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R. prezydentów
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Bierut,
wał 'do
miast,

który
zaapeloby samorządy
pracy,
by· z największą wnikliwością podeszły w
swej gospodarce do prostych i codziennych
potrzeb ludzi prafują.cych, aby wzmocnił:ii:
swą działalność ..J kierunku szybkiego PO•
lepszenia tych warunków bytu ludzi pracujących, które obsługuJe gospodarka komuwOtl:;, usi:uawnienla kanalizacji l wodoclą nalna. Rada Państwa i Rzlld RzeczyposgJw ora.:i, innych u ·ząri„eń użyteczności pu- 11<1litej przyj-tą miastom z jak najdalej idą
bligzneJ.
cą pomocą w trosce o warunki
życia mas
Na powyższą konferencję przybył Prezy- pracując,ych.
szczególną troską otoczyły człowieka

nad ludnością pracującą miast polskich
i o polepszenie jej warunków życiowych

\VAR ZAWA (PAP).
Kancelaria Rady
w porozumieniu z ministerstwa.mi Admintstra.cji Publicznej i Ziem ,Odzyskanych, zwołała na 11 września rb. konfernncję preżydentów
szeregu miast o charakterze prz.amysłowym.
Przedmiotem konferencji, której przewodniczył szef Kancelarii Rady Państwa tow.
min. Mijal, bYło omówienie bolączek miast
w dziedzinie konserwacji mieszkań ludnoLONDYN PAP. Agencja Reutera donosi, ką w Niemczech. Porozumienie dotyczy iedy
SGi pracującej, jak również poprawa stańtl
.
sanitarnego miast, zaopatrzenia ludności w że na podstawie porozumienia osiągniętego _ nie listów i paczek a nie towarów.
.
.
. . .
. . „~ W }Piątek przybył z Berlina do Hannowemiędzy władzami radzieckum i brytyJ&km11 I ru pierwszy pociąg. pocztowy. W sobotę po
'Vznawiona została kolejowa komuni11acja i ciąg ta.ki wyrusz,vf
Hannoweru do Berli-1
.
.
.
1
"' z
p~cztow~ między strefą brytyJską a radZJ.ec i. na..
.
Państwa,

Wznowienie koJejowej komunikacji pocztowej
/
między Berlinem a strefą brytyjską
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Narada Czterech
w sprawie Berlina

PRAGA PAP. Prezydent republik.i węgier
skiej, Szaklsi~, który przebywał na kuracji
w Karlovych Varach, udzielił redaktorowi
dziennika czechosłowack;ego „Prawda" wywiadu na temat stosunków węgiersko-ae
chosł-0wack.ich. Premwdent
oświadczył,
że
klęska reakcji w Czechosło:wacji i 'na Wę
grzech stworzyła jak najlepsze warunki dla
trwałej przyjaźni między
obu narodami.
Przyjaźń ta zgodna jest .z interesami tak Wę
gier jak i Czechosłowacji. Oba państwa dążą do utrzy~ania; !>ok6 ju i sunięcia wszel
kich prz~~z.kod stoJący~h na dro.dze brat.erstwa kri!JOW demokraCJi ludOWeJ ze Zwtąz
kiem Radzieckim na C'Zele.
' "

~;~~!~fLl1::fi~z1:iE;~ Dele·gacja Stronnictwa Ludowego·
·U Prezydenta
Bieru· a
„ •
•
•
dne s1ę prawdopodobnie w poniedziałek, jak
:olwiek nie "'.Yklucza się r6wnteż wcześnlej

~zegoQ.supeot~lfla,e" utworzył

Masy
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chłopskie rozumieją

i doceniają w pełni. znaczenie „udtw~ł
sierpnio:wego Plenum KC Polskiej Partii Robotniczej'. ·_,

•

WARSZAWA PAP. W drnu 11 bm. Prezydent R. P. Bolesław Bierut przyjął delegaskiego, przedbżona przez Queuille prezy- cję Stronnictwa Ludowego w osobach: mardentowi Auriol, obejmuje 32 nazwiska mini szalka ·Sejmu Wł/i!rlysława Kowalskiego,
strów sekrtarzy i podsekretarzy stanu.
prezesa S. L. - ministr-a Wincentego Bara
Do godz. 23.30 skład nowego rządu nie zo- n0wskJego, sekretarza generalnego SL
stał podany jeszcze do wiadom0ści.
Vl'.,ieepr'emiera Antoniego Korzyckiego
oraz
PARYŻ PAP. Lista noweg.o rządu francu

••
arm11

ukces

Wielk~e

Jana Dąb-Kocioła, Jerzego Drewnowskiiego
Lucjana Durę, Stefana Dybowslti(\go, Jana
Grubeckiego, Aleksandra Juszkiewicza, Ale
ksandra 'Kaczochę„ Bolesława Podedwornego i Tadeusza Reka.
Prezes Baranowski zapewnił Prezydenta
R. P. że zasady programowe określone na

lipcowym i sierpniowym plenarnym posie.
dzeniu KC PPR są pr,zez· Stronnictwo Ludowe w pełni rozumiane i doceniane. Nawią·
zując do radykalnych, Qięknych tradycji w
ruchu ludowym, Stro·nnictwo Ludowe stoi
konsekwentnie na stanowisku · pełnego l
szcze go sojuszu . chłopSko-robotniczego,
który daje należną gwarancję gospodarczego
i kulturalnego rozwoju mas ludowych.
, Reakcyjny wróg - mówił dalej prezes ·Ba
ranowski - nie od dziś usiłuje zakażać
swoim jadem i • zaślepiać szeregi ludzi pracy.
Czyni to więc również -w stosunku do ma·
sy chłopów małp i 'rednlorolnych. Stronniz.niszczonych 12 czołgów i 5 samJ!otów ora2 ctwo Ludowe stanęło zdecydowanie do zacię
pozostawione na polu walki olbrzymie ilości tej walki z wszelkimi wrogimi siłami, dzia
Iająicymi na wsi, ,demaskując je,
osaczając
materiału w©jell11ego.
Z okazji tego wielkiego sukcesu kwa'.era i ogra.niczając.
g4ówna anruiii demokratycznej przekazała w
rozkazie dziennym podziękowanie · ż·o!łnieW imieniu 6zerokich rzesz pracu-jących
rzom f.rontu Vlt5i • Folorina.
chłopów zorgan,izowanych poGl . sztan~ram~
S. L. prezes Baranowski wyraził
adość
z powodu objęcia przez Prezyden a R. P.
•kcji sekretarza generalnego Polskiej
1'3.rtii Robotniczej.

ark osa pod

Floriną

straty wojsk faszystowskich na froncie Florina-Vitsi
I

PARYŻ PAP. - Rozgłośnia Wolnej Grecji 3-cia i 33-cia brygady górskie, oddziały panop1lblikowała komunikat głównej kwatery\ cerne i lotnictwo.
armii demokratycznej 0 noweJ wielkiej bitw.ie
Z 5 na 6 września oddziały armil demokra,- .
.
. .
; I tycznej przeszły do kontrataku, przełamując
to<:?ące1 się na. fr<?ncie Vi.!6i-Flo.rina. Kom~m.- linie przeciwnika i odrzucając go nd" odc.nek
kat stw;erdza, ze 1edno~tk1 armu demokra,ycz Denckohori _ Faltsata. Straty nieprzyjac.ela
ne], kto .re przez 70 dlll walczyły bohat.e-rsko wynoszą do·tychczai; 4 .097 zabitych i rannych,
w rejonie Grammos, przeszły 21 srnrpnia na
nowe pozycje na odcinku Vitsi - Florina. 24
s •e·rpnia wojs'.{a faszystowskie
tam
w;elką ofensywę, a walki trwają do chwili o-

rozpoczęły

hecnej.
W ofensywie tej ze strony ,faszystowskiej
uczestniczą: 2-ga i 15-ta dywizje piechJty,·--~ ~.--. ~----·-=---
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LONDYN PAP. - Jak donosi z Waszyngto- Anglii. Koirespondent przypomina, że Hoffnu, k?respondf'nt „Daily Telewaph", am~ry- man -i:-11mierza ponadto opracować listę artykansk1e _koła polityczne. z zainteresowaniem kulóv~. których państw~ marshailowskie nie
.Ił
obse.rwu1ą odbywające się rokowarua h.andlo- mają prawa eksportowac.
1
t
,. we mJędzy Wielką Brytanią a ZSRR. Amery- Lista ta ma objąć artykuły, j!:tóre dotych1
y
ka - pisze korespondent - ma w zanadrzu czas nie były przewidziane klauzulą planu Mar
zaqranic~ne
I wi e!~ środ~.ów,. mogących przeszkodzić han· Shdlld. w ten sposób Ame·ryka może w każ··
dlow1 Angin ze Wschodem. Plan Mar.shalla za j dej chwili wysunąć swoje obiekcję w spra·
WARBZAWA (PAP),
Dzięki staraniom wiera dostateczną ilość. k!'auzul, które r;.10gą w0ch eksportu krajów marshallowskich, a
ECZZ ministerstwo Pracy
Opieki Spo- upoważnić administratora planu marshaHow-1 więc równiez i Anglii - kończy korespr;ndeo.t
k:C'Znej poleciło Zakładowi Ubezpieczeń Spo skiego Hoffmana do wstrzymania pomo<;y dla . D<ii.Jy Telegraph'".
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łecznycb wypłacać zasiłki renty
rodzinne również
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Prezydent R. P. w serde0znych słowach
odpowiedział na przemówienie prezesa Bara
nowskiego, po czym w dłuższej rozm 0wie z
przedstawicielami v.rładz S. L. żywo intereso
wał się pracarrv Stronnictwa Ludowego
. oraz sposobami przyjścia z realrtą pomxą
biedniejszej masie ludności wiejskiej.
Ob. Pre,zydent dzielił się swymi cennymi
obserwacjami oraz z .głęboką tr•Jską mówił o potń:ebach i możliwościach pomocy bezpośredniej najbardziej upośle(izonym i najbardziej pomocy potrzebu
jącym. Ob. Prezydent zalecał aby w rozwija
ni.u inicjatywy ~ poczynań zachować pełną
rozwagę i tr0skę o rzeczywiste dobro pracu
jących mas chłopskich.
dośw; adczeniami i

zagraniczne zaległe zasilki rodzinne od tej
Włochami
samej daty, od której otrzymują te zasiłki
MOSKWA PAP. Jak komunikuje agen-, g!anicznych do Paryża pw dniu 13 bm., cerenciści ZUS-u.
Za.siłki bieżące wypłacane
cja Tass, rząd radziecki wyraZił zgodę . na Jem rozpatrzenia ,;prawy przyszłości b. kobędą w terminach płatności rent zagranicz zaproponowany przez rząd USA tenni.n zwo lonti włoskich.
Dz'iś, w niiedz,ielę, dniia J2. 9. br, o g·o·
.
I
n:i;ch.
łania k0nferencji rady ministrów spraw za 1 Jednocześnie 5 gencja Tass
opublikowała dzin-ie 10-tej w dużej sali OKZZ, ul. Trau
------------------------------------.-.-.------------~,------------ treść noty rządu ZSRR do rządu USA. Nota gutta Hł, e>dbędzie się
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Aktywu PPR

NARADA ŁODZKIEGO AKTYWU PPR.
u::t:,:w:
renc.ii I wyZnaczeniu w zastępstwie pr7 .1.
Wyniki obrad sierpniowego Plenum KC
stawicielll departamentu stanu. NotE> r „ . .·· n
referować będzie członek Komitetu Cen
panii faszystowskiej już został otwarlY. w ~~a .stwierdza, że '.1'inister Marsh<:1' ·'
lll"
Hamburgu. Ameryka1iskie wladze okup~yJ- , zll'_"la w ten sposob zwołanie rarl•
m.lni- tra!nego Part11.
n-e wydały pozwolenie na otwarcie konsulatuj strow sp1·aw zagra.n cznycb 1 naru·•·1 oo;;ta.
Komitet Łódzki
Hiszpanii frankistowskiej w Frankfurcie n.ą.d nowienia traktatu pokojowego z Włochami
Mem;m.
w sprawie b. kolonii włoskich.
,
l'olskJe,I ParUI Robotniczer.

za zezwoleniem Anglików

t'Ostały
Jak podaje agencja ADN,
1111g·elska anrnimstracja wo1skowa wydała
pozwolenie na otwarcie w miastach niemieckich w strefie angielskiej placówek konsulairnych Hiszpanii frankistowskiej. Konsulat HiszBERLIN PAP. -
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~1PSKWA PAP. - W Zw i ązku Radziecki~
C! Vfli 5 '. ę PrlV::JO'O'\ ania d-O obchodów ~O-tej
: ;:iczn !cy powstania Komsomołu (Komums ~ ycz
nv Związek Mlo dz eżv). w miastach ; po
" 'e •ach organi
: ę masow.e . w:eczory z., :ek
fe ~a • mi r'I te t h· ha l e~skieJ .pracy 1 'al
w vbron:e o jczyzny radzieck•eJ . w. 4 <; m.ia5tach na 1 ~ ralu . w Sv birze i w b ase~ie J?on:.P.c
ki m .prze.prowadza s i ę cvkl koncertow 1. Wleh·
c ~c-r ow htPr ackc . - artystycznych, w ktory<',
b ;crą l' dz; ~1 najwybitniejsi arty ści z Mosk wy.
Lr•J..alne orga mzacje p'lrtyjne i J:o .nsom 1 lski~
urząd7aj ą snotkan'a młodzieży z la1;lreataf1'.·I
n:tqrn dy stal inowsk '.ej , w ybitny mi P: ~v1~m~ .
u czonymi, artys tam i i s tachano wcam.i. L c;:;n9
wy~tawv !POŚw i ęcon e są h:s'orii Ko;nsomo!·t.

uf

WIEDE~ (PAP).
ojus:..nicza Rada Kon-1 austriackie ~ą<iy ludowe nie spełniły posta ne lalec.ć rzadowi austriackiemu ).c!ślejtroll rozpatrywała n piątko vym pos·fedze· wianych przed nimi zadań.
szego p1z1.: strzcganl us'3 wy an tyh1tlerow-I
niu problemy
zwi-ązane z ' denazyfikacją
NatomJlast priedstawiciele Wielkiej Bry- skiej.
Austrii.
tani1 i USA stanęli otwarcie w obronie
Wobec różnicy poglądów Rada Kontro!i
• I ZSRR
austriackich przestępców
woi·ennych. O· nie powzięła w tc3' sprawie żc:.dns ch posta·
Prze d s t awiete
,
gen.
Kurasow
stwierdz.ił, że rząd <tustriacki nie wypełn .ł śv;iadczyh oni, że nie uważają za potrzeb- ncw ; eń.
Poleceń . kontroli Rady Kontroli w sprawie
•
denazyfikacji. Wprawdzie kanclerz rządu'
•
ę
austriackiego zawiadomił niedawno Radę,
że „w dziedzinie
denazyfikac.
wszystk'l
jest w porządku", jednakowoż fa y świadi produkcję
czą o czymś wręcz przeciwnym. Wykonył
zyc1·e11·
waułe ustawy antyhitlerowskie; jest Sabo·
t:iwane. Przed sądami austriackimi stanęła
LONDYN PAP. - Plan Mar5halla, którym
Dziennik podkreśla ró \'ni eż, że produkc ja
v; Rcnubl1ce U'cra itS~t'oi
jedynie znikoma <"Ząstka spośród czynnych objęta jest Turcja, wpływa na ciągle pogor· rolnicza Turcii jest w b i Pżącym roku ni ższa
h;tleorowców, którzy powinni być ukarani. szenie 5]ę jej t=ytuacji ekonomicznej. Jak po· niż w ub i egłym. Dziennik zaznacza , że per
MOSKWA r . P. We wszystkich obwoAustriackie władze sądowe przerywają bez daje dz:enn ik „Dżumhuriet" bierny bilans han 6pekty wy eksportu tureck:ego są beznadziej· d e.eh U krai n' bu du 1e s i ę nowe domy dla
uzasadnien[a p'Jstępowanie sądowe w pro- dlowy Turcji 5powodował całkowity zastój han ne.
naua ycielst,;,·a, Każdy dom składa się z k il
cesach przeciwko przestępcom wojennym. dlu zagranicznego. Do k-0ńca lipca 1948 import
Inny dzienn ik „Kudret" p'sze: „Naród tu· ku rb&zernyc h izb l obczony jes.t sadem.
W aparacie państwowym i administracyj- wynosi 418 mi.lionów funtów tureckich, nato- recld jest na skraj u nędzy i nie j est w stani e Pooat:m k a ż d:v dom zaopatrzony iest w o.d
nym w dalszym ciągu jest wielu byłych miast eksport os iągnął zaledwie cyfrę 22 mi· płacić podatków, a zadłużen:e wewnętrzne J !)owiedn ·e 1,abudowan ia gospodarcze. W ~:n~
hltlero1.rców. Uprawianie przez władze au- lionów, zamiast planowanych 470 milionów fun które wynosi prawie 2 miliardy funtów turec żąc:vm ro k.u n auczyc.:elstw'.l l)trz · mało JUZ
stria-ckie po.ityki faworyzowania elementów tów.
kich prowadzi do bankructwa.
3.l 20 go towych domow.
hitlerowskich
podkreślił w konkluzji
qcn. Kurasow - przyczynia się do ożywie
ma podziem'a hitlerowskiego i zagraża de·
mo1'ratycznemu rozwojoWi A;;istrii.
Przedstawiciel Francji Poparł stanowisko
radzieck·i e,
p:xlkreślając, że denazyfikacja
Au~tril
wymaga ścisłego
przestrzegania Sprawozdanie Trygve Lie - zestawione zostało 'lV m}1śl zlece1i ~m~edałistów anglosaskich
u!.tawy antyhdtlerowskiej. Delegat farncus·
MOSKWA PAP. Cz115oplsmo radzieckie gve Lie. Sprawozdani e to zostało już ogłoszo-J noW !fl<;o hero ld'i linii polityczne j a!1glo ; ame
ki wyraził uboiewanie z tego powodu, że „Litieraturnctja Gazeta" nawiązując do zbliża· ne i ba rdro przychy ln!e p r zyjęte przez reak· ryka1i.;kiej wi ę k szo ści w O. Z, k torQ.. pragnie
jącej 6ię
6esji Zgromadzenia Generalnego c yjną prasę amerykańską.
or ganizację tę ;przek5z talcić w narzędzi e swo·
ONZ przypomina, iż jednym z głównych pun·
Niema w tym nic dz iwnego 5twierdza ich imperialistvcznych celów. N ie jest przeto
któw porządku dziennego sesji winno być spra czasopismo radz ieck ie - albowiem 6ekretarz dzi ełem przypadku, że sekre tarz generalny
HAGA PAP. - W nocy z piątku na sobotę wozdanie 6ekretarza generalnego ONZ Try· generalny ONZ za j ął w ty m dokumencie sta ONZ w sprawo zda niu swym wychwala tego
rod za;u po ronione i reakcyjne organy, jak o•
w magazynach żywności-0wyh w Amsterdamie
wybuchł olbrzymi
poża 0r.
sław na koru :sj a bałkańska i
Spłonęły
skłaC!y
komisja dla
wraz z wielkimi zapasami mięsa, masła i jaj.
spraw Korei, powołane wbrew statutowi ONZ,
Szkody są bardzo poważne. Przy4:z.iały żyw
że postarał się zatuszować tak ważne zagad·
nościowe ludności am-sterdamskiej będą mun ie n·e jak wal k ę narodów Indonezji o wyzwo·
BERLIN PAP. - W gmachu opeq• państwo-, bezp'ecie11stwo grożące wciąż jes"?:c7.e ze s~ro Jen'e , ż 2 n'e zna l 'l zł ani słowa pC1tępieni a dla
siały prawdopodobnie być zmniejszone.
weJ w Berlinie 3 tysiące delegatów za:dadów ny reakgi próbującej znowu używać metod ameryka ń~1' <'h p-0dżegaczv wojennvch
poli·
przemy.słowych
uczciło
poległych
w
walca
z
fa,;zystowskich.
ut}c
'
kl-1
~
wzabłormojenl:
zrae-caald
i
zoomwaonyNcZh.
przez
USA
wbrew
hitleryzmem. Spośród delegatów zagranicz·
W związku z odbywającym się ~0ngresem,
„
6
ny<:h, przyby\ych na kongre6 ku czci of:ar fa· w 5ektorze amerykańskim Berlina wydano za
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Jeszcze w ie1e mnyc zaga·
6'.!y?mu, przemawia J o prze s:aw c .<> ..-.;,1
az raz1ep1ama a szew ongresu zw• ąz u o- dn i eń, jak dalsze próby
podważania jednomy·
·
· h mocarstw w Ra d ne
· Bezp1e·
·
WEIMAR PAP. - Wydział spraw wewnętr7.· 6~1 - poseł Motyka, który przeKazał zeb rci· fiar faszyzmu oraz zabroniono urz'idzan·a ~a- śl nnsci
e 1kic
kichkolwiek obchodów związanych z uczczE.- czeństwaw'lub
· k k tore
·
ś · d
nych ra-dzieckfoj administrac1'i wo1'skowej w nym robotnikom niemieckil)l pozdr-:>wienia
W
sprawę palest ·ns · ą,
wia
im 'e niem ofiar hitlernw kich: Burm : st~z dzielnicy
·
bi k
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Uczczenie ofiar hitleryzmu w Berlinie
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i wo~ko;wym ze st.refy rad~~ki~j, które ~aWARSZAWA PAP. - Pien1rsza fabryka lo
s1ępn1.e przekazywano wyw1adow1 zagran;cz· 1komotyw w Polsce - zakłady w Chrzano·
nemu.
wie, wypuściły w sierpniu br. pierwszy po
Zorganizowane w Turyngii grupy n05il'y wojnie ciężki parowóz pośpieszny typu PT 47.
specjalne nazwy. Grupa weimarska nazywała Tun typ parowozu należy do największych lo
się ,.L\lcas Cranach", erfurcka „Plakat", zaś w komotyw pośpiesznych w Europie. Parowozy
Jenie duałala pod nazwą „Gert Menschke". PT 47 produkować będzie seryjnie fabryka Jo
Stwierdzono, że do działalności 6zplegow- k-0motyw jN ~hrzanowie i zakłady Cegii;>ls1de·
6kiej SPD werbowało głównie hitlerowców. go w P~znan.~..
.
.
Pośrednikiem między Turyngią a Hanoverem
Parowoz P 0 ?P 1 ~n;: PT 47 . .P~ 5 iada n~i.now·
był pracownik „sekretarlatu wschodniego"
szą kom;truk~Ję 1 ~o.ze rozw11ac 5zybkos~ 110
Bartmann, pełniący równocześnie funkcję a- kim. na g~~zmę. C1ęzar parowozu WY:nos1 97,?
genta w 5 łużbie 2 mocarstw z~chodni<;\1. W 1on, długo~c ok, 15 mtr. P! 47 potrafi ciągilac
związku z wykryciem afery 5zpieqowsk1ej wła 10 wagonow pulmanowskich.
.
dze radzieckie aresztowały 15 osób.
Fabryka lokomotyw w Chrzanowie wyp~o-

Zmiany w

,

rządzie

kanadyjskim

LONf?YN PAP. - Jall; donosi agencja Reu- nych Lester Pear5on został mianowany mini·
tera z Ottawy wiceminfster 6praw zagranicz- strem 6prąw zagranicznych Kanady.
Dotychczasowy minister spraw zagran:czi'rych Luis Stephen Saint Lau1an_t, ,.który nie·
PARYŻ PAP. Wskutek wybuchu w ko· dawno z.ostał wybrany przewodniczącym pa.r·
palni · ęgla Llevin w departamencie Pas dP tr hbernlnej u tąp i l. b11 obji!Ć t=taMwisko pre
Calai&, dwóch górników zostało zabitych, a 5 miera i:ządu ,kanadyj kiego po ust i1p:eniu O·
hecnego premiera Mackenzie Kinga.
<.'.>dnio6 o ciężkie rany.

