naszej gospodarki.
ań 0 t"''." mt~ZP w trosrP_ o. polepsze'l;P. sy-1 dukcjn nowyd1 elementów
- - - - - -- -- - - - - - tua~31 'll'e57.k,,n1owe1 s:v rnta pracy pt'7,e-1
qn•poda1l<i planowej
lll/łcra w
ł
..,WP >:umy n::t biulownirt vo m'<'o;ikań rohotZł
nk 7 vch .. T lak: pJ.1n inwestycvjny przp7na-1

pro-1

p

miJiar-

1,.,„,ach

Uf

:ie;;;,u.niow:,5 w ~i~i~ rd~
~i~1:~lc~~
~~fw,::~i:r~:
16.ll mi!1:mla z!., a w planie na
!'J4:l 6

0

w

zł„

rok 194.9 proponowana jest suma 22 mlllard,hv
·
zlotvch.
Ó zrrn:um1eniu waqi t<'qo odcin 1<a odhurlowy ~·;viad-r.<zy rńv„nid ,,ob.ll1i<> del<•<>! " powołanl11 rln i- „i„ 7a ? c:n o~iedll Rflbotnir1ych
z 2B kwif"tnin 1P4fl r. Dekret te>n stworzy!
włi'J~r'w::i pod<tnw<: rll11 1.orqan1owana masowego budownictwa osie-dl! robotniczych.
Dynamika rozwojowa różnych gałęzi naszego ·pr.zemyslu, wzrost ośrodków przemysło
wy<"h i związany 'Z tym masowy napływ ludzadania
ności pracującej stawia przed nami
budownictwa nie t ,1ko poszcz.eqr!nych bloków
.,,1eszkalnych, ille calych os1e<l)l. BudowilnP.
one hedą wPflhtg Hsad noworzesnej urbanlst ki i n~pokajać hędą społPczne polrzeby
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i Sduki Zarw,r1u 1'if'jsldegl'I oi: osi konkurs siąpić jut do robót podsfa~vowych.
Teatr wzoh•slon:v zostanie na Pla!'U Dąna budowę Teatru Narorlowego w Łod7.i. ,
Na tf'n cel pn:ezna.c:i:one ą '7.0ar„ne ltrerly- brou"&'d<>~Q i pomle'~i parę tyaięc:v widzów.
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450 W ~domach

W Okręgowym Sądz:e Karn.vm odbyła !!ie
druga sesja w sprawie o 7..amordowanle Le·
ona l\:uczyńskiego - dorożkana. Na l11wie
oskar7.onych za.siadła żona jego, Zo!ia Kuczyńska i jej brat, Stan;~ław Tomczak. Kuczyó.ska 15 listopada ubiegłego roku na dwor.
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Ośrode.k łódzki uzvskał 550 rnteJ"<' w ob1?·
7.ach społeczno-wyporzynkowych, w h·m UD.l·
wersytet 260 m:ejsc. Obozy te hędą znaido:
wać się w Wędrzynie (pow. Sulęcin) w Z,erut
Lnb~kiej i w Lubiniu (pow. Swinoujkie) nad
morzem. Zostaną tam zorganizowane dwa tur·
nusy trzytygodniowe w czasie od 15 lipca do
4 sierpnia i o-d 6 sierpnia do 26 sierpnia.
Piękne położenie obozów (Wędrzyn- nnd f"•
ziorem, w~ród lasów, na doskonałych tnPnrzch
łowieckich; Lubin 6 km od Międzyzdrojów,
posiada piękną plażę, dm;konale warunki me•
f;zkaniowe (zakwaterowanie w blokach oficer•
skich) i zdrowotne, 7 aocwnią i:;tudentom lódz.·
kim uroczy pobyt na .,.,;czasach, przy czym cał•
knwicie bez-płatny. Vvczasowic 7 e po1<rywaj,
je<lynie ko-..zf.y przejazdu w obie strony, ko·
rzystaj c rzy 1 m z 50·procentowej zniżki ko·

Tegoroczne wczasy nkademlclde ulegną I cja sonitarnn, 1<t1llulfllno-rnzrywkown I oświa-/
poważnej reorganizacji. AkCja wczasów 7.011ta· 1 Iowa. Kaidy student 7.najd'Z!e możnosć spoiyt·
la scentralizowana w Federacji Polskich Orga· kowal!'lia swoich umiejętności w pozytywnej
rµzacj1 Studenckich. Umożliwi to wyjście z do· pracy społecznej.
tycbczasowej bezplanowości i przypadkowo·
Obok zmiany charakteru obozów ·akademieści w organizowaniu wczasów akademickich
przez poszczególne Bratnie Pomoce i organ!- kich, poważnym sukcesem legoroczn·ej a·l--cii
zacje akademickie. Istniejący w ramach FPOS wczasów będzie całkowicie bęz.płatny pobyt
na ohozilch spoleczno • wychowawczych. UGlówny .Komitet _Wczasów Akademickich p:z;e- moiliwi to studeTitom, pochodzącym z rodzin
p~owadzt zoq~a~izowame wczasów w skal! o- ro\>otni-czvch i chłop~kich, snędzPniP wakacji
letnich w dobrych warunkach, w najpiękniej·
.
golno .- polskie). .
Zm.iame ~l~gme te~ charakter gamyc~ szych dziehicach Pnlski.
wcz.a·sow. Akcia w~zasow powinna odegrac
v\Tladze państwowe w pełni rloc!'nilłill po·
po~azną rolę czvnn1ka wycho~awciego. Słu·
zyc tPmu będą przede ws7.~.f;~k1m obozv spo· zytywne znac1i:>nie w ten spnsób przekP~ał!Pczno - wychowawcze, na kto.rych .ak.ad~?JIC_Y conj akcji wczasów akad 0 mickich. Dowodem
obo.k wypoczynk:i będą mof.!lt p~sw1.ęc1c s1e 'Pqo je6t cłotacja, jaki! FPOS l.JZ}~kal;J na t"n
takze ~on~retnei _Pracy spol~czneJ, me prze· cel od Ministenstwa Oświaty w w.ysokości 75
Jejowef
kni<:zaJąCeJ dnenme 3-ch godzin. Będ1.;e to ak- milionów 7.lolych.

p

y

Niezale7.nie od obozów społenno • wycllOwawczvch alccja W<"Zasów akademickich obej·
mie takż.e domy wypoczynkowe, do kturydi
będą skierowani studenci chorzy, poo!iliada.iący
z PLMA za5wiadC7eniP o złvm staniF! zdrowia
i określający charakt~r kuracji d10rohowej.
Łódź otrzymała 450 m~jsc (w tym un'we:r-s7•
!Pt 2.10) w a1<ademi<"kich domach wypo~zynko
wych na Dolnym S 1 ą<;ku (Czarnlawrr Zdrój f
Karpacz) i nad morzem (Tupadły i Międ.zyzdro
jf'), gdzie -zostaną zorgani7-0wane trzv tumu~r.
3-tynodniow<i (15. 7.- 4. ~„ 6. 8.- 26. R. i 28. 8. do li'. 9.). Opłata ?:a pobyt w domu wypoczyn•
kowvm wynosi 1OO zł dziennie, przy czym stu.
denci nie posiadaj~cv funduszów na opłacenie
pobytu mogą u 7yskDć na porl~tawiP. złożonego
w Bratniaku podania 'l!:wolnieni~ z o-pła•y.

e ti ka io a

przeprowadzona w ZRkład7.ie
Kuceyńsk'.e,g;o
Medycyny Sądowej, wyka7.ała o~ólne pobicie,
z:łamanie 10 7.eher i wyl~w krwi.
Stani11lawowt Tomczakowt winy nJe udowodn:ono i od zarzutu hrania udziału w zbrocl
ni został uwolniony.
•
.
k .
Os adrz~ł rok~r.alo~ ?ybul~k1, rOZP_rawie
w1~arsk1 . Bron~ adpr~ewo mczy . sę z1~
wo.<at AndrzeJ Jakl!cz. B.el?łym był adJunkt
Zakładu Medycyny Sądowej, dr Ernest.

