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Anglosasami

przyczynq licznych
konferencji w Moskwie
Moskwa. PAP. Specjalny wysłannik
ministra Bevina w Moskwie Roberts,
odbył w piątek popołudniu konferencję
z ambasadorem amerykańskim BedellSmithsem, który z kolei odbył w ąm
basadzie francuskiej rozmowę z ambasadorem Chataigneau.
W kołach dyplomatycznych Moskwy
wytażany jest pogląd, że w najbliższym
czasie odbędzie stę ponowna konferencja między ministrem Mołotowem a
przedstawicielami trzech państw za-chodnich.
MOSKWA PAP.

•

*

W piątek toczyły ~ię w .
dalszym ciągu narady między 3 przeds~awtde1ami mocarstw· zachodnich w ce1u zajęcia
w-spólnego stanowiska w obecnym . sta'.liam
rozmów w sprawie niemieckiej.
,., t
k k
,.NDYN PAP * ' * k~
L( '
. - Mos 1ews i oresp<Jn„en
· Reutera ujawnia, te przyczyną licznych ko.n-

Faszystowski. obłęd
Komisja dla badania działalności antyamerykań
skiej przyczyną śmierci b. ministra White'a
NOWY JORK (PAP) Nagła śmierć b. wiee· konań wywołały wściekłość wśród e:złonk6w ko·
ministra skarbu USA - White' a wywołała sze misji, a szczególnie jej przewodniczącego oskar Thomasa, który korzystał z każdej okazji, aże·
reg oświadczeń w których wystąpiono
Wallace stwierdza, że
żeniem osławioiiej komisji kongresu , dla bada- by oczernić White' a.
nia działalności antyamerykańskiej, o pośred- komisja ta zajmu~e się jedynie, rzu~aniem
oszczerstw na wszystkich poRtępowych A.mery·
nie spowodowanie jego zgonu.
Wallace . powiedział, że White padł ofiarą tej kanów, walczq,r.ych o pokój i sprawiedliwość
.
komisji. Jego zdecydowane ~tanowisko i od· społeczną.
Sekretarz międzynarodowego funduszu momowa wyrzeczenia się swoich postępowych prze
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Berlin. PAP. Jak donosi 'g azeta „Ne-I informacji wyjechały już do Norym„
h
'bi"·
·
D t hl d"
berg11.
W c1ą~ naJ 1zszł'c
ues, ue se an
Obecnie przygotowuje się tam poa~nłferencyf. między p~zi;<lst?~icielami mo?"Ir~t~ dwo~h ty~odni amer~ka.nska
.
.
zachodmch są rozb1eznosc1, jakie wylomly 81ę stracJa WOJenna pr:tenlesle swe naJwa- 1
osta~nio między stanowiskiem. Francji a _sta-1 żniejsze urzędy z Berlina do Norym- mieszczenia dla Jeszcze czterech urzę
. _ dów oraz na rezydencJ'ę służbową dla
d •d
. C t
now1skiem Anglosasów. Roz?zw1ęki te ~ary· b
z ery urzę Y· O spraw cyw11
ergi.
sowaly się podczas omawiania przyszł:>~c1 Zał nych, wychowania i kultury oraz urząd generała Clay'a i jego zastępcy.
głębia Ruhry.

Frank Kidie'a - oświadczył, te
~etarnego White został w istocie zamęczony: nie kol'l.czą
cym się przechyko niemu śledźtwem· i ll'hydnynu
kalumniami.
Dziennik ,,New York Star'' podkreśla, le
White O..ył jednym z nieprzejednanych wrogów
ws·zelkich form faszyzmu o•az rzecznikiem porozumienia amcrykańRko-radzieckiego. Również
,,New York Times" wyraża pogląd, że dochodzimia i oszczerstwa rzucane na White' a przy·
spieszyły jego śmierć.
W niemniej ostrych słowMh rozprawił etę
z działalno~cią. tej komisji poseł demokratyczny Kleen, który zaznaczył, te komisja ta doszukuje Bil} „szpiegów' • wAr6d elemęnt6w postfpowych, z drugiej jednak strony starannie
unika wniknięcia. w działalność amerykal'l.skich
grup faszystowskich. Te grupy przede wszy·
zdaniem Kleena - stanowią prawstkim _
dziwe niebezpieczeństwo dla Stanów .Zjednoczo
ńych„

Przyjaźń

niemiecko-brytyjska

LONDYN PAP. - W połowie września ma
przybyć do Wielkiej Brytanii 500 studentów
A-llll-IUl-llll-llll-llll-1111-llll-1111-lllł-1111-llll-1111-llll-1!11-llll-llll-llll-llll-1111-IUl-1111-llll-ll
niemieckich. Oficjalne koła brytyjskie zapowiadają tę wizytę jako część akcji, zmierzają
cej do „pogłębienia porozumienia anglo - nie
mieckiego". Głównymi organizatorami tej wy·
cieczki jest Foreign Office i brytyjskie ministerstw.o rolnictwa. Komitet obywatelski powołany do życia z związku z przyjazdem stukonieczności
dentów niemieckich zwróci! się z apelem do
po·
tytułu
LAKE SUCCESS PAP. Na nadzwyczajnym podlegająt:e lei jurysdykcji, które dopuściły ści militarnych lub P._olitycznych z
mies~kańców hrabstwa Stafford, gdzie studen
gwałcenia przez nią rozejm4 .
. p05iedz.eniu zwołanym na prośbę 1-0·tjemcy się pogwałcenia r-0zejmu.
ci spędzą 2 miesiące, aby podjęli się roli gosCzwar·t kowe posiedzenie Rady Bezpieczeń podarzy i uprzyjemniali im pobyt w Anglii.
ONZ Bemadotte'a ·w związku z pogan.•z<1jącą , 4) żadna ze stron nie m,oże naruszać rozejsi€: sytuacją w JerozQlimie, Rada Bez?h'!czeń- mu pod '. pretekstem akcji odwetowej· lub ie- stwa było os ta tnie pned sesją Zgro m'1 ·lie.nia
Gen.e ralnego . ONZ,· które odbędzie się w przy
. stwa 8 głosami przy · 3 wstrzymująq;ch eię presyjnej.
5) ~adna ze stron nie może ciągnąć korzy- szłym miesiącu.
(ZSRR, Ukraina, Syria) przyjęła wspólną rezolucję Anglii, USA, Francji I Kanady w 6J>l'a
Rozgłośnia Wolnej Grecji
RZYM PAP_. wie prZie6trz.egania, przez Żydów i Arabów ro
do.nosi, że ogólne straty wojsk ateńsk:ich w
zejmu w Palestynie. Rezolucja, która pow:>łuje :
ciągu 50 dni ich ofensywy na froncie Gramsię na rozdział' VII Karty ONZ, przewid11iący '
mos wyn-0szą 14.365 żołnierzy i oficerów. W
.
sankcje gospodarcze, politycme i woj 5 kciwe
po
Prze<lstaw1dele 17-tu Korei. Pomimo trwającego terroru kludność
MOSKWA PAP. f
stwierdza, że:
w wy.p adku a"re6'J'i,
d ciągu ostatnich 3-ch dni faszyści stracili po.
"'
e nad 2 tys. żołnierzy.
wysłali z łudniowej Korei wspólnie z miesz ancami
ze stron odpowiada za działania partii politycznych w połudn. K_<:>rei
1) każ",
4<1
woj5 k regularnych :I nieregularnych, pooile- okazji trzecie:i- rocznicy wyzwolenia Korei mokratycznej Korei . północnej wą.kzy o zjeRozqłośnia komunikuje dalej,. że ataki przegłych jej władzy, lub znajdujących się .na te- . przez_ w-0jska ra,dzieckie tele~r~m na r~e ge- dnoczenie i wolność swej ojczyzny - stwier
·ciwnika w rejonie Aermilica, Likohari i ZerWyra.zaiąc swoią głę- dza telegram.
1 nerahss1.mu-sa Stalina.
rytorium, pozostającym pod jej kontrotą:
W walce tej na.ród koreański znajduje po- ma ,podjęte w dniu 17 ·bm. zak-0ńC"Lyły się nie
2) każda ze stron zobowiązana jest wszelki- boką wdzięczność przedstawiciele 17-tu partii
mi roz;porządzalnymi ś.rodkami nie dopuśctć do politycznych południowej Korei stwierdzają, moc ;i poparcie u· Związku Radzieckiego i kra powodzeniem. Jednostki armii demokratycznej
naruszenia rozejmu prze.z poszczególne jed- że w 3 lata po wyzwoleniu Korei spod kolo- jów demokracji ludowej. W z~ończeniu te- zmusiły 2 bataliony 35 brygady do wycofania
nosfki lub grupy, podległe jej władzy, lufi' nialnej przemocy Japonii nie nastąpiło jeszcze legram wyraża nadzieję, że Związek Radziec._ się .na wyjściowe pozycje. Przeciwnik stracił
cfzialające .Jla kontrolowanym przez 11ią tery- zjednoczenie kraju. Wybory przeprowadzone ki nadal bronić będzie praw narodowych i su o~o!o 550 łudzi w zabitych i rannych.
I w poŁudniowej Korei zainscenizowane przez wer,enny~ narodu koreańskiego, oraz pol)rzez Zaciekłe walki t-0czą się również w pół.noctorium . . ,.
3) każda ze stron zobowiązana jest pocią- , czynniki reakc_yjne i amerykański zar.z_ąd woj w:ysiłki jeg~ .na drodze do wywal~zenia. so?ie nej _części Pindusu, gd_.zie nieprzyia<;iel .w cią
ws.z ystkie r-s.Jby 1 · skowy usank.C]onowały chwilowy podział kra- mepodległetsc1 oraz do ZJ€dnoczema kraju i u gu jednego dma stracił ponad 800 z-0tmerzy i
gnąć do odpowiedzia1ntiści

Rezolucia Rady Bezpieczeństwa
w Palestynie

utrzymania rozejmu
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po zabójstwie Jowanowicza

polityków

I
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Komu

PRAGA (PAP) Ceotrafoy organ Czechosło·
. RZYM (PAP)'. Kapituła . S:mta-Mana-Mag:
gi?re P:~yznała ,ta.szystowskiemu ~yktato;oW1 , wackiej Partii Komur;istycnzej „Rude P;avo"
H1szpan11 ge.n. l! ran;.o, tyt.ul k~no~ika. 'Iytuł ' opublikował oświadczenie, podpisane przez 5 pot~.n. przysługiwał .krolom hiszpanskim od czasu lityków i dziennikarzy jugosłowiańskich prze·
.
-.
. .
. .
.l! ihpa. v-,
. „Avanti" zam~eścil nota~kę, w ktoreJ os~ro
2'1!ata~ował kapitułę kościoła Santa-Mana·
.
Maggiore.

P rzerwania WOJ. ny na MalaJ· ach

"edzie do Paryz·a
Marshall
J
z kół miar.Jdaj·
WASZYNGTON PAP. _

LONDYN PAP. - Brytyjska Partia Kom~1nistyczna opublikowała oświadczenie, w któ·
nych informują, iż mLllister spraw zagra,n icz- rym wzywa wszystkich robot.n ików, aby zażą
nych USA Marshall według wszelkiego praw- dali niezwłocznego przerwania barbarzyńskiej
dopodo·bieństwa wyjedzie <!nia 19 września do wojny kolonialnej na Malajach.
1

~~i~~~j a!~ ~t:s!:ć ;g~o~=~~e~~~eg~~:er~~~JrJ~

Strajk

włoskich

~· ~ ~~~~;:~~:~t~?:;~~~~aii:i:;~:f~!a;:~ii~
robotników rol·nych.Włoszech
głównego

RZYM .PAP,· - Zw:iązek zawodowy · robotniPrasa amerykańska .>ubiegłym tygodniu
podawala, że Marshall wyjedzie do . Paryża tyl ków ro1n.ych we Włos.zech, wchodzący w
ko w tym wypadku, jeśli odbędzie się !am Je skład konfederacji pracy proklamował na 21
dnocześnie spotkanie ministrów spraw z1gra· sierpnia strajk 6-cio godzinny ·w całyąi kr·'l.JU
dla poparcia wysUID.iętych żądań: zaWarcla u·
· nicznych czterech mocarstw.
mowy zbiorowe/ w rolnictwie i poprawy oy·
OZOIJ•mę
tu robotników rolnych. Jednocześnie k;ierowI
tego związku wezwało swych czbn·
nictwo
Tel
z
· PARYŻ (PAP) Agencja ATP donosi
Avivu, że w piątek rano, po upływie terminu ków, by zaprotestowali przeciwko . czynionym
postawionego . przez . Ara?ów d_la .ewakuacji prz€Z rząd próbom wyłączenia S_P,Tawy ~aJi-ą~
przez wojska zydow~kie kilku dzielnic Jerozo- rąk roboczych spod kompetenc)I orgamz'.1ci1
limy, wojska arabskie rozpoczęły gwałtowne zawodowych ł nrz4ka.zania jeJ -instytucJOIJl
rządowym.
ataki w Wielu punktach miasta.

B • t wa o

Jer

obecnie zagranicą, protestują.ce J Zabójstwo gen. Jowanowicza autorzy oświad'
przeciwko zastrzeleniu gen. Jowanowicza w · cz.e nia określają. jako piei·wszy obrachunek obec
chwili gdy uśiłował przekroczy6 granie~ jugo- nych władców Jug>Jsławii z ludźmi, którzy pozostali wierni ideom- walki o wyzwolenie narosłowiańską., by dostać się do Rumunii.
. •
dowe i ideom internacjonalizmu.
·
Ci, którzy zdradzali wspomniane idee" - głosi
ą
ą
dalej oświadczerue ..wykorzystali ·trady_cyJne ~!l
tody kontrrewolucJi. Droga, na ktorf} ~wkro·
ezyl~ z~rajc:r so;jalizmu - 1:it~>, Karel,' Rankowicz 1 .Dzilos Jest drogą., kt.orą cały ruch ko·
. 9świadczenie _zwraca się z ape~em do robo_t· munistycżny naz:y_wa terr_p.rystyczną.. Naszą. dro
aby . odm?w11i lad?wania gą,, jaka może u;"nimfa6 JugoEławię, jest droga
nikó~ .~rytyjsk1ch
a~un.1c11 J broni przeznaczo;ie1 dla worsk. bry zdecydowanej-' walki „ przeciwko tym, którzy
ty}sk~ch walczących przeciwko powstancom. . pragnął ńiweczy6 ·· fre.5 21 ofiarny wysiłek dla
własnych megalomańskich celów! .
.
malajskim.

j bywających

I

kołach

we
na 21 sierpnta
strajk będzie miał ' szczególnie ~<?niosł-e wa·
czen1e poniewa~ po . raz pierws~ ·w dz1~;ach
ruchu strajkowego robotnicy · r911).i w północnych Włoszech wystąpią t.olidarnie ·w.„ ob~o,•
n.ie swych żądań. .
Chadeccy ro~bijacze ruchu zawodowego wy
stąpili przeciwko strajkowi. Jednakże według
nad:ehodzącyeh wiadomośc.i robotiucy ro;ni
nal~żqcy do zwiqz~ów c.hadeckich nie znmierzaJą padporządkować a1ę swym przywódcom
,.t oostanowm vrzvłaczyć się do strajku.
W

demoktatycznycih

podkreśia się, że ogłoszony

organu frontu narodo·
tor ·naezelny
dowego „Głos!' Dusan Nit<.;~Hcz b . ..zastępca rad
cy handlriwego ambasady · jugosłowiańskiej w
Waszyngtonie, Mi.lotin Ra~Ówicz, b. zasi:ępca
.redaktora · naczelnego dzrennika · ,;Politika"
oraz pisarz Teodor Balk.
I
PRAGA (PAP) „Rude Pra.vo"" w artykule
.poświęconym tragicznej śmierci gen. Jowano·
wicza podkreśla, że jedynym jego przestęp
iltwem byla wiernoś6 ideom marksizmu-leninizmu oraz, opozycji wobec obecneJ linii politycznej Tito.

'
Wieś w walce o dobrobyt . i pokói N~o;;~~:!;fa~i tandety
•
1 .
• d
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•
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Rezo1UCJa p enarnego pos1e zen1a

•

WARSZAWA PAP. - W dn.iach 17 i 18 sierp
nia 1948 r. odbyło się plenarne posiedzenie
Komitetu Wykonawcz€go Stronnictwa Ludow:ego, na. iktórym uc~walon~ wstała rezolu·
cia, poświęcona omów1emu kierunku gospodar
czego i kulturalnego rozwoju wsi polskiej.
W rezolucji tej czytamy m. .in.:
Po El6tatniej wojnie i zwycięstwie nad fa·
s~yzmem i reakcją, Stronnictwo Ludowe, sp~zy
ml-erzone z ruchem robotniczym, stając · na
gruncie Manifestu Lipcowego Polskiego Komi·
tetu Wyzwolenia Narodowe.go rozpoczęło 'ea·
lizację ustroju ludowego. Dawne hasła zara·
niarski.e „władza dla ludu, ziemia dla ludu i
wiedza dla ludu", weszły w stadium realizacji.
Od lat kilkudziesięciu, od pierwszych dni
6wiadomeg-0 rn<:hu ludow€go rozgorzała zacięta waika z tym ruchem chłop.gkim który
stawiał sobie J'ako cel wyzwole.nie pra~ui·ącego chłopa z nędzy z poniewierki z ciemn'lty
· • ·
'
• ·• ·
· '1 •
•
'
z zaleznos-c1
duchowej
1 matena nei od klas
i ka·s t upr:r.ywilejowanych. Do zaciętej wal'ki
~ p<istępowym rucih.em chłopskim podobnie
.
·
b
·
'
tk
zres.ztą Jak 1. :o· .otmczym, stanęło :vszy~ o,
co z chłopskie] i robotnjczej pracy zylo i na
:niej się tuczyło, a więc· pańskie dwory, ban·
kierskie i fabrykanckie pałace, bogaci kamie
n.icznicy i ku;xy oraz trzymający s:ę pań·
skiej klamki urzędnicy, Po stronie pańskiej
pol'.tyki, _usiłującej drtopa I robotnika trzymać ~Jiec~n~i . .i;ędzy i. c~emnocie, <;>po·.v:adali się w duzeJ mierze ks1ęza • pleban.ie, nadużywaj<JCY ikośdolów, ambo.n i konfe.sjonil.łów <io agitacji partyjnej, służącej lctasom
wyzyskiwaczy.
·
Na terenie wsi od samego początku nie było
też }edności. Wśród chłopów też byty różnice
w postępowaniu, w dążeniach i polityce. Byli
chł?Pi bogaci, s~mo'.ubni i .zaro~ur:ii~li, trzy~
ma1ący się ~worow 1 klani~i pans,k1eJ'. ~ z go
ry sppglądaiący na chłopo~. bie.dmei·szych,
n.a bezrolny~h, mał?rolnych 1 sred1,110 rolny,c~1;
Tacy bogaci chłopi, ktorych mozna znale-z:c
niemal w każd.ej wsi, stan-0wili ostoję ciemno
ty i zacofania na wsi, wspomagani w tym
przez ciemnotę i fanatyzm dewotek.
Ci bogaci chłopi, korzystający ze stałej 'Pra
cy najemnej i w niemił-0sierny sposób trak~ujący i wyzysk.ujący s:w~ służbę, . parobków
i dz1ewcZY1:Y· :-ownoczesme ;11a . kazdym k;o.k;i wyzysk1walt ,swycl~ ~ąsiadow, ch!Jpow
b1edme1szych, ktorym 1akze często na pqednówku zabrakło ni·e tylko chleba, ale i kartofli.
.
.
Wszystko to oznacza~o m~ inn.e.go, ~ylko
w~l~ę k'.asową. s~alą, c1ągł~ t zaciętą.
co
mieli duzo, che: eh zdobywac coraz w1ęce1 ko·
GZtem pracy innych, słabszych, biedniejs'.':y:h,
bard.ziej upośl-edZonych i zależnych_. Tak było
przed wojną, tak było r>odczas wojny; 7:. tego
obęcnię
dużo pozostało. I tak będzie · at doląd, dopóki nie znikną różnice klasowe, róż-

kombinatorom ,podejmując je.szcze bard:r.iej
energiczne kroki w tym kierunku, aby. intere.s
podstawowych mas chłqpskich we wszystkich
ogniwach Państwa Ludowego, samorządu i .gospodarki, był rzetelnie pilnowany: .
,
Od samego .zarania ruchu ludowego jego
radykalni· działacze wypowiadali się z roz·
wojem spóldzielcz·ości, widząc w niej' podstawową dźwignię podniesienia poziomu mate:ial
nego i wytwórczości drobnego rolnika.
Rożumi.ejąc dobrze, źe spółdzieLnie maJą
wpływ na poprawę sytuacji gospodarczej oraz na wzrost uświadomienia społecznego dro
bnych i średnich rolników, bogacze i spekulanci wiejscy często przechwytywali władzę
i kierownictwo w spółdzielnia-eh, czerpią~ dla
siebie nadmierne zyski i nie pozwalając na
rzeczywistą pomoc, dla chłopów. tej pomocy
potrzebujących. A tymczasem w warunk;ich
• d z.ie
· Jczosc
„
-'
Pos
1 k i L u d owe1· spoi
powinna oc.egrać olbrzym 1·a
. ·• P02· Jl teczn q r 0I ę. w1· es.• Pow'n
' :

Plan Marshalla, zmierzając do podporząd·
. j kowama
gospodarki zachodnlo-europejskiej

!

Sojusz ten rósł. i krzepł przy parceiacii zte1m kapitałowi ameryk!J.ń~kiemu, ma przede wszy·
obs'.l;arniczej, przy zagospodarowywanl11 Z!em 1 stkim na widoku zapewnienie
eksp9rterom
Zachodnich i ustaleniu władzy polskie/. So· USA rozległych ! dogodnych ryruków zbytu.

