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Propozycje pokojowe M rko
•

Pod "lł'arunkiem usunięcia interwentów angtosaskic h
i oddania władzy narodowi"' rząd Markosa gotów jest
współdziałać w zaprowadze niu pokoju w Grecji

RZ~M,_ P1?-P· - Age~cja Elefteri . Ellada I popełniony na dziennikarzu amerykańs~m ważne sukcesy. Mimo dużych trudności roz
k?murukuJe, ze na ostatmm posiedzeniu grec Polk'u, którego korespondencje ujawmały szerzyła ona teren swej działalności, skonso' lidow11-ła swe pozycje i poczynila krok na.kiego rządu demokratycznego w dniu 30 ma- prawdziwY stan rzeczy w Grecji.
Masowe egzekucje patriotów greckich i przód w walce o wYZWolenie Grecji,
ja postanowiono ogłosić deklarację o nastęCierpieniom narodu greckiego na,Ieźy obe·
weteranów walk partyzanckich przeciwko
pującym brzmieniu:
„Riąd demokratyczny Jest zawsze gotów Niemcom są aktem bezs!lnej wściekłości re- cnie połoźyi kres - stwierdza rezolucja przyt>oprzeć wysiłki, zmierzające do przyWrócenla źimu ateńskiego, 1><>nosz;ącego na kaźilym od· jęta przez rząd demokratyczny. Dlatego rząd
poparcia.
1 demo'uatyczny deklaruje gotowość
porządku wewm:trznero w GrecJi przez sa- . c:nku klęskę za klęską.
Wszystkie ofensywy monarcho-faszystow- starań, majl!,cych na celu przywrócenie pomych Greków pod następującymi warunkaskie w Grecji północnej, na Peloponezie, w rządku i pokoju w Grecji. Mylą się ci, któml:
1
1) prawa demokratyczne narodu zostaną Tessa.Iii i w Grecji środkowej załamały się. rzy sądzą. że deklaracja taka Jest objawem
Natomiast armia demokratyczna odniosła po- słabości. Wr"'CZ przeciwnie, armia demokra- tyczna zwiększyła w ciągu ostatniego roku
bezwarunkowo zabezpieczone.
"
swe szeregi i jest zdolna do poważnych ope·
Z) niezawisłość nat'odowa będzie ustano•
racyj wojskowych.
wf ona bez interwencji z
Jeżeli monarchofaszyścł odrzucą propozy.
_
prz!)sz::i3tc~·~. grecki zadecyduje $11.m 0 swej
cje pokojowe, to dadzą oni jeszcze raz wyraz
RZYM (PAP). _ w odpowiedzi na '.lekla· kratycznq. Tsaldarls odrzucił również sugestie, swemu stanowisku, sprzecznemu z interesami
Na posiedzeniu rządowym omóW:ono obecną ~ytuację ":'ojsko~ą _i polityczną w <?recji. racj ę rządu Markosa, m.:nieter Tsaldaris za:,;.o. zawarte w oświadczeniu rządu M'lrkosn, a Grecji, Wówczas armia demokratyczna podeJ
stwierdzające l<onieazność rokończenia wojny mie z większą siłą swe dzial\tnia przeciwko
· ·
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ł ·
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w łonie parti mo-1
Stw;erdzono, ze rozdźwięki
narcho-faszystowskich wzrosły, a trudności go I muni owa ' ze rząd _atens i me 1est prtrgotvateńskim.
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Z)'Cle gospodarcze. o I
kradzieze
•
•
słabości i klęskach reżimu ateńskiego świad- ! '
oł.
zesłaną
czy okoliczność, że monarcho-faszyści i ich a-!
1
mez:yhkańscy pro~ektśor~yt c~!).i~ w~z~s~k~ ~o TEL-A VlV {PAP). Tymczasowy rz:ąd żydow Oficjalny komunik.at rządu żydowskiego w rium krajów arabskich.
2) w okresie zawieszenia broni, siły zbrofw ic mocy, ~ Y w .a nie owie,łz;a się ski iJod~ł do w!acfomości, że akceptuje rezolu- sprawie zaprzestania działań wojennych w Paprawdy o GrecJi. Tym należy tłumaczyc mord cję Rady Bezp1.ecze1l.stwa w sprawie rozejmu. lestynie zawiera ponadto następujące zastrze- . ne. obu stron · pozostaną. na dotychczasowych
pozycjach, nie posuwaią-c się naprzód.
w PalestyniP i, ze wydał wszystkim żydow- żenia :
3) zapewniona zostlnie możliwość dostaw
1) zaka7 importu broni do państw arabskich
skim siłom zbrojnym rozkaz zaprzestania działań wojennych o godz. 3 czasu mie;scnweg 0 w obejmie równiei. dos~awy bri>ni ze składów, żywności i innych towarów do Jerozolimy.
dniu 2 czerwca, pod :warunkiem, ze Arabowie będących własnością lub podlegających kon- Ludność cywilna b~dzie mogła bez przeszkód
troli państw obcych a położonych na teryto- opuszczać t przyby'wać do miasta.
opuśc! ła Polskę
uczynią to samo.
4) każda próba utrudnienia lub uniemo:iliwie
WARSZAW A, PAP. - Bułgarska delegania normalneg 0 transportu żywności do Jerocja rządowa z premiezolimy traktowan"' będzie przez Żydów jako po
rem Georgi Dymitrowem
gwałcenie rozejmu. ·
na czele, odleciała waoLONDYN (PAP.). Agencja Reutera donosi,
raj w południe z lotniże przedstawiciele 5-ciu państw arabskich, kt~
11epe_
i
peJerowcy
dotychczas
Blisko 70 mil on6w złotych zadeklarowali
rych armie wtargnęły do Palestyny spot..kali
ska warszawskiego do
ię w poniedziałek wieczorem w stolicy TransSofii.
bezparły nt m. Łodzi na budowę Ws~ó!nego D:imu Z!edaaczonej jordanii
oraz
sowcy
Ammanie, by 11:astanowić się nad weNa udekorowanym bar
zwaniem Rady Bezpieczeństwa w • sprawie cztewami· narodowymi obu parii~ Po skte• Kl~sy Robotniczej
rotygodniowego rozejmu w Palestynie.
krajów lotnisku, żegnali
Według dotychczasowych wyników zbiórk i na budowę Domu Zjednoczonej Partii koKorespondent agencji Reutera stwierdza poza
gości bułgarskich preRoPartii
Polskiej
członków
29.689
mitety i koła partyjne PPR otrzymały dekla racje od