Fa~ryc~n~m zastała zup.eln:e p1,1anego sv.:e
go_ ~ęza, . p1ącego w do~oz~e. W przystęp:e
wsc1ekłośc1 zac7.ęla go bić 1 szarpać, tak, ze
z. Spieralskf.
Kucz:vński śpadł na bruk. W drodze do domu
ko~~ ~ i rn~a~ ~ę n~ nim. W domu --------------------------------------~CU

I

Tegoroc:zni absolwenci klai; VII i Vm nkół
powsiechnych w Łod'!:i, pragnący w przyszłym
czyns 1m.
Pnewód sądo\vy wykcizał duże napi~cie zlej ruku szkolnym uczęszczać do szkół ogólno;
1,
ksztalcą<:ych stopnia licealnego (będących odwoli u oskarżonej pod.iudzanC'j pn:l'z sweqo
powiednikiem tegonKznych gimnazjów i liprzyjaciela, Borow'eckiego. Sąd uznał w ca- ceów), winni dokonać w terminie do dnie 26
ł l!U
tej ro7.cią1{!0.'ci winę Zofii Kucz~·1'iskiej ska- C'l:erwca rb. zapisów w wymienionych niżej
•.I
PfHZ
Przemysł garb;irski wykonał przedtermino- lując ją na. 10 lat więzienia, Sekcja zwł-ok · punktach a mianowicie:
wo w dn. 19 C 'lrwca półroczny plan produk-.
CJi w 100,4 p•oc„ pr>1erahiając 1d.271 ton skór I 1 "'l.lf~!Ii~t:~,~~~a;;'.~ijii~l2'i!Z~~lir.
161.'ili"'iilll'łllli
J ~·
w pr7Plicz1>nn1 n<i snrowiP.c wagi :i:;elonej.
leży, że przemy·ł obuwiany J
• 7a;:nnC'Z ć
wykon11ł półrorzn • pliln już w rlniu 10 C7erw- ~
tJ~it~fji!j~~fllD~=~~~~i!!~m~-~~
ca, osiągając 101,2 proc. Wyprodukowano
ililJ!MSiifj
'
·
3.484.500 par ohuwia, w t;vm ohuwia skórzaneg<i 2.0313.000 p11r (100, 1 proc.). PrzP.dterminowe
W PZPB Nr .1 w tkalni na 12 krosnach proc.). Prządld HPlena Jagielska i Helena
wykonani~ planu zawd~ ęczać należy w znaczosl~gnęJa Stants}awa M1chalek 160 proc., Wróblew,.; Ir a osiągnęły po 148.9 proc.
nej mienP. rozwijającemu się cora!: szer?Cj ~
W PZPB Nr 9 wśród tkaczy (na 6 krosJulianna. Kowalczyk 155.6 proc. i Józefa
rucho\I. i w~µól~ worlnietwa pracy w.'lród załóg,
Se_wcrymak 14~.9 proc. Na „szóstkach" nach) pierwsze miejsca 11:dobyli Stanisław
iąbryc~n} eh tego pn myslu.
i Józef Zakrzewski
os1ąonęla Jadwiga Ł knm1ak 12ll.4 proc., Kubik (l 63.4 proc.)
-::'qcyli_a f;.,'.ynoto..- 127.3 prnc i Florenty- (157.8 proc.). Franciszka Kociołek uzys ·ana W1erszen 121.8 proc W prz":dzalni wy- ła 159.8 proc., Władysława Kraińska 155.2
(171.2 proc. W przędzalni osiągnęły Anna Dyroświtoniak
różniły się Bronisława
kawska 156 proc.
prcx:.), Janina Słoma (160 proc.).
W PZPlJ Nr 16 odzna<"zyły się przą<lki
. W PZPB Nr_ 2 w pnędn1lni (6 stron)
Marta Stelmaszczyk 136.7 proc., Eleonoro Donifa<:y (158 proc.), Henryk.a
osiągnęła
a Genowefa Str'l!:ala (6 str.on) 135.2 proc. Drob:k (146 proc)
W PZPB Nr 22 w przędzalni (4 strony)
Na 4 slrona~h u'lyskała Zof.a Bejm 140.1
proc„ Stefan:a Kasprzak 134.2 pro<". i Ge- odiznaczyly się Karolina Gogolewska i Fe133.9 proc. '\V tkalni (6 !iksa Sobczak p 0 164 3 proc„ a na 3 stro~owefa Pawia
k ros' en) wysunęły ·ię na czoło MR1ie Ska- nach Leokadia Jańczyk i Janina Cabaj (po
hiak (174.5 proc.) oraz Maria Dre>lich 162.2 proc.).
W PZPB w Pabianicach w przę<lrnlni
i Maria Borówk11 po 1fi7 proc Na „czwórkilch • wyróżniła się Helena Płachta (Pl1.9 (750 wrzec.) uzyskała Le">kadia Nowacka
144.6 proc. W tkalni (8 krosien) wyróżniła
proc.).
W PZPB Nr 3 we współzawodnictwie się Sabina Zych (179.6 pl'OC.). Tkacz Stanizespolowym zespół m11jstra Tos1ka (132.5 sław Woszczak (6 krosien) zdobył 156 7
(4 krosna)
Sobc;yńs:degu proc„ a Stanisława Bujnowicz
proc.) wyprzedz1! zespól
(117.8 proc.), zespól Zimona (113.2 proc.) - nzy~kała lfii'.9 proc.
W PZPB w Rudzie Pabianickiej pierw(108.i' proc.), a
Mardnkow~kiego
17.espół
ze<pól Nierlbała (115.i' proc.) uległ zespo- S'ł'.e miejsca na 10 krosnach zajęły Janina
Stramska (176 p1oc.J i Marta Majer (175 g
łowi Sobańskiego (126.7 proc .).
1
W PZPB Nr 6 czołowe miejsca na ~roc.). Na ósemkach wyrói.niJy si~ Regina
„szóstkach" zajęły Stanisława Kołacińska Por(ls (157,2 proc.) 1 Kazimiera Sobc:i:ak
(163.2 proc.) i Kazimiera Wutzke (163.9 (155.ll proc.). a na „szóstkaC'h"• Leokadia
proc.), a na „czwórkach" Maria Rajska Rakowska (176 pror.) i Stanisława Kaczo(163.6 proc.) i Emilia Jal'liszewska (162.'3 rawska (161.9 proc.).
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5 i p~ butelJrn lemoniady wypada w ten spo- osknrżona pozostaw'.ła ciężko poturbow:me~o
męża 24 godziny bez żadnej pomocy, wskutek
.
.
•
.
sób 55 ·~lotych._
Mówiąc ge/1katme, marza ~ysk6w 1e.~t. nie- c:zeg 0 zmarł. Stanisław Tomczak oskarżony
cc„p1zesa.dzona, a taki sposob zarab1an10 no 1 był 0 bran:e udziału w znęcaniu się nad Ku• k'
I
bllznKh /<>st trochę bezwstydny.