i

jJ.sz te;i pon':'olił na spr/wiedli~e roLł• Jżenie I Administracja „plahu" dba pod tym wzgl~·
podatkow. Soiusz z klasą robotruczą dal nam 1 dcm w równej mierze o wszystkie gałęzie
zwycięstwo w wal~e ze. spekulacją •. poptzez • produkcji amerykańskie. i, nie. wyłączając n~rnzbudowę spółdz1~kzo7c1 pro~nadn uas do wet branż tak speCJalnych, Jak przemysł fll·
1
lep~zego zaopatrzema
i
lepsze] gofi!)Odark1 • mowy'.
wsi.
Na skut€k u.mowy dwustronnej pomiędzy
. ~~y wykonać nasz dalszy J?rogr.a~, eby pod w. Brytanią a USA, zawartej w ramach planu
me~c !J'~spodarczo l kult1;1r~lm~ .wies! oraz dać Marshalla, ameryka1iskie towarzy5twa fiLmo·
m<'znosc o~pływu . ludnosci ."."1e1sk1e1 do prze- we uzyskały prawo nabywania ateliers 1 pro·
mysłu, komecz?y Jest rozwoi naszeg? prze.my- dukowania filmów na terytorium brytyjskim.
słu dla dalsze] poprawy :r.aop_a.tr::ema wsi w W związ,ku z tą umową, jeden z najwybitniej·
na_w?zy, maszy~y'. elekt.rycżnos; i !n:i.e ~·?b.10 szych filmowców brytyjskich - Frank Lawn·
dz1e3~tw.a te~~1k1,. kome~zny Jest p'.>glę,m:1q- der oświadczył dziennikarzom:
cy się 1 zac1esn101ący so1usz z klasą robo.ni.b .
. ż Sta
z· d
b d
czą. Trzeba wzmacniać ten sojusz w walce z
" 0 awtam si,, . e d
ny dJe ~oc~~ne ~li
1
reakcją na wszystkich odcinkach T1'fB;:~j pracy ndal m . tu dpkrzysy ~c f.rug.orzę nkyt;
mt ow<: Wj
1 . k' „ USA
J w zgo dn ym
· · d o b ro b y tu 1· n.epo,
ore bo drzyma ą
umcamanm
.a. .pro
. u owaruab 1t mow,
dleglości Polski
pozmei
nazwę: " ry YJS ie ·
ę ą nam
•
przysyłać druga- i trzeciorzędne scenarius:r.e
na . w pełn! wykorzystać drog~ sp?łd~1elczośc1
Wysuwające się obecnie na czołll 1.aliania a tzw filmy brytyjskie staną sie fabrykataml
dla rozwo1u społecznego i os1qgnzęc!Q dobro- wymagają od ·nas zdw-0jenia wysiłków w pra·
·k . k' .
. d .
t 'nk To ~iebytu m terialn 0
d b
h · · d ·c1 rol
.
. R d
. , . · amery ans 1m1 pos1e mego .ga u u.
""
a
eg
ro nyc .. 1 sre n.i 1
· , cy .?o d z1enne;.
zą . n.a.sz, w. trosce o o;i,ac~l- bezpieczeństwo jest całkiem realne",
ników.
nosc pracy .chlopskrnJ ustalił ceny plodow
.
'.
Zgodnie ·z tradycją ·r adykalnego ruchu lu- rolnych, przede wszystkim <:eny zbóż ..Vi(~kne
Zamm. ob.a"."!' Lawndera. staną Sl!l 'W pełni
dowego, Stronnictwo nasze stoi na stanowisku zbiory tegoroczne mogłyby wywalać :rn1żJ;ę rzeczywistosc~ą, producenci z H.ollyw?od ia:
rozwoju wszystkich form spóldzielczoś<:i. W cen. Naszą sprawq jest czuwanie nad tym, by l.ewałą.„ Ang hę w:tasną. >prod;:kcią :·P.1e.rwsze]
miarę rozwoju przemysłu, trzeba ułatwić chło 'cl1łop niezamożny i średniorolny, kt-)remu 1aikosc1 · Tygodmk „Cmemo. 'Zami~scił ruepom, którzy sobie będq lego życzyli, organl- brak gotówki, nie sprzedał zboża spel'fllanto· daw;io not~~ę •. d?tyczącą pierws~e] tran~zy
zowanie różnycl! form pracy zespołowej, wi za ki:zywdzącą cenę, a_Je ~pr2edQ/ po ce- fi!mow, w 1losc1 J?ię.t?astu, którym1 A~eryka·
a w szczególności organizowanie spółdzielczo- na.~.'1 panstwowycl! do społdzielnf.
me . uraczą w na~bh-::szym czasie p~bhcznoś~
ści produkcyjnej. Podk.reślamy jednak, że spół
Wielkie zadani.a społeczne 1 kulturnine sto· angielską. Oto Jakie. bollywoodzki~ „cuda
dzi€lcze formy gospodarowania na roli mogą ją przed radami narodowymi. Naszą sprawą zobaczą wkrótce Anglicy na swoich ekra·
być wprowadzone tylko dobrowolnie, gdv te- jest udział w podnoszeniu poziomu pr:zc rad nach:
go będą sobię życzyli, sami chłopi w d•mej narodowych i wszystJiich organizacji i instyPrzede wszystkim - dwa filmy kolorowe:
wsi.
tucji na wsi.
„Smiertelnie przemżeJll'i'' historia . obłą,'k:a·
Stronnictwo Ludowe widzi w rozwoju spółReakcyJne sHy w świecie dążą do utrzvma: nego lekarza i jeg-0 straszliwe eksperymenty,
dziekzości wlej.skiej i . róinych formach pra- nia swych przywilejów drogą podporzą·dko· o' raz „Dolina śmierci" - o „,g.orączce z.łata"
·cy Z·espołowej drogę do poprawy lo·su eh/o- wania · i ucisku innych krajów. Usiłują one wśród poszukiwaczy na terenie · Kalifornii.
pów i do t.nvałego dobrobytu podstawo,wych pcihnąć narody do nowej stras:r.liwej wo~ny. Film „Sieć"
przyniesie niezwykłą histor1ę
nza.s chłopskich. Dobrowolne, nie przymusowe T.endencjom tym stawiają zdecydowany opór zbrodni, wykrytej przez Federalne Biuro Sled·
zrzeszanie się chłopów ułatwi w wiei.kim sto siły d€mokratyczne w całym świ€cie na <:ze· cze wespół z funkcjonariuszami Scotland·
·pniu korzystanie ze wszystkich dobrodziejstw le ze Związkiem Radzieckim. Polska Ludowa Yard (symbol „współpracy" amerykansko·
postępu gospodarczego, naukowego i techniki zasila obóz antyimperialistyczny, walczący 0 angielskiej?). Dalej „Droga do wielkiego
nowoczesnej. Toteż pię.tnować należy wszyst- pokój.
domu" i „Smiertelny wyst.rzał" dwa fHmy
kie panikarskie plotki i oszczer·stw'.l, rozsiewa
Wydarzenia ostatnich lat potwierdziły, że z życia gangsterów (!) Jako filmy komedione- ustawic:i;nie przez reakcję, która dla rato· siłami występującymi przeciwko interesom iµ we dostarczone będą: „Za·b 6jca Dill" ora-z dwa
wani.a przywilejów bogaczy i sp9kulantów du. są siły reakcyjne, opi· erające się na tych, filmy „detektywne" „Tajemnica pudła do
wiejskich 1 miejskicl!, u.siluje· oczernić spól- k~orzy wyzyskiwali i usiłują nadal wyzyski· kapelusza" i „Niemowlę modelem" Poia tym:
dzielczość wytwórczą i poderwać do niej zau- wać p~dsta~ow~ masy chłopskie, za kt1rych .,Krolowa _
amazonka", przygody Tarzana
fanie.
plecazm kryJą się wrqgie Polsce międzyn'l.ro.d .
D 'k' z hód"
i
·wzywamy dzialaczy naszego Str'Jnnictwa dowe kartele.
'
w spo mcy, " ZJ 1 ac
ma1own cz-e
d-0 dalszej pracy :p.ad upowszechnienie'.ll ; udo
Wyzwamy wszy.s.t.Jcfch u§w.Jadomionych dzla życie cowboy'ów Hd_. itp.
skonalen.iem form spółdzielczości.
Jaczy lu_dowycl! do ~zerszego J głębokiego o-~ J111k widzimy z tego „jadłospisu", potrawy,
Dotychczasowe wyn·iki nas-zej walk! i pracy i;iawiarua spraw po11tycznych, gospodarczvch I upitraszone przez. hollywoodzkich kuchany,
w Państwie Ludowym osią~nęliśmy w sojU.9ZU 1 kulturalnych, pod.kreślajac, że jest to w.ipól ~ .
.
.
.
z klasą robotniczą, z partiami robotniczymi. na droga ' mas cl!łopskich i robotniczych.
me dla ~azd~~o zołądka są stra;'ne 1 m_ogą
· prźypraWJ.ć '.!lieJednego ..koI!flumen:ta o ból gł~wy, gorączkę gastryczną oraz długotrwały ~z
O'·~e
z·
·
"'AT
.
strój' nerwowy.... A trzeba 'nl)dk•Feślić, te 'łd
.
1t'l' '
· ·
'l'l'
.
r
nice interesów i dążeń pomiędzy różnymi Ma,
tę całą szmirę Anglicy oibowiązan! są płacić
sami społecznymi.
MOSKWA PAP. - Prasa donosi, że 4 po· wać icl! gospodarkę rolną.. Na tym właśnie pełnowartościowym/ dolarami, których, jak
Podstawowe masy chłopskie wyzysk!wane łudnlowe o.bwody ZW!-ązku Radziec~i7go .-, polega jednak wyższość ustroju socjali~tycz- wiadomo, nie wystarcza im ·na import najn:ie·
~ą przez handlarzy
spekul•nto"w
sp·ienaią- krasnodarski, rostowski, stawropolski i dnie.
.
~
•
' wyższych
•· ' '
h artykułów żywnościowych. No,
cych
towary przemysłowe
po ~·
cenach
propi·e trowski - dos\arczyły państwu 1.600 nego, ze w ciągu ro k u tworzy cud a, któ re w zb<>dniejszyc.
"
od ustalonych przez rząd oraz przez sr,>ekuia- tys. ton zboża więcej niż w ub. roku, wyko- warunkach kapitalistycznych
wymagałyby ale za to mieszkańcy Ang!il - i;lzi~ki łaski!.·
cyjne obniżanie cen płodów rolnych. Toteż nują-c plan w 120 - 130 proc. Kołchozy tycli dziesiątków lat",
wej pomocy hollywoodzkich magnatów NKW Stronnictwa Ludowego niejednokrotnie o.bwodów zobowiązały się dostarczyć jesz<:ze
poznają
w tempie przyśpieszonym słynny
prze.strzegal J przestrzega działaczy l'?rcmo- 500 tys. ton zboża ponad plan. Należy podkre·
wych przed uleganiem interesom nieiicznej ślić, że na terenie tych obwodów toczyły slę
„
„amerykański styl życia".„
warstwy sp@kulantów, bogaczy miejski~h i w okresie drugięj wojny świato wej zaciekle
Baczmy pilnie, by i do nas czasami, Jakąś
wiejskich, prowadzących swój niecny proce- walki i że zostały one prawie całkowicie zm·
LONDYN PAP. _
Gwałtowne
trzęsienie drogą okólną, ni-e zawędrowały wymienione
der pod przykrywką zazwyczaj górnoJ0tnych, szczone.
A
„
wyżej filmowe 11 arcydzieła" produkcji amery·
ale oszukańczych słów i haseł.
„Prawda" komentując powyższe d-0niesienfa ziemi dotknęło wschodnie okręgi
nato 1n
Stronnictwo Ludowe wzywa swych człon- pisze: „Wrogowie narodu radzieckiego sądzi- (Turcja), wyrządzając poważne szkody ma- kaliskiej!.„ :I"andety - i tak sporo przewija
ków, aby na ws.zystkich odcinkach życia zde-1 li, że trzeba będzie wielu lat, aby na zni~z- terialne. Dotychczas nie doniesiono o żadnych się na polskich ekranach, o c:r.ym nieraz mówi
cydowanie przeciwstawiali się spekulantom l czonych terenach wskrzesić życie 1 odbudo· ofiarach w ludziach.
się 1 pisze.
B. D.
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podłużny, płócienny przedmiot, przypominający z kształtu futer'ał na
broń myśliwską. Andrzej zdziwił się, ć'iioe
domyślił się od razu, co zawiera przesył
ka. Był to niewątpliwie model novi:ego karabinu, wykonany przez Szymczyka jako
praca dyplomowa. Dlaczego jednak Tadeusz przysyłał ten model do niego? Czy się
stało w Warszawie coś takieg(}, iż przesył
kę tę uważał za konieczną? Czy stało się
coś, cco wpędziło młodego inżyniera w kło
poty, Gdy Andrzej wyjeżdżał do Lodzi, nic
się jeszcze nie działo takiego, co usprawiedliwiałoby przysłanie .bez uprzedzenia tego
właśnie modelu.
·Rozpakował starannie futerał i wyjf. ~
niego karabin Szymczyka, stwierdzając · mimochodem, z wyraźnym zamiarem uspoko·
jenia ojca: ,
- W Warszawie nic nie wiedzieli o straj
ku w Lodzi, gdy Tadeusz nadawał przesył
kę. Nie ma więc ten karabin żadnęgo
związku z sytuacją, jaka tuta.Listnieje.
Na starym Wieruckim wyjaśnienie to
widocznie uczyniło wrażenie, bo twarz natychmiast mu się rozchmurzyła -i zniknęło
z niej dotychczasowe pełne uc;lręki napięcie.
.
A już myślałem, -- westchnął z ulgą, że
neleżysz do tych, co ten . straJ'k organizu-

1 kowany jeszcze

Jerzy Korwi!!

Zabójstwo Waldemara Glucka
I

Ulica była pusta, gdyż ludzie w obaw;, da. Tej sam jesżcze nie znał, choć narodziprzed rozruehami wrócili do domów wcześ- ła się już w głębi podświadomości i szturniej, a nieijczne kroki patroli policyjnych mowała myśl potężnymi uczuciami. Nie sta
nie mog.y tej .ciszy, będącej jednocześnie I wiał im żadnych hamulców, przeciwnie, w
niemym protestem „zadeptać". Nasadzone mroku rn;icy z całą satysfakcją pogrążał się
na sztorc bagnety na próżno rozpruwały po w ich gwałtowności i dlatego to, gdy w c1wietrze. Te wytwory· ze lśniącej stali miały szy nocy i samotności zadzwoniły nagle
zawsze swe do~dnie określone przeznacze gwoździe podkutych butów, wzdrygnął się.
nie i aby spełniły swe zadanie, musiały być Stalowe hełmy, pełne ładownice i karabiny
pochylone ku dołowi i wprowadzone w 1 z najeżonymi bagnetami świadczyły o tym,
ruch, który równie łatwo jak powietrze że odbywa się · już poląwanie na ludzi, a kto
mógł rozerwać brzuch człowieka.
wiedział, czy i on nie będzie taką zwierzy·
Na razie wszystkie bagnety, jakie dawa- ną, na jaką polują tego rodzaju myśliwi.
ły się zaobserwować w polu widzenia, wspie Skądże miał o tym wiedzieć, skoro nie my
rały mrok nocy pionowym\ błyskami. · An- ślał jeszcze o niczym, coby zamierzał w naj
dn.ej Wierucki omijał patrole już z dałeka, bliższym okresie. Czy wogóle <'OŚ zaID:ieprzechodząc z jednej strony ulicy na dru- rzał? I o tym nie myślał, a przecież myśla
gą. Dopiero przy ulicy Wólczańskiej t to w ła już o tym w da~szYni ciągu podświado
pobliżu domu
natknął się
zupełnie niespo· mość, bo gdy Wawrzyniec ·Wierucki spojdziewanie na dwóch policjantów w stalo- rzał w twarz syna, zobaczył w niej chęć
wych hełmach na głowie i w pełnym uzbro- mordu.
jeniu bojowym. Szedł dość szybko i na ich
Ojciec siedział prźJ' biurku, jak wówt:zas,
widok tak gwałtownie przyhamował marsz, gdy Andrzej wrócił po pierwszej od czasu
że natychmiast zwrócił tym na siebie uwa- przyjazdu z Warśzawy wizycie u Jełowic
gę. Policjanci dali znak ręką, aby ·przysta- kich i przeglądał papiery. Tym razem barnął i poddali go dość brutalnej rewizji, gdy dziej był jednak senny
i Andrzej spojednak nic przy nim nie znaleźli, a papiery strzegł od razu, jak wiele kosztuje go to
(między innymi odpis dyplomu magistra) wysiłku, aby nie zasnąć.
przekonały ich, że mają do' c·zynienia z in·
- · q~ekam na ciebie, - rzekł do syna
teligentem, nie mogli nadziwić się, dlaczego choć jeltem bardzo zmęczony. Niepokoi
to spotkanie tak go wyraźnie speszyło.
mnie dziwna pr.zesyłka, jaką . po twoim
- Przeraził pana nasz widok? - pytali wyjściu przynió::;ł listonosz. Wysłana jest
podejrzliwie. .
.
ekspresem przez Szymczyka z Warszawy.
- Policja od dziecka wzbudza we mnie Co to takiego, patrz!
lek! - odpowiedział, ale nie była to prawTo mówiac podał Andrzejowi nierozDa-

/

zsRR"

dokładnym i naukowo-fachowym pełno było odsyła.czów ao planu, którego jednak w
.przesyłce Andrzej nie znalazł.

Ojciec także obejrzał broń i w miarę,
jak poznawał jej bu.dowę i odczytywał objaśnienia, troska, z którą rozpoczął rozmowę, ustępowała refleksjom najzupełniej
żołnierskim.

Powszechnie mówiło się o tego rodzaju
broni palnej z lekkim odcieniem pogardy:
zwykły karabin, ale w rzeczywistości, broń,
którą tak niespodziewanie. przysłał do Wie
ruckich inżynier Szymc~k, nie była prosta. Zaopatrzona w automatyczny magazyn
dziesięciostrzałowy i lufę nowej konstrukcji przedstawiała się „groźnie". Ta lufa była właśnie przedmiotem dumy Tadeusza,
który po wielu żmudnych obliczeniach zdo·
lał przez nadanie wystrzelonej kuli innego skrętu znacznie przedłużyć jej lot.
śmierć stawała się przez to bardziej „dale·
kosiężna" i specjaliści wojskowi winszowali młodemu · konstruktorowi prawdziwego
sukcesu.
- Doskonały karabin! - powiedrl:'!ł z
uznaniem również Wawrzyniec i poszedł
ułożyć się do snu.
Andrzej pozostl w pierwszym pokoju,
b
t · b ł ·
ł ·
o tu aJ y o Jego pos ame i rozbierając
„
się nie spuszczał wzroku z karabinu. Zgają...
'
sił światło i położył się na wznak, ale nad
-- A, .gdybz naw~t? - .zapyta:i Andr.ze~ oczami majaczyła mu .się stale wizja do- P~coz byloy . .nu ~ofrzebt:iY karabn~ · skonałej broni Szymczyka. OQ.raz karabinu
\Yalki zbroJneJ ?1~t rue oędz1e prowadził, . wracał do wyoobrażni tak uparcie, jakby
siły są bardzo merowne !
chciał coś powiedzieć. Andrzej wstałb:v
Co powiedziawszy, zaczął oglądać kara- jeszcze bard.zo chętnie, aby zapalić światło
bin, który był zaopatrzony w liczne obja- i powtórnie obejrzeć broń, ale bał się nieśnienia:'spisane na kartkach twardego kar- pokoić ojca, który rn~ł jeszcze nie spać
tonu i przymocowan·e do poszczególnych tak samo, jak i ·on.
cześci skłślAOWYch. broni. W. opiś~e bardzo J
CD. c
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„Życie Warszawy"

granicy gen. Jowanowicza, bylego szefa
sztabu generalnego armii jugosłowiańskiej,
jednego z najbardziej zaslużrmych organi..tatarów walki partyzanckiej, który wraz z
dwoma u:yższymi oficeram.i usiłował uciec
'do Rurri'iiliii. Przed paroma dni.ami dowiedzieli.~my sif 0 zdymisjonowaniu trzech mi·
·
B ·
H
·
p
d
1 nistrow rządu
osni i ercegowiny. rze •
tem jeszcze Tito t!sunąl czterech ministróir
z rządu Czarnogóry. Dwaj wybitni członkawie IW KPJ, taw. tD"tlJ.: Rebrang i żujo.
w.cz,
sa od da vma aresz t owani.. O masowycli aresztach..
donoszą z Czarnogórza, z
Macedonii i imiych, okolic Jugoslawii.
Fakty te śun<Zdczą niezbicie, że opÓ1' lwmunistów jugosłowiańskich przeciu· ko titowskiemn kierownictwu stale przybiera
na sile. J{ierou>nictwo to ucieka ·si,,, do ter""
roru - w walce z komunistami, ioiernymi
ideologii marksizmu-leninizmu.
Zastrzelenie gen. Jowanowicza świadcz•y o tym, że
kli.ka
t'to
' nie
. co.f a się
. przen, mordowa _
i
ws;ca
niem najbardziej popularnych działacz~:,
· · ci d zia
· l acze pozos t a3ą
· wterni
·
· zasad om
3esli
łnternac;onalizmtt.
Reżim titcnoski. podo.bnie jak wszystkie
inne terrorystyczne reżimy miisi ukrywać
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~ierpnia poda· ną fałszywie komentując treść listu papiee· niu kolanii z calego §wiata - Niem com po-

ie następującą wiad·omość:
„Parę tygodni temu krakowski „Dziennik
Polski", a za nim inne czasopisma podały
tekst rezolucji w sprawie naszych praw do
Ziem Odzyskanych, podpisanych przez ksJę·
ży dekanatu bieckiego i dekanc..tu mieleckiego.
Obywatelska postawa wymienionych księ·
ży wywołała bardzo sympatyczne echo w

I

kiego do biskupów niemieckich.
została dziś tylko jedna kalania miasto-KoMożna było sądzić, że na tym się skończy. lonia. W mieście tym odb~iwają się obe·
Posu~ięcie K1;1ril Biskupiej w Tarnowie świad t anie bardzo mi..~terne misteria niby to reliczy jednak, ze pewna część dostojników ko-, . .. ( 1n.z a ie z ?'OO-leciem słynnej ka·
ścielnych tak sobie wzięła do serca antypol· !JIJlte zw~ 1: • .
~
,·
•. _
_
ską · wypowi edż Watykanu, że. doszła do wnio· c~dry kolonsk.i eJ), w r„ec~yinstosci
P.0
sku., iż należy na.pię.tnować. tych ws~yst.kich, lityczne (ewiąz~n._e .z akc3ą pro.pagandou, ą
ktorzy wyrazili jakiekolwiek zastrzezema w · na rźecz „szyblcWJ i lcompletne1 odbudowy
stosunku do listu Papieża, stając w obronie Niemiec we wszystfdch dziedzinach" tu·
społeczeństwie.
naszej grauicy na Odrze i Nysie.
dzież „zjednoczenia Niemiec z zachodem".
Tymczasem, jak się dowiadujemy z Tarp
Hl d k ó
l' Cla ' R
nowa, tamt"J'sza
Kur1·a
B1'skup1·a
ukarala
Już
w
odezwie
ry~asa
oi;i
a,
.
t
ry
na·
udział
pr:~ed.stawicieli gener(I, ow
Y. a, o
~
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Pa
ks:ęz·y dz1'ekano'w obu wspomnianych deka- z~a. a qę pro es acyjną prz~ .1w „ is 0 :W 1. • • bertsrma i Koeniga, ws1;azuje na to, 3a kcą-·
1eza
du
znotą antyrelgijną
m1ehsmy
natów i wezwała ich do rezygnacji ze P
" .s
„
·
'
ku czci uroczystości 'kolońskich - pro,wa·
·
przedsmak tei akq:. Przykład
z k~. ks. Sta·
.
. . • .
d
U!. <:a za
swych urzędów.
warzem i Nawalnym świadczy, że akcja ta dzi prasa ameryk~nska i „o rnaw ,Ją.
W dniach ostatnich dziekan biecki ks. Bo jest kontynuowana i że ofiarą jej padają ci, panią rriatl:ą pacierz" -- prasa angielska
gumił STAWARZ, złożył swe funkcje dzie- w stoim.nku do których wiadome czynniki ma· tudzież francuska„.
.
kańskie w ręce ks. Kurka, a dziekan z Miel· ją możność stosować sankcje karne.
W uroczystościach kolońskich uczestnica, ks. Michał NAWALNY, oddał urzędowa.
. k' k
nie w ręce ks.Zająca _ na rozkaz Kurii BiCóż zawinili księża, których n<i.zwiska zna· czy rótvnież„. specjalny legat papies i, ars.kupiej w Tarnowie",
lazły się na czarnej liście Kurii w Tarnowie? climuJ Micara. Wystąpił on oficjalnie w poStanow:sko pewnych czynników hierarchii Ich . "".YPo.wietlź ~ie ws.pomina na_wet o liście chodzie przez ulice Kolonii, l:ropiąc święcokości elnej, do których zalicza się również Ku· Papie~a, Jedyną ich .wmą b.ylo, ze stanęlt w ną woda pobożnych bizonów wznoszących
obrome praw Polski do Ziem Odzyskanych,
. •
.
'
riae ństw:e
B'.skup~apolskim
w Tarnow.e
w spo ł e·. z·e wi'ęc pos'redni·o zaj'ęli' st·~nowi'~ko
sprz~zne
entuz3a.~tyczne okrzyki: NIECH
PA·
cz
coraz wywołuje
większe zdumienie
~
~
~
1CY żYJE
ZJED NO
Przypomnijmy okoliczności, jakie poprzedziły z antypolską polityką Watykanu. I za to wła· ,IEż! oraz: Wl'WAT NIE!r.
•
decyzj· ę o zawieszeniu w czynnościach dusz· śnie spadły na nich gromy.
.J·".r)NE Z ZACHODEM!
k
•
'ad
1 b
pasterskich księży dekanatu bieckiego i mieKro'.~ Kurii B!<Skupiej w Tarnowie świadczy
Powyższe
wi.dcnvis o swi czy.o Y o
leck:ego. Papież wyrazi! życzenie powrotu o bez6ilnej złości tych, . którzy nie mogąc „u· tym, i;·e z przysłowiem: „BOI SI:@ JAK
Nie!llców na nasze Ziemie Odzyskane. Decy- karać:' .spo.łeczeństw~ za to, że. nie ~odzi ~ię DIABEŁ SWIQCONEJ WODY" - jest coś
dujące czynniki w hierarchii kościelnej przez 'Z tresc1ą listu P?pieza:. bo to me ~ezy w ich nie w porządku. Albo też jest coś nie w podłuższy czas milczą potem priyparte do. mocy, całą ~wo3q z.łp~c wyład?wują na ~ych rządku ze święconą wodą" Widać jest to
praivdę przed swoim narodem. General Jo- muru i pod wpływem oburzema całego społe· ks1ęzach, ktor-zy za3ęh stanowt<Sko zgodme z
'
' "
·
·
d
1 czeństwa wprowadzają w błąd opinię publicz· sumieniem każdego uczciwego Polaka.
W.
chyba ty!ko zwykła „EAU DE COL01Janowicz został znm.or owany w nocy z 1
--------GNE", Pf!Chnąca G,„ (Marshallem).
12
na
bm. Oficjalny komunikat belgrad.-<k(
Młodzież S
wolność,
doniósł o tym dopiero 1~ i to w sposć :
10
p
kłamliwy; mówiąc o ,,zatrzymaniu" tego:
Parę tygodni temu księża dekanatu biec-wybitnego generała, a nie o jego zamordoPodczas manifestacyjnego pochodu, na tna- giu i Georgia Panayotidu. Wszyscy sq żoł· ,J;,ie!}o i księża dekanatu mieleckiego oglo·
waniu.
,
uguracyjnym otwarciu Kongresu w sali „Ro· nierzami i od 1942 roku walczą o wolność na sili swą patriotyczną rezoluc}ę w sprawie
.
.
.
.
f' ma" młodzież ze wszystkich części świata z rodu greckiego. Wpierw była to walka z naszych praw do Ziem OJ~yskanych. RezoAni terror, ani oszustwa me potra iq żywiołc>wym entuzjazmem wjtała delegację Niemcami, teraz trwa wojna wyzwoleńcza Lueja ta wywołała bardzo sympatyczny od·
1tklonić uczciwych komunistów
jugoslo- młodzieży, która przybyła d-0 Warszawy z wal przeciwko faszyWlowi greckiemu i anglosas· dźwięk tl' c.alym społeczeństwie polskim i...
wiańskich do zaniechania walki. Apel Biu- czqce; Grecji. Trzech młodych Greków, k~ó: kim ingerentom. Nikos Stregiou ma c:emne furię Kurii Biskupiej w Tarnowie, która
.
.
rzy reprezentują demokratyaznq
młodz1ez oczy, w których raz po raz zapalają się i~kier
ra Informacmne90 do zdrowych 81 l W KPJ swego kraju jest stale oblężonych przez róż· iki młcx!zieńczego entuzjazmu, ma przyjemny wezwała księży dzielc.anów wymienfonych
podjęcie
walki
ze zdradziec1.-im kierownic· nojęzyczny tłum, który przy każdej okazji WY głos i wiellką łatwość słowa.
0
wyżej dekanatów DO REZYGNACJI ZE
t
b d ·
z .
J
l „ rafo im swój podziw i swe uznanie.
_ Chębnie opowiem wam 0 naszej walce '1"IYCH U.RZJtDóW. W tych dniach prze·
1
wem -· ę <:ie roz ega Ilię w ugos auni
elegacja jest nieliczna. Trzech młodych - mówi na wstępie naszej rozmowy.
to ks. B. Stawarz zlożyl swe funkcje na rę·
coraz silniejszym echem.
lud1Zi: Nikos Stregiou, Georgios Papageor
_ Od ośmiu już lat toczy się ta walka, w ce ks. KURKA, a l;s. M. Nawalny <><14&.l
..„„„„„.„„„„„„„.„.„„ .. „.„„„„.„„ .. „„„„„„„.„„„„„.„„.„„„„„.„„„„„.„„.„.„ „.„.„.„„„„„„„ ... „.„„„.„.„.„""„„„„.„„„.„ której naró<;l grecki, a szczególnie młodzież urząd, dzie7cana - ks. ZAJĄCOWI.
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w Warszawie Donini o wroc 'awskin\ kongresie

W dzienniku „Unita'' ukazał się obszer·
ny artykuł b. ambasadora włoskiego w
Warszawie Donini'ego, zatytułowany
„Odpowiedzialność intelel:tualiS~w na kon
gresie wrocławskim".
Donini z~znacza, że niewielu już intelektualistów popiera dzisiaj poglądy Sainte
Beuve'a, który uważał 1 iż należy oddzielić
sztukę i naukę od życia bieżącego. Przedstawicieie kultury zajmują zawsze - na
skutek samej swej działalności - określa·
ne stanowisko wobec problemów społecznych.
.
Donini zaznacza, że konieczne jest aby w
walce, toczącej się przede wszystkim w
obronie wolności i pokoju zabrzmiał na całyr1 świecie donośnie głos intelektualistów.
„Dlatego inicjatywa - pisze autor - podjęta przez najwybitniejszych przedstawi·
cieli świata artystycznego i naukowego
l<"'rancji i Polski odbiła się natychmi::st głę·
bokiin echem w Europie, obu Amerykach i
krajach kolonialnych, wszędzie tam, gdzie
pracuje się i walczy o godność człowieka".
Kongres intelektualistów - stwierdza.
dalej Donini - jest wyrazem potrzeby
współpracy wszystkich sił naukowych i
kulturalnych oraz wymiany i uzgodnienia

poglądów. Wszyscy

którzy wierzą, że

ci,

można uniknąć nowej zaw'ieruchy wojen·
nej, pokładają wielkie nadzieje w dysku·
sjach wrocławskich".
Donini z.aznacza, że społeczeństwo dzi-