tym, że przedstawiciele państw arabskich wymier Cyrankiewicz, wi- botniczej na ogólną sumę 44.703.600 zł. Do organizacji PPR z~łosiło się 7.335 bezpar- razili zgodę na warunki Rady Bezpieczeństwa.
cepremier Gomułka 1 tyjnych, którzy zadeklarowali ogółem 6.153. 720 zł.
TEL AVIV, PAP. - Komunikat organizaKorzycki, minister Mocji Haganah donosi, że Stolica Transjordanii
Komitety i koła partyjne PPS otrzymały deklaracje od 16.736 cillłonków Polskiej Partii
dzelewski, minister Minc Socjalistycznej na ogólną sumę 15.248.390 zł. oraz od 5.568 bezpartyjnych dekłara,ję na
Amman została zbombardowana w nocy z po.
m inister Rabanowski, podsekretarz stanu w
niedziałku na wtorek przez samoloty żydow
sumę Z.779.730 zł.
prezydium rady ministrów Berman i inni.
Podajemy poniżej dotychczasowe wynikł zbiórki, przeprowadzonej w 5 dzielnicach skie. Trafiono obiekty wojskowe.
PPR i PPS i w 9 większych zakładach pra cy w Łodzi. Wyniki zbiórek w innych dzielObecny był również korpus dyplomatyczNa froncie północnym Arabowie dokonali
kontrataku na wioskę Lajoun, położoną na
ny z dziekanem, ambasadorem Związku Ra- \ nicach 1 za.kładach pracy podamy w dniach najbliższych.
Nieprzyjaciel zo·
północny wchód od Jen'n.
dzieckiego Wiktorem Lebied:ewem.
DZIELNICE PARTYJNE
stał odparty i pon ' ósł duże straty.
O godzinie 12,25 przybył na lotnisko witany dźwiękami bułgarskiego hymnu narodo- _ _L:.P~.--___D_z_i_e_l_n_1_
u.~a_ __
b_e7ipa'-rt_.__s_
._ _ _ ______
zadelklar.
suma
· c-~--- - ·wego premier Georgi Dymitrow na czele buł
399.200
1.640.960
448
1262
PPR
ty
Balu1
1.
garskiej delegacji rządowej Premier bułgar
219.800
678.900
583
672
odp. Bałuty, Ju!ialflów, Radogoszcz PPS
ski przeszedł przed frontem kompanii honow Warszaw.e
371.710
2.418.440
389
1824
PPR
Widzew
2.
rowej w asyście wkeministra Jaroszewicza.
WARSZAWA (PAP). - W dniu 1 bm przy
36.400
94
824
670.750
odp. Widzew PPS
a następnie skierował swe kroki do premiera
- - - - 7- 14--579:940-- był do Warszawy nowom ianowany 'lmbasador
5.863.330
---3:-Sródmieście-Lewa PPR
4186 - - słowa
wymieniał
Cyrankiewicza, z który
czecho wacki Fran ti6ek Pi6ek. Dotychczaso·
674.670
2.961.340
1370
3382
odp. Sródm.-Lewa Tramw., Elektr. PPS
wy ambasador Cz echosłowacji w Polsce pożegl!ania.
1.191.540
1756
5.181.620
3539
4. Śródmieście-Prawa PPR
p. Józef Hejret - odchodzi na wyższe stano·
Odprowadzany do samolotu przez premieS08.180
2.856.880
986
2894
odp. Sródmieście-Prawa Kolej. PPS
wisko w MSZ -+ w Pradze.
ra Cyrankiewicza, ministra Spraw Zagranicz
157.1oo--'
2.71-4.560
284
2515
5. Górna PPR
nych Modzelewskiego, wiceministra Obrony
211.990
1.195.390
480
1383
odp. Górna, Chojny Płn. i Pol. PPS
Narodowej Jaroszewicza, dyrektota protokółu
NOWY JORK (PAP) . - Powódź, któ ra w
dyplomatycznego Gubrynowicz::i. or3z posła
WIĘKSZE ZAKŁADY PRACY
mias to
całkowic ' e
zni s zczyła
poniedz ia łek
Bułgarii w Warszawie Tagarowa, przy dźwię
zadeklar.
_ _ _ _suma___ ~zp~~t_.-~·_u_m_a_ __
Nazwa zakładu pracy
Vanport, dotarła do peryferii miasta P()rtland
i.. P·
kach poh:kiego hymnu narodowego - pre(stan Oregon) l i czącego 660 tys. mi,,.,su()i1ców.
63.250
1.068.800
105
1407
mier Dymitrow o godz. 12,40 opuścił wraz z
PPR
1. PZPB Nr 1 (dawn. Scheibler)
Wezbran e wody rzeki Kolumbii dos !egly ;uż
48.000
127
345.250
665
PPS
Warszawę.
członkami delegacjj dw<irca kolej owego, z a lew a jąc część ulic. Ty·
27.81b
957.000
120
877
PPR
2. PZPB Nr 2 (dawn. Po"LDańsk i )
ra t ując
s i ąc e ludzi opu śc iło 6We mies zkania,
76.250
201.000
175
355
PPS
s i ę przed ro z sz-ala łym żyw i ołem. Dezo rganiza76.250
175
310.260
976
PPR
3. PZPB Nr 3 (dawn. Geyer)
cja komunikacj i i brak prądu utrucln:an ak·
12.200
175.450
32
215
PPS
cję ratowniczą . Rzeka, która wezbra ł a na p n.a
PRAGA, PAP. - W dniu wczorajszym od71.800
546.450
183
842
PPR
4. PZPB Nr 5 (dawn. Wima)
strzP.ni 1200 km zagraża licznym m i u ~ f t'CZkPm,
2$.750
209.500
75
było się posiedzenie gabinetu czechosłowac
470
PPS
położonym w górnym 1 dolnym j ej bi·'g:r.
145.500
587.640
49
460
PPR
5. PZPB Nr 6 (d. Hoffrichter)
kiego, na którym minister spraw wewnętr;
13.600
93.350
39
180
PPS
nych Wacłav Nosek złotył sprawozdanie z
un ~ ew: nnienie
236.650
345
PPR
6. PZPB Nr 8 (d. Biedermann)
przebiegu wyborów, odbytych ubiegłej nie(PAP.). Górnik polski Wdowiak, areMETZ
17.000
109.750
37
191
PPS
dzieli. Na wniosek premiera Gottwalda, rząd
.oztowany w styCllniu br. pod zarz~em prze42.610
1. PZPB w Rudzie (d. Horak)
915
609.610
90
PPR
postanowił wyrazić uznanie wszystkim •orgachowywania planu kopalni w Murville stanął
64.060
345.250
224
463
PPS
nom administracyjnym, komisjom wyborczym
w dniu 1 czerwca przed sądem woj~kowym w
186.000
164
PPR
6. PZPB Nr 7 (d. Ei.senbraun)
1 pracownikom ministerstwa spraw wewnętrz
6.500
111
Metzu. Przewód s ądowy wykazał be.~staw
93.50'.i
9
PPS
ność oskarienla, W1>bec czego WdoWlak Został
67.300
24.0
307.950
i Ol
PPR
nych za sprawne przeprowadzenie wyborów
9. P~B _Nr 1B - Niciarnia
•
-uniewinnion1.
14.000
107
99.100
13
PPS
---.zybkie obliczenie ich wntlk6w.
_..-
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MordercY e . Swierczews ego rzed ad em
Dziewięc·