fu~~ mi~aturow~h ~~n~6w

ia", lace „imienia", in~t ytucje „!mienia" nie wiedzieliśmy n;itomiast, że SJł
rllw~ie:i; i IIY.ika „i.mieni;\". DowPdzie.Iiśmy
"ię o tym z ogl""'zenia pewnege_ K?mit ~u
Rn!l7icielskiego, kliłry z 01<a1h 1mlet"n
pewnego kierownika szkoły :ca •ast kw1a.t6'v ufundował piętrnwe łóiko rnet;iltnve
"Im. kieTOwnika.••. "
Zwaiywsry jedna,k, iż linko fo z1Mtał0
ufundow;me na cel h. •lachetn~· I a rzecz
Tow. Kolonij i Półkolonii), stwierdzamy:
.. hr>nny soił, qui mal y peme'', tj . .,nltteh
..tę wFt•;d'l'i ten, kto (n Jakim ~ble
iroien.ln) 7fp mv$Il''.

1111...,..1111

11

. I

. Pod_czas up~łu, w spfekocl7 ~kurzu w1elk~m1e1skim .zzJa1any przeclwdz1en szuka orzez•
wie11io w 4zkJance lemoniady.
szkianeczlif; napoju ( z reguły. cfoplego,
gdyz Jód wydnje .~ię bezcenny w Łodzi) liczą
jednej butP.Jki napełni się
w kim<kt1 10 zł.

··
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Pnywykliśmy do tt>g<>, że są ulice, ,.lmie
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1) I Państwo~~ Gimnazjum i Liceum - Pn'f
ul. Więckowskiegc 41 - przyjmuje po;i<l!!ie.
i przeprowadza eqzaminy do klas VIII i IX ab
solwentów klas VII i VIU ze szkół powszech·
nych swego rejonu. Należą do tP.go rejonu na
l'tępujące S?kołv powszechne: Nr. 9, 11, 15, 23
36, 87, 129, 135.
2) II Państwowe Gimnazjum i Liceum, ul.
Tarqowa 63, e:e szkół powszecl}n}•ch Nr. 16, 64.
74, 75. 76, 82 .

ul.
<"PUtD 3) HI Pańs•wo P Gi nazju
Piotrkowska 1R7 (od 1 wne nia h. czynna bę
rlzie przy -ul t.ęa Tcldej 23) ze tkół po zech
nych Nr. 5, 29, 35, 43, 114. 115.
4) IV Państwowe G;mnilzjum I Lir:Pum przy
ul. Nn\łotki 16 ze i;zkół pows"Zechnych Nr. 28
52, 71, 101, 136, 155.
5) V Państwowe Gi1T1nazjum i Lkeurn - ul.
Wólczańska 121 - ze s1k0ł powszecnnycb
Nr. 6, 19, 41, 46, 69, 104, 106.
6) Kierownicf\\.o szkoły pnw~zechnej Nr. 103
-ul. Królewska 13-15 ( w budynku tym od
1.IX rb. c:>:ynne bdz1s VI Państwowe Gimnilvjum i Liceum) ze szkół: Nr. 102, 103, 107, 108,
110, 112, 113.

SPROSTOWANIE
Do artykułu „W murach Politechniki Lódzkief' w Nr 167 „Głosu" zakrarlł się błąd korektorski. Początkowe :z.danie winno brzmieć:
„Politechnika Łódzka, która podobnie,- jak
Uniwersytety, poce:ąlkowo musiała s';,e prac-e
prowadzić, że tak powiem „kątem" w najrozmaitszych lokalach szkolnych i fabrycznych
gmachach, obecnie zajmuje kwadrat o powierzchni 7 ha".
UWAGA!
r
Na stawach

św. Jana, ul. Rzgowska

Zarząd Łódzki ZWM

251,

urząd!za w dniu 23. 6.

1948 r. o godz. 19 NOC SWIĘTOJ;\_J;j'SK4.
at~a.krie, ogn.le bengalak,le,_~ald. .i -

IWe,1;ołe

łódki oświetl<>ne pocb~

.·

K 'O T N t:> W S K- · ł
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Kronika m. Kutna Walczymy

ze· szkodnikam·

Przy Powiatowym Związku Samopo- dzo łatwo rozpoznać. Rośliny chore
mocy Chłopskiej w Kutnie istnieje Sta- ~ają . łody~i z~ięt~. !w:arde, krzak
cja Ochrony Roślin, która podlega in- ziemruaka Jest me wyrosmęty, z czasem
spektorowi rolnemu ob. żywicy. Do więdnie. W roku bieżącym „Wirus" wyniej napływ_ają z ~ere_nu. cał~go powi~- st~pił' p~zewa~i~, na ziemniakach odt~ mel~~1 o p0Jaw1emu się szkodm- miany „mdustria .
Jedynym sposobe_m walki z. tą_ zar~
, .
.
kow rosl_m.
Obecme Sb.l.CJa OchrO!lly Roslm. IDO·· :iest przeprowadz.eme selekCJi z1emma.
„1
k,ow w p\JilU
·
' odk"1 d o walk"i ze s tonk ą z1em. · sr
billZUJe
zaatak owaprzez usuwame
niacz"aną, która pojawiał się w sąsied- nych roślin. Szczególnie baczną uwagę
, należy zwracać na ziemniaki przeznanim powiecie.
Jak nas informuje jnspektoir żywica czone na sadzenie. Sadzeniaki zarażone
· d o d a1szeJ· upra
· ·się
· na d a Ją,
·
· · K u t nowsk"im za- wirusem
·ak·i w powiecie
·
me
z1emm
atakowane zostały przez choroby wiru- wy. Poza tym mówi dalej ob. żywica,
sowate (Kędzierzawka). Masowo wy- pojawiła się w naszym powiecie dotych
stępujący wirus może obniżyć plony. czas jeszcze nie ustalona nowa choroba
Chorobę tę można na ziemiakach bar- koniczyny. Objawy jej występują na

