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Jednocześnie rząd

garski,

że

polski

gotów jest

zapewnił rząd buł

okazać rcnwijającemu się

obie strony

dążyć

zwiększenia

wzajemnych

do maksymalnego
obrotów · towaro- matyczne w obu stoikach, w Warszawie i Sofii do rangi ambasad.

Socjaliści

i komuniści Budapesztu

wych.

połączyli

sie

już

w ;edną

BUDAPESZT, PAP. - Na wspólnej kon-1
ferencji delegatów partii komunistycznej i
partii socjal-demokratycznej okręgu budapesz
teńsk:ego nastąpiło już połączenie obu partii
od
i tw
t
na.zwą
w n~we zjednoczone s ronn c 0 P
Węg1erska Partia Pracujących. W konferencji wzięli udział wicepremier i sekretarz generalny partii socjal-demokratycznej Szakasits oraz m inister spraw wewnętrznych Rajk,
W ten sposób
reprezentujący komunistów.
zbliża się ku koncoWf proces zlania się obu
partii robotniczych. Kongres zjednoczenio-

ledność
89 procent wyborców

organizacię partyiną

wy d~legat_ów obu partii z całego kraju zbie.
rze się. drua 12 c~erwca ~r.
~ęg1erska parti.a praCuJcych zostanie zorgamzo"'."ana w mysi ;asady demokratyczneg.~
centralizmu. Wszystkie władze naczelne partii
będą wybierane przez członków i mają obowiązek składać sprawozdanie ze swej pracy.
w wypadku różnic zdań, mniejszość będzie
musiała zastosować się do uchwały wiekszości. Najwyższym organem partil będzie kongres krajowy, zbierający się raz na dwa lflta.
Kongres będzie wybierał ~nttalne władze
pa'l"tyjne i organa kontrolne.

ludu

Czechosł·owacji

opowiedziało s~ę

za frontem narodowo-demokra·tycznym

I

użyły

gazów

przeciw żydowskim oddziałom w Palestynie. Rząd Izraela
oskaria Anglię o sprzedawanie gazów bojowych Arabom
TEL~AVIV. PAP. Rzecznik rządu żydow
że
świadczące,
przytoczył fakty,
Anglia w dalszym ciągu udziela wydatnej
pomocy wojskom arabskim, ivalczącym w

Palestynie.
Rzecznik stwierdził. że na froncie Jerozolimy kierownicze funkcje pełnią dwaj ofi·
cerowie. brytyjscy. Ponadto jednym odcinkiem tego frontu dowodzą dwa.i m,ajorowie
brytyjscy z Legionu Arabskiego - Hanlcin
i Nehman.
Przedstawiciel 1·ządu żydowskiego oskarżył dalej Anglię o dostarczenie Arabom gazów bojowych, użytych ostatnio w walkach
pod

Jerozolimą.

Stwierdził

on,

że

kraje

arabskie na Bliskim Wschodzie nie posiadały dotychczas takich gazów.
Rżecznik zakomunikował wreszcie o przej®Clu przez

Żydów depeszy,

wysł(lJ!lej z le-

gi.anu arabskiego do brytyjskiej kwater1
gł.ówM.f. Devesza tCt wzywaJ.a do przyśpie 
szenia wysylki transportów broni, przeznaczonej dla legionu arahskiego.

* donos'ł w poniedzia
LONDYN, PAP. - Jak
komunikat Haganah, wojska żydowskie
Sazajęły trzy wioski w pobliżu Nazaretu.
moloty żydowskie atakowały osiedla arabskie
Saffurye na północ od Nazaretu. Osiedle arabskie Shaar Nagolan w dolinie rzeki Jorqa..11u, ok upowanej niedawno przez Arabów,
znala zło si ę pod ogitiem artylerii żydowsk iej
Lotnictwo żydowskie bombardowało koncentracje nieprzyjacielskie w Tulkarn w odległo
ści 25 klm na zachód od Nablus oraz arabskie
pozycję artyleryjskie w miejsqowoś_ciach B.ud,

łek

bulga:rskt minister Obrony NarodMf'ej

PRAGA (PAF). Agencja CTK podaje ofi- wego. Białych kartek odda.no '7'70.'701, czyli 525.051. czyli 10 proc,
cjalne tymczasowe wyniki niedzielnych wybo- 10,7 proc.
W 81 okręcaeh słowaddch, na ogólną liczZ 5.454.301 ważnych głosów, odda.no w 163 bę 1.'745.545 wamyeh głosów front naroclc>wy
rów do parlamentu czeehosłowakiego.
W całym kraju oddano '7.199.846 waż- okręgach wyborczych Czech i Mora.w otrzymał 1.499.895 głoSÓ'W' czyli 86 proc. Bla.·
nych glosi>w, z tego 6.429.145 czyli 89.3 proc., 4.929.250 gfosów, czyli 90 proc. ·padło na listę
kartek było ZłS.650 czyli Ił proc.
łych
1
złożono
kartek
bałych
narodowego,
na wspólDll list-< kandydatów frontu na.rodo- frontu
W Pradze na orółną ltczbę 666.630 głosu·
jących na listę frontu DModowego padło 590.105 1łósów, blalych kartek odda.no U.682
unieważniono 34.833 głosy.

Woiska arabskie
skiego

Gen •. o·amianow

przemysłowi bułgarskiemu wszechstronną pomoc techniczną w i.a.kresie możliwości polskie.
go przemysłu.
Z okaq;ji podpisania układu o przyjaźni,
współpracy i wzajemnej pomocy postanowiono
podnieść wzajemne przedstawlcieb1twa dyplo-

WARSZAWA, PAP. - W dniach od 28 Qla- śnia 1948 r. będą zawarte: traktat handlowy
ja do l czerwca rb. bawiła w Polsce delegacja polsko-bułgarski, dodatkowy pro-tokół o wyrządu Ludowej Rpubliki Bułgarii z premie- m1anie towarowej na rok 1949, przy czym
będą

.

węzły współpracy

dalsze

Wspólny komunikat polsko-bułgarski
o wynikach narad w Warszawie
rem Georgi Dymitrowem na czele.
W rozmowach, które toczyły się w czasie
pobytu delegacji rządu bułgarskiego w atmosferze szczerej przyjaźni i wzajemnego zrozumienia, stwierdzono całkowitą zgodność poglądów na charakter układu o przyjaźni,
współpracy i wzajemnej pomocy, ~ko narzę
dzia obrony bezpieczeństwa obu państw I in1trumentu walki o pokój świata. Skonstatowano również całkowitą zgodność poglądów
na wszystkie sprawy interesujące oba kraje,
wszczególności na zagadnienie niemieckie.
W 'vyniku rozmów podpisano dnia 29 maja 1948 roku układ o przyjaźni, współpracy i
•.najemnej pomocy między Polską i Bułgarią.
Układ podp'. sali ze strony polskiej: prezes rady ministrów - Cyrankiewicz i minister
spraw zagranicznych - Modzelewski, ze stron y bułgarskiej: prezes rady m'.nistrów - Dymitrow i minister spraw zagra:iicznych Kolarow.
Obie strony postanowiły rozszerzyć współ
pracę w dziedzinie gQSpodarczej i kulturalnej,
opierając się na uprzednio zawartych umowie
o współpracy kulturalnej i urn&wach handlowych i ?:awierająe dnia 30 maja 1948 r. umowę o współpracy gospodarezej i wymian.ie
towarowej, którą podpisali: ze strony polskiej
- minister przemysłu i handlu Minc, ze stro
ny bułgarskiej minister handlu i aprowizacji
Dobrew.
Przewidziana umowa 0 współpracy !Jost>O·
darczej i wymianie towarowej polsko-bułgar
ska komisja mieszana zbierze się w koócu
czerwca w celu omówienia spraw wynikają
cych z tej umowy.
Uzgodniono ponadto, że del miesiąca wrze-

.

.

du i el Nabi Samweil, w odległości 8 klm
na północny zachód od Jerozolimy. Wskutek,
nalotu arabskiego na osiedla żydowskie w El
Rffule i Merłiavya zginęli jeden chłopiec i
jedna kobieta.
Rzecznik rządu Izraela oświadczył, że Zydzi przejęli rozkaz dowództwa Legionu Arab
skiego w spraw'. e nowego natarcia n a Jerozolimę. Rozkaz wzywa do zajęcia przez Arab6w przedmieścia Jerozolimy Katomon, gdzie
ostatnio toczyły się ciężkie walki._ O północy
wojska żydowskie zakładały miny na drogach
na północ od Jerozolimy i na oclcinku La-

Przedstawiciel armij żydowskiej zapoże cz.!łonkowie organizacji Sterna
wcielani będą do szeregów armil.
Komunikat opublikowany w Bagdadzie
twierdzi, że armia iracka znajduje się w odległości zaledwie 8 kim od Tel-Avlvu. Odd zia ły irackie atakowały konwoje żydowskie
na drodze z Tel Avivu do Jerozolimy w okolicy Latrun. Irackie jednostki zmotoryzowane zajęły osiedle żydowskie Kolm położone
na wybrzeżu w odległości 10 klm na północ
od Tel-Avivu. Czynne było również w różnych punktach lotnictwo irackie.
trun.

wiedział,

I

Wstrząsająca
Miasto Vanport

zn•knęło

zdołano jeszcze ustaJ ić , lecz niew ą tpl i wi e jes t
ona bardzo wysoka, gd yż katastrofa zaskoczy·

Ja mieszkańców Vanportu, którzy w słoneczne
· niedzielne popołudnie wyszli gromadnie 1Ul uofiar było
lice. Prawdopodobnie najwięcej
wśród dzieci, których wiele bawiło się w pobliżu wału kolejowego.

Akcja ratunkowa była wielce U'trudniona
: powoctu wysokiej fą.li. Setki osób w nocy z
niedzieli na poniedziałek spędziło na dachach
cio~ów,. s~qd

raitowano ie

łodziatp!,

~raz

*

•

I

katastrofa wU A

pod

wodą

- wraz z

m'eszkańcami

dobytku. Grupy płaezących ludzi slkuipiły ~
w miejscach wyżej położonych doolkoła części
miaSlta dotkniętej powodzią, szuikając z zanie
pokojeniem wśrod przechodniów swych b:li.skic,!i i krewnych.
kart.
.w poniedziałek, na jeziorze, które pokryło
Wedlu~. re.Jacji naocznl'."c.h świad~ów, . znaczna częs c miasta w ch.w1h . obecne] zna1du~e miasto Vaniport krążyły łodzie ratunkowe, wys 1 ę 1J?d wodą, nawet wierzchołki dachów nie dobywając ze strzaskanych domów zwłokl zatopionych. Władze twierdzą, że eo najmniej
sq widoczne.
W nocy z niedzieli na po?Hedziałek rozgry· k ilka ctn_1, a nawet tygodni mu.si mL11ąć, za..'lim
wały się w mieście dantejskie wprolS't 6Ceny. dokładnie zostanJe ustalona liczba ofiar.
Wiceprzewoclniczący Oddziału A:meryik:anM~t~ _wyrzucały ~we dzieci ~. okien w na·
dz1e1,. ze. członkowie ~lllP7dyc]'l ra>tunko_wych skiegQ Czerwonego Krzyża, Wesselius oświad
z?oła } ą ie ura!owa~ . Spienione f~e rz~1.• u:io czył, że powódź w Vcmport była największą
'Pl» w
no
siły Je , leo: ;rukt me był w stanie udz1ea1c .1m katastrofą, Jaką kiedykolwiek za.no.Pr,

NOWY JORK PAP. - Straszliwa katas trofa gwa łtowni e jsze faole przewa1ały fi l ę ulicami
dotknęła zbudowane w czasie wojny miasto miasta, podmywająe fundamenty domów, uno
Vanport w &tanie Oregon, gdy wezbrane wo- s z ąc ludzi i dobytek ludzki.. Całe bloki 2-pię
dy rzeki Kolumbii podmyły wał kolejowy i za- trowych domów TO?Jpadaly SJę jak domki z

lały ulice, przyno sz ąc śmi erć wielu mi eszkań·
com tego mia sta. Dokladn ej liczby ofiar nie

•

PRAGA (PAP). Minister spraw wewnętrz
nych Czechosłowacji, Wacław Nosek w prze..
mówieniu radiowym, wygłoszonym w poniedziałek rano, podziękował wszystkim obywatelom, którzy głosowali na listę kandydatów
frontu narodowego. „Wybory - powiedziałmin. Nosek były wyrazem dojrzałości klasy
robotniczej i całego narodu, który odnalazł
właściwą clrogę. Dzięki temu o własnych siłach i w pełnt"j ha.nnonil możemy najkrótszą
drogą dążyć ku socjalizmowi".
Minister Nosek wezwał okręgowe i powiatowe komisje wyborcze do jak najrychlejszego zakończenia obliczeń, by ostateczne i
szczegółowe wyniki wyborów można. było opu
blikować w środę 2 czerwca.
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Forster o~wiadczył: „Partia ~omunistyczna w
Stanach Zjednoczonych jest partią polityczną, do której należą robotnicy, farmerzy i inteligencja zal'ówno rasy białej, jak i czarnej.
Realizuje ona swą politykę na terenie USA
pn.y pomocy obywateli amerykańskich i zgodnie z iateresami Stanów Zjednoczonych. Nie
otrzymuje ona pomocy finansowej, dyrektyw
lub rozkazów od jakiegokolwiekbądź rządu
lub partii zagranicznej._ Partia Komunistyczna w Stanach Zjednoozonych jest partią
rdzennie r.)botniczą i amerykai1ską i wywodzi się z samego ludu amerykańskiego".
Członek Izby Reprezentantów Marcantonio
wysunął przeciwko projektowi ustaw Mundta
zastrzeżenia natury prawnej.
Marcantoni.o
dowodził, że qroponow;;.na. ustawa jelit niezgo-

WASZYNGTON (PAP.). Rozpatrywany obe<:nie w komisji prawniczej senatu USA projeJd ustawy antykomunistycznej lUunl'l'a. wywołał falę protestów w całym społeczeństwie
amerykańskim. Przewodniczący
k:imisji
oświadcz:$ł w czasie obrad, że otrzymał już
1.500 teleg-ramów, nie licząc kilku tysięcy ligt-Ow, prot...stującyeh przeciwko projektowi
lub też wysuwających żądanie, by komisja
nie Qgl'Mliczala dyskusji nad usta.wą do trzech
dni
Oddział Narodcwego Związku Farmerów w
Waszyngtonie
przekazał
przed:;tawicielom
pJ"asy tekst depeszy, przesłanej na ręce przewod.niczą.cego
komisji sena.chlej, w której
stwierdza, że projekt ustawy l\fandta. jest
ripr:r.ecmiy z konstytuc•ją. Narodowy Związek ,
Farmerów domaga się, aby komisja zreciygDO'Wała z da.lszych obrad nad projektem usta
wy Mundta.
Na posiedzeniu komisji zabrali głos przewodniczący partii komunistycznej USA Formr oraz i•edaktor dzienika „New York Daily
Woorker" Gaf.eis.
Forster po skrystalizowaniu polityki zagranicznej USA podkreślił, że projekt ustawy
Mundta ma. na. celu zdb.~ienie protestów „mi
lionów ludzi. którzy z nadzieją przyjmują
każdą

nową

propozycję,

pokojową

Radldeokiego". Forster ponownie

między

Związla1

stwierdził,

·

Wyniki. referendum

•

I

Dąbrowa

przemysł

Przybywa

64.8 proc.

a plan Marshalla

Prasa donosi, że władze
·anglosaskie w Niemczech zachodnich wys~a- '
ły do Paryża liczną delegację niemiecką, w
skład której wchodzą wybitni specjaI:ści oraz
przedstawiciele rady gospodarczej.
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1

1

28 maja

Delegaci Zjazdu.

kością

dziś

W dniu dzisiejszym przyjeżdża do Łodzi
12-to osobowa wyciecz.ka, składająca się
z reprezentantów Zw. Byłych Więźniów Politycznych z Francji, Hiszpanii, Belgii, Jugosławii, Czechosłowacji,
Zw. Radzieckiego,
oraz Austrii f Niemiec. Wycieczkę witać
będzie na Dworcu Kalisktm
przewodniczący koła łódzkiego Byłych Więźniów O-

bozów Hitlerowskich tow. Lao oraz przed-

likw·du·ą
lotniczy

więźniów

politycznych

do Lodzi

stawidele miasta I województwa. UczestRicy wycieczki udadzą się rano na zwiedzenie ruin bytego obozu w Radogoszczu oraz
zwiedzą zakłady PZI>B Nr 1.
W prognmie przyjęć pn:ewfdzłane są .odwfedzłny Domu Dziecka w Kolumnie. W Do
mu tym umieszczone są sieroty po ofiarach
obozów hitlerowskich.