!lmierci

uńs a d ' gacja w Moskwie
H·adzi r owunia w sprawie
r kt u han~łowe10

k6w bandy UP • skazano n kare:
ozostalyc na dług·oaetnie więz·enie

MOSKWA, PAP. - 31 maja przybyła tio
delegacja handlowa z ministrem handlu, Jens Kragem na czele. W
skład delegacji wchodzą przedstawiciele prze
mysłu i rzeczoznawcy. Na lotnisku delegat
cja została powitana przez wlceminls ra handlu zagranicznego ZSRR, Krutikowa, oraz
przedstawiciela handlowego ZSRR w Danii
Krasnowa. Przy powitaniu delegacji obecny
był także na lotn:sku poseł Danii w ZSRR _

'Varszawa, PAP. Wojskowy Sąd Rejonowy
w Warszawie wydał w dniu 28 maja br. wyrok" w sprawie 22-ch ~zlonków band leśnych
UPA, które dokonały wielu oojedyńczych i
zbiorowych morderstw, połączonych z niszczeniem wsi, osiedli i zbiorów. Część oskar:llonych brała uc\ział w zamordowaniu śp. gen.
SwierczewskiegO:
Wyrokiem sądu skazani zostali: Brewko
Eustachy, Borowicz Włodzimierz, Oleksa
Piotr, Sowa Stefan, Hamerski Stefan, Woj.
clechowski Emil, Biłous Jarosław, Tenik Andrzej i Gecza Piotr - na !<arę śmierci.
lfichallszyn Bazyli, Szpyrka Michał, Kowal Wasyl i Stefura Andrzej - na karę do-

Szpyrka Mi chał, Hamer'kl Stefan, Wojcle-,
Przewód sądowy ustalił długi rejestr miejchowski Em'.1, Biłous Jarosław, Tenik An- scowości, w których wszyscy oskarżeni, z wy.
drze.i, Tchir Iwan, Biesiada Michał, Szpynda jątkiem Szpyndy Michała I Hodowanycha Iwa
Michał, Zubal Iwan, HoIDySzczak Wojciech, na, dokonywali zamachów na ludność polską
Kowal Wasyl, Moskalik Michał, Makarow w latach 1945-1947.
Wasyl i Stefura Andrzej.
Jedną z najpotworniejszych zbrodni, w któ
Dnia 1 kwietnia 1947 r. na tejże samej szo- rej udział udowodniono 18-tu oskarżonym, by
sie Baligród-Cisna inna banda UPA Bira" ła rzeź i rabunek,dokonane na mles'Zkańcach
dokonała napadu ~a jednostkę WOP i ·~amor! wsi Prusik, kiedy w obronie ludności poległo
dowała żołnierzy i oficerów tej jednostki.
I S-miu członków ORMO.
W zbrodni tej brał udział osk. Gecza Piotr,
Rozprawie przewodniczył mjr. Lercel Tanapiętnowany wytatuowanym znak!em SS. deusz, oskarżał prok. Bański .. Obronę. z uByt on ochotnikiem hitlerowskiej dywizji rzędu wnosili adwokaci: Rettinger, Bittner,.
„SS-GaJizien".
Sobczyński, Geldfar, Guzeh i Gowron.

żywotniego wie?~'l.

Wallace- do Polaków w

Mo~1-wy duńsli:a

M~nrad-Hansen .i członkowie poselstwa duń-'

sk1ego w Moskwie.