razie w

małym stopniu, a łatwoi je

. stwierdzić gdyż zaatakowana roślinka
zanika i bez trudu można ją wvciągnąć

·
z ziemi.
Szkodniki nie Ol:>ZC:::fdzaią. także 9
okresie
szych sadów i ogrodow.
które
.asienice
'si
·awił
such
0
,,.„„,,„' nruglą. dłv Pl:1, • ~ t ek. ,rr
z1a v u 1scien1e a ZP <u""'""'"" ",,
czó V nrzyF 1 <l
1
d ł ...1 k
~ 0~:a~ Więii::
o~a one.
a Y.
zczona
czY:1!1a się ~ Z;1aczne., tł
,,
stzolse: szkb·~?mkow , zos ,a a .z ~s
pozmed b.
ac hze z 10r .owocow
ł ~.
. szczeP"o
d
0
KOMU WINSZUJEMY
rze.
n>-:c . ~apa>~ 1 a. a, ~ię . zune !1l~
Niedziela, 20 czerwca 1948 roku.
Ro:wnJez duza ilosc szl,rnd~ikow w tym
Dziś; Sylweriusza.
roku zaata!rn;vała flk! .tac.ie burakow:
V.tfalkaf z nimi 7be l względu _na "Wt'arudn~ki
WAżNIEJSZE TELEFONY
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ··1111111_ _ _ _ _ _ _ _ a mos <-'ryczne y <t. znacZlue u ru 10·
na. Duże szkodv wvrządza pchełka buPow. Kom. M. O. - 22
raczana ::i ostatn"0 . i masowo występu
l\llejski Posterunek M. O. - 33
jący turkuć nodiadek z którym walka
Starostwo Powiatowe - 31
jest sz.czególnie ci~ika.
Pow. Zakł. Ubezp. Wzajemn, ul. NaPrzvpomi11amv rolnikom że jedynym.
rutowicza nr 20 - tel. 108
zaraclczym w popra.wien\u
środkkm
.
91
Urząd Zdrowia .Jedności Młodzieżowej za. ł sali ZWM w Kutnio przy ul. Sienkiewi- i;;tanu plant::i.cji i"i;t częsti." spulchnienie
Komitet
Komunalna Kasa Oszczędności - 43
wiadamia, że w dnin dzisiejszym, to zi1. cza 2 ogólne zebranie członkÓ'W orga- ~iemi. aby t:i. drogą zwiekszyć dopływ
Polski Czerwony Krzyż (PCK) - 8-9
(B.).
20 czerwca odbędzie się o godz. 11 w nizacji młodzieżowych.
tlenn i ratować chocP rośliny. Poza tym
Szpital Powiatowy - 20
stosować więkeize dawki saletry
na.leży
Ubezpieczalnia Społeczna - 34
lub sale.t rzaku.
~ptek~ „Pbd Orłem" - 106
Obecnie Pow. Związek gminnycli
Apteka Sukc. H. Walenta - 52,
.. Samopomoc Chłonska" w
Spółdzielni
Pogotow!i Sanitarne PCK - 90
na Rkładach dostatecz-posiada
Kutnie
Prezydium Pow. Rady Narod. - 102
Pow. Związek Samopomocy Chłop Chłopskiej w Kulnie w celu otrzymaną ilość saletrzaku. Kaźdy rolnik może
30
Zarząd Miasta Kutna skiej przypomina, że rolnicy, którzy nia instrukcji i skierowań.
się zaopatrzyć w fon cenny nawóz. Za.41
Straż Pożarna Ogółem powiat Kutnowski otrzymał
j mają, zamiar zakupić siano w powiecie
jego wp.ynie na podni~sie~
stosowanie
86
Urząd Repatriacyjny pożnańskiego winni 50 hektarów łąk do skoszenia w l)D1 gryfińskim woj.
( B.).
buraka cukrowego.
plonów
nie
Pow. Zakład Elektryczny - 32
-·
zgłosić się do Pow. Zw. Samopomocy wiecie Gryfińskua..
y
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TURNIEJU I DZISIAJ SPOTYKA SIĘ REPRE· , kę nożną między Reprezentacją Kutna,
I ZENTACJA KUTNA Z REPREZEN- 1a Reprezentacją Płocka. Mecz budzi duSZACHOl~/EGO
że. zainteresowani~ sportowców ~b~t
TACJĄ PLOCKA
Kierownictwo świetlicy Pow. Rady j
. . rn:ast. w;az z. druzyną płock,ą przyJeZ. . .
.
z~. Zawodowych organizuje od ponie-1
?mu dzisi~Jszym na Stad10me dza P.okazna liczba, sp_crtowc~w ~ Płoc
dz1ałku 21 czerwca br. naukę gry w .
szachy. Pokazowe lekcje _szachowe od· l MieJskrm _w Kutme .o godz. 1 18 ~ozegr'.'1-- k.a. azeby przekor:-ac się o poz10m1e tech
(B.)
• ~ywać. się będą w każdy poniedzialek, ne zoetame sensacy)ne spotKanie w pil- n:tcznym obu druzyn.

PRZYSTĘPUJEMY DO

Komunikat
Komitet Wojewódz'<lej Partii Robotn.iCU!j
Propagandy z-iwiadamia, że we wtorek dnia 22 b. m. o godz. 9-ej rano odbędzie
Się w świe+.licy KW PFF. przy uL Piotrkowskiej 55 odprawa ini;t„uktorów i przewodniczących sekcji propagrmdy.
Stawiennictwo towarzyszy obowiązkowe.
Wydział

I
-~;~ig~y!~~~~; oo·robek rolnictwa Ziem Odzyskanych
!V.

wyntku ktorego zwycięscy szach1scj z
Kutna. r~z~gra.j~ turniej szachowy z
przedstawlClelanu Lęczycy.

._._
m• ~I
l „,·.1~1-
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GARBARNIA SKÓR RYBICH

w

SZCZECINIE

W Szczecinie powstała pierwsza w Pols-ce
garbarnia skór rybi-eh pod nazwą „Szczeciń·
!&ka Spółdzielnia Pracy uszlachetniania skór
z ryb ·„Fata". Skóry rybie będzie można używać ha wierzchy damskich budków, rękawicz·
ki. paski itp. Wygarbowane skórJ.i:i z węgorza,
dorsza i inny-eh gat~nk~V: !Yb są b. ~iękkie i
elastyczne, a co na1wa.zi::1 _eJ~ze moc.i:e 1 trwał~:
Ze w~glę~u na tan~osc. l łatwosc produkCJ 1
P_rze~ _społdzielmą ot.wieraią 61 ę ~zerok1P moz·
hwosci zaopatrywania .w surov:iec mP tylko
rynku kraiowego, ale 1 zagramcy.
WYPRAWA w ALPY P.T.T.
W początku lipca br. wyjeżdża do Chamo·
rux wyprawa treningowa klubu wysokogór·
skiego P.T.T. w celu przeprowadzenia ćwiczeti
W skład wyprawy
w Alpach francuskich. wchodzą, jako kierownicy, znani alpiniści o-raz
-czołowi taternicy młodego pokolenia. Kierownikiem mianowany Z06tał mgr Marian Paully,
Witold Hajdukiewicz i
instruktorami zaś Jan Stasze!. Ponadto w wyprawie uczestniczą:
Witold Ostrowski, Jerzy Piotrowski, Jerzy
Mitkiewicz, Józef Januszkows.ki, Henryk Czarnocki, Ryszard Schram i Stanisław Woźniak
oraz dwóch górali - przewodników z Tatrzań·
skiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego,
których nazwisk jeszcze nie w;talono.
Akcje naszych alpinistów przeprowadzane
będą głównie w grupie Mont Blanc i wzoro·
wane będą na pracach wyprawy zet;złorocz.nej .
CIEKA WE ODKRYCIE WE FROMBORKU
Podczas prac restaurator6kich przy kale·
drze we Fromborku natrafiono na fundamenty
starych murów, które - według przypuszczeń
były ongiś mura.mi obronnymi twierdzy
fromborskiej.
W pobliżu tego zabytku znaleziono duże
Wy·
ilości kości niewiadomego pochodzenia.
kopaliskiem tym zajmie się t:pecjalna komisja.
Prace w tym miejscu przerwano.
WYDAWCA: Wojew. Komitet PPR w