' ·
kł
·
siejsze musi rozwiązac mezwy ej wagi za·
gadnienia, dotyczące obrony pokoju, wolności i obrony kultury. Na temat ten
b. ambasador pisze: „Na zagadnienia te
odpowiedzą delegaci całego świata, gc.'.c ie
tej ziemi, która tyle wycierpiała z powodu
wojny i która-przyczyniła się w S},.')l'.!::;ób tak

wydatny do p..c·awdziwego odrodzenia milionów ludzi i wytworzenia nowej atm'.Jsfo·
ry kulturalnej. Najwybitniejsi przedstawiciele świata intelektualnego Związku Radzieckiego. Francji, \Vłoch, krajów nowej
demokracji itd., słowem wszystkich państw.
które mają . poza so-:"Ją dorobek kulturalny i artystyczny, jaki stał się dziedzictwem intelektualnym całej ludzkości,
jadą do Wrocławia, wielkiego ośrodka
przemY.Słowego i uniwersyteckiego Polski.
'l'owar~yszą im nadzieje setek milionów ro·
botników, chłopów, inteligencji pracującej ,
użyczając pełnego moralnego poparcia w

I wypełnieniu doniosłej misji pok0jowej".
(w)

- Wbita ostatnia klamra.
Wszystkich ogarnęło radosne uczucie,
byli jak pijani. Kosticyn po raz ostatni zaprowadził ludzi ~o wyrobiska, rozdał tam
automaty, każdemu kazał przymocować do
pasa granaty ręczne.
- Towarzysze - powiedział, - nastał
moment powrotu na ziemię. Pamiętajcie,
na ziemi wojna. Towarzysze! Zeszło nas
tutaj dwu~iestu siedmiu, wraca na ziemię
ośmiu. Wieczna chwała tym, którzy pozostaną tu na wieki.
Zaprowadz~ł oddział do szybu.
Tylko oszałamiające nerwowe podniecenie dodawało ludziom sił, by wspinać się
po chwiejących się klamrach, podciągać
się metr za metrem wzdłuż śliskiego i mo·
krego szybu kopalni. Ponad dwie godziny
trwało wspinanie się sześciu ludzi... W koń
cu podnieśli się na pierwszy poziom i czekali... 11iedząc w niskim przekopie, na pozostałych jeszcze na dole Kosticyna i Kozła·
wa.
Nikt nie mógł zobaczyć w ci~cściach,
jak to się zdarzyło. Zdawało się, że nastą·
piło to z powodu okrutnego, niepotrzebne·
go przypadku. W czasie wspinania się, za·
ledwie kilka metrów od przekopu, spadł
nagle na dół stary iJrębacz.
- Dziadku, gospodarzu, ojcze! - zawo·
łało od razu kilka głosów.
Ciało starego spadło ciężko i głośno na
rumowisko we~la wśród podszybi&
•

Ił'.

złożyła niezliczone
dowody ofiarności i po·
Oczywi..§cie, k.s. Kurek ani ks. Zając nie
święcenia
dla słusznej sprawy, której broni. zamanifestują swego stanowiska obywatelTymczasowy rząd demokratyczny gen. Mar·
· · d.no k ro tn'ie wysuwa 1 propozycie
· po skiego wobec naszych Ziem Odzyskanych,
k osa, meje
kojowe, które przyczyniłyby s ' ę do zaprowa· kuria natomiast biskupia tarnowska za·
dzenia w Grecji demokratycznych rządów i u- man ifestowała, stwierdzając wyraźni,c, iż
pragnionego pokoju. Młodz i eż całego św ; ata nad „EAU DE POLOGNE" (t. j. wody
powinna przyjść nam z pomocą i domagać s i ę Odry i Nysy) przedkłada niemiecką wodę
wspólnie z nami zaprzestania interwencji an· „koZoftską'" (patr~ wyżej).
glosaskiej w Grecji.
E. Tam
Niko<S Streg1ou opowiada nam o cięż.k ich
walkach w Grecji, o poświęceniu 1:ołm~ :zy
demokratycznej, o bohaterstwie młodych żoł· ludności cywilnej, 70 tys. Greków znajduje
nierzy„ walczących w szeregach arm'.i gen. się w więzieniach i na zesłani u, 500.000 zam·
Markosa. Opisuje nam trudne położenie, w kn i ęto w aresztach i torturuje 6ię ich podczas
jakim znajduje s i ę młodzież na .terenie Gre· badań.
cji, okupowanej przez fa&zystów. Skutki „po·
Policja faszystowska ze szczególną pasją
mocy" amerykańskiej - opowiada Stregi'Ju, prześladuje młodzież i według naszych obli·
- to 60 proc. ludności bez pracy, bezgn 'li· czeń na 50 młodych Greków przynajmniej je·
czny wyzysk robotników, nędza. Młodz : eż. den cierpi w więzieniu lub obozie koncentra·
szczególnie silnie odczuwa tę katastrofalną j cyjnyrn. W wielk im, pohitlerowskim obozie
sytuację, która w pierwszym rzędzie daje się koncentracy Jnym na wyspie Makro nisi w o·
we znaki mewykwal1fikowanym robotnikom. kropnych warunkach znajduje się 20 tys. zol·
Główne gałęzie przemysłu są unieruchomione, n~rzy armii monarchistycznej, którzy odmo·
np. ostatnio ~tanęły zupełnie przetwórnie ty· wili strzelania do swych braci, żołn : erzy ar·
ton~owe . Zresztą na wet ci, którzy pracują - . mii demokratycznej.
cie1piq nędzę i głód.
Młody Grek milknie na chwilę.
Młodociany pracownik zarabia 3 tys. drachm
- Jest oczywiste - mówi po krótkiej pau·
dz1ennie, •po'dczas gdy kilogram chleba kosztu zie - że terror angloamerykański i ro:lz1rny
je 3.500 drachm. .
·
.
faszystowski nie potrafi nas zastraszyć. T1zy
Na skutek zamykania szkól młodzież nte mo czwarte żołn i erzy gen. Markosa to młodzi
że s:ę uczyć. W ciągu ubi egłego roku zamkmę chłopcy i dziewczęta greckie. My walczymy
to 3.000 szkól. a gmachy zamieniono w ko;:1:a w wyborowych formacjach, z nas sklada·ą s.ę
ry, bądź inne instytucje wojskowo • oolicyJ- po wi ększej części bataliony szturmowe. Na·
ne.
.
szą dewizą jest: ,.Iść dq boju z pieśniq r.ri u·
Terror w Grecji szaleje. Wystarczy chfba stach", naszym hasłem: „Wszyscy do szere·
powi edzieć, że jest 120.000 poległych wśród gów walczących. Wszystko dla zwycięs'w:i/
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- Przeklęta, głupia niedorzeczność mruczał Kosticyn, tarmosząc nieruchome
ciało.

wieczorne ·Słońce spowite dymem i
pyłem Zagłębia Donieckiego, 1i;rew, czy też
czerwony strzęp płótna, który wyciągnął

to? -

chwil przed spod marynarki, i tupiąc hałaśliwie butami,
podniósł przed ogromnym tłumem obszarpanych
górników, którzy dopiero co wyszli
niezwykłego, strasznego.
na górę, prosto na galopujących zza kanto·
„Smierć moja przyszła, czy co" pomy- ru kozaków i P,.Olicjantów na koniach. Ze·
ślał.
brał wszystkie siły, chciał krzyknąć, wew chwili, kiedy żołnierze po wybiciu o· zwać pomocy, ale nie miał siły, ~owa nie
s.tatniej klamry krzyknęli radośnie, kiedy wychodziły z gardła.
najsłabsi i najbardziej wycieńczeni poczuli
Przywarł do zimnego,
śliskiego kamie·
nagle, że mogą się jeszcze poruszać, Kozłow nia, palce jego cz,epiały się klamry. Miękka
poczuł, że siły żywotne opuszczają go. Nic mokra pleśń dotykała jego policzka, woda
podobnego nigdy .Ill4l się nie przytrafiło. W popłynęła po jego czole, i zdawało mu się,
głowie mu się kręciło, w oczach migały czer że matka płacze nad nim'., oblewa mu łzami
wone koła. Wspinał się po szybie w górę, twarz.
·
opuszczał kopalnię, w 'której , prżepracował
- Dokąd, dokąd odchodzisz, gospoda·
całe życie. Z każdym ruchem,
z każdym rzu„. - pytała woda.
nowym wysiłkiem słabły mu ręce, stygło
Znowu chciał krzykn'ąć, zawołać Kosti·
serce. W świadomości błysnęły dalekie, da- cyna i upadł, stoczył się na dół.
\VJlO zapomniane obrazy - 'oto czarnobro;
ROZDZIAL PIĄTY
dy ojciec, stąpając miękko łapciami, od·
prowadzał go do kafarów kopalnianych„.
Wyszli do jaru w nocy. Padał drobny
Anglik • sztygar kiwa głową, patrzy ze ciepły deszcz. Zdjęli czapki i w milczeniu
śmiechem na małego jedenastoletniego czło siedzieli na ziemi. Ciepłe krople padały na
wieka, który przyszedł do pracy w kopal- ich głowy. Nikt z nich nie przemówił ani
ni.- I znowu czerwień .zalała mu oczv. Co słowa. Zmrok nocy ~dawał sie jasny ich
Tylko stary

wrębacz

kilka

swoją śmiercią czuł, że z nim dzieje się coś

oczom, przY,zwyczajonym do wielodniowych
ciemności. Oddychali, patrzyli na ciemne
obłoki, delikatnie głaskali dłońmi mokrą
trawę wiosenną,

przebijającą

się

wśród

martwych zeszłorocznych ł·odyg. Wpatrywa
li się w mglisty, nocny mrok, nasłuchiwali:
to krople deszczu padały z nieba na ziemię. Niek:edy podnosił
się
ze wschodu
wiatr i wtedy zwracali twarze w jego stronę. Patrzyli -- przestrzeń przed nimi była
ogromna i każdy z nich wpatrując się widział w mroku to, co pragnął widzieć -

słońce.

- - Zasłońcie automaty przed deszczem
- rzekł Kosticyn.
Powrócił zwiadowca. Zawołał głośno i
śmiało.

- Niemców nie ma w osadzie - już trzy
dni jak odeszli. Chodźmy prędzej, tam dwie
star 1 izki gotują dla nas kocioł kartofli,
słomę znoszą, położymy się spać. Dziś dwudziesty szósty, przesiedzieliśmy w kopalni
12 dni i nocy. Cała osada, powiadają, modliła się tu potajemnie do Boga za nasze
dusze.
W izbie było bardzo gorąco. Jakiś starzec i dwie kobiety częstowały ich wrząt•
kiem i kartoflarni.
·
Wkrótce wszyscy żołnierze usnęli, przytu
leni jeden do drugiego, na wilgotnej, ciepłej słomie. Kosticyn siedział z automateIQ
na taborecie, był wartownikiem.__,r
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INasz dział naukowy I

Dr Tadeusz Czystohorski
ADIUNKT UNIWERSYTETU ŁÓDZKIEGO

Zróżniczkowanie

chemii

•

•

Chemia zyc1a

pienvia6tki, tworzą<;e całą otaczającą nas
ich łączematenę oraz prawa rządzące
niem się i rozłączaniem to przedmiot zainteresowan chemii nieorganicznej. Chemia organiczna zajmuje się takimi związkami, w skład
których wchodzi pierwiastek węgił!l - obok funduje, i w owych cieniutkich rurecz· I daje zawarty w niej dwutlenek węgla, ten dyniego występują naturalnie i inne, najczęściej kach łączy się 7. jednym ze 6kładników krwi. funduje do pęcherzyka r wraz z wydechem zo
wodór, tlen, azot, siarka, fosfór itd. Związki tzw. hemoglobiną. Równocześnie, a właściwie staje tymi samymi drogami wydalony na 'Zeorganiczne spotykamy w świecie organicznym ułamek sekundy wcześniej, hemoglobina od- wnątrz.
tzn. w zwierzętach i roślinach, dużo jednak
związków z zakresu chemii organicznej ctrzyśrodek
mano sztuczn;e w pracowni, do rzędu takich
ązek czyń krwionośnych po całym ciele, do najodi
zw
to
hemoglobi.na
SPOMNIANA
należy np. sporo lekarstw, jak aspiryna, sali·
chemiczny o bardzo, 6komplikowanej bu· leglejszych tkaJlek. Tam następuje jakiś pro·
cyl, sulfamidy Hd.
dowie. Zadanie jej polega na transportowa· ces chemiczny, podczas którego powstaje dwu
tlenek węgla; ten pobrany przez hemoglobi·
życia"
niu w jedną stronę tlenu, w drugą stronę dwu nę płynie do płuc i zostaje wydalony na zeAJCIEKA WSZĄ jednak, ale zarazem naj- tlenku węgla - coś, · jakby statki na Odrze: wnątrz. Urządzenie bardzo racjonalne 1 ekonotrudniejszą jest . chemia fizjologiczna, no· w jedną 6tronę transportują węgiel z Doln.ego miczne, którego nie powstydziłoby się żadne
8ząca czasami nazwę biochemii. „Bios" znaczy Sląska do Szczecina,
w drugą stronę wtozą towarzystwo żeglugi: statki w jednym i dru·
w Jęi'yku greckim „życ1ę", przeto biochemia towar ze Szczecina na Dolny Sląsk. Pobrany gim kierunku płyną naładowane, n igdy nie
jest to „chemi:i życia". Czymże s i ę ona zajmu- w płucach tlen rozwozi hemoglobina drogą na kursują puste.
je?! Łatwo się domyśleć - substancjami wy(co w
żywych
stępujc:cymi w organizmach
odrobić
pewnym stopniu wchodzi w zakres i chemii
LACZEGO to pobieranie tle.n u i wydala- odrobić. Gdyby płuca były workiem, który by
org1micznej) - ale co ważniejsze: najrozmanie dwutlenku węgla nie odbywa się w miał do dyspozycji tyle miejsca, ile płuca zaj
itszymi przemit1nami, którym te substancje w
tym właśnie różni się jakimś wielkim worku, ja.kim jest np. żołądek mują w człowieku, to ściany tego worka mia·
organiźmie podiegają lub pęcherz moczowy, lecz w jakichś mikro- łyby około pól metra kwadratowego pood chemii organicznej.
skbpijnych pęcherzykach płucnych?! Wszyst- wierzchn:i, to znaczy powietrze mogłoby się
też stykać ze ścianami takich płuc tylko na przeznać chemię ko w przyrodzie ma swój sens, jest on
j tutaj. Otóż chodzi o to, by tego tlenu pobrać strzeni pół metra kwadratowego. Ilość dyfunHEMIK pracujący np. w fabryce cementu, a dwutlenku wydalić jak najwięcej - orga· dujących gazów odpowiadałaby wielkości tej
hucie szklanej czy żelaznej ma głównie nizm ma również swoje normy, które musi powierzchni styku.
do czynienia z chemią nieorganiczną; chemik
z cukrowni czy fabryki barwników (np. w
Pomysłowość
Zgierzu) interesuj się przede wszystkim . ta·
kimi działami chemii organicznej jak cukry
Zamiast jednego wielkiego worka przyroda ranego tlenu 1 wydalanego dwutlenku jest
czy barwnik! syntetycz,ne; na biochemii nato•, zastosowała 800 milionów mikroskopijnych 200-krotnie większa. „Jakim cudem" - wy·
miast muszą się dobrze znać ci, którzy mają woreczków-pęcherzyków, tym samym zwięk· k.rzylmie niejeden z czytelników. - ,,Jak toi
do czynienia z organizmami żywymi, miano· 5zyła powierzchnię styku mniej więcej do - przez rozdrobnienie worka zwięks?a się jewicie: lekarze, weterynarze, dentyści, biolo- 100 m kwadr„ a co za tym idzie, ilość pobie- go powierzchnia!?"
•
dzy; - farmaceuci, aczkolwiek bezpośrednio
z organizmem żywym n:e stykają się, jednak
Przykład
jak wiemy, są do pewnego stopnia pomocnijeszcze 18 m kwadr., e.
Weźmy przykład kwadr.
przybyłoby
rzeczywistości!
w
jest
Tak
przyrząd:Lając
wymienionych,
kami poprzednio
zapisane przez nich lekarstwa-przeto w zakres z innej, bardziej zrozumiałej dziedziny, przyj- więc razem 72 m kwadr. Gdybyśmy ta połów·
ich wykształcenia wchodzi również biochemia. rzyjmy się chociażby izbie, która we wszyst- kowe Izby jesu;ze podzielili każdą na pół, to
kich kie.runkach: wzdłuż, wszerz 1 wzwyż ma malarz miałby do pomalowania o cztery nowe
trudność po 3 m. łatwo oblic?yć, że każda ze ścian, po· ściany więcej, powierzchnia wszystkich ścian
dloga i sufit mają po 9 m kwadr. Malarz, któ- razem wynosiłaby 108 m kwadr. A wię<: po·
remu byśmy kazali pomalować ową izbę (po· dzielenie jakiejś przestrzeni na 4 mniejsze poAUKA ta jest jedną z najmłodszych ga· dlogę również), miałby do pomalowania 9x6 ciąga za sobą podwojenie powierzchni ścian,
a cóż dopiero, gdy
łęzi nauk chemicznych. Trudną je5t dla· równa się 54 m kwadr. Gdyby tę izbę podzie- którymi są zamknięte tego, że przede wszystkim substancje wystę· lić na dwie przez wz.niesienie przepierzenia w przestrzeni ~ajmowanej przez płuca znajdupujące w organizmach 6ą bardzo skompliko- pośrodku, to malarz miałby do pomalowania je się zamiast jednego worka aż 800 rnilionówwane. I?o drugie nie jest to taką rzeczą prostą o dwie ściany więcej - do popr.zednich 54 m pęcherzyków.
prześłedzić, co się np. dzieje z pokarmem w
przewodzie pokarmowym, jak się rozkłada,
pod wpływem czego, którędy wędruje itp. Nie
Pobrany w płucach tlen przenos! krew do się z dostate~z.ną ilością tlenu daje związek
które ' procesy biochemiczne są dla nas zupeł
nie jMne, co do .niektórych - trzeba przy-mać najodleglejszych tkanek, by tam przeprowa- chemiczny tzw. dwutlenek węgla, o ile tlenu
szczerze - nie mamy jeszcze pewności: może dzić ten proces chemiczny, który jest żródłem jest za mało, postaje tzw. tlenek węgla. Oba
to jest tak, a może inaczej. Wielkie zasługi ciepła, niezbędnego dla organizmu. Cóż to za są to gazy przez nas "Zupełnie niedostrzegalne,
na polu dociekań biochemicznych położyli proces?! Wiemy już z. poprzednich artykułów, które rozpływają się w otaczającym nas po·
dwaj polscy uczeni: Marceli Nencki (mamy że tlen to nasz główny palacz, to pierwiastek, wietrzu. O die it1agromadzi się ich gdzieś więk
nawet w łodzi Instyt11t im. M. Nenckiego) o- który umożliwia palenie się jakichkolwiek sza ilość, może dojść do zatrucia naszego orciał palnych, to proc~ chemiczny polegający ganlzmu. Zwłaszcza. bardzo trującym je6t tle·
raz Leon Marchlewski.
na tym, że dane ciało łączy się z tlenem. I nek węgla, nazywany pows\echnie czadem.
tak węgiel paląc się musi pobierać tlen, o ile
ważniejszych
mu tego tlenu zabraknie ,np. wskutek zam- Wydobywając się :z wadliwie urządzonych
kn:ęcla dopływu powietrza, wówczas przestaje pieców, ciągle powoduje wiele śmiertelnych
O najbardziej rzucających się w oczy pro się palić: gafale. Pierwiastek węgiel łącząc wypadków.
cesów blochemicznych należy bezsprzecz·
Oddychamy bezustanitie,
nie oddychanie.
z chwilą, gdy przestajemy od- Blblioteha hlasqhów n1arhslz!!!!!,
dzień i noc dychać, kończy się nasze życie. Na czym polega ten ważny proces życiowy, to niby wie
na wciąganiu do płuc powietrza i
każdy wydalaniu go. Tak, rzeczywiście; - ale co się
meehaniczn~o
,,Dziecięca cho,1'oba. „lewicowo~ci" w komu- nego} na. podstawie szablonu,
tam z tym :powietrzem w płucach dzieje, jak
reguł
taktycznych
utożsamia.nie.
niwelowania,
popularnego
„Próba.
czyli
Lenina.
W.
nUmie
Zagadniesię to dzieje; jaki jest tego cel?! wykładu marksistowskiej strategii i taktyki" walki P6ki istnieją różnice narodowe i pan·
niem tym zajmiemy się dziś nieco szerzej.
- napisana. została w roku 1920, w związku stwowe między ludami i krajami... p6ty jedno·
skład
z II Konferencji} Międzyn:l.Tod6wki Komuni· litoM międzynarodowej taktyki komunistycz·
CIĄGANE przez nas bezustannie do płuc stycznej. Obserwuj:}c pseudo-lewicowe wypacze· nego ruchu robotniczego
wszystkich kraj6w
powietrze jest to mi~zanina kilku pier·
wiastków 1 związków chemicznych. W skład nia w ruchu robotniczym różnych krajów Le wymaga nie usunięcia. r6.tnorodno§ci, nie %ID.ie
tej mięszaniny wchodzi 21 procent tlenu, 78 nin - z właściwą sobie przenik.liw'Jścią umy- nienia r6źnic narodowych, lcez takiego zasto·
proc. azotu, 0,9 proc. tzw. gazów szlachetnych słu i z niezrównanym temperamentem polemi- sowania. podstawowych zasad komunizmu, kt6·
(hel. neon, argon, krypton, ksenon) - to były cznym, nicuje i zwalcza hurra „lewicowe" ten- reby we właściwy sposób modyfikowało te e:a
by pierwiastki. Znajdujemy w nim również i
związki chemiczne, i tak 0,03 proc. dwutlenku deneje wśr6d niekt6rych odłam6w ówczesnego sady w szczeg6łach, prawidlowo je dostosowy·
węgla, oraz parę wodną i pył, których procen- komunizmu i udawania js.k wielkie szkody dla wało i przystosowywało do r6żnic narodowych
towość nieznaczna, zmienia się w zależności ogólno-§wiatowej sprawy pi:oletariatu przyllie§C i narodowo·panstwowy<:h' ".
od okolicy,· pory dnia i roku.
Anti - Duhrinrr" Engelsa
Podobnie jak
mogą nieprzemyślane i zapalczywe koncepcje
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Skomplikowana struktura
płuc

nasze zabierają z powietrza tlen,
mu natomiast dwutlenek węgla.
Ale w jaki sposób?! By to dokładnie prześledzić musimy się przyjrzeć wpierw samym
płucom. Jak wiemy, ludzie zdrowi posiadają
dwa płuca, prawe i lewe. Prawe składa się
z trzech płatów, lewe - z dwu. Wielkość
płuc i płatów zależy od wieku i wzrostu czło
wieka. Każdy z płatów złożony jest z tzw.
nlatków, których wielkość waha się od 0,3 do
3 cm. Płatki te utworzone są z bardzo małych
otoczonych siecią cieniutkich
pęcherzyków,
rureczek, przez które przeciska się krew, poro
pawana przez serce. Pęcherzyków takich w
normalnie rozwiniętych płucach znajduje się
aż do 800 milionów. Z kaidego pęcherzyka
prowaJzi rodzaj korytarza, korytarze te łą
cząc się razem tworzą coraz to szersze drogi
oddechowe: oskrzeliki, oskrzela, te wreszcie
wpadają do tchawicy.
ŁUCA

P oddają

Co

się

CIĄGANE

dzieje w

płucach

przez nas powietrze d06taje
się do oskrzeli, oskrzelików i coraz to drobniejszymi kanalikami wchodzi do owych pę
che~zyków płucnych. Tutaj tlen (częśóowo i
azot) przenika przez ścianki oecherzvka, „dy·
W
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rewolucyjne",
Powstają OM na gruncie niewłdciwej ana·
lizy położenie. mierlzynarodowego i wewnętrzno
krajowego,, na gruncie przeceniania możliwe·
ści własnych i niedoceniania sil klasowego
wroga, opóźniają i hamują dzieło zwycięskiej
rewolucji, która musi być wynikiem świadomej
„strategii i taktyki marksistowskiej", a nie
reit~~n.tem nieskoordynowanych odruch6w i
bł~dów, oo ~i:-; pochopnych teoryjek.
„Trzeba jasno zda~ sobie sprawę - pisze
Lenin -. że w każdym razie nie można budowac ośrodka kierowniczego (ruchu rewolucyj·

I

" .

"' -

.'I

zachowała po dziś
omawiana tu prnea. Len ma
. .
.
.
dz1e6. . aktualnoM wcale nie zmmeJszoną. Roz·
ważania Lenina o „dziecięcej chorobie „lewi·
cowości'' dają m')żliwość jej un'iknięcia, a zarazem pozwalają na prawidłową diagnozę i te·
;apię :am, gdzie ~horoba. ta już się wluadła
i czyni swe szkodliwe dzieło.
B D
•) W. Lenin „d'ziecieca choroba.. „;ewico·
wości" w Komuniźmie". Próba. , popularnego
wykładu strategii i taktyki marksistowskiej.
Warszawa, Spóluzielnia. Wydawnicza. „Ksią
1948 - str. 128.
żke.'' -

· Reakcje egzotermiczne
źródłem ciepła

P-0dcza• łączenia się węgla z tlenem ~
wstaje oprócz dwutlenku czy tet tlenku wę·
gla coś jeszcze - mianowicie znac:z.ne ilości
chemia tego rodzaju proce6y na·
ciepła; zywa reakcjami egzotermicznymi. Ludzie, 'la„
poznawszy się z istotą owych reakcji, mają
w n ich doskonale źródło ciepła. Spaliwszy
kilogram najlepszego węgla możemy otrzymać
7.834 kilokalorie (kilokaloria jest to taka ilość
ciepła, która zdoła ogrzać 1 kg wody o 1 sto•
Drugim, stos9wanym przez
pień Celsjusza).
nas ciałem palnym je6t pierwiastek wodór.
Jest to gaz, kt.óry łącząc się z tlenem tworzy
tzw. tlenek wodoru, jest to nic innego, jak
Około 50
zwykła , dobrze nam znana woda.
procer.t wodoru znajduje się w gazie świetl· _
nym, którego codziennie używamy w gospo•
darstw :e domowym. Ze produktem spaleni~
wymienionego gazu jest woda łatwo przeko·
nać się, umieszczając nad niewielkim płomie·
niem gazowym chołdną szkla.nkę dnem do gó·
ry - wnqtrze jej pokryje się rosą, tj. drob·
nymi krnpelkami wody. Wodór łącząc się z tle
nem wytv.;arza większe dlości ciepła, aniżeli
utler.iony węgiel. Mianowicie spalając lkilo·
gram wodoru możemy otrzymać aż 34 tysiąca
kilokalorii. Widzimy więc, że posiadając pra·
wie 5 razy wi~kszą „wartość kaloryczną", ani
żeH węgiel j~t od niego o wiele ekonomicz·
niejszy.
Procesy egzotermiczne, warunkowane obec·
nością tlenu, są nie tylko podstawą te<'hniki
ogrzewania 1Daszych mieszkań czy porusui.rtia
nas7.ych maszyn, ale również i to, że żyjemy
zawdzięczamy procesowi egzotermicznemu, ja·
ki zachodzi w naszych tkankach. A ponieważ
proces ten wymaga tlenu, więc stąd ciągłe za·
potrz~bowanie tego pierwiastka przez nasz or
gan!zm.