17 przyrnałeśl O murułmanie, wszyscy Je·
steśmy bezgranicznie oddani naszemu
.emirowi i musimy dokładnie wykonywać jego zarządzenie i dJatego walcie
Chodżę Nasrr>dina. o muzułmanie! Prowadźc1e go do pałacu, by go oddać w
ręce straży. Bijcie go na sławę All:icha
i na sławę emira!
Szpiega zawlekli do pałacu. Przez całą drogę bili go z niezmienną wytrwa·
Słusznie I - krzy'l<.r.ą t Chodża Nas- Chodżą Nasredinem?I
Chwytajcie · go, łością. Chodża Nasredin pożegnał go
redin i wyszedł z ciemnóści na świat- inaczej będziecie odpowiadać za ukry- kopnięciem poniżej pleców i powrócił
ło.
I wanie gol
do herbaciarni.
Wszyscy od razu poznali go i zdręt-l Zerwał ze szpiega _sztuczną br~dę.
- Puff!
powiedział wycierając
wieli ze zdumienia. Szpieg zbladł. Cho- · Wszyscy w herbac1aml pi;nnal1 plas: pot. - Zdaje się, że nieźle go obronili
dża Nasredin podszedł wprost do nie- ką, ospowatą twarz z płaskim nosem 1 śmy. Jeszcze teraz go tłuką, CZY. sły·
1
go, a właściciel herbaciarni stanął za latającymi oczami.
szysz, Ali?
nim gotowy chwycić go w każdej chwi- 1 - Wsz~k sam si~ i::rzyznał! - krzyk·
Z oddali słychać było podniecone głoli.
nął Chadza Nasredin i mrugnął na pra- sy i żałosne krzyki szpiega. Każdemu
ro znaczy, że jesteś prawdziwym, wo.
Łapcie Chodżę Nasredina!
_szr?Jeą ten zalał sa_dł~ za skórę, t:ii< ~?
rzeczywistym Chodżą Nasredinem?
1 mruqną~ na lewo.
.
.
..
dz1s w~z~scy starali się mu <?d;:ił:lc1::: 1
.
.
b
.
ł
.
I°
Ali
pierwszy
chwycił
szpiega.
1
en
wypełn1a1ąc jakoby rozkaz emira.
S~p_ieg zmi_eszany0 0 ejrza się, po 1 ~ ! rzucił się do ucieczki, ale podbieg1i do Zadowolony i radosny właśdc;el her~zki 1:89° dr~ały, ~:-Y t uwa.~y. ~ed~~- ! niego rzemieślnicy, chłopi, nosiwo.jy, badami uśmiechał się, głaszc!ąc svVój
OW?zdz~a .az w so ie Y e si y, ze
· Przez pewin czas nie było nic w;dać, brzuch.
powie z1a .. .
,
h · ·
d ·
h !
· dla niego
·
.
pr?cz
unos.zącyc s1~ 1 opa aJą~yc p·ę
- N.1ec h to b ę d zie
naucz- . :- Tak, Ja J_estem rze~zyw1stym, praw ś<;1. Chadza Nasredin starał się i1:1Jle· ką. Więcej już chyba nigdy nie ;:wzy)dzie
dz~wym Cho~faą Nasredin~ml _Wszyscy p1ej.
.
.
do mojej herbaciamil
. _ .
zas pozos;a11 są samozwancam 1, a ty w
-:-. Zazartowałem! - . wołał. Jęcząc . Chodża Na~redin · przeb;ał się w pizy
teJ .lfc.zb.le.
•
,. .
. .
szpieg„ - O, muzułmanie, z~zartowa- le9łY:11 f?OkOJ~, przyczepił brodę i za·
. - Muzułmam~, czegoz _się gap1c1el- ł~m, me J,~s~em v.:cale Chodzą Nasre- mienił się mow w Husselna Husslija 1<rzykn~ł Chadza Nasred1~ .. "!szak I d1neml Puscc1e mnie I
.
m~rca z Bagdadu.
, .
san:i _się przyz~ałl Ch':"-'ytaJc!e 90 1 trzy:--- Kłan:lesz! - ~rzyczał 'ł'! od~o;v~eKr~dy prz~był do ~ałacu, z .9omiesz·
ma1c1el Czy nie zna ci:= em1rsk1ego roz· d~1 ~hpdza Nasre~1n,. pracu1ąc p1ęsc1~-I czen1a w k.torym z.na1dowała się straż,
kazu o tvm. lak nalezy posteoować z m1. · 1akadybv· rnfes1ł- ciasto. - Sam su~ usfyszał Jeki. Zalrzał tam.

tL ~O N ID

w dniu

sięcy złotych.

nistra Mayera, „Human· ,e'' pisz-e: „Rene Mayer wie najprawdopodobniej doskonale, że jego twierdzenie jest niezgodne z prawdą. W
istocie rzeczy bowiem, produkcja tych zakładów jest lepsza t bardziej ekonomiczna, ani
żeli przedwojenna produkcja przedsiębioTStw
J prywatnych w tej gałęzi przemysłn.

Wycieczka zagraniczna b.

Saksonia-Anhalt: 81,2 proc. uprawnionych
do gł-06owania. Turyngia - 75.9 proc. Sakso·nia - 74.9 proc., Brandenburgia - 66.8 proc.,

Górnicza CZZG

1948 r. przesyłają Ci, Towarzyszu Wicepremierze, najserdeczniejsze proletariackie pozdrowienia i życzą pomyślnej pracy dla dobra klasy robotniczej, Państwa Ludowego
i całego Narodu.
Wybrani delegaci zapewniają Cię, że bę
dą tak jak dotychczas stać twardo i nieugięcie przy swoich sztandarach walki o pokój, jedność, o wzmożenie tempa pracy w
imię szybszej odbudowy kraju i odniesienia zwycięstwa w walce o dobrobyt. Na dowód tego przekazujemy Ci Towarzyszu Wicepremierze na Fundusz Budowy Domu
Jedności polskiej klasy robotniczej 50 ty-

I

(PAP.). Francuski minister skarbu
BERLIN, PAP). Agencja ADN podaje, źe Rene Mayer oświadczył w rozmowie z posłem
do dnia 25 maja w radzieckiej strefie okupa- komunistycznym Gastonem Auger, iż rząd Iran
cuski zamiena zamknąć wszystkie znacjonacyjnej wzięło udział w referendum ludowym
Iizowane -zakłady lotnicze we Francji, gdyż
w sprawie jedności Niemiec 8.663.461 osób tj. są one rzek0mo „niezdolne do życia".
'12.35 proc. uprawnionych do glosoWan.ia..
W związku z powyższym oświadczeniem miUdział w głosowaniu w poszczególnych pro
wincjach strefy radzieckiej przedstawia się

Niemcy -

Sekretarz KC PPR tow. Wiesław Gomułka.
Warszawa ul. Stalina 17.
- Zebrani delegaci na zjeździe oddziału
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BERLIN, PAP. -

o to ./

MOSKWA, PAP. _ Komentator dzienni- nie zmuszeni są przyznać, że się omylili. ·
ka „Krasnaja Zwiezda" w artykule poświęcoDziennik cytuje następnie opinię póloficjalnym konferencji londyńskiej stwierdza, że 0 _ nego organu ną.du francuskiego „Le Monde",
który stwierdza, :że Amerykanie życzą sobie,
becn:e nikt już nie usiłuje ukryć, że narady aby międzynarodowy orgrun kontroli był je·
londyńskie napotkaly na poważne trudności. dynie ciałem dor.adczym, a rze<:zywi.s.tymi gos
Po 5 tygodniowych intensywnych rokowa- podarz,ami Zagłębia Ruhry - wedle koncepcji
niach nie osiągnięto w Londynie żadnych amerykańskiej - mają być Paul Hoffunan i
faktycznych rezultatów.
generał Clay.
Aprobata koncepcji amerykańskie>] oznacza
W sprawie kontroli nad Zagłębiem Ruhry pozostawienie Amerykanom całkowitej swolxl
osiągnięto formalnie „porozumienie" jeszcze dy w i<:h planach odbudowy gospodarczej Nie
na sesji marcowej w Londynie, przy czym po miec według „widzi mi się" Hoffmana łub
stanowiono stworzyć „międzynarodowy" or- Clay'a.
gan kontroli. Mimo to okazały się również
„Krasnaja Zwie-zda", nawią'ZlUjąc do stanowiw tej sprawie poważne rozdźwięki. Dysku- ska ~ennika „Le Monde" po~_reśla. ż? ~e~
tuje się nad tym zagadnieniem do dnia dzi- legaC)a f~ancu~a. n.a konferenCJl l.ondynskieJ
siejszego. Przedstawiciele Francji którzy re- m~ewruie, u~iłu]ąc 0 <l"'."lec. decyzję w_ spra·
wie utworzema rządu N1em1ec zachodmch, k~arnowah •:porozun;:eme w .s~rawie Zagłę- czego domagają się stanowczo przedstawicieb1a Ruhry Jako swoJ sukces i 3ako rzekomą le amerykanscy i brytyjscy.
gwarancję bezpieczeństwa Francji obecPrzedstawi-ciele Fran.cji znaleźli się w na·

partia komunistyczna nie uzna projektu
ustawy Mundta lub innego zarządzenia tego
rodzaju, o ile stanie się ono ustawą. ,,Monopoliści amerykańscy oświadczył Forster dl\Żlł do fa"zyzmu i J)3.n«>Wani.a nad światem.
BoJI!! się orJ, że ich plany zo·taną pokrzyżo
wane przez walkę narodów o demokrację i
Pokój. Niebeq>ieczeóstwo ugraż& dzisia.J narodowi amerykańskiemu ze strony Dupontów,
Me>rganów, Rarrima.nów, Forrestallów, nie
zaś
ze strony Związku Radzieckiego lub
państw nowej demokracji w Europie i nie ze
strony ruchu demokratycznego w łonie na.rodu amerykańskiego".
Odpowiadają<: na zarzuty przewodniczące
go komisji, jakoby partia komunistyczna w U.
S A. była „narzędziem polityki radzieckiej",

Meklemburgia -

u

dna z zasa.dą, iż każde przestępstwo musi się
upierać na kwalifikacji prawnej I że wobec
tego skłania się w stronę „faszystowskiej koncepcji prawnej". Mówca zaprotestował również przeciwko pośpiechowi z jakim projekt
ma być rozpatrywany.
z ostrą krytyką projektu ustawy Mundta,
jako pozbawionej podstaw prawnych wystą
pili również przewodniczący Amerykańskie
go Związku Obrony ~w-0b6d Obywatelskich
Frerikel. Poza tym krytycznie ustosunkowali
się wobec ustawy radca prawny Amerykań
skiej Federacji Pracy, przedstawiciel kongresu Walki o Prawa Obywatelskie, Rady Narodowej Pracowników Naukowych, Związku
Artystów, Związku Prawników oraz Ameryj ka1:1-skiego ~ongresu Wszechsłpwiańskiego.

Zagłęb·e

że

·

w

11 pr w

órnicy Za łąbia

kłopotliwej sytuacji. Z jednej Mrony oba·
w:iają ~i~. oni ~ieprz.y<:hylnej r:akcji . fran~
k1ej opmll p~bl!cznei na decyzi.e, zmierzaj~'!'!
~o odro<lzerna pot~nych N1enuec, z drug!eJ
Jednak &trony zaszli o.i_u za dalek_o w swo:ch
s.zko~l!wyc;h dla Fr~Jl ~omblnacJach J amerykarn;k1m1 monop0Jtstam1.

Na .narqine.sie

Wolność słowa

w USA

Projekt amerykai'lskiego kongresmana Mundta w sprawie delegalizacji pal\:.ii komunistycznej,
w Stanach ZjednoCflonych wywołał żywe zaniepokojenle i bardzo ujemne komentane
wśród postępowych kół

społeczeństwa.

Między innymi
Amerykańskich -

Stowarzyszenie Prawników
w oświadczeniu swego zarządu stwierdziło, te przyjęcie tej ustawy
otworzyłoby drogę do pr11:eśladowania każdej
organizacji postępowej w USA, a w tej Uczbie - i związków u.wod.owych. Zdaniem Stowarzyszenia Prawników, każdy obywatel amerykański, który nie godziłby się na prognm
politr!µ zagrani<;znej 17;ądu. mógłby być umany na podstawie tej ustawy za „agenta obcego mocarstwa".
;,
Składając· swe oświadczenie, stowarzyszenie Prawników wyraziło jednocześnie p-rot~t,
że 4 wielkie
korporacje radiowe odmówiły
prawnikom członkom
Stowarzy!>i:enia dostępu do swych rozgłośni w celu wygłosze
nia odczytu ni;\ temat ewentualnych konsekwencji ustawy Mundta. Stowarzyszenie Prawników podkreśla, że ameryk.ańskie koncemy
radiowe i prasowe umyślnie w:znos-zą nad tą
sprawą „żelazną kurtynę milc:z.en'ia",
ażeby
stwonzyć pozory
rzekomej „jednomyślności"
narodu amerykańskiego w stosunku do komunizmu.
•
Jako doskonałe pendant do tej h!~orli, tak
wymownie dokumentującej
„wolność słowa''
w Stanach Zjednoczonych, przyt<><:zymy jeszcze stosunkowo dr-0bny, lectz: nader charaktery
styczny fakt następują.cy:
Władze Nowego Jorku poleciły usunąć z
bibliotek publicznych Ebiór życia-rysów wybitnych Amerykanów, ponieważ w tym :?!bierze„.
znajdował się irównież życiorys Henry Wallace'.a.

I

Ospowaty szpieg cay opuch11ęty, oobity, zmiętoszony leżał na posł31[J, n-sd
nim z latarnią stał Arsłanbek.
- Szanowny Arsłanbeku, co się stało? zapytał niewinnym głosem Chodza Nasredin.
-· Bardzo nieprzyjemna sprnw1', H•JSsein Husslija. Ten włóczęga Chodż:i Nas
redin znów wrócił do miasta i już zdą·
żył pobić
naszego najzręczniejszego
szpiega, który z mego rozkazu podawał się wszędzie za Chodżę Nasredina
i wygłaszał pobożne przemów:enla, ażeby osłabić szkodliwy wpływ rzeczywistego Chodży Nasredina ria umysły
mieszkańców. Ale widzisz, co z tego
wynikło I
- Och, och! f)OWiedział szpie~.
podnosząc twarz pokrytą sińcami.
- Nigdy więc~j nie zwią~ę się z ty~
pr_zeklę!ym Chodzą Nasredinem, gdyz
wiem, ze następnym razem zabije mnie.
I nie chcę już więcej być szpiegiem; jutro odjadę jak najdalej gdzie i1ikt mnie
nie zna l zajmę się uczciwą pracą.
- Jednakowoż przyjaciele moi urządzili go sumiennie I _ myślał Cho:::lża
Nasredin, oglądając szpiega przy świetle latarni i mając dla nie~o nawet pewnego rodzaju współczucie. _ Gdyby
do pałacu było jeszcze dwieście kroków, to wątpię. czy dostarczonoby go
żywym. Zobaczymy jednak, czf lekcja
ta wyjdzie mu na dobre.
.
· . (D. c. n.l
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oświadczył mi
- Przyslowie powiada wcroraj Kazio - że do trzech razy sztuka. Co
o tym sądzisz?
- Cóż mam sądzić, - odparłem. - Tu n.Je
ma nic do sądzenia: ,,przysłowia 11q mądrością
nar odów".
- Zapewne, - zgodził 11/ę Kazio - ale dlaozego w tak.im razie Francuzi, naród mądry,
wprowadzają u siebie obecnie przysłowie: do
sześciu razy sztuka?
- W małżeństwie1
- Nie„ w polityce.
Ponieważ nie mogłem się zorfontować, o CXJ
chodzi, więc Kazio wyjaśnił mi, iż w danym,
dotyczy
przysłowie
wypadku
konkretnym
Schumana, premiera rządu francuskiego.
- Dziś, w dniu 1 czerwca - dodał Kazio
Schuman po raz szósty w ciągu swego 7·
miesięcznego urzędowania ma wnieść o votum
zaufania.
- Z jakiego powodu?
A no, w związku z projektem rządu
francuskiego w sprawie ustawy. o zwolnienJu
z pracy 150 tysięcy urzędników państwowych.
Zaczęliśmy się z Kaziem zastanawiać nad
tzw. całokształtem działalności 7-mio miesięcz
nego premiera Francji i przypomnieliśmy so·
bie łacno, iż właściwie wszystkie „sztuki"
Schumana mają na oku wspólny cel: upadek
Francji i krzywdę francuskiej klasy pracują
cej.
Wprowadził ustawę antystrajkową! ·
rzekł Kazio.
- Przy pomocy tzw. planu Meyera uderzył
fatalnie w kieszeń robotnika i rolnika francuskiego!
Oddał Francję na łup finansje.ry WallStreet'u!
- Otwiera i toruje drogę de Gaulle'owlf
Zaprzepaszcza interesy Francji w oku·
powanych Niemczech/
Wymieniwsa:y wszystkie ,,sukcesy" po!J'tyczne, społeczne i gospodarcze Schumana,

~

nad Blzonią

~·."

Hitleryzm coraz Smielej podnosi glow
Znamienne obrazki z codziennego tycia

BERLIN, w maju.
Na wstępie proszę o zwrócenie uwagi, te wszystkie niżej zacytowane fakty dzfr:Ją !ff~
na terenie okupacji anglosaskiej w roku 1948, równo w trz.y. lata po ~ezwzględneJ kapi·
tulacji Niemiec, po - zdawałoby się - o statecznym rozb1crn ustroju hitlerowskiego
i wreszcie po uroczystym podpisan iu układu po czdamskiego, który mrnł zagwarantować
pełną demokratyzację nowych Niemiec również i na zachód od Elby.

ODRODZONE SA

działa w miej1Scowości Schwae·

ZREHABILITOWANE ZBRODNIE

sposób z.nail<l;zł kogokoiwiek, kto nie należał·
.
.
by poprzednio do SA.
Sprawę. zgodnie z dyrekty;wam1 władz wo:r
sk.:-wych ,przekazano do ponowne~o osądz e·
nia w Mannheim, ale ipod przewodnictwem te·
go samego 11 ęci.ziego (zapew~e wyż-.;ze~o dygm•
tarza SA), który wydał tez poiprzedn.1 wyrok.