Wydział

W rocf aws k•1e1""
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Ko.mitet Wojewódzki PPR•

we. Wro-dowiu tl"'11ają ~r.o1.ce p,;fgotov.-aw- •odłogów i ich L&gospoa-an,,..:anie w 1945 roku,
druga zaś elan w .roku l948. W pawilonie mecze do Wystawy Ziem Odzyskanych.
Duży udz_iał w Wystawie weźmie ,.$'"-nleż chanizacJi rolnictwa zaprezentowany będzie
r6lnictwo tych z.iem. Dział rolnic.zy ·Wystawy typowy ośrodek maszynowy, obok Techniczna
przygotowywany jest pod lden;iwnktwem i;pe- Obsługa Rolnictwa 11:ademonstruje prace nad
ci"alnego pełnomocnika ministra Rolnictwa :sonserwacją i r:>montem maszyn rolni{;zych.
W ·pawilonie wytwórczości rolnej Pańi Reform Rolnych - inż . Chyliń:;kiego, który
udzie1ił przed1'tawictelowi PAP szeregu infor- ~twowe Nieruchomości Ziemskie, Państwowe
macji 0 pr'Zyg0t-0wania<"h i organua.c;i 0-r.fo!ll Zakłady' Hodowli Roślin, Państwowe Zakłady
Chowu Koni, Państwowy Instytut Naukowy
rolnego.
W pierwszej części Wystawy kw. prcble- Gospodarstwa Wiejskiego i inne wystawią
mowej - rolnictwo. jak i inne gałęzie gospo- eksponaty, obrazując·e prace nad hodowlą
darki narod.oweJ, wystawi tylko wykazy, dia- i uszlachetnianiem roślin, nad hodo.wlą inwengramy, wykresy Itp., które opracowuje się z tarza itp. Tu znajdą również pomieszczenia
stoiska instytucji usługowych, współdziałająmateriału statystycznego. W drugiej części społ~no-gospodarczej dział rolnictwa zgro- .cych ' Z wytwórczością rolną, a więc stacje
madzi w 9-ciu pawilDnach, które zajmą około ochrony roślin, stacje oceny nasion, Państwo(środki do
3 ha powierzch.Di, eksponaty obrazujące doro- we Zakłady Chemiczne „Azot"
bek rolnictwa na Ziemiach Odzyskanych oraz zwalczania szk.Q<iników), Państwowe Towarzystwo Zootechniczne ilp. Stoisko hodowlane
wytyczne i kierunek dalszeg0 rozwoju.
- Przy wejściu do pawilonu rolnictwa v.ry- zaprezentuje rasy koni, krów, trzody chlewwieszane bę<lą dwie wielkie mapy, wykonane nej, owiec i drobiu, dostosowane do warunz roślin. Mapy te zobrae:ują pracę osadników ków na Ziemiach Odeyskanych. W dziale pronad likwidacją odłogów. Pierwsza pokaże stan dukcji zwierzęcej znajdą się poza tym stoiska

-

Zęierz

poświęcone

ho"d owli

Propagand:;.

-zwierząt·

futerkowych

i rybołóstwu śródlądowemu.
Oddzielna sala pomieści eksponaty przed-

.
.
t · .
rozwoj
s .aw1a1ące
akł d. i osiągnięcia oświaty rol.
a ow badawczych i doświadni-cze] oraz Il
czalnych rolnictwa.
. Specjalny pawilon przeznaczono na zagadmenia służby weterynaryjne.i. \V pawilonie
tym rolnicy znbaczą, jak należy dbać o z-Oro""
wotność zw'ierq;ąt gospodarczych. Praca służby
weterynaryjnej pokazana będzie począwszy
od podkuwania koni, poprzez organizację pra-.
cy w lecznicy - przychodni weteryna.r yjnej,
aż do wykorzystania res11:t.ek zwierzęcych w
zakładach utyliza-cyjTiych.
Z innych działów rolnictwa, które znajdą
11ię na Wystawie, wymienić należy ,;toiska,
p~święcone przebudowie ustroju rolnego, służble wodno-melioracyjnej oraz odbudwie wsi
na Ziemiach Odzyskanych. Na terenie Wystawy znajdować się będą pola upr-aw roślinnych,
ogródek przydomowy i gospodarstwo łąkarskie. Służba wodno-melioracyjna uruchomi
specjalną deszca:ownię dla tych pól oraz pokaże jak należy odwa. dniać grunty i wykonywać drenowania. Jako przykład prac przy obwałowaniu rzek, służba melioracyjna wyk-0nuje nad brzegiem Odry wał długości 1.300 m„
który przeznaczony jest na aleję spacerową
i miejsce zbiórek dla korzystających z impre11.:
Kurs rozpoczął się 17 kwietnia i trwał wodnych.
Aby pokazać drogi, którymi postępuje od3 miesiące. N a kurs uczęszczało 50 osób budowa wsi na Ziemiach Odzyskanych i spow jaki każdy irolnik może sobie łatwo
w tym 25 członków PPR i 25 członków isób,
tanio zbudować zagrodę, Naczelny Komisariat Odbudowy Wsi zademonstruje zagrodę
(Zal.).
PPS.
przykładową dla gospodarstwa o powierll"chni
8 ha.
Zagroda będzie kompletnie urząd.zona. Znajdą się w niej również zwierzęta gm;podar5kie.
Przy zagrodzie urządzony będ11:ie ogródek
przydomowy, sad i pasie.ka.
Specjalny pawilon przeznaczono dla pokaZduńskiej Vj"oli ~ Szadku wysunięto no- zania organizacji i pracy Związku Samopowych burm1strzow.
mocy Chłopskiej, przy czym szczególną uwaLudzie, obejmujący w tej chwili sta- gę zwrócono na zademonstrowanie, w jaki
nowiska w. samorządzie - to przede sposób ZSCh wią ż e gospo-Oarstwo chłopskie
państwowymi i instytucjawszystkim fachowcy. Daje to gwaran- zmi gosnodarstwami
usługowymi rolnictwa oraz jak przekaeuje
zostaną tym gospodarstwom zdobycze wiedzy i nauki
cję, że sprawy samorządowe
należycie poprowadzone.
rolniczej.

Zakończenie wspólnego kursu PPR iPPS
sobotę dnia 19 b. ro. zakończony
kurs
pierwszy m:i.ędzypartyjny
szkolenia ideologicznegc obu bratnich
partii robotniczych w fabryce „Boruta" w Zgierzu.

W

stał

Sieradz

Reorganizacja

władz samorząllowych

W chwili obecnej w ?ałym kraju. cz~1-1
nione są przygotowama do wyłomema
nowych władz samorządowych. W powiecie sierad:tkim zreorganizowano ju~
8 gminnych rad narodowych i dokona.no w nich wyborów nowych wójtów.
Poza tym w trzech rn.iastach: Sieradzu,

Łodrt
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IRENA EICHLEROl NA
w Teatrze Kameralnym
Znakom'.ta aktorka niedawno powróciła do
kraju i przebywa obecnie w Łodzi. Irena
Eichleróv,rna bierze udział w przygotowaniu
nowej premiery Teatru Kameralnego „Joanny z Lotaryngii'' Andersona, interesującej
sztuki współc.zesnego amerykańskiego autora,
w której odegra tytułową rolę. Występ świet
nej artystki, znanej i w Łodzi z wielu porywających kreacji, n:~wątpliw'.e stanowić bę
dzie sęnsację artystyczną.