Ustawiczny proces egzotermiczny w naszych
tkankach
Nasze tkanki to jakby system pieców, w
którym jakieś substancje łączone z tle.nem do
starczają wielkich· 1lośd ciepła. W zwykłych
naszych piecach spalamy: węgiel kamienny,
koks, drzewo, ropę naftow11, gaz świetlny wszystkie one zawierają pierwiastek węgiel,
w niektórych ponadto znajduje się wodór. W
nas?ych tka.nkach ulegają utlenieniu trzy za·
sadnicze składniki naszego pożywienia: wę
glowodany czyli cukry, tłuszcze i białka we wszystkich trzech znajduje się równlet
pierwiastek węgiel i wodór. Tak, że to, <:o 1ię
dzieje w 2wyklym piecu 1 w naszym organi·
tym samym.
żmie, jest do pewneg-0 stopnia
Tu i tam wytwarza się ciepło dzięki łączeniu
.się tlenu z węglem i wodorem. S'ą jednak i za·
sadnicze różnice. Podczas gdy do pieca wpro·
wadzamy trodki opałowe kilogramami, to
wprowadzanych
ilość środków spożywczych,
do naszego organizmu mierzymy tylko na dekagramy. Z tego wykorzystywane są tylko
gramy - reszta, jako . części niestrawne, wy·
dalana jest z naszego przewodu pokarmowe·
go. Ale je-st jeszcze inna, iswtniejsza różnica.
W zwykłym pfe<:U proces łączenia się węgla
z tlenem przebiega bardzo szybko, cała ilość
cieoła zostaje wydzielona w krótkim okresie
czasu, dlatego zwyżka temperatury jest bar•
dzo wielka - taki to właśnie proc~ nazywa·
my „paleniem się". W naszym natomiast or·
ganlżmie proces ten przebiega bardzo powon.
Zostaje wprawdzie wydobyta cała ilość ener·
gii, ukrytej w danym środku spożywczym,
<ile W okr~ie dość długim. Jasną jest pn:eto
rzeczą„ że temperatura wzrasta nie tak gwał·
townie 1 osi11ga najwyżej plus 37 stopni Cel~.
w organiźmie normalnym - dla procesów te•
go rodzaju najchętniej używamy nazwy: „u·
tleni anie"• I w tym widzimy wielką mądrość
przyrody. Gdyby wytwar:z.anle ciepła w na·
szym organiźmie odbywało się tak szybko,
jak np. w piecu, to tkanki nasze uległyby
zniszczeniu-temperatura około 60 stopni jest
już dla nich zabójczą. Dlatego też utlenianie
tkankowe musi być przeprowadzane bardzo
powoli _ bierze w nim udział cały szereg
skomplikowanych substancji, hamujących nie,
jako łączenie się tlenu z głównymi składnika·
mi nas.zego pożywienia. Produktami tego U•
tleniama są: dwutlenek węgla, .tlenek wodo•
. 1o - t o 'os t a tni e zosta j e
ru (woda) oraz ciep
k 1 'b
om
prz
_Y P ocy rw ' Ili Y przy pomocy jakle..
gos kaloryferu, rozprowadzone po całym cie·
le. Ponieważ dwutlenek węgla jest dla tkanek
szkodliwy, musi być z nich mmnlęty. Jest to
również zadaniem krwi, która oddawszy tkan·
ce tlen przyniesiony % płuc, przyjmuje tera1
z kolei dwutlenek węgla i tran6portuje go do
płuc, gdzie zostaje wydalony na zewnątrz.
Oto istota i cel najważniejszego procesu ży·
ciowego, zwanego oddychaniem.
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CENTRALA ZAOPATRZENIA MATERIAŁOWEGO PRZEMYSŁU WŁOKIENNICZEGO
Łódź, Plac Zwycięstwa 2
p o s z u k, u j e:
DWOCH FACHOWCOW orientujących się w wyrobach śrubowych
TECHNIKA-CHEMIKĄ na stanoWisko KIEROWNIKA magazynu - ze znajomością chemikalii i barwników mających zastosowanie w produkcji przemysłu włókienniczego
ELEKTROTECHNIKA na stanowisko inspektora w Wydz. Kontroli Technicznej

Warunki do omówienia.
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przyjmuje WYDZIAL PERSONALNY CZMPWL,
.
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trosce o zdro'W'ie czlo"7ieka pracy

Każdy

OKZZ. walczy o intei;esy ubezpieczonych
lekarz powinien

poświęcić część

lecznictwa społecznego stała się
ostatnfo kwestią nader palącą. Mała liczba
lekarzy~ zatrudnionych w Ubezpieczalni
Społecznej, przy równoczesnym zwiększaniu sie lie.zb~bezpieczonych, dochodzącej
do kilkuset tysięcy wytworzyła ostatnio
uciążliwą__sytuację na odcinku lecznictwa
społeczneg'O:'"
.
OKZZ podjęła energiczną akcję, zmie-

rr.:.,_ Sprawa

swego czasu lecznictwu

Do Komisji weszli przedstawiciele wymienionych już~yżej instytucji. Następnie powołano do życia egzekutywę Komisji, w
skład której weszli przedstawiciele OKZZ
i partii politycznych. 8ą.dzimy, że podjęte
przez OKZZ kroki powinny usprawnić pracę Ubezpieczalni.
Będziemy starali się, aby sprawa ta -

społecznemu

tak blisko obchodząca setki tysięcy ludzi
praca była systematycznie naświetlana na
łamach gazety. Przyczyni się to niewątpli
wie do szybszej realizacji słusznych postulatów OK7,Z i całego świata pracy wy~u
niętych pod adresem lecznictwa Ubezpieczalni i świata Iek~·skiego.
Zyg

•owy
.Dom Akademi·cka powstani·e w lodzi·
at

rzającą
do polepszenia
sytuacji na odcinku lecznictwa
społecznego. W związku z

z. powrotem
·~ ·
Przegonić ich z PoRonowskiego \

li' tę I

Lokatorzy domu przy ul. Pogonowskiego
Nr 87 mają za sąsiada Klub Sportowy ,,Me·
talowiec". Sportowcy są grzeczni, spokojni,
nie wadzą nikomu, bardzo natomiast prz~·
szkadzają lokatorom z Pogonowskiego buli·
gani którzy zbierają się wieczora.mi na po·sesi klubu wpuszczani przez tamtejszego
dozorcę. Cl dną sobie w karty, popijają
wódę tudzież
urządzają
karygodne zawo·
dy: kto więcej zniszczy drzew i krzewów w
ogrodzie domu Nr 87?
Wniosek: wziąć „za łeb" dozorcę klubu„
a jego ,,przyjaciół" przegonić z Pog011owsltie·
go.
il<"· r~ 1""'·!i'P.Pi \1;

li
tym w dniu 17 bm. odbyła się konferencja
Studenci będą mieli gdzie mieszkac
z udziałem przedstawicieli: Izby Lekar.
.
.
d
·
l d • ,·
Na ulicy Zachodniej zasypano „bakterio· · ·u· · k'
W d · ł Zd
·
d
W związku z . rozpocz~iiaJącym się ro-, mv zostaną oddane o uz:vtku m.o ziezy.
slneJ, m.IeJs ·1ego Y zia u
rowia, prze · _.
.
:
h
•
h
Nowy
dom
vkademicld
zdolny
pomieścić logiczny" basen poniemiecki to bardzo ·
1mac 100
stawicieli partii politycznych ' Ubezpieczt.1- kiem szko1nym na w~zszyc
ucze
'b
b
d
.
.
I
z·
h
f
1"
,
.
.
„
.
oso
u u)e się przy u . amen o a "'
ni, Społecznej i Okręgowej Komisji ZYviąz- łu~kich zam~er~sowahsmy się sprawą do: i w połowie paidzieri~ka zosbnie on w~koi1 dobrze. W związku z likwidacją basenu uzy
kow Zawodowych.
mow akadenuck1ch. Dotychczas w Lodzi czonv i oddan:v do uzytlm. rartrr za.JIDO· ska.no duży kawal wolnego gruntu - to
Przedmiotem obrad konferencji, była było ich pięć o łącznej ilości 700 m'icjsc. Na wać ·będą biura akademiclde. biblioteki również bardzo dobrze. Niestety, rok mija,
a wyzwolony" grunt leży odłogiem i za-- ·
sprawa przyjścią, z pomocą Ubezpieczalni
tysięcy studentów było to przysłowiową oraz wanny i natryski, piętra-pokoje stumi~~t być spożytkowany na ogródek, po·
- Społe-::znej, której możliwośd nie mogły ~yć „kroplą w morzu". W chwili obecnej w do dcI~~~tet Domów Alrndcmickich otrzymał wiedzmy dziecięcy (nie ma icb w Łodzi zbyt
w pełni wykonane ;i;e względu na. dotkliwy maeh tych przeprowadza się gruntowny z lUiuisterstwa OŚ•"'::-!t;v duże fundusze na wiele) siuży jako dzikie pastwisko dla kóz,
1
brak lekarzy zat.r,u~mo~y:h w Ubezpieozalnl.
remont i inne roboty.
budowę jeszcze jednego Domu Al>:ademic- częściowo śmietnik i ·ustęp na wolnym po-,,_....._ •
Aby ?a:rirawic, 1~?1 1.eJądcy stban Lrzekczy .f. 0 ~
Oprócz tego l\.o>uitet domów akademie- kiego. Będzie to olbrzymi gmach, w któ- 'wietrzu. T!> bardzo niedobrze
. stanow1on~ zwrocie się o 1z Y e ars ie~ kich otrzymal na Julianowie dwie wille mo rym znajdzie mieszlmnje 400-500 studen
o uzyskame potrzebne~o kontyngentu ~e-1 gące pomieścić razem około 100 studen- tów. o~~Citle opracowuje się plany i już w
położyć
karzy. Dotychczas bowiem lekarze zbrama-1 tów. Pro,lektllje sic urwdzenie tu nowego i·okn hlezącym zaczęte lJędą roboty. • .
Ei
li się przed nawiąztt11iem współpracy z 1 rodzaju półsanatorium dla studentów 7,aWe wszy.;;tkich doma<'b akarlenuckicłt
w związku z notatką , o kontrolę zagęszUbezpieczalnią
Społe-czną,
przypuszczalnie grożonydt gruźlicą. Wille te będą "\Vzorowo mie;;zk:-,. młodzież z czterech WYŻ~7.yclt czznia", w której porusz~ne były trudności
ze wzO'lędu na niskie wynagrodzenie w in- urządzone a młodzież studencka mie,szkają s~k?ł ło~zklc}i: z Uniwersytetu. Polit~c~- referentów szpitalnych Ubezpieczalni w wy·
stytuc'iach społecznych: Oczywiście, iż ta- ~ w ni~ znajdować się będzie pod spe: m~, W.y~szeJ Szko~y G?SJ1-0darstw11; Wie1· . szukiwaniu wolnych miejsc w szpitala.eh
ki stan rzeczy paraliżuje działalność ·Ubez- ~.1ah_i.ą .op!eką fo~t:arsk.ą .. otrzyma;, lepsze W)'. sluego l •..'Zkoly GlowneJ Han<llsw.W.
łódzkich - otrzymaliśmy dane statystyczpieczalni toteż Związki Zawodowe posta- zymeme itp. ,Tuz W biezącym roim dwa do·
•
ne, dotyczące wyko1zysta.nia łózek szpital·
nowily przyjść z pomocą tej instytucji,
nych w ciągu II kwartału. z danych tych
mając na uwadze dobro łódzkiego świata
~
• I
~
•
·wynika że stopień" "'-ykorzystani.a w. w.
pracy, leczącego się .właśnie w Ubezpiecza!Liczne szpitale i punkty opieki _zdrowotnej nów z/ · przezllaczonych zarówno na naukę jak łóżek ~ynosil" 87 procent. Znaczy się pozosta
ni Społecznej.
cierpią na brak wykwalifikowanych sił pie· i na internat dla przyszłycli uczennic przyslą· Io lói~k niewykorzystanych 22 procent. Nie
Konferencja postanowiła, iż braki w si- !ęgniarskich, co w dużej mierze przyczynia piono już do nadbudowania drugiego piętra ma z.atem mowy 0 tym, że w szpitalach
łach lekarskich usuwane będą przez uzu- się do nie :zawsze właściwego funkcjonowa- budynku przy ul. Szterlinga 1 - 8 tam, gdzie „wszystko zajęte".
nia pracy w szpitalach.
· _ mieści s i ę szkoJ.a. Do 15 października roboty
pełnianie ich przez lekarzy, profesorów i
Istniejąca od maja 47 roku dwu i pół-letnia zostaną ukończone i ;nowy zastęp stuchacz.ek
"lsystentów, należących do Izby Lekarskiej. szkoła pielęgniarska Polskiego Czerwonego wstąpi do uczelni.
było
X.ierowanie do fJi:'acy W llbezpieczalni od- Krzyża przyczyni się w niedalekiej przyszio·
Jednocześn:e z kształceniem dyplomowa·
bywać się będzie na podstawie uclwały po- ści -do wyrównania obecnych w• tym zawodzie
„Gwoźclziem' niedzielnych audyc.ł 'adionych pielęgniarek odbywa się przeszkalanie wych jest dla wielu słuchac;iy t. zw. ,,Pod·
wziętej przez Iżbę Lekarską, zobowiązują- braków.
cą lekarzy do oddania minimum 5 godzin
Pierwsze 6łuchaczki szkoły; te, które rozpo- pomocnicze9o personelu piel ęryniarsk ! ego. O· wieczorek przy mikrofonie". Otóź w ubie·
ł
częły naukę jeszcze w maju 47 r . .otrzymają becme przyjmowane są zapisy na i;ióclmy głą niedzielę podwieczorek, ten choć został
d11iennie, 1eczmctwu spo ecznemu.
fianilar·
dyplomy w czerwcu 1949 ro ku i s k ierowane kur15 powo _1·enny dla sió;;tr -nogotowia
,.
Doktór Marzyi1ski przedstawiciel Ubez- zostaną do pracy zarówno w Jecz,ni<:twie szpi· nego. Prz ypominamy, ie kand ydalki na kurs nadany z Cieszyna, nie był wcale ucieszny.
pieczalni o€1wiadczył, iż Ubezpieczalnia go- taJnym jak i społecznym.
lliusz ą .§ i ę wykazać ukońc z en i em 7-mioklaso· Przyczyniła się do tego w głównej mierze
towa jest wypłacić premie pieniężne z fun119 młodych dz.iewcząt· kształcących się w wej <>zkoły powszechnej, św1 arl ec t wem mora!· posępna konferansjerka, złożona 11 dowcL~
·
· k ieJ!· to. J.e
· d na k no ści i n ie przekrączonym wieki em orf lat 18 pów kalendarzowych.
duszów Ubezpieczalni Społecznej
dla tych tej ch\~iJi w .s~JrnJe pie lęgni~rs.
Łodzianin
wszystkich lekarzy, którzy przystąpią do zaled_wie częsc1owe zaspokoieme 1stme1ących do 35·
____s_.- · - - - - pracy
brakow.
.
·
,
„
, •
.
.
Z uwagi na to Polski Czerwony Krzyż przed
~~ dysKUSJi, w ktoreJ ~dział w~ła w1ęk sięwziął rozbndowę 6 zkoły pielęgniarskiej tak,
naprawić
szosc obecnych, przystąp10no do wyboru ł aby w nowym roku szkolnym JX>mieścić mo·
·
Niszczeją maszyny. Plan musi być wykonany
Komisji d'J Spraw Lecznictwa Społecznego. gla ona do 200 uczenn ic. Kosztem _20 milio·
Już w maju br. lderowniciwo PZP~ Nr 14 belki mogą w każdej chwili rll'lląć.
zwróciło się do Dy1·eln'.li Przem. B::twełn. Jeżeli nawet w te.i chwili nie grozi kataKołeJ•
obradują
o ~ezwolenie na remont dadiów w tkalni strofa: to może ona nastąpić zimą. Przegniprzy ul. Senatorsldej 6.
le belki nie "wytrzymają ciężaru śniegu.
21 · sierpnia ogólnopolska konferencja
Po komisyjnym zbadaniu stanu dachu
Zawalenie się da<'hu, ,jeżeli nawet nie :iniPrzed paroma dniami odbyło się w Łodzi zarówno ogólne interesy państwowe. jak i Wydział Inwestycvji i Remontów przy Dyr szczy krochmalarld, musi spowodowa-0 jej
zebranie przodowników pracy po1Szczególnych korzyść · indywidualną k11żdego pracownika Przem. Baw. zaw:iadomił kierownictwo za- unieruchomie1rle i automatvcznie unierucho
6łużb kolejowych Okręgu Dyrekcyjnego Łódz· znajdując tym samym w szerokich · rzeszach l::tadów, :7.e roboty zostały powierzone f-mie mi tkahrlf,. A co wtedy będzie z planem"!
k!ego.
kolejarekich trwale prawo oliywatelstwa.
„Grawir" która powinna była przystą,pić Gdzie będifomy szulrn.li tych tysięc:v, dzie·
Dla omówienia dotychczasowych wyników natychmiast do sporządzenia planu robót, siątl<ów tysięcy metrów które powinny tu
Przewodniczący
obrad tow. dyrektor inż.
zanalizowania system:Jw kosztorysów i obliczeń statycznych. Działo być i muszii. być wyprodukowane.
Bader przedstawił istotę ruchu współzawod współzawodnictwa,
Trzeba więc już tera.z l>Óki jeszcze czas,
nictwa, podkreślając, że podniesienie wydaj- premi-0wych, oraz wytyczenia dla ruchu' współ się to w końcu czerwca, a do dziś wspozawodnictwa dalszego kierunku na dzień 21 mnfana f-ma nie daje o sobie znaku życia„ póki ciepło i pogoda sprzyja, zrobić porząności prowadzi do osiągnięć produkcyjnych,
bm. zwołana została do Poznania konfeuncja Dach „szedowy" nad tka.Inią jest w fatal- dek z dachem.
ił co za tym idzie - . podnjesienie zarobków
przodowników pracy z całej Polski.
nvm stanie. W czasie deszczu ludzie forma!
Wierzymy, że zostanie to w najbliższym
pracowniczyc11.
P:ęciu wybitnie wyróżniających się
przo- nie brodzą, w wodzie. Na.jtragiczruej jednak czasie zrobione, że Dyrekcja Przem. B1twel
Stosowany obecnie w kolejnictwie nowy sy downików pracy Łódzkiego Okręgu Dyrekcyj przedstawia się ów dach nad N'zewlekal- nianego spra:wą tą zajmie się powa.żnie.
stem premiowy, okazał się słu1Smy, i celowy, nego weźmie udzial w tej konferencji.
nią i li;rcchmalnia P:<hie 1n-zer.;11iłe deski i
em-em.
gwarantują<: kążdemu pracownikowi odpowied ll-llll-1111-1111-llll-1111-llll-1111-llllBmmllll_,1111-llll-lllł-lłll-1111-lllł-1111-illl-1111-llillmllll!lll-1111-lllll-lłl
ni zarobek w stosunku do wykazanej efek·
tywnej pracy, niezależny od zajmowanego sta Przed nowHne rohiena §z&olnQno
.
nowi.ska czy tytułu służbowego.
W ożywion!!j dyskusji poszczególni ;przodownicy pracy stwierazili, że wspólzawodnic·
lwo, jako wyższa forma pracy łączy w całość
Palistw?we Za!r-ł~dy Wydawnictw Szkol- I byw~ó':'I". Chwilo':'I"~ w księga~niach jest, ~u intensywna . .Tak nas informują Państwowe
nych ukonczyły JUZ prac~ przy~otowawczą J sto i c1c~o, I:cz Juz z pocz:;tt.k1em „wrzesma; Z~kłady Wydawnictw Szkolnych w księgar
do_ ~owego roku s~kolnego .. Tysiąc~ nowych rozuoczme się „s~zon ~s1.ązkowy . Praca mach Jest dostateczna ilość podręczników,
ks1ązek czeka na pałkach księgarskich na na nad przygotowamem ks1ązek była bardzo aby zaspokoić potrzeby wszvstkiej uczącej
---------------. się młodzieży.

„Dziki Zachód" na Zachodniej
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arze, przodownicy pracy.'

Każde

dziecko

będzie miało własne książki
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Tajemnica przekazu pocztowego

Obywatelu Redaktorze!
Dnia 9 lipca b. r. wy~lałem przekazem
pocztowym Nr 99 - 1000 złotych do córki przebywającej na obozie Z. M. P. w Mię
dzyzdrojach. Do dnia wyjazdu z obozu,
t. j. do 15 lipca, córka moja Ifieniędzy tych
nie otrzymała. Po przyjeździe jej z :Mię
dzyzdrojów do Lodzi, dnia 16 lipca udałem
się do II Oddz. Pocztowego, by złożyć reklamację. Powiedziano mi tam, abym przyszedł za dwa tygodnie. Dnia 28 lipca udałem się (z dowodem nadania przekazu pocztowego) na pocztę Główną. Złożyłem drugą reklamację. Powiedziano mi, że pienią
dze zostaną odesłane mi do domu. Do dziś
t. j. do dnia 19 sierpnia pieniędzy tych
nie otrzymałem.
Nie muszę dodawać, że' 1000 złotych ma
dla mnie duże znaczenie i nie myślę oddawać go naszej poczcie na „wieczne przechochowanie". Liczę, że opublikowanie mojego listu w Pańskim poczytnym piśmie przyczyni się wreszcie zarówno do wyjaśnienia „tajemnicy przekazu poczt.owego"
jak i do szybkiego zwrotu nadanych, a nie
doręczonych gdzie należy pieniędzy.

L'ichawski - stalu czvtflnik

„Głosu"

Teatr Robotn··czv powsta'1·e w Łodzi·

.
Mi.ia już ponad 2 lata od chwili zorganizo·
wania zespołów artystycznych przy wielkich
i małych fabryka·c h i za.kładach pracy naszego miasta. Wi ele. z tych zespołów zoGtało już
nagrodzonych zarówno na eliminacjach w Ło·

Kto wie o wyczynach
tego zbrodniarza ?
Johan Hauke vel Hahnke były wiceprezy·
dent policji niemieckiej w Łodzi w lata-eh
1940 - 41 je&t oskarżony o to, że z jego rozkazu grupa gestapowców wkroczyła do holeiu
A6toria, gdzie zaareszLowano szereg o.sób i
rozstrzelano. Za jego sprawą urządzili s iepa·
cze pamiętny krwawy czwartek. w Łodzi.
Trzech ludzi powieszonych na Rynku Bałuc
kim wis i ało cały dz i eń. Hahnke poza tym o·
skarżony jest o znęcan i e się nad żydami na
terenie gl!etta ·łódzkiego. Wszystkie csooy,
które mogą złożyć jakiekolwiek zeznania o
tym zbrodnia rzu wojennym proszone .są· o
zgkiszenie do prokurato ra Ciesielskiego po·
kój 21 '1 . Plan .nabrowskiego 5.

I Ogółem ~ z. w .s. wydały

tysięcr.

f
..
1:200
nowych
ks1ązek szkolnych wspolnym wys1ł
kiem drukarni w Bydgo.s·wz.y, PoziiaJ1iu,
cizi ,jak i w Warszawie. Dotyehcza.s jednaki ~<:rakowie i Lodzi. Szczególny .nacisk polo5zerc ki ogól spoleczeństwa, a szczególnie ro· zon:v został na dostarczeni"l nodn'czi1ik.ów ·
botn icy, których występy zespołów świetlico· I. na Ziemie Odzyskane, . gdzie dawał się do·
wych najbardziej interesują, nie mieli możno· J tkliwie odczuć ich brak. Ceny książek są, .
ści 6tałej obserwa<Jji tego, co dokonano przez . stosunkowo niskie. W bieżącym roku szkol
ubi egłe Iata w świetlicach fabrycznych. Aby nym każde dziecko będzie miało swój podumo:Ww i ć najszerszym rzeszom pracowniczym I' ręcznik.
zetknięcie .się bliżej z działalnośc i ą innych ze
_ _...._ _
spolów powstał obecnie w OKZZ projekt sta·
ZNiżKI ZBIOROWE NA .. ROZKOSZNĄ:
Jego teatru świetlicowego w Łodzi.