USA

Tchlr Iwan; lłieslada Iwan, SzlJynda Mii Zubal Iwan na karę 15 lat więzienia.
Wawerczak Dymitr i Moskalik Michał na
1ł lat więzienia.
Romyszcza.k Wojciech na. 12 lat więzienia.
NOWY .TOTF':: (PAP. Kandydat na prezy- suni~lu zachodnich granic Polski na korzyść jak sa;ka.IuJe się dobrych ludzi, za to, ie ośmie
oraz Hodowanych Iwan i Makarow Wasyl 11a 10 lat więzienia.
denta Stanów Zjedno- Niemiec.
IaJą się wystąpić przeciwko parciu do wojny
czonych Henry WallaW czas!e przewodu sądowego dowiedzioMiędzy Polską i Ameryką istnieje trady- i militaryzacji naszego kraju. Polsko-amen'no oskarżonym dokonania 1:cznym zbrodni. 1
ce ogłosił następującą cyjna przyjaźń od czasów Kościuszki i Puła kańscy robotnicy są oburzeni na ataki obu
Oprócz bestialskich mordów, palenia gospoodezwę
do PolakÓIW f>kiego.
partyj przeci<wko z-0rganlzowanej pracy oraz
darstw rolnych, szkół itp. - bandy UPA naamerykańskich:
„Amena niewolnicze prawo Tafta - Hartley•a.
Lecz cl, którzy mówią o wojnie atomowej,
ryka.nie polskiego popadały na posterunki Mil:cji Obywatelskiej
Tradycją narodu polskiego była walka o
chodzenia dokonali ol- nie tylko zagrażają Ameryce katastrofalnymi wolność i pokój. Polsko-amerykańskie matki
i urzędy bezpieczeństwa publicznego, nisz,stratami w życiu ludzkim, w finansach, lecz
czyły urządzenia użyteczności publicznej, a
chcą pokoju. Zaw.sze gotowi do obrony Ame1
również grożą zagładą PolskL
nawet posunęły s:ę do do]\onywania zbroj-1
ryki, Polacy amerykańscy nie chcą iść na woj
nych zamachów na jednostki Wojska PolskiePrzez z górą półtora wieku Polska cierpła- nP, dla obrony zysków amerykańskich mono6
go, mordując oficerów i żołnierzy.
\
ła. tyranię i ucisk a jednocześnie walczyła polistów. Wiem, że Amerykanie polskiego poBandy UPA, pod dowództwem „Chrina" i l.:o'<·l'1.ln.\ 11rod11~da naszych kopalń i fabryk dzieh!ie 0 swą wolność 1 niepodległośł!. A dz[- chodzenia pójdą w ślad tradycji Koścluszld i
„Sta.cha" dokonały w pamiętnym dniu 28 mar bez Amerykanów polskieg<> pochodzenia, któ- siaj tutaj polsko-amerykańbey robotnicy wi- Pułaskiego oraz przyłączą się do ludowej kru
ca 1947 r. podstępnego napadu na grupę wyż. rzy swą mozolną pracą priyczynlli się do stwo- dzą, jak Wydala się pracowników z pracy i 1 cjaty o pokój, demokrację 1 dobrobyt". "'
szych oficerów sztabu DOW-Kraków, prze- rZfnia naszych olb1'Zymich bogactw.
Jetdżających szosą Baligród-Cisna,
Dzisiaj niestety, Polacy amerykańscy, pow grupie tej znajdował się 1-szy wicemin. dobnie jak l inni Amerykanie stracili zapał i
Obrony Narodowej śp. gen. broni Karol Swier wian:, jaką posiadali za czasów Franklina Roczewski, który bohaters~o poległ w walce, r..sevelta. Wiedzą oni, że w 8Prawach 7.agrawraz z por. Krysińskim i bombardierem Strzel nicznych obecni przywódcy obu partii polityczykiem.
cznych zamienili politykę międzynarodowej
W napadzie tym brali udział oskarżeni przyjaźni 1 współpracy na dyplomację bomby
PARYŻ, PAP. Agencja France Presse rh:czna armia ludowa zbliża się od południa
członkowie band „Chrina" i „Stacha": Boro- atomowej.
donosi z Nankinu, źe
ińska armia ludowa 1 do Tsinan, stolicy prowincji Shantung. Tsiwicz Włodzimierz, Oleksa Piotr, Wawerczak
Polacy amerykańscy dziwią się również, przeszła do nowej ofensywy na froncie Shan- nan jest poważnie zagrożone od czasu zaję
Dymitr, Michaliszyn Bazyli, Sowa Stefan, 1 dlaczego nasz Departament Stanu mówi o od- tung. Według donies!eń dzienników, 100 ty- cia prze?. wojska ludowe miast Tajan i Tel_ _ _ _ _;_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
heng, ewakuowanych w
przez
chał

'!ili~~?ielki front krucjaty o pokój, demokrację

Nowa wielk
chińskiej

i dobrobyt

ofensywa

armii ludowej
j

I

~·---

H.arcers .o po sk·e o rście papieskim
Rezoluc~a

ogólnopolskiej odprawy instruktorów ZHP

Na zakończenie 3 dniowej ogólnopolskiej nie tylko jako brak obiektywizmu, ale ~alrn
odprawy !ns~ruktorów i instruktorek ZHP wyraźne uprzywilejowanie naszych wczoraj.
uchwalono jednogłośnie następującą rezolu- szych ciemiężycieli.
cję:
Naród polski nie kieruje się żądzą od„Instruktorki i instruktorzy harcerscy, ze wetu.
brani na odprawie komendantek i komendanWbrew treści listu, wys:edlanie ludności
tów chorągwi, obradującej nad służbą dla od- n'.emieckiej przeprowadzone zotało w warunbudowującej się Polski, czują się głęboko tlo- nach przewidzianych prawem, w sposób zor
tknięci treścią listu Papieża do biskupów nie- ganizowany i humanitarny, w przeciwień
mlecklch.
stwie do masowych zbrodni przes:edleńczych,
Tragiczny los Polski w okresie okupacii zo popełnianych przez niemców'na ludności polstał w tym liście jakby zapomnia iy, a pru~·i- skiej na obszarach Pomorza, Śląska, Zamojmiotem troski stał się naród, który - p:-zez ~zczyzny, Wielkopolski, Warszawy. Wysienikogo obiektywn:e patrzącego na sprawy dlenie zostało dokonane, jako a.ftt sprawiedlinie może być zwolniony z odpowiedzialnoś.cl wości dziejowej przywracający Pmsce jej
za zbrodnie, jakich ofiarą ~;adło 6 m'iionów dawne ziemie, do których gwarantuje nam pra
Polików.
'· ·• wo, przeszłość historyczna, wytrwała postaPrzemilczanie prawdy trakto'i.va~ musimy ' wa miejscowej ludności, ciężkie ofiary ponie-
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O świcie Chodża Nasredin widział z
okna swej wieży, jak z pałaco ej bramy wychodził ospowaty szpieg z małym tobołkiem w ręce. Utykając raz na
prawą, raz na lewą nag~, chwytając się
z3 pierś i za boki, siadając co chwila,
ażeby odetchnąć, przeciął plac rynkowy i oświetlony pierwszymi chłodnymi
promieniami - znikł w cieniu krytych
straganów.
Po· ciemnej nocy wstawał wspaniały
poranek czysty, przezroczysty, jasny, skąpany w rosie, przetkany słonecz
nym blaskiem. Gwizdały i świergotały
ptaki, motyle unosiły się wysoko,· ażeby
ogrzać się w pierwszych pnDmieniach
sło'ńca, pszczoła siadła na parapecie
przed Chodżą Nasredinem i zaczęła krą
żyć w poszukiwaniu miodu, którego zapach unosił się z dzbana stojącego na
oknie.
Wsdiodziło słońce, stary, nTezmlenny
przyJaciel Chodży Nas·redina. Spotykali
sie każdeoo ranka I za kaźd~ razem