TEATRJ/
TEATR WOJSKA POLSKIEGO
· O godz'.nie 19-e.j arcydzieło Szekspira
„OTELLO".
TEA T1ł POWSZECHNY
Dziś o godz. 19-ej farsa francuska z
XV-go wieku „Mistrz Piotr Pathelin" oraz
„Grzegorz Dyndała" Moliera.
T~ATR . KAMERALNY

DOMU ŻOŁNIERZA
ul. Daszyńskiego 34
Ostatnie trzy dni farsy Noela Cowarda
„SEANS" w reżyserii Michała Meliny, i deko·racjach Jana Rybkowskiego.
Wkrótce prem'.era nie granej dotychczas w
Polsce sztuki Maxvella Andersona „Joanna z
Lotaryngii'' z Ireną Eichlerówną w roli tytu-

\pwej.

Kasa czynna od 12-ej;

teł.

123-02.

TEATR

KO MED TI MUZYCZNEJ „l UTNIA"
.
Piotrkowska 243
Dziś i codz. o godz. 19.15 „ROSE-MARIE"
romantyczna operetka w 7 obrazach Otto Hei bach11 . tJdziaJ b1erze fiO osób. - Chór
- ~11let - Orkiestra. Bilety wcześniej dn nabyc111 w Spółdzielni Artystów - Plastyków Piotrkowska 102, a od godz. 17-ej w ka~ie
teatru. W niedzielę kasa teatru c:rynna od
qodz. l l.
.
Letni teatr „OSA'', ul. Zachodnia 43, !el. 140-09
Godz. 19,45 otwarcie teatru letniego i premiera rewiomontażu pt. „W ogrodzie przy pogodzie" z udz'. ałem całego zespołu.
Teatr „SYREN A'' Traugutta t
Dziś po raz ostatni dwa przedstawienia
komedii pt. „DOBRZE SKRO.JONY FRAK"
z udziałem całego zespołu „SYRENY".
Pocz. przeds. o godz. 19,30 Kasa czynna
od godz. 10-13 i od 16-ej„ tel. 272-70.
W środę dn. 23 bm. o g. 20 otwarcie sezonu letniego w Teatrze Letnim „BAGATELA."
Piotrlrnwska 94 znakomitą komed i ą Verneuilla
pt. „MUSISZ BYĆ: MOJĄ'' Ż udzialctrP i w reżyserii Kazimierza Szuberta.
KOMUNIKAT
Teatr Kukiełek RTPD w Łodzi ul Nawrot
'}7, wystawia sztukę pod tytuł~m „Pinokio"
- bajkę o chłopczyku z drewna - według
Collodi'ego w opracowaniu Aleksandra Maliszewsk~go.

ortu

-Tarnovia 3:2 (1:1

Dwre bramki samobójcza, wiele rogów i dwie Jedenastki
oto plon wczorajszego meczu

Wyznaczone na so· 1
WIDZEW: Uptas, Wachnik, Kopaniewski, I novii.
. .
.
.
.
.
bot w Łodzi zawody Stempel, Słaby, Stempel, Fornalczyk, Cic)locW 22-eJ mmuc1e Stre1t s.tr~e~a ostre;> w po
o ęmistrzostwo Ligi ki, Wiernik i Marciniak.
.
przec~ę. Widzew '.eraz cz~sc1ei zagraz~::~Fe
Widzew - Tarnovia,
Pierwsze minuty przynosz.ą przewag~ go· I ~e ~~c~ W 3.3·eJ. minucie s· b~~b~d efekcie
zgromadziły
stosun- sciom. Wy.pad Widzewa konczy su~ ruezbyt
r~ · 1
arnovn me ~rzyno 1
rze·
ko wo mało widzów. fortunnie dla niego. Gra anemiczna t~czy się 1Y 1 d~ewo:w 1 · A;tak łodZian .P~~u .~ra::}biz! na·
Przed samym począt· przeważnie na środku boiska. Momentow pod· c1wmka Jest ~ieud~y, k?D?-b. J d
raerwy
0 P '
kiem meczu ~aczął pa- bramkowych zbyt mało. W 16 minucie nast~- tomias-t w _PO.U·
aJg'.o~meiszy
dać deszcz.
puje atak Tarnovii, piłkę otrzymuje Wąchmk dla Tarnóvn. iest Marciniak.
.
Przed sędzi ą p . Kmi· i skierowuje ją do„. do własnej .bramki. 1:O W Po zm1a.m e stron tl~ka prJ ~w~i~z!~:ob~J~
cińskim z Warsz.aw1 dla gości. Zawody zaczęły się więc pechowo
1 1-eJ mi.i:-uete rzu
amy
.
..
druzyny ustawiły się dla łodzian. Zawody były do tego stopnia o· z p~wd od~den~em :o~nak(yk. stBępr~wy~ 1 art~~~
0 . cz~s . n.a
w następującym skła- spale, że jedE>f z kolegów w loży prasowej.„ wsro WJ zow.
d b
ką Tar
zasnął
łodzian ... przewracaią się om po
ram
d ·
zie:
d'
'i
W
23
minucie
za
rękę
obrońcy
na
}'lOltl
T ARNOVJA: Rychlicki, Dycjan , Barwi ński,
W 21-ej minucie. z jednego z wy~a ow novi .
.
na
·edenastka"
Bu rda, Pll'ych I, Ro ik III, Tyczyński, Streit, Widzewa pada wyrownu1ąca bramka: C1choc· karnym . i"idze~.a za;ządzo.
y:.j1 25 ·ej min.
P. ' rych II Kokosz.ka Binek.
ki strzela obok wybiegającego bramkarza Tar· przynosi arnovn wdly rownW.adme.
b
kę sa
"
'
'
po rzucie roznym
a
1 zewa ram
" mobójczą" dla odmiany dla Tarnovii strzelil
Dycjan. Goście dążą do wyrównania. "".olny
dla Tarnovii w 36 minucie. Uptas bromt na
rzut rożny. Po przeciwnej stronie bramkarz;
Dz isiaj o godz. 11-tej odbędą s i ę wyścigi ską Północną w dniu 27 i 29 bm., które odbfif Tarnovii broni również na korner. Pod ko·
niec meczu atakuje Wi·dzew, chcąc podwyżmotocyklo we na torze żużlowym . Startują 3 dzie się w Bydgoszczy i Grudziącizu .
. .
. .
kluby motocyklowe .
· Protektorat nad wyścigami w Łodzi objął szyć wynik.
Zawody staly na ogól na nuskim poz1om1e.
LKM Leszno : Olejniczak, Smo· prezes po~el .Aleksander Burski,
czyk, Osiecki i Przybylski Po pi'erwszym term inie wyścigów o druży· W Widzewie tyłv grały chaotycznie. W nawszyscy na motocyklach V ik· nowe mistrzostwo Polski, 9 ligowych klubów padzie jedynie Marciniak stanął na wysoko·
ści zadania. Cichocki i Fornalczyk mieli jedyLo ri a 350 ccm.
posiada następującą ilość punktów:
nie przebłyski dobrej gry. Wiernik i W r ób-:ł
OM TUR Ok~c i e (Warszawa):
1. TS Olimpia (Grudz i ądz)
26 pkt.
zawiedli .
.Morawski R„ Markowski Wł„
2. Polski Klub Mot. (W-wa)
22
Tarnovia najlepsze punkty miała w brall'lZendrowski E„ Skonka J.
3. LKM (Leszno)
19
karzu i napadzie, a ściślej mówiąc w Kopem•
_ • •
• Y
Zw. Wł. DKS (Łódż): Krako4. KM (Rawicz)
18
i Binku. Atak gości s~szy niż Widzewa.
wiak J„ -Mucha Z„ Ratajczak
5. KM (Ostrów)
lB
Pod bramką grali jednak bardzo nerwowo. ReE., Biernacki M.
6. Zw. Wł. DKS (Łódź)
14
prezentant Barwiński grał tym razem nonsza·
Wyśc i gi i.ostaną rozegrane systemem pun~7. OM TUR Okęcie (W-wa)
12 ".
lancko. Również z winy tego zawodnik.a pa·
towym (każdy z każdym) bez względu na li·
8. SM (Gda1i.sk)
10 „
dla pierwsza braDjlka dla Widzewa.
traż motocykla.
9. KS Tramwajarz (Łódź)
2.
Osobny rozdział naleiy się p. Km!cińskie·
Ciekawie zapowiada się spotkanie Olejni·
mu. Kilkakrotnie przez jego „wtrącanie" się
czaka (klóry był najszybszym i ustalił · rekord
UWAGA MOTOCYKLISCI DKS!
toru łódzkiego 2,12 min. na 5 okrążeń na o. W niedzielę zbiórka na boisk~ DKS~ o go· do gry stracił na tym Widzew. Publicznoś~I
statmch wyścigach) ~ ,Muchą i K:akow1ak1em, dzm~e 8 rano; ~.ie_obecm na zb1orce .n;e ?ędą pneszło 3 tysiące.
k Lórzy są wyznaczem na. spotkame m1ędzyna· 1m1eh prawa we1sc1a bezpłatme na wysc1g1:.
rodowe pom i ędzy Morawską Ostrawą a Pol·
Zarząd SekC)J.