I

Na teatr ten przeznaczona zostanie nowo·
wybudowaina pi(}kn.a sala lokalu Zwi ązków
Zawodowych przy ul. Traugutta, w której 3
do 4 razy w tygodniu występować będą te zespoły artystyczne, które komi1S ja zakwalifikuie !ako stojące na odpowiednio wysokim poziomie artystycznym.
W nowoutwornonym teatrze wid~owie ze·
tkną si ę z wsze.lkimi formami .artystycznej pra
cy świetlicowej: a w ięc baletem, .popi<Sami or
k iestry i Jcół dramatycznych.
Jako pierwsze w nowym teatrze wystąpią
zespoły nagrodzone n.a eliminacjach warszaw
skich. A więc zespoły PZPB Nr 4, PZPB Nr '8,
PZPB z Pabian i c, Państwowych Zaklaclóvv Apa
rat6w Elektrycznych oraz Technicum Włókien
niczego.
-

DZIEWCZYNĘ':

KomeGJ.a muzyczna p. t. „Rozkoszna
Dziewczyna" ściąga codziennie tłumy do
t t
I t ·
O
·
ea ru e mego " SA". , Dyrekcja, chcąc
udostępnić · ptacująeym obejrzenie tego
przedstawienia, wprowadza zniżki zbiorowe. Zw!ązifi, instytucje i zakłady pracy
przy zbiorowym zakupywaniu miejs c ko~ •
z 50 proc. ulgi. Kasa teatru czynna jest w godz. 10
13 i od 16-ej, tele.;
fon 140-09.
·1·
1

rzystają

I_
I·
·

•
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OFIARY

1600 zlo tych (tys i ąc sześćset) na RTPD zło·
Teatr robotniczy skalkuluje cenę biletów żono przez Radę Zakładową Państwowycli 1
ta.k. abv bvłv on„ dostenne dla każdeno, S. Fahrvk Konfek<:yJ::ych Ośrodka 4,
'....li
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.Nr. 230

ZMP-owiec w pracy i Vł walce
buduje Polskę silną i sprawied1i•
będzie ·wyzysku
wą, w której nie
człowieka przez czlo\vieka

-

Łączą ·

Nasze prawo

ROZIUOU/O

/

zacja tych pięknych marteń i utrwa1enia plonów zwycięstwa. Budujemy Ojciyznę robotników, chłopów i Jnteliaen
cji pracującej, Ojczyznę sprawiedli;',..,olci społecznej, socjalizmu.
Zdajemy sobie sprawę z tego, te wie
le jeszcze nas czeka wysiłków na tej
drodze, wiele pracy. Walka przecie};
trwa. Bo przecież i teraz w warun,lwch
demokracji ludo'ł'ef istnieje walk.1 klas,
bo przecież klasy posiadające nie rezygnują dobrowolnie, nie ustępują pok(ir·
nie z naszej drogi.
Toczy się walka w mieAcie i na wsi.
W mieście bruździ spekulant r właści·
ciel labryczkl, handlarz zlotem i nieucz·
ciwy kupiec, na wsi chce rzqdz . ć bied·
nymi - chłop bogaty, który nie prz~bie
ra w środkach by wedrzeć się i do spół
dzielni i na stanowiska administr11:yjne.
W tej walce my wiemy co 11am r:Jb1ć
wypada. W konkretnej co;fa:ennej ora·
cy przy pługu czy krośnie real!Z!lj~my
~asze hasła.
Im więcej I le;J.ej prccu"' _., y .vuv ~uscmsmy , w ,c,oa·ti uu""'"···ow
jemy, tym bardziej wzmacniamy potęgę warszawskiej Konferencji młodzieży pracująnaszej Polski. Ruch wspńbnv:>dni-:iwJ cej. Rozmawialiśmy wiele z naszymi drogimi
pracy objąć winien jak naj~>. 3rsze rzesze
.
.
.
.
młodzieży. Trzeba, by ZMP·owcv przo· kolegami z zagramcy, co myślą 1 cz.uią tak
d-0wal.i w tym dziele, by czynem dowie- I jak i•my. Oto delegacja radziecka. Pytamy o
dli, źe rozumieją swoje prawo - W6Zę wrażenia z Konferencji:
dzie pierwsi w walce, w pracy i nauce.
Wspólna,
niemal chóralna odpowiedź:
J. F..
„Młodzież krajów demokratycznych, młodzież

I

,
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.·lł'ielki

.
, .
przy1azn1 ..
ZMP

z deleqatan1i radziecldnli

.I

dujemy.
O tef nowej Polsce marzyły od wie.k6w pokolenia, o którą walczyli ci na}·
lepsi, a nam przypadla w udziale rna/1·

...

'\Vlęzy

.
szczereJ_

Różnojęzyczną młodzież gościł łódzki

Drugi punkt prawa ZMP brzmi~ „Z.
M. P-owlec w pracy i walce buduje
Pol~ę 11ilną l sprawiedliwą,
w której
nie będzie wyzy:sku człowieka przez
człowieka··. Punkt ten stawia przed nami jasno wizję przyszłej Polski, Polski,
którą my świadomi budowniczowie bu-

·~

nas

.

nie. W bezpośrednich rozmowach, prowadzo•
nych z polskimi kolegami, wyczuli5my, i:i:

demokratyczna w ogóle, fest gotowa do reall·
zacji uchwał, powziętych na Kongresie!"

Młodzieżowy działacz 6połeczny, 6tojący na polska młodzież jest teraz ogarnięta tym sa·
czele radzi€C.kiej delegacji Sizow z naciskiem mym zapałem co i my, młodzi obywatele
podkreśla
coraz bardziej zacieśniające się ZSRR. Młodzież polska dąży do odbudlilwy
swego kraju tak jak d my wytężamy obecnie
więzy szczerej przyjaźni, łączące między so·
nasze 6iły nad dziełem realiz.acji 5-ciolalki. I
bą młodzież polską z młodzieżą radziecką.
„Szczere, oparte na uczuciu prą.wdziwego to nas właśnie łączy i jeszcze więcej zbliża",
Wśród delegatów
widzimy przedstawicieli
braterstwa, zbliżenie między młodzieżą na·
szt~h krajów, szczególnie mocno dało się od· młodzieży niemal wszystkicQ. narodów radziec
cz"' podczas obrad Konferencji - mówi tow. kich. Poblyskując czarnymi oczyma, młoda
Sizow. Ten głęboki kontakt wyr·aża 6ię delegatka z dalekiego, 6łonecz.nego Uzbekista·
przede wszystkim w tym zainteresowaniu ży· nu - Jułdaszowa - opowiada nam o pracr
ciem i pracą polskiej młodzieży, jakie wyka· młodych Uzbeków, na plantacjach bawełny.
:z.uje obecnie nasze młode radzieckie pokole· Jułdaszowa pracuje na czele brygady mło•
dzieżowej,
złożonej wyłącznie z. Uzbeczek i
Uzbeków. Sama wyrabia 283 procent normy •
Została odznaczo.na za&zczytnym tytułem Bo·
łwterki Pracy Socjalistycznej. Ale nie zapo·
mina o nauce. Znajduje czas na poważne 6tU·
głos najmłodszy kolega
z godzianowskiego dia w zakres;e rolnictwa, głównie zaś dzie·
Koła ZMP kol. Mozga Andrzej - syn Jó· dziny hodowli bawełny. Mówiąc o swej co·
zefa Mozgi, członka Zarządu Głównego ZMP, dziennej pracy, zaznacza, iż jej brygada mia·
starego ,,siewowca" i „wiciarza":
la ostatnio zadanie zebrać w. ramach po·
„.„Wyś<:ie kładli podwaliny, my budujemy wszedniej normy 37 centnarów bawełny, ze·
gmach, p i ękny dom dla całej zjednoczonej brała zaś 86,5 centnara.
młodzieży p0!6kiej. Waszego dorobku, waszeMłoda Uzbe<'zka jest nie tylko przodującą
go olbrzymiego wkładu pracy i ofiarności nie pracownicą, lecz również jagt znaną na swym
zmarnujemy. Przeciwnie, z wa6?..ych doświad- teren:e działaczką społeczną, czy;mie i ak·
. czeń, z waszej chlubnej historii czerpać bę- tywnie pracującą wśród młodzieży uzbeck iej.
dziemy nowe s '. ły do nauki, do walki, do pra·
„Moja matka - powiada Julda6zowa - no·
cy. Budować będziemv na w~.szych mocnych siła zasłonę tak zwaną „czadrę" na twaHy,
zrębach
lepszą, szczęśliwszą przyszłość mlo- nie um i ała am p'.sać, ani czytać.
Gdy była
dego pokolenia Polski Ludowej".
·
młodą pracowała nieraz po 14 godzin na po·
Słowa
ślubowania
młodego
ZMP-owca lach bogaczy za suchy dosłownie ' ,kawałek
brzmiały m.ocno.
chleba. Wiejska młodzież uzbecka podówczas
Po części o[cjalnej nastąpiła część artysty nie mogla marzyć o żadnej nauce lub innej
czna, trwająca dwie godziny. Ta:ńce. recyta· pracy, niż praca na polu, wyzyskiwaczy.
cje, de~la.macje były na niezwykle wysokim Wszystkie drogi były przed nią zamknięte.
poziomie. Szczególnie W6paniale wypadła Wielkiemu Październikowi zawdzięczam wszy·
zb'orowa recytacja pt. „My awangarda".
stko nawet to, że przyje<:hałarn obecme na
Na zakończenie ze wzqórza gdz!e odbywa- Konferencję. aby wspólnie z młodzieżą innych
la się uroczystość, popłynęły słowa hymnu k:ajów .radzić nad przyszłością i drogami ży·
Swiatowej Federacji Młodzieży.
Popłynęły c~o."."ym1 młodego demokratycznego pokole·
poprzez rozlegle pola, na których godzianow· ma ·
(pow)
ski chłop w pracy i trudzie dnia codziennego
tworzył i tworzy lepszą przyszłość 6wojej ·Czytelnicy pisza
wsi.
ORACZ.
....._.._. ~ . -
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Godzianowa

dzień

W odległości 10 kim. od Skierniewic w pię 1 sło w życi~ W6i. Następnie. zabrał. głos :ede:n
knie położonej okolicy leży Godzianów. Kto z tych, ktory poprzez progi godzianowsk:ego
.
. .
.
. Gimnazju"m i Liceum szedł jak wielu !nnych
po raz pierwszy znaidz1e 61ę w obrębie te] „po zyc1e
. · sięga
·
ć nowe „ , k o . St
orzec r·e.1··ks.
1
wsi łatwo zauważy, że nie je:st to sobie taka obecny przewodni czący Wojewódzkiego ?azwykła, przeciętna wieś, jak wiele innych w rządu ZMP w Łodzi:
- „życ i e Godz:ian:1wa,
powiecie czy województwie. Wspaniały bu- najmn~ejsze przeja"':'y tego życia we wszystkich
d nek Szkoły Powszechnej Gimnazjum I Li- dz.1cdzmach były merozlączn_1e. zw: ąz~r:e ' tuy
. .
'
, . . teiszą zorgamzowaną mlodz1ezą, z iei walką
ceum, Spółdzielnia Z. S. Chi„ Spo/dz1e/n1a i pracą",
Mleczarska. Piekarnia Spółdzielcza, SpóldzielPotem nastąpił bardzo wzruszający moinent.
nia Budowlana, Betoniarnia Spółdzielcza - to Jedna z założycielek „Drużyny" z 1918 roku,
dawna przodownica pracy godzianowskiego
rzeczy, które niestety nie w każdej wsi się
Koła, w podeszłym już wieku kob ieta, ubrana
spotyka. A Godzianów właśnie rzeczy te po- w ludowy strój wprowadziła za sobą na po6iada. Komu ma to do zawdzięczenia? To py· dium grupę „weteranów", pierwszych gocfaiatanie postawi sobie każdy obcy przybysz, o· nowskich „drużyniaków". \.Yąsate twarze godzianowskich go6podarzy, · przeorane bruzdi!glądając wspapiały
dorobek i osiągnięcia
mi twarze godzianowskich gospodyń. Przodo·
wsi. By dać na to odpowiedż, cofnąć się trze- wnica poczyna snuć wspomnienia. Trzydzieści
ba nieco wstecz. Do roku 1918, kiedy to na lat temu„. - zaczyna i wspomnienia snują
terenie wsi powstało Koło Młodzieży Wieiskiej się jedne za drugimi.
„Drużyna", W ub. niedzielę właśnie obchodzo
Wzruszenie zebranych osiągnęło 6•wój pu:ikt
no trzydziestoletnią rocznicę istnienia i dzia·
kulminacyjny, kiedy „weterani" zaśpiewali
lalności młodzieżowej Kola godzianowskiego.
„drużyniarski" hymn. Spiewali dorośli, pode·
Był to wielki dla Godzianowa dzień. Trzydzie
szli wiekiem ludzie, a śpiew brzmiał młodo.
ści lat jednak w życiu Godzianowa to szmat
Po przemówieniu kol. Jagielskiego I-go Pre
czasu, który swe piętno wycisnął na ży-:1u
zesa Koła Młodzieży w Godzianowie, zabrał
całej wsi, na życiu całego młodego pokoleni'l.
godzianow6kiego. Zaczęło 6ię od „Drużyny",
by poprzez „Siew" i „Wici" dojść d() tego,
czym jest dzisiaj młodzież godzianowska Kołem Związku Młodzieży Polskiej. Ta trzy·
dzieści lat to okre6 pracy i walki. O.kres
ksztaJt-0waRia oblicza ideologicznego i niestru
dzonej pracy dla dobra wsi polskiej. Trzydzie
ści lat i6tnienia Koła Młodzieży w Godz:ano·
wie, to twarda, śmiała i rewolucyjna droga
młodzieży wiejskiej, która w hi6torii godz:a. nowskiego Koła znajduje 6WÓj wyraz.
Nie było nikogo w Godzianowie, :-.to by w
ten uroczysty dzień głęboko nie prz~żył tego
faktu. Na wzgórzu, z którego roltaca 6 i ę
piękny widok na całą wieś, i okollcz!1e p<1la
zebrało 6ię około półtora ty6iąca osób. u~o
czystość zagaiła ;przewodnicząca miejscowe·
go Koła ZMP kol. Wandzir.i, która w krótkfch,
pro6tych słowach zobrazowała cały trzydziesta
letni dorobek, jaki godzianowskie Kolo wnio·

I
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To nie domek z piernika...

Ściany z ziarn i kłosów, dach słomiany, a cały ten domek

jest

dziełem młodzieży

koło

w Dąbrówce

nicy PKWN.

•
„dożynkowy"

Nasze

Koło Zw i ązku Młodz i eży Pol6kiej w Dą;irów
ce Wielkiej powstało niedawno, bo dop•ero
24 czerwca 1948 r. Jest w.ęc bardzo młodym:
Od samego początku koło przystąpiło energi·
cznie do pracy i już dnia 22 lipca urządziło
uroczystą akademię poświęconą czwartej rocz

powiatu

łódzkiego

Dwóch członków kola brało udz;ał w Zlocie Młodzieży Polski Ludowej we Wrocławiu .
Po zjednoczeniu-kolo ze zdwo jon<l energ i ą przystąpiło do pracy nad zorgan :zowail':etn
dożynek gromadzkich, które odbyły się dma
15 s:erpnia br. ~złonkowie koła z pełnym po·
święceniem pracowali
nad przygotowaniem
programu dożynko,wego. W przeciągu dwóch
tygodni wszystko było gotowe. Dożynki uda·
ły )Się bardzo dobrze. Miej6cowa ludność za·
dowolona z Dożynek, spoglądała z pełnym
uzna.niem na młodzież zorganizowaną z. M. P.
Dąbrówka Wielka godnie obchodzlła „Swię
to żniwne", Dożynki w Dąbrówce Wielk iej
odbyły s i ę po raz pierwszy, lecz obecnie od·
bywać się będą corocznie.
Koło ZMP w Dąbrówce Wielkiej liczy obecnie 50 członków. Nowi kandydaci napływają .
Koło

o

przekonało

słuszności

młodzież

nietorganizowaną

swej Sprawy.
Bolączką kola jest brak własnej świetlicy,
którą staramy s'ę za wszelką cenę uzyskal:.
W najb!Tższym czasie kolo założy bibliote·
kę, która służyć będzie równ.iP.ż dla całej gro
mady Dabrówka Wielka.
· .Sow.

GtOS

Kronika· Pa~ianic PZPW
,

Nr 41-przekracza plan

KI N A
film produkcji
Kino „Robotnik" angielskiej „Wakacje".
Kino „Polonia;; film produkcji angielskiej „Nicholas Nickleby".
DYŻURY ĄPTEK

Dziś dyżurują apteki: mgr. Kotyni,

ul. Czerwonej Armii lD; O"'az mgr.
Bolechowskiego, ul, '\iVarszaw;:;ka 6.
WAŻNIEJSZE

TELEFONY
- O
na Komisariat
Postenmek M.O.
M.O. - 63.
Zmiana numeru telefotl'U Ubezple·
czalni Społecznej - zamiast nr 208 nr. 35.
P. C. K. - 112
Dworzec Kolejowy
66
Zarząd Miejski PZPB. - 23
Telegraf - 213
PPR - 5
PPS. - 143
RKU-Komenda Garnizonu - 33
Straż Pożarna

Kronika milicyjna

pozostać

UKARANIE Zł,ODZIEJA
Kazimierz Okrojek, zamieszkały w
Karniszewicach nr 51, skradł w dniu
5 marca br. ze sklepu ob. Genowefy
Skoczylas w Pabianicach, przy ul. Ka·
miennej nr 15 "',ześć tysięcy złotych i
zbiegł. Po tym udanym debiucie wy·
brał się po raz drugi do tego samego
sklepu, gdzie został rozpoznany i zatrzymany przez Milicję Obywatelską.
W dniu 19 bm. Sąd Grodzki w Pa·
bianicach na rozprawie skazał go na G
miesięcy więzienia.

6

MIESIĘCY WIĘZIENIA

ZA FAŁSZERSTWO
Malecka Maria, zam. przy ul. Chlod·
nej nr 25 podpisała nie swoim nazwisk:iem dowód doręczenia pocztowego
i przywłaszczyła sobie paczkę z Ameryki wartości około 100 tysięcy zł. In·
terwencja w Urzędzie Pocztowym wy
jaśniła sfałszowanie podpisu i przywła
szczenie paczki. Sąd Grodzki w Pabianicach skazał ją za to na 6 mieS:iGcy więzienia.

W Pabianickiej Fabryce Mebli

zamieszkały w
Firuś Leonard,
Rypułtowicach nr 26 i Gusicki Czew Sędziejowicach,
sław, zamieszkały

W wędrówce po pabianickich zakła
upili się w restauracji Chojnackiego dach pracy, nie podobna -ominąć faprzy uL Daszyńskego nr 1 i sp~wo~o bryki mebli mieszcz~ceJ się przy ul, Na
wali awanturę. Milicja sporządziła Im rutowicza 3.
doniesienie karne.
Poniemiecka fabryka, będąca dziś
własnością państwa, jest przygotowaPIJANA KOBIETA
na do produkcji rożnorodnych mebli.
W~cik Krystyna, zamieszkała w
Do niedawna jeszcze produkowano
Pabianicach przy ul, Kościelnej nr. 17, tu meble na eksport. Obecnie wobec
upiwszy się, spowodowała awanturę. wielkiego krajowego zapotrzebowania
Pijaną i awanturującą się kobietę za- na meble biurowe została nastawiona
trzymano aż do wytrzeźwienia w ko- na produkcję wyłącznie tych mebli.
misariacie MO i spisano protokół ce·
załogi robotniczej
Dzięki wysiłkom
urządzenia maszynowe fabryki zostalC'm ukarania.
ły doprowadzone do porządku. Zespół
pracowniczy odznacza się wysokim

••a+1·•·1a•;•a·1••tJfl&•·sa11·1 1••1:m

w świetlicy!

Na s a I i sadowei

·o Ob.

•

sięcznej

jest w fabryce zawsze wysoko
przekraczany.
Do najlepszych przodowników pracy
należą Benin Michał (otrzymał 5 1tys.
zł. nagrody), oraz Lemiański Józef i
Dobiński Feliks.
Fabryka prowadzi wzorową stółów
kę i świetlicę, 36 dzieci robotniczych
przebywało tego lata na koloniach letI).ich. Te osiągnięcia zawdzięcza załoga
zgodnej i rozumnej współpracy kierow
nictwa fabryki z Radą Zakładową i kołami partyjnym.i.

z inicjatywy Obywatelskiego Komi~
tetu O.RM.O. w Pabianicach, w sobo•
tę, dnia 21 sierpnia br. 0 ~od~. 16.30
na stadionie P.Z.P.B. wPabiamcach, od
będzie się mecz piłki nożnej między
drużynami: PZPB i Prywatn~go _Przemyslu Włókienniczego w Pab1amcach.

W pabianickiej fabryce farówek L 1
(dawniej „Osram") słynnej z wytwarzania najlepszych żarówek w Polsce,
produkcja rozwija się w szybkim ternpie. Obecnie fabryka przekroczyła już
poziom produkcji z roklJ. 1939, Po
wprowadzeniu współzawodnictwa praCeny biletów: trybuna - 100 zł„ cy, fabryka produkuje 7.00 tys. żarówejściówka 60 zł., dla młodzieży i woj- wek miesięcznie. Dyscyplina pracy i
zrozumienie swych zadań przez całą
skowych 30 zł.
załogę pracowniczą pozwoliły osiągnąć
.
_ ,
.
Calkowity dC:hod z imprezy prze- coraz · le~sze wyniki tak co do ilości
znaczony zostan~e na potrzeby ORMO j jak i jakości produkcji.
Dzisia · fabryka szczyci się posiadana naszym tereme.

I
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Pr~ygody

śląsku,

- •,

"'A.TK fNICZE PffiCZARY PODZIE:MNE ·
ODKRYTO W PUSTYNI BŁĘDOWSKIEJ ,
Padczas budowy magistrali kolejowej z
Katowic do Pustyni Błędowskeij po wysadzeniu skały piaskowej odsłonięto w ~zo
pienicach na znacznej głębokości sklepie·
nie z kamienia łupanego i olbrzymie korytarze podziemne, które do p.ewnej głęboko·
ści zalane były wodą. Urząd konserwatorski przy Urzędzie Wojewódzkim śląsk:o
natychmiast
przeprowadził
Dąbrowskim
badania odkrytyeh korytarzy. Dot eh as
w wyni,.ku badań stwierdzono, że korytarze
prowadziły ze znajdującego się niegdyś w
Szopienicach zamku i służyły miejscowej
ludności, dając jej możność uchodzenia w
czasie oblężenia poza teren obwarowany.
Trudności w dokładnym zbadaniu kory·
tarzy, zalanych wodą, nie pozwalają na dokładne określenie ich długości i kierunku.
Istnieje jednak prawdopodobieństwo, że
prowadzą pod rzekę. Wejście do nowo odkrytych korytarzy zabezpieczono do czasu
przeprowadzenia szczegółowych badań.

więcej żarówek

niem wielu przodowników pracy. Tow.
Derska, gb. Ladzik, Perek, Przęwdzięk,
tow. Szm.ich, Maje>'lSki, Kudaj ~ inni
to wyróżniający się pracą robotnicy.
W miesiącu lipcu wykonanie planu
produkcji wykazało cyfrę 118 procent.
Załoga fabryki skl.adała się w 90
proc. z kobiet. Niektóre. z robotnic
żalą się, że nie przebirzaga się przepi·
sów socjalnych, zwłaszcza w stosunku
.do kobiet ciężarnych. Wina za ten
stan rzeczy spada na. barki miejscowej
ZakładoweJ nie wykazującej
Rady
większego zainteersowania się losami
pracowników i fabryki, 600 pracow4
ników fabryki powinno mieć takich
przedstawicieli w Radzie, którzyby
czuwali nad całokształtem życia fabry
cznego. ~ainleresowanie kół partyj.
nych PPR i PPS winno zwrócić się w
tym kierunku i wplynąć .na '-szybkie
uregulowanie tego zagadnienia.

ZakoAczenie kolonii letnich

J.asia

Tow. PrzyjaZarząd Robotniczego
ciół Dzieci Oddział w Pabianicach, za.
zaintercsowa·
wiadamia _}Vszystkich
nych, że w dniu 22 bm. odbędzie się
oficjalne zakończe11ie kolonii letnich
RTPD w Sędziejowicach.

Wiercipięt·y
u

POLACY Z WESTFALII
WRACAJĄ DO KRAJU
Do Wałbrzycha przybył transport repatrian•
tów z Hamborn w Westfalii, liczący 197 o~ób.
Większość z przybyłych osiądzie na Górnym

Produkujemy coraz

społecznym i dzięki
uświadomieniem
temu współzawodnictwo pracy między
oddziałowe jest przyjmowane najwłaś
ciwiej. Dlatego też plan produkcji mie
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pro~ukcji

Fabryka produkująca wełniane ma- lepszyła się w ciągu ostatnich 3 miesię
Robotrucy Kombinatu, P.Z.P.Weł,
Nr. 41 w · Pabianicach · nie · pozostają w teriały ubraniowe, od maja stale prze- cy o 50 procent. Obecnie 100 proc.
tylewe współzawodniclwie pracy za kracza plan. Obecnie produkcja sięga produkcji to materiały I-go gatunku.
Zakłady przystą!JiłY do v,ryścigu pra
do 110 procent. Jakość produkcji poinnymi.
cy z fabr. welnianą w Zdu11skiej Woli.
Wszystko przemawia ża tym, że pabia
nicka fabryka wyścig ten wygrn.
W wyniirn IV etapu wspólzawodni·
instru- ctwa wewnętrznego fabryka uzyskała
świetlica przy PZPB dzięki pabia- obawie przed utratą cennego
pracy.
przodc.wników
nickim robotnikom jest dostat,xznie mentu, robotnicy PZPB, dyrekcja i Ra około 20-tu
wyposażor,,.:. w meble, które pozcstały da Zakładowa, wysyłają w tej sprawie Pierwszą nagrodę otrzY.mało 5-ciu pra·
po firm.ie „Krusche i Ender". świetli swego przedstawiciela do Ministerstwa cowników: Antoni Miętłowski (181
proc.), Leon Kupecki (118 proc.), Ta·
ca przy PZPB w Pabianicach jest mo- Kultury i Sztuki w Warszawie.
,W jedyną w Polsce, gdzie specjalnie za
świetlica jest pov,·ażną placówką deusz Keil (173 proc.), Cecyi.lu. Kamiń
która uczy oświatową. W najbliższych dniach ma ska (233 proc.), Cz<isława Kubiak
lhgażowano nauczycielkę,
80 robotniczych dzieci gry fortepiano- zostać przemianowana na Dom Kultu- (215 proc).
Dyrekcja zakł::tcló·.v z dy;,· nacml·
wej.
ry Włókniarza w Pabianicach. Będzie
Poza instrumentami muzycznymi słu obsługiwała około 30 tys. włókniarzy. nym itow. .Szczcpall:skim włożyła wiele
do nauki . uczniom świe~lica
żącymi
wysiłku w usprawnienk produkcji i w
Obecnie świetlica posiada własny te- uzyskanie oszczędności surowc:i_ Nale·
posiada tylko jedno dobre pianino mar
pod
ki „Bechstein", używane w czasie kon- atr i zespół operowy, ćwiczący
ży sobie życzyć, aby istniejąca przy fa.
dyr,
asystenta
Roene
prof.
okiem
certów, popisów muzycznych itp. Pobryce Rada Zakładowa ożywi~a swcją
dobno to właśnie pianino spodobało się Schillera.
pracę i bardziPj intc;.·e.sowała '>ię losakomuś„. w Lodzi i ma być decyzją Wy
Talenty robotnicze nie marnują się tu mi fabryki jak i jej załogą. 01 dobrej
działu Kultury i Sztuki Wjewództwa taj. Do konserwatorium w Lodzi uczę pracy Rady Zakładowej zależy często
Łódzkiego zabrane ze świetlicy i przy- szcza 12 uczniów, którzy pobierają na- zwiększenie się zar0uków robotniczych
dzielone do pryvvalnego mieszkania. ukę śpiewu. W konkursie kt!lturalno- oraz produkcji.
1.
Nie wierzymy, aby W~~.iał Kultury i oświatowym dla robotników. Polski,
Sztuki przełożył interes jednostki pry- świetlica w PZPB w Pabianicach zowatnej ponad dobro pabianickich ro- stała nagrodzona przez Tow. Premiera
botników! Faktem jest, jednak że w Cyrankiewicza pięknym obrazem.

Pianino musi
KOMU WINSZUJEMY
Sobota, 21 sierpnia 1948 roku.
Dziś: Joanny, Bernarda.