Wladze okupacyjne tylko sobie mogą pnytego rodzaju stosunJki w sądown;ctw : e
miecku symbolizuje złość i wszystkie złe. s_i· wuartemberskim, gdzie dzięki papierowej i p<>po•
ły wszechświaia. Ten oto .Bo7'5e tak gorl:lv1e śpiesznie przeprowadzonej denazifik~cji,
wykonywał swe funkqe, ze 1eszcze w ost<:t· c nad 50 procent sędziów i prokuratorow re:k:runich dniach przed kaipituJacją nakazywał lik- I tuje się spośród partii hitlerowskiej.
w i dację tych Niemców, którzy wzbraniali się
brać broń do ręki, by wziąć ud'Z.iał w bezna·
HERMANN HIRSCH
dziejnej, ich zdaniem, walce przeciwko La·
NA ŁAWIE OSKARżONYCH.„
c i erającym oddziałom gwardii radzieckiej.
Boese, posłuszny do osta,t niej chwili · Hitlero·
W tej sa.mej Wuertembergi! ooczrł s~ ę ni.ewi, ws'Zystkie wydawane mu polecenia wyko· dawno proces przeciwko HermanoW1 Hirscho:lywał w siposób bezwz,ględny, toteż nic dziw·
wi, który był jednym z głównych, hit~er<?W·
negc, że gdy w dwa la1a po kfrpitulacji wre· skich pismaków i podżegaczy antysemickich,
s7.<'ie go raz.poznano, został on przez samych N ie odpowiadał on za zbrodnie . 'Przeciwk?
Niemców aresziowany ! jakQ ZJbrodniarz wo· ludzkości, ale po prostu przed komie1ą denan~
dę Dawida i usłyszał brzęk wybijanych kamieniami szyb. N ie na tym koniec: hitlerowskie· jenny postawiQny przed sądem niemieckim. fLkacyjną, chcąc się „oczyścić" z przes~łości
go burmistrza Konrada wniesiono t.riumfalnie Sprawa toczyła się przed IT)"bunałem w jed- hitlerowskiej. Hirsch, w stosunku do ktorego
na ramionach do gmachu ratusza . Skandal nym z mia1St Wuertembergii, który wydał zu- prokuratura .pos i adała liczne . dowo~y s twier•
naweit jak na stosunki ameryikańskie, stał się zełnie groteskowy wyrok: jaikiś tam areszt, na dzające, że jeszcze do ostatmch dru nawoły·
jednak zbyt głośny i władze wojskowe musia- poczet którego zaliczono Boesemu pobyt w wał on do tworzenia organizacji podziemnei
ły nQwowybranego burmistrza zawies i ć w je· obozie dla internowanych, tak, że olS<tatecznie
go obowiązkach. AJe, co naJeży z naciskiem odzyskał natychmiast wolność. I znowu mu· „Wehrwolfu", przedstawił świadkó.w dowo.d o·
wych, m. in. ·sekretarkę &tu1ń:garck1ego Z'Wląz·
podkreślić, nie przedsięwzięto żadnych abso· siały się wdać w to władze oikupacyjne, ka·
lutnie kroków przeciwko Jnspi,ratorom hitle· sując wyrok trybunabu niemieckiego i ;:irzel.;:a- ku dzienniikarzy, która wzięła go gorąco w o· człowieka.
rawskiej manifestacji, nie przeprowadzono zując 61IJrawę do ponownego osądzenia. V\7tiw· bronę, jaiko „przyzwoitego"
śledztwa, gdzie zna jdują się źródła odrod;:o- czas wystą-piło wuertemberskie „minist~~;;two
Ni e mogła inaczej nazynić, ja.ko że była
trudno ongi sekretarką hitlerowskiego ~! ązku dzienże
nych kolumn SA ,którym dla pełności wraże· siprawiedliwości" oświadczając,
nia brakowało tylko brązowych koszul i cha· zmusić sęd"lliów do innego wyrokowania, sko· nikarzy w tym saJlllym Stuttgarcie 1 w czasa~h,
ro wśród całego aparatu sądowniczego nie kiedy Hirsch był beniaminkiem h itlerowski':
rakterystycznych czapek ze swa.stykam:.
go miniosters•twa propagandy. W tym osobl!·
wym, a jednak typowym dla obecnych s·tosun·
ków procesie występowali i świadkowi e
dziennikarze, pracujący w p iosmach, wycho·
Czynili
dzących pod kontrolą amerykańską.
oni wszystko, aby wybielić propagatora Wehr•
wolfów, co też im się częściowo udało. Łagod·
własnośc· ą
Bułgarii
Przemysł
na kara pieniężna była zaipłatą za jego ,<PrzeTrzy miliardy lewów rocznie zarabiał ka· masowanie poszczególnych przedsiębiofjitw, szłość" a w niedalekiej przyszłości zapewne i
piotał zagraniczny na ma,s ach pracuj.ącycli. Buł podniesienie poiz.iomu technicznego, wzrost powrót do zawodu dziennikan;kiego w słre·
garii. w ciągu 50 lat Bułgaria otrzymała..zza wydajności pracy i obn iżenie kosztów włas· fach anglosaskich, gdzie dziś właśnie tacy lu•
granicy pożyczki na ogólną srumę 40 m1har- nych produkcji.
Nacjonalizacja przemysłu dzie, jak Hermann Hirsch, zaprawieni w szk.o·
dów lewów, a wyipłaciła - 212 miliardów. stworzyła podstawy dla gospodarki planowej le Goebbelsa, mogą się okazać pożyteczni.
w ten spoosób dawna Bułgaria była faktycznie i sipowodowała wzmożenie ruchu współzawod
•
Żecz

R

się

bisch • Gmiind, w Bawarii. Z okazji wy·
borów nowego burmi1Strza w tej miejsca·
wości rozpętała s i ę propaganda hitlerowska
dotychczasowego burmis trza
atakując os1ro
tylko dlatego. że był on antyfaszystą l !zw.
„m:eszańcem" czyli pochodzenia częśc10wo zydowskiego. Wynik iem tej propagandy był pochód hitlerowskiej hordy przez ulice miasta
ze śp i ewem Horst· Wessel-Lie.d, domaga ; ące j
który sprawował te
się wyboru burmistrza,
obowiązki w czasach hitlerowskich. Burm·strz
ten. nazwioskiem Konrad, zoostał e>Etatecznie
wybrany, zaś jego antyfaszystowski konli:urent
ujrzał nagle na drzwiach swojego domu gwiaz·

Był sobie pewien SS~man, nazwiskiem BC'e·
se. Nazwisko odpowiednie, jaiko że po nie-

pisać

:::~?:;~~·;;::;~;~:::;o:;,,;~;: Na1· ważnie1· sza reforma rządu Dymitrowa
kroczył

•rzech

on niemal podwójnie

:,~; s:~~~:

przysłowie:

mój drogi _

do

pocieszvłem

Nie na tym jednym przysłowiu
„mądrośf. narodów" się opiera: Schuman ma
jeszcze ~ perspektywie: „nosił wilk razy kil·
ka, ponieśli i wilka" oraz „dopóty dzban wotię nosi, dopóki mu się ucho nie urwie". A to
„ucho" jest przecież już dziś dosyć niepewne:
trzyma się tylko dlatego, że jest dolara1.1i „poE. Tam.
smarowane".

.~rzyjaciela. -
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NAUKA NIE POSZŁA W LAS
Jak donosi Biuletyn Amerykańskiego Towarzystwa Medycznego 122 więźniów ze stanu Illinonis zgłosiło sil'; rzekomo, dobrowolnie
w charakterze królików doświa d czalnych d la
przeprowadzenia badań nad odpornością organizrnu nil różne rodzaje biegunki krwawej.
Podobne doświadczenia jak informuje biuletyn, prowadzone były poprzednio przez Niem
ców w czasie wojny.
Nie jest też rzeczą wykluczoną, że badania te będą prowadzili niemieccy „uczeni",
których Amerykanie ostatnio masowo ściąga-

kolonią potęg zagranicznych.

Nowa Bułgaria, zrodzona z woli mas ludowych _ uwolniła się z zależności od kapitalu obcego i własnymi siłami rozwija swą go-

spodarkę narodową. Ostatecznym aktem gospodarczego usamodzielnienia się Bułgarii byla ustawa o nacjonalizacji przemysłu i banków, opracowana przez rząd Dymitrowa 1 uchwalQna przez parlament bułgarski w grudniu
1947 roku. z siedmiu tysięcy prywatnych
przedsiębiors, tw przemysłowych, 6.100 przeszło
na własność narodu. Na cze.le fabryk i ko·
palń stanęli nowi ludzie, którzy wbrew prze·
powiedniom fabrykantów nie · tylko nie spowodowali żadnego zakłócenia w normalnej
pracy przemysłu, lecz przyczynili się do wzrostu pro~ukcji. Już w pierwszym kwartale 1948
roku, a więc w pierwszym kwartale znacjonapoziom produkcji
lizowania przemysłu ją do Stanów Zjednoczony~h.
•••••••••-••••••••••••• •••••• przemysłowej wzrósł o 43 procent w porównaniu z I kwartałem 1947 r., gdy przemyosl był
jeszcze w rękach prywatnych. O 152 procent
.-.
wzrosło wydobycie metaH, o 318 procent przemysł budowy maszyn, o 182 procent przeprzemysł chemiczny, o 277 procent myst skórzany, o 130 tprocent - przemysł
włókienniczy, o 166 procent - przemysł spo·
Jl
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J e<lnocześnie z uipaństwowieniem przemysłu nastąpiło upaństwowieni e banków. Is1tniejące poprzedni'() banki prywatne udzielały kre·
d ytów, pobierając lichwiarskie procenty. Dało s i ę to we znaiki przede wszystkim ludności
wie jskiej i pobudz.ało antagonizm między wsią
a mias tem. Z chwilą przejęcia banków przez
p a ńst wo, ten stan rzeczy uległ z.mianie: banki
państwowe udzielają również kredytów ludwiejskiej, uwzględniając w pełni jej
ności
możliwości finansowe.
Jednocześnie upańs~wowienie przemyosłu i
bankowości znio1>ło więc z jednej strony eks·
przez
ploatac j ę robotników i rzemi eślników
wielki kapitał przemysłowy, z drugiej zaś eksploatac j ę chłopstwa przez kaipitał finanse·

wy, co przyczynia
cieśn i enia się

nagi z łaźni na ulicę, gdzie cały w ·z grzany i czerwony rzucał się w śnieg a poitem
spowrotem biegł do łaźn i. Opowiada!lo również
jak m'.ejscowy don Juan, doktór Gryniew!.:z,
wielki modniś i flirciarz, pewnego razu pod
wpł7wem . przeczytanej przez niego francusk ie:
powieści o dziwnym tytule „Miłość w przestwornach", zapuś':ił sobie raptem długi e wąsy,
którymi to w czasie upo jnego fli rtu n iem dl
policji Dęb ickiego .
z akłuł żonę p rzodow(lika
Tak przyna jmniej opo wia dał a o tym niecodziennym wypadku sam a pani D ę b icka . „ Sta rzy
Zareczanie, wspominając dawne d~i eje Gryn:e
wicza, melancholijnie dodawali, i ż sam Dębi c 'd
po tym n : eszczęś -: iu z żon ą ro~pił się i wkr6> ce zmarł . W Zareczań sk u dotyc hczas p ok az u ją
na m1eiscowym, zarośniętym krzak ami bzu,
~upełnie

cmentarzu mogiłę, w której pochowano ni~fortunn"1go przodownika policji.
Tak upływało, spokojne i niozym n: ezmąco 
ne żYcie ludności zareczańsk i ej. Ale, gdy nad
Rc.sją rozpętała się burza rewolucyjna, obEcze
Zareczańska zmieniło się błyskawicznie i nie
do P,~nania. _~wias tunem r_ewo~~cji

się

do coraz

w i ększego

sojuszu robotniczo •
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W !elka ta reforma gospodarcza rządu Dy·
mitrowa była po tężnym ciosem, wymierzonym
w rodz imych i obcyc h wrogów ma1> ludowych
wzmocniła ustrój demokracji ludo·
Bułgar ii ,
wej i suwerenność narodu bułgarskiego. I dlatego reforma ta wywołała tak w ielki entuzjazm wśród robotników, chłopów i inteligencji pracu j ącej Ludowej Republiki Bułgarskiej .

Nie będziemy wyliczać dalszych faktów,
za szczupłe byłyby na to ramy jednego,
a nawet k ilku artykułów. Należałoby pi6ać o
potajemnych stacjach radiowych, dz iała j ących
pod hitlerowskie dykta.ndQ, o ro7.5yłaniu z obozu dla internowanych lis·tów z pogróżkami ,
które otrzymują prokuratorzy izb denazifika·
cyjnych. Na.l8rlałQby przytoczyć liczne wypad·
ki rozbijania nagrobków i pomników na cmein·
tarzach żydoW'Skich. NaJeżałoby przypomnieć
o napadzie, którego ofiarą padła niedawno w
Stuttgarcie pewna kobieta bezpośrednio po
wyjśdu z sądu, g<lzie wysitępowała jako świa·
dek przeciwko jednemu z hitlerowców. Mnożą
się i 'ninoią wypadki, świadczące o tym, ~e
wbrew postanowieniom z roku 1945 zaraza hi t·
lerowska nie wymarła, a przeciwn ie, za::zyna
się na n.owo rozwijać. OdrodzQne kobmny SA
maszerują w Bawarii, zaś władze okupacvjne
patrzą na to prze;z. palce. CQ więcej, ilk do·
wiedzieliśmy się ostatnio z komunikatu agc.n•
cji DENA, 58 procent urzędiników niemieckich
którzy ze w-zgJędu na swoją hitlerowską ,ptzeszłość zos•ta'1i przed dwoma laty 116'11nięci z n•
rzędów administracji publicznej, ma na nowo
powrócić na swe stanQwiska.
gdyż

Leopold Marschrzk.

przybycie do miasta leningrad~kiego :.na- ( sta:ra prawie stuletnia babka Anastazja. Tf4
r ynarza nazwiskiem Dubiago, który z m:ejs.::a wiekowa staruszka, jeden z antyków mias~a,
»tworzył w mieście komitet paityjny oraz Udta 1również wybierała się na ~a~cie do_mu t'Jnowił władzę radz : ecką. W ciągu jednego dn' a warowego, pragnąc tam nabyc Ciepłą p1erreyn.;:.
Zaczęło się wszystko od błahego na pozór
w Zareczańsku zostały przemianowane wszystkie ul ice, a na·z ajutrz na murach domów już wypadku, który wydarzył się w . Zareczańsku
wi dniały rozporządzeni a nowej władzy, podpi- dnia 21 czerw:<:a 1941 r~ku, ~ ładną ~łoneczną
sobotę. W dniu tym miała się odbyc uroczy.
s tość otwarcia domu towarowego. Już od rasane przez odwaznego marynarz a.
A w kilk a lat późni ej do Za r eczańska przy- na tłumy zare czan gromadziły się na małym
byli inżyni e rowie, którzy niemal błyskawicz!).ie placyku przed gmachem, gdzie się znajdowały
zmi enili zewnętrzny wygląd miasta. Sami Z:i- sklepy domu towarowego. Od wcze;,nego rana
re'czanie nie zdążyli obejrzeć się a tuż pod mia ponądku na placu pilnował sam na<:zelnik
s .em wyrosły dwie w ielkie fabryki. W sainym milicji, ob. Pietuchow. Tubalnym i donoś~ym
m:eście pows tały mniejsze i większe zakłady głosem na·.v?1ywał ~grornadzoną l:idn~śc do
przestrzegania ładu i porządku. Wielkie szyprzem ysłowe. Na ulicach ukazały się nowe by wystawowe domu towarowego były szczeltwaree, Byli to przeważnie robotnicy, przyoyli nie przykryte białymi zasłonami, k tóre j ak
z różnych zakątków Rosji. Pewnego wieczJ ru magnes przyciągały wszystkie naprężone spojna ul icach mi asta zapłonęły latarnie elektry::.z- rzenia, gdyż właśnie owe zasłony ukrywały
n e, z apaliło s ię światło w mieszkaniach i zdu- od dawna <>czekiwane cuda. W samy m domu
m ien i zar eczanie dowiedzieli s ię, że za kilka towarowym panował niezwykły ruch i oż ydni o tworzy swe podwo je mie jscowy teatr .):ae w ienie, K ierownik domu ob. Bezśmiertny
gorączkowe przygotowania, zw iązane
czy nił
że n!eco póź n iej powSl! aną aż dwa kina. ObJl{ z maj-ącym nastąpić lada chwila · otwarciem.
parku wy budowano okazały gmach, w którym Szczególną uwagę kierownika pochłaniała głó
mieści! się teatr, i wkrótce miał powstać O· wna wystawa. Ob. Bezśmiertny włożył w
gromn y, na sk al ę zar ec zańską oczywiście, dom m1ządzenie tej wystawy całą swoją pomysło
towarow y . O ty m domu opowiadano, iż moz~a wość, słusznie spodziewając s ię, iż oszołomi
będzie tam naby ć wszy stk o, czego tylko du3za mieszkańców. Całość tej niebywałej w ystawy
zapraqni e. Szeptano, iż człowiek rn 0że wei ść do Bezśmiertny ochrzcił niecodzienną nazwą
·a k Ad am p rw~ e d up adk t' o_en. „ Szczęście nowoże ńców " . Szczęście to, Według
t ego d omu qoł y 1
pomys łu ob . B ezśmier tnego miało symbolizoa wyj ść ubrany, jak legendarny m odmś dokró r wać, ogromne, luksusowe łóżko, upiększone
Gryn'. ewicz, prowadząc za sobą na łań- metalowYIUi neźbami i pokryte niemniej lu:uszku nawet małego pieska„. Opowiadania o ksusową i piękną, niebiei.kiego koloru kołdrą.
cudach domu towarowego wzbudzały w mieście zr~~aJ.§ s_e~~.i.~ ktQi:.ei uiegła niiwet
. ~ -~ łi=-rtJJ
było