1

I

Dziś

N. eostroiny rowerzysta

W.czoraj na ul. ' Piotrko~kiej Mari.an Kaczmarczyk, lat 15. jadąc na r<iwene, najechał i;;~
wyjeżdża'ący z bramv domu Piotrkowska 00
!'amochód osobowy. Kaczmarn:yk spadł. ~ ro·
weru tak nieszczEśliw~e. ze doz.nał zmiazdze·
nia uosa.
0-028441 ,

.zawarczą

motory
'

*
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hsza shzynia nocztowa

Do Redakcji „Głosu Robotniczego"
w miejscu

lfallo ! I' u liqa •••

A KS - Polonia (By tom) 3:2
CHORZÓW. - Spotkanie piłkarskie o mistrzostwo Ligi mię·
·
dzy AKS (Chorzów) a Polonią
(Byt?m) . za~ończyło się po .e·
mocionuiące)
grze
zwycię
stwem drużyny chorzowskiej
••
..:' ..-:-. w stosunku 3:2 (1:2).
Sktady drużyn: AKS - Mrugała, Durn:ok.
Janduła, Gajdzik,
Andrzejewski, Wieczoręk.
Barański, Spodzieja, Cholewa, Mu-skala, Kulik.

~~.

Przedstawienia dawane są codziennie dla
powszechnych według zamówień, a w Dział
każdą niedzielę i św:ęta o godz. 12-ej dla szer
szej publiczn.ości.
·
„

KINA

znów

·

i

szkół

o\DRIA
„Carle kłamie", godz. 18.30, 20.30
w niedz. 16.30.
BAJKA - „Młodość Tomasza Edisona", godz.
18, 20, w niedz. 16.
BAŁTYK - ,,Zagub!one dni", godz. 16, 18 "';
21: w niedz. 15,30.
GDYNIA-„Program Aktualności Kraj i Zal?l'.
Nr 17", godz. 11, 12, 13, 16, 17, 18, 19,
20, 21.
HEL - (dla młodzieży) - „Timur i jego drużyna'', godz. 16, 18, 20, w niedz. 14.
MUZA - „Polska", dodatek z wyścigu kolarskiego Warszawa Praga - Warszawa. godz. 18, 20; w niedz. 16.
POLONIA - „Rosanna siedmiu księżyców"
godz. 16, 18.30, 21, n i edź. 13.30.
PRZEDWIOŚNIE „Aleksander Newski'',
godz. 18, 20,30, w niedz. 15.30.
ROBOTNIK - „Zycie Emila Zoli", godz. 16.
18,30, 21; w niedz. 13,30.
ROMA - „Bohaterki Pacyfiku", godz. 18, 20,
w niedz. 16.
REKORD .:..... „Oflag XXVII'' godz. 18.30, 20.30,
w niedzielę 16.30.
l)TYLOWY - „W cieniu podejrzenia'' godz.
16.30, 18.30, 20.30; w niedz. 14..30.
śWJT „Pygmalion", godz. 18,30. 20,30; w
niedz. 16,30.
rATRY ~ „Rosanna siedmiu księżyców''
godz 15.30, 18. 20.30; w niedz. 13.
TĘCZA „Serenada w dohnle ~łońca"
gDdz. 17, 19. 21: w nledz. 15.
WISŁA „Casablanca'', godz. 17, 19, 21; w
niedz. 15.
WŁÓKNIARZ ....., „Gasnący Płomień'', godz
15.30, 18, 20.30; w nled7. 13.
WOLNO<!'.. ~
zi.~„., · ~·1° <lni" ~ . „i., 1 !i, 17.30
ZACHĘTA „Płomień. Nowego Orleanu"
'godz. 16, 18.30, 21, niedz. 13.30

ł

!. Zgodnie z

Zarząd oraz Komitet Jubileuszowy Łódz'rie?
go Klubu Sportowego uprzejmie dziękuje Sza·
Polonia - Koczabski. Komórkiewicz, Grochowski, Niebylski, Lelonek. Szmit, Tranpisz, nownej Redakcji za łaskawe ofiarowanie na·
grody dla najlepsz.ych zawodników w zawo·
Matias, Schmidt, Kulawik, Wiśniewski.
Bramki zdobyli: dla AKS-u - Spodzieja 2 dach sportowych, jakie odbyły się w czasia
Cholewa 1, dla Polonii - Wiśniewski i Kula· od 23-30 maja br. w ramach uroczystości il.ł·
wiik po 1.
.
Decydującą o zwycięstwie bramkę zdeby' bileuszowych z okazji 40-lecia istnienia KlublJ.
Z poważaniem
AKS w ostatniej minucie meczu.
Sędziował
około 12.000.

p. Bukowski z Radomia. Widzów

Sekrętarz

Prezes
(podpisy nieczytelne)