PABIANICI

Pragnący wyjechać mogą stawić się
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w niedzielę 22 bm. o godz. 8.00 na ul„
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TEATR!"
TEATR WOJSKA POLSKIEGO

Z powodu remontu w
teatr nieczynny.

miesiącu

sie!:pniL

TEATR POWSZECHNY
o godz. 19-30 sztuka G. Z~'X>lskiej
„~ABUSIA" z gościnnym występetn Ireny
Górskiej w roli tytułowej. Jest to najlepsza kreacja aktorska tej attystki młodego
pokolenia. Obok Górskiej biorą udział: E .
Drozdowska, H. Krzvwicka, M. Stróżyńska
Z. Truszkowska, J. Zarubin, J. Dwornicki,
Z. Filus i Z. Kęstowicz.
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SKOK W DAL MĘŻCZYZN
Na starcie 'Zawodów l~kkoatletycznych
KOMEDTI MUZYCZNEJ „LUTNIA'·
· dni
ł ) W d
WA ( bsł
A
.
li
Igrzysk Zw. Zaw. stanęły najlepsze dyskobolPil'ltrkowska 243
U
rugun
• W •
G
W RSZA
W konkurencji tej startowa na] 1eps 1 zaki polskie z Wajsówną, Dobrzańską i Stacho. .
.
„ .
w
bokserskiego
turnieju
indywidualnego
~koAdamczyk
Zwyciężył
polscy.
wodnicy
(Kole·Dobrzańska
Zwyciężyła
czele.
na
wicz
I
19.15
godzmiP
~.
ennvrh
nB.st
dru
i
Dz1s
..CNO'J'T .n~rA 7-~JZ.A NNA , operetka w jarze) bijąc 0 73 cm. Wajsównę (Włókniarze). kiem 705 cm., który jest dotychcza-s nail~- ramach Igrzysk Sportowych Związków Za
wodowych rozegrano spotkania ćwierćfina
•
Wvniki techniezne przedstawiają się nastęou- szym wynikiem zawodów.
3-rh i>kt?ch J. Gilł°'erta.
Wyniki techniczne: 1) Adamczyk (Kol~J.) łowe.
·
Biletv wcie4rdei do J1~b'?Cia: ul. .Piotrko'"'', jąĆo:
01 {a ~O?, .• R od godz. 17-e:yw kasie teatrn. ,
Wczorajsza walka w wadze ciężkiej młę
1) Dobrzańska (Kolej.) 38;91 m., 2) Wajsów 705 cm., 2) Kuźmicki (Włókn.) 677 cm., 3) Kisz
W niedzielę kasa teatru,,<:zynna od godz. na (Włókn.) 38,08 m., 3) Stachowicz (Między- ka (Chem.) 664 cm., 4) Hofman (Kolej.)_ . 65 ~ dzy Klimeckim i Zmorzyńskim została unie
6
związkowcy) 34,04 m., 4) Głażewska (Międz- cm., · 5) Szyguła (Włókn.) 653 cm., ) Wolmski ważniona, gdyż sędziowie tego spotkania
11-ej.
nie byli upoważnieni do punktowania(!)
. I zw : ązkowcy) 33,58 m., 51 Bregulańska (Meta- (Spóldz.) 645 cm.
PANNA MĘŻATKA•
Finał w skoku wzwyż w konkurencji żeń· Zarzadzono powtórzenie walki, lecz przeTEATR KAMERALNY z Jerz.ym_ Leszc1yńsk1m lowcy) 31,77 m. , 6) Cieślewicz (Poczt.) 29,87.
skiej: 1) Penners (Kolejarze) l,40 m., 2) ~an- ciwnik Klimeckiego nie stawił się na ringu
kówna (Metalowcy) 1,40, 3) Lodozyn&ka i oddał punkty w. o.
PCHNIĘCIE KULĄ KOBIET
Teatr Kameralny m'mo w1elk 1ego po_wodzeWalki ćwierćfinałowe nie przyniosły
•„ . , . .
Stawka była tu bardzo wyrównana. 6 zawad (Włókniarze) 1,40,
nia, ~e względu_ na owanim_ony termtn qra~
· będzie tylko k1lkakrotn1e. świetną, p~łną ~u niczek przekroczyło 10 mtr. Zwyciężyła bez- Finały oRzczepu w konkureneJI zenskieJ:. 1) j specjalnych niesoodzianek. Do półfinałów
Stachowicz (Międz:yzw.) 36.66 m. 2) Szędz1~le- zakwalifikowały się:
m'lru i sentymentu komed • ę J . Korzeniowski~- apelacyjnie Bregulanka z Metalowców.
Waga musza: Lindner (Spożyw.cy), Syl
Wyniki techniczne: 1) Bregulanka (Metal.) rzówna (Chemicy 36,38,- 3) Góralska (Spółdz1elqo ,,PANNA MĘŻATKA'' z Jerz7m Leszczynwester (Cukrownicy) Kargiel (Włókniarze)
. .
.
„
11,46 m., 2) Pankówna (Meta~.) 0,66 m., 3) Tka cy) 30 .5 1.
.
skim w roli Ma1ora.
Finał pchnięcia kulą. ~ konkurenCJI mę~kieJ: i Gorawski (Metalowcy).
Obsadę pozostałych gł~wnych rol t~orzą czyk (Spóldz.) 10,59 m„ 4) ·eślewicz (Poczt.)
Vlaga k 0 gucia: Kufawa (Spółdzielcy),
artyś~ sceny .krakow~ki~J: Irena Rena.r~o'."n~. 10,52 m., 5) Sędzi elorzówna Chem.) 10.19 m., l) Lomowski (BuO.owlam) 14,66 m., 2~ G1erut:
to (Samorządowcy) 14,61, 3) Krzyzanowsk1 P,rz.óska (Chemicv), Grzywocz (Górnicy},
Antonina Klonska, Zb1gnte~ ~rzeradzk1 1 m~t. 6) Brześnlowska (Kolej.) 10, 3 mtr.
Dek'Jrac]e
Reżyseria Jerzego Leszczynsk1ego.
Stanikowski .(Włókniarze)
„ .
(Spółdzielcy) 13,89.
RZUT MŁOTEM
i kostiumy' I B. Przeradzkiej.
Wa~a piórkowa: zwycięzcy przedbojów
Finał biegu i;ia 800 m. w .k?nkurencJi .zeń·
1) Kocot (Kolej.) 43,71 m., 2) Więckowski
Kasa czynna od f1 do 13 i od 15, tel. 123-02
(Kolej.) 42,01 m., 3) Kozubek (Budow.) 40,331 skiej: 1) Cieśbkówna (Od~iezowey~. 2 · 21 •8 weszli do nółfinałów.
Waga lekka: Krysiak (Chemicy), Stefam., 4) Szekiel (Metal.) 39,36 m., 5) Segiet (Gór min., 2) Sumińska (Cnkrowmry) 2 :~ 2 • 2 • 3 )
niak (Włókniarze) Rademacher (MetalowTeatr Letni „BAGATELA" Piotrkowska 9,1 nicy) 38,21 m., 6) Kupka (W15kn.) 33,53 mtr. Wasilewska (Metalowcy) 2:38,5.
111111111111111111111111 ,;;; .„11.1 11 •• :11;: •;:111to111rn11a111: 111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 cy).
Najweselsz" komPdia sezonu pt.
Waga nółśrednia: Borcewski (Spółdziel
•
11
MUSISZ BYC MOJĄ"
cy). Gri:>.dkowski (Budowlani).
Hl
o godz. 20-tej. Kasa czvnna przez .
Początek
Michalak (Górnicy)
Paliński (Cukr.)
0
t1
n
&
cały dzień 'ld godz. 10-tej, tel. 272-70.
Waga średnia: Kosowski (Budov,.rlani),
Uprzeimie prosimy o wciześniejsze nabywaBBTS (Bieli;ko} - Bemówna ustaliła nowy .te Trzes::iwski (Włókniarze), Rapacz (Sam.onie biletów.
kord Polski na dysi.ansie 400 m st. dow„ osią· rządowcy) Cebula (Cukrownicy).
Wa!Sa nólcieżka: Bork (Le§nicv) Szczygając czas 6:22,0 m•n
I.ETNI TEATR „OS.A"
Tytuły mistrzowskie w pctszczególny-:.h ko-;i- piński (Kolejarze) Rudzki (Spółdzie1cy},
Zachodnia 43. tel. 140-0S
Paterok (Górnicy),
kurencjach izd'lbyl1:
Waga ciężka: Flislikowski (Spółdz.) Kli100 m st. klas. Janasówna „Orkan" (Kro~o19.30 punkt. Komedia muzyczna R. Bemecki (Spożywcy) Stec (Chemicy) i Jaskó
i;zyn) 1:33.
nackieg-o pt. „Rozkoszna dziewczyna".
Dobranowska ła (Włókniarze).
200 m st. klas klasa l • H. Makowska w roli tytułowej oraz
.
(„Cracoóia"') 3:32,9.
B. Halmirska, St. Piasecka, W. Brzeziński.
100 m st grzb. klasa I - Kurkówna ,,WarM. Dąbrowski, Wł. Kwaskowski, T. Wota" (Poznań) 1 :41,6.
Dź'\vlganie ciężarów
łowski, L. Sadurski i inni.
400 m st. dow. klas.a mistrzowska - Beramach Igrzysk Sportowych Związ
W
mówna (BBTS·B1elsko) 6:22,0 nowy rekord
Orkiestra pod
Reżyser: T. Wołowski. k-ów Z'\wodowyrh. odb~1ł sie turniej w podP0lski.
batutą Z. Wiehlera. - Dekoracje: J. GalewS2:tafeta 3x100 m st. zmien. klasa I - „War noszeniu cię7arów w tróhoju olimT)ijskim.
ski. - Tańce L. Sadurski. - Nowa wystaw skład którego wchodzą: wyciskanie,
(Poznań) 5:01,4.
ta''
wa. - Modne stroje.
Konkurencje męskie: 200 m st. klas. klasa I rwanie i podrzut. Przed za·,\TiH'lami odbyliT
- Nikodemski „Zjednoczenie'' (Łódź) 3:07,2. siP ćwiczenia pokazowe z omówieniem po
100 m st. dow. klasa I - Jerra „Filmowiec" sz„~ególnych faz podnoszenia ciężarów. ~
W poszczególnych kategoriach uzyskan.J
(Łódź) 1 :08,6.
ADRTA - „Rosanna siedmiu księżycGw"
400 m st. dow. klasa I - Jerra „Filmo-niec'' następujące wyniki: waga kogucia: 1)
godz. 18 . ~'l 2<l ~o w rii„iz. 15.30
Kaczmarcz•1k (Górn.) wvciskanie 65 kg.
(Łódź) 5:56,5.
BAJKA - „Ostatnia szansa"
100 m st. grzb. klasa I - Zając „KSZ) - rwanie 70 kg„ podrzut 90 'kg., razem w trój
qodz. 17.30, 20 w ntedz. 15
boju 225 kg.
(Ostrowiec) 1:24,1.
.Synowie"
BAŁTYK 2) Głowar 1 'i fMiędzyzw.) 70 - 60- 87,5
400 m st. klasa m:sttz'lwska - Fam'"lla ,.PJ
godz. 11. 19, 21 w niedzielę t5
razem 217-5 kg.
1tg.
lonia" (Bytom) 5:34,5.
GDYNIA - „Program Aktualności Krajowych
L$0 m st. dow. klasa mistrz'1 nska - G1en 3) Scigała (Metal.) 62,5 - 62,5-82,5 kg.
i Zagranicznych Nr 26"
l'!:Z"'ffi 207,5 kg.
!owski „Polonia'' (Bytom) 22:49.
godz. 11, 12, 13. 16. 17. 18; 19; 20; 21
1) Niedziela <Metal.)
Wa~!'l piórkowa:
Szi~ afeta 4x200 st. dow. wlasa I - , f'olonla•·
HEL - „Kobieta sama"
75 -75-100 kg., razem 250 kg. 2) Jun(Byt'lm) 10:51,7.
godz. 16, 18. 20, w niedz. 14.
Sztafeta 3xlOO st. zmlen. klasa I - „Warta" kert (Górn.) 67.5 - 65-85 - razem 217.5
MUZA - „Okoliczności łagodzące"
kg., 3) Sobcik (Chem.) 6'.:!,5 - 62,5 - 85
f Po2:nań) 4:05.4.
godz. 18.20 w n'edz. 16
Punktacja mistrzostw: 1) „Polonia" (Bytom) razem 210 kg 4) Kuucz-·k (Kolej.) 60 POLONIA - ,Zielone lata"
- drużynowy mis1rz Pol~ki - 192 pkt„ 2) 62,5 - 85 - r:łzem 207,5 kg.
godz. 16 1 R 30, 21. w niedz. 13.30.
Waga bkka 1) Herok (Metal) 75-80-„Piast'' (Guwtee) - 169 pkt„ 3) BBTS (Biel„Draqonwyck''
PRZEDWIOŚNIE skoko) - 84 pkt„ 41 „Pogoń"· (Kat'Jwice) - 100 ra~em 2fi!'i kg. 2) Krakowski (Kole.i)
nowa
Krotoszyn)
(Orkan
Janas6wna
godz. 17.30 20 w medz. 15
59 pkt., 5) „Warta" (Poznań) - 42 pkt., 6) 65 - 80 - 95 razem 240 kg. 3) Słowik
mistrzyni Polski na 200 m. st. klasycznym.
ROBOTNIK - „Kwiat miłości"
„Grom" {Gdynia) - 37 pkt. 7) ,,Orkan'' (Kro 1 G:irn.) 75--70-90 raz<>n 235 k~. 4) Cegodz. 17. 19. 21. w niedz. 15
.oszyn) - 29 pkt. 8) „Z1edn0czenie" (Zabrze) rech <Budowl.) 70 - 67,5 - 95 razem
.
.
ROMA - ,,Monsieur la Souris''
Na nowootwartym basenie pływackim s'. a- - 27 pkt. 9) „Craciv:a" (Kraków) - 17 pkt ?.32.5 kg.
godz. 18 20. w niP<17.. 15.30
dtonu Olimp1jskie90 we Wrocławiu zak'Jńczo- IO) „San" (Poznań) - 14 pkt. 11) „Siemiano- Waga śreC::lla: 1) Sadowski (Budowl.) S0REKORD - „Belita Tańczy"
ne zostały tr2:ydniow_e m.ist_rzost~a pływack.e wiczanka" - 13 pkt. 12) ,.Legia" (Warsza- 95-100 r??.em 2G2,5 kg„ 2) Szldarz (Me
g0dz. 18.30, 20.30 w niedll. 16.30
Polskt. w konkurencii pan r panow. W ost1t- wa) - IO pkt. 13) „Elektryc2:n·Jść" (Warsza- blf.111) 82,5-82,5 -107,5 razem 272,5 k~.
,,Ta1emnica no1:y wigi1;in.~j"
STYLCłWY niJil dniu zawodów dosk'lnała zawodnictka 1wa) i AZS (Wro:ław) - po 8 okt.
3) Witek (Górn.) 80-82,5-100 razem
godz. 16.30, 18.30, 20.30 w niedz. ~4 10
2625 kg.
SWTT - „Konwój''
wai;a pókiężk„·: 1) Daj".lowiec (Międzv2~0
godz. 18. 20.30 w n edz. 15.30
zw) 83-925-115 r2zem 29?.5 kg. 2l
""
„.
'ft_
11
Zaklęta narzeczona'•
TĘCZA Aug11sbn (Metal.) 82.5 -82,5-112.5 ra
qod'l 17, 19, 21 w niedz. 15
zem 211,5 k~.
finałowym
TATRY Iw ogr.<)tizie) - „Miasto Bezprawia"
. Waga ciężka: 1 Witu<'ki (Cliem.) 97,5godz . 14.30, 16.30, 18.30, 20.30 w niedz. 12,.31J
NOWY JORK (obsł wł.). W Bostonie r'Jzpo- wowo i nieregularnie i przegrywa 2:6. Sei' 90-11_7,5 razen ~05,5 kg. 2) Pluciński (Ko
VJ'...,T ~ - „Rolero"
le.i.). 95-85-107.5 razem 287.5 kg., 3)
częło się finałowe spotkanie międzystrefowe trwał 23 minuty.
godz. 17, 19, :n. w niedz. poez. o godz. 15 · . o puchar Davisa między zwycięzcą strefy ame . W drugim - walka iest _barlo zażarta
He~dek (Metal.) 95--85-107.5 razem
„Miasto Bezprawia''
WŁÓKNIARZ b (Gó ) 75 77 5
4) K:
Jednak Qu1st jest w dalszym ciągu lepszy i wy 287 5 k
.
. . . .
. . .
• rn.
'.łf7.'l a
g„
·
forma!tylko
już
był
set
ry~an.sk1e1 - Australt<\ i fmaltstl:ł si.refy euro- grywa 13:l I. Trzeci
godz. tS_._ 17, 19. 21 w nied2:. 13
_ _ _ _ _ _ ,_ _ __
_?_5_2_5_k_g_.
_i=i7_,.,_..,,_.
...
n1_n_o_
12
ciągu
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go
wygraj
nością. Australijczyk
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pe,Jsk1e1 - Czech'J~łowac1ą.
WOLNOŚc - „Kn'J(k ·Out"
W p1erwsizym dnIU me :zu Australticzycy oiin1.11: w stosunku 6:0.
godz. 16.30. 18 :10. i0,30 w niedz. 14,30
-;i flllfC~O .,f:-"
W druqiei grze mtstriz Cze-:hosł'lwacji D.-ob.
wygrali obie gry pojedyncze i ~owadzą w
ZACHĘTA - „W poq')nt za mężem"
godz. 18 20 30 w nied2:. f5.30
ł
IM
ny spotkał się z Australijczykiem Sidwe,1em.1
stosunku 2:0.
0f:V ~J$f:I
Mecz rozpoczęło spotkanie mistrza Austr'\J:t Spotkanie zaknńczyło się po 3-godzinnei qrze
·
· d
ŁKS
M t
S kc·
Quista z druqą rakietą Czechosłowacji Cerni- zwycięstwem Australijczyka ·11 st-i;11nK•J ·5 3
. zbawi. a bami:~
s e ,}1!- h k 0 oi;-owak. ,
· '
'< ' em. PterwsŻego seta Cemik gra bard2:? ner- 6:2, O: 11 14; 12.
w zv 5 .nc, o1e_gow. torzy me y 1i o ecm
•
·
na ostatnim 1zebraniu, że wyjazd do Zabrza
„Wisły" i
Były zawodnik krakowskiej
Il'l. Zjazd Plr> detowy n3stąni w sobotę dnia
Al9
. JINii!I
wielokrotny reprezentant Polski Artur
bm. o godz. 16-ej z Placu Leonarda
21
_ . 111 ..;,
· bez względu a pogodę.
przeniósł się· na Dolny Śląsk i zasilił jedną
może pozazdrościć
z drużyn „A" klasowych. Artur prowadzi
Piłkarze. krakowscy ro~egra~ą w n'.3-jbliż 5 października piłkarze krakowscy wspóljednocześnie treningi tej drużyny.
Dziś
szym czasie szereg meczow m1ędzymiasto- nie z piłkarzami śląskimi rozegrają· · na
*
walczą piłkarze ŁKS-u
wych i międz~'nnrodowych. W dniu 22 sierp 1śląsku mecz międzynarodowy: „Dynamo"
.
.
Drużynowy mistrz polski w boksie ŁK:..;
Wielokrotny reprećli.tant Polski Matias nia reprezentacja „Orląt" zmierzy się w (Moskwa) _ team ślask _ Kraków.
„Orlęta" krakowskie rozeg~ają w dniu Łódź walczyć będzie w sobotę 21 bm. w
„Polonia" (Bytom) przenosi się do Wro- T~rnowie z reprezentacją miasta. 2 wrze~ierpnia w Chrzanowie mecz z reprezen Szczecinie z miejscową „Odrą".
29
na
rozegra
•
Krakowa
reprezentacja
śma
je-1
trenera
nowisko
sta
obejmuje
i
cławia
ŁKS przyjeżdża w najlepszym składzie
śląsku z~wody z c:Yklu mec~o:V 0 puchar tac~ą Chr~anowa, a w dniu 5 września
dnej z drużyn „A" klasowych.
lsp. Kałi:zy. W dnm 8. wrze~ma rozegrany zmierzą .się z reprezentacją Rzeszowa w z Kamińskim, Olejnikiem, Pisarskim i Zy•
t
t ·
lisem Druz'yna Odra"
zostame w Krakowie międzynarodowy Rzeszowie.
. .
·
· - p raga. 12 wrze„
· •
·
S
p ąp1 .w nas.ępu
.„ wys
Krakowa• roze- iącym· składzi •„ B
team Jumorów
Pierwszy
_ Szy ~~cz p1'łk ars k'i K. rak ow
•• Lsgn"
we.rS7l?.wskieJ
Napastmk
1
~opa,
t 11 września spotkanie z juniora Kukulak M 1e~ ~r;ll· :n~wi:~·
mański również przeniósł się do Wrocławia sma repr~zentacJa Kra~owa. roz~gra w ra· ~r.a w
cze , a z1sz l De
ews
a
•
rin«
września
18
dniu
w
a
" mach Jubileuszu 25-lecia Lodzluego Okrę· m1 Łodzi w Łodzi,
.
.
er,
gowego ::-.~iązku Piłki Nożnej zawody o z juniorami Budapesztu, jako przedmecz
i został .zatwierdzony przez P~PN 4.la ,,A
_
~c_!1ar śp. Kałuey z reprezentacją Lodzi. zawodów Kraków - Budapeszt.,
klasoweJ drużyny CPN „Gaz'...
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TYDZIEN WILUSTRACJI
RótNB JĘZYKI -

WSPÓLNA MOWA

Delegat ZMP, .Murzyn
" Afrykl Płd., młoda
Ukralnka, prJedstawl·
cJeJ.ka lndJJ, Bglpcja·
nln J delegat ZSRR pod rękę, na przy Ja·
etelskiej przechadzce.„

M!ędzynarodowe/ Konferencj! Młodzieży Pracującej w Warsz-awle - SOO-osobowa grupa mlodych, mllych go§el s 45 krajów rw;yla ~~ .lmHkq wyclecz!tt P9
naszym kraju. Zwiedziwszy Kraków l Ziemie Zachodnie (ze szczególnym uwzględnieniem W roclawla 1 Wystawy ZO) delegacl 45 narodOwoAcl pl'l}"bylI do Łodz!, kt6ra-„Jaik tyje"nie gościła Jeszcze nigdy tak różnojęzycznej rzeszy. Rómojęzycznej, a przecie posiadającej w.spólną .,mowę", którą jest - WALKA O POKÓJ 1 SPRAWIEDLIWOSC SPOŁECZNĄ.
O RÓWNE PRAWO DO tYCIA I PRACY. (Na zdjęclu - .1 lewej od góry: fragment Wystawy iluatrującej osiągnięcia mlodzteży radzieckiej - 1 prawej od góry: fragment wy•fawf.
-dziaJ albartskl).
ailodzieżowej -

Po 1<1ko11czenlu obrad

KOLEJKA N A W. Z. O,

J_,

ANI POKÓJ -

ANI WOJN .A

Hr. Folke Ber11adotte. arblter ONZ w Palestynie, utrzymuje ten kraj w dziwnej 1ytua·
cji: wzywa do Joprze,ytanla działali wojennych
p.rJedstawlclelJ paftstwa Izrael - cl się sto·
aują lojalnie do we.rwanla; „apelu/e" do .Ara' b6w - cl walcsq w dal.uym ciągu. Kombinacja tGka na.swe 11, ,.rozejmem". (Na ld/ę
obywatele JerolUJlfmy omawiają mię- .
clu d.sy aobq aprawy ,,rozejmu").

o.

z.

(n-0
O
s miastem W.
Jest to kolejka, łącząca „wid" W. Z.
ma
nle
zdjęciu). Kolejki w znaczeniu „ogonka" na Wy.stawie
gdyt aparat organizacyjny W. Z. O. działa tak aprawnle, ft mim;
wlelklej frekwencjl zwiedzanie odbywa 1/ę be.i prze.ukód J 1 atorów. Bardzo ll<U to cleuy, gdył na Wystawi w41q bes 'llf"WYi
'
•
_ . tłumy 0861>. n 1

Rrąa cmerylca.tWd udziela 11czodrze pomocy
J.Jnansowe] chińskiemu „władcy" Cz<Ing-kal•
nekowi, pomoc tę rozkrada „paczka" Kuomfn.
tangu, a dolar chiński spada na Jeb, na szy•
(Na zdjęciu - „śmieć" - banknot 100.000

!J„.

dolar-"'Wy)~ /
...._

Je81 Io anglosaakl „mo81 P<YWletrzny", sbudo·
wany celem podziału Berlina. (Na zdjęciu aprowiza-cyfny samolot
mostu" .,przęsło
u. s. A.).

--

~·

WIWAT „KV:t.7'VRA ZACHODNIA"
,..

„Syn nleba", cesar1 japo11skl HJro-hlto (na
zdjęciu) jest obecnie zwykłym lmlertelnikiem.
Jego wy.so.kie stanowisko ob jql dyktator Ja•
ponii, amerykański gen. Mac Arthur.

JAK PAN KAZ.l!, TAK _ONI TANCZĄ
„DOBRA MINA DO ZŁEJ GRY"

Minę t.aką robi minister francusk! Reynaud
(na zdjęciu). Dzięki uchwaleniu antykonstytu-

cyjnej ustawy o specjalnych pelnomocnic·
twach - ulobyl on prawa „Napoleona gospodarczego Francji", prawa, które zresztą od·
sprzedaje za miskę soczewicy mauhallowskiej
Charleston w sianie c;arollna jest Jedynym
miastem USA, gdzie - Murzynom wolno (?}
brać udział w ż y ciu politycznym. Oczywiście
~walą" oni wszyscy do Wal/ace'a.

Jedna s IJ.cznyclt konlerenc/f (czyta/: odpraw)
tzw. „H)'' czyJJ bloku marshall'ow&klego. Na
zdjęciu-c!elegacja (czytaj: obsługa) francuska.