Zareczańsk posiadał zaledwie kilka, szerok ich, n ie zabrukowanych i pełnych kurizu ulic,
dokoła których znajdował się labirynt wązkich
zaułków i prze j ść gdzie stały nagromadzone
jeden na drugim małe, odrapane i nie:hlujn:e
wyglądające domki. Sklepów było n :ewiele w
ty m typowo zapadłym, prowincjonalnym rosyjskim m iasteczku. Życie płynęło ospale i mo
no tonnie. Mieszkańcy 9rlzieś pracowali, coś
robili, ale b yły to sprawy niedostrzegalne na
tle mon or.onnego 11: areczański ego żyda . Głównym zajęciem ludności było jedzenie i sen,
"" prze rwach mieszkań-::y spacerowali po zak urzonych ulicach, lub siedzieli .w miejsk im
p arku. Były to lem i'E! za j ęcia Zareczan . Na! u?nia s t w zimie przesiadywali w mieszkaniatb
s pędzając czas na grze w karty.
Starzy Zareczanie lubili od czasu do o:zasu
wsp ominać w nies kończonych rozmowac.h w1ecz ~rnych legendarne dzieje jak : egoś Karinskiego, który ong i ś, w niepamiętnych czasad~ .
b ył podobno naczelnikiem miasta Zare':Zańsk.
Opowiadano o nim, iż był wielkim arnator.:?m
laźn!i. 1 ~o k,ąpieli w zimie . lubił ~k~iwd~
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Za kulisami Teatru Wielkiego w Warszawie panował premierowy gwar i zamieszanie.
Krzątali się gorączkowo maszyni ści, zmieniając i poprawiając podpórki dekoracji, rozlegały się ostatnie nawoływania, tu i tam w roz
pościerającym się półmroku przebfega.ły jakie.i postacie, przystr-0jone w barwne· kostiumy. Nagle spoza kurtyny rozbrzmiały twarde uderzenia pałeczki kapelmistrza - zaległa
cisza - i wnet popłynęły pn;ejmujące tony
·
uwertury.
W ustronnym kąciku, wciśnięty między sza
re kwadraty dekoracyjnych płócien, stal jakiś mężezyzna o pełnej, dobrocią nacechowan'°j twarzy, ujmującym sp()jrzeniu jasnych,
niebieskich oczu spoza lśniących szkieł okularów.
Mężczyzna mógł m!eć lat około czterdzie1tu. By widocznie wzruszony. Raz po raz
Wsłuchiwał
ocierał chusteczką pot z czoła.
$ię w niezwykłym napięciu w dźwięczące peł
ną, rozlewną gamą tony muzyki, tak jakoś
bliskiej, swojskiej, przykuwającej, to rzewnej
i tkliwej, niby wirującej rytmy kujawiaka, to
kocznej, dziarskiej, rzeźkiej, zamaszystej, jak
n1azur, to znów polonezowa, uroczyście i dostojnie, majestatycznie posuwistej.
Nieznajomy wsłuchiwał się, jak urzeczony.
Zdawał się tonąć i pogrążać całkowicie w tej
muzyce. Czasami z lekka poruszył głową do
taktu - to znów ręką zakreślił gest, niby
dyry;ent. Zapamiętał się zupełnie.
Istny orkan okla~ków wstrząsnął muraml
Jak pod mocarnym t chnieniem zadygotały de
kora{!je. Mężczyzna stał chwilę nieporusz.ony.
Spoza wybłyskujących kręgów jego okularów
i:alśniły łzy. Wreszcie zlekka utykając na lewą nogę postąpił kilka kroków naprzód.
Nagle opuszczany na dół kwadrat dekoracji omal nie uderzył go w głowę. W ostatnim
mgnieniu zdołał uskoczyć na bok. Wnet grad
wymysłów spadł na niego.
- Tu nie wolno obcym się kręcić! Jego. mość nie wie o tym? Poco pan tu wlazł, co?
Nic można spokojnie pracować. Tylko łażą,
wypatrują i przeszkadzają!
Główny maszynista teatru Wielkiego, Czar
eikowski, doskoczył do on;eśmielonego tą przy
krą przygodą i;luchacza. bąkającego z zażeno
waniem jakieś słowa t.lómaczenia.
- No i co? To pan nie wie, że tu nie wolno stać w czasie przedstawienia.

DZlS GŁOS MAJĄ DZIECI ZE SWIETIIC
RTPD W PABIANICACH
Kochany Promyku!
Bardzo Cię przepraszamy, że nie napisaliśmy
do c;ebie wcześniei. Przede wszystkim bardzo
serdeczme dziękujemy Ci za przesłane śliczne
książki. Czytamy Je wszyscy z wielkim zainteresowaniem. Chłopcy zachwycają s i ę zwłasz
ce:a „Atahelpą" i „Olimpijczykiem". Wszystkie pozostałe książki czytamy wspólnie. Nasza
świetlica powstała niedawno ternu. Nie mamy
jeszcze biblioteki i książeczki otrzymane od
Ciebie będą jej zaczątkiem. Wszyscy bardzo
lubimy naszą świetlicę ! chętnie w niej prnebywamy. Najlepiej lubimy chodzić na wyciecz·
ki za miasto, lubimy także śpiewać piosenki
i grać w różne gry. Jak już p'.saliśmy do Ciebie w poprzednim liście, mamy swój własny
świetlicowy i komitet redakcyjny,
samorząd
który wydaje świetlicową gaz e tkę ścienną.
Już kiedyś pisali o nas w prawdziwej gazecie,
w „Głosie Pabianic". Jeślibyś kiedy. Kochany
Promyku, miał czas. to prosimy bardzo - odwiedź nas w naszej świetlicy. Nara·zie spodziewamy się, że odpowiesz na lamach promykowej gazety. Pozdrawiamy Cię bardzo serdeczJlfti i jgsz<:ze raz ślkznie dziękujemy za książ
ki. W imieniu II świetlicy RTPD w Pabian:cach
Hanka Kaczorowska

_duszy polskiej
przykładny, jedyny. Publlcz.1tość wprost sza..
leje!
I .ściskał za ręce Moniuszkt:, dygocąc wzru
szeniem oraz przejęciem.
potulnego
Groźny pogromca skromnego,
nieznajomego, który okazał się kompa~
rem wystawionej właśnie poraz pierwszy ope
ry, nagle spokorniał i rzucił się do uniżonych
przeprosin. Ale Moniuszko z dobrotliwym
uśmiechem skinął na znak, że nie ma doń
żalu. Dziś nie mógł mieć przecież do nikogo
urazy.
. Był to bowiem wielki dzień w życiu iueśmiertelnego twórcy polskiej opery, a historyczny, przełomowy w dziejach polsldej muzyki dzień 1 stycznia 1858 roku, data pierwszego wystawienia „Halki" na scenie warszaw
skiej Opery.

•

zaci-

nał się

Nagie wpadł na tę scenę dyszący, rozentuzjazmowany reżyser, MatuszyńskL

- Co właśnie? Powiedziano, nie wolno,
to nie wolno! - grzmiał rozeźlony maszynista.

- Ach, mistrzu, szukamy pana wszędzie!
Wseyscy pytają, gdzie twórca „Halki", gdz.le
Stanisław Moniuszko! Sukces n,}bywały, bez

-

Kiedy ja._ musiałem
nieznajomy.

właśnie

-

•
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Moniuszko urodził się w Ubielu
5 maja 1819 roku. Kształcił się w Warszawie,
później doskonalił się w studiach muzycznych
Tworzyć rozpoczął wcześnie. Jut
zagranicą.
jako 18-letni młodzieniec wydał pierwsze swe
trzy pieśni do słów ' Mickiewicza. Napisał następnie kilka małych oper i operetek zaś w
1847 r. powstało jego pierwsze arcydzieło t..nów i melodii, „Halka'".
Dopiero „Halka" dała mu sławę i możność
rozwinięcia skrzydeł muzyczncio geniUIZ'Jl.
Wkrótce powołany na stanowisko dyryg1tnta
Opery Warszawskiej Moniuszko bez przerwy
tworzy: Powstają opery „Hrablna", „Straszny
Dwór'', „Verbum Nobile'' i szereg innych pieśni, których Moniuszko ogółem pozostawll po
sobie w spóściźnie 260.
Muzyka Moniuszki zachwyca, wzrusza 1 cza
ruje. Mimo swego piękna i uroku, jest peł
na szczerości, świeżości, uczucia i prostoty.
Moniuszko jest pieśniarzem duszy narodowej.
Z pJei;n1 ludu, z jego twórczości. c7.erple S'lt'e
natchnienie, ona jest źródłem i 'Qlrzorem dla
niego. Dlatego muzyka Moniuszki tak jest
bliska i droga nam wszystkim, tak przejmuje,
wnika i olśniewa.
Przemęczony pracą, sterany trudami, klo
potami i niedostatkiem Stanisław M mi uszko
zmarł na atak serca 4 czerwca 1872 Nku.
Lecz dzieła jego pozostały nieśmiertelne.
Rozśpiewał serca
Dokonał wielkiego czynu.
i dusze . Polskie.
ez. G.
Stanisław

powfodzi w ogłos·lOnym przez Promyk konk.nrsie. Gdy nadarzy się e:nowu taka okazja, bę
dZ'iecie i Wy, moi drodzy, mogli spróbować
s:a:częścia . A teraz, nie czekając na żadne k<>n~
kursy, na żadne wygrane ani przegrane - pisuic'ie do nas o wszystkim, bo przecież Promyk jest Waszą ~tką, gazetką dzieci.
REDAKTOR
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przede wszystkim o te, w których jest mowa den z kolegów zrobi? w świetlicy motorek
o Wa5zyru życiu świetlicowym, szkolnym, o elektryczny, a inni wycięli z dykty zwiernąt
pracy samorządu, jego trudnościach, kłopotach ka. 30 kwietnia była u nas Akademia Pierwi t. p.). O ile. tylko będę mógł, wpadnę do Was szomajowa. 12 dziewczynek odtańczyło 3 · ta1'lw odwiedziny. Cieszę się, że pisał już o Was ce śląskie, a 8 dzieci wykonało recytację zbio„Glos Pabianic", ale trochę się obraziłem pnzy rową p. t. „Budujemy milej Ojczyżnie dom"'.
okazji, bo jakże? to Wy uważacie, że tylko Czytamy Promyk, w którym odgadliśmy 01:apierwsza oznacza
„Głos Pabianic" jest prawdziwą gazetą, a Pro- gadki z ostatniego numeru:
myk nie? Pewnie, od doskonałości jest -0n . „okoń", a druga „samolot". Ki;iążek mamy
jeszcze bardzo daleki, ale jednak ma on naj- mało, więc też staramy się zdobyć ich wię
lepsze chęci i ambicję, by stawać się co raz cej. Dowiedzieliśmy się, że świetlica Nr 2 odksiążki.
prawdz :wą . gazetką di!Jeci szkolnych. ' gadła zagadki i dostała w nagrodę
lepszą,
Wiele mogą mu w tym dopomóc dzieci same My chcemy iść z num w zawody i też książki
i to w sposób bardzo łatwy i prosty: trzeba ' wylosować.
Hofman Ba~bara, L~ke Zdzisława. Nopisać do Promyka o wszystkim czym się żywak Jan, Kosecki Jan.
je, co cieszy i smuci, jakie się ma zamiary,
trudności i kłopoty. To jest przecież rówprawd;:iwych gazet dla
nież główną treścią
ODPOWIEDZ
Ciy chcecie pomóc Promykowi w
dorosłych .
Drogie dzieril
ODPOWIEDZ
To bardzo dobrze, zesoe poszły za przykła
Kochane dzieci, ogromnie uci.eszył mnie tej jego pracy i dążeniach Wy, dzieci e:e świet
Wasz list, a jeszcze więcei fakt, że z książe· licy II RTPD w Pabianicach? Najserdeczniej dem świetlicy II I zawarły bliższą znajomość
z Promykiem. Myślę, że znajomość ta nie ogra
czek, któreście sobie rzetelnie zarob iły w kon- pozdrawiam \/Il as wszystkich
REDAKTOR
· nicą;y s·i ę tylko do losowania książek, bo wtekursie. ciynlcle tak dobry użytek . Jeżeli to
dy doznalibyśmy wszyscy zawodu, i Wy, dzieone właśnit'I mają być zaczątkiem \Vai;izej bi* * *
ci. ze świetlicy, i my tu, z Promyka. Tych
blioteczki. to jest to, niestety,' zaczątek mniej SWIETLICA I-SZA TAKŻE ...
Kochany Promyku, piszemy do Ciebie w książek do losowania nie ma przecież tak
niż skromny. Dlatego też Promyk Jest trochę
;aźenowany Waszym serdecznym podziękowa- imienlu wszystkich koleżanek i kolegów. Cho- wiele i dlatego nie mogą ich dostać wszystniem. Mamy jednak nadzieję, że koniec koń· dzimy do świetlicy Robotniczego Towarzy- kie dzieci, które by ich pragnęły i którym
c.6w dorobicie się prawd7 iwe1. dużej biblioteki. stwa Pre:yjaciół Dzieci Nr 1 w Pabianicach. Promyk także pragnąłby ich dać. Muszę Wam
!3a1dzo mn'e interesu je \Na s,za ąazetka ścien-,Odrab'amy tam lekcje i czytamy książki, r::za- jeszcą;e wytłumaczyć, że Wasi koledzy i ko!e-1
na. Czy ni"' moglihyśr : e pr rn s y lać Prom vkowi saml chod7imy do parku na zawody drużyno żanki z świetlicy II-ej wygrali kilka książek
t>dpiaów niektórych Jej artvkułówi (chodzi we. o aodz!nie s. . tej. jemy podwieczorek. Je- nie za odgadni~cie zagad•~. lecz u. ·dobre od~

Zagadki
Przez „k"' ptak naja:arniejezy
Przez „d" też czarny,
Ale w ksiąi:ce jest,
i jest mniejszy,
A przez „b" mały l duży,
w mieście ludziom i wozom służy.

*

Jeździł sobie na kogucie
w jednym kapciu.
w drugim bucie.
Teraz o łaskawym chJebie,
na księżycu mieszka w niebie..

Najipierw jest :!óMa,
potem jest biała.
Nie gorzej od łodzł

•

płyv,ra,

a gdy chodzi to

~ię

kiwa.

•

fruwa, ciągle biega,
Nigdy się nie meczy:
Zawsze gotów do zabawy,
gwiżdże sobie wśród kurzawy
i wiatrak! kręci.
Ciągle

•

Przyjechała królewna
W pozłocistej karecie,
Zaraz stalo się jaśniej,
Zaraz lepiej na świecie,

Jej paziowie - mo·tvllci,
Jej poddani - to kWi..ty.
A orkiestra królewny To rój ptasząt fiłkrzydlaty.

Sfr. 5

~wia~nenia io[ialne dlli~~;!:!~,~:~~,:!:!L
U'Wł na Bielska
ił. ainnuie placówka
.mil. po!yteczna
1 miliar~ ~·~~Nowa
w

&. w

odbudowlł

kilku p.inktach miesta roboty nad
Łodzi, które wykonywać będą uczniowie szkól
miejskich w wieku, podległym obowiązkowi
/Od specjalneqo f,f;rgslanniha uGIO!iU"
Jako ostatni zabrał głos naczelny dyr~'.ttor „Słu·l.ba Polsce".
szkole średniej czy zawodowej. Ksiądz KasBIELSKO, w czerw::u.
W porozumieniu z Kuratorium młodzież
Ki..Uc:a dni temu odbyla się w Bielsku uro- perlik stwierdtił, że realizacja idei wspólzn- adm inistracyjny CZPWł., tow. lebrowskl, któczy~tość: o_dsłonięcia cztern~tej z ka.lei w .prrn- wodnic lwa pracy przyczynia się do wzr•ntu ry mówił o wysiłkach przemysłu włókienni- szkolna zatl'udniona będzie po 3 dni w mieczego w dziedzinie rozwoju i rozbudowy siącu od godziny 7 _ 12-tej, przygotowując
mysle włok1enmczym StaC]i Opieki nad Mat- potęgi Polski f do poprawy bytu robotnik'!.
b
l
.1 d
- Wynikiem współzawodnictwa jest mię· świadczeń socjalnych.
ką i Dzieckiem.
0 przysz1yc 1 prac w
ryJeśli w roku 1945 przemysł włókie:in'czy &ię w ten spo 5 o)
Stacja zorganizowana zos1ała przy Pafrstw. dzy innymi otwarcie tej oto pożyteczn·?i piaZakładach Przem. Lniarskiego Nr 2 „Lea:c•J", cówki - zakończył ks. kanoni:nk Kasperlik swe wyasygnował na opiekę nad matką i 1hiec- gadach „Służby Polsce".
Dzisiaj pracować będą 3 grupy, wszystkie
Nie ustawajmy przeto w kiem, na żłobki, przedszkola, wczasy pr•H:'lw·
Zakłady te zatrudniają około 6000 osób, z ne- przemówienie.
go przeważającą część atanowią kobiety, mie- pracy nad dźwiganiem ukoc11anej naszej Oj· nicze, śwle•tilice 200 milionów złotych, to cy- przy robotach ziemnych: pierwsza zlozona ze
frn ta w roku 194? _wzrosła do .600 n1lir•n&w I 150 chłopców w park'l Poniatowskiego, dru.
.
.
1>zkające w miejscowościach podmiejskich, od- czyzny. .
Zebrani _'Z w1elk1m umani_em ~ysluchah tef złe tych. W roku biezącym wyda Je CZPWł. na ga SO-cio osobowa grupa przy ul. Stodoln!aległych rue.1<iedy o kilkanaście kilometrów cd
k L d
• b
.
. t
wypow1edz1,' tak bardzo odb1ega1ącej w !re5c1 te cele ol?rzym1q sumę 1.800 mllion_ów złotych
Biels.ka.
. Kobiet?m. tym nie przysługiwała więc o· od opublikowanego n ;edawno listu pa;ter· 1 a wydatki te w roku przyszlym n1ewąLpl i w1e neJ, rze~ia 100 0 ~ 0 owa, w par u u owym
przy Alei Drf:szcra.
jeszcze wuosną.
P '. ~ka ;< islmejąc_ej w Bielsku Miejskiej Sta· skiego.
c?•. ktora w chwili obecnej jest mocno prze·

I

I

oązona

pracą.