Chodżą Nasredin potrafił radować się
słońcem. jakgdyby nie widział go przez
cały rok. Podnosiło się słońce, jak do-

bry, szczodry bóg, jednakowo na wszystkich zlewający swoją pieszczotę i wszystko na świecie w dziękczynnej ra
dości otwierało mu na spotkanie swoją piękność, płonęło, lśniło i błyszczało
w porannych promieniach - puszyste
obłoczki, majoliki minaretów, mokre liś
cie, woda, trawa i kwiaty; nawet zwyczajny ponury krzemień, zapomniany i
obrażony przez przyrodę, nawet ten, wi
tając słońce, potrafił się ozdobić I lśniJ
i migotał. jakgdyby był obsypany diamentowym pyłem. I czy mógł w teJ godzinie Chodża Nasredin pozostać chłod
nym, przed obliczem swojego promiennego przyjaciela? Drzewo drżało pod
jasnymi promieniami słońca I Chodża
Nasredin drżał wraz z nim, Jal< gdyby
sam był ubrany w zielone liście; na naj
bliższym minarecie gruchały gołębie,
czyściły piórka i Cnodża zapragnął czy

siane przez Polskę w ostatniej wojnie i wkład
twórczej pracy całego społerze11stwa w okresie po wy~oleniu.
Granice na Odrze i Nysie uważ::imy nie
tylko za konieczny warunek lepszej przyszłofcl Polski, ale taki:.a za gwarancję poltoju
dla wszystkich Narodów Europy.
Wystąpienie papieża

sze interesy naszego

god7-i w

najżywotniej

państwa

i w poczucie
spra.wiedl'.wości całego narodu. Zmuszeni jesteśmy uważać je za przejaw, wrogiej Polsce
polityki. Stojąc na stanowisku nienaruszalności naszej granicy na Odrze i Nysie, będzie
my w odpowiedzi na krzywdzący list papieża
całym naszym i pow'.erzonej nam młodzieży
wysiłkiem gruntować siłę Polski na Ziemiach
Odzyskanych.
ścić skrzydełka;

dwa motyle krążyły
przed oknem - i on chciał być trzecim
w ich igraszkach.
Oczy Chodży Nasredina lśniły ze
szczęścia, przypomniał sobie ospowate
go szpiega i życzył mu, ażeby ten poranek stał się dla niego· początkiem nowego, czystego i jasnego życia.
Ale potym pomyślał ze smutkiem, że
w duszy tego człowieka nazbierało się
tylę podłości, że nie będzie mógł się
od niej uwol'tlić I że odpocząwszy, weź
mie się znów do tego samego.
Chodża Nasredin, jak to zobaczymy
dalej, nie omylił się w swoich przewidywaniach. Za dobrze znał ludzi, aby
się co do nich mylić. A pragnął się omy
lić. Jak ucieszyłoby go moralne uzdrowienie ospowatego szpiega! Ale zgniłemu nie dane jest stać się kwitnącym
i świeżym, smród nie może zamienić się
w cudowny zapach. Chodża Nasredin
westchnął ze smutkiem.
. Najgorętszym Jego marzeniem oyło
marzenie o świecie, w którym ludzie
będą żyć Jak bracia, nie znając anl chci
wości, ani przewrotności i zła, pomaga
jąc sobie wzajemnie w biedzie i dzieląc
radość każdegó JakC1 wspólną radość.
Ale- śniąc o takim szczęśliwym świecie
widział z goryczą, że ludzie żyją nieprawidłown , że dręc?ą i skazują na niP
wolnictwo
G•jen drwieqo, a dusz&
swoje ka!a1 wszGl5ką oburdlhvościq

poniedziałek

rządowe.

Gwałtowne walki trwają
w pobliżu Youncheng, oddalonego o
150 km na południowy wschód od Tsinan.
Bardziej na południe oddziały chińskiej
armii demokratycznej podjęły ataki w pobliżu Hsochow, węzła
kolejowego na lin'.i
Lunghai - Tien-'\n.
Zaciekłe walki foczą się również o Czangczun (północna Mandżuria). Czang-Czun wła
ściwie jest już ca~owicie
otoczony przez
wojska ludowe. Żywność i amunicja dostarczana jest obrońcom miasta jedynie drogą lot

wojska

również

n:czą.

W prow:ncji Yehol, oddziały armii ludowej oblegają stolicę Czengten.