Władze brytyjskie na Mala/ach 1aangatowaly
do ~alki .z ~owstańr;:ami - dzikie 'Plemię Da·
Jakow, plemię Judozerców 1 truclcieli. Pogra•
tu/ować takich ,,sprzymlerzeńcó-.y"l

Nr 221,

w sme

Pawel Heriz

PUSTEL,NIA PARMENSKA
\· ,,Pu.&temia Parmeńska" - czytamy to starej, pożólklej „Revue Parisicnne"
e dnia 135 września 1840 r. - jest to naszej epoce arcydziełem literatury idej„. Pan
Beyle napi.!al książktJ, z której każdego ro;dzialu bije do.skanalo§ć. St·uwrzyl
to wieku gdy luckie r.?adko trafia.ją na pomysly w.miosle, po napisaniu 20 tomów niemoykle inteUgtmt<.iych - dziel o, które może być ocenione jedynie przez
umysły napra'llXU} wyższe. Słowem pom Beyle napisał „Nmooczesnego księcia", tuz.pi.sal powieść, którą stworzyłby Machia t>elli, gdyby żył jalco włoski wygnaniec
w wieku XIX .•. Pan Beyle należy do c lity naszych czasów, z trudem można sobie
wytlumaczyć d!.aczego ten pierwszarzę dtny obserwatar, ten wybitny dyplomata,
.który bqd.t w plamach, bądź w sluwaoh wykazal szklchetność swoich idei i zalcres
awaich wiadomości praktycznych, jest tylko konsulem w Oivitta V eochia.
Nikt n4e byłby bardziej od niego godt? y, by służyć Framcji w Rzymie„."

STENDHAL
(Henryk Beyle)

Te zdania, w których zachwyt dla umieliterackich Stendhala został prze
tkany aluzjami do jego niskiej stosunkowr
pozycji w hierachll dyplomatycznej w j~
kiej go utrzymywał rząd Ludwika • Filipa,
są podpisane przez Balzaca. Rzadki to rzeczywiście wypadek, by jeden pi:larz tak tro
szczyl się o uznanie dla literackich i życl<r
wych zasług innego pisarza. Pan Henryk
Beyle - takie jest prawdziwe nazwisko
Stendhala, autora „Pustelni Parmeńskiej"
ujrzał światło dzienne w Grenoble, w roku
1783, w środowisku urzędniczym. Rodzina
jego miała pretell5je szlacheckie. Drugie
wydanie
„Pustelni"
jest
podpisane
przez „Pana de Stendhal"; · w tym wieku
porewolucyjnym najlepsi lubili zaopatrywać
swoje nazwiska przydomkiem szlacheckim.
_ Był to snobizm mało szkodliwy i ostatecznie zupełnie nieistotny, jeśli podstawy
feudalizmu zostały raz na zawsze zniszcz<>ne w dniu, gdy padły grube mury Bastylii.
Rodzina Stendhala zapewne dlatego, że
miała pretensje szlacheckie, nie posiadając
materialnych atrybutów, któreby mogły te
pretensje usprawiedliwić, sprzyjała w okresie terroru obalonej władzy królewskiej.
Mały Stendhal, może dlatego, że podobały
mu się mundury republikańskich żołnierzy,
a może dl.a.tego, że wydar;ieni<t, których
był świadkiem, ożywiały skostniałą atmosferę prowincjonalnego miasta, sprzyjał
rewolucjL Nie przywiązuję zbyt wielkiej
wagi do tych wczesnych sympatii politycznych ale wydaje tńi się, że w epoce wiel·
kich przemian nieraz tak się zdarza, iż potomkowie zdradzają wiarę ojców w.idząc w
nowym, tworzącym się burzliwie świecie
więcej wartości niż w martwej stabilizacji
swoich rodzin. W 1799 r. Stendhal z Grenoble wyjeżdża do Paryża na studia. Gwia·
zda Napoleona błyszczy już wysoko na europejskim niebie i młodzi ludzie Francji
obierają, ją sobie jako drogowskaz. Stendhal studiuje matematykę pod opieką swoich dalekich krewnych - rodziny Daru.
W 1800 roku Stendhal wraz z synami
Daru wyrusza do Włoch w ślad za wojskami napoleońskimi. Przekracza granicę wło'ilką i po raz pierwszy ogarnia go zachwyt, któ
ry trwać będzie przez całe życie. Oto roztacza się przed nim żyzna, szeroka. Lombardia: Mediolan uwolniony przez Francuzów
z austriackiej niewoli wydaje mu się znacznie piękniejszy niż Paryż. W mundurze
francuskim, który dla mediolańczyków był
mundurem wolności, młody Stendhal, krępy, nieładn.v. nieśmiahr. kosztuie nierwjętnoścl

szych owoców zwycięstwa republikańskie
go. Gdy mija era bohaferska, gdy rewolucyjny generał Bonaparte poprzez tytuł
pierwszego konsula (1799), konsula doży
wotniego (1802) sięga wreszcie po tytuł
cesarski i otrzymuje go jako Napoleon I
w katedrze paryskiej w roku 1804, Stendhal próbuje pisać, kocha się w aktorce,
pracuje jako sprzedawca w marsylijskim
sklepie. Były to lata przygód i wielk~ h
możliwości, otwartych przed młodymi ludź
mi mieszczańskiego pochodzenia we Francji rządzonej przez cesarza-parweniusza.
Nadchodzi czas nowych wypraw. Stendhal służy wiernie armii, czuwającej nad
swobodą nadawania
tytułów królewskich
wszystkim członkom nowej korsykańskiej
dynastii, przeciwko której ustanowieniu
głosowało tylko dwóch ludzi: Carnot w
Trybunale i Gregoire w Senacie.
Napoleon rusza na Moskwę. Stendhal jako intendent armii okazuje się bardzo na
miejscu i nawet w ciężkich chwilach odwro
tu & Rosji nie traci przytomności umysłu.
Od roku 1813 Stendhal zrywa z karierą
wojskow,._ Restauracja Bourbonów zmusza
go do przymusowego pobytu we Włoszech,
ale ten okres wygnania był jednym ze szczę
śliwszych w jego życiu. Po kolei ukazują
się teraz pod pseudonimami i pod nazwiskiem, które utrwaliło się na zawsze w
dziejach literatury, choć jest równiet paeudoni.mem Henryka Beyle'go książki o Wło
szech, o obyczajach, o malarstwie tego kraju, który dla autora „Rzymu, Neapolu i
Florencji" był ojczyzną z wyboru. W ;J.817
roku Stendhal wydaje historię malarstwa
włoskl.,ego, opatrzoną dedykacją dla Napoleona - już wtedy więźnia Europy Swięte
go Przymierza.
Po śmierci ojca, którego nigdy bardzo
nie kochał i ktory jego nie kochał, Stendhal odziedziczył bar~o niewiele; w ą_odatku
władze austriackie podejrzliwie patrzą na
jego mediolańskie kontakty z karbonariuszami i liberałami. Policja cesarska nakazt
je litu opuścić Mediolan. Stendhal wraca
do Paryża. żyje teraz jak literat, pisze kii
ka prac kompilacyjnych z zakresu biografi;
podróży oraz znakomitą „Armance". Nad·
chodzi rewolucja lipcowa. Dynasti~ Bour·
bonów usuwa się w cień, mieszczaństwo wy
nosi na tron Orleanów. Szczęśliwsze dni
czekają napoleonidów. Wśród licznych stanowisk do których ich teraz dopuszczają,
dla Stendhala znalazło się miejsce konsula
w Trieście. Ale rząd austriacki, pamiętając
swoje dawne, mediolańskie obawy, odmawia uznania pana de Stendhal na stanowisku przedstawiciela bardzo wówczas liberalnej monarchii francuskiej. W Paryżu
t~· rnczasern uh.azu~ą się „c~e:-wone i t:zarne'' Stendhal otrzymuje ~tanowisko kunsula w Civitta - Vecchia. Nudzi się tu, mimo
blii:lrnści Rzymu i pisze w 1835 roku do
swoj"go kuzyna, Colomba: „„ .wolę przyjem
ność pis:rnia ~lupi;~w, niż przyjemność noszeni,, 11,iamerowanegoo fraka, który k?~ : zu
je ::::::.iemset frank/iw" W Civitta-•:.:clhia
Stendhel skrnca sobie czas pisaniem. Zwraca się do wepomnień młodości i rozmyśla.
nad sobą i nad czasem, w którym mu wypa
dło urodzi6 się i żyć. Tak powstaje „Henri
Brulard" - prototyp analitycznej powieśc:i
- pamiętnika, tak pow!'ltają „Wspomnieniu
egotysty" obejmujące okres paryskich studiów i podróży w okresie Restauracji. Obie
książki rozpoczynają ten świetny cykl
chłodnych i bezlitosnych ocen samego siebie, którymi słusznie clilubi się literatura
francuska w wieku XIX i XX.
Te książki szczupłe i niezbyt może interesujące
czytelnika przyzwyczajonego d(
pełnych ~kcji powieścł Sue'go, mają tę niewątpliwą zaletę, że ratują literaturę francuską przed jednostronnym,
nieco naiwnyµi rpmantyzmem wszechwładn~ w. owej

I

epoce pani Sand. Stendhal Jsze powoli, nie
jak literat, lecz jak dyletant w dyplomatycznym fraku, bawiący się tylko w literata. Nie ma zaufania do czytelników; jego
piękna, mądra, lecz nieco okrutna książka
„O miłości" rozeszła się w ciągu jedenastu
lat w siedemnastu egzemplarzach.
W 1836 roku nadszedł upragniony czru,
urlopu. Konsul francuski w Civitfa-Vecchia
jedzie do Paryża. Tu, między obiadami w
modnej Cafe Anglais i salonami przyjaciół,
pisze swoje „Pamiętniki Turysty" i w „Kro
nikach włoskich" odnawia dawną miłoEć
do Włoch, .pogłębioną przez rzetelną wiedzę
o tym kraju, który był dla Stendhala bliż·
szy niż mieszczańska Francja Ludwika-Filipa. Z tych pomysłów włoskich rodzi się
wreszcie zarys ogromnej powieścL Wśród
starych dokumentów o dawnej Italii znalazł Stedhal zapiski o pochodzeniu wielkoś
ci ruciu Farnese. Dzis jeszcze w Bibli:>' ece
l\arodowej w Paryżu można znaleźć w rę
kopi~mrnnnej kopii owe „Origine delle gran
dam:a della famigllia Farnese", pokryte na
marginesach uwagami autora „Pustelni".
Zasadniczy schemat akcji „Pustelni Parmeńskiej" zawdzięczamy anonimowej kronice z XV wieku. Ale Stendhal oprawił ten
suchy schemat w historię współczesną, a ż:y
cie Fabryce ~o del Dongo podobnie, jak i nie
które rysy wizerunku hrabiego Moska zosta
ło wzorowane na osobistych wsp(>mnieniach
i na autobiograficznych motywach.
„Pustelnia Parmeńska", której pisanie
przerywa Stendhalowi kilkutygodniowy pobyt w Anglii, powstała w Pacytu, w którymś z domów przy ulicy Caumartin mię
c':.y 4 listopada, a 26 grudnia 1838 r. W cią
gu 7 tygodni została aapisana ta ksiipka,
która zawsze wyda wala mi się piękniejsza
i barr2.ic.j ludzka niż „Czerwone i czarne".
Gdy przeczytałem teraz „Pustelnię" na
nowC\, mniej interesowałem się jej treścią,
bardziej natomiast rozmyślałem nad losem
ltisążek, ktore z początku przeznaczone 11la
elity intelektualnej swojej epoki staj\ się
po pevmym okresie czasu własnością najszerseych ma11. Jeśli Babac p1aał w rok.u
ukazania się ,,Pustelni", że jest to dzielo
które może być ocenione jedynie przei „umysły naprawdę wyższe", to zapewne miał
na myśli nieliczną elitę intelektualnll Francji tamtych lat. Jak się to stało, ł.e ta elitarna lektura może być dziś czytana i ~o
zumiana przez każdego, kto zechce się nią
zająć? Myślę, iż dzieje się to dlatego, że
„Pustelnia" nie jest dziełem dydaktycznym
i ze autor w przeciwieństwie do wielu innych autorów współczesnych i późniejszych
nie stawia sobie żadnych celów umoralniających. „Pustelnia" mówi prawdę o histo·
rycznej epoce, której racjonalizm dziedziczony przez wiek XIX z pism encyklopedystów zwyciężał feudalizm. Ale „Pustelnia",
opowiada iąc dzieje Fabrycego del Dongo,
zakochanej w mm pani Sanseverina, hrabiego Moska, karbonariusza Ferrante, despotyczuego władcy Parmy i jego syna, któ
ry dziedziczy po nim tron, a wraz. z tra·
nem - strach przed najmniejszymi pZOakami liberalizmu i swobody, nie jest tylko
zbiorowiskiem postaci ujemnych i dodatnich. Stendhal zapewne nienawidził sercem
i rozumem racjonalisty XVIII wieku, tępe
go i złego księcia Parmy, ale nie waha się
pokazać nam wszystkich motywów, które
kierują jego postępowaniem. Stendhal nie
sprzyja zapewne hrabiemu Moska w okre·
się, gdy ten wykonuje swój urząd na dwo
rze Parmy, ale pokazuje jednocześnie ogra·
niczoną i niską zawiść jego przeciwnikóv.
- liberałów.
Sekret doskonałości „Pustelni Pa.rmeń·
skiej", podobnie jak sekrety innych powieści francuskich czy rosyjskich 19 wieku
polegają na krytycznym, trzeźwym. obiekt;y
wiźmie z jakim autorzy traktują spraw~
ludzkie.
Swiadomość,

że

urządzenia świata są

zmienne i że je zmleniać należy, pozwalają
Stendhalowi zracjonalizować przyczyny
klęsk ponoszonych przez bohaterów „Pu·
stelni". Ale ten sam mądry i spokojny ra·
cjonalizm każe uznać Stendhalowi, że natura ludzka nie jest jednorodna, że istnieją
w nas cechy stałe, nieznacznie tylko zmie·
niające się pod wpływem czasu i środowi
ska: Egoizm, słabość, obłuda, lęk przed siła. Ludzie Stendhala WYDosażeni sa w. kom

pleks cnót i kompleks wad: tylko dlategc
są żywymi, prawdziwymi ludźmi.
Myślę, że literatura, która rezygnuje z
obdarzania swoich bohaterów wszystkimi
cechami, jakie są związane z ich życiem,
nie ma szans przetrwania. Myślę także, że
nauka moralna, płynąca z takich dzieł jak
„Pustelnia", „Czerwone i czarne", jak książ
ki Flauberta, jak powieści Turgieniewa,
jeśli nawet nie działa wprost, to w każdym
razie działa skuteczniej niż moralność tych
utworów, których autorzy z lekkim sercem
obdarzają swoich bohaterów jednym tylko
określeniem i zaopatrują ich tylko w jeden
komplet cnót. Taka literatura wydaje mi
się fałszywa i płaska. Pisarz, który zaleca
czytelnikowi, by rozwiązywał w ślad za
nim problemy ludzkiego szczęścia, musi
mieć odwagę pokazania swojej konce,pcji
szczęścia i nieszczęścia, prawdy i bólu, w
przeciwnym bowiem razie czytelnik pozbawiony prawa samodzielnego wyboru, g<>tów uwierzyć na słowo. Wielka literatura
nigdy nie kazała nam wierzyć. Wielka lite-:
ratura Stendhala, Dostojewskiego, Flauberta, zawsze stawiała nas przed decyzją, kazała wiedzieć. Stendhal, jak może nikt z pisarzy minionego stulecia, rozbił mitologiczne schematy rzeczywistości i podobnie jak
encyklopedyści, choć posługując się inną
zupełnie metodą, postawił nas oko w oko
z realną rzeczywistościll historyczną i praw
dll psychologiczną. W „Pustelni Parmeń

skiej" te dwa zasadnicze elementy bez których nie ma naprawdę: wielkiej literatury,
więc takiej literatury, która jest w stanie
przetrwać i z rąk intelektualnej elity małe
być przeniesiona w masy, są, ze sobll
ściśle złączone i stanowią o doskonałej kom
pozycji tego dzieła, gdzie szyderstwa 2
władzy autokratycznej przeplatają się &
opisami stanów psychologicznych. Ta cała
publicystyczna część „Pustelni" stwarza tło
na którym rozgrywa się: historia. klęsk Fa~
brycego del Dongo.
Jeśli istniej\ w llterat1ll'7A!I jakieś „sekrety zawodowe", jakieś recepty na to, by pisać dzieło doskonałe to pilne' studiowanie „Pustelni" odkryje je z pewnością uważnemu czytelnikowi. W ..tym sensie zapewne Balzac mówił o elitarności Pusteln!"
i z bł myślą Stendhal, kończąc swój ręko
pis, poł00ył na nim napis angielski „To
heppy few", oo znaczy - „dla szczęśliwych
wybrańców". Jeśli istnieje sekret, który
sprawia, że książka napisana prned 100 laty dla „szczęśliwych wybrańców", staje się
dziś własnością czytelniczych mas, t.o sekre
tu tego szukać należy zapewne w tym, że
,,Pustelnia Parmeńska" mówi prawdę o
człowieku głosem tego samego zwycięskie
go racjonalizmu, który przez dziesiątW lat
domagał się, by garstka „szczęśliwych wybrańców" ustąpiła miejsca zwyczajnym ludziom, którzy podobnie jak bohaterowie w
książkach wielkich pisarzy ponoszą klę
ski, osiągają zwycięstwa, żyją życiem praw
dziwym w zetknięciu z rzeczywistością, a
co ważniejsze - żyją z pełną świadomoś
cią, iż ta rzeczywistość jest trudna, skomplikowana . i nie zawsze człowiekowi życzli
wa.
Jeśli sekret wielkiej literatury istnieje,
jeśli potrafimy nieomylnie klasyfikować
książki, jeśli nie niszczy ich czas, jeśli nie
umierają one w naszej pamięci w godzinę
po ich przeczytaniu. to dzieje się tak dlatego, że w tych książkach została zamknięta
wiedza o świecie i o ludziach, podobna do
naszej; wiedza, której ufamy bezgranicznie, gdyż sami sprawdzamy ją nieustannie
w naszym własnym życiu. Książki, które
są. syntezą najszerszych i najbardziej roz- „
ległych doświadczeń, książki, które nie wa!
hają. się nam opowiedzieć o goryczy i trudzie tych doświadczeń, książki, ~dzie zachówano proporcję i życzliwy umiar w ocenie
ludzkich zasług i błędów, będą nam towr
rzyszyły zawsze i mimo okrutnych prawd,
jakie w · sobie zawierają, będą nas uczył:
rze-;zywistego optymizmu. Napisałem „mtmo", a.., właściwie wydaje mi się, że nru.''
żałoby napisać: „dzięki okrutnym pra'."
dom". I ·to jest pe~e cały sekret „Pustelni Parmeński~j".
Pawel Hertz
,,Pustelnia Parmeńska" Stendhala uka
eala się w nowym wydaniu, w przekladzie
11
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luclwllc Jerzy Kena

Marle Twollt.

Między nami po~tami
:Patrz, Jak

......

m6wił

ładnie

aa

(fragment)

twteafeł

poeta poecie _

Doktór polożyl dokułMnt, m6włąo1
Dla ~ ~7oic1ł tta~
.ą rozko8zą je.!t natraf~ na tury8t6w ~
- N o, to Ja to Ameryce tołdywolem
merykań3kfoh, albowiem Amerykanie d.e~ chlopc6w czternaatoletnich, którzy lepie3
wią ~ CZIJSto to ogó~ i rozwijają takie nie pisali.
poapolite ZMOby uczucia i wzruszeń przed
- Ależ to -8lawny Krzyn_
relikwiami o Krzyszofie Kolumbie. Nasz
- To mi wszystko jedno. To aą najokrorpnewodnik· t~ ULCzql ~ !lie8pokojnie poniejsze bazgroły, jaki8 to ~yciu widziałem.
ruazać i przebiegały go takie drgawki jak-

st różne k6łka, q gniazdka.
Na ziemi 1 na gwiazdkach.
Orga.niacja.I Człek tyje.
Kwiatu!zk:i wfcha. Pije.
Słoilce mu 8wl.eci • wysoka.
Ptaszek mu Smiga w obłokach.
Sny mu Bit czasem poSnitDziewczyna. M& we tnie coS • Dit.
Czasem wiaterek prsylect.
:Myal

błyśnie.

Myśl

byl Ni6 myślcie znowu, że nam byle czym zar
imponujecie, dlatego ~eśmy cudzoziemcy._
Nłe jesteśmy głupcy! Maci8 jakie próby
- Pr~ panów - f>OWiada - ~a mną, porządnej kaligrafii, to daMajoie, a nie poka~ wam list napismiy przez Krzysztof a to jazda dalej!
Kolumba. Napisatny przez niego .amego1 jePojechaliśmy. ~~~ był moon.o
go wla.mą r~ką.
l'mieszany, ale postanowil jeazcu apróboZaprowadził naa do ratusztJ. Po tołelkłm
wtUS. Mial w zapasie 03tatrn środek oo' ono
BZUkaniu klu~y i ot'llMraniu mnóstwa i:am lomienia nas.
k6w, roztoczono przed nami 6w tołekowy
- PrOBZ§ pa.n610 Ila mną - ~yl.
ł poplamfony dolCument. Przewodnikowi
oczy tWiłysly. WyaK.alawal pr%6d nami ł pu - Pok~ wam wspaniały bimt Krzyazto/a
Kolumba. Wspaniały, nadzwyczajny/
kajqc palcem w pergamin wola.li
Zaprowadzil M3 przet! piękny bi'lt3t '(wr
- A"'- miSwikm f}4nOm, Oeyl
prawą byl pi1Jkny), od8tąpil parf kroków
®' Pron~ fH)frzed, oto piamo K~ntofa
KoZumba/ Bam Je p'3al, sam, wlaaną rf}kql i przybra}, POZłJ peMą ~hto11tu1
- Ach, panot!M, prosz~ patne", Ja.kiź
B~aZiśmy Ja1c l!wa glaf111, Doktór og'lądal
tołeZki,
tospanialy b•uat, jakit tń§lony piedeaumiennłe mommlcrypt, f'Oct:em po ~
8łal/
U bo~MUJgo oca:ekiwamia - rukll
Dokt6r ltOlotył monokl (kupion11 ąeoJa,l
--.WA. tołf}C, 11.m, Am, Ja'lc eł§ tsa.eyioa ter.
nie
na podobM o'l«lzje).
patł, oo to pi.sal'
- Ach.a. - powiada - ~ jale tolMci- Krzysztof KOJumbl - Blcwm11, toł6Z7ei
tołfJ nazywa}, ~ ten dżentelmen'Krz'!jntof Kolumb.
- Krzysztof Kolumb. Id trWwRem:
·
Znowu dłuższe badonłe.
toł611ci Krzysztof Kolumb!
- A więc to on :Sam pi3a1, czy Ja,k1
._ On sam pisal1 Krzyat:tof Kolumb. Jego
- Wielki Krzysztof Kolumb 1 A o6j on
wlaaM pi.mw.
tak~go wielkiego uczynil'
polknąl ~
oż~ i niepokoju.

by

za.śmieci.

, I • tego 91.t robi zbrodnia.
I lu na ka.rtkf. Oo dnia.
Jedna kartka. Dwie kartki.
Płynie iycia bieg wartki.
Miesiąc po prostu to mig.
Pięć kartek. Szeaó. I tomik.
Idziesz. M6willz. "Wydawco!
z tych rękopis6w spraw eor•.i
A jakie. WYdrukuJło
Opiszło Rozrek:la.mujf.
:Rozejdzie Bit triumfaJDie,
na ojczy!niane ksitgarnie.
I tam (ai przykro wierą6)
proszt ja pa.n.Gw, leży,
Lety. Nic lit me klei.
A w koło „pa.ntha rei•"•
Nowe prądy 1 style.
Nie moda na idylle.
Natura.lnie robisz ch'W)'ł '11.
Ucieka.u do KO;NFLIKi'lJ'.
:Recepta jeet stara. Prosta.
OGOl.t contra JEDNOSTKA.
A w koAcu m6wisz kolego:
NAlł.OD NIE DOROSZ. DO '!BOOI
Oj dolo nasz&, dolo!
;we~
WOKIEWIOZA - WOLĄ-

~
I

Pełen

I

\

Był

matera.o.

""praw

-

r
t

Turyści amerykańcy

czlowleL

WE.SOŁY GŁOS

Był człowiek. przyzna6 trzeba,wyjątKoWft
który szanował przepisy wszelkie:
Po ufyclu pociągał za. rączkę,
przed utyciem potrząsał butelkto
Nie deptał tra.w:nik6w. Nie zrywał kwiatków,
, I na parka.naclt. nie lepił plakat6w~
Nie przewoził w przedziale przedmiot6W JU.ell.~

W zwlqzku ze wzmolonq komsumcjq alkoholu
w Łodzi

[~

Id

.trWU.

~ łatwo pa:tnyeli,

„Mocno puk.a.6!"
J)zwonił.

~·

- Odkrył Amerykę' No, to ni6 bardeo
pr~olme. Wszak my prosto • A.mery
ki, a nic nam o tym nłe mówiono. Krzy·

cm

sztof Kolumb, hm. iadns nazwisko...
jeszcze ty~'
- Nie, do dłabla, trzy8ta lat tern.w wmari.
- A e czego umarł.'
1 - Nie wiadomo. Nis mog~ ~
- Może • ospy'
- Nis wiadomo, prosą panów, nie tołodomo z czego umarl.
- Ze azkarlatyny'
- Nis wiadomo. Mooe. MU84al • 011egoi
umrzoo.
- A t'oddoe tui'ł'

-

Nnnie.„
A.ha, a gclsM tu

t -

błt.Wt, a gtkłe f)łeM

atal1.
- Banta Marla!- 'l'o błu.tt, o to ,W.
3tal/
- :Aha, teł~, tołdz~. Bardzo azczęśltwa
konibilnacja/ Ozy to pierwszy raa w życiu

ten pan znalazl si§ na biukie'

Ten dowcip byl ~pełnie atracooy. Kt6r31I
cudz;oziemieo pozna się na aubtemo8cł amerykańskiego humoru1J
NafbaTd.eiej uprzyjemniZUmy lycłe nasu
mu rzymskiemu pruwodnikowi. WcwraJ
3pljdzili$my kilka godzin to Watykanie, to
tym oceanie ciekawych rzeczy. 011.wilamt
zdawalo ~ niepodobieństwem nie wyrasw
ani cienia podziwu. Jednak udalo się nam
zapanowtUS _nad sobą. Tego nie dokazał &
pewno8ciq przed nami 10 Watykani6 ta.den
turysta. Przewodnik byl edumiony nad
miar~. Odpadły mu nogi od biegainia, tak
si4J b18dak wy3ilal, aby ma~źd nam Jakq8
nadzwycui1no~. Wszystko naprómo/ Ni6
okazaliAmy na.jmnłejszego •ainteresowania.
Na08tatek eachowal to, co sam~ ea
ddw Mjwięk8zy: królewską mumif egipakt.;
( coprawda chyba najlepazą to A~ caZaprowadził tla3

lym).

tam ł był pewieft

1D1Jgr<meJ, le ~kal ~A6 dawnego unio.riMła.

id nabitej lircdf

Pukał~ ,,ProlzO dswomi!fłll
.-

.,,Ni• rozmawid il

motiohJłcaym",

.,Prsecliowa! '6!let Ila iontroli
,,Nie przecbodzl.6 ~

,„

tor!" Nie

gmolJIC*nł.6

Nie Nekł alii
l[llłowa.

clladzał.