. Z uwagi na to wyasygnował CZPWl. odpo·
nowej
w1ed?1e . fundusze na z.organhowanie
pla~owkt. Nowootwarta stacja 6kłada 6ię na
razie z Oddziału Opieki nad Dzieckiem oraz
-z Oddziału Opieki na Kobietą Ciężarną i Kar·
miącą. Znajdą tu obecnie fachową poradę i
6t&lą opiekę lekarską przyszłe matki oraz matki karm i ące i ich „pociechy".
W końcu czerwca zostanie uruchomiona,
kosztem dwóch milionów złotych budowana
będzie
kuchnia odżywcza, która stanowić
punkt racjonalnego odżywiania dzieci, .k:tó-„
otrzymywać tu będą potrzebne im mieszanki
i JVJka rm.
Nowootwarta Stacja oirzymuje do swej
dyspozycji około 12 milionów zł rcx:z.nie, co
pozwoli jej n~ zaopiekowanie się 6porą, li·
<7ącą około 500 c"lziec! „gromadą" niemowląt
w fabryce „Lenko".
Otwarcie Stacji Opieki nad Matką I Dziec·
k:em powitane zostało przez społeczeństwo
b :elskie z wielkim uznaniem. O wielkim rna<'ziornu nowej i>lacówki mówił przedstaw;ci.el
przewodniczący Rady Zakl~dowej,
c~ ;ekcji,
oraz przeds:awi·
pn·ewo<lnkząca Ligi Kobiet
<:ie'e PPR i PPS.
Ksiądz kanonik Kasperlik, lttóry do'k.onał
a~hl po~W:ięcenia Stacji, wygłosił przemó,,rie·
nie, w ktorym podkreślił, że w dzis:ejszych
czasach dziecko robotnicze znajduje się pod
czulą opieh\ państwa i że opieka ta towaiZV·
z noworodkowi, d-z:iecku w żłob.ku, w przed·
ukolu i w szkole powsze<:hnej, a. pote;n w

yslannik tajemniczych mocy

•I jego k~ pelusz

••LaborZ dawnych dzieJ6w Karpacza
Karpacz obecnie zachwyca swoją sw1ezą,
która wielokrotnie oodnosi
krajobrazów, nic jednak nie
pierwszym wczasow!cz.om
prócz pobytu w sennych jeszcze pensjo11ahch
i samotnych spacerów.
zawędro
Chodząc tak utartymi ścieżkami
wałem do Muze·um Regionalnego.
Gdy ujrzałam w kąciku ten czarny kaipelu6z,
prześcigający swą fantastycznością kreacj~ mistrzów mody, i gdy dziwoląg ów z jakąś n;ena moją
samowitą silą zaczął oddziaływać
poczułam, że muszę o nim piwyobrainię po prostu, aby uwolnić się od jego
sać mrocznego uroku.
Zanim jednak to uczynię - cof.nę się n'e·
co w czas:e, to znaczy do okresu sprzod 100
i 200 lat, kiedy kapelusz ten nie był rci.:.w:zytem muzealnym, a nakryciem głowy tzw. wówczas .,laborantów".
W ub i egłych wiekach ludność K-upacB
zajmowała s i ę zbieraniem ziół , ros.nących obficie na 1.boczach gór i w lasach. Z z, ;)ł tych

niektórzy spooja1iści przynądralt 1ec:ars: wa
n:e tylko pne<;iwko dolegliwo6ciom ciai&, ale
w.uzyE również leki cudowne 11>rzec!wl<o cho·
rob'Jm dU6zy, umieli po.magać · w 1mb~·nych
sr.raw<!<b.. a pra.k1yki ich nosiły czę5:o pozory
maq ·; ! cz.arów.
Laboratoria, na ścianach kt6ryc-h wypiune

I

lnternelocie naszqch Czqtelnlhńw

Dlaczego teatr Jouveta nie

przyjeżdża

ożne sprawy poruszane są na łamach "Gl-0su Robotniczego" w dz:ale interpelacje naszych
cz:telników. Tak jak mi się izdaje nie były dokwestie
tąd przez nikogo jeszcze poruszane
rlc;, yczące życia artystycznego w naszym mie-

dali w stolicy przedstawienie „Szkoły żon"
Moliera poczem udali się z tym interesującym
przedstawieniem do Krakowa. Łódź po drodze
została pomcnięta. M:mo, że iest ona nie wiele
mniejsza od Warszawy, za to o wiele większa
ście.
od Krakowa i mimo, faktu, że jej mieszkańcy
Nie jest to wcale dowodem, że wszystko nigdy jeszc11:.e nie mieli możności oglądania
dzieJe się w najzupełniejszym porządku.
d-0brego teatru zagranicrnego.

Do ·waiszawy przybył na gościnne występy
paryskiego teatru „Athenee" w kl!órym
występuje znany nam z f<lmOw francuskich
znakomity aktor Louis Jouvet. Swietni artyści

Słuszne

prawa

do

łodzi ?

Winą tu nie można obcil{żac- naszych m1lych
gości z Francji, natomiast pod adresem naszych
czynników iteatralpych wartoby skierować pytanie kto ją ponosi.
Robotnicza Łódź w pierwszym bodaj rzędzie
ma prawo zobac1:enia doskonałego, zagranicz-

nego teatru.
Stala czytelniczka

Naprzykład:

zespół

waga i d"l'~t1dll.<:>ŚĆ
do podniesienia c11torytetu
lekarza" nosiły wszelkie atrybuty tajemn'.cz~j
akhemii, choć maksyma powyższa po;wa'a
pi iypuszczać, że praca w nich wyl;:•)?~ywan11 c •
:i:•e"•ła się na pewnycn ści11łych d.;•1''.:'i!.
W wielkich, długich retortach bulg,~ały
r6ino.k-0lorowe płyny, w tłuczkach 1 m1idi1e·
rw<.h kruswno i rozcierano substa.1c:& orga·
rikzre oraz mine.raly, sowy zaś, nia·t-iperze i
w~e (przyglądały się tym praktykJ-n, i:::y'1";oa·
jąc im widoczniP sweqo tajemniczego wp1ywu.
Wreszcie, gdy skrupulatnie roze~regowa·
1111 m, ~cl i trunki lecznicze 'Z:OStaly u mies?.CZJ·
ne w wymyślnych pudełeczkach i flakonikach,
wsi111•.ko zaś spakowane do ol~;iv·l'ich ki:f·
rów - sem Mość Laborant wyruszill bry~\ na
jarmarki i odpuo;ty do wsi i miast.ea:ek, ce·
hm spr7t cc:ży swoich wyrobów, .i s•r6J Meti·
stofelesa był jedyniP Rkromnym, domowym u·
bim em wobec szatańskiej el69a .1<" ti i.;a:r.ac•
k ' <:l1 „'aborantów".
Strój len składał się z cz.arn"JO •~.lfdt•ła,
wielkiej, czerwonej chustki na 11zyję i czar·
nego s'l;elm;za (który właśnie ·ir~~·1> r a w i ł mr..e
o naitchnienie) o nieprawdopodobn:e wyotbrzy·
mionych kształtach; kapelu~z ten .iz:lub'. onv
był i jednego hoku buk' ctem z p'ór fl't\telk.ich
nocnych i dziennych ptaków, - z dnq.egJ za~
sterczało pióro bażancie ,długo-'C'i conajnmiej
dwułokciowej. Na głów ę, ozdobioną <Z rwo·
11ymi wstążkam i , narzucona była s:atka gęs1o
obszyta perłami. Myślicie., że na tvm k:inioc?
Bynajmniej! Spod olbrzymiego :l'lnda wckół
twa:1:1 zwieszały się lic-z:ne, Lłot'ł ch-.\'akdd
i d !woneczki...
Prawdopodobnie przybycie „la.boranta" w
takim kapeluszu wywoływalo w owych cza·
sach nie mniejszą sensację, niż przyjazd wę·
drownego cyrku.
Ale nie tylko kapelusz !l'n &pra 'N'ał ..::uda,
W apteczce laboranta dostrzegłam Głyuw ko·
rzeń Mandragory (Alraune). rosnący w q~rach
T~!Je•tu, któremu przypisują tysiące ~:ijeamych
własności; w sprawach zaś miłosnych a•c pe.·
dobno działaniu korzenia tego dorównać n·a
>:noże. Podobny jest do małego czl0w'ec~~3. o
i już sam wi:lok jego
wyciągniętych rękach
W) wołu ie niesamowite wrażenie,
Nic więc dz iwnego, że w ten S'O)SÓIJ u~bro
jony „laborant" mus i ał niema1o za:~b:ać,
w której wo~1l pi en!ąclze,
gdyż szkatułecz.ka,
byia pokaźnych rozmi1irów.
Z postępem nauki jednakże, 11 "ll!'lie ~ 'Z in·
nych powodów fach „laborancki" Zi:Hzął eię
chylić ku upadkowi. Ostatni „laborant" zmarł
w K11~· acm w roku 1884. Pomógł w lcom;>le.tewaniu Muzeum, które acz male, lecz.. 'l rzadkim
daje plasty.:~ny tl!l~az
u•z.ądzone smakiem
pueszłości tamtej6 zych okolic.
Labora·nt ów nie pow:erzył, nis'.l'ł'ty, n!ltci·
mu sekretów swego zawodu, tak, te o dawnej
je90 świetności opowiada tylko baj.ic~.: ~ e ~a~z. f!.
ta, ~yczny ka.pelusz.
byio.

że

„Tylko

prayczyniają

wiosenną z:ele-nią,
piękno tutejszych
ofiarować
może

załogi
Ii

„Głosu"

J. B.

PZPB Nr 5

ścisła

się

ogłosiła przetarg na jego wydzierżawienie
(patrz „Głos Robotniczy•' z dnia 14.5.1948 r.)
Taki sposób gospodarowania majątkiem stanowiącym wlasność naszych Zdkładów, wydaje mi się całkowicie nieodpowiedni. Fabryka nasza zatrudnia obecnie ponad osiem i pół
tysiąca robotników, przy fabryce istnieje stołówka, żłobek i przedszkole, które moglibyśmv
zaopatrywać we własne owoce i warzywa, gdy
bY: mająi:ek zos,tal nam zwrócony. Moglibyśmy
tez utrzymywac tam oborę, co znacznie ułat
wiłoby nam e:aopatrywanie naszych dzieci w
mleko.
Niestety dotychczasowe nasze gtarania o
zwrot wspomnianego majątku nie dały pomyśl
Możnaby jednak z tym stanem rcz:eczy się nego wyniku.
zgodzić, gdyby Miejskie Majątki Rolne wspo'll
Zaznaczam przy tym, te inne łódzkie fabryk:!,
niany majątek należycie wykorzy31'.ały, gdy!Jy
go same uprawiały i gdyby d 0 starczały lud- jak np. PZPBB. Nr 1 (d. Scheibler) zachowały
ności pracującej jego płody po tańszej cenie. swoje mająltki i gospodarują na nich z korzyś
w
Nie protestowalibyśmy również przeciwko temu cią dla swych załóg.
Pański
A.
Zebranie Kola Łódzkiego Związku Bibliotek· stanowi rzeczy, qdyby Dyrekcja Miejskich
korespondent „Głosu Robotniczego"
1 Archłw. Polskich.
Majątków Rolnych wykorzystała nasz majątek
Stały czyte:nik 1\1. Ch.
prey PZPB Nr 5
domów
przedszkoli,
szpitali,
zaopatrcz:enia
dla
W piątek dn. 4 ccz:erwca br. o godz. 18-ej
odpowłedprzekazaliśmy
Sprawę Waszą
redakcji
Od
2apowiadąła.
w lokalu Archiwum Miejskiego, Pl Wolności 1 starców, jak to w chwili objęcia
Prosimy Dyrekcję Miejskich Majątków Rol- nim władzom, które się nią zajmą. Musicie
odbędzie się miesięczna konferencja.
Niestety jednak, tak nie jest. W roku 1947 nych o jaknajszybsze wyjaśnienie sprawy.
-<:ierpliwie czekać n decyzję.
Na porządku dziennym ref. Kol. Dr Stefana sad iostal wydzierżawiony prywatnemu ogrod·
Rosiaka - „Z zagadnień nowożytnej archiwi- nikowi za sumę 225 tys. zł , a w roku bieżą
styki polskiej".
cym dyrekcja również sama go nie uprawia Nn lódzhich e•ronnch
--------------------..--~--------~----------~--.;;... .....;

NOWY NUMER „KUZNICY''
Najbliższy 22 numer „Kuźnicy'', prcz:ynosi następujące pozycje: fragment opowieści o Mickie
w1czu, Mie<:'Z.ysława Jastruna p. t.: „Legion'';
artykuł Jurij Tynianowa p. lt.: „O ewolucji literackiej'', w przekł. Jerzego Pomianowskiego;
pięć opowiadań Stanisława Dygata; dwa wier~ze Pawła Herti:a p. t.: „Stary, strzaska::iy
świat" i „Do niecierpliwego"; „Wspomnienie o
Teodorze Duraczu" Mieczysława Bibrowskie·
f!O; recenzję Jakuba Litwina ze „Wspomnień''
Ludwika Krzywickiego; recenzję Jerzego Kreczmara p. t.: „Z teauów warszawskich'" - „Do'll
pod Oświęcimiem"; recenzję Stanisława Ehrlicha p. t.: „Książka o Nietzsche'm"• z ks'.ążki
prof. Stefana Rozmaryna „U źródeł faszyzmu,
I"ryderyk N ietzsche''; artykuł spraw-0zdawczy
p. t.: „Echa paryskiego kongresu historykó..v";

Szanowny Towarzyszu Redaktorze!!
Proszę uprzejmie o poruszenie na łamach
„Głosu Robotniczego' następującej sprawy, dotyczącej całej r:ałogi PZPB Nr 5 (Wima}.
Zakłady nasze posiadały przed wojną mają·
tek rolny 0 powierzchni 84 ha ziemi ornej i pra
wie 7 ha ogrodu warzywnego i owocowego.
W czasie wojny okupanci wyłączyli mają(ek
fabryki i utworzyl!i taro fermę. w okresie prze
jęcia zakładów przez nasze demokratyczne
Państwo majątek objęła Dyrekcjd Miejskich Ma
jątków Rolnyth, co wydaje się niesłuszne, gdy±
jak wiadomo, wszelkie podziały, dokona-:ie
przez okupanta, zostały unieważnione.

Odpowiedzi Redakcji

__ ___

Zie warunki ·w szpitalu na Radogoszczu
I

gdzie Ubezpieczalnia tak ;,amo płaci za choObywatelu Redaktorze!
Uprze jmie proszę o zamieszczenie mego li- rych, odżywianie jest o wiele lepsze?
Drugą sprawą, która daje się chorym na
stu w Waszym poczytnym piśmie.
mój, chory na obustronną otwartą Radogoszczu we znaki, to panujący w szpiS~·n
gruilicę płuc został skierowany przez. Przy- talu brud i pluskwy, których całe gromady
c hodnię Przeciwgruźliczą przy Ubezpieczalni dokuczają chorym.
Proszę o opublikowanie mojego listu, aby
do l\liejskiego S'llpltala, .w Radogoszc:1u.
Jak wiadomo, w szpitalach gruźliczych odpowiedn!e czynniki zainteresowaly się ponajważniejszym lekarstwem jest dobre powie łożeniem chorych w spitalu na Radogoszczu
i wre&zcie znalazła się na to rada. Chorym
trze i ojPowiednie odżywianie,
Tymcza&em odżywianie w szpitalu w Ra- należy się przecież troskliwa i dobra opieka,
dogoszczu jest poniżej wszelkiej krytyki. Cho która przede wszy tkim zaleina jest od kier.iy nieraz kładą się spać głodni. Ci, którzy rownictwa szpitala.
nie mogą sobie pozwolić na oożywianie, są
Sta.ly czytelnik.
w tragicznej sytuacji. Gdy chory ośmieli się
Od Redakcji:
narzekać w obecności lekarza, lekarz odpoNazwisko i adres Putora listu znane są
wiad<1, że „ieżeli mu się nie podoba, to może Hf:dakcji. Oczeki;jemy w tej sprawie odposię wypisać".
wiedzi ze strony prze~r-> w~z.ystki111 W,vd:dału
Zapytuję, dlacz.ego w innych. azoilalach, Zdrowia Za.rządu Miejskiego.
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Z fragmentów przedwojennego P. A. Ta,·
z niemieckich „Wocbenschauen", ze 1.djęć PoJ.1
sk '. ej Kroniki Filmowej, a przede W6'Zystkim z
nakręconych przez siebie 12 kilometrów filmu
dwa i filmo·w cy radzieccy z Centralnego
Studia Filmów Dokumentarnych w Moskwie,
L. Da rlonow i A. Kuźniecow, zmontowali filmową „Pieśń o ziemi 0iaszej" w trzech częściach.
Pierwsza część reportażu stanowi nieja'-o
„wprowadzenie": obiektyw operatora wędruje
po całej polskiej ziemi, przedstawiając w doskonałym, filmowym skrócie zabytki Gn:ezna,
Krakowa i Warszawy, szczyty Tatr i wybrze·
·
że Bałtyku.
Na drugą część składają się idjęcla dokume.ntarne z napaści nie.miecklej w roku 1939,
oblężenie Warszawy i walki Polski podziemnej z okupantem. Oglądamv tutn·I interesu; ące obrazy z walk partyzanck;ch. asv;, :11 ;mny
nrzy oierws1w h po5 •edzenf ach Kra in w Pi Ra·
dy Narodowej oru „bierumy udzit.ł" w for·

a

mowaniu i bojach wo js~: 'Polsk ich w ZSRR. Ta
cz~sć_ filmu pokazuje nam także oryginalne
zd1ęc;a z trag;cznych dni powstania war nw·
skiego.
Tr7ecią c1.i;:~c 1 ą tilm11 jei;t ju?. odbudow1' Pol.
s~i P?. zni67.c1emach wojennych, now;i rze<:zy·
wista.se spoleczna, reforma rolna, upańatWO•
wieme przemysłu. rozwój spółctz : ekzo5ci itd.
w.szystkim trzem c.zęsciom towarzyszy zwię·
zly 1 treściwy tekst obja5n i ający pióra Wan·
dy .Wasilewskiej oraz oparty na polskich me!odiach „podkład muzyczny" Wiktora Smlmo·
wa. ~ba te „_k omentarze" zwiększają jeszcze
wartosc tego f1lm11 dokumentarnego dużej kia·
sy. Fllm ten obrazuje nasze zmaganja i nasze
osią\jnięci~. _Realiza\orzy jego są niewątpliwlę
~bitnyID.I filmowcami. Są przyjaciółmi Polski
1 dlatego zdołali pokazać najistotniejszą treść
n.aszego. życia. Ten film - efekt wspólpracy
f1lmowcow polskich i radz ' eckich _ dokumentu !e wvmnwnie przyja.żń łączącą obvcJwa na•
Bt,
sze nar"dv.