Wvbuch w kopalni, francuskie·

Jerzy Korwi!!

24J

Zabójstwo Waldemara Glucka
- J{tóry to komisariat? - Pytał Wieruckiego od progu - Pamięta pan?
- XI lub XII. w każdym bądź ra ~ie na
ulicy Kruczej. Znajdzie pan w apisie.
Wierucki opadał już z sił. Dopiero teraz
zaczął rozmyśla& o rodzicach uświadamiajitc sobie, ile przysporzył im poważnegc)
&martwienia. Wpadł W sytuację, z której
nłe rysowało się żadne wyjście. Splot wypadków przemawiał przeciw niemu, a przecież i on sam nie zaprzeczał, że chciał popełnić zbrodnię, a było to więc tyle już co
sama zbrodnia.
. Sędzia Nosek zaczął iść własną drogą i
· choć nie mógł wyrobić sobie jeszcze jas!rn·
go sądu 0 zabójstwie, odrzucał w każdym
bądź razie pogląd prokuratora i Hennerta.
Ost.a tnia jednak uwaga sierżanta, iż Wierucki i Korc działali w ścisłym ze aobą porozumieniu, nie wydawała się bez sensu.
Gdy przyglądał się jednak chłopcu i widział jego szczere przygnębienie, czuł wy-1
raźnie, że w całej tej sprawie znajdują s1ę
jeszcze liczne niedopowiedzenia i niespo·

dzia.nki.

•

- O której godzinie zatrzymał pan Wiernckiego? - Zwrócił się z zapytaniem do
Hennerta.
- O w pół do jedenastej.
1
_ A 0 której doszło do spotkania z KC'rcem?
- Prawie jednocześnie. To trudno ustalić, ponieważ potrier nie notował czasu.
Mogła być jednak różnica najwyżej c. '· u
minut.
Ten fakt istotnie przemawiał na korzyść
nowej tezy sierżanta, ale ile to byb już
mylnych pozorów.
- List dla doktora Skolimowskiego! Krzyknął z poczekalni portier.
Lekar z czekał rur ekspertyzę z Zakładu
Medycyny Sądowej z d14Żym zniecierpliwieniem i wcale nawet tego nie ukrywał. I jemu przyglądał się sędzia Nosek z uwagą
widząc, że doktór Skolimows\j budzi również zainteresowanie sierża nta Hennerta.
To nie ulegało wątpliw"ości, Ż.;) człowiek ten
wiedział coś o zabójstwie, a jednak konsekwentnie milczał i uchylał sie ocl wvnowia·

„

dukowała do dni~ .1 lipca br. 575 parowozów.
Z tego na. ~ok b1ezą~y. przypada. 322 uaL~_wozy. Pr:>dukC]a ~abryk1 1est obecnie czt~ro.,rot·
nie wJ ększa n/z przed wofnq.

w66

nic nie powie

dzi ał w swym sprawozdaniu - 5twierdza czasopism-O radzieckie. A le nie ulega wątp li wo·
tk t
·1
/
~ ym
se:, IZ wszys o O, co f)rzemi cza
w ~w

sprawozdaniu sekretarz generalny ONZ zosta·
nie powiedziane •wszem f wobec z trybuny
Zgromridzenla przez te deleqacje, którym spra
wa poko j u J bezpieczeństwa rzeczywiście /ezy
na sercu.

·

NOWY JORK PAP. - Niepewność co do kul·'.>w pnemysłowych. To z kolei moglooy
utrzymania się cen produktów rolnii:".ych -:'la prowadzić do zamkmęc!a s1eregu fabryk i
obecnym poziomie, stwarza głębokie zan;ep,1- wzrostu bezrobocia.
ko Jenie zarówno w kolach gospodarczych jak
i ;:>·)!·tycznych Stanów Zjednoczon·rch.
\.Yiększość ekonomistów amerykafl.skich U·
waża, że zni:i:ka cen rolniczych jest kwestią
Dziś 2 przedstawienia - 16 i 19,30
przesądzoną. Ob<;Prwatorzy różn i ą się tylko w
opin ii co do tego, kiedy nastąpi baissa. Uważa się, że mo ż e ona nastąpić równie doorze
za kilka ty godni, jak i w zimie czy też dop12ro wc z esną w i osną. Nie mówiąc o pesymisty·
•
i IIżIH WAżNE !
cznych r a troj ach wśród farmerów 11merykań
sk lch, ohawy co do załaman i a cen objęły ró·
1Vidownia e:zczelnie chrbniona przed
wn i e ż k 0 lil pr1emv-.!owe i hRndlow . Koł.:i te
5772
c hłod i> m.
zda :ci sobie spr awę , i e ~pi!d ek cen ;i •tyku!ów rolnych w y woła równ i eż zn i żkę cen arty

OZI{Q. ZNA
DZIEWCZYNA

dania jaKichkolwiek uwag. List czytał ze
- Czy zna pan konsula Darrego? - zazmarszczonym czołem, a gdy skończył, po- pytał jeszcze major.
wiódł zatroskanym wzrokiem po wszystZamiast odpowiedzieć na pytanie to
kich obecnych dłuższą chwilę zatrzymują :: wprost, Wierucki wykrzyknął:
się na Wieruckim.
- Ja kimże byłem istotnie naiwnym głup
- Proszę wyłączyć na razie ze śledztwa cem!
Okrzyk Wieruckiego zrozumiany został
tego pana .•Jego obecność nie będzie pożą
fałszywie, Hennert a nawet sędzia Nosek
dana. - Rzekł znacząco.
myślał,
że zapytanie majora Bezprym :i.
Jednoczeilinie prawie wszedł do
pokoju u~wiadomiło Andrzejowi beznadziejność jemajor Bezprym.
go uporu w śledztwie. Spodziewali się bo~ Cz;)t. są tutaj jacyś dziennikarz='? wiem, że konsekwentne wypieranie się wizapytał.
ny i współdziałanie z Korcem w zamord
- Jest dwu. - odpowiedział He11nert.
waniu Gllicka musi znaleźć kiedyś swój ko- Którzy to?
niec prz~' zebraniu dodatkowych wiadomo- Ci dwaj pano'"ie.
, ści o sprawie, a zdawało się właśnie. ii;
Iajor podszedł do nich bliżej .
major zdobył coś rewelacyjnego, co zwaliło
- Proszę iiic nie pisać o broni, z której całą podstawę jego dotychezasowej obrodokonano zabójstwa i niestety muszę pa· ny.
nów prosić o opuszczenie pokoju. WszelTymczasem Wien1cki przypomniał sobie
kich dalszych szczegółów będziemy udziela- jedynie, że go ktoś i to najzupeł;uiej słusz
li jedynie w postaci własnych komunika- nie nazwał naiwnym głupcem i pojął, że
tów. Bardzo panów przepr zam, ale nie od dlilzszego już czasu grał nic:iwiadomie
może być inaczej.
zn::-rzną rolę w intrydze, która w atmosfe·
Na te słowa porwał się z fotela Wieruc- rzi; r,hajku i osobistych przeżyć uJzła jeki.
go uwadze, a w zapytą,tiu maj0ra Beztry- Co 'i'adeuszem, jest w Warszawie?
ma rrzypomni~br się gwałtow!lą nat:.;rczy-'Od trzech dni poszukuje go warszaw- waścią. Tak, to była istotnie jedyna prawska policja, zaginął razem z panem Wa- da, iż zachował się jak głupiec i dlatego
lewskim, waszym gospodarzem
NataUa mnsiał teraz c'.erniP.ć brzycfaac: się sam rnGrzybowską.
, ba
Wierucki vobladł.

z

O. c. n.)

•

I

•
Nr 250

istr. 3

OfensyWa kulturalna nie
I

Zbrodnie greckich faszystów

może się opóźniać

"": 'Analizując źródła prawicowego i nacjona·
11stycznego odchylenia w kierownictwie Partii
d us-taJając spo5oby jego przezwyciężenia, da·
.ł.o Plenum wrześniowe KC w końcowej rezoilucji surową ocenę dotychczasowego stanu
irzeczy m. in. na odoinku kulturalnym. Polityikę kul~ralną, przeprowadzaną przez tow. B ień
lkow'.>lciego, nazwaj!Q Ple.num „oportunistyczllą i eklektyczną", stwierdzając zarazem „dłu·
gotrwałe foler<>wanie zamętu ideologicznego
wśród inteligencji partyjnej i niewypracowa-.
nie właściwych metod pracy wśród inteligenej-i, 'llaniedbanie marksistowskiego oświetlania
zagadnień .l iteratu·ry, sztuki. nauki".
R<>zwijając tę krytykę tow. Bierut sz.czególrue ostro wytknął „zahamowanie ofensywy
lk.ulturalnej naszej Partii" i „aż nadto częste
uleganie oportunistycmej tendencji do przy&losowania się do mentahości i pm;;,-idow
dmbnomieszcz.ańskich, zamiast aktywnego Kh
iwak.zania i przezwyciężania".
·
k
M amy 7-a t em precyzyinie
0
reślone 7-arzuty

pod

pręgierzem

mi i zgodę na utrwalanie s-tanu jakby równo- i oderwana od związku z epoką, aspołeczna
Amerykańska Rada Pomocy Grecji De•
rzędności dwu światopoglądów. Szkocjliwe by· i=Og
za efektem. Pod•Jbnie ujemne 2jdw~s',(a mokratycznej wystosowała P.etycję do Mię
ło też trafiające się tu i ówdzie przecenianie dadzą się wykazać w każdej dziedzinie sztuki, dzynarodowego Czerwonego Krzyża., żą1a
sojm;zni.ka z postępowego mieszcząństwa, przy a nie zawsze je wykazywano z dostateczną jąc, aby ta organizacja zaprotestowała
zaruiedbywaniu marksistowskiej oceny ludzi i ostrością,.
l'
ł
·
k
n
· h dz' ł
przeciwko l~znym pogwa ceruom onwe •
ic
ie a.
•
Również w dziedzinie bezpośredniej polityki cji genewskiej, dokonywanym pr:zez monar
Przykłady? Spójrzmy na wyższe szkolnic- kulturalnej skłonność do eklektyzmu, nieod- ch::i-faszystów w Grecji. Między innym' po·
two, gdzi~ "".iodą uparty. żywot - ba, mie- łct<zna od skłonności d0 O?Ortun.··::111 wyrzą- gwałcenie takie stanowi rozkaz armii r\J•
wają do.mmui~ce zn~czemel - pseudonauko'. dzala czasem szkody swą postawą kunktator- jali~tycznej nakr..zujące mordowanie jeń·
we uiłozer11a ideologiczne, ~przeczne z. dz.1s1ei sk ą. ugodową i opóźniająrą dojrzewanie wda~WQJ'ennylh. piibliczne ścinanie głów
szym poz10~em \~ied~y. Spoirzmy na htera~u- nych procesów kullurowych. Te i tym po o ·
' ~
rę,. gdz1.e k1e11:mk1 mm~o fałszywych pozorow ne faMy spowodowały krytykę ze strony Ple· i·'f.com, odmawirnie żywności i lekarstw
w istocie swe.i 1reakcy jne, napotykaly me;ed- num i konieczność naprostowania odchyleń. rler~'--·-t~1cznym odłamom ludności .i wtrą
nokrotme na zbyt ~!ab)'. odp0r, a czasem n.a- J est to obecnie jeden . z problemów węzło- canie do więzień oraz eksterminacja rowet na rękę, wyciągniętą do porozumiema. wych, problem decyduJ?ll Y 1 ro.zs•trzyg.ający d .
d .
.
.dy postęoowe
Spójrzmy na teat·r gdzie walka o właściwy o naszym jutrze kulturalnym. Kazdy dz1ała<:z
zm PQ e]rzanyc 0 pog1ą
•
·
repertuar toczona 'była miękko i dorywczo, kulturalny zdaje sobie z tego niewątpliwi,e
Pomiędzy sygnatariuszami wspomnienej
a walka o właściwe zorgamzowanie widowni sprawę. Konieczne jest zatem dokładne omo- petycji zmijdują się: prof. Albert Einst~in,
nie bez w?hań i odwrotów .. ~pójr~my na pia- wienie i. p;zemyślenie zagadnień i:irzez samvch Thomas Mann, b. amerykański ambasador
stykę, ~d~1e o poparcie dob11alo się nie ty}ko pr.acowmkow kultury, kon~eczna, 1est ?bszerna w Moskwie _ Joseph Davis i powieściopi·
prawdz1w1e odkrywcze nowatorstwo, ale row-1 1 wszechstronna dyskusja, ktora niewątph·
,
nież pośledniego gatunku pseudonowatorstwo wie się rozwinie.
sarka amerykanska Fanny Hurst.
laniedbań
i ściśle
postawi<>ną
iliagnozę
nur· - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - itująt:Jej
nasz
organizm
ikulturalny
choroby.
Wyciągając wniosek, ll'ezolucja Plenum zażą
Ślł'IATLA NAD H'ARSZAlł'r1
dała od wszystkich ogniw .k,ierownictwa partyjnego od góry do dołu „z.rozumienia w pełni
pen;pektywy dalszych przekształceń„ . kulturalnych„., zmierzających do realiucji socja·
łi2:mu w Polsce i konieczności zaciętej walki
I wszystkimi siłami, które tym przemianom
0

h

I

Nocne

&ię przeciwstawiają",

Sprawa ta je5t jedną :z najważniejszych. Do
wszystkich członków Partii, pracowników na
polu kultury należy teraz gruntowne rozpa·
trzenie i zbadanie zawinionych braków i po·
pełruionych błędów, zrewidowanie dotychcza·
6<>Wej postawy :i oQ,myślenie środków zara·
dzenia tlu. Nim to nai;tąpi, nim na wielu przy
.kładach d wnioskach z doświadczeń będziemy
mogli starać się praktycznie zadośćuczynić
1rezolucji Plenum - ~rzeba nam już teraz <>d·
powiedzieć na :zasadnicze pytanie, w .czym
-tkwiła istota błędów o·portunistycznej i eklektycznej polityki k·ulturalnej? Odpowiedż mu6i brzmieć: w tym w czym i wiele inny<"n blę
·
· d
· ·
ł ·
d ·
·
d ow,
w „me ocenianiu w pe ru przo uiąceJ
~o!i Part" w
·
w
l'
•
11,
szys tki c h i· ei· ogniw,
rea izo·
waniu przemian„. kulturalnych w Pols,e".
Czym.że innym jeśli nie- połowicznością było
upajai:iie się przez niektórych działaczy kulituralnych „zgodą narodową", ~rażającą w
!istocie kompromis z kierunkami mieszczański·

c"''"

życie

i prace Stolicy

Tetno odbudo'Wy bife bez przer"1y
(Korespondenc)a własna „Głosu"}

szałkowska, Aieje Jerozol;mskie i Chmielna„.
Dziś d·ługość sieci elektrycznej
mierzymy
już w tysiącach kilometrów, gaz przewodami
długości 310 km dociera do najodleglejszych
dzielnic. Z daleka widać bladawą poświatę,
drżącą tysiącami żarówek nad miastem, ku!1·

Ulica na dalekim przedmieściu jest sla bo oświetlona. przed dwoma dniami zapadł
się gdzieś chodnik i stołeczna prasa wola na alarm trzeba to wyrererować iak nai·
prędzej. Za kilka dni już wszystko jest o Jle nie w całkowitym porządku, to w każ
dym razie lepiej .
WARSZAWA - we wrześniu.
nie tak davmo„. Znów (choć
wydaje się dla niektórych mo·
notonnym refrenem) myśl wraca do warun·
ków, w których żyliśmy tu w Warszawie trzy
Jata temu. Błyszczało kilka latarń, pogłębiaJ·ąc i·eszcze bardzie]' mrok, który roznośc1erał
"
się nad miastem. Już na Marszałkowskiej po