Rysunek bH podpln

ABY WYGLĄDAC MŁODO„.
INICJATYWA (W MIEJSCU): Aby wyglądać młodo,
powinien pan codziennie
wstawać o godz. 1-ej rano, a nie jak dotychczas o 7-ej wieczór. Ujrzy pan wtedy
nareszcie tzw. światło dzienne, a wiadomo przecież, że ludzie przy ujrzeniu św/a·
tła
dziennego
wyglądają
zazwyczaj
mlodo„.
SFAŁSZOWANY MIÓD

LEON KORNIK (ŁóDZ): Aby przekonać
się, czy miód nie jest sfałszowany, należy
łyżeczkę miodu rozpuścić w ćwiartce sp/·
rylusu. Wypić duszkiem, co prawdopo·

dobnie dla pana nie przedstawia większe/
trudności t po upływie pewnego czasu oddać do analizy„.

Jak "4ą10CI eł§ hM cUeot-

aft P

WoaZ. eł§ tde naąwq,

-

Aha. Tutaj woaon21 I

-

Nie, mumia egłp8ka..

Aha. ll'ranctu fnOt61
Nie, mil ll'rancu.s, a.m Ravmtanm. &J.
• Egiptu.
Rodsm • Bgipt.I Nłgd1J ~ ~

Oo 11a apok6jl la-,. ~ud aobq.
Ozy on Juł "'8 '1JJ6'
- Od ~'lt. t y „ lat/
Doktór M/11'1 nucti ft§ ku ~U,0wł.
- 0'11 fo ma ~ łakiłe poatWo1C'>
Traktujecłe ""' Jak 01Młlcsyk6w Jakich, cllatego 168my cudzoziemc71 ł ch.oem~
Bit cugoA nauczy41. Bljdzteoie nam pokasywtUS wasze 8tare szkielety 'I.„ Do atu pq.1
fur beczek piorunów, młalbym ochotg. J e.fh
macis jaloi6 porządne ~u ewlokł, dawa.Jcie tu earaz, a nie to .•. na kOści Wassyngt cr
na, wygarbuj§ wam ak6r§,
~tacie!
•

me,

Poradnik Kosmo-etyczny

coś przykleić."

N""""10

!"'"

M108U.

lem. Ob01J Ja,Tą.§ kraJ. Mumia.„ hm, mumia..
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PIBL'IJGNACJA RĄK
KOM. S. (WARSZAWA): Ma pa.ni IU·
pełną rację, na ręce w dzlalef.szych cza·
.sach
trzeba zwracac! uczeg61ną uwagę.
Jest rzeczą nadzwyczaj po.tądanq, oby ab80lutnie wszyscy mlelJ czysrB ręce. Zga·
dz.a.my .się w tym względzie w zupełności
• panlq.
•
Aby osiągnąć czystoJć rąk, nalety w
pierwszym rzędzie mleć tzw. telazne 10sqpy, a na3tępnie wy.1Jtrzegać się wszeJ·
kiego rodzaju okazji, aprzyjajqcych jak wJadomo - ich zabrudzeniu. Wydoje
sJę nam, te smarawanie rąk (komuś) nie
jest wakazane i może doprowadzld do
przykrych konsekwencji. N.ie radzimy tak
te smarować rąk (włcumych) klejem .sto·
Jarskim lub syndetikonem, po.niewat po
takim zabiegu łatwo a.lę może do nich

-

dem
-

szanował cudzy CZd,
za.ła.twil spra~ ł opu'clł nas„.,.

trzy latał

'°"°

.A.Aa,

Mt.mMa egipak

I wre8Zcle -

nmarła ma.JlłA' niespełna

Ja7c

-

teim..n t

Prrdowal,

pluł

Albowiem ta mlł& ozdoba hla&i

'°"'""·

- Pronf
Mum4a.
Monokl wyatąpil na widowtlłf ~

na podlog~ Psów nie wprowadzaL
Zostawiał to miejsce w takim stanie,
w jakim je zastał§ chciał,
Gdy ujrzał napis: „Nie wolno pa.lid" na Acłanł6,
J ak!e by pa.li~ śmiał!
Nie !tawał w wejściu. ~ Pl'!l'Wll ~
I nie wyehyłał się z ok.na wa.g<>.n'IL
Nie

Bc'lt. pmiowł6 - ~ N •gor~
- PrzecW to, do Ucha,
chyba wseyafkim toiadomer od.kryl Amery-

n~ pr~dnik.

ZMARSZCZKI
ZOSIA (GDYNIA): Aby unflcnąd smarn
neJc, Ale naJety •ft marncsyc!."
GĘSIA SKÓRKA
&TROSKANA
POLCI.A.
(WRZBSZCZJ;
Przyc1ynq gęsie/ lk6rki, 1'..fóra, jale panJ
Mm pisze, nawiedza pa.nJq JcJJkakroktle
w cJągu dnla J lcJJkadzJesląt ra1y ,.. cJqgu
nocy, :n.te mo:te by6 nlo Innego, jak tylko
.nienormalny J nieetyczny I.ryb lłycta. Dolegliwość ta Z11ana jest uentą od dawna
Jak.o tzw. „pieter", Wątpimy, aby Kom.Js}a
Specjalna potrafiła panią s tego wyleczyć.
Raczej przeciwnie„.

WIERNOIO
B:uapletowa'ldeJ mnarl lqł. :Biedaczka.,
płacze, W'lld.ycha. i lamentuje wobec qlliadld:
- Ach - !a.li llit - moja pa.ni Bielicka,
nawet pani sobie Die W}'Obra.ia, Jak teamy Bit
se I. p. starym kocha.li! eymmy Jak w raju. ••
jak dwa gołąbki,„ wiernie 1 bogobojnie, a
tera.z„ teraz lftf CZUjf taka OpwlZCZOna,,,, Jlic
mi po mm me sostalo, mpełnie Die,,.
- Jakto - nic? - dzi~ lit ą.si&dk& Pniecie! ma pani dwoje dzieci?
- Ach, moja pani zawodzi Kuazpie- - - - - - - - - - - - -- - -towska - NA WBT ONB NIB BYł.Y JEGO!
OSTATNI RAS
POJ:iOIE WSi'YDU
J'olfas!11sk1 sja.d,ł pewnego ra"-1 ln1adanie
Ja.n Brudzi:dsld stara llif o rtkt Pewnej w jednej s łódzkich restauracji. Rachunek
obywatelk:l, co do której - Jak to sit m6wi wypadł ba.rdzo słono. Po uregulowaniu, Fol- chodzą niedobre słuchy
fa.siliski • prost do siebie kierownika przedRię
- Hm, hm, - dra.pif sit 'W' głOWf prsyja.- biorstw&, & gd7 ten sit zjawił, pyta go.
ciele Brudzi:dsk:lego - ie t.e:t ty, Jasiu, sit
- Ozy pa.n jest dyrektorem tego przed·
me wstydzisz? Pizeciei ona bidzie mia.la. siębiorstwa. 7
dziecko?
- Taki Czym mort słuiyć?
- A czego bym llit miał wstydzi6? - od- Ale czy pa.n na.prawdt nim jeste47
powiada Brudzi:dski - PRZEOIES 'l'O NIE
- Alei tak - odpowiada ze zdziwieniem
ZE MNĄ.
za.ga.dnitty.
- W ta.kim razie _
proszt mnie 11.ActALIBI AMEltYKA$SKIB
llJIJ!ćl
Farmer w Texasie 1a.strzelli qsiada.. WyA gdy zaskoczony tą ntespodziewan~ pro
straszony telegrafuje z prośbfł o ratunek do pozycją kierownik
zakładu
ga.stronomicrnego
znajomego adwokata, zamieszkującego w mienie umiał w zakłopotaniu zna.le.M słów, Fol·
&cie oddalonym o 500 kilometrów.
fas!Aski rzekł wreszcie • wyrzutem:
Po upływie pięciu dni otrzymuje depeszę
- No, UśCiśNIEJtE MNIE PAN, BO
od adwokata:
JU! SUJ WIĘCEJ NIE ZOBACZYMY NI- Przysłać pięć tysiQcy dolarów, 11top - GDY! I
przywożt ze sobą dwóch świadków, stop, kt6
rzy za.świadczą o patlskiej niewinności, stop.
PO AME.RYKAlll"SKU
POMOC LEKARSKA
Rzecz dzieje się w amery'<r" '"111j rnst:.i.u.
Kuszpietowski jest u okulisty.
racji.
- No, 1 jak panu pomogły szkła., które
On: Kocham sit Glorio, a czy ty lllnie
panu przepisałem? Ozy w dalszym ciągu kochasz?
widzi p11.n te migające punkciki przed oczami?
Ona.: Tat. Ko cham cif, Jimmy.
- Tak, panie doktorze, ale dzięki t)'Jll
On: Kelner Prtc\ko PASTO:& NA
e1kłom widłlł Je o Wiele WY..:ratu.ieJ,

„

RACHUJ KOLEtANKOSTOKROSTKA: Radzimy nie /eAd mu·
sztardy J chrzanu. Po miesiącu llczba krostek zmniejszy aię do pięćdziesięciu.„
USUWANIB DEFEKTÓW
NIETUTEJSzy:
Wszelkiego
rodzaju
pieprzyk!, brodawki I wrzody na ciele
społeczeństwa można by wunqć tzw. roz·
palonym żelazem. Jest to jednak metoda
średniowieczna i niehumanitarna. Obecnie
z powodzeniem stosuje się hermetyzację ·
t separatyzacfę. Zab i eg/ te są prawie bez·
bolesne. Adres: Milenctn, Ogród Pracy„.
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Wszystkie czytelniczki tudziet czytelnl·
ków mających jakiekolwiek wątpliwoścl
lub dolegliwości natury ltosmoetycznef,
prosimy o zwracanie się do nas, a my na
łamach PORADNIKA będziemy-się starall
w miarę naszych możliwości udzielać od·
powiednich wskazań i porad„.
REDAKCJA „WESOŁEGO GŁOSU"
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Wszystkie pragnące pracować kobiety
majq dziś wszelką możność uzyskanfa fachow ego wykształcenia na specj alnyc h kursach za w odo wyc h
·
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Dla dobra dziecka
W ostatnim numerze Dziennika Ustaw o·
nowela do dekretu o aktach
stanu cywilnego, która likwiduje dotychczasowe przepisy, powodujące upośledzenie dz'. e
ci nieznanych rodziców. Nowe decyzje wpro·
wadzają również ułatwienia dla aktów przy·
sposobienia czyli adoptcwan '. a dziecka. Do·
tychczas istniejące luki w tym ustawodaw stwie niejednokro tnie były omawiane na ła·
mach naszego pisma, czy to· w form:e listów
do Redakcji, czy też w formie artykułów.
Ostatnia nowela do dekretu jest wyrazem
ciągłej pracy naszych prawodawc ów nad wy·
pełnieniem luk naszego ustawodaw stwa.
Obowiązujący dla dzieci nieznanych rodzi·
ców przepis prawa o aktach stanu cywilnego,
umożliwiający im posiadanie aktów urodze·
n '. a takich jakle początkowo dla dzieci po·
chodzących z małżeństwa - zawierał pewną
lukę. W przypadku, gdy dzieckiem zaopieko·
wali się małżonkowie - imiona ich były wpra
wdzie z reguły wp isywane jako !miorta ro·
dziców dziecka, jednakże rubr:yita dotycząca
nazwiska rodowego mężatki pozo~awała pu·
sta co odrazu nasuwało podejrzenie odnaś·
nie' pcchodzeni a dziecka. Nowela usuwa tę
lukę, polecając wpisywać nazwisko rodowe,
mężatki obejmu j ące pieczę nad dzieckiem
jako nazw'.sko rodowe matkl dziecka.
Ponadto usunięto obowiązek ogłaszania w
Monitorze Polskim o wynikach postępowania
wyjaśniającego sprawę pochodzeni a dziecka,
jako niepotrzebn ie komplikujący i podważa·
głoszona została

towego kostiumu, druga wizytowej, długie}.
ciemnej spódnicy. Tę ostatnią uszyjemy z ko
roll.ki.,. i jedwabiu.
torebka, pasek, pantof,l e itp. Na :zalęaonych
W lym 6ezonie jesienno • zimowym joako
ry6unkach widzimy wzór torby podróżnej i strój po,południowy będą noszone •trojne
blu
popołudniowej, dwóch pa5ków, paraso1k.i i po zki, uzupełnione długimi ciemnymi
wą15kimi
dróżnego lusterka. Niektóre z tych szczegółów lub też bardzo kloszowym
i spódnicami spoDz!A przedstawia my naszym czytelnlc-zkom stroju kobiecego mogą zostać wykonane
w rządzonymi z jedwB"biu lub wełny. Nie naraża
wzory modnych drob iazgów toaletowych i blu domu. Do nich należą zarówno paski,
które jąc 6ię na większe koszty, nie będz.ie nam
zek.
sporządzimy ; ze skóry lub f.ilcu,
i torby. trudno tego rodzaju toaletę sporządzić, gdyi
Kobieta jest elegacko ubrana wówczas, kle· Torbę podróżną zrobimy z filcu, ajak
popołudnio kaida z nas posiada w swej garderobie 6tare
dy na całość jej garderoby 6kłada się nie tyl- wą z jedwabiu.
sukienki, które do celów przeróbkow ych jeko nowa sukienka ale t właściwie dobrane
Blu'Lki będą uzupełn.ien.iemr plerwua epor· szcze się do6konałe 11.adajll.
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ją!JY całą procedurę.

W'c.żny również dla dzieci nieznanych ro·
dziców jest drugi punkt noweli, dotyczący
aktów Ul:odzen'.a dzieci nieznanych rodziców
sporządzonych przed dnieln wejścia w życie
prawa o aktach stanu cywilnego. w myśl
tego przepisu właś~iwa władza administra-

cyjna ogólnej II instancji wyda na wniosek
_dziecka orzeczenie o tym, jakie dane mają
'być wpisane do aktu urodzenia. W ten &po·
sób umożliwiona zostanle rekonstruk cja akt,
będących często wskutek złośliwości organi·

N 11 dz a i n ie w o I a kob ie I y I u re ck •I e I

!~~ał; ż;~:~mentem piętnującym •• znajdę"

Jak na urą9owisko najwlęk8za ulica Konstanlynopol a nosi nazwę „Ulicy N!epodległo·
ści". I mimo, że stanowi ona głównll arterię
stolicy Turcji, - tureckie 6ą tylko żebraa·
ki przed .w ielk imi .s klepami i prostytutki na
ro~ach uhc'. natomiast wszystko .Inne co widz1sz na ulicy - to amerykańskie. Ogromne
plakaty re~lamują ameryka~kle: filmy, gumę do żucia, wyborowe ponczochy i :iawet
L
.
znany napój „cola-cola".
st.o powodow.ał !eh. r~zygnacJę. z prz~sposoble·
Bo też przecież Turcja była na równi z Gre
ma. ~a~tąp1en.e 1m1on . rodziców f1z~cznych cj ą pierwszym krajem, który zaznał
rozko·
przez 1m10na przysposabrnjących - mewątpli szy „pomocy" amerykańskie/. Zamykają
się
w ie przyczyni się do procesu włączenia dziec· przeds i ęb i orstwa tureck ie, bo rynek jest
za·
ka do jego nowej rodziny.
walony towarami amerykańskimi, ludzie tra·
Widzimy więc że nowe prawo w przecl· cą pracę, a p i erwszeństwo w tym mają , rzecz
wieństwie do danej obowiązującej idzie na jasna, kobie(y. Więc cóż pozostaje. Nędza,
rękę dziecku nieznanych
rodziców, które głód, ~andel swoim ciałe.m.
przed wojną należało do Istot upośledzonych
W ciągu j~dnego m1e51ąca - dono~ gate·
i pokrzywdz onych przez społeczeństwo. Na· ta „Menleket - w Stambule .7.atrzymano
600
.
prostytutek , a w tym 400 zarazonych choroba·
s 7,e us~awod~w.stw~ zr~W?UJe ~ prawach mi weneryczny mi. A ile nie zatrzymano
ł
wsz~stk1e dz1eC1, rnezaleznie od ich pacho·
Zakłamana moralność kapitalistyc zna nie
dzenia. (m.z.)
przeszkadza bardzo zresztą misternej grze.
Do prz,eplsów prawa o aktach stalm cy·
wllnego wprowadzo no nowy artykuł, posta·
nawiający o tym , że w razie przysposob ienia
dokonanego wspólnie przez. małżonków dane
dotyczące personali! rodziców zastępuje się
danymi dotyczącymi przyspasab i ających. Jak
wykazała praktyka, dotychczas owy brak przep isu tego rodzaju wywołał duże rozgoryczen ie
wśród pragnących przysposobić dziecko I czę-

I
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!:_z11 zoaod y

dzielą się

Z jednej •trony ,,utrzymuje sięN kobiety,
zmuszone przez nędzę do uprawiania hańbill·
cego procederu, z drugiej strony prasa turec·
ka prowadzi po proetu propagandę prostytu·
ej!. Gdy bierze-sz do ręki czasopismo „Akba·
ba" znajdzieu na większości jego kolumn jeden ciągle temat: że 6zczęściem kob iety, że
jedynym jej wyjściem, że 6ensem jej istnienia
jest znalezienie sobie bogatego męża, a naj·
częściej powtarzająca się llustracja to-w cią
gie różnych wariantach ale ten sam stale o·
braz - roznegliżowana mł-0da dz iewczyna w
objęciach wyeleganto wane.go 6tarca. W ro·
botniczej rodzinie tureckiej wszyscy pracu j ą,
a jednak głównym pożyw i eniem ludzi pracy
- jest chleb i cebula. W kraju tym nikt n ie
wie, co to takiego żłobek lub przedszkole . Bo
i pocói tu '!Te6Ztl\ takie urządzeni a, 6koro dzie
cko robotnicze zaczyna swoją pracę w wieku
'1 - 8 lat, skoro 5 procent ogółu zatrudnia·
nych robotników to dzieci w wieku od 8 do
10. lat. Szczególnie dużo dzieci pracuje w prze
myśle tytoniowym ł •Włpkienntczym. czę5to
jednak spotykamy dzieci tragarzy, obju-
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Ko bie ty pra cu jq" W me tal urg ii
kształcenia zawodoweg o kobiet po
ważną rolę odegrały kursy szkoleniow e orga·
nizowane przez Ligę Kobiet. Poważne fundu·
sze na ten cel przeznaczyło Ministerstw o Pra·

W akcji

to jeszcze trochę eksperymen t. O pracy tej I się do uruchomien ia dalszych „eksperyme
n·
grupy kobiet kierownicy przeqsięl>iorstw i talnych" kursów 6zkoleniow ych, przygotowu
majstrowie wydają jak najlepsze opinie. O· jących kobiety do przemysłu elektrotechn ·
icz·
hecnie przechodzą one szkolenie praktyczne- nego. Kobiety I w tym przemyśle
po należy·
cy i Opieki Społecznej. Szkolenie szło dotych poczem wiedza ich zostanie uzupełniona
na
czas po linii przyspasabi ania kursantek do za teoretyczny ch kursach . Departamen t Zatrudnie tym wyszkoleniu mogą oddać nieocenione U·
sługi, uzupełn i ając szczupłe kadry fachowców
wadów t. zw. kobiecych: konfekcji , przemysłu nia w Ministerstw ie Przemysłu przygotowu
je w tym przemyśle.
zabawkar-sk iego, dziewiarski ego, kwieciarski e·
go itp. Przeszkolon e kobi_ety, o ile nie znajdo
wały zatrudnieni a w Państwowych albo ·spół·
dziekzych zakładach produkcyjn ych - orga·
można sobie zaoszczędzić wiele energii
n i zowały spółdzielnie pracy.
Kuchnia to warsztat pracy każdej nie111<1l ko najbliższym sąsiedztwie pieca. Nie moz~
być
Ilość niewykwali fikowanych zawodowo ko- biety. , Odbywają się lll dwie najglów11:e.1sze
on ustawiany przy dwóch przeciwległych
b iet dotychczas je~t jeszcze w Polsce lak po· czynności gospodarski e: przyrządz.;in 1 e pQs : ł- śc i anach kuchni lub na jej krańcach,
gdyż
ważna, że byłoby n i ewłaściwym szkolenie ich ków i zmywanie naczyń . Jeśli organizac.ia tych
zmusza to kobietę do nieustanneg o chodŻenia .
wyłączn i e po linii zawodów uznanych za „ko zajęć została żle pomyślana . pochla n id ;ą one Z tych samych względów
również
zle:w czy
biece". Ostatnio zdecydowan o przeszkalan ie dużo czasu. Obliczono, że samo przygo~owywa zmywalnia naczyń powinny być umieszczon
e
kob iet do zawodów do niedawna wykonywa- nie posiłków przy dobrej nawet orq:inizd,'ji obok stołu kuchennego. Pamiętać też
należy
nych jedynie przez mężczyzn . Doświadczenie ·z ajmuje przeci ętnie około 3 godzin dzie:i.aie , _tym. że rozplanowując rozmieszcze nie sprzę-o
wykazało, że kobiety przyspo-sob ione do pra· a zmywan ie nieomal półtore.i godziny. Każda
tów w kuchni że obok zmywalni lub wanien
cy w metalurgii, budowniclw 1e i przemyśle e- gospodyni, dbająca o wlakiwe rozło1. ~ nie ki na mycie naczyń powinno być
zarówno
lektrycznym doskonale w tych zawodach dają swych za j ęć chętn i e wprowadzi wszelkie udo przygotowa rie mie jsce na brudne naczynia
,
6obie radę . Dziś szkoli się kobiety -dla mela· skonalenia do ·pracy wykonywan ej w kuchn i, jak i przewidz:an a prze6trzen aa
fldadanie na
lurgii do prac przy tokarkach. rewolwerów - jeśli tym sposobem uzyska ekonom : ę czasu i czyń j uż umytych.
kach, wiertarkach . gw intowaniu. frezowan ;u, wys : łku . W szwedzkim Instytucie Badań nad
Niezbędna w kuchni szafa na produkty spo
nacinaniu pilników i malowaniu.
Gospodarstw em obliczono że kob ieta spMzą· iywcze oraz naczynia kuch e nne i stołowe
po
Kob iety zgłaszające się do pracy I szkole· dza j ąc po<S ilki dla rodziny kilkuosobow ej wy· winna być także um ieszczona blisko miejsca
konu je 1370 ruchów, z których w i ększość pracy a w i ęc stołu ku chenn~o i kuchni.
Na)
n ia w przemyśle metalurgtcz nym podlegają ba przy stole kuchennym .
praMtycznteJ było b y do tego celu zastosowac
daniu w poradn'iach zawodowyc h. 60 kobiet zo
W .emy. że dozorowani e gotujących się po· szafk i w i~zące na śc i a'.1ie nad stole~ kuch
en!
s t ało już sk ierowanych w Warszawie do pra· traw
odbywa & ! ę równone ś n i e z pełn i en : em nym - Kazdą pracę . ktorą gospodyni ma wycy w fabrykach metalurgkz nych 1 warszta· licznych innych czynnoŚ<:i
gospndarcz y\h . Z k?nać V.: ~uchn.i, tr~eba obmyślić. skrupulattach. Pozo-stają one stale pod oh.-e 1wacją ,le- tego też względu stół
kuch „ nny, główny te • en me. gd yz J.ed ynie wov.:c~as zostani.e wykona
łtarz.y, gdyż zaL1udnimi e kobiet - w - meta'lu1giil pracy gospodyni
powinien .. być położony w na dokładnie i pay mm1mum wy&11ku

Gdy ·praca w kuchn i jest rozpl anow ana

czo.nych nieproporcj onalnymi do ich wzrMtu

ciężarami.

• Na ,,'U·Ilcy Niepodległo~d„ epotykau dzł„
kobiet wiejskich, przybyłych ~o m!a.6ta w poszukiwan iu pracy. Ohłop turecki nie
może bowiem wyżyw i ć 6wojej rodziny, gdyt
musi wyżywić 33 tysiące ob6urników i boga•
czy w iejskich, gdyż niemal dwie trzecie ewo
Ich dochodów musi oddać na podatki.
W gazecie „En! Sabach" niedawno ezytalił
my artykuł pewnego nauczyciela , który przeprowadza! na wsi rejestrację dzieci w w ieku
szkolnym. „Nasza córka do szkoły nie pójdzie.
Sprzedamy jq" oto odpowiedż, którll naj·
częściej 1;łyszał podczas rejestracjL Cóż więc
dziwnego, że tysiące wsi tureckich w ogóle
nie ma 6Zkół, że na każde 6to kobiet tylko
dz i esięć umie p i sać i czytać.
Jak ognia boi się reakcja turecka równouprawnieni a kobiet I wszelkiego Ich kontaktu
ze Swiatową Federacji\ Kob iet Demoltratyc znych. Prasa donosi, że brak równe>u.pra.wnienia kobiet - to 6zczęście dla kraju. Oto co
pisze gazeta „Eni Sabach": „Jak donoszą, usiątki

kazało się

rozporząd-zenie zabraniające

przyj-

mowania kobiet do pracy w urzędach pań·
stwowych, 6amorządowych i innych. Wydarza
nie to niewątpliwie przyniesie korzyłć
6°tkim dziedzinom życia Turcji. Gdy nie bę
dziemy dopuszczać kobiet do pracy w naszych urzędach l organizacja ob - w kraju na
stąpi ogólne ożywienie i rozwój ..•"
Nie cale spoleczefl<Stwo tureckie zgadza słtt
z taką „koncepcją". Nie godzi· 11fę na to ko·
bieta turecka. I dlatego właśnie, ie 6ię na to
nie zgadza, że poc.jnosi gło<S protestu i buntu
- na długoletnie więzienie -zostaje 6kazana
pisarka tureck!! $and Der'Wisz, wielokrotn~e
jest aresztowana dziennikark a Sablcha Sertel.
Zapełniają się więzienia
tureckie tyeięcamt
kobiet.
Jest jednak wątpliwe, czy reakcji tureckiej
uda <Się drogą terroru zdławić walkę kobiety
tureckiej o swoje elementarn e prawa, o równe prawa z mężczyznami.
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Nosze rady gosoodarcze

Kotlety ze

świeżych

erzybów

Oczyszczon e, opłukane , sparrnne grzyby
got_owa ć przez pół godziny . Smak można użyć
na zupę lub sos. - grzyby przepuścić przez
maszynkę, dodać pos i ekaną drobno zasmażon11
cebulę, jajko i moczoną bułkę , osolić, opieprz y ć i dodawać wrab i ając tyle bułki tartej,
bv masa była dnstateczn ie zwarta. Formować
nie wielk ie kotlec iki I po obtoczeniu w rozbi·
tym 1a 1ku t b.uleczce smażyć na tłuszczu. Te.
go typu danie w sezon :e letn im zastąpić może
m i ęso .. Kotlec1k1 z grzybów podajemy do &t<l'
lu z kartoflami i &ałat-.