---- Nr
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. Polsk a rozwi f a

Walka z marnotrawstwem

skrzydła

I t •I Iowe~o
d • • I
lauan1a
1rn e nane~o onu wa ~10.r

Ministerstwo Aprowizacji

śeioła, smukłe kominy fabryczne - to ł.ódź,
widziana z samolotu. Kurz, śmieci, „kocie !by",
zmurszałe rudery są nie;widoczue. Ł'.>J:i: z iotu
ptaka ma wygląd wzorowego, nowDczesnego,
przemyslowe90 mias.ta.
Zbliżamy się do lotniska. W .dole na z:efo·
nej murawie kołuje drugi samolot Ae:Jklubu
Łód'Zlkiego. · Za chwilę i on wysitartu1e do lotu
nad Łodzią. Przechylamy 6ię na skay:ilci. Ma·

we, jny lotniczej, Liga Lotnicza w pie:-wszym
rzędzie stawia sobie za cel wciągnięcie weg:J społeczeństwa do współpracy ;Hiy o<lbudowie i umocnieniu odrodzonego Jo:!l 'ctwa
pol6kiego, lotnictwa, służącego :;.pn wie po·
koju.

iywmrśc

wydało :z:al'%ądze-

:~:~~~;J:.:.:i~.?:1:~~j~~~~~:t;~

Przegląd osiągn·-=t Lig; Lotnicze]

W przeciwień6twie do przedwoj~,1'1Ej I:gi
Wyciągnięte rów.nymi liniami krzyźujące
cię g~to przesmyki ulic, wiele ziele.ni, schlud- Obrony Przeciwlotniczej i PrzectW!J17.'JWej
ne, kolorowe dachy, gdzienie9dzie wieża ko· która w głównej mierze szerzyła :;in;>ll;Jan•ię

rn

BfMący tyd:z:ień jest pewnego rod·ia•u przeglądem osiągnięć i zamierzeń na przytlzlość
Ligi Lotniczej. W całej Pol6ce bowie'.ll od.bywa 6ię n Tydzień Ligi Lotniczej. \o\/c~0raj, po
uroczystym cap6trzyku na Placu Zwyc- ' ęstwa,
nastą.piło otwarcie wystawy lotniczej pnd :iamiotami na placu przy ul. Piotrkows?tiej 75.
Wys·tawa cieszy 6ię dużym zailllterl!s )WRn\em
szerokich rzesz ludności.

g~;!a~~a~:1=~:~ :::!:!:~:Ce~:z:erwiec ma-

ją być w całości :z:likwidowane wszelkie po:z:ostałości konserw rybny~h, mięsno - jar:z:ynowych, krwawej kiszki, śledzi, oraz pozosi.ałe
jeszcze z dostaw UNRRA tłuszcze roślinne, bo-

czek, masło konserwowe itp.
Należy nadmienić, że do oceny przydatności do spożycia poszCllególnych artykułów żyw
nościowych z,najdujących się w maqazynach są
powołane społeczne Komisje kwalifikacyjne.
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Po slorice. POU!ietr ze i zdroUJie
·

E1~fif~;rb:~~~;~~~1~~~;Y:i\~ jadą dziesiątki ty~ięcy
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robotIniczych dzieci

Ak
się z metalowych prętów, drut)11·, b'.asz.ek
cja kolonijna dla ddeci rnbotnic:z:ych prze' Niektóre zakłady pracy organizują własne w gruncie nzec:zy kwotę dodaf.ku rodzinnego
i p!ótna. Wyrównujemy lot _ powv 1'l OPcHla~
Spo.eczną).
włókienniczego rozwija się już w całej kolonie dla dzieci swojeJ załogi, inne e:głasza- wypłacaną przez Ubezpleczalmę
mysłu
że
św.:i.~lc:\y,
wstrząsów
kilka
chwilę
.z.a
my,
Tow. Przodownicy pracy odznac:z:eni w konkursie
RPTD,
szkolne,
kolonie
na
dzieci
swe
ją
zobowiązane
pracy
zakłady
Wszy~.kie
pełni.
h;;ngaiu.
do
kołujemy
i
d<}tknęliśmy lotni&ka
współzawodnictwa indywidualnego korzy'S'tajlł
i Półkolonii itp.
z żalem wysiadam z 6amolotu: , ~ympa· zostały ·do zgłoszenia imiennych list wszystkich Kolonii
z 30-proc. miiki.
:z:łotych
210
dziennie
asygnują
pracy
Zakłady
młodszych
dzie:i
m
wys·zczególnienie
tynnym pilotom z Aeroklubu .•.:J .~\k:e gn uda· dzieci z
Należy 'pamiętać, że każde dziecko przed w-y(od lat 7-10) i starszych (od 10-15), oraz e; na każde dz'.ecko umieszczone na koloniach i
ło się nas zarazić „bakcylem Jat-in:a.
na kolonie winno być zaopatrzone w t.
jazdem
półna
umieszce:one
dziecko
na
złotych
150
po
I
Ludzie, którzy już od lat b yli Zd::•.i.·~.n: ~ym wyszczególnienie m chłopców i dziewcząt.
zw. „Kartę Dziecka", oHemplowaną przez 'zaKażde dziecko przed wyjazdem na kolo!lie koloniach.
bakcylem, zaraz po zakończeniu w-, ny z.ie L~l:
Rodzice wnoszą niewielkie kwoty tytułem kład pracy, pokrywający koszty utrzymania
się zrzeszać w całej Polsce w reghn !one !lelf _ w'.nno być zbadane przez lekarza szkolnego lub
Wysokość tych kwot uzależniona oraz wypełnioną prze'Z rodz:ców, lekarza i wła
wpisowego.
„Kartę
wypełnia
który
fabrycznego,
lekarza
sz,~z~·góm;e
lotn'.skach,
niektórych
Na
kluby.
.zarobków rodziców i od ilo- dzę szkolną: Niewypelni~nie „Karty Dziecka",
wysokoś~i
o?
1e~t
i
'
bazdro~a
st~nu
od
za_leżności.
w_
i
Dz1ecka'·,.
Ja;
:,,
r,3 -..achoclzie, znajdowano poniszr:w 1
13
Przeciętnie kwota ta wa- powoduje meprzyięcie dziecka na kolome.
rodzinie.
w
dzieci
sc1
wykolonie
połkolom_e,
na
Je.
kieruje
danego
moz'JL'le
!ę
....
man)' S•przęt &portowy. zaczęło
Każde dziecko pracowillAa przemysłu wlózłotych (co stanowi
650
granicach
w
się
ha
specjalne.
lub
lecznicze
poczynkowe,
pc:rząd!kowanie hangarów, zwoż~n:e częśc;, reposiadającego praw:> do pobierakienniczego
parowanie i już po ki!!ku mie-.;1ącach pierwsze
tytułu ubezpieczenia rodzinnego
e:
zasiłku
nia
Po &zepo/skie samoloty rozwinęły skrzydla.
uprawnione 1est do jednorazowego pobytu na
przerw~e · od ·.1dzJc, się ;
ś.::'c• lelniej, wojennej
na koszt zakładu pracy przez okres
koloniach
~OF..kie lotnictvv·o sportowe.
nieprzekraczający jed.nego miesiąca. Te same
org~n;1u · e hurtowe taranfs~o
Z2r1ad
Aeroklub Łódzki w chwili obecnej !:ny ok.
prawa przysługują dzieciom matek pracujących
l!t
.
,
.
.
.
szkr.Jn?j.
młodz1~iv
MO członkó"w, w tym 400
w rirzemyśle włókienniczym, których mężowie
w
Miejski
Zarząd
rrzeczy
stanu.
tego
Wobec
wiotegorocznym
w
się
uskarzac
mozna
Nie
szv•oc.wn:<"z:i
6ekcje
tn;e!i się on na dwie
mogą pokryć kose:tów pobytu dzieci na konie
dzierumowę
wypowiedział
dniach
ostatn'.ch
ja.rzr:n
i
~ar~
brak
na
sezonie.
l lołniczą - .6ilnikową. W c:ą;p kró_~:ego j sennym
letniej (jak np. pracownicy KEŁ, Zarządu
lonii
wydotychczas
mających
targowisk
żawcom
wymienize
szpmak,
czisu swego is•tn1enia ma na .,;w,)~!ll .<onc:e Marchew, buraki, sałata,
Miejskiego, Poczt i Telegrafów i1td.).
handlu jarzynami.
piękne sukcesy. Na ogólnokraj iwy<.h zswc-- my i;ylko naJważn'.ej sze w dużych iloś-:.iach za- łączne prawo hurtowego
Dzięki należytemu rozwinięciu akcji kolonijObecnie Zarząd Miejski przystępuje do szyb
dach lotniczych w 1946 _roku. ?.dobył ·p:ichar pełniają sklepy i rynki a w miarę rozwijającekiego :z:organizowania targowiska hurtowego, nej w roKu bieżącym ze słońca i ze świeżego
.
.
. ' .
. .
pr::echodru w konkurenciach m·j7w.d11a1ny,:h
handlu powi~rza skorzystają dziesiątkl tysięcy dzieci
w
i zespołowych. Wyszkolił 20-tu "J;'.."Jl<)w oraz go się -sezonu po~az me tylko .się :z:większa co niewąf.pliwie unormuje ceny
robotniczych.
SzC!lep.
detalicznym.
wrganizował sizereg kursów szybowniczy<h i ale przybywają tez nowe gatunki.
1-1111-1111-tt11-1111-m1-1111-~
111-11n-111
1-1111-nn-1
11-1111-111
sprawa
natomiast
Gorzej przedstawiała się
modelarnkich. Stał się on bazą •nasJwej organizacji, jaką jes.t Liga Lotnicza, kt0:ej pe·
zesem w Łodzi jest pre:i:ydent, tQ-.v. EugeilIUISZ

cy

Cha·os cen na rynku warzyw
Me:ski

I

Ogół

Stawiński.

Na terenie naszegu miasta i w J]ewódzlwa
Liga Lotnicza liczy 15 tysięcy cz.l:>nkó"r, 62
-.,, teitn;e
koła szkolne i 19 fabrycznych jest jeszcze 25 kół.
Liga ma na celu krzewienie zam bwama
du lo_tnictwa w najszerszych kręg'.3.·!h ::.:\szego
6t:!Oleczeństwa, a więc w milion:J Nvth szere·
ga"'.h młodzieży robotniczej, chłO?H;~j ! :mehgenC]i. Do władz naczelnych Ligi i.otn•c1ej
wchodzą reprezentanci Centralnej K.Jl'.l• .s'i Zw.
Zawodowych, Związku Samopom·H:y Chlopsk:ej i organizacji m~odzieiowych.
Zadania Ligi Lotniczej są rozl<qle - '''ganiiują zjazdy, wystawy, korukursy, odczyty
kursy i wykłady. Szkoli fachow~.'>'V 1011:1czych, popiera prace badawcze, zakłada i ułtzy·
m'lje ośrodki sportu lotniczego.

kupiectwa winien przyczynić się
do

złaeedzen· a bo'~czek

już podawaliśmy w połowie. ub. mie:s.
się konferenc1a mająca na celu zła
godzenie ciężkiej sytuacJi mieszkaniowej, jaka
zapanowała w Łodzi.
Obecni na konferencji reprezentanci władz

Jak

odbyła

miejskich z prezydentem Staw:ńskim na czele,
Pflledstawiciele Izb: Lekarskiej, Adwokackiej,
przem. Handlowej, Rzemieślniczej, Związku

mieszh11iowych lollzi

na terenie Łodzi Spóldzielni Budowlane) gektora prywatnego p. n. ,.Budowa'', która wznosiłaby dla udziałowców domy z odpowiednio
ur·ządzonymi m:eszkaniami.
Lokale :e po ich wyLudowaniu p,rzechodziły
by na własność właścicieli i wyłączone byłyby
spod dekretu o publi-::z:nej gospodarce lokalami.
Na konferenCJi przedstawiony :z:ostał szcze-
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Bestials cy oprawc y
hitlerow scy

W PZPB Nr 14 t:rnczka Janina Wojtaszek (6 krosien) uzyskała 149.7 proc. W
przędzalni wyróżniła się Elżbieta Wilkowiecka (150 wrzec.) - 153 proc.).

odpowiada·ą za swe zbrodnie
W dniu wczorajs:z:ym w Okręgowym Są
dzie karnym rozpoczął się proces dwóch
zbredniar:z:y wojennych z obozu G<Jerlitz i
(Zgorzelec), Winfrida Joachima Zunkera i Her
mana Czecha.
Zunker, syn profesora uniwersytetu nie• mieckiego, do końca okupacji pełnił funkcję
zastępcy kierownika w obozie w Goerlitz, '
1
Czech był Lageraelteste tego obozu..
zbrodni.
wie:e
Zunker ma na sumieniu
Za kradzież kilku buraków karał więźniów 1
w bestialski sposób. 400 w1ęzmow umarło z
Za to, jeden z wiejniów zabrał tagłodu.
lerz z odpadkami, u.strzelił go w obecności
Za kradzież królika, któregQ
całego obozu.
hodował Zunker, kazał więźnia powiesić za
ręce, a o św:cie wrzucić do piwnicy, gdzie ofiara skonała. W czasie ewakuacji, gdy zbliżała się ofenzywa radziecka, Zunker kazał
rozstrzeliwać chorych więźniów.
Herman Czech terroryzował więźniów tresowanymi psami. Sam dostał się do obozu
jako krymh1alista, skazany przez sąd niemiec
ki na 15 lat więz:enia za zabójstwo matki.
C~ech specjalnie znęcał się nad c;horymi. Za
każdego zmarłego chorego obiecał lekarz.om
obozowym po 5 Marek. W 1944 roku kazał
wielu chorym więźniom dać śm'.ertelne zastrzyki.
Zbrodniarzy oskarża prokurator Ciesielski,
sąd~i sędzia Garus.
Wyrok w tej sprawie podamy w dniu jutrzejs:z:ym.
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ORGAN
K.C.
P. P. R.

W PZPB N:-. 16 w przędzalni (4 strony)
się Helena Kaczmarek (152.3
proc.), Franciszka Jaguszewska (147 proc.)
i Bronisława Klimas (140 proc.).
odznaczył)

W PZPB Nr. 3 w tkalni (4 krosna) wyBronsila.wa Deka (174 proc.) i
Zofia Konw~rska (172 proc.). We współza
wodnictwie zespołowym z.espół majstra
Tosika (142.5 proc.) wyprzedził zespól Szora (138.1 proc.• Zespół Bana!fzczyka osiąg
nął 146.4 proc„ wyprzedzając zespół Czła
Zespół Buchnera
pińskiego (138.6 proc .).
(117 proc.) uległ nieznacznie zespołowi Bociana (117.5 proc.).
W PZPB Nr. 4 w tkalni zespół Stanisława Wałęskiego (133.6 proc.) wyprzedził
zespół l.Iuszyńskiego (129 proc.). Józefa Cichońska osiągnęła 174.3 proc.
W PZPB Nr. 6 w tkalni na „szóstkach"
osiągnęła Matuszewska 163.1 proc., a K.
Na „czwórkach"
Kaźmierska 162.8 proc.
odznaczyły ~ię Maria Rajska (165.1 proc.),
Leok'ldia Gniotek (153.4 proc.) i Maria Jurek (152.8 proc.). W przędzalni (750 wnec.)
wyróżniły się Stan'.sława Smyczek (146.5
proc.), Józefa Michalak (145.9 proc .) i Maria Kacprzak (143.1 proc.).
W PZPB Nr. 7 w przędzalni (730 wrz.)
cidzn«. czyły si.ę Kornelia Nowak (166 proc.)
i Maria Woźniak (160.2 proc.). W tkalni na
„czwórkach". u~yskała Józefa Talar 179.8
pr:oc., a Kazrmie:ra Nowak 178.3 proc.
W PZPB Nr. 8 w tkalni na 6 krosnach
uzyskał Władysław Mirecki 19'7 proo. Maria Madej (4 kro..na) osiągnęła 1S3 proc.
W przędzalni (4 strony) odznaczyły się Zofia Brożyńska (167 proc.) i Jżzefa Dębska
(153.. proc.).
różniły się

W PZPB Nr. 22 w przędzalni (4 strony)
Karolina Gogolewska i Feliksa Sobczak
osiągnę'y po 160 proc„ a Anna Szkudlarek i Janina Kaczmarek (3 strony) po 169
proc.
W PZPS w Rudzie Pabianickiej w tkalni (10 krosien) uzyskil.ła Janina Stramska
175.9 proc„ a Bolesława Nowak 165.9 proc.
Sawicka (8 k!'osien) osiągnęła
Zeno~ia
150.3 proc., Regina Poros 154.8 proc. Na
„szóstkach" wyróżniły się Janina Kłopo
tek (175.4 proc.) i Zofia Xubacka (170.2 pr.).
W przętlzalni (3 strony) odznaczyły się
Helena Pic.seczna (179 proc) i Józefa Grą
dzka (171 proc.).
W PZPB w Pabia.nica.ch w tkalni 08ią
gnął Karol Snia.dy na. 8 krosnach 163.4
proc., Stanisława Ma.ksymctwicz (6 krosie-n)
uzyska.ala 109 proc. Na „czwórkach" wyróżniły się Stanisława Bujnowicz (168.4

I

proc.). Franciszka Stanca (165.7 proc.) i
Józefa Barańska (162.fl proc.). Stanisław
Janeta uzyskał 162.3 proc„ a Edmund
Czect. 160.2 proc:.
w PZPB w Andrychowie w przędzalni
(928 wrzec.) wyróżniły się Aniela Bizoń
(137 p!'...,~.). Rozalia ·Karkoszka (135.4 pro.)
i Janina Kud~acik (134.4 proc.). W tkalni
na „czwórkach" pierwsze miejsce zaieła
Katarzyna Pajqk (169.6 proc.). Wojciech
Młyr:arczyk uzyskał 165.7 proc„ a Franciszek Guzdek 163.7 proc.