Kto by tam marzył o gładkich na wierzch·
niach, o latarniach, o oświetl'ony<'h wysta- ste lampy, nanizane jak matowe korale sznuwachl Każdy pragnął dojść do domu bez przy- rami, kreślą napowietrzne linie.
krego wypadku, bez złamania nogi, we względ
Ponad 3.000 świateł ulicznych drga nad War
nie su<:hym obuwiu.
szawą, a przechodnie już nawet tego ni2 w1·
do dobrych, wygodnych nowości tak
Jakoś szybko i niewidocznie wyprostowały dzą,
szybko s ię można przyzwyczaić„ ·
się chodniki, najpierw z rzadka, póżniej coraz
Zycie Stolicy nie kończy się już ze -zmierz·
rzęściściej zabłysły latarnie.
Niewiele tego
omacku nogi szukały równego kawałka jezd- było co prawda w 1945 roku, zaledwie 700 chem. Do późna krążą lśn iąc światłalllJ tram·
ni, a wzdłuż domów zamiast chodników pię· elektrynnych i.„ 20 gazowych, ale zaczęliśmy wa je, z teatrów i !<in płyną fale ludzi we
trzy! się gruz., rozkopane czeluście, kopce gli· z dumą mówić - „Stolica ;arzy się świat/a· wszystkie strony. Warszawa znów ogn ·skuj e
ny i piasku.
mi". Warszawa to była wtedy ulica Mar· żvc1e kulturalne i artystyczne całego kra iu.
W ciągu ,trzech lat przybyło 10 sal teatra!·
l!!l~llil"f'llil l'l l .11'111'1111111·:•111111.1 I il ·11111 I •l"l~llllllli I ,f;;l,11'11111111 1111111111111Ali'lill ll lilllllnllllllllllllllllllll lllllllllnl ·1 I I I I I I I ···I I li I I.I I I 11 11n 111 I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I 1 l 1 I I I I I I I I I I I I I
nych i podczas gdy w roku 1945 frekwPncia
nie przekroczyła 250 tys. osób, rok ubiegły
pozwol i ł ponad mtliono...yej rzeszy ludzi obej·
rzeć te11tralne spektakle. W pierwszym półro·
•
czu 1948 r. ju ż ponad· 700 tys. widzów przewinęło s ię przPZ stole<Zne teatry. w czym co•
najbliż§ze RJiesiące
większy odsetek stanowi świat pracy.
Kursy szkoleniowe przy fabrykach-Nauczanie analfabetów- rozwój życia świetlicowego raz„Nocne
życ !e" Stolicy to nie tylko połyskll
Wydział kulturalno-<>światowf Okręgowej ducha i radość życia, jest u nas jeszcze zbyt wanie gazetki ściennej. Każdy z przychodzą we neony, lśniący w ~lektrycznym świetł~
Komisji Związków llaw<>dowych I>O okresie mało rozpowszechniony. W celu rozbudzenia cych do świetlicy w miarę swych możliwości asfalt. Warszawa śp•eszy się z odbudową,
przerwy letniej przystąpił d<> nakreślani a pia· zam iłowania do muzyki i śpiewu wśród robot- będzie mógł brać udział w redagowaniu ga- Warszawa praru1e nocą .
.nu pracy na najbliższe miesiące, które przy- ników, wszyscy przychodzący do
świetlicy zetki.
Trasa W-Z ośw ietlon a reflekt0rami rob i w
niosą wzmożenie jego aktywności na wszyst· będą co miesiąc wspólnie uczyli się jednej
Prace na terenie każdej świetlicy prowadzi pierwszej chwlli wrnżenie ogromnego w.dokich odcinkach pracy. W ramach nakreślonej pieśni. Ci, którzy wykażą się „dobrymi glo- kierownik oraz pięciu członków, wybranych w1ska. W białym snopie św;atła cienie są
akcji szkoleniowej przewiduje się zorganizo- sami" , wejdą w skład chórów świetlicowych, przez Radę Zakładową. Obecnie <zynnych jest jełzcze czarnie1sze. dżw:gi groźnie wydluż,~ją
warue szeregu kursów. Dotychczas kursy pro- najlepsze zespoły zaś utworzą jeden reprezen- 11 w Łodzi t 17 świetlic, na terenie województwa w ciemność swe ram 1<>na. Resztki post.rzęp ;o 
wadzone były tylko dla akływistów związko- tacyjny chór Związków Zawodowych oraz o- zaś. 67. Najw;ększą ilość świetlic, gdy.ż aż 40 nych murów ,;plaszc7a ią s ię, dal ek o za Wisłą.
wych i odbywały się w Wojewódzkiej Szkole perę zw iązko wą. Poza śpiewem program roz- posiada Związek. Zawodowy Wfókniarzy. na Praga odbita w wodzie drży od św iate ł lśn ą
Związków Zawodowych.
Obecnie zorganizo- rywek świetlicowych obejmować będzie recy- drugim miejscu znajduje się Związek Zawo- co czarna dekmilcja wielkiego miasta .
wane zostaną kursy dla wszystkich związ- tację, warcaby, szachy, ping-pong itd. Rów- dowy Metalowców, mający 25 świetlic.
Pracują też w nocy robotnicy drogowi, rekowców przy fabrykach, oraz kursy dla kie· nież do działu św ietlicowe 'JO należy redago(Zyg.)
perując jezdnie, czerwone światełka
wołają
row.ników
Wydzialów
Kulturalno-Oświatoostrzeżeniem, że przejazd zamknięty. Gdy rawych.
no gasną światła elektrynne. gdy senne tram·
waie opuszcza ; ą zajezdnie. nikt nie prz~czlłwa
Jednym z największych zadań, jakie włoży
nawet, że noc była nocą roboczą dla tylu se~y... na siebie Zw iązki Zawodowe, jest nauka
tek m ieszk ańców Warszawy, dla specjalny{'h
początkowa dla analfabetów. Akcję tę pr<>waprzewiozły tramwaje wrocławskie w czasie Wystawy
drużyn robotniczych, dla funkcjonariuszy MO,
dzi się na S'Zeroką skalę i daje ona bardzo d<>·
O stale wzrastającym ruchu na Wystawie sięc;v, a w sierpniu 2.206 tys. pasażerów. 0- zecerów,
pochylonych nad ka5ztami, dla
bre wyniki. Te wyniki pozwalają mieć na·
Ziem Odz:skanych świt«lczy między innymi prócz tego tramwaj linii 12, przechodzacy z ORM-ow<:ów patrolujących ulice, dla telefodzieję, iż analfabetyzm wśród robotników w
ilość pasażerów przewiezionych przez linie r.vnku przez tereny wyRtawowe. przewiózł w nistek, pracowników s zpitali, dla kolejarzy.
najbliższych kilku latach całkow icie zaniknie.
lipcu o 200 tvs., a w si!'rp'liu nrze~zło 400 tys.
Warszawa nie tran czasu, Warszawa dn iem
W .ramach•ksztakenia analfabetów prz.ewidu· tramwajowe, łączące dworce wrocławskie z te pa~ażrrów 'l'l'ięcej, niż przeciętnie.
je się, dż we wszystkkh zakładach pracy pro- renami wystawowymi.
W okrPRie od otwnrri.A W'y~tlłwv ~zvstkie i nocą, w słońcu i blasku reflekto,rów dżwiga
Linie te zostały ururhomione Rpec,ia lniP na, linie tram'l'l'ajowe p1·7erhoil?:ace' przeŻ jej· tere- się do nowego, lepszego życia.
wadzona będzie akcja uświadamia;ąca, Móra
Jolka
· rzmieirzać będzie do nakłan iania wszystkich, akres W;vstaw;v i przewiozły 1v lipcu 1.210 ty- n~T. przPwiozłv ponail 4 milionv pasaierów.
\WA"Clllł . . . .
tsmw
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nie umiejących pisać i czytać, do uczęszczania
na wspomniane kursy.
· ' <;-zołqów przewyzszał 15 razy sian prz c>dwo1enny.
Nakreślony plan na miesiące zimowe prze·
Broń wvkuta Pf7E'Z ofiarny trud robotników
widuje duży rozwój życia świetlicowego. W
przemysłu moloryza<'y 1nego przy poparciu m3
rzwiązku z tym Sekcja Dz iału Sw1etlicowego
terialnym najszerszvcb mas została wykorzyprzy Wydziale Oświat<>wym OKZZ czyni wystana w różnorodnv<'b operacjach wielk1<"h
s iłki, by robotnik z nadejściem dlug'.ch w ieWojska pancerne Czerwone; Armil ode grały wybilr\q rolę w rozgromieniu laszyslow·
czorów jesiennych i zimowych mógł w świe
skich Niemiec i imperialistycznej Japonii. v\ialczqc lfohatersko na szlakach bo;owych, 1 je>dnoste'k pancernvi:h. Do historii prze5zecł
giganty czny manewr woisk pancernych w hitlicach spędzić wolny czas przyjemn ie i poży·
od Kaukazu do Alp, od Stalingradu do Ber lina J Pragi, a późniei na Dalekim Wschodzie
twie stalrngradzkiej. Po
przerwaniu frontu
te.cz.nie. Se1kcja Wychowawczo-Obywatelska,
wojska pancerne zdobyły sobie pełn e uznanie narodów Związku, Radzieckiego. Ocewojsk niem:eckich i rozgromieni u jego tyłów
ma za )adanie dosta.rczać do świetlic jak naj·
nia;ąc wielkie znaczenie wo;sk pa,n cernych i ich wybitne zasługi wojenne ornz znsługi
manewr ten zakończvl się po 5 dniach peł
większej ilości dzienników i wszelkiego ropracowników prz e mysłu motoryzacy;nego Rząd Radziecki ustnlil w r. 1946 COROCZNY
nym okrążeniem wroga.
dzaju cz.as,.,pism. Aby ułatwić robo·tnikowi zo„DZ/BŃ CZ01:.GTSTÓW" obchodzony w drugą niedzielę września na cześć tego przodu·
rientowanie się w aktualnych wydarzeniach i
jącego oddziału radzieckich sil zbro;ny ch.
Zwycięskie
boje czołgistów
radziP<'k'rli
wyrobienie sobie o nich jasnego sądu, urzą
. .
.
.
znarzą
drogi do Warszawy, Berlina i Pragi .
czerwcu 1915 r. w jednej z fabryk ro- j ~imo ~rze~agi N1er:icow „pod względem 110 A w 4 mieisiące po rozgromieniu faszyzmu w
d:i:ane są co dwa tygodnie pogadanki sprawosyj skkh wypróbowano model bojowego śc1 CZ<>łgow I sa~1olotow. m·mo prze~vag1 mo-! Europie sława radzieckich woisk pancernych
zdawcze, oparte na bieżących wiadomościach
pras<>wych, po których zazwyczaj następuje samo hodu gąsienicowego. Był to prototyp mentu zas~o<'zema. - radzte<'ke wo1.ska pan- , rmbrzm:ewa z n~d bn:eqów On?:1.nu Spnkojożywiona dyskus ja. Ponadto Sekcja Oświato późn jszego czołgu. Ale armia carska nie mo <'~rne, wspołdziałiqą;: .z innvm1 rod~a 1ami. br.o-! nego, gdzie łamią grzb iet armiom japońskim.
wa kieruje zespołami samokształceniowymi, gła wykorzystać pomysłu konstruktora rosyj- Dl, ładawał y wroqow1 skuteczne c10sy i me·
W _uz?amu z.asług w ohrorue. 01czyzny 1.1'20
.kursami, bibliotekami i wycieczkami nauko- skiego, nie było bowiem rozwiniętego prze- powetowane straty. Przed nilroriem rndzieckim
i 1·eąo armią głównodowodzący G
.
czołgistow nosi zaszczvtne m1 ąno Bohatera
wymi. Biblioteki istnieją przy wszystkich pra- mysłu mo toryzacyjnego.
.
.
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Dopiero realizacja Sta\inowskiego planu u· mus Stalin postawił gigantyczne zada.nie: u·
w ie świetlicach.
zyskanie
poprawy
w sytuacji wojsk radz.;ec- kow , P.rzemysłu motoryzacyjnego 1 250.00~
przemyslowienia kraju stworzyła mocne podWielkie zadanie posiada również Sekcja Ar stawy dla uzbrojenia armii w nowoczesną kich przez
likwidację przewagi ilościowej czołg.sto:-"' zostało odznaczonych orderami 1
lystyczno-Rozrywkowa.
Postawiła ona sobie technikę bojową. Powstanie i rozwój wojsk ni emieckich wojsk pancernych.
m eria lam1.
cui cel ważne zadanie umuzykalnienia szero- pancernych w Związku Radzie<"kim je6t
,
. .
W „Dzień czołgistów" narody radz;eckie
więc
kich mas pracujących . Spiew, dający pogodę najściślej "wiązany z rozwojem przemysłu
. Walka o wykona~1e t~go zadema . ,oczyła oddają hold mistrzostwu i bohaterstwu wojsk
s·~ d~utorow.o. Z 1edne1 str~ny 'VOjSKa ra· pancernych i
wszystkim patriotom, którzy
socjalistycznego.
W latach 1936 - 1940 przemysł radziecki d.zieck1e prz~szł.Y do aktywne J obrony porze- przvczynili się do wzmocnienia potęgi pan·mszcząc m~sow0 technik~ wro- rernej Czerwonej Armii.
Przyjaźni wyprodukował różne typy czołgów, oryginal- c1wczołqoweJ:
ga. Z drugie] strony przemysł radziPcki przeW
.
.
. .
,
nej
radzieckiej
konstrukcji,
~tóre
przeszły szedł do masowe; produkcil czołgów wysow~elu m1a~tach -europejskich'. a przede
Polsko-Czechosłowackiej cięż.ką próbę ognii;iwą w czasie wojny z Niem
klej jakości. w r. 1943 przewaga czołgów nie- w?zystk1m polskich, stanę!)'. pommk1, wystaK'.)rnitet
Organizacyjny
Towarzystwa cami.
mieckich została zlikwidowana.
w1one k~ chwale tych h~o1czny"0 cz.~łg1st6w
Gdy napadając na Zw i ązek Radziecki Hi•tler
Przyjaźni
Polsko-Czechosłowacko1 ej
podaje
radz1eck1ch, będących p1erwszym1 zwJastunado wiadomości, że we wt<>rek dnia 14 wrześ rzucił na ten front prawie 14.000 czołgów.
Przemysł
motoryzacyjny
zaspakajał
na mi wyzwolenia i nadejścia Armii-Oswobodzinia br. o godz. 19 w lokalu Komitetu Sł0- wielu „proroków" przepowiadało Armii Czer- wszystkich etapach wojny olbrzym!e zapotrze c'.elki. W Dniu radzieckich czołg istów do skła
Zapatrzeni w bowanie frontu. W ostatnich trzech latach danego. im hołdu i podzięki przyłącza się cała
wiańskiego w· Łodzi, przy ul. P iotrkowskiej wonej „ błyskaw iczną" klęskę.
Nr 272 b - odbędzie s.1 Zebranie Organi· triumfalny pochóo wojsk hitlerowskich na Za- ~ojn.y przemysł radziecki produkował prze- Polska, której przynieśli pr.z.ez lata wytęsknio·
zacyjne W<>jewódzkiego Oddziału To~arzv chodzie, oczekiwili ~go samego na froncie c1ętnie ponad 30.000 czołgów J aut pancernych ną wolność, druzgocąc p<>tęgę najeźdźcy hl•
10c2nie. Pod koniec wojny stan ilościowy tlerowskiego..
wschoctrum_.
ttwa Przyjaźni Polsk<J-Czechosłowack.iei.
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do B ura

Odbudową

,,6ił wyższych," (między innymi
nia przez fab(yki włókiennicze

·

wać.

Wobec tylu niewątpliwych osiągnięć nasuwa się mimo woli pytanie: czyżby Ośrodek
Nr 4 był wdeleniem wszelkJch cnót?
Nie, daleko nie. Istnieje ~u jeszcze dużo
to bijącego w oczy marnotrawstwa. Nie mówie już o takich rzeczach, jak łamanie igieł,
gu,zików i dziesiątki a=ych temu podobnych
(należałoby mieć je na względzie w regulaminie współzawodnictwa), wystarczy przejść

I

4 to
Konfekcyjny
O 4rode.k
publika k<>bieca" - na 4 ii pói,

1y:p-OWd „retysiąca za-

l!lil".

trudnionych - pracują 3.684 kobiety, a co
- na 575 cz.ło.nlk.ów PPR - 455,
czyli .przeszło 75 procent stianowią znów kobiety. Ba.rdzo wymowne są te cyfry. r to nie
•Il tylko cyfry na papierze. Trzeba jednak pamiętać, źe organizacja fabryczna PPR nie narodziła się 1u od rnz.u a.ni tak liczna, ani tak
mocna. Droga jej rozwoju nie była ani :z.byt
łatwą, ani zbyt prostą. Tak 6amo zresztą, jak
i Ośrodka Nr 4 w całości.
Dziwne były 111arodziny tegQ giganta n~ego iprzemysłu konfekcyjnego. W opuszczone
mury - niekoniecznie dobre - z kiepskimi
&ufitami i podłogami, albo 111awet i bez nich,
bez najprymitywniejszych ur.ządzeń sanitar111ych ściągnięto z.alogi ii maszyny z dwudzle-1
stu kilku fabryk i fab.ryczek, r.ozrzuconych po
całej Łodzi. Trzeba było skomasować wiele
stanowi&k dyrektorskich, kierowniczych itd.
itp., trzeba było zlać w jeden tygiel dwad.z.ie6cia kilka załóg fabrycznych nie'koniecznie za·
chwyconych tą przeprowadzką, mających każ
dą z osobna swoje własne tradycje, nawyki,
żale i urazy. Był bałagan. Kradzieże stały się
wtedy w fabryce rzeczą codzienną i nie m-0gło
nawet być inaczej, skoro kontrola procesu pro
dukcyjnego prawie nie istniała: postoje były
dstną plagą, bo nie troszczono się oQ.powied111io o zapasy surowca.
Radykalny zwrot w sytuacji nastąpił dopiero w początkach bieżącegQ roku i - trzeba
ciekaw~ze

I

~·.

na ulicy

·;'.•„,.:~"

Za mało je:;zcze u nas opieki nad puszczoną •amopas dziatwą, za mało ogródków 1ordanowskich, piasecznic J dziecińców w naszych parkach. Zbyt wiele dzieci szuka zabawy
J rozrywki - na ulicy.
Tu grono dztatwy wykorzystuje roboty brukarskie, które dają rqżne możliwości myszkowania wśród kamieni, gliny, porzuC011ych narzędzi. Lecz o wypadek nie trudno. Tam grup·
ka malców zabawia się w mało bezpieczną i pedago.giczną grę nożykiem.

1

·czorajszym

pokrótoe donie

·u-

projekty budowy szeregu budynków gospo·
darczych.
P rk dla KlnZatwierdzono również "'l
bu Sportowego przy Z ·iąz.ku Za; do
Pracowników Samnrządu Terytorialnego
i Użyteczności Publicznej w sumie 15 tysię
cy złotych, przeznaczonych 11 a.k~ie "naSOwej nauki pływania. Na ten sam cel dru""ą
t h
subwe rję w wysok ści 25 tysięc.
przyznano Komitetowi Społecznemu fasowej Nauki Pływania.
yKolegium przyjęło przedłożony przez
preliminarzu ,
dział Finansowy wniosek o
budtetowym szpitali miejskich m r. 1949.
Preliminarz ten obejmuje w wydatkach su.
mę

zł.

563.395.000
t~pnym

pun.kd" obrad omówiono
trzeb Gazowni Miejs · . Postanowiono, że w najbliższym cza ie .gazownia.
W na

sprawę
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PRZEMYSL BA WEŁNIANY ODCZUWA BRAK FACHOWCÓW

nych s1·1
Potrzeba 14 tys • .... yk...• a·11·f1·k
luki
Zatrudn1en1a akqa werbunkowc-szkolenfowa
Srodk1 zaradcze
I
7

7

,

•

·

Urzędu

werbunku sil fachowych, niezbędnych do wy·

konania planu produkcji na rok 1949. W kon·
ferencji tej oprócz przedstawicieli przemysłu
bawełnianego udział wzięli przedstawiciel Zw.
Zaw. Włókniarzy, ob. Hanuszkfowicz, oraz na-

panowała

.

n1•eładu

300

szko

60 oroc.

tysięcy

wyn.ka, że Ehrenreich wziął z
Włocławka 12 wagonów i 3 samochody fa·

wypełn1ą

•

odpływ sił fachowych do innych galęzi prze-

mysiu. Jest to obiaw niezdrowy, szkodliwy
dla samych pracowników, gdyż w innej branży uczyć się muszą od początku, a w w,ęk·
szości wyipadków rzatrudnien.i bywają .tylko
przy pracach pomocniczych. Obecnie w po·
rozumieniu z Urzędem Zatrudnienia przeds.ięwzięte zostaną środki zaradcze. Żaden pracow
nik przemysłu bawełnianego opusz,czając dotychczasowe miejsce pracy nie dostanie skierowania do innej branży i wrócić musi do

przemysłu bawełnianego.

',

n1• ctwa

•

. Celem uzup~ruema .kanr ~~chowcow w bran
bawełmanei ..zgło~ih swo! akces przodo ,,_
mcv pracy. Otoz kazdy z ruch. na własną re·
kę rozpoczyna wer~unek nigdzie dolą~ nie u
trudmo?ych ludzi 0 ? swych warsztato.w pra~
cy, gdzie zo~t~ną om p:zes~k~leru. ~odlęty w~
zost11n._ie ~yscig, kto więcej sił zwerbu1e I kto
ic~ więcei wyszkol!. ~owmno t~. według pr?·
:-v1zi;irycznych. obl!czen wypełnic w połow,e
•
istmeiące lukri.
Dal6ze braki uzupełnione zastaną przez
przei;unięcie rnhotników z działów gospodar·
cz ·eh do działów p·odukcjl. Do pomocn1cz.•<h
1emc '·
prac gospodarczych użyci zostaną
Poruszono również zagadn enie obciążenia
sektora prywatnego pewnego rodzaju kontyngentero ił fachowy<"h na rzecz pr1t'myslu ba·
wełnianego. Przedsi„biorcy pry alni bowiem,
"
omijając istniejące przepisy Urzędu Zatrud·
do 6WJ'Ch warsztatów
zaangażowali
nienia,
znaczną ilość fachowców. Naczelnik Urzędu
Zatrudn:enia zaznaczył, ze w chwili obecne'j
Łódzka Izba Handlowo-Przf.'mysłowa otrzymać
może tylko młodzież do szkolenia, fachowcy
zaś . sk ' erowani zostaną do gałęzi prremysłu
0 zasadniczym znaczeniu dla gospodarki kraju. Należy sądzić, -że przedsięwZ:ęte środki za
radcze przez Urząd Zatrudnien'a. jak i samorzu·lna akc.ja werbunkowa-szkoleniowa, podi'l
ta pi;zez przodowników pracy pozwoli na uzu·
pe/menie kadr fachowców, niezbędnych do w
konania planu w przemyśle bawełnianym na
(P. W.)
rnk 1949.

zy

w Centrali Zbytu Porcelany

W cz.asie przesłuchiwania świadków wychodzą na jaw niesamowite nieporzadki i
chaos, jakli panował w Centrali Zbytu.
Oskarżeni tkwią k:irzeniami jeszcze w men
Ich pojęcie dobra
talności przedwojennej.
często rów ojest bardzo su~iekt~wne .
z:iaczne z .~a"."'1eraruem m~czy.styc~ mtere:
~ow. ,R;?ZWOJ l .dobro placowk1. ~anstwoweJ
Jest .scis.le o.Ja:eslonę dekretami 1 r')zp~rząJ~O
dzema'?11 Mi?'sterstwa, . a. dyrektor
skrupulatme
urzQdmk panstwowy wm1en
ich przestrzegać. Z .zeznań świadka Zii·
zawierają

,„

•

•

•

·

~

W toku procesu b. dyrekt'lrów Centrali
Zbytu Porcelany, żaden z oskarżonych nie
.
dzi
d
d
przyznaje się o winy. Bu a tw1er ' ze
tylko przez brak przygotowania fachowe·
go nieodpowiednio wywiązywał się ze SW':>ich obowiązków.
Kwiatek, mając jakoby bezgraniczne zaufa
nie do swoich wi<półpracowmków. podpisymu przedstawi no do
wał w y~tko. fco
sygnowania. Henryk M!lke jest bankowcem i ze sprawami technicznyrru oraz cech')
waniem towaru nie ma nic wspólnego.
Stanisław Ehrenreich na wstępie zaznacza,
że jako kupiec kierował się wyłącz.nie tylko
chęcią zysku, a zaw:erając tram.akcję my·
ślał jedynie 0 zarobku.