Ile czasu trzeba ludziom, aby zrozumieli
wreszcie podstawy czystego i uczciwego życia? Ze ludzie jednak kiedyś zrozumie ją te podstawy - w to Chodża
Nasred in nie wątpił nigdy. Wierzył niezłomnie, że dobrych ludzi jest na świe
cie o wiele więcej niż złych. lichwiarf
Dżafar i ospowaty szpieg z ich na WY'
lot przegn ih "mi duszami - były tylko
potwornymi wyjątkami. Niezłomnie wie
rzył, żo od przyrody człowiek otrzymuje tylko dobro __,, a wszystko złe w nim
- to tylko obcy wpływ, przyniesiony
do duszy ludzkiej z zewnątrz przez nieprawidłowy, niesprawiedliwie zorganizowany porządek życia; wierzył niezłomnie, że przyjdzie czas, kiedy ludzie ~ac~ną przebudowy-wać i oczyszczać zyc1e, a wtedy I dusze ich zostaną oczyszczone od wszelkiego brudu.„
'A że Chodża Nasredin myślał tak a
nie inaczej. dowodem są liczne historie
o nim, na których odbił się obraz jego
duszy, a w tej liczbie i ta książka; i cho
ciaż wielu dla korzyści, lub też powodują~ się nikczemną zazdrośc'ią lub zło
ś~ią sta~a!O.:~ię pczemić _jego pamięć,
mgqYi me: osrągnęlil powodzenia w swym
zamiarze·,-_· gdyz 1nl~ C:fa:nym Jest kłam
stwti triumfować nad prawdą. Pamięć c.'
Chodży Nasredinie pozostaje i na zawsze będzie szlachetną i czystą jak b' a< k
:liamentu, który w iecznie wbrew V·-"7 .\ st
kiemu zach0 .vuje swoją czvstość „
1
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Zwyciłłstwo

sil demokrac'ii i

Reklama

postfłpU

ynik.i wyborów w Czechosłowac

•

\i ybory
cze~hosłowa.C'kie
ne zwycięstwo

w szkołach

amnykańskic~
w bieżącym

100 milionów dolarów wyda

roku Zrzeszenie Amerykańskich Towarzystw
Ogłoszeniowych na reklamę w szkołach, aby

przyniosły ogrom- wynik wyborów czechosłowackich wykazał zwycięstwo wyborcze jest ogromnvm osiąg- wpoić w dusze dzieci i mlodziei:Y przekonasifom demokracji i poprzed całym światem. że demokracja ludo
nięciem całej demokracji czechosłowac- nie, że „reklama i wolna inicjatywa stanowi'l
stępu. 90 proc. wyborców w~'powiedzialo się •\'& cil"szy się ogromnym· masowym popar- kiej, Ale w pkrwszym rzędzie jest to t.riumf podstawę amerykańskiego sposobu życia''.
za demokratyc~ listą kandydatów, na któ- ciem, że nie m'usi ona - jak narzucone przez Komunistycznej Partii Czechosłowa('ji i je.I
Jak oświadaył przewodniczący Zrzeszenia
re,f :i:najdowali sii: przf!dstawiciele wszystkich obcy imperializm rządy :_ uży~ać terroru i przywódcy Gottwalda - triumf tej partii, któ Towarzystw Ogłoszeniowych celem kampanii
partii rządzącej koalicji. 9 obywateli Cze- ·1~c:sk.ów, jak np. w Iforei czy Włoszech, b:v ra po wYZWOleniu wzięła na swoje barki głów jest wyeliminowanie z umysłów dzieci i mło
tihosfowacji na 10 wyraziło swe votum zau- zdobyć większc.ść w parlamencie. I ten fakt ny ciężar odbudowy. Pod jej wodzą Czecho- dzieży przckonan'.a, że reklama stanowi marfania. dla rządu. który prowadzi C:i:r{!hoslowa- .ic!:t jeszcze jednym dowodem słabości obozu , -.łowac,ia dalej kroczyć będde na drodze do notrawstwo i że koncentracja bogactw w ręcję na drodze demokracji luriowej.
wojennego, opartego na gwałcie i ucisku.
I ~ocjalizmu.
kach wielkich monopoli jest szkodliwa.
amię.tamy wszyscy niesłychaną nagonkę, 11-·1tt-1111-1111-1111-1111-1111-1111-1111-1111-1111-1 111-1111-1111-1111-1111-1111....1111-1111m111111111._1111-1111-1111lm!l9il
antydemokratyczną i
histerię wojenną. ~
- d
·
·
·
7
•
rozµęh1.ną przez zachodnich imperialistów z 1111ą 7 ..,'1tlQ
O Pftdn~es1en10 §tOOf.I zqcllOUJel ro ~otn:!!!!_

f

::;:·ej~~ ~.~:~:~~ ~::;~":g:~lo::s~~ęt~';:a~::~ IRoz"J o'