Ui ęcie morderców
Dnia 27 maja 1948 r. Michalak

Władvsław

llam. przy ul. Więckowskiego 55, syn Włady
sława i Zofii, urodzony 8.7 1923 roku oraz
Piętka Mieczysław, syn Właciysława i Heleny
zam. przy ul. Lubelskiej 8, dokonali napadu
rabunkowego na Marię Biernat, 7am. przy ul.
Lubelskie] 8. W czasie napadu zadali oni swej
?fi erze dwie śmiertelne rany tłuc·zo ne sztabą
q
zelazną, poczym zbiegli.
W toku dochodzenia obaj mordercy zostali
ujęci.

KOMUNIKAT
Z A. Z. W. M. „ZYCIE"
W~ wtorek. dnia 1 VI br. o g"dz. 20-ej odb~c12ie si~ zebranie jednościowe sekCJi h.umanistyczne1 w lokalu ZNMS. ul. Piotrkowska

Ni. 111.

aros

~Ar!TSKT

Kronika Kalisza Stonka ziemniaczana grozi naszy ·polom
Nieznany dotąd w Polsce szkodnik
ziemniaczany, którego larwy są naj·
większą plagą dla olbrzym:ch
obszarów naszych pól ziemniaczanych za·
graża między innymi i naszej okolicy.
Ogniska stonki ziemniaczanej znajdują

się

w odległości zaledwie 100 km. od
Kalisza.
Maj jest miesiącem masowych przelotów tej „ziemniaczanej szarańczy",
która wprawdzie nie zjada ziemniaków sama, lecz larwy stonki mogą w

Obowiązek tępienia chwastów
Komu winszujemy
Wtorek, dnia 1 czerwca 1948 r.
Dzi~: Jakuba, Konrada.

Dqzurr1 apt eh:
Dziś, dnia

1 bm., dyżuruje ap~eka
mgra Chrzanowskiej - R:ibsztyńskiej, ul.
Roli-Zymie~skiego 30, teł. 15-48.

TEATR
Wtorek, dnia 1 czerwca br. o godz.
19,45, wesoła komedia amerykańska w
3 aktach Av. Hopwood'a p. t. Jutro
pogoda". Zniżki ważne.
"

KINA
. Kino .. Stylowy" wyświetla film pro
oukcji amerykańskiej p. t. , Podejrzenie" i kronikę. Poe~. seans6~ o godz.
16, 18 i 20.
Kino ,,Wolność"
„ PodeJ·rzenJe " .
Pocz. seansów o godz. 16,30' 18.30
i 20.30.
Kino „Bałtyk"
wyswletla film
produkcji francuskiej p. t. „Rodzina
Froment". Pocz. seansów o godz. 16
18, i 20.

'

-mm-m11mm-

Na podstawie art. 108 rozporządze-, się tak na polach jak i otaczających je
nia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia miedzach i rowach przydrożnych i o19 stycznia 1928 r. o organizacji i za-\ grodach; b) Po zebraniu plonów wszyst
kresie działania władz administracji kie pola winny być natychmiast pod·
ogólnej, w brzmieniu nadanym mu orane i zbronowane, podorywki winny
obwieszczeniem Ministra Spraw Wew- być powtórzone, gdyby ze względu
nętrznych z dnla 25 sierpnia 1936 r. na duże zachwaszczenie lub obfite o(Dz. U. R. P. nr 80, poz. 555), zgodnie pady jeden zabieg nie dał pożądanych
z rozporządzeniem Prezydenta Rzeczy- rezultatów; c) Oset (cirsium arvense),
pospolitej z dnia 19 listopada 1927 r. najszkodliwszy z chwastów, należy tę
o zwalczaniu chorób roślin, oraz o tę- pić przez głębokie wycinanie, wykopieniu chwastów i szkodników roślin pywanie lub wyrywanie, w wysokim
(Dz. U. R. P. nr 103. poz. 922), i roz- zbożu - przez stałe skaszanie czubporządzeniem Ministra Rolnictwa i Re ków; d) Pola, szczególnie silnie opaform Rolnych z dnia 10 maja 1939 r. nowane przez oset, winny być obsiane
o tępieniu chwastów I szkodników ro- mieszankami do koszenia na zielono.
ślin (Dz. U. R._ P. nr 47, poz: 302),
Winni nie-w-ypełnienia powyższego
oraz . na podstawie rozporzadzenta Wo.
.
• .
. ·
jewody Poznańskie~o z dnia 19 czerw obow1~zku podlega]ą w trybte admin1ca 1947 r. o obowiązku tępienia chwas stracy3nym karze do 100.000 zł. (detów podaje się do wiadomości wszyst- kr~t z dnia 16. 11. 45 r.), o podwyż
kim właści~ielom gruntów i ogrodów, szeniu grzywien, kar pieniężnych, kar
co następu3e:
porządkowych oraz nawiązek (Dz. U.
1. Na terenie miasta Kalisza wpro- R. P. nr 5(;, poz. 312).
'":adza się obowiązek tępienia chwas5. Rozporządzenie niniejsze obowiątow.
.
zuje od dnia ogłoszenia.
2. Obowiązek tępienia cnwastów cią
ży na posiadaczach gruntów i ogrodów.
(-) Edward Stańczyklewicz
3. a) Tępienie chwastów dokonuje
Wiceprezydent Miasta
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karę śmierci

Glabiszewski skazany na
Głośnym echem ?dbił!ł się zbroania 1wyleczeni'1 go z otrzymanych w czasle
dokonana n~ funkqona~1usz~ch P.U~. walki ran przed Rejonowym Sądem
-. AndrzeJu Izdebska~ 1 Zenonie Wojskowym.
Wteczorkl:1, w parku kaliskim, w dniu
Oskarżony przyznał się do wscyst17 gru_dnia 19~7 roku. ,
.
kich. zarzucanych mu czynów, zaprze. Pamiętamy )eszcze pogr::eb_ zam.or- czając jedynie jakoby organizacja POP
dowa!'1ych, ktor~ przei;odz1ł się Vf .1m- miała na celu zwalczanie demokratycz
ponuJącą

man1festacJę,

potęplaJącą

zbrodniarzy strzelającycn z za węgła
do przedstawicieli ładu i bezpieczeń
stwa. Huk strzałów wycelowanych
przez ówczesnego ucznia gimnazjum
im. Tadeusza Kościuszki, członka podziemnej organizacji - 18-letniego ZiemoW1ta Glabiszewskiego, odbił się sze
rokim i ponurym echem w sercach
młodzieży kaliskiej, która potępiała i
potępia zawsze zbrodnicze czyny aspol ec:mvch jednostek.
Epilog tej zbrodni rozej?rał się wczoraj na Sali Rzemieślniczej przed Wojskowym Sądem Rejonowym. Młodo
ciany morderca
Ziemowit Glabiszewski, któremu akt oskarżenia zarzu
ca nielegalne posiadanie broni palnej,
przynależność do zbrodniczej
organizacji. mającej na celu zwalczanie rzadu Polski Ludowej, planowanie zbrojnycl1 zamachów na oficerów Woiska
Polskiego, napadu na kasę kina „Wol·
ność" i zwalczanie na terenie ~imna
zium demokratycznych or~anizacji mło
dzieżowych', or~z zastrzelenie w dniu
17 Rrudnia Hl47 r. w czasie pełnienia
służby f1mlrcjonartuszv P.U.B.
Izdebskiego i Wieczorka, stanął wczoraj po
Konkurs „Głosu Kaliskiego"
i Teatru MieiabeC'o

KUPON Nr 2
Nazwisko ·······- ···-·················--·············
Imię .................................................... .
A.dres

W d
Y

·-·····-·-·--·····

ciągu kilku dni zni szczyć całe pola
ziemniaków, przyprawiając kraj o wiel
kie niepowetowane straty .. Potomstwo
jednej pary tego niepokaźnego owadu
jest w stanic zniszczyć kilka hektarów
ziemniaków.
Powiat kaliski poczynił
należyte
przygotowania do ewentualnego zwal·
czania tej strasznej plagi. Przygotowano więc odpowiednie
Komitety
Ochrony Roślin, zorganizowano wę
wszystkch gromadach drużyny poszukiwaczy stonki i gminne kolumny tecn
niczne przeciwstonkowe.
Na skutek alarmów o masO\\'YCli
przelotach ston1-i z okolic Chociborza,
drużyny
kontrolne
przy
czynnym
współuch:iale SP .. PRW., ZWM, „Wid"
i młodzieży szkolnej przeszukują sy·
stematycznie od dłuższego czasu pola
ziemniaczane na terenie powiatu i m!asta, lecz dotąd na szczęśct~ bezskutecznie.
Celem utrzymania pogoto?:ia prze·
ciwstonkowego w g~towośc' do n1tycn
miastowej a skutecznej akcii. odbyło
się w dnni 28 maja w sali posiedzet\
Starostwa Powiatowego zebranie kierowników i przewodniczących Komite·
tów Ochrony Roślin, drużyn poszuki•
waczy stonki i kolumn technicznycn
przeciwstonkowych, w kt6rym wzięło
udział
ponad 500 osób z całego powiatu.
Rzeczowy referat o WjTSZukiwanłu
i zwalczaniu stonki wygłosił referent
rolny przy Starostwie Powiatowym
ob. St. Zdyb. Referat ten był uzupeł
nieniem facnowego przeszkolenia u•
czestników zebrania. Nad referatem
wywiązała się ożywiona dyskusja.
-

Spro tow anie
-

.

_W ?wi;iku z artykułem _naszym za·
mieszczonym w numerze 141 „Głosu
nego ustroju Polski Ludowej. Twier- Kaliskiego" z dnia 24 maja br. doty•
dzi on, że celem tej organizacji było czącym kradzieży w Pow. Spółdzielni
tylko zdobycie pieniędzy dla celów oso
bistych. W wyniku przewodu sądowe- Samopomocy Chłopnkiej z przyjemnoś
go Sąd skazał Ziemowita Glabiszew- cią wyjaśniamy, że złodzieje ci nie by·
skiego, za wszystkie dowiedzione mu li pracow_:i.ikami wymienionej sp6łdzi~1
czyny na łączną karę śmierci.
ni.

I

Zdarzen·a

•I

wypadki

i prawdziwie po kawalerslru 11.rnzył ga cy lekarskiej zmarł, a drugi - Igna•
lopem naprzód. Zatrzymał się . dopiero cy Wdowczyk walczy ze śmiercią. Mo•
na skutek zderzenia ze słupem tele- że ten wypadek · będzie przestrogą dla
fonicznym, który spowodował rozbicie innych konsumentów bimbru.
.
dorożki i złamanie ręki ob. Hafa.
Dnia 31" maja br.* zmarł na skutek
*
picia denaturatu ob. Gołębiewski J6ZAPILI SIĘ „BIMBREM·"
zef, lat 56 zamieszkały w Choczu. GoNA śMIERC
łębiewski pił zwykle denaturat w więk
Kilku biesiadników we wsi Kucliar- szych ilościach.
ki powiat jarociński tak się uraczyło
TRAGICZNA WYPRAWA
bimbrem, że jeden z niell - MieczyKŁUSOWNIKÓW
sław Szychowiak po przewiezieniu do
Dnia 29 maja br. w lesie we wsi Aszpitala mimo natychmiastowej pornonielewo gm. Oleśnice, pow. Konin kłu
sownik Swiątek Czesław, zamieszkały
WIEŚCI
w Anielewie będąc na „polowaniu''
WĘDROWNE OBOZY LETNIE
DLA ,.Bata" na terenie woj. rzeszowskiego. natrafił na trzech innych kłusowników
Ze względu na wielki w:vbór, jak i do- i odda;ąc strzały z karabinu rzekomo
PRZODOWNIKÓW PRACY
Młodzież biorąca udział w młodzieżo sępne ceny buciki cieszą się dużym do dzików trafił· śmiertelnie
jednego
wym współzawodnictwie pracy wypo- zbytem. Znaczny procent kupujących z kłusowników, a dwóch ci~żko poczywać będzie w okresie wakacji let· stanowią chłopi.
strzelił. Sprawca został ujęty, ranni i
nich w domach wypoczynkowych Zw.
zabity odstawieni zostali do Szpitala
Zawodowych oraz w specjalnie dla
PRÓBY
Powiatowego w Koninie. Broń wszystniej zorganizowanych obozach wędrow
Z NOWĄ DACHOWKĄ POLSKĄ
kich kłusowników zabezpieczono.
nycłi i krajoznawczo-turystycznych.
NA KURAC.JJ W 1-\ALISKIM
Zjednoczenie Wytwórni Materiałów
Organizacją wczasów letnich dla m~o Budowlanych przeprowadza ostatnio
SZPITALU PRZEBYWAJĄ
dych przodowników pracy zajmuje stę próby z nowoskonstruowanym pusta2-letni Włodzimierz Stasiak ze SkalMłodzieżowy
Komitet Współzawod- Idem dachówkowym. który może być mierzyc, który pozostawiony chwilowo
nictwa Pracy wspólnie z sekcjami Mło użyty zamiast drzewa, jako konstruk- bez opieki wypadł oknem z mieszkania
dzieżowymi Związków Zawodowych.
cja nośna. Jednocześnie ten typ pu- rra 1-ym piętrze doznając, na szczęście,
CZESKIE OBUWIE BEZ I<ARTEK - staka nadaje się do krycia każdej tylko lekkicn obrażeń ciała.
7-letnia Krystyna Galewska, zamieDLA CHŁOPCÓW
przestrzeni dachowej. Nowy pustak da
Obuwie czeskie rozprowadzane oo- chówkowy będzie specjalnie użyteczny szkała w Kaliszu przy ul. Kościuszki
tychczas na kupony zwązkó~ zawado- pr~y budowlacli w okręga~łi n;_niej za- 17, która w czasie zabawy upadła tak
wycłi. jest obecnie do nabyci~ w wol:. 1estor;ych lub. tax:i, gdzie ~owoz drze- nieszczęśliwie, że doznała złamania obu
rąk.
·
nej sprzedaży we wszystkich sklepacli wa Jest spec3aln1e utrudniony~;
PECHOWY PIJAI{
Ogólna wiara w „szczęście pijaków"
podkopana została przez wypadek 31letniego Stefana Hafa, zamieszkałego
przy ul. Poznańskiej 4. Ob. Haf pragnąc uczcić szczęśliwy powrót do ogniska domowego zakropił się należycie
,,wyborową" i wprost z dworca kole·
jowego zajechał do domu dorożką.
Gdy właściciel dorożki zdjął na polecenie różowo nastrojonego ob. Rafa
walizkę, by ją odnieść do mieszkania
ob. Haf z iście młodzieńczą werwą
chwycił lejce w garść. podciął konia

·z

KRAJU

. Miejski i ?owiatoWY Komitet PPR~ Kaliszu. Red1:u<<'ia i Acłl'T'inhtr" '"fl: KP.lil'l7.. ul. M::irsz. Stalina 17, tel. 10-21' Tel. nocnv 11-lO. Godzinv nr:rvięć Redaktor
awca.
...
.
Naczelny 18-19. Sekretariat: 10-13
Zakł, Graf. Sp, Wyd, „Prasa" Lódź, ~wirki 17.

l'fr 149
KOMUNIKAT
Dyrekcji. Filharmonii Miejskiej w Łodzi
Dyrekcja Filharmonii Miejsk:ej przypomina, że wszelkie passe-partout koncertowe
tracą ważność dnia 31 maja 1948 r.
Nowe passe-partout wydawać będue Wydzial Kultury i Sztuki Zarządu Miejskiego w
Łodzi ul. Dr. Adama Próchnika 11.

JZ.e SPOrtu

Dlaczęgo

TEATR WOJSKA POLSKIEGO
o godz. 19-ej arcydzieło Szekspira
•OTELLO".
Dziś

TEATR POWSZECHNY
godz. 19 min. 15 komedia 1Matultlewskiego 1 Rojewskiego „GOSPODA POD
KUKUŁKĄ".

KOMEDil MUZYCZNEJ ,,LUTNIA"
Piotrkowska 243
Dziś i codz. o godz. 19,15 „ROSE-MARIE"
romantyczna operetka w 7 obrazach Otto He1bacha. <Jdz~ał bler1e 60 osób. -o- Chór
- Balet - Orkiestra. Bilety wcześniej do nabycia w Spółdz1eln1 Artystów - Plastyków Piotrkowska 102, a od godz. 17-ej w kasie
teatru. W niedzielę kasa teatru czynna od
,
.
godz. 11.
TEATR

TEA TR „SYRENA", Traugutta 1

G. Dregely w opracow. i z piosenkami Jerze-

KAMERALNY DOMU ZOWIERZA
·
ul. Daszyńskiego 34
Dziś i codz. o godz. 19,15 farsa Noela Cowarda ,,SEANS". Udział biC'rą: Hanna Bielicka,
Helena Buczvńska Halina Gluszkówna . Wanda Jakubińska. Michał ~e1·n~, Danll\a Szaflarska i Ludwik Tatarski. Rezyser.1a Michała
Meliny. dekoracje Jano Rybkowsk:ego..
Kasa czynna od 11-ej do 13-ej i od 15-ej,
tel. l23-o2.