Towarv kartkowe

Y1f

•
•
1
czetnik Urzędu Zatrudnienia, ob. Przesmycki.
Brak wykwalifikowanych sił roboczych w
przemyśle bawełnianym odczuwano już w ro·
ku ubiegłym. Obecnie problem ten zaostrzył;
się. Zapotrzebowanie na dzień 1-go stycznia
1949 r. wynosi 14 tys. pracowników.
Jedną z przyczyn tego stanu był znacz.ny
•
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W dniu 10 bm. w Dyrekcji Przemysłu Ba·
nała w~ystki~go własnymi wyłącz1~.ie siłami.
O~wro1:ie, :znuana na .ł~psze nastąp~ła w wy- wełnianego odbyła się konferencja w sp.rawie

~ u z IOrowego wysi u ca ego a tywu fa.
rycznego.
. Ośr~ek Nr ~ - do tego czasu ko'.os na gl.1ruany ć n-0gacf b-kzacząkł .w szybkim temp:?
wyras 1a na ? ry ę cf!} .iem „do rzeczy
Nii; obeszło się oczyWJście b~ radykalny~h
zmi~n. persona)nyc? w d.yrekcjl, w apara?.e
dm1m~tracy1nyun ~ t~hm~nyrn. rozbito rozllle kołka kumoterskie, iedn~ .~łov.:em.-:prz~rowadzono „g~n._~rn!ne pranie . D1a sc1·
WaTto podkreshc, ze cała załoga fabrycz
SłOSCl
na wykazała dużo inicjatywy i najlepszych
jeszcze
chęci
0 wiele wcześniej. Jeszcze w li• stopadzie ubiegłego roku zapoczątkowany tu
został 'ruch wspólzawodnichva, 'który był
pierwszym zwiastunem nowej ery tej fabryki.
W ciągu ostatnich 5-ciu miesięcy po z.mia·
nach, o których pisaliśmy powyżej, ruch ten
111abrał. oczywiście o wiele większego rozmachu i siły, slfił się ruchem prawdziwie masowym i ·to jest najlepszą gwarancją, że Ośro·
dek nie zawróci wstecz z dobrej drogi.
A oto charakterystyczny przykład: sala
Nr 6, która do niedawna była najsłabszym
ogniwem Ośrodka, dziś bierze udział we
wsµółz.a.wodnictwie - „ściga" &ę z salą 11-tą.
Umowa o współzawodnlctwie obu sal weszła
w życie dopiero 1-go bm. Lecz sala 6-ta sto!
P od znakiem wyścigu pracy od pierwszej'
chwili podjęcia swej znamiennej uchwały.
Scigały się na razie pomiędzy sobą taśma z
taśmą. Oglądam właśnie wiszące przy każdym
zespole dowcipnie pomyślane, tekturowe zegary ścienne. Ruchome ich wskazówki po.zwal.ają w każdej chwili przeliczyć wyproduko·
wane sztuki na procenty wykonania normy.
Wskazówki przesuwane są wielokrotnie w
ciągu dnia. Ani jednej z nich nie zastałam poniżej cyfry 120 procent, a do końca dnie roboczego było przeci€ż daleko. Sala 6-tn ma
już i poważny zastęp swoich przodowniczek
pracy (spośród wszystkich zespołów na jbardziej w tej chwili wybijają się , taśmy" tow.
tow. Józefy Buciak i Zdzisławy Dudzińskiej),
ma już i swoje przodownice ż1cia społeczne·
go .! politycznego, tzn. grupę członkiń partii.
To samo jest i na wszystkich innych salach.
Wobec tych wszystkich zmian nastąpił w fir·
mie 1Iównież radykalny zwrot pod względem
wykonania planu produkcji. O ile w czasach
wykonywano go w 80-ciiu procen·
bałaganu
itach, a nierzadko i w 60-ciu, to najniższą cy·
frą osiągniętą w ciągu ubiegłych 5-ciu mies ięcy było 101 procent (w lutym). najwyższą
nowel 143,15 procent. Trzeba
zaś (lipiec) :zaznaczyć, że zdolność produkcyjna Ośrodka
j~st bardzo poważna, lecz niestety, niewykorzystywana w pełni. Na przeszkodzie temu
stoi przede '•szystkim częsty brak surowca
dla oddziału b:eliźnianego. Poważnie też hamuje wydajność pracy i zbyt częsta zmiana
asorlyn1entów. Wprawdzie i na tym odcinku
na lepsze, · lecz
zaszła już poważna z.miana
jeszcze niedostateczna. To jednak zależ
ne już j&&t nie od dyrek<:jd Ośro0cika, lecz od

dniu

o obradach pia t..k.o eh &o ~gium Z
· j · o. Dzi i j możemy już pod
dać szczegóły o ich wynika.eh.
Co do sprawy Centralnej Kuchni Mlecznej przy til. Więckowskiego, zatwierdzono

ś.my

lektrycznej
wysokiego i niskiego napięcia rzy ul. Tar
gowej 18.
Jest to inwestycja o tyle kO!lJ~-cczna, że w
skutek rozbudo ~ i m"ri rnizacji Gazott:'ni
Łódzkiej obecne transrormatory okaz
m<><: niewy,;;tarczającą. Drugą po a.żną inwestycja, przewidzianą. dla GazoW"li Miej.
skiej będzie uchwalone na Kolegium wykonśLllie zapory drogowej przv bocznicy kolejowej na ul. Daszyńskiego 43-63.
Ostatni punkt obrad poświęcony b:vł 1\lieJ
skim Mai~tł<om Rolnym. Jak dowiodła coqzienna praktyka, w majątkach tych, rozrzuconych na. dużej przestrzeni, stanowisko
jednego wspólnego dyrektora oka.z~o się
nie wystarczające dla sprostania wsz. rstkim obowi~om . Dlaj:ego też nn!'l.ta.nowiono
powołać vicedurcktorów. stale 11rv><l 1 iiacvch w biura.h DOSzczególnych Mi.ejskich
Majątków Rolnych.
7 cz.ep.
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Wydatki na szpitalnie wo - Rozb'JdON3
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przystąpi do budowy podstacji

j

tow. Murnłajczykowa. N1e chcę przez to po·
wiedzieć, że sekretarka dokona·ła cudu machnięciem różdżki <:zarodziejskiej, ani, że do-ko-

potrzeby
odarki miasta

go

po podwórzu fabrycznym, by przekonać
si ę, że db.alość o dobro -społeczne nie je~t tu
jeszcze d~ta teczne. Oto na przykład kanał,
zawalony stosami drol nycb ścinków materia·
łu. Zostały prawdopodobn'.e wyrzucone pr~ez
zamiataczki ~ako śmiecie. Zmiotki te doskona·
le jeszcze nadawałyby się do przeróbki i słusz
nie oburzają się robotnicy: „Czy my już je·
steśmy za barQip bogaci?"
Na tymże podwórzu znaleźć można i inne
je6zcz"E! „kwiatki". Oto z boku stoi sobie i
niszczeje na deszczu i słońcu wóz - wprawdzie zepsuty - lecz wcale nie kwalifikujący
się jeszcze na szmelc. Gdzie indziej znów wijuż firmie okien.
dać sterty niepotrzebnych
Wędrują one to tu, to tam, jakby były nie
z drzewa i szkła, lecz przynajmniej z nierdzew
·
nej stali.
Są też i niedomagania, których firma sarna
rozwiązać nie może. O odbudowanie instalacji
wodociągowej zabiega już fi.rma od wielu mie
sięcy. Bipro Odbudowy przy CZPWł. nie doc-enia jednak widocznie tej sprawy, skoro żad·
ne monity pis~mne, żadne nalegania u5tne nie
odnoszą skutkfi.
że po
Załoga Ośrodka Nr 4 ma nadzieję,
opublikowaniu w prasie, sprawa ta ruszy mo·
Chcemy i my w to
że z .martwego punktu.
H. W.
wierzyć.
się

~zieci bawią się

•

I

I

'·

C.Z.P.

od wykonywaplanu pr 1k-

cji w asortymentach).
Czy jakość pro<lukcji nadążyła za wzrostem
ilościowym? Na to pytanie towarzysze ośw;ad
czają dumnie: ,,Nie chcemy s i ę sami chwalić,
zapytajcie o to w Państwowym Domu Towa·
rowym".
Oznajmili mi też, że to, co jeszcze kilka mi'e
-sięcy temu przyjmowano od nieb jako „primę", dziś nie uszłoby nawet za drugi gatunek.
Czynniki miarodajne z poza fabryki potwierdzają, że tak jest rzeczywiście, dodając przy
tym maleńkie ostrzeżenie: „Niezadługo pójd"Liemy o wiele jeszcze dalej - to, co dziś
j€szcze jest „primą'', będziemy odrzucaU do
,,secundy".
Wymagania klienteli rzeczywiścle wciąż idą
wzwyż i fabryka musi się do t~go przygotoMamy dobrze pracują, a Jch pociechy w przed
szkoJu fooryc:mym niegorzej się bawią.

Bieżące

piękne o 1qgn1ę 1a
I

I

kowskiego

jansu, które przesłał bezpośrednio d') Kato
wie do Społem, jako towar pierwszego gatunku. Z tego zakwe ionowano tylko czte
ry wagony .. Jasne więc jest, iż na p')zostale 9 wagonów składał się towar drugiego
gatunku, gdyż na skompletowanie 9 wagonów fajansu należy wz::ąc wcz.ną produkcję
z fabryk całej Polski.
prokuratora
W krzyżowym ogniu pytań
Grębeckiego wychodzi na jaw, tż numery
wagonów, na jakie ładował towar Ehren·
.
.
.
k
. h
reic ' po rywaJą su: z numerami wagonow,
które otr:rymało Społem. z dalszych zeznań
wyĆh'Jdzą na )'Iw ciekawe fakty, iż Ehrenś
ł
t
h
cisłym kontakcie z
w
reic pozos awa
urzędnikami fabryki we Włocławku i orien
!owal się w produkcji. Panowie dyrektorzy
nie ogłaszali przetargów, odpowiadal•i od·
ffi')Wnie na oferty „Społem''. i Sam.opomocy
za jedynego
Chł?pskiej wybie~ając sobie
Swiadek Szymanko
odb1?rcę Ehrenr~1cha.
okr~sla straty, Jal.ti:.e ?oruusła Centrala ?a
~urnę około 4.5 m1l~onow zł;tych, podk1:esla
Jąc.. anty~)'}oł.~czną 1 an.typanstwową działa!
nosc dyrekcii. kt.óra me bacząc na ogromj ne zapotrzebowame, oddawała towar w pe\
•
kulacyjne ręce - Ehrenreicha.

l

wełny

o ób

Od iutra nowe asortymenty

p

brało SW

zwiększcc możność

Wełna kartkowa ro.z.sprzedana została, jak Teks tylnej i przemysłu wełnianego <>raz przed rza

I

dotychczas, 300 tys. osobom, uprawnionym do stawiciela Komisji Specjalnej zlu-strowała do·
kładnie przeznaczony na zao.patrzenie towa·r
korzystania z przydziałów.
Ostatni tydzień z.aznaczył się zmniej&onym 1 wełniany orzekając, że wszystka wełna znaj·
nieco .odbiore~, ni:l poprzedni. Bowiem wie'.u , duiąca się w. ~prz:?a~y jest 60-pro~en!owa.
kl!entow sklepow ro.z.dzielczych z powodu me Zdaruem Kom.tsj1, rozmce w ·wyglądzie i gawielkiego już wyboru, wstrzymywało się z za 1 tunku materiałów zależne eą wyłącznie od
kupami. Należy natomiast oczekiwać, że jutro produkcji danej fabryki, z których jedne wywraz z przyjściem nowych asortymentów, twarzają i wykańczają materiały s.taranniej,
dając na dodatek lepsze wzory, inne zaś fa·
ruch w sklepach rozdzielczych wzrośnie.
Przed paru dniami specjalnie wyłoniona Ko bryki" wykazują mniejszą pomysłowość i pro·
misja złożona :z członków Zw. Zawodowych, dukują towar mniej efektowny. Sklepy poza
pM<bil poli.tycznych, prze<lstawkieli ~entr.aJi tym zaob5erwowałv o-sobliwe zjawisko. Zda·

rzydz· a
wyboru

mianowicie, że towar leżv przez dwa
tygodn;e n.ie sprzedany, nagle zażądał go je·
den z kl:entów i dosłown e w ciągu te-go sa·
mego dnla towar zostaje wyprzedany. T~.
jak w wielu innych sprawach, istnieje i tu
owczy pęd do kupowania właśnie tego, co na·
był poprzednik.
Powinny sobie to wziąć µod uwagę nasze
go-spodynie i kiedy wybierają s i ę po odbiór
kartkowego materiału, zamiast z !]Óry być nastawioną na grymas , rozejrzeć się dobrze p-0
sklepie, a nie wśró kupujących, a wtedy 1
pewnością znaidz.ie sie ~ś odpowiedniego.
się

•
'
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Kro ika m.

KUTNOWSKI

tocław
WROCŁAW

- we

h

'wrześniu

Siedzimy w popularnej wrocławskiej ka·
wiarni tzw. „Teatralnej''.
Z~any szwe?zki dzienn~karz kol. Larsen
wspołpracown:k popularneJ gazety „Swenska
Dagbladet", wskazując wymownym l'\l.Chem
ręki na ożywioną ulicę, na zalany słońcem,
okazały gmach odbudowanego Teatru Dolnośląskiego, na 4ftczne sklepy i tłumy przechod-

Samupom®

KOMU WINSZUJEMY

I

niów - ~uca charakterystyczną uwagę:
- Pytacie, kolego, co przede wszystkim
rzuca się w oczy przybyszowi zza granicy, o
czym w. pierw~z~~ rzędzie n.a leży pisać i na
co nalezy zwrocie uwagę, mow1ąc o waszym
kraju i waszej Wystawie? Odpowiem krótko:
Potraiiliście zaszczepić życie w tych ruinach,
które widziałem tu przed trzema laty.
Ktoś na Kongresie powiedział, iż sypb,olem

Chłops

a do rolników

Powiatd\ry Zw'.ązek Samopomocy Chłop bogacze wiejscy, niechętnie pożyczają biedskiej w związku z jesienną akcją siewną WY- nym chłopom i najczęściej twierdzą, że „siewOstrzegamy że w stosunku
dał odezwę do rolników powiatu kutnowskie- nik jest zepsuty.
go, którą niżej przytaczamy:
do nich zajmiem)\ należyte stanowisko i bę
- Rolnicy! W akcji siewów wiosennych dziemy public?.n'.e w prasie piętnować bogaWAŻNIEJSZE TEI„EFONY
i szeroko przez Was pojętej pomocy sąsiedz tych egoistów, którzy swym postępowa11iem
Kom. M. O. - 22
Po
kiej, daliście dowód obywatelskiego podejścia działają na szkodę Polski Ludowej.
Miejski Posterunek M. O. - 33
do tego zagadnienia. Siewy wiosenne w 95
Kierownikom Stacji Maszynowych jeszcze
procentach wykonaliście siewnilrnmi przez co
Starostwo Powiatowe - 31
młóPow. Zakł. Ubezp. Wzajemn, ul. Na· powiat nasz oszczędził setki kwintali z.bóż co raz przypominamy, że pierwszeństwo w
w skali krajowej stanowi tysiące ton zaoszczę ceniu zbóż i siewach maszynami rolniczymi
rutowicza nr 20 - tel. 108
mają przede wszystkim mało i średniorolrti
dzonego ziarna.
9!
Urząd Zdrowia Tegoroczne siewy jesienne przeprowadzamy chłopi.
Komunalna Kasa Oszczędności - 43
Odezwa powyższa podpisana przez prezesa
pod hasłem „Używamy tylko siewników I zboPolski Czerwony Krzyż (PCK) - 89
Pow. Zw. Samop. Chłop. ob. Grzegorczyka
ża kwalifikowanego."
Szpital Powiatowy - 20
Wszystkie za tym siewniki muszą być za przesłana została do wszystkich placówek
minimalną opłatą wypożyczane małorolnym Samop. Chłopskiej w powiecie, które zapopf eczalnia Społeczna - 34
i średniorolnym. Wiemy o tym, że niektórzy znają mlejscowych roln'. ków z jej tekstem.
A eka „Pod Orłem" - 106
Apteka. Sukc. H. Walenta, - 52
90
Pogotovńe Sanitarne PCK Prezydium Pow. Rady Narod • .t._ 102
W piątek 10 września o godz. 11-ej na ulicy I do szpitala, gd!ie lekarz stwierdził złamanie
Zarząd Miasta Kutna -; 30
Głogowieckiej w Kutnie, samochód ciężaro. lewego podudzia i ogólne obrażen'.e ciała. Jak
41
Straż Pożarna wy prowadzony przez szofera Tadeusza świderskiego najechał na przeb'.egającą przez uli- się okazało w wyniku d_ochodzenia samochód
Pow. Zakład Elektryczny - 32
cę czteroletnią dziewczynkę Jadwigę Wlodar- miał uszkodzone hamulce. Szofera zatrzyma86
Urząd Repatriacyjny Dziewczynkę odwieziono natychmiast no do dysl?ozycji prokuratora.
czy'.~.
1111-1111-11
1111
llll-llll-1111-llll-1111-llll-1111-llll-11111!1111191111-1111
1111
1111-1111-111i-1111
Niedziela, dnia 12 września 1948 r.
Dziś: Swidona.
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Tragiczny · ypa ek na. 1·cy

•

Trzy lata pracy nad odbudowq lasów· polskich
•

W dniu 10 bm.

rozpoczęła się

w War-

szawie dwudniowa doroczna kon~ren
cja dyrektorów Lasów Państwowych
W konferepcji wzięli udział: min. Podedworny oraz dyrektorzy poszczególny~h departamentów Ministerstwa Leś
nictwa.
Konferencja miała na celu podsumowanie wyników pracy i osiągnięć gospo
darki leśnej w okresie od roku 1945 1948.
.Jale wyn'ika ze sprawozdań dyrektorów poszczegó~nych departamentów Mi
nisterstwa Rolnictwa, w 3-letnim planie gospodarczym przewidziano zalesi~
nie 290 tys. ha, w tym 150.000 ha zrę
bów bieżących :i 140 tys. ha zrębów wojennych nieużytków i słabych gruntów
rolniczych. W pierwszych dwóch latach
zalesiono ogółem 148~992 ha, w tym
zrębów bieżących 64.999 ha \ 83.993 tys.

zrębów wojennych i słabych gruntów
rolnych.
Akcja przejmowadia przez Raństwowe
gospodarstwo le_śne nieużytków i .słaby"h gruntów rolnych na cele zalesienia
"'
Od r. 1945 do r.
rzebierk> poh1yślnie.
.
o"
P
1948 przejęto ogółem 107.179 ha gruntów, z czego akcją zalesieniową objęto
dotychczas 24.538 ha gruntów.
Do roku 1955 pod zarząd Ministerprzejdzie 239.098 ha
lłtwa Leśnictwa