techn1· 'K 1· fundamentem do·o robYtU

maS

,„
tka drukowała całe szpaltv o „terrorze'' 1 ·
Ił
I
„t-ltropn()ściach'' nowe1rn reżimu w Pradze. ,
·
·
Zwvci_l"~two ludu nad re~k.cją _usiłowano. przl"d
H•f'll,iftU.f~
n~sze"O
stawie Jako zamach mmeJszoscl komumstyczli
•
~
._.._ W"ll t.. U ifW ii;
U
l!f
7 ~ .:Jl
U
I"
._::I
nej. jako „Czf'rwony pucz".. w krajach EuIstnieją dWil sposoby walki Q rynki mięclayI cyjne eksport, zdobywając tą drogą potrzebne
rnpy Zached~1e.i,starano się zastraszyć h;kJi- narodowe, o eksport. Jednym z n:ch jest ~lale
Nie ma państwa na świecie, za wyjąt·
woztliśmy przede wszystki~surowce i p-Ołsu·
we mlei.zczaństwo widmem „krwawej rewo- doskonatei:zie procesu techniczneg_o pr?dulicji
kiem może Związku Radzieckiego, które by
gospodarce naszej dewizy. ~·dodatku, wy·
lucji", b:v tym łatwiP.j Z'\flrzac je do wojen- un~woc~esmen:e melod pracy 1 srodkow VJ'!istnieć mogło bez wymiany towarowej, bez
rowce, żywność, zwierzęta żywe, WęniEl i drze·
.
. .
tworczosc1 - Jednym sło vem wszechstronna
przywozu i wywozu.
"'
nego r~rdwanu 1mper1alłzmu.
modernizacja. Drugim sposobem i· est obn zenie
wo, to najczęściej w stanie surowym lu~ pół·
Aby móc przywozić trzeba wywozić, a!Jy
surowym
szystkie te machinacje zostały obecnie o- ceny towaru drogą zmrnejszania zarobku ro·
zaś wywozić trzeba zdobyć rynki zbytu.
·
statec:r.nle zdemaslrnwane. Wybory poka-1 bo>n:ka i Jego stopy życ'owei, a w bardziej jas·
Wywóz wyrobów metalowych. · aparatów
711l:v. ie reakcja nie ma iadnego· miisowego krawych wypadkach dumping · - czyli sp•zeróżnego rodzaju, artykułów c..liemicznych itp.
oparcia, ujawniły w pełni siłę wpływów le-1 d ;z towaru po ce11ach n:zszych od kos1.:~w wyn:ku eksportu za granicę poniżej k.Jsdów stanowa tylko drobną pozycię "" całości na·
~icv.
korespondentów z 5!2 krajów obser- w.lasnych ~rodukc)I. W tak;ch. wypadk_ach ~oz: własnych. Cieszyły się z tego -najw;ęcPj świ70
.
.
,
.
.
.
~
n:ca pomiędzy ceną s.przedazną a -'OS?. a>Jii nie ang:e1skie, które hodowcy w Anghi ker- SZ!fgo eksportu. \Vywoziliśmv więc p•ze-waż·
owało .p~zeb1~g wyhoro\~ w ~1a~tach 1 .wsia~~ produkcji plus zysk kapitalisty pokrywa s:ę za mili najtańszym w świecie - polskim {.:11\.rem. n:e "CYlwory pracy niewykwalifikowanej lub
republtki. _'A>szyscy om m~s1eh pot"".1erdz1c, 1 pomocą premii eksportowych. ;,Ko.szla ek.sporP . 1
. k k
f k .
mało wykwalifikowane]·
pracy rolnika,
łe odbyły się one w całkowitym spokoJu. przy tu" ponosi jut wtedy nie tylko robotn;k, cle
amię.amy wszyscy, Ja
on e C]a :ial:'Za
zachowaniu wszelkich zasad konstytucyju~·ch, i każdy podatnik, każdy obywatel kraju.
k.,nkurowala skutecznie na afrvkań5 kich n;r. drwala czy górn:ka - a więc pracy najtań;, .1< h, gdy-i: k rawiec-chah.1pMk · w BnP? "?ach
przy pełnej gwarancji swobody wypowiedzi.! W lalach ·m:~rlzywojennych podstawow'l ffif'- pracował po .16 i 18 godzin na dobę. oc•rymu· szej.
'V ten sposćb bez re!'zty zdemaskowane zo- 1 todą naszą w handl zagranicznym b.ył ''l.aś- jąc· za uszcie pary s•podni 30 groszy, a za uNowa, demokratyczna Polska Ludowa bu·
11tały kłamstwa o ,.dyktaturze" i ,.ucisku". nie dumprng. _ ~amiętamy wszyscy, :.ak k Io- szy<:ie całego garnituru pół-tora ztole:;io.
duje swoją ekonom?1i:ę na nowych, lepszych
l\fosieU to pr~znać .n~wet li~1~~ ~ziennikarz~ I ~{1~:'1 ~~l~n~O kqt~::zgy~ s~~~:~aa:~~~u~CJ~r~~n~
Kosztem nedzy setek tysięcy robatn'',ów .niż przed wojnq podstawach.
ii.ng~osascy, kt~rz_y JUZ „z _gory mform~_w:rli jeden ztoty z groszami, a w Anglii za ... 19 ~~o- pracujących w różnych gałęziach prz'!rny~Ju,
My chcemy wprawdzie także rozbudować
swolch czytelmkow o „ma3ących nastąp1c fal szy. To, co nadnlacał kon»mment cukru w kra- kosztem krwawicy milionów konisumentów cunaszą wy'rr1ianę międzynarodową, bo tego wy·
szerstwach". Musieli oni odwołać swe !iłowa. I iu. szło na pokrycie deficytu, poz:)staleq'J w kru, soli i zapałek sfinansowały władze sana· maga szybki rozwój gospodarczy naszego kraju. Ale z drugiej strony pragniemy szybkiego podniesien:a stopy życiowej · kazdego Po,
laka i dlatego ani nie możemy, ani nie chcemy
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Komitet Współpracy