ollcialnfll .f:.OZB

KOMUNIKAT
uchwałą

ZARZĄDU

Nr 1

Rocznego Walnego Zgra·
kronikarz - Dębski Czesław
\
dziny 10-tej rano do 13•tej ł od 17·tej do
madzenia z dn:a 22 maja rb. został wybra·
lekarz Związkowy - dr Moskwa Walenty
20-·tej, w soboty od godz. 10-tej do 13-tej.
ny zgodnie z p.ar. 31' statutu Ł.O.Z.B. Zarząd
I radny - Ejme Eugeniusz
4. Sprawne funkcjonowanie Wydziału i Refe·
w , składzie następującym:
II radny - Erlichman Beniamin
ratów naszego Związku zależne jest od prze.
przewodniczący Stępień Eugeniu-sz
2. Posiedzenia Zarządu odbywać się będą w
strzegania zarządzeń statutowych i regula·
I wiceprzew. - Saganow-ski Zenon
.środy każdego tygodnia o godzinie 19-tej.
minowych przez wszystkie kluby. Wzywa·
II wiceprzew. - wiceprok. Pietruszka Jan
W ciągu miesięcy: czerwca, lipca i sierpnia
my zarządy poszczególnych sekcji pięściar
sekretarz - Cwiek Zdzisław
r:ebrania odbywać się będą co dwa tygo·
skich naszego okręgu do przestrzegania o·
skarbnik - Baranowski Feliks
dnie.
bowiązujących
p·rzepisów sportowych. W
Wydział Sportowy Tyl Mieczysław
3, We wszelkich sprawach, dotyczących naszeszczególności .z wracamy uwagę na koniecz·
Wydz. Spraw Sędz. - Sieroczewski Edm.
go Zw i ązku służvmy radami i wskazówka·
ność odpowiedniego organizowania zawoKapitan Zw : ązkowy - Racięcki Stanisław
mi w dniach pos i edzeń Zarządu, względn i e
dów tak mistrzowskich, jak i towarzyskich.
Wydz. Wyszkol. ..,.-- mjr Bochenek Henryk j
drogą pisemną.
W pierwszyIP rzędzie zapowiadany program
gospodarz - Dąbfowski Józef
Sekretariat czynny jest codziennie od gomusi być bezwzględnie dołrzymany, przy
czym w wyjątkowych wypadkach awizowa.
ni zawodnicy mogą być zastąpieni przez re·
zerwowych jedynie po uzyskaniu świadec•
twa lekanskiego niezdolności do walki. Pu·
bliczność winna być powiadomi-ona o przy•
LEKKOATLETYKA: S tadion Wimy godz. g dzie tym będą kandydaci do reprezentacji Polczynach zmiany prodramów. Zawody mus?ą
- dalszy ciąg indywidualnych mis·trzo6tw o- ski na Igrzyska Bałkańskie .
rozpoczynać się
punktualnie. Opóźnienia
kręgu w klas;e A.
ZA WODY MOTOCYKLOWE: Stadion WKS
będą powodowały kary porządkowe, 2god·
przy Placu 9-go Ma ja, godz. 11-ta - za wody
nie z par. 8 Regulaminu Sportowego.
PIŁKA NOŻNA : Zawody o mistrzostwo kla·
sv A okręgu łódzkiego; go<lzina 11 - 5tadion na torze żużlowym o mistrzostwo ligi. Startują 5 Przypomina się rozporządzenie Prezydenta
Miasta z dnia 7 maja rb„ potwierdzone na
ŁKS-u: ŁKS Lechia; stadion Zjednoczonych: zespoły: LKM (Leszno) z Olejniczakiem, SmoRocznym Walnym Zgromadzeniu w dniu 'li.
TOR (Łi)di") - PTC; boisko Wimy: Boruta - czykiem, Osieckim i Przybylskim, OM TUR
maja rb„ że do każdego biletu wstępu dla
Widzew. Zawody finałowe drużyn klasy B O• Okęcie (Warszawa) z Morawskim, Markow·
skim, Zandrowskim i Skomką oraz DKS z Kra
dorosłych do lic-i:ać należy dopłatę na rzen
kręgu łódzkiego: godz. 18 Końskie: Neptun budowy hali sportowej w wysokości zł 10.
PKS; boisko Zgierz: Włókniarz - ZZK (Ko· kowiakiem, Muchą, Ratajczakiem, Biernackim
lub Bonchetem.
Uzyskane wpływy należy wpłacać do Ban·
tuszki):
ZAWODY PŁYWACKIE: Ną pływalni KP
ku Gospodarstwa Spółdzielczego na konto
ZA WODY KONNE:
stadionie WKS-u Zjednoczone o godz. 11-tej odbędą 6i ę elimiKomitetu Budowy Hali Sportowej Nr 1225
przy Placu 9 Maja o godz. 16-tej odbędą się nacyjne zawody w związku ze zbliżającymi się
w terminie przewidzianym na rozliczenie
zawody hippiczne pod protektoratem Ministra Igrzyskao:i,i Sportowymi Związku Włókniarzy
sum podatkowych.
Obrony Narodowej.
Eliminacje przeprowa.Czane będą w konkuren· 6. Prosimy o składanie leqitymacji wolneqo
Między innymi CJ.dz i ał w wyściqa.-h weźmie cli żeńskiej i męskiej. Slartuią czołowi pływa·
wstępu, ważnv<'h do dnia 30 kwietnia rb„
szw;idro11 przybocznv Prezydenta R. P. W skła· cv łódzcy.
do przedłnienia. Termin składania ustalono
do dnia 30 bm.
ZA ZARZĄD
(-) Cwiek Zdzisław, sekretan
7.05 Muzyka popularna. W przerwie: ok.1 gospodarski'' - wodewil wg F. Zabłockiego
godz. !.30 odc. powieści J. Gałaja pt. „W ro-1 15.15 Muzyka ludowa. 15.55 „Kwiat paproci " Z ostatlfłiei ch..,;11
d'linie lebiorłów" 8.00 Dziennik. R.20 Program· - -audycja poetycka. 16.05 Recital fortepiadnia. 8.30 (ŁJ Muzyka z płyl 9.00 Nabożeń- nowy St. Szpinalskiego 16.35 „U Wujcia Klustwo . z K11towi\: 10.18' (Ł) „Spacer po Kall-' czyka na pięciolinii". 16.55 Pogadanka PCK .
szu". 11 OO (Łl Odczyt. programu na dziś. 17.00 „Podwieczorek pray mikrofon~e". 18.15 . Wczorajs~e spotkania ligowe dały następu
11.05 (Ł) „Na widowni tygodnia". 11.15 (ł'J) „Maska - Beethovena". 18.35 Koncert Krakow- Jące wyniki
Kwadrans lekkich piosenek (płyty). 11 .30 (Ł) skiej Orkiestry P. R. 20.05 „Nowe książki'' POZNA:[ę lEGIA (Wanzawa)
Komunikaty. 11.40 (Ł) Muz'lł:a ludowa z płyt. felieton. 20.20 (Ł) Wiadomości sportowe lo11.50 (Ł) „Z frontu radiofon'zacji'' 5:4 (1:1)
poga- kalne. 20.28 (Ł) Omów . p1ogr. lok. na jutro.
danka Dyr. Okr: P R. A. Smiejana. 12.04 Po- 20.30 „Jugosław ! a przemaw'ią do Polski''.
CRACOVIA - Ł. K. S.
ranek Symfoniczny z Bydgoszc2y. W przerwie: 21.00 Dziennik. 22.00 Mu~yka taneczna. 23.00
6:1 (3:1)
Audycja Biura Studiów. 13.30 „Rebus Ostatnie wiadomoki 23.10 Wiadom. iportowe.
dżwiekowv" - zag~dlca radiowa. 1::1.40 Au dy-. 23.20 Pmgra111 na jutro. 23.30 Muzyka laneczW . jutrzeJszYJ!' nuiIJerze „Głosu" Jlctl;:_my
cja świetlirowa w B11r\os1„win1rh ld.25 Prz"-· na. 24 OO IŁ\ Koncert życzeń. 0.30 ILl Zalc.oń
nardzie( fiiiczegnl'lwe 1nf0t·rnacje G tych in!•oląd na iriek aud. przyszł. lvood. 14.30 „Ballh. czenie audycji J Hym.D
ri>su.lacvc.b. meczacJi
- -.

Dzisiejsze. imprezy sportowe

Na

Co uslqszqn1q przez radio

Wyniki tigowe

(