Qtreby

nades~ły/

m

jest kw:at, który potrafi rosnąć nawe~
na grobach. świetną ilustracją tych słów
jest wasz Wrocław. Kwiat nowego. bujnego
życia narastając<!go z dnia na dz'.e1\ przesła·
nia i usuwa do niedawna panującą tu wszech·
władnie śmierć i zagładę.
Ulice wrocławskie, sklepy, olbrzymi Dom
Towarowy, ba nawet czyśc:utkie, schludne
tramwaje - oto główne tematy, które w pry·
watnych rozmowach absorbowały zagranicznych ·dziennikarzy, nie w mniejsz.ym stopniu,
n'.ż Wystawa lub nawet Kongres. Zwłaszcza
dużo mówiono o znanym, znajdującym się w
centrum miasta Domu Towarowego. Jeden z
francuskich kolegów zauważył, iż dopiero po
kilku odwiedzinach uwierzył, że „Istotnie
można tam nabyć wszystko, co się znajduje
na Wystawie i w dowolnej ilości"„.
, Charakterystyczną uwagę rzucił jeden z An·
glików,mówiąc, iż gdyby nie· był sam w tym
Domu, nigdy nie uwierzyłby, że ;;aparat pań
stwowy może być w zakresie zorganizowane·
go handlu bardziej sprawny niż in'cjatywa
•
piywatna''.
W rozmowie z jednym ze szwedzkich kolegów, który niedawno z ramienia swej Redakcji odbył dłuższą podr6ż po Europie - usły
sz.alem kilka ciekawych mvag:
- Wiecie, kolego - powiedział ów Szwed
- co jest niewątpliwie lep,sze u was, w ogó·
le w krajach Europy Wschodn'ej, niż u nas w
domu. To, że pobyt u was podnosi na duchu,
gdyż nie mówi się tu tyle o wojnie, nie my·
śli o niej, tylko pracuje się i tworzy „. dla
pokoju, Widzimy jasno, że wsi,ystkie inwe·
stycje państwowe dokonywane są w Polsce
dla celów pokojowych, a jednym z dowodów
tego jest właśnie wasz Wrocław, wasza Wystawa, zwołany za waszą inicjatywą Kongres,
wreszcie, każdy napotkany na ulicach Wro·
cław'.a przechodziefi z op~waniem świado
mej energii współpracujący w ogólnym dzie!e
Po•v.
pokojowej odbudowy.
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REKORDOWY POLóW
DALEKOMORSKI
.
, .
.
nieużytków i słabych gruntów rolnych. zdolna jest pokryć jednoroczne zapoI?,o Gdym,, powrocił. ~;awl~r „J ~piPlan odnowienia lasów, wyrażający trzebowania.
zakresie ochrony lasów rok bieżą- te:,' własnosc „Dalmoru ; ktory przysię w bieżącym roku l'iczbą 77.280 ha, zo
nacecho\vany wybitnym nasile- wi?zł 187 ton ryb z p~ło.wow d~le~?mo1·
był
cy
rezul
w
i
proc.
114
w
stał wykonany
szkodników leśnych, sk1c~. Dotychczas ~:iaJw~ększa il~sc ryb
zwalczania
niem
tacie dał 88.143 ha obszarów leśnych.
Przeprowadzono 1 zło:"10nych w .czasie re3su da.lei\.01normniszka.
i
osnuja
jak
Plan zakładania szkółek został również
lasów środka skiego, wynosiła 143 tony.
opylan'ie
skalę
szeroką
na
zrealizowany, a ogólna powierzchnia
mi owadobójczymi na powierzchni okoszkółek osiągnęła 1. 772 ha.
PRZYKŁADNE UKARANIE
W roku bieżącym należy stwierdzić ło 17 tys. ha, używając ponad 440 fon
SZKODNIKóW SPOŁECZNYCH
podnies'ienie poziomu prac zalesienio- preparatów arsenowych. Metody rozpySąd Okręgowy w Poznaniu skazał w
\.vych również pod względem składu ga lania śrcdków chemicznych ~ad Th,sami trybie doraźnym Czesława Czekalskietunkowego drzew. Przeciętny udział dały skuteczne wyniki. W roku przysz- go na karę 8 lat więiienia oraz mgr.
gatunków liściastych na obszarze lasów łym przewiduje s'ię dalsze nasilenie tej Frankowskiego na 3 lata więzienia za
akcji .
całego kraju wynosi 26 proc.
dokonanie nadużyć w „Społem", sięga
W rb. objęto zwiększoną opieką rów- jących ponad 5.300.000 zł.
Wyniki zbiorów drzew :lglastych i liś
ciastych przekroczyły plan. W rb. zebra nież lasy niepaństwowe, dla których
no ogółem 1.450.235 kg n,asion drzew przeznaczono około 1.900 kg nasion,
KONIE DUŃSKIE DLA POLSh. ·~ r
iglastych i liściastych. Wytworzona zo- 5.813 tys. sadzonek oraz założono 2.428
ROLNIKóW
stała tym samym rezerwa nasion, która arów szkółek.
Motorowiec duński „Clara Claussen"
przybył do portu gda11.skie2'0 z łauun
kiem 322 koni z duńskiego portu Randers. Konie niezwłocznie nil wyładowa
niu Związek Samopnmocv ChlopP.klej
Jak wiadomo, w wyniku uchwały Rady ny mają pr~ pobrać biblioteki. W naszym rozdzieli wśród osadników na Z1~
Państwa, wszystkie g iny zaopatrzone zostaną powiec'. e wszystkie gminy załatwiły już te for- miach Odzyskaąych.
bezpłatnie w 50!>'-tomowe biblioteki. Ten wspa- malności. Jedynie gmina Oporów nie zaintereniały dar naszego rządu dla rolników nieza- scwała się dotychczas tą sprawą. Wyglądało
\VZORO'.-:A
PUSZCZA MARIANSKA
wodn'.e przyczyni się do podniesienia stanu by to tak, że mieszkańcy gminy Oporów nie
WIES ZWIĄZJ{U SAMOPOMOCY
kulturalnego i oświatowego wsi. Ze swej stro są z,'.linteresowani książkami przeznaczonym!
CHlOPSKIEJ
ny Zarządy Gminne i Gminnl! Rady Narado- dla nich. Na szczęście tak nie jest.
We wzorowej wsi Związka Samop1mocv
Napic:tnować należy na tym miejscu n.iedWf! miały wystarać się o odpowiedni lokal na
Chłopskiej, - w Puszczy Mariańskbj w
d · b'bliot k'1 1· angaże ć b'bliote
Rady
Gminnego i Gminnej
· balstwo Zarządu
·
za , . wa
e
urzą zeme 1
. pow. skierniewickim uruchomiona zostch.
.
.
.
.
karz.a. w tych sprawach miały zapaść odpowiednie uchwały GRN. Te uchwały po- NarodoweJ, ktorych czcigodm członkowie z początkiem br. szkolnego 11-letnia n1'0la
szczególnych gmin muszą być przesłane do, ,.przeoczyli'' termin złożen'a wniosku o przy· nowego typu. W tejże wsi rozpoczęto b1.1·
:lawę Domu Ludowego.
Pow. Rad. Narodowych po czym dopiero gmi- dzielenie biblioteki.
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Powi~towy Związek Gmlflnych Spółdzielni
Chłopska, oraz wsz,ystkie Gminne
Spółdzieln:e przystąpiły do sprzedaży otrąb
dla rolników. Cena za 100 kg wynosi: otręby
pszenne 1.500, żytnie 1.100 zł, jęczmienne i ku·

Samopomoc

kurydzahe 1.000

zł.

Apteczki dla' szkół
Miejski w Kutnie przystąpił do za·
opatrywania w apteczki szkolne wszystkich
szkół w obrębie miasta. Koszt zakupionych
bandaży, opatrunków i leków pokrywa ze
swych funduszów Zarząd Miejski.
Zarząd

Wiercipięty
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TEATRY

Państwowy T~atr Wojska Polskiego
Dzis o godz. 19,15 arcydzieło komediopisarstwa francuskiego, p. t. „GRZEGORZ
DYNDAŁA", Molier'a. Przekład Boy'a-że
leiJ.Skiego, Reżyseria Danuty Pietraszkie-

;

DZI• •I 1sze
•
uroc.,.

wicz.

TEATR POWSZECHNY
CodZiennie o godz. lQ,15 „Lisie Gniazdo" z udziałem Ireny GRYWffiSICTEJ i Karola ADWENTOWICZA.
TEATR „SYRENA" Traugutta 1
Dziś o godz. 19.30 komedia p. t. „Dobrze
skrojony frak".

l,ódzkieoo
e

Okręgowego Związku Piłki Nożnej

~alendarzyk 6por!owy przewiduje dzisiaj w a następnie odbędzie się 6potkanie o puchar
dniu jubileuszu ŁOZPN-u tylko dwie imprezy śp. Józefa Kałuży Kraków - Łódź.
TEATR KAMERALNY
DOMU ŻOŁNIERZA piłkar4kie'.
W reprezentacji Łodzi wystąpią dzisiaj: w
ul. Daszyńskiego 34
O godz. 14-ej na stadionie ŁlfC-u rozpocznie bramce Komar z TUR-u tomaszowskiego. W
Dziś dwa przedstawienia o godzinie 16-ej się defPlada drużyn piłkarskich z terenu Okrę- rezerwie Szczurzyńs~. Obrona to zawodnicy
i 19.15 sztuki C. de Peyret • Chapuis gu Łódzkiego, działaczy, sędziów. Potem na- ŁKS-u: Wlodarczyk i Łuć II. Obecnie me roz„NIEBOSZCZYK' p AN PIC" w reżyserii I stąp : przemóvlienie prezesa ŁOZPN-u, ~onop- porządzamy lepszymi zawodnikami na tei poJ~m!-sza Warneckiego. Udział biorą:. Hanna! ki, oraz. de~oracja zasłużonr:ch d~ialaczy i za- zycji. W reze~ie przewidziany jes~ JędrzejB1ehcka Krystyna Ciechomska Halina wodnikow zetonam1. Bezposredmo potem ro- czyk z „Concordii" P'io-trkowski!-j. żetazn
Głuszkóma Czesław Guzek Irena'. Horecka zegrany zostanie mecz o puchar jubileuszu pomoc to Mille-r z. PTC, Urban oraz SaltyWanda Jak~bińska, Janusz 'Jaroń i Michał pom; ę<lzy ze polami Zgierz.a i Zduńskiej Woli, szewski z ŁKS-u. Ten ostatni zaawansował
Melina. Dekoracje Stanisława Ceoiel-':iego.
Kasa czynna od 12-ej tel. 123-02.
Teatr Komedii l\luzycznej „LUTNIA"
Piotrkowi>l<a 243
Dziś i dni następnych o g-odzinie 19,15
Na nowootwartym torze betonowym Wlo- g pkt„ 2) Nap:erała - 7 pkt., 3) Siemiń„Cnotliwa Z_uzanna", operetka w 3-ch ak- cł-awskiiego T<Jwarzystwa Cyklistów odbyły &ki - 6 pkt.
tach J. Gilberta.
się zawody
kolarskie, w których wzięli
Wyścig australijski na 5 okrąż1>ń (2 km):
Bilety wcześniej do nabycia ul. Piotrkow udział m in.: Bek, Kapiak, Napierała, Sie- 1) Napierała _ 3 :07 ,2 min. , 2, 7Targoński,
ska 102, a od godz. 17-ej w kasie teatru. miński, Targoński, Grynk•ieWlcz i inni.
31 Kapiak.
W niedzielę kasa teatru czynna od godz.
W wyścigu na 4.000 m .został trzykrotnie
11-ej.
pobity rekord Polski należący do . Ga bryWyścig na 1O okr~żeń z 10 finiszami:. 1)
cha. Nowy rekord ustanowi! Btk, pr:i:yby- Kap'ak - 26 pkt„ 2) Napierała - 11 pkt„
NI TEA TB '• OsA
'-ET
·
.wając d'J mety w doskonały~ czasie 5:37,6 3) Targoński 9 pkt.
·
Zachodnia 43 , tel. l 40-09 min„ drugim był Kapiak - 5:46,2 min., trze
Wyścig sprinter0w<ki na 400 m ze startu
Codziennie o 19.30. w nlediziele I święta cim Marchwiński - 5:54 8 min.
lotnego: 1) Bek-27_0 sek., 2) l\fa1chwiń$kl
o 16-tej l 19.30 ~media .muzyrzna pt.
Inne wyniki: bieg długodystansowy na - 27.4 sek., 3) Rzeźn'cki - 28,l sek, . ~l
„ROZKOSZNA DZIEWCZYNA"
20 okrążeń: 1) Targoński - 12:24 min. - I Grynkiewicz 2.S,2 sek.
z H. Makowską w roli tytułowej. Zniżki
ważne. Widownia szczelnie chroniona przed

I

Kro, I .I Zywo
. t r ordu Ga rycl1a... .

I
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chłodem.

Teatr Kukiełek RTPD ul. Nawrot 27.
Dnia 12 września o godz. 12-ej widowisko ,,Pinokio" według Collodi'ego w ouraco
waniu Aleksandra l\faliszewskiego. Przedstawienia. odbywają się codziennie przed po
łudniem dla dziatwy szkolnej, a. w niedzielę i święta o godzinie 12 dla szerszej publicz

n ości.

«INA

ADRIA - „Niepotrzebni mogą odejść"
godz, 18, 20.30, w niedz. 15.30.
BAŁTYK ,,Tajemnica wywiadu"
godz. 17, 19 21, w niedz. 15
BAJKA - „Tajemnica nocy wigilijnej"
godz.. 17 ,30, 20, w niedz. 15.
GDYNIA - „Program akhrnlności krajo.
wych i zagraniczn~·ch •r 29"
g_odz.. 11, 12. 13. 16. 17. 18: 19; 20; 21
HEL (dla młodzieży) - „Chłopiec z przedmieścia"

godz. 16, 18, 20 w nledz. 14
MUZA - „Lekkomyślna siostra".
godz. 18.r 20 w niedz. 16
POLONIA - „Siostra. lokaj!\'"
godz. 16, 18.30, 21 w niedz. 13.30
PRZEDWIOSNIE - „San Demetrio"
god-z. 18. 20 w niedz. 16
ROBOTNIK - „Miasto bezprawia"
godz. 16.30, 18.30, 20.30 w niedz. 14 .'!O
ROMA - „W pogoni za mężem"
godz. 18, 20.30 w niedz. 15.30.
REKORD - „Casablanca"
godz. 18.30, 20.30, w niedz. 16.30
STYLOWY ,.Ojczyzna"
godz. 16,30, 18,30. 20,30. w niedz. 14.30.
~WIT „Okoliczności łagodzące"
godz. 18, 20 w niedz. 16.
TĘCZA ,.Siostra lokaja"
godz. 15.3Q, 18, 20,30, w niedz. 13.
TATRY (w ogrodzie)-„Cygańska miłość"
godz. 15,30. 18. 20,30 w niedz. 13.

WISLA -

„Cyg~ńska milo~ć"

godz. 16, 18,30 21, w niedz. 13.30

to usłvszvmv dtś nrzez rad·o

Przed

Jak przygo

-w-ielką

·01prezą

owują się

chosłowacją
Już
grały

dawno na torze żużlowym WKS-u nie
motory. Warkot ich usłyszymy dopiero
22 bm., w którym to dniu zawitają do nas naj
lepsi motocykliści Czech, aby jako reprezentacja Moraw rozegrać mecz z reprezentacją
Polski Srodkowej.
W drużynie czeskiej uj\z.ymy takich „asów"
jak Spinka Mirosława, najlepszego w chwili
obecnej żużlowca CSR, Seberka Francis1katrenera naszych żużlowców, Havelka Rudolfa - znanego już z występów na torach ślą·
skic'h i innych nie wiele U6lępujących im zawodników.
Skład drużyny polskiej na to ciekawe spotkanie nie został jeszcze ustalony, jednak na jprawdopodobniej me zabraknie w ruej łodzian
Kołeczka i Krakowiaka.
Jak się do tego ciekawego spotkania przygotowu 1ą żużlowcy polscy?
f
Od 30 sierpnia w Rybniku na specj'llnym
obo7le treningowym szlifują swą formę nasi
najlepsi jeźdźcy z Wąsikowskim, Olejn·iczakiem„. Krakowiakiem. Nowackim, Dąbrowskim,
Jankowskim, Smoczykiem. i Kołeczkiem na
czele. Nad formą na-szych czołowych jeźdź
ców czuwa znany żużlowiec czeski Seberka,
który obok swych koleqów czeskic'h 5tartować bę(izje u nas w Łodzi. Czech pracuje usilnie nad podniesieniem techniki jazdy na·
5zych cz.ołQwych żużlowców i lepszym opanowaniem przez nich maszyn. Najwieksze postępy poczynił pod tym względem Wąsikow
ski, który z naszych jeźdźców posiada naj-
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81ąsk walczy dziś z Poznaniem

e
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KATOWICE (')bsl wł.). Kpt. ślą~iego
OZPN Alfus powołał do reprezentacji Śląs
ka na dz. : siej~zv mecz z Poznaniem o puchar śp Kałuży następu 1ących zawodników: Janik, Wyrobek, Janduda, Giebur, Su
szczyk, Bartyla, Przecherka, Cieślik. Alszer Cebula, Kubicki, Muskała, Spodzieja,
Gajdzik. Wieczorek, Siwy, Kubocz.
Ostateczne zestawien: e jedebastki ś'ąska
nastąpi w Poznaniu dziś przed meczem.

dzięki do6konałej grze w ostatnich zawodach
l;gowych. Zluzował on Szalińskiego z ZZK z
Koluszek, który będzie w pogotowiu, w rezer·
wie. A teraz atak: skrzydłowi: Hogendorf i
Marciniak nie mają konkurentów. Ponieważ
Baran nie może być brany obecnie w rachubę,
na prawym łączniku wystąpi Pietrzak z. ŁKS-u.
Pozycję lewego łącznika zajnue Łącz, który
przed wyjazdem do Węgier będzie hciał wypa~ł w Łodzi · jak najlep;ej. Wobec 6łabej for•
my Janeczek (który nie m~że przyjść do eie·
bie po mistrzostwach armii, gdzie występował
w
.„ pomocy),
miejsce
środkoweqo
zajmie
Cichocki
z Widzewa.
Obok Tlapastnika
Pietrzaka
i ŁąC'Za zawodnik Widzewa powinien
ć się
dobrze, tym bardziej, że na lewym s zyd_le
wystąpi jego kolega klubowy Mar-ciniak.
Tak zmontowana reprezentacja Lodzi może
b
.
dl
„
K k
t
yć grozną
a reprezentacJl
ra owa, ym
bardziej, że Kraków, jak, Pilmię.tamy, niedawno uległ reprezentacji Slą ka.
Na prtedmeczu iipotkają się dzisiaj repre~
zentaci·e Zgierza i Zdunskiei· Woli o puchar
ŁOZPN-u. Zwycięzca tego 6potkania w roku
na!'tępnym przeprowadzi w swoim terenie tur·
niej wszystkich klubów. Zwycięska d
a
otrzyma puchar na własność.
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do meczu z reprezentacją Moraw i Czenasi czołowi jeźdź y w Rybniku?.
większą

rutynę nabytą

podczas 6wegoJ po!>ytu w Anglii i licznych tam startów.
Nie wiele ustępują mu już jednak inni nasi
żużlowcy. Ba rdzo duże postępy poci.yo:! rekordzista tor 'J łódzkiego, Olejniczak z Le-s"Zna, Nowacki ·z Rawicza , Smoczyk z Leszna
oraz łodzianie Kołeczek i Krakowiak.
O postępach naszych żużlowców świadczy
najlepi'ej fakt, że po tygodniowym zaledwie
=n2!.,.d"juna6tu z dwudzi~stu zawodników

Co§

d,„

Co by to

było,

na obozie osiągnęło już cza·
sy lepsze od dotychczasowego rekordu toru
na Muchawcu, chociaż, 6tartowali na swych
starych maszynach, a nie na nowosprowadzonych „Martin - Jappach".
Występ żużlowców czeskich nie ograniczy
.się tylko do Łodzi. Czesi odwiedzą również
Wars'Zawę,
gdzie 26 bm stoczą międzypań·
stwowy mecz z naszą repreze~acją pań
stwową.

i\
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gdyby startował

Koszulka mistrza olimpijskiego Ghelli
bardzo poważnie zagrożona
MOSKWA (obsł. wł . ). - Letni i;ezon kolarski w Związku Radzieckim został zakończony.
Rozegrane na terenie całego kraju liczne zawody kolarskie, jak zawody w ramach jubileuszowej ,,Spartakiady", kiubu sportowego
„Dynamo", „Spartakiady" związkJ}w zawodowych, zakończone ostatnio mistrzostwa kolarskie ZSRR i inne wył-0niły szereg nowych talentów i wykazały dal5z.y rozwój sportu kolar-skiego, czego dowodem było ustanowie"n'e
wielu nowych rekordów Związku Radzieckiego.
Wynik zawodnika Batajena w wyścigu na
200 m ze 5tartu lotnego - 12,2 sek. popraw i ł
o 0,2 sek. dotychcza•owy rekord ZSRR w tej
konkurencji. Mistrz Zwi ązku Radzie<'kiego
V1--yścigach za prow1dzeniem motorów Pusz
kin, zdobył j~szcze jeden tytuł mistrzow~ki.

f

poJitow ?

byłaby

W wyścigu z.a prowadzeniem mo.k>ru na dy·
stansie 100 km Puszkin ustanowił nowy rekord ZSRR, przebywając dystans w czasie
1 :41 :53,3 godz. Mistrz. Związku Radzieck.legoRostowcew w wyścigu na 2.000 m uzyskał
cza-s 2:40,6 min.
Dosk-0natymi rezultatami w konkurencji kob:ecej poszczycić 6ię może z.awodnic~a 'Mi·
nina. W mistrzo6twach Leningradu, w wyki·
gu szosowym na 25 km, Minina uzyskała czas
44:44,0 min„ a na zawodach w Tule poprawiła
dwa rekordy Związku RadziE><:kiego: w wyścigu na 10 km o 15,3 sek. - uzyskując
czas 15:38,2 min. oraz
wyścigu na 15 km czasem 2.3:.50 ,7 min.
W wyśc i gach €printerskich na 1.000 :::n
m'.6\rz Związku Radzieck:ego, Iopol'tow uzyskał na ostatn'ch 200 m cza• 12,0 sek równy czasowi, jaki 01 1 ągnął z.wydęzca olimpijski w tej konkurentji, Wioch G ełla.
Bilans os i ągnięć knlarzy radz 'f""kich w ohec
n ·m sezon e zamyka ''l doskon le w nikt uz.yl'kane w wyścigach szl'lsowych i na przełaj.
ajwiększe sukcesy odni e-ś.li tu rzłonkowie
klulrn „Dynamo", Dźarcans z Rygi i zawod·
n'cz.ka Lałrionowa z :<Aoskwy. Na jubileuszowej ,,Spartakiadzie" klubu „Dynamo" w Mo·
skwie Dżarcans zdobył tytuł mistrzowski w
wvścigu
na 150 km, zwyciężając w czasie
4:42:38,9 godz. i ustanawiając rekord Związku
Radzieckiego na tym dystansie. Również nowy rekord ZSRR us-tanow ' ł on na mistrzostwa•h k-0lar~k i ch Zw i ązku Radzieckieqo w
wyśrigu na 100 km. uzv~.k·~jąc <":!:i'IS 2:42,08,9
qódz. i przebywająr w ramach tego wyścigu
50 km '" c73sie l · 18 :52.0 crodz.
I Vvielokrotria m' strzvn ; z'·„1ązku Radzieckiego - Lalrionowa wvgrał~ n.1 mistrzos wach
kolarsk'.ch ZSRR wvśc i g na przełaj na dystan~O km w czasie 52:01,3 min.