TEATR

I

HINA

&o usłyszymy ~rżez radio

o§

w •• n 11- „•

t •a t n - e
lekkoatletów

amerykańskich

I

,.ZenoJ:>ia", godz. 18,30, 20,30; w
ADRIA
_,...
niedz. 16,30.
godz. 18. 20,30
„Guwe~antka",
BAJKA w niedz. 15,30.
BAŁTYK - „Timur i jego drużyna", godz. 17,
19 21; w niedz. 15.
GDYNIA - „Prnąram aktu'l!nnśc-i Kra!. l Za11r
Nr 14„. godz. 11, 12,20, 13,40, 16,00, 17,20,
18.40, 20, 21.20.
„Czarodzieiskie ?iarH~L (dla ml.odzieży) no", godz. 16, 18, 20 w niedz. 14.
„Cienie Przeszłości"
MUZA „Zycie Emila Zoli'', godz„ .16,
POLONIA · 18.30, 21; w niedz. 13,30.
„Mall Detektywi'' godz.
PRZEDWIOŚNIE 19,21; w niedz. 17.
„Płomień nowego Orleanu"
ROB.OTNIK godz. 17, 19, 21; w niedz. 15.
ROMA - „Dusze Czarnych"', godz. 19, 21; w
n:edz. 17.
„w górach Ju~oslawil" godz.
REKORD ·
18,30, 20,30; w niedz. 16,30.
STYLOWY - „Stalowe Serca", godz. 16,15,
18,15, 20,15; w niec\z. 14.15. ,
ŚWIT - „Miłość na lekarstwo", godz 18,30,
20,30; w niedz. . 16,30.
TATRY (w ogrodzie) - „Polska" 17. 19, 21;
w niedz. 15, doda~ek z wyścigtl k-olarskiego Warszawa - Praga -' Warszawa.
„Stalowe Serca" godz. 17, 19, 21,
TĘCZA w niedz. 15.
„Casablanc-a", gnd't. 1?, t9, 21,
\.\TISŁA dodatk seans o gorlz 15: w nledz 13.
„Życie Em.:Ia Zoli'', ·godz.
WŁÓKNIARZ 15. 30, 18, 20,30; w niedz. 13.
WOLNOśC - „Timur J jego drużyna·' godz.
16, 18, 20; w niepz. 14,
„Aleksander Newski". godz. 18,
ZACHĘTA 20,30; w qiedz. 15,30.

. .

KOLCZYNSKI POWRACA DO FORMY
- Podeszającym objawem je-s-t to - mówi
że Kolczyński wyraźnie
Woźniakiewicz
powraca do formy. Nie zapominajmy, że Kolczyński - to klasa. Gdy weźmie się w kai"by,
to może być z n iego jeszcze dużej klasy bok.ser„. Spośród wybija j ących się młod&zych zawodników podobali mi się prz.e<le wszystkim
~alej Kargiel, Brzózka: SymonoKasperczal~,
w1cz'. Zagorski i Cebulak. Krawczyk ba~o
ładme ruzwiązał walkę z Antk1eiw1czem.
W CIĄGU 2 LAT 112 WALK.„
- Jedna rzecz mnie niepokoi - końC'Ly
;.;..-------------------------------~----- lłaszą rozmowę ·wożniakiewicz. - Obawiam
I d
d ... , .
r. · •
.I
się poważnie przetrenowania naszych croło
•• llllHO ff~
on . ·~-~· Drze
wi:c~ zawodników przed igrzyskami olimpijskimi. Boks według mnie musi mieć okres
.J' ~ kompletnej przerwy, Zawodnicy muszą mieć
od,poczyne.k i fizyczny i dla nerwów. Mogą
..,
trenować, pracować nad utrzymaniem kondycji, ale nie poiwinni przez cały rok wałczyć.
·
Taki Anbkiewicz w ciągu dwóch lat ma stoNOWY JORK (obsł. wł.) - Leikkoa1tleci ame Bolen - 53,0 sek., 3) Oult - 53,2 sek.
czonych już 112 walk. To jest dużo. Nic też
Sko•k wzwyż: 1) Offma.n. - 2,03 m~ 2) Hein dziwnego, że jest przemęczony i nie może już
rykańscy przygotowują się do na1:khodzącej
Olimp:ady bardzo starannie. Swiadczą o tym tz!eman - 2,01 m., 3) Eddleman, Scofield, Me czynić taikich postępów, jakich wolno nam byuzyskane dotychczas wyni.ki. Podajemy najle- Graw, Stan.ich - po 1,98 mrtr.
ło po nim &podziewać się.
Skok w dal: 1) Wright _ 7,50 m„ 2) S1feJe
psze z uzyskanych w tym sezonie w poszczeNIE KREOWAC PRZEDWCZESNra
- 7,43 mtr •
gólnych konkurencjach:
MISTRZÓW:
- Nie 'Zrozumiałe było dla mnie r6W'D.ież
Ska&: 0 tyczce: 1) Montgomery _ 4,31 m„
100 y.: 1) Patton - 9,3 sek., 2) La B.each
dodaje nasz rozmówca - dla czego PZB
9,4. sek., 3) Parker - 9,5 sek., 4) Dillard ~~ 9,6. 2) Meadows - 4,29 m., 3) i 4) Hart i Larson dopuścił Zagórskiego po pierwszym nokaucie
_ po 4,26 mtr.
220 y.: 1) Heck - 20,6 sek., 2) Patto
Pchnięc i e kulą: 1) Fonville _ 17,68 m., 2 do dalszych walk. Tego nie wolno było uczy20,7. sek., 3) Thomson - 21 sek.
) nić. Zagórski pow,nien pauz-ować teraz blisko
Fuchs - 16,31 m., 3) Bayle-ss - 16,29 m.
440 y.: 1) Holbrook - 48 sek.
rok. Przedwcze-sue kreowanie mistrzów tak
Ka.dera
2)
m„
,
_
Gordien
l)
Dys-k:
Fulton
2)
1:53,3,
_
Hensęy
l)
y.:
880
53 34
zawsze będzie się mściło„.
49,42 m., 3) Overhouse - 49,37 m.
1·536 3) Whitfield - 1:54 8.
NIEDŁUGO ZOBACZYMY
'
· · '
WOŻNIAKIEWICZ.,'\ NA RrNGU
Oszczep: 1) Seymour - 69.19 m., 2) Biles1 mila: 1) Tevosney - 4:16,4.
Na zakończenie dodamy Czytelnikom, że
120 y. przez pł.: 1) DiHard - 13,6 sek„ 2) 68,07 m., 3) Sa.li&bury - 66.47 m.
w początkach jesieni. a może nawet jeszcze
Miot: 1) Felton - 54,87 m„ 2) Burnham Duff - 13.8 &ek., 3) Dixon - 14.1 sek.
grubo wcześniej ujrzą Woźniakiewicza 2n-Ov:
440 y. przez pl.: 1) Hofaere - 52,7 i;ek:, 2) 52,31 mtr.
na ringu. Na mocy ogłoszonej amnestii Woź
niakiewicz powraca dQ czynnego życia m·worl·
n'czego, co niewątpliwi e liczni jego sympat ,_
Kr.
cy orzy·mą z niekłamaną radokią.

!
I

Teatr „OSA" Zachodnia 43,' tel. 140-09.
Z Powodu przygotowań do ctwa'r cla teatru
letniego w ogrodzie i prób generalnych przed
stawienie zawieszone.

gę„.

I

go Jurandota „DOBRZE SKROJONY FRAK"'
Ireny Horeckiej I Kaz
zimierza Szuberta na czele zespołu „SYRENY"
Kasa czynna od godz. 10 - 13 1 od 16-ej,
212 10
·
- ·
tel

gościnnym występem

KOGO MOŻEMY WYSŁAC DO LONDYNUl
- Poza ciężką wagą - mówi Wożnialkie
wicz -możemy śmiało wysłać naszą .siódemkę bez obawy jakie jkolwiek kompromi'1:acji.
Ani Kasperczak, ani Grzywocz., ani Antkiewicz, ani Fademacher, ani Chychła, ani Kol·
czyński czy Szy~ura nawet nie przyniosą .~~
wstydu. W c1ęzki ej wa.dze - to rzeczywisc1e
tragedia. Pokładać możemy nadzieję w Stecu i Grzelaku. Grzelak bardzo przypomina ml
Piłata w początkach jego kariery. Mam wrażenie, że warto byłoby na niego zwrócić uwa-

I

Dziś o

Dziś i codziennie o godz. 19,30 komedia

Zagórskiego dopuszczono do drugiego nokautu?

PIĘKNA WALKA ...
Podc-zas trzeclh dni
walk naszych czoło
Piękna
Antbk.iewicz?
Rademacher wych pięściarzy
walka. Wysoki poziom, a na w-spommeme
kandydatów na olim- tej walki jeszcze dzisiaj oczy Woźniakiewi·
na cza nabierają żywszego blasku .
piadę londyńską,
miejscach w pobliżu
WOZNIAKIEW'ICZ żYŁ BOKSEM
ringu widzieliśmy co. .
. . . .
popuJarną
dziennie
Wo~i~1e"."1cz. przez cały cz:as 6 ':"'0l7l
Wożniakie
sylwetkę
dyskwalifikaCJt rue _Przestał mteteso'W~c się
~icza, który z naibonaszym .boksem. Nle opuszczał prawie treprzyglądał
żeńs.twem
i jak tY'lko cz~s mu na .to ~ezwalal,
WSZY'S'tkim wal- nmgow
się
uczęszczał na. ws~ystik1e mecze 1 cie~a~ze
kom i entuzjazmował
zaw-ody. Żył. i zyje boksem. ~ies-zy się .Jego
się nimi razem z innymi. Gdy Krawczyk suk~~ai:m. ~ ma.;t:vi . się. ru~powo.drzemaml.
tak mężnie przeciw- T~1 JUZ jest Wozmak1~w.1cz . i takim zos:am~ n~wet wtedy,_ gd7 j~Z me będzie mogł
się „bombarstawiał
w1ęcej przywdziac ręKaw.c. .
Wybrzeża"
dierowi
Trzydniowy turniej przedolimpijski był
ledwo nie popuchły
mu ręce od braw, gdy oczywiśde tematem naszej ostatniej rozmowy.
Woźniakiewicz
~ Cu sądzi pan o udziale naszych pięw ńngu walcr.yli z sooto
ściarzy na olimlpiadzie l-0r1.dyńskiej? tenże Antkiewicz z Rademacherem
bą
Woźniakiewiczowi oczy świeciły się z prze- pierw&ze pytanie, jakie zadajemy popularnemu „Morycowi".
jęcia.

TEATRJ;'

NESOŁĄ

icz po aca na ,., gI

Woźniakie
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Gł.U.K.

fizyczne;
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życia

ZKS

„

plot"

Zilrząd klubu „Splot" zawiadamia. że dnia

1. 6. br. (wtorek) o godz. 18-ej w lokaJu wia- Na boisku EK S-u
snvm przy ul. P:otrkowsk iej 53 (II piętro) odbędz i e -się zebran ie organizacyjne -sekcji pił
trenu'ą
•
ko:Wanie ws'Zy~tkim za:vodnikom biorącym u- ki nożnej.
li
o
są
proszeni
Zainteresowani i sympatycy
Wr> wtore • odbędzie i:ię na boidział w wyścigach międzynarodowych Warszawa - Praga i Pn;ga • Warszawa, za godną cz,ne przybycie.
'rn ŁKS-u o godz. 18.30 trening
obronę barw narodowYfh, współpracę na trasie
• 1dzkich sędziów piU<ar. kich przed
r
co w konsekwencji przyniosło tryumf barwom
eczem z arbitrami stolicy.
Kierownictwo sekcji pływackiej ZKS Splol
konkurencji zawiadamia swych członików. że treningi i na
polskim w obu wyścigach, w
W piąl';ek odbędzie się nadzwy··.
drużynowej.
'. zaine plenarne posiedzenie sęuka pływania w basenie YMCA odbywają sie
lziów piłkar6klch w lokalu pray
sekcia żeńska: poniedziałki od godz. 20,45 ~
ul. Piotrkowskiej 67 -0 godz. 18.30.
- 21.30.
Ze względu na ważność obrad obecność wszyst
20-ej.
środy: od godz. 19,15 męska: poniooziarki godz. 21.30 - . 22, kich sędziów ob-Owiązkowa,
sekcja
tenfs;e
soboty: godz. 20 - 20,30.
SZCZECIN (obsł. wł.) Zgodnie z zarządza~
ZNÓW DM. ZN AC o .e:;orm!

.
Głó,yny_ Urząd Kultury Fizycznej, przesyła
2a posredn.ctwem P.U.KoL serdeczne podzię-

.1
Dz siaj

•

sędziowie .••

I •

-==-""i

Przed m·strzostwam
w

z.

Austr:a -

Turcia 1·0

T. w mistrzostwach tenisowyc.h
niem P.
•
P-olski, które odbędą się w dniach od 8 do 13
_Ankara (obsł. wl.) W .Bey?glu o.dbył<? się
czerwc;a w Szczecinie może. wziąć ud·ział tylko
międzypaństwowe spotkanie piłkarskie między
,
.
'
. . .
32 ten1s.istow, w gr•ch po;edynczych. Do tur- reprezentacjami Turcji i Austrii. Po emocjonunieju pań dopu6zczono 16 zawodniczek. Równo jącej grne nieznaczne zwycięstwo w stosunku
cześriie został odwołany turniej juniorów w 1 :O odniosła Austria.
Mecz oglądało 25.ÓOO widzów.
ramach tych mistrzostw.

I

__ -~Emil_Zatopek JC~R) ..-..,_._..,.....-
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Zespół pieśni ·

i

tańca

zs RR

wystani w Teatrze Wo ska Polsk'ego - a nie na stadionie
1

Posiadacze biletów na występy Zespołu Pieśni i TaJ1ca ZSRR im. Piatnickiego, który miał
s:ę odbyć na. stadionie ŁKS proszeni są od dn.
:J.6 o zgłaszanie się. do sekretariatu T-wa Przy
jaźni Polsko-Radz. Łódź, Piotrkowska 272b po
zwrot pieniędzy z.a nabyte bilety.
Organizatorzy imprezy byli zmuszeni odwołać projektowane występy z uwagi na złv
stan pogody co mogłoby wpłynąć na stan
zdrowia śpiewaków, którzy z występami swy
mi objechać mają całą Polskę.

ŁKS-u

radZ:eccy ubolewają nad niemozliwością reprodukowania się ara sze-Ń:zych
mas społecze1'istwa łódzkiego . Ze względu
. na to zespół radziecki zamiast wystąpić dwukrotn'.e wystąpi czterokrotnie w teatrze. Wojska Polskiego w dniach 1 i 2 czerwca o godz.
16 i 20. Bilety na te występy są już do nabycia w Sekr. Twa. Przyjaźni Polsko Radziec
kiej, Piotrkowska 272b od godziny 12 do 19
oraz w kasie teatru Wojska Polskiego.
Artyści

I

Program na wtorek 1 czerwca 1948 .r.
12.04 Dziennik. 12:25 ·Koncert rozrywko,\ry;
12.50 (Ł) „PrzekrÓJ Polski", 13 OO D. <:. kancer
tu rozrywkowego; 13.20 Przerwa, 14.00 J~ef
HAYDN; 14 30 Audyc1a dla d:ded: . 14,50 (Ł) '
Muzyka obiadowa (plytyh 15.15 (Ł) Wiadom.
lokalne; 15.20 (Łl Felieton spo!'l.owy; 15.25 (Ł)
Chwila muzyki: 15.30 (Ł) Pogadanka L. ll. R.
15.40 (Ł) Ane operowe; 16,00 Dżiennik; 16.20
16.25 „Gawęda rybą.eka'' ,
Kącik szachistów;
16.45 „l\1uzyka PAS, POSCIEL I ROWEI: ŁUPEM ZŁODZIEI I ŁADNIE SIĘ ODWDZIĘCZYŁA.
16.35 Skrzynka techniczna;
14 bm. Wlad ysła•lfa Janiak, lat 14-cie, wyW PZPB na ul. 6-go Sierpnia 58 na kradzie
francuska": 17 05 (Ł) „Pamiętnik Anny LatOur''
17.45 „Słońce - najbliższa gwiazda" II wy- ży pasa skórzanego ujęto strażaka Jana Gór- chowanka Heleny Zakrzew~kiej, ul. Solskiego
41 , zbiegła w niewiadomym kierunku z domu
kład Prof. dr E Rybki; 18.00 Koncert · popular- niaka.
Na gorącym uczynku kradzieży pościeli, swych opiekunów.
ny; 18.45 „Zaklęty dv;ór"; 19.00 Arie i pieśni
kompoo:ytorów rosyjskich; 19.20 Koncert Kra- będącej własnością Adama Fedorowicza, uL
kowskiej Orkiestry P. R. 20.00 Dziennik; 20.45 Pieprz.owa 22, ujęto Józefę Grabarczyk, ul. CHCESZ MIEC WYGODĘ - MUSISZ
UWAZAC.
„Młodzieńcza twórczość Kraszewskiego'', 21.00 Staszyca 6.
Koncert Wielkiej Orkiest:ry Symfonicrnei P. R.
U Wacława Wejche-land2 rrzy ul. PiotrkoKi:il.
przy
Ducha
Stanisława
Z kom6rki
22 .1 5 „Muzyka na dobranoc": 22 .45 (Ł) Koncert życzeń, 'l2 .S8 (ł,) Omó„„i,,.„ie orogr. lok lii'lskiego 141 skradziono rower, który odebra- w&kiej Nr. !82 wybuchł pożar, którego powon!! jutro; 23 OO o~ · atnie wiad. dziennika radio- ny zost.ał H"'nrykowt Podleckiemu, ul. Wło- jem było pozm:tawien 'e bez opieki źle włącz.o
'-'nej. mEl~zyaj9 elektr.)'cznej.
I dzimierska 6. D..019809_,,.
w ego. 23.30 Zakonczenie audycji i Hymn.

przebfogl 10 km w Budapasrwle w czasie 3"0:28.4
min., oo jest n-0wyin reko.rde.m Czech-os/owacji

Kino „POLONIA" Kino

„WŁOKNIARZ"

Dziś

Premiera.!
Film Produkcji Amerykańskiej

>>Zycie

Emila Zoli<<

Film osnuty na tle procesu Dreyfusa ~
~
W roli tytułowej: PAUL MUNI
~
Reżyser; WILLIAM DIETERIE