Program na niedzielę 12 września 1948 roku
7 05 Koncert poranny, 8.00 DZIENNIK, 8.15
Przegl. prasy ~toi., 8.22 Progr. dnia, 8.32
,,,.
Muzyka, 8.55 Skrzynka Spoi Komit. Radiof.
Kraju, 9 OO Nabożeństwo z k'1ścioła oo. Ka
pucynów, 10.00 1) Mazurski plon - audymi trzostwa łuC'znicze
cja słowno-muzyczna, 2) Muzyka ludowa,
11.00 (Ł) Program na dziś, 11.05 (Ł) Na WJ_Na _zl:icenie Na~zeinictwa ZHP Komenda
dawni tygodnia, 11.15 (Ł) Nowe nagrania Ło~zk:eJ C,horągwi Harcerzy organizuje w
płyt marki „Mel')dia", 11.30 (Ł) Komunika- druu 3 pazdz1ern1ka na torach łucm1czych
ty, 11.40 (Ł) Nowe nagrania płyt mark.I 1 ,.Boruty" w Zgierzu mistrz<Jstwa łucznicze
Odeon"
11.50 (ŁJ z frontu radiofonizacji ZHP. Mistrzo~twa odbędą się w ramach
:_ wiad~mości w omów. Dyr. Okr P. R. A. jubileuszu 25-lecia Harcerskiego
Klubu
amiejana, 12.04 Koncert na odbudowę War Sportowego.
szawy, 13.30 Góra krótk'Jfalowcy - zagadka radiowa,.. 13 40 Zycie wsi i os\edll. 14.25
Prz.egl. najciek. audycji przy~zł. tygodnia, .
14.30 Okrężne - wodewil J. Korzeniow&kie
znów na czele
go, 15.3.0 Koncert Polskiej Kapeli Ludowej,
l·l·lct·j:•:n•;a:a.a
·16.30
Poemat 1) Wa zaw 1e - fragment
MOSKWA (')bsł. wł.). Tabela roz~rywek
TY- GODNll(~· POL,ITY-CZNO - SPOŁECZNY
poezji świ:atopełka-Karpińskiego, 16 40 Au- nilkarskich o mistrzostwo Związku Radziec
IPPOLITOW
dycja dla dzieci pt, „Szklana Góra", 17.00 kiego ma znowu nowego leadera. Jest nim
Mówi Wystawa Ziem Odzyskanycn. 17.05 dr;-iż".na. mo.skiew$k•ego .,Dvnamo''i_ któr~
Poówieczorek przy mikrofonie, 18.35 Teatr dzięk1 zwyc1ę~twu nad WWS (zespoi lotniEterek - humoreska radiowa, 13.55 Muzy- &twa radz1eck1eg'J) w stosunku 6:0 zdystanMaso,ve prze'wietlanie robotników
fabrykach
ka, 19.15 Koncert symfoniczny, 20.58 Komu ~owała prowadr.ącą dotychczas w tabeu dru
nikat mete<Jrologiczny, 21.00 DZIENNIK, zynę CDKA.
Centralny. Zarząd Przemysłu Włók.ienni- załatwionych do 100 o5ób w ciągu godziny.
22.00 Muzyka taneczna, 22.20 (Ł) Montaż
Po tym spotkaniu wszystkie trzy czołowe czego łącznie ze Społecznym Komitetem
P ierwsze zdjęcia wykonano w PZPB Nr
dźwię~owy z Jubileuszu ŁOZPN, 22 35 D.- c.j zespoły „Dynamo'', CDKA i „Spartak", mię y.'~lki z. Gr'uźUcą. ~rganizuje masowe prze- 1, gdzie prześwietlono około 7 tys. osób.
muzyki tanecznej, 23.00 Ostatnie wiadomo- dzy któpYmi rozgrywa się zażarta walka o· sw,etlan1e robotmkow /W fabrvkath Apara
W toku są prześ\11.'ietlerua w PZPB Nr 2
ści, 23.10 Wiadomośru sportowe
ogólnopol- punkty ciecvduiące ry ' tytule m1$tr1a piłkar tów, fłlmów i per~-0nelu dMtaro:z~-l'l misja i Nr 3.
skie, 23.20 Program na jutrOJ, 2[30 Muzyka skiego ZSRR, mają obecnie po 23 gry i mi szwedzka Pomocy Polsce w War~zawie.
Jest to dobra okazja dla robotników,
taneczna, 24.00 (Ł) K<Jncert żvcze.ó. 0.59 !Ł) riimalną różn'cę zdobytych punktów· ,.Dy- Dzięki tym aparatom będzie m .1żna w szyb którzy korzystając z niej moea latwo stwier
Zakończenie audycjd. i HYivu.;,
namo" - 36 pkt„ COKA - 35 pkt„ a kim tempie prześwietlić Wszys'k1ch ro}:l0t- d.zić stan sweg? zdrowia
I
'O - 030303
~Soartak" ,.... 33 pk~
ników, bowiem t1rzy ich użyciu może być

ZHP organizuje

I Dynamo (Moskwa)

I
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TOW. BOLESLAW . BIERUT

TVDZIEN WILUSTRACJ

Sekretarzem Generalnym KC · PPR

Gwiazda z Fergany

Odbudowa Stolicy

T amara Chanum nafwspanlalsza tancerka J
śpiewaczka, jaką kiedykolwiek Łódź widzia·
l a, pochodzi z Fergany w Uzbekistanie. Ma
on a tytuł Artystki Ludowej Uzbeckiej SRR i
Laureatki Nagrody Stalinowskiej - odznaczo
n a została 6 orderami i medalami. Na jej re·
pertuar slro.J.adają się tańce i pieśni 40 naro·
dów Związku Radzieckiego i innych krajów.
Publiczność łódzką Tamara podbiła :zupełnie,
gdy po wykonaniu przepięknych egzotycznych
pieśni i tańców uzbeckich,
tadżyckich, gru·
zi.ńskich i innych, zaśpiewała po polsku „U·
marł Maciek umarł''. Życzymy piękne; gwieź·
dzie z Fergany, dalszych sukcesów na scenach
całego świata i szybkiego powrotu na jeszcze
jedne gościnne występy do Łodzi.
A~

Wfodomość o powrocie ao pracy czynnej w I'olskieJ
Partii Robotnticzej t01.v. Boleslawa Bieruta, znstala powi·
tnno. H' .~zcregach naszej partii i w spo1eczenstwie
z ogromnym zadowoleniem i radością. Wszyscy dobrze
.zdają sobie sprawę z historycznych zaslng tow. Bieruta
z jego 40 lat nieprzerwanej pracy w rewolucyjnym ruchu robotn·iczym, z jego pracy przy wykuwaniu linii puli·
t ycznej PPR w okresie jej tworzenia, w okres·ie jej walki
f
z okufKl:ntem, z olbrzymich zasług oddanych polskiej klasie robotniczej i calemu narodowi poprzez }-:-go udzial
tv Kra.fowej Radzie Narodowej. Wszystkim obywatelom
jest dobrze znana jego pi.Zna troska i wytę!.~ona praca
nad zapewnieniem naszemu krajowi demokratycznego
rozwoju i usuivania przeszkód na drodze do socjalizm-u.
Dnia 4 września odbyło ię historyczne posiedzenie
Plenum Komitetu Oentraln_ego Polskfr~j Parliti Robotniczej, na którym omawiano sprawę odchylenia prawicowego i nacjonalistycznego w kierownictWie Partu orcie bieżące zadania polityczne, gospodarcze i organizacyjne Partił, a szczególnie sprawy wsi. N a posiedzeniu f'!{Ytt tow.
Bierut, jako Generalny Sekretarz Partii wyglosil referat,
który się stal obecnie drogowskazem na przyszłość dla
polityki naszej Partii - dJil on wytyczne i jasne wska,zania dla caloks.ztałtu prac i walki klasy robotnfozej.

~rzepnie Sojusz Robotniczo-Chłopski
W przededniu rocznicy wydania
Dekretu
rKWN o Reformie Rolne; - dnia 5 wrzesnia
odbyły się w Lesie Tuszyńskim dai;y'll<l, na
które przybyły delegacie chłopów z całego
wo1ewództwa łódzkiego.
Dożynki obchodzone były pod hasłem urna·
cniania 1 utrwalania so;uszu robotniczo •
chłopskiego oraz pod hasłem ro zw o ;u współ
. ll~wopr, ·c twa w r·. imctwie.
v\'zruszaiąca była chwila wręczania symboli
cinyrh darów robotników - chlopom i chło
pów - robotnikom. Przodownicy łódzki."11 fr.bryk wśród serrlecznych ucisków dawali przo
dowr:i.kom współzawodnictwa na roli ;n ; >,vi z
tE-J..~tyliami i gospodarskim sprzętem < h/ripi
z-:z• bochny chleba i dożynkowe wień r. e. l'opisy artystycznych zespołów ludowych i sportowych nastąpily po części oficja/n , j.

»«

1} „Wieś miastu - miasto wsi". Wo/ewodn
łódzki ob. Piotr Szymanek wręcza przedstawicielowi miasta, przewodniczącemu Miejsktej
Rady Narodowej tow .Andrzejakowi chleb z
no\\ ych zbiorów.
2) Robotnicy I chłopi 20-tysięcznq rzeszą o·
toczyli plac, gdzie odbywały się występy.
31 Wśród zehranych nnsz foloreporlPr wylowił gmpę przodowników pracy z łódzk i e!
Jet ryk.
4) „Podkóweczki dajcie ognia!" - ochoczo
J dziarsko tańczyły i śpiewały ludowe zesp?·
Jy artystyczne.
5) Wspaniole wyglądały w defiladzie wiej·
skie ·hufce „SP".
Ale najoięknief prezentowa/a się panno .Ja·
neczko z Retkini, które; urorza glówkę zamie·
Aciliśmv w samym środku dożynkowego foto•
znonta:i:jl.
-

•

::--

W m i esiącu, który w 1939 roku· przynió'!r
\Varszawie pierwsze wojenne zniszczenia, cale.
spoleczeństwo ze zwiększonym zainteresowa~
11jem zajmuje się sprawą Odbudowy Stolicy.
Na zdjęciu widzimy grupę robotników ust:rwiających S'talowe zbrojenia
do kon-strukcfl
żelbetowej jednego z wspanialych gmachów,
którymi za jakiś czas będzie chlubić się WC!r•
szawa. Nasze zbrojenia to zbrojenie żelbe
towych konstrukcji, to jak największy wyi;f.
lek przy odbudowie budynków, któ;e si'.lzyd
będq sprawie pokoju.

Skrzydła Połsłd

'
Dnia 5 września obchodzono w calym kraju
Swięto Odrodzonego
Lotnictwa
polskiego.
Na defila<i.zie w Warszawie budziły podziw je
dnostki wojsk lotniczych. Nie jedno czułe
westchnienie dziewczęce zostało skierowane
pod adresem lotników, na których piersi lśni
Jy liczne rzędy orderów, świadczące o bohaterskich bojach naszyclz wo;sk powietrznych
na szlaku od Oki do Szprewy.
Lotnictwo nasze jest wyposażone w doskortale s-amololy. - Na zdjęciu widzimy ·właśnie
na siwcie samolot myśliwski radzieckiej konstrukcji typu „Jak".

'

JEDEN z najenergiczniejszych i n·ajbardziej zasłużonych działaczy WKP (b)
i Związku Radzieckiego, organnator caleg<J
życia Leningradu po śmierci Kirowa, opie·
kun przemysłu i muzeów, •ps•,yti1c:ji naukowych i dzieci, później, podczas wojny kier\lj~cy z ramjenia partii obroną Leningradu, tą najdłuższą bitwą ostatniej wojny,
która przeszła d<J historii jako symbol wy
trwałości i niezłomności ducha, żdanow upajako działacz na
miętnił się równocześnie
froncie- ideologicznym. Reprezentęwał myśl
kultury, sztuki,
partyjną w zagadnieniach
nauki i filozofii.
Wypowiedzi Żdanowa w wielkich dyskusjach na te ten;iaty wnosiły jasność i precyzję, ukazywały wielkie linie rozwojowe kulReferaty Żdanowa,
tury socjalistycznej.
oparte· na dokładnym przestudiowaniu materiału w analizie bieżą~ych zjawisk w lite·
raturze. pięknej, w sztuce i filozofii, stawały
sztuki i nauki
się porachunkiem sumienia
radzieckiej wobec społeczeń~twa i wzrastającej kultury mas ludowych. W porachunku
tym żdanow miał przede wszystkim na oku
te cechy, które odróżniają kulturę ludową
"od · kultury burżuazyjnej w jej S<:hyłkowym
stadium w okresie imperilistycznym i te tra
dycje wielkiej humanistycznej sztuki, które
niegdyś burżuazja jako klas.a młoda i twórcza, wni'.lsła do kultury, walcząc z feudallz
mem. Połączenie tych tradycji z cechami kul
tury ludowej przyświecało wszystkim wypo
wiedziom Zdanowa ,które. odgrywały wybitradziecną rolę w kształtowaniu się sztuki
kiej.
to od pisarzy· i artystów.
YMAGAŁO
Wprzełamania
wielu nawyków, wyrzeczenia
~ię wielu skłonności ooziedz.iczonych po okre
sie zamętu artystycznego, które cechuje sztu
kę krajów kapilali$tycznych w czal'.ach dzisiejszych. Jednym z decydujących refenatów
na zjeździe pisarzy w 1934 roku, był referat
Zdanowa o drogach literatury radzieckie],
wyglos:r.ony w chwili, kiedy perspektywy roz
wojowe literatury tonęły w zamęcie mglistych, impresj•mistycznych wypowiedzi, które . pochodziły z subiektyWnych doświadczeń
poszczególnych pisarzy. Zda110,v p.Jstaw;ł
na nogach, w znaczy,
sprawę literatury
oparł j<l na obiektywnych dośw!adczeniaeh
życia .społecznego. Już wtedy wiele mówi')no
o realizmie, jako podstawowej tendencji roz
woju literatury r<1dzieckiej. Dopiero jednak
i prwirzyście
wypowiedź Żdanowa jasno
ukazując różnicę
tendencję,
tę
1JŚwietliła
między re;ilizmem krytycznym pisarza w spo
a realizmem
ł<>czeństwie kapitalistycznym,

ADAM WAZYK
...............

Zdanow na froncie ideologicznym
rozkładającej się szlache-ckoideologii byli prorokam1 upad
ku, pesymizmu i wiary w świat nadprzy·
rodzony".
W tej same,j wypowiedzi Żdan..,w, omawiając ideologię akmeistów, zwrócił szczedo
hasło: . „Powrotu
gólną uwagę na ich
kilka wymowPrzytoczył
średniowiecza".
nych cytat z wypowiedzi akmeistów jako
t'): „Sredniowiecze drogie nam jest dlatego,
poczucie
że posiadało w wysokim stopniu

nych. Nie możemy rozumieć tego w sposób
uproszczony; nie trzeba sądzić, że formalista t0 człowiek, który wymyśla jakieś sztucz
ki artystyczne w dziedzinie formy, co zreszformalizm to kierunek,
tą również bywa;
który nie chce tłumaczyć zjawiska literatury warunkami rozwoju społecznego, który
chce oddzielić literaturę. proce&. literacki od
procesu społeczneg'J, który nie chce widzieć
społecznej roli literatury i rozpatruje ją w
sposób oderwany, abstrakcyjny".

J przegród"... Albo też: „Szlakrawędzi
chetny stop rozsądku 1 mistyki doznanie
świata jako żywej równowagi łączy się z tą
epoką i p<Jbudza de. czerpania sił z utworów
na romańskim gruncie około
powstałych
1200 roku". Albo wreszcie: ,,Sredniowie-cze
określając na swój sposób ciężar gatunkowy
czł<Jwieka czuło i przyznawało go każdemu
zupełnie niezależnie od jego zasług". ·
LA SŁUCHACZA i czytelnika radziec·
k:iego ta ideologia ,,powrotu do średnio
wiecza" nie wymagała k·<Jmentarzy: jak· jaw
nie jest' śmieszna i niedorzeczna. Ale ta
Czytelstać się występna
może
głupota
nika polskiego na pewno uderzy fakt, że
taka sama ideologia „powrotu do średniowie
cza" panoszyła się w "światłych umysłach"
na Zach·".>dzie i u nas przez całe lata między
wojenne, nie mówiąc już o tym, że częścio
wo została przyjęta przez faszyzm. Niejedne
go czytelnika zaskoczy odkrycie, że to, co
uważał za objaw życia umysłowego na Zachodzie zrodzony mi ędzy dwiema wojnami,
było znane aż nadto w Rosji przedrewolucyj
nej. Ile jeszcze pozostał<Jści tej ideologii po
kutuje w umysłach wie-lu profesorów huma
nistyki na naszych Uniwersytetach, wielu
publicystów od „teorii kultury"! RozpraŻdanow
wiając się z ideologią akmeistów,
zwracał się przede wszystkim do słuchacza
radzieckiego. aby osl[Zec go przed poetyckim
ale cechą
kształViwaniem się tej ideologii,
każdego wybitnego działacza marksistowskle
go jest umiejętno~ć ukazywania takich ogniw w kulturze rodzimej, które są z!ll'azem
ogniwam! całej kultury europejskiej. Na
tym przykładzie widać wyraźnie, jak doświadczenie ra.dzleckie może ułatwić Polsce
i w innych krajach demokracji lud".lwej
tych nawarusunięcie z życia umysłowego
stwień reakcyjnych, które narosły w latach

w realiźmie podstawową
U ZNAJĄC
dencję literatury radzieckiej, Żdanow

przedstawiciele
mieszczańskiej

optymistycznym, realizmem jasnej i uzasadnionej wiary w przyszłość. która czyni .,, pisarza współtwórcę w budowie socjalizmu.
O KILKUNASTU latach, po zakończe·
nlu działań wojennych, Żdanow wygło
sił kilka referatów, które przewietrzyły atmo
sztuki
sferę duchową w świecie literatury,
l nauki, rozproszył n 1gr0inadt.<Jn~ nieporozumienia. Przejście od wojny i pokoiu wymagało jasnych wytycznych i nowych bodź
ców do pracy we właściwym kierunku.
W dziedzinie kultury Żdanow ostro wystą
pił przeciwko drobn<Jmieszczańskim tendencjom w powieści i pozostałośc1om dekadenckim nastrojów w poezji, Wskazał wyraźnie
na historyczne miejsce 1 p..x:hodzPnie tych
tendencji. Mian')wicie zrodziły się one w lite
raturze ·rosyjskiej w okresie naporu reakcji
po roku 1905 przed wezbraniem nowej fali
rewolucyjnej. Miały niewątpliwą łączność
z podobnymi prądami w mnych krajach europejskich i dzięki temu, że w innych kraj;.~!:> Mzwijały się nadal, łatwn ich wpływy
odnavviały się, działając zwłaszcza na niewy
r')bloną jeszcze ll\łodz1eż literacką, która czę
sto widziała w nich tylko pewne chwyty
artystyczne, nie dostrzegając zawartej w
nich, określonej i zupełnie obcej m'łsom ludowym ideologii. Pod pozorem ,,„biektywnego" przedstawiania codziennego życ;a 'Zakrada się ograniczone drqbnom1eszczańskie
S<Jbkowskie spoirzenie na świat. Spojrzenie,
które nie dostrzega perspektyw ehittorycznych, istotnych zmian zachodzących w ąlo
socjalistycznym. Pod pozorem
łeczeństwie
kultu dla formy poetyckiej odnawiają się te
nastr0je, których hiSt<Jryczna orzy<;zyna sta
je się Żrozumiala, jeśli znamy po<1toze rosy] międzywojennych.
skiego akmeizm\) (nazwa schyłkowego miesz
,,powrotu do średnlowiec-za"
Ideologia
\f literaturze) w latach jest ogniwem tego łańcucha. p<J którym kulprądu
czańskiego
1907-1917.
tura schyłkowa krajów kapitalistycznych
REFERACIE poświęconym głównie Ji. powoli, ale nieuchronnie stacza się na dno
terackim czasopismom w Leningradzie, przepaści.
Żdan·JW wskazał na akmeizm rosyjski, jako
źródło n i ewlaściwej ! szkodLwej tradycji zoANOW chwytał od razu główne ogniwpływy
na
wa, kiedy wo.kazywał
poetyckiej . U nas w Polsce, akeizm rosyjski jest mało znany. ale warto J!lrzyteczyć Nietschego i Bergsona pt"zełamane przez
zachodnio-euMpejslc;i kulturę,
żoanowa, gdyż w tei chat akterystyce ezy, współczesna
telnik polski · 7.najdzie uderzające podobień· jako jedno z źróQ.eł antyrealistycznych tenstwo d') znanych nam, rodzimych i zagra- dencji.
W Związku Radzieckim wpływ ten przenicznych nastrojów w poezji. Nic w tym
zresztą dziwnego - podobieństwo to wynika nlka~ do lite,ratui:' raczej podskórnymi naz pokrewnego podłoża tych prądów poetyc- czyniami. InaczeJ u nas. Literatura nasza
była na oścież. pr~ed tymi wI?ływami otwar·
kich. Więc na przykład:
„A kmeizm, jeśll idzie o jego źródłę SOl1jal- ta. Ą)e "':'ypow1~d1 ż~anow~ Jest ta~ ,e.formu
ne, był szlachecko - mieszczań5kim prądem łow?n 11i. ze mozemy Ją śm i afo wziąc pod
.
literackim w tym okresie. kiedy dni arysto-1 $WCllm adresem ·
„u Hams'.111a l ~anna. wpły:VU _N1etschego
kracji I burżuazji były polic:e:o\le, kiedy tneci
I ideologowie panujących klas usiłowali dosi;uka~ . sr~ mo:ma mill'!dw1e z~ w bez:
akryć sie przed nieprzyjemną rzeczywistoś· ?ośrednie1 f1J„zof1czrie~ WY>'<1„z1e~z1 rnaczeJ
cią wysoko w obłohch i mgłach religijne) Je~t u l')as. ~Y mo~emy mo'.':'ić tylko o
mfatyki. w ubogiej d Jmenie osobistych prze- epigonach ep11onów, o poez31, w której
w swoich duszyczkach. 1 obce wpływy przejawiają M~ Ila pośredni·
się
żyć,_ grzebiąc
tendencji formalistycz.no • estetYczAkmeiści jak i symboliści, dekadenci i inru_ ctwem

P

ten-

już

czy znany<;h
Odszukiwał

w pracach krytyków radzieckich te pozycje,

D

W

II

się do ogólników,
uzasadnień teoretycznych.

nie ograniczy!

l

l do rosyJskil'go. Gorki Jest ojeem soc.Jl.
Iistycznego realizmu.
Ta.k, ma.my dobre tradycje. OezTtvlAcłe, było by neczą naiwną. myśleć że w
zachodnlo-europejsldej brak
literaturze
dostnegamy j.e 1zm:e1ól·
tycłl tradycji:
nie w tym nurcie, który PGCZ!łt~k swóJ
bierze w ideologii francuskiej rewolucji.
Odblask ruchu ooartystów pada na utwo
ry Dickensa, chociaż , DlckeM cha.rtystą
. nie był. Dłokens był tym p!sa.rzem, który pierwszy w zachodnio-europejskleJ
literaturze nozumial wielkość 1 rodność
pro11te10 człowieka i chociaż nie umiał
dostrzec prawdziwego pozytywnego bo·
bAtera historii, chociaż często wpadał w
sentymenta.Iizm I idealb.ację - jednak
DickeD8, to wielka szkoła humanizmu.
Chesterton, ów reakcjonista - co tym
ciekawsze - pisał, że Dickens jest. opty
mistyczny, bo ludowy. Któż to twlerdZi,
w niedostatku mus~
że ludzie żyjący
koniecznie być pesymistami. Nie, lud
jest optymlstyczJtY, Pesvmtsta.mf są ary
stok.net. Lud wierzy w zwycięstwo spra·
mówi:
wfedllwośct i dobra. Chesterton
jeśU literatura jest wyolbrzymieniem, hl
zwykliśmy uwaperbollzacją, dlaczego
wszystko
wyolbnymiać
żać, że należy
co złe, . krytyczne, sa.tyryczne, Ironiczne,
dlae?.ego nie można wyolbrzymić dobra.
Owszem, moina! Podstaw<rwy konflikt~
konllikt między nurtem nowym, socjalistycznym, a wsz:vstkiml przejawami ten
dencji starych, obumarłych, ucieleśnia
się w rozmaitych formach, jednakże tra
dycję ujęć starych, nega\ywnych, lłięt~
ją. dalej i obejmują szerszy zakTes w literaturze niż tradycje ujęć pozytywnych.
l nowych. Dł>pókt pisarz nie opanował
elementów nowych, jakim sposobem mo
że on routrzygnąć konflf.kt epoki w swo
.Jej twórcZ<lśd, Jest on niewolnikiem r
konfliktu, trzeba z,aś być jego panem.
Tylko ten, kto rozumie współcz~ość,
iylko ten. kt-t> patrzy napr~d potrafi po
kazać wielkość. napięcie 1 trndno!cl wal
ki w zasadniczym konflikcie epoki. Nao
tym Zl!l!adza się wielkie "Znaczenie „rew«>lncyjneJ romantyki" w realiźmłe soc,fallstycznym.
Pisarz, któt')I' nie rozumie sowleckłego
człowieka, pisarz, który robi zeii posta.6
sziuą, nieciekawą, suchą, kslą.~kową, mó·
wlącą powszechnie znane nudne prawdy,

wtedy: gdy ten człowiek dokonał najej rewolue.ji, zbudował socJallstyczne państwo. - odniósł zw-ycl~.stwo w ta.·
kiej wojnie, jaką niedawno przeżyliśmy
i wyznaje najbardziej przodujący śwtapł11arz, który tego nie włcht
topogtąd - Jest oczywiście postacią żałosną. Tylko wtedy, gdy potrafi pokazali 'nast:.ego
ciłowieka w pełni jego za~et dn<'howych,
:~l~ się panem konntktu, panem sytuwięk

które wprowadzały nową, śmiałą myśl do .
teorii realizmu literackiego. Warto przyto-·
wywodqw na
czyć jeden z najciekawszych
ten temat:
niektórych
„Chclałbym wspomn1eli
Hczególnych cechach · nasze~o socjalistyna które" zapewne
cznego realizmu,
j •
zbyi ma.Io zwracaliśmy uwagi w poprzed
niej teoretycznej prac:v „o rewolucyjnej P1:łACA .1 działalność Żdanowa na fronc!e
obejmowała literaturę,
ideologicznym
romantyce". Wielka zarozumiałość i nied'Ctwo, które częściowo można usprawie t~a~r, malarstwo, fil?zoflę i cały ~tyl radziec
nie- ~IeJ pracy na~lrnweJ .. W wyp~wiedziac~ SW')
młodością sprawiły, :ie
dliwić
którzy z nas, między Innymi ja rów- 1 ~h .zwracał się przeciwko nasladowaniu roz
niei, dość zdecydowanie występowaliś- b:teJ formy w plastyce, przeciw rozpowszech
my przeciw romantyce w okr~ie istnie- nim;emu w k?nserwatoriach kultowi dla mu
nla RAPP. A jednak wielka rosyjska zy~i a.to.naJ~eJt z;valczał u komPQzytorów ra
klasyczna literatura ·zna.na na całym dzieck1ch .niechęc do muzyki tematycznej.
świecie dzięki swe~u realizmowi, znako Wypowiedzi Żdanowa wynikały z troski o ca
miteJ swej większości jest literaturą ro- ł?ksz~ałt kultury ludmyej, o utrzymanie wię
mantyczną w najwyższym tego słowa Zl. między kierunkiem rozwojowym tej kulrozumieniu, Nie powinniśmy sądzić, że tury a Pr.acą arty~tów. .Takie postawienie
krytyczny realizm żYł tyUrn patosem ne- !.pra":'y n1~ n:a ni~ wspolneg„ z podziałem
gacjl, że nim:ego nie potwierdzał; było szt_uk.1 i;a Jakieś ciasno. ujęte. doraźne „zaby to nawet dziwne. Element pozytYW mowienie społeczne•· 1 na „sztukę wyż.
ny w rosyjskiej literaturze danowi o jeJ szego rzędu".Ten podziaI. na który często
naszych
m~żemy natrafić w rozumowaniu
wielkości I sławie.
działaczy kulturalnych, nie odpowiada kul-.
W zwlązk•J z rocznicą, Gorkiego ukaza turze socjalistycznej, która
jako µ.rodukt
Io się kilka artykułów poświęconych za- Epołeczeństwa bezklasowego nie może. podiesocjalistycznego realizmu. gać dwom różnym. prz.eciwstawnym sys~e
gadnieniom
Chcę Plłdkreślić wśród nieb artykuł A.
mom wartości estet:vcznvch.
Bialika w „Giuecie llteradde:i"-„Twór- pooczAs wielklej dyskusji nad prz,vg'.lcze hasło epoki" i artykuł T. l\fotylev.-e)
wywanym dzi ełem o te')rii filozofii Zna
o Gorkim w .,Komsomolskiej· Prawdzie". now poddał gruntownej krytyce dotycllczarn
Motylewa pisze o oddzieleniu elemen- v.Te wyniki ze stanowiska wymagań materia- ·
tów „realnych" od „idealnych" w za'Chod lizmu dialektycznego l dal konkretne postu~a
nio europe.Ji,kiej literaturze XIX wiekt1. ~Y- Przy tef okazji zaatakował rutynę J nle
Wielcy realiśct - Flaubert l Zola - uka sm.alość d.<Jciekań teoretycznych w no,;zczewzniozują iiam świat, jego zło, zanik
9óh1ych . za~resach humanistyki ra1Ż.leckieJ,
słości zgodnie z prawdą,; inni tj. reakcyj
jilk !eona literatury i estetyka. Wy;:iowiedz'.
ni romantycy widzą ,.ideał" w uciecz<'l' Żdanowa dały pobudki i zachętę do nowych
od rzeczy-wistośct w dziedzinie fantastvk.i, mistyki, !tYntbolu. Ta sytuacja zm~ te •Tetycznych prac marksistowski.:n, w któsza. do · wyboru między „nlepit;kną re:il- rych uczeni radzieccy starają slę opracować
ekonomipod~tawowe zagadnienia r<Jzwo.iu
nością," a „nierealną, pieknością".
eku peczą cznego i społecznego w waruM tt'h' socjali· R~yjska literatura XIX
wszy od Puszklna nie zna tak ostrego styc~nych i podczas przejścia do ustMju korozgraniczenia realizmu i romantyzm•1; 1'.l"unistycznego. . Elementarnym z.uadmeniem
letiretycznym jest siła nap.-; i iwa roŻwciu w
zapładnia ją ruch wolnościowy mas !u·
w gospodarce
społeczeństwie bezklasowym,
dowych. poszukiwanie sprawiedlhvości . Cu'kow1c1e
planowej.
Rosyjską literaturę ch11rakteryzuje umie
jętność widzenia i odnajdywani;;i elemen QżYWIONA działalność na "ozmaitych od
cinkach frontu ideoi·„,~t :~.n~go wymaga la
tu piękna w sam<'.f· rzeczywistości, stąd
jej wydźwięk. pozytywny, pociąirający. znajomości przedmiotu, wiel(l-•~:-0!;1.nej w:etej dzialal.1Qści w życiu
mocny. Stąd Jasność .Jej ujęć. Jednal<że o~y. Poląc:r.enie
z praktyką wybitnego dział~C'Za
ta literatura ma. swoją słabość: na.si kla umysłowym
sycy nie potrafili dostrzf'C tego czynni- ~polec~~eg<J i pracą wojskow~ podczas wojka, który decydułe w historii. który ją n:1- daJe obraz Żdanowa jal;:o iz:C!lacza nowe
pozytywnego i?O H•cjalist.ycznego tvpu, któcy n~e odpovna
przekształca. 1 Zll'ienl.a da mieszczańskim po_jęciorn o typie działal
bohatera historii.
~ości ludzkiej, pojęciom 01nrtym na o.pecja
Po raz t>ierws;y okazu.il' go nam Gor- lu.acji zainteresowań, ale 1:a to;; wznawia
ki: słusznie też mówi ·M!>tylewa o hum<.nistyczny renesanS'1W.Y mo--1~: . czbw;eGork1m tako o nowatorze, nle tylko w _ka, którego działaln<Jś~ ie~t wielostrcnna,
·
.tosunku do zacbodnie1rn realizmu. ale · · k·ć~tmu nic co ludzg;~. ai '=' 'est et-ce.
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Ameryka
U. S, A.

Repo~taż

Jtu,czy ma.
Murzyn tańezy

/

I rłrl sł%,

Cowboy, l&!9lł
I Tom Mix.
Lecz, ie murzyn
To nłe pan Lynch, Dil gał!!ti
Ku Klux Kia..

ltoekefeller
I 8inc-Sing,
BOOlie wooii~
Rumba, •winł'
pręd%e.i

W:rieJ, naJ Połem

kopniak
1 1ood bye?

Łydki, łódki

Slodld grog,
Slee1tinr, lhncldns,

•••

•

li

Sztok l nok.
No bo l'l"Zet!!Jł.
Nuci& spleen.
kult bokserów,
Łydek, kin.

Dwadzieścia kroków wgłąb, poza nieistniejącą dzisiaj fosą i trzema rzędami wałów, oraz czterema baszta.mi, z których
nie zostało nawet ruin (ani jednej cegły)
znajdowało się właściwe zamc:i:ysko. Niestety czas nadwątlił wią~nia murów, które
ror.sypały się dwieście lat temu, tworząc
słynne olkownickie ruiny, a te skolei ro-

ubiegłym wieku wieśniacy, aby
swe chudoby, tak doszczętnie, że
i po zamku właściwym żaden ślad nie po-

zebrali w
wesprzeć

został.

Hallo„. Hallo ..•
Opisałem państwu jeden z naszych najpiękniejszych ,;abytków ówczesnego śred

Duiy wybór
A ezy są tu u was guziki?
Bardzo proszę! Wielki wybór! Mamy
guziki marynarskie, kolejarskie, poczt.ewo-telegraficzne, uczniowskie„. Jakie dać!
- A to życie! westchn~ł gł~boko
klient - Jeśli, na przykład, co mi si~ zdarzało, pobiegnę z kolei, do tramwaju, a 1
tramwaju na telegraf, a stamtąd mów na
kolej, to miałbym wciiµ tylko przyszywać
i odpruwać , przyszywać i odpruwae '? I po
to walczyliśmy o demokraoję '?
-

niowiecza: zamek w Olkownicy.

•

·······-··-

jaciel. - Aktor N. nit posiada nawet zwYkłe.f TOMNOACI, AKTOR N. 8KONAŁ•.
.
chabety, a. co t.n gadać o iYrillie. A przy
- Genialne chłopisko! - wyła zachwYe&dem poprostu niemoillwy.
swojeJ tuszy, czyż mógłby •kakać po dntcłe na publk:zność. - Ministerialny łeb! A te
ssać krew z przegryzionego ga.rdta swej ofia- telegraflcznyml
j wykoncypował:
„NIE
ODZYSKAWSZV
ry, jak namiętny kO<"hanek s'Zuka ust uko--.Więo pocóż wydrukowaMł
PRZYTOMNOSCI"... Trzeba będr.ie wy~chanej - tJ1.k nukał reklamy, tak lubił re- REKLAMA!
binować bilecik na benefk. S1.&1'1>nie słę
kh~mę.
- Czyi być może! A nie dawno piw.tł, ie ezłek. Ciekawe, kiedy ~yzn&eZl\ benefis:
Csasem nagle ni s tero ni. z owe9o ru:ety połurbowa-1 go jakłś z;u.drff!ly mą,tł
pned 1ell:cJI\ cr;y Po 11ekc,i?
piszą,:
- TAKŻE REKLAMA!
Potem odbył się porrzeb: aktor Htywne
„KRADZIEŻ BRYLANTOW U AKTORA
- Jilk;\Ż reklama dla m:łowłek&, rd:v ro t poważnie leżał w trnmnle z łagodnym, tlN. SZKODA WYNOSIŁA TRZY MILIONY" zdzielili po łbieł
kojonym na uwsze obliczem, a z łYłn ttła
. oni tam ..„
„AKTO.R N.
l r<nsnawi&ła:
ULEGŁ KATASTROFIE
1~· publiczność
No,
ju1
w1ed2~,
na
eo
to
rob
_ A to kawa.li Ale
rilił'
MĄdraPODCZAS JAZDY POCIĄGU. 145 ZABI·
- Jednakże powiadaj~, pochodzi Mt z ~r lal
W11D
••„
TYCH, I RANNYCH, AKTOR N. OCALAŁ
zacnej rOdziny„.
··• J dn ...... j 11...
... ...
Id
._,_
WSKOCZYWSZY DO KOMINA PAROWO- dro
- I rodzinę sobie wybrał DLA REKLAMY
e a .... e,
'"' nwa.,,a..ae, re anta fta;ua•
ZU",
Naraz z.jawiła się 1kromna notatka w ku- ml\, a moi~ roaniem, Je!it to naltTYWanfe ał4
Z pect1ątka publiczność wzdychała, zachwy rłerku·
z u.ozuć religijnych!
·
cała się, dziwiła l przerażała,
potem przy- Za to po amerykańsku, bi, hl!
„AKT?,R
N.
NIEBEZPIECZNIE
ZACHO- Ludzi.ka. pał.rnjcle, rrzebhl ro! Jak
zwyczaiła się, nerwy 'zahartowały się.
ROW AŁ ·
„ŻYRAFA ZAPRZĘGNIĘTA DO KARETY
8-ię kocham, dla reklamy iywcem daje się
- A to spryciarz - odrzekła mnraJ~e po- c-,;łowiek zakopać. Jakże będzie on tam nteAKTORA N. WSCIEKł.A SIĘ W<'ZORAJ
I PONIOSŁA. AKTOR N., NIE TRACĄC rozumlewawcro publiczka - Rekła.mę sobie boracrek do beneftsu oddychać, Jeślł juł łnl·
pem śmłerdzłł
ZIMNEJ KRWI PODSKOCZYŁ, CHWYCIŁ urzl\(l~lł: chory, powiada.. Je11teml
- A może doprawdy Jest chorył
- Wiellcfe r:t.eczy! A dla reklamy nie
ZA DRUT TELEGRAFICZNY I PRZEDO·
- Onl ~apewno do benefisu nyknje ttlę. mógł się wyperfnmowacł
STAWSZY SIĘ W TEN SPOSÓB DO POCZ
I rcnchodz~c się, mama.włalf słę:
TOWEGO OKIENKA. PRZESŁAŁ NASZEJ A ,11am zdrow Jak ryba...
Nowa notatka:
- A więc ai do benetku! Spotkam·„ wt,
REDAKCJI TELEGRAM O KATASTRO„STAN AKTORA N. UZNANO ZA BEZ- na benefisie!
FIE".
.
Jakiś łatwowłemy
drlwa.k pobłcrnle do NADZTEJNY. ZNAJDUJE SIĘ W AGONII".
A tymcni;em pnez 1zcsetlnę przed.Miała
przyjaciela:
- Ha, ha, ha! - z&śmiał• slę pu1'Iiczka. się do trumny rli11ta ziemna l badawczo rn- Słynałeśł U aktora N. wściekła się ży - A to sielma.. Co też wymyślił!
ze,jrzała sie w ciemD.DŚc~h:
rafa. Musiitł uciekać po drucie telegrafimAż wreszcie ukazał się kurier ~ Ż&łobn!!,
- A gdziei tu są, one akłot'Tł Za.rutko ich
nym.
obwódklł:
wchiać będi:iem:r.
„WCZORAJ NIE ODZYSKAWSZY PRZY- Bzdury - sknywl się seeptyczn'" przyZ ro~yj~kieg~ opracowała J . S.
a.ktor lubl

tym w1.glę
Jak tygrYs lubi

llmiłne!S n~

like;

I

Za.111~6

oezy,
Gdy ;fest rirlk8,

t

Bame kr61e
Grubych t'Tb.
Ptlatych czek6°"'
TłMt:Vch Jlp.
Goldwyn Mayer
Para, F&S.
Gottr. Jut. trener,
Flip l boks.

I

Obywatelu! ... Dlaczego pa.n ści,JDN

... ...... ....... ..... ... . .„ •••• ••
REKLAM
A
I

Żył sGb~ pewien aktor. Ka.idy
reklamę, lecz nass aktor był pod

Hallo! BUAinen
Gardenbridre.
A11to eueo.
Flaako, kies.

Kłq od lłaH.
Klnr od piór,
Rams&, balss•
O yes, sure!

-

gazetę?! .„ Przecież to

skandal.
mi włMciwe zamczysko.
Hallo.„ Hallo ...
Obywatel
spojrzał
surowo na kierowniczPo 4-ch stronach stały cztery baszty na.Dbaj(łe o p~ i r6żnqrodttość rw.dycji
Polskie Radio wprowadziło dział krajoznav rożne, na których czuwali bezsenni straż kę i wskazał plakat „Zabrania się gł~ych
czy, który &potkal s~ z gorącym aplauum nicy.
rozmów. - Proszę mówić szeptem",

ziem toruńskich, w ~bliżu ruin zamku"Olkownica.
Zamek w Olkownicy, ten najwspanialszy
zabytek polski z wczesnego, średnio-;;riecza
leży w odległości 10 klm od Torunia.
Wkoło, w kotlinach żyznych dolin nad
paaami łąk i rozlicznych jezior, przysiadły
nieliczne chaty wieśniacze, jakby wsłucha
ne w poszum dębów szumią.cyeh tym stronom o dziejach na.szych rycerskich pra.wfeków.
Zbliżam
się do wspaniałych ruin z~m
ku. Miał on most zwodzohy ponad fosą
opasują.cy mury. Niestety, ani most, ani
fOEa n ie dochował y się do naszych czasów.
Grnbe mury opa.3;i,rwały trzema pierścienia-

Ten jest wrós; Proees. wyjazd,
Wa1on Coók.

:rem

radiQw

Niestety, czas starł owe trzy pasma mu- :Proszę odłożyć gazete szepnęła.
Reporter nasz ieysł,any w okolice Torumia rów i cztery baszty z powierzchni ziemi, r
~diie mi.al pogadattkę o swoich tqraż~iach dokoła hula dziś bezkarnie wiatr, i mal~• kierowniczka..
na go·rąco "' zwirpku ze sly>tnym zam ki.em chłopiec pa.sie swoją jedną jed~rną krowę .
- Tak właśnie proszę m6wić - odpe.rł
w Olkownicy.
Przepraszam ta krowa ma ~a.mało wymion.
l!Zeptem, położył na. stole skra.d~on~
Hallo ! Hallo !
Pardons. To jest zwyczajny byk.
g~te i wyszedł z !a.li.
Znajdujemy się w okolica.eh prastarych

Kto pnuuadsa.

As

Gdy wsunął gazetę do kieszeni, kieroW•
niczka czytelni głośno krzyknęła :

publiczności ...

K&I1fornia,
Hollywood,
MuUi, lordy,
Forcla ród.

Byle

F onnali1ta
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SWIATOPEŁK-KARPI NSKI

Najrółnie,fszt

Najkrótsze opowiadania

~
~

Ch~ zarabl~
Kręcić. brae,
Taka ich jui
Unrra mać.

ARKADIUSZ AWERCZENKO

Wynalazki I• odkrycia
Do ministerstwoll Wojny w pewnym pań
stwie przyszedł raz jakiś fnteli1entnie wyg! ·
dający młodzieniec i z tajemnicz• miną szepnął do uC".ha ~ekretarzowi:
- Proszę zameldować mnie Szefowi Depar·
tamentu Lotnictwa. Zrobiłem bowiem jeden
dość ważny wylll!.lazek z dzitdzlny samolotów
i pragnałbym i;ro sprzedać. Zapewniam pan21 ,
że wynalazek mój zapocz.ątkuie nowit ere w
h '. storii aeronautyki i państwo, które kupi te
tilaQy, zdobędzie panowanie nad ,całym świa
tem.
Zap owadzono wynalazcę do ministra woj-

-

Cóż takieog?
Maleńka seni;acyjka.

struowałem

Mianowicie skonnowy model armaty, która z zu-

pełną łatwości ą i wręcz
precyzją, z.estrzeliwuje z

nieprawdopodobną
ziemię mój

nieba na

samolot.
- No, wie pan! - zdziwił ~i ę mini11ter. To
ml g\ę zaczyna podobać! Najpierw wynajduje pan fenomenalny s11molot, sprzedaje ~o pan
za grube pieniądze, a potem wytacza pan na
to armatę?
- Mój samolot panie ministrze, istotnie jest
11z::zytem techniki wojennej, ale przecież na
wszystko morna maleźć antidotum.
l\'Y .
•
- Wiec pan twierdzi. że dokon~ł wielkiego
- Oczywiście. Jednak coby było. dro~i P'I·
wynalazku? - spytał mini.ster, zacierając rę nie, gdyby tak ktoś inny wymyślił tę pańską
ce.
armatę?
- T11.k jeFt pa.nie ministrze. Skonłtruo- To już panu, panie ministrze, powinno
wałem samolot, który moi.e utraymywać się
w powietrzu w ciągu 10 tysięcy ;:odzin. uno· być chyba zupełnie wszystko jedno. Ale. jeżeli pan sobie tylko życzy, to mogę na chwilę
sząc dwie kompanie żołnierzy.
Proszę : oto
stąd wyjść, wstap:ć do fryzjera i kazać sobie
plany... szkice - zakańczył wyjmując z teki
zg-0lić głowę i wasy. Potem zmienie garnitur
plik papierów.
- P.m tak - przyznał min!ster TJO obejrze- i powróce do pana, jako zupełni e inny jego·
mość, którego pan nigdy p~zedtem na oczy
niu ~·ykre~ów - ~ jed właśn ie to, czegośmy
nie widzi ał.
szukali. tle pan żąda?
- Milion.
- Słuszna rada! Zwalniam pana z tej ma- Zgoda. Służę, tu jest asyg?).łta do banku skarady - roześm '. ał sie rr>J nister. Inna kwePaństwa . Bardzo panu dziękuję. A jak pu1 stia, ie będziemy teraz musieli kupi ć tę pań·
znów coś takiego wymyśli, to prosze o nas ską armatę. Inaczej gotów pan pójść do ośc!en
nie zapominać.
nego pań!twa i tam sprzedać swój wynal'I·
- Panie minfatrze - odrzekł na to wyna· zek. A wówczas ja zostanę na loozie z sa·
lazca - jeżeli p!łn J'OZWOJ.i. to jeszcze coś molotem. Ile żąda pan za te armate?
J)anu zademonstruje.
- Milion.

1

- A cry ... zostaną wynalezione?
- Milion!
- Owszem. Nawet już :i:ostały.
Minister porozumiewawczo poklepał wyna- Coo takiego? - rykm\ł minister. - Kte
lazcę po ramieniu:
je wynalazł?
- Jest pan gt-nialny! - przyznał nle ukry- Ja.
wając podziwu. Doprawdy, żeby wymyślić
- A niechże pana drZWi ścisnctl - . Dlaczetaką armatę, to rzeczywiście trzeba mieć gło
"'o pan to przemllczal?
wę nie od parady.
- Bynajmniej niczego nie przemilczałem
- No, właściwie nie ma w tym nic genial- - usprawiedliwił i;i e młodzien iec - przecleż
nego - odparł skromnie wynalazca.. Z chwi- wyraźnie powiedziałem, że wynalazłem takie
lą gdy już pan kupił tę armatę, to teraz pokule.
zwolę sobie 'l\"Yiawić panu pewną tajt-mnice.
- Tak - z wśclekło~cia zasyC'Z.llł minister.
Otóż dla mego samolotu wynalazłem specjalny
- I jutro pr zyjdzie pan do mnie i przedstapanr.er:r. ochronny, którego kule mojej armaty wi mi je pan do sprzedani11..
Tak? Ra, hal
w żaden sposób nie mogą przebić.
A kiedy już je kup i ę, to roześmieje ml Mfl
Minister nerwowo potarł czoło ręką.:
pan w nos i powie,. że już wymyślił nowy
- Panie - zawołał wściekły. - Pan, maje pancerz, chroniący przed tymi kulami. Co?
idę. chce, żebym skończył w zakładzie dla wa·
- Isto1nie, zl{adl pan, panie ministrze.
rialów! Dlaczego, do stu diabłów, nie gadał
- Istotnie, zgadł pan, panie ministrze.
pan o tym pancerzu!!
- A przedtem spr'lleda nam pan te kule za
Przez chwile siedzjt!!ll w milczeniu paląc pa- milion, a potem ten p11nc z u milion i naoierosy. Przyk r ą ciSZł:' pierwszy pr?i!rwal mi- z.ajutrz znowuż wymyśli pan nowe kule?
nister.
- Z pewności ą.
- Ile?
Minister chwycił się za głowe l zawył:
- Milion.
- Panie! - wldze. · że wywiódł mnie pen
_ Wetlnle pan p6ł.
w ślepy zaułek , z którego nie t,ne. -wyjścia .
_ Nie. Chociażby z tego wzgl!idU, tt 1uż In- Kto pan właściwie jesteś? Niech mi pan cho·
ne państwo dawało mi milion. Ja jednak wo- ci aż wymienl swoje nazwisko, ażebym mó;tł
lałem tę tranzakcję z panem załatwić.
je postokroć przekląć na wszystkich ror.Sta]·
- No, niech i t:ak będzie! Weź pan swoje nych pdro~ach~ . t
·"""'-~ . .
„ i
1
miliony i żegnam.
ame m1ms rze .-. z "'"""az.1w;vm
u„m :. .
.
.
chem odrzekł uprzeJm1e mlodz1en1ee - nie
. Wyn.alaz.ca schował pieniądze. skłoi:i1ł się I ma pn 00 przyzywać mocy piekielnycll. Jeśli
n:sk-0 1 sk1ero""'.ał kr.ok! w stronę drzwt:
. I sle pan przez rhwile zastanowi, to dojdzie pm
.- Tylko, móJ panie! - zawołał ~ nim
do wni-0sku, 1.e ma do czynienia jedynie ze
mster - cz! , aby t~n pancerz istotnie zapew- zwykłym. normalnym trochę więcej niż przenia eałko"9.'1te bezpieczeństwo?
ciętnym inżynierem, który reprezentuje tak'.
- Oczywiście! - oświadczył wynalazca. - , zwan postęp.
·w każdy m razie tak długo, dopóki nie zosta- I z tymi słowami opuśc!ł gabinet, pozosta•
ną wynalezione jakieś pociski noweio typu. wiah1c oniemiałe,io ministra.

rru-l

Uzyskanie odpowiedniego łachu i zapewnienie
sobie w ten sposób trwalej egzystencji stało się
dziś możliwe dla wszystkich kobiet, które szczerze tego pragną

Ośrodek

WLASNYHI SILAMI

Szkoleniowy

Ligi Kobiet
L iga Kobiet uruchomiła w Rad'JgE>Szczu
przy ul. Zgierskiej 215 ośrodek. szkoleniowy
Na pierwszym
gospodarstwa domowego.
kursie szkoliły się referentki z wszystkich
W'Jjewództw naszego kraju Przystosawując
program do odpowiedniej pory roku, na kur '
sie prowadzone były wykłady z dz iedziny
przetwórstwa owoców i jarzyn. Przeszkolone
referentki wróciły na sw'Jje tereny i będą
instruk- ·
wiadomości
przekazywały zdobyte
lorkom powiatowym Ligi Kob .et, te zaś z !
I
kolei rozpowszechnią racjonalne i upr')szczo '
wszyst-1
n~ przetwarzanie owoców i iar;i:yn
kim gospodyniom objętym ramami organi,..acji w całej Polsce. Miarą wy3-:ikości poziomu kursu w Radogoszczu są nazwiska takich wykładowców jak inż. Kapuścińska,
prof. SGGW ob. Mering oraz referentka goNa z a ł a czonvch ry:;unkach przedstawiamy
spodarstwa domow~go w Z.'!rządzie Głównym Ligi K')biet, ob Zielińska. W dalszych naszym Czytelniczkom wzory ubiorów dzieZbli7.aw Radogoszczu przeszkoli c i ęcych. ~p o rz a clzon y ch na drutach.
~tapach pracy s i ~ k.obiety .w dz.ie.dzinie racjo~al?ego wyży- jąc y s · ę okres · je:;i enno-zim?WY st awia przed
"'·1enia rodzin. higieny (~zczegolnie dziecka), każda m atką konieczn o§ r zaopa1rzen ia d7iec
przechowywania odzieży, hodo- ka ..,; ciepłą g a rd e robę . Rolę tę spełnią niesp~z~tania.
Ligi zwykle prak tycrne a równocześnie cieple
Wysiłki
wl! .mwentarza żywego itp.
K')b1et na tym polu osiągną na pewno swój ubrania trykotowe, które wykonać możemy
cel... Nauczą kobietę rac;jonalnie onczędzaćl1,ame w domu Z a łącz'Jne -t"ysunki przedsta·
swoi wvs1łek. wychowac zdrowe pokolenie, wiaią wzory ściegów orai mo'.lPle ubranka
po?ni~ść stopę życiową i czerpać radość chlooi~cego i sukienki trykotowej przeznac7 on Pi dli! d? tew c 7 vnki
z zvc1a.

TO ZR.OBJIM Y

I

Na ostatnim r ysunku widzimy chłopca
ubranego w jesienny płaszczy k. Tego typu
palt0cik powinien być uszyty z grubego we!
nianeg<J materiału podbitego watoliną. Na
jego uszycie możemy przeznaczyć stary dam
ski płaszcz albo nawet nienoszony już żakiet sportowego kostiumu. Nie tyiko dam·
skie stMje dadzą się zużyć na wszelkiego
rodzaju przeróbki. Ubran;a chtop '.ęce mogą
powstać z równym powodzeniem z~ starych
płaszczy a nawet marynarek męskich.

•
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Facl1 w rę"u -

Każda

dźwiąnią !liiOO"oineąo

bytu

kobieta znajdzie zatrudnienie
Akcja Ligi Kobiet w ramach

. Bezrobocie w ~ols~e za!:::-::nic.zo D:ie istnie
Je. Wprost przec1wrue, UJawma się brak
rą~ do pracy w olbrzymim dziele ?dbudowy
zniszczonego przez okupanta kraJU.
~eśli poru~z~m~ problem niezatrudnio~;rch.
o _przedwazme. bierzemy ~d .uwagę kot iety,
k tore o trag1cm.ego wrzm::-...ia przygo owy,
wane były zazwycza.J. na żony, o ktorych
utrzvmanie troszczył się m"ż. Smutne doświadczenie wojenne pokazało, że gdy tego
męża brakło kobieta sta.nęla cŻęstokroć bez
radna wobec życia. Nie mrijąc żadnego zawodu, obarczona dziećmi boryka się z
trudnościami nie mogąc znaleźć sposobu wy
żywienia ich i wychowania. Liga Kobiet,
korzystając z pomocy Ministerstwa Pracy i
Opieki Społeczej, podjęła walkę z bezrobociem wśród kobiet. W walce tej zerwała z
tradycją sanacji, z ,tradycją jałmużny. W
Polsce nie będzie żebracz~k. Każda kobieta
zdolna do pracy, a niepracuja.ca. bo jej tego
llie nauczono, znajdzie zatrudnienie.
Liga Kobiet prowadzi na terenie całej
Polski kursy szkolenia '.7'\Wodowego. Urzę·
dy Zatrudnienia Uerują bezrobotne ;kobiety
do tej organizacji. W doborze kandydatek
biorą pod uwagę przede wszystkim wdowy
po poległych w czasie wojny oraz matki,
obarczone dziećmi. Na kursach :il"l.wadowych Liga Kobiet szkoli niewykwalifikopatronuje
wane a w następnym etapie zakładanym spódzielnfom pracy wytwórczej .które stają się ich w. rszłatami nracy.

I

spółdzielczości

Koncepcja zatrudnienia kierowanych ~o
Ligi Kobiet powstających bez pracy rozwią
zana jest w ten sposób, że kobiety po wyuczeniu się zawodu na krótko terminowych
kursach kierowane są do spółdzielni pracy
wytwór~zej zmontowanych z funduszów Mi
. k. S łe~·lej
.
p .
t
. t
ms ers wa racy· 1 0 pie 1 po """ ·
To działanie Ligi Kobiet na terenie województwa łódzkiego po<l.jęte zostało w gru
dniu ubiegłego roku. W chwili obecnej
organizacja może poszczycić się przygotowaniem szeregu kobiet do przemysłu konfekcyjnego systemem taśmowym. W Piotrkowie i Tomaszowie przeszło 1!50 kobiet wyszkolonych w tym zawodzie otrzymało zatrudnienie w spółdzie,niach pracy. Podobna spółdzielnia powstała dla 50 kobiet w
NowosDlnej. W drugim okresie wykonania

planu szk~lenia Liga Kobi~t przygotowuje
kandJ'.'datk1 do wykon:ywa~a p~a~y. zarobkoweJ w. zawo?ach takich J~k Wl~~m1a~st~o
galantena skorzana, wy~worcwsc kwiato":
~~uczn!~h i za:awek.ł C1ekfwy ~~rs szt~~1
uruc u. oweJdl W't_Orokyb~ets o~y :-0s
a ::.i . ·o ie w „„owiczu.
nuony
• dk'i
·
· szl w 1emem
L.1ga l{ o b.ie t o be·Jmu]e
osro
zatrudnie·
brakiem
dotknięte
najbardziej
nia. W ośrodka.eh tych, wszędzie powstają
spółdzielnie pracy wytwórczej. Kobiety znaj
dują w nich możliwość zarobkowania, a
często wykonują swój zaw.ó d chałupniczo i
wtedy mają możność roztoczenia większej
opieki nad dziećmi. Akcja ta jest problemem wagi państwowej. Liga Kobiet zdaje so
bie z tego sprawę i z całym zapał~m i energią dąży do roz,wiązania go w naJkrótszym
czasie.

I

~

Urząd

Zatrudnienia szkoli kobiety

Okres dżwigan '. a się z ruin, okr:es doświad·
czeń w nas1.ej gospodarce państwowej, minął
już bezpowrotnie. Przemysł pracuje całą parą, osiągając coraz lepsze rezultaty pod wzglę·
dem jakości produkcyjnej.
W zw i ązku z tym zapotrzebowanie na sily
fachowe wci ą ż w zra ta , a równocześn i e maleje popyt na pracowników niewykwalifiko·
wanych. Dlatego też fabryki. instytucje pań
stwowe, spółdzi elcze i przedsiębiorstwa pry-

watne, starają się w pierwszym rzędzie o uzy
skanie materiału ludzkiego wykwalifikowanego. Na skutek tego powstała w Łodzi na
rynku pracy w ostatnim czas'. e poważna nad·
wyżka kobiet, nie posiadających kwalifikacji
zawodowych. Aby to zjawisko zlikwidować,
Urząd ZatrudnJen ia wespół z Ligą Kobiet i z
inn ym i instytuc.lami, przedsięwziął szeroką akcję k s ztałcenia zawodowego kobiet.
W chwili obecnej Urząd Zatrudnienia prowadzi szereg kursów, na których nie wykwa-

wa ujemnie wpływa na stan zdrowia dziecka, zostaje ono odebrane i oddane do zakla
du wychowawczego. względn i e żłobka. Niejednokrotnie zdarza się, że wych)wawczynie
Stacji Opieki stwierdzają, iż przyczyną zaożywioną działalność
chorowań dzieci jest fatalny stan mieszkań.
Dziecko jest chore. dziecku coś dolega, dziecku czegoś brak, wciąż płacze
Są to albo lokale zbyt szczupłe, aby mogły
>o nocach - ileż to zmartwień, ile nieprzespanych nocy i łez matczynych.
swobodnie pom i eścić duże rodziny, alb') też
Nic nie pomaga kołysanie i noszenie godzinami na ręku. Już świta i niedługo
zrujnowane, o ścianach porosłych grzybem
lrzeba będzie pójść do pracy i zostawić niemowlę w domu. a samej w ciągu
wilgoci. W jednych i drugich dziecko nie ma
A czy to dobrze, że śpi razem ze
c;iwie chałrane, odpowiednio od:i:ywiaue?
odpowiednich warunków r')zwoiu. Op'eka
113łego dnia być myślą przy swoim dziecku. A jeśli nawet zd1owe, to czy właśSpołeczna i w takich wypadkach stara się
starszą siostrzyczką i że w mieszkaniu je.st wilgoć?
u właściprzyjść z pomocą, interweniując
on10c w wychowaniu niemowlęcia nio<;ą J cji Opieki„ aby z całą znajomością rze- 1 w:vch czynników. Często się zdarza, że z usu
każdej matce Stacje Opieki nad Matką czy mogły wykonywać w;r-wiady we wskaza-1 nięciem przyczyny, z przeniesieniem dziecka
nych przez Punkt Zdr'.)w1a rodzinach. Wy- do sprzyjającego środowiska lub też stworze
f fuieckielQ.
ich zmierza do całkowitego wiady przeprowadzane są na okoliczn'.)Ść nia mu dobrych warunków d<Jmowych obja
Działanie
. •
stanu materialnego rodziców, będącego pod wy niepoko3·ące przed poznaniem przy~zyn.v
podniesienia zdrorozwiązani;i. zagadnienia
obserwacją dziecka, kh stanowiska społecz znikają same i dziecko · rozwija się pomyślwotności dzieci. Zasadą działaln'.)ści Punktu nego, rodzaju pracy abojga. Obserwowane nie.
Zdrowia jest stwierdzenie stanu zdrowia jest środowisko w jakim się dziecko wycho
Tak wyglądają sprawy opieki nad dziec·
dziecka jako też kobiety ciężarnej. Na każ- wuje i wpływ moralny otoczema na jego
w oświetleniu kierownictwa Sekcji.
kiem
jest
poddane
Oględzinom
dym punkcie ordynują lekarze specjaliści rozwój umysł<Jwy.
jak wygląda
udzielający porad. Prowadzone są karty ewi- mieszkanie, w którym dziecko stale przeby- Chcę się przekonać naocznie,
dencyjne, z-3 pielęgniark i odwiedzają pa· wa. W wyruku takich wyw iadów zos tają praca na Stacjach. Przed wejściem d0 lokacjentów w domach. w wypadku, jeśli się w wyciągnięte konkretne wnioski praktyczne lu Stacji - zajezdnia wózków dziecięcych.
zarob· Właśnie przyjmuje pediatra i matki sp i eszą
że
W wypadku s wierdzenia,
rykreślonym czasie nie stawią do badania leW powiązaniu z c.zynnościami ki rodz :ców nie mogą wystarczyć na do- w kolejce do bśdania swoich pociech . . Spekarskiego
otrzymuje cjalne urządzenia w lokalach jak stoły z pa
punktów Wydz i ału Zdrowia, Stacje Opieki stateczne odżywianie dziecka,
W rawanikami pozwalają matkom na przewinad Matką i Dzieckiem maJą za zad 0nie on') specjalne przydziały żywnościowe.
finansow ych,"
trudnościach
wykrywane pTZyczyn nienormalnego rozwo- wyjątkowych
Matki dzi elą . s. ę swoimi
ju dzieci, a także nieprawidłowego przebie- op1ekunowie dziecka otrzymuią pomoc pie- nięcie niemowląt.
spostrzeżeniami o zdrowiu i wyglądzie maniężną.
gu ciąży .
Przy skonstatowaniu, że matka czy ojciec leństw, podczas gdy one same dają znać o
Ostatnio w tym celu Wydział Opieki Społecznei orzeszkoli1 pracownice Sta- sa alkoholikami. względnie atmosfera domo- sobie jakimś dziecieco-.IJtasim jez.vk.iem albo

tacje Opieki nad '. atką i Dzieckiem
rozwijajq

p

lifikowane kobiety nabywają umiejętności za·
wodowe. Czynne są następujące kursy: zegar
mistrzowski przy Zakładzi e ·Doskonalenia w
rzemiośle, kursy przysposobienia do zawodu
konfekcyjnego, krawiectwa itp.
W ramach systematycznego kształcenia wie·
le kobiet pozbawionych przedtym kwalifikacji zawodowych, pracuje po przeszkoleniu w
różnych zawodach, jak konfekcyjny, włók '. en·
n iczy, introligatorski, wykazując dobre po$tę
py!
Dz;eci starsze biegają po poko i!ich
jak u siebie w domu. WS'Ly..cy
tu znają i mówią do siebie z uśmiechem

płaczem.

i

czują

się.

się
życzliw')ści.

zwraca dobrze odżywione
Uwagę moją
dziecko, o spokojnym i pilnie obserwującym
spojrzeniu. Matka z dumą opowiada mi, że
jest to najmądrzejsze dŻiecko jakie zna:
„Jak ono poznaje pielęgniarkę, a jak się
Rozumie pewno, że o
śmieje do doktora!
niego dbają". Ze wzruszeruem opowiada, że
„dziecku gr0ziła krzywica, ale w porę temu
zapobiegnięto i teraz już n .e ma obaw. Do·
staje przydziały żywnosc1e>we i mleko, a
poza tym pomoc pieniężną , ponieważ sama
nie może jeszcze pracować" . Rozmowę przer
wał nam mały Daruś, oznajmiając, że dostał
ubranko, które nosi, bo mamusia nie miała
mu kupić. A że Daruś
pieniążków, żeby
ma dwa latka, więc · można mu wierzyć.
Opieka Społeczna dysponuje w tej chwili
10-ma Stac,iami Opieki nad l\'latką i Dzleckiem. Usiłowan:a idą w kierunku powięk·
szenia tej il<Jśc i , aby przynaimniej je.dna
Stacja działała w zasięgu każdego Komisariatu M. O. Niestety, jest to trudne do zrea
lizowania ze względu na brak fanduszów na
uruchomienie nowych ośrodków no ... i brak
odpowiednich 10kali. Mamy nadzieję, że
maximum
właściwe władze miejskie okażą
zainteresowan:a dla tych taK. ważnych spraw
i ułatwią Wydziałowi Opiek! Soolecznej zo.r
ganizowanie nowych Stacji, które dobrze
(Elas.)--J
zdaJa enamin..