2 d1iała · sprężyście

niedawna jeszcze zakłady PZPB Nr 2 brycznymi, a przede wszyst.kim współzawod- Akcja ta przyczyniła się jednocześnie do ak·
były terenem, na którym w.•póipraca między nictwa pracy. ~pesowcy i peperowcy sq 0· 1 tywizacii życia politycznego załogi, do za:norg.anizacjami partyjnymi PPR i PPS napoty· becn(e w PZPB Nr 2 inic;jatorami 1 organiwlo· ter„sowłrna jej najdktualniejszymi zagadn:eka/a nd duże trudności. Ale dwa m . esiące ist· rami współzawodnictwa pracy. Komitet uchwa- niami polskiego ruchu robotn czego. Podczas
n:enia Komitetu 'Współpracy grunlown·e zmie- Iii, iż każdy uczestniczący już w tym ruchu gdy poprzednio frekwencja na zebraniach parniło ten stan rieczy: obie organizacje partyj- członek partii wzywa do współzawodnictwa tyjnych była stosunkowo mała, obecnie zainne teraz pomyślnie współpracują z sobą. Co bezpartyjnego towarzysza pracy. Uchwalę tę teresowan·e zebraniami staje się coraz w1ęk
wpłynęlo na zmianę? Co umożliwiło przela- zrealizowano
i w ten spos b ruch v:s:)()lra- sze i frekwencja rośn:e.
manie istnieją<:ych dotychczas oporów? Czy to wodmctwa indywidualnego ma już do odnoto·
Dobremu ro:r.wojowi współpracy m ędzy
zbliżenie byfo wynikiem tylko pewnych me· wania niepoślednie sukcesy
Rzecz jasna, że PPR i PPS sprzyja również w znacrnym•stop·
chanicznych pociągnięć, czy ~eż ma głębszy nie można s:ę ograniczyć tylko do w.spółza· n;u zmiana struktury organizacyjne/ PPS.
podkład ideolog;czny?
wodn:ctwa indywidualnego. że należy rów· Obecnie równolegle z 21 kołami peperowski·
Dobrze wyjaśni) tę sprawę na ostatnim po· nież z_organizować na szeroką skalę wspólza· mi istnieje już w oddz:ałach i na poszczególsiedzeniu Komitetu przewodniczący koła PPS wodnictwo zespołowe. Z druglej strony nawet nych zmianach 10 kół pepesowskich, powsta•
tow. Skrzydlewski. Do niedawna jeszcze sam we współzawodnictwie indywidualnym
ilość łych z podziału poprzednio istniejącego jed·
zaj)Ilował w sprawie iednośd organicznej po- uczestników jest zbyt mała i niedos.tateczny nego wielkieqo koła. Już wkrótce w każdej
stawę chwiejną i m:ał sporo wątpliwości. Gdy jest jeszcze w nim udział peperowców i pe- komórce fabrycznej istnieć będą obok siebie
jednak ws'lystko gruntownie przemyślał. gdy pesowców. Słu.sznie więc s!ę stało, że w pła· równoległe k0ta PPR 1 PPS. Umożliwi to. rzecz
dokonał ąnalizy linii politycznej swej partii, nie pracy Komitetu na miPs'ąc czerwiec
na jasna, ściślej;;zą wspólpracę między obu par·
doszedł do wniosku, że jest ona słuszna i 7a- pierwszym miejscu widn:eje punkt
„Rozsze- t ami na każdym szczeblu, a przed~ wszvstkim
brał się do pracy oartyjnej o wiele aktvwniei. rzen;e
wciągn'ęc1e do współiawodnictwa
ułatw: 1stworzerne Oddz;ałowych Kom tetów
niż dotychczas.
Pon'ew.aż
podobne procesy pracy najszerszych mas partyjnych i bezpar- Współp1acy.
przeszli i inni towarzysze pepesowcy, orga· ty;nych",.
·
Dotychczasowe wyniki działalności Komi·
nizacja pepesow3ka, jako całośf, znacinie oAkcja zb:órki na Wspólny Dom. prowa· tet11 Współpracy w PZPB Nr 2 świadcią o
żvwila swoją działalność i współpraca międz} dzona
przez obie organ;zacje partyjne pod tym. że ws-półprara obn organi7.'1cj1 pilrtvi·
PPS i PPR uległa wydatnej poprawie.
1·k1erown:c wem Komitetu. dała dobre wyniki nvch jest na dobrej drodze, Żf> w marszu ku
Już w pi'erw<;1Zym okresie Komitet Współ· finansowe: 20 maja członkowie obu partii za· jerlnoki organicznej towarz ·sze z PZPB Nr 2
pracy zajął się najistotniejszymi sprawami fa· de;;:larowali kwotę około 800 tvsięcy zlotych. n'e po«~staną w tyle.
A. PŁ
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Oook łóżka stał mały stolik, a na nim znajwielka lampa, pokryta rM'iwym
Całość „Szczęścia Now0fr1\ców"
Ul'.Upelniala lakierowana. wielk<' szafa - b1e\1źniarka, która ,,·stydliwie kryła się na drugim planie tej olśniewającej wystawy. Wsz.yst
kie meble wykonane były przez miejscnwe zaki.ady co jeszcze w więks7.ym ~trpniu p•)tr».r'wało dumę Bezsmiertnego, który byl w:cJk:m

dawała się
sbaźurem.

patriotą Zareczańska.

Wreszcie, gdy ostatnie przygotowani· zoi ob. kią1rownik rzucił je~z
cze raz spojrzenie na mająct. ~ię za chwilę
ukazać oCZOrr\ ludności cuda, wyta1 l nęs1 y
lJOt z czoła, westchnął głęboko i dał umówione
hasło do podnie&ienia zas!on, zawieszonych
nc.d sz~'l:,ami wystawowymi.

stały z.akończone

·Na piacu zapanowała ogromna cisza, gdy
zgromadzeni spostrzegE, jak drgnęły zasłony.
Uwaga wszy~tkich była skierowana oczywiście
na główne okno wystawowe o tajemnicach
którego już od dairna z ~agadkowym uśmie
chPm, umyślnie zdawkowo opowiadał ob. BezEmiertny. Jeszcze chwilą napięcia i na~żo
nego oczekiwania i.. nagle cały plac wybuchrrnł hucrnym śmiechem.
Ob. Bezsmiertny
uioin:ał na twar;:e śrnieiacej &ie oubliczności

I 1,1,

glądał z pod stosu niedopałków nagryziony
kiszony ogón;k
Widok o;;ńrka i wódki by!
nicrnośny n'e ty.ko dl<i ob. Bezsmi2rtnego ale
i dla nf!czeln;lrn milicji ob. Pietuchow::t. Twarz:> tych dostojn:vc:h obywateli nabrały jak na
komendę jakichś nienaturalnych fioletowych
kolorów, a usta szeroko otwarte. gotowe były do gro7nvch oJ...·-rzyk6w. Ale ob. Bezsmiertny zdobył się tylko na jakieś nieartykułowane
dżwięki., Naczelnik milicji oko.zał się jednak
energiczniej,zy od r1iego. Toru.ią,c ~obie drogę
wśród pokła<lajqcego się od śmiechu tłumu,
ob P:etuchow, jak burza i wicher podzwt·otnikowy wdarł się do domu towarowego i. po
chwili zdumieni Zareczanie ujrzeli, jak naczelnik milicji chwycił Waśkę za piętę i jednym energicznym ruchem ściągnął go z łóżka. Ob. Besmiertny zębrał .ostatnie siły i wydał rozkaz natychm:astowego zasłonięcia wy.stawowych okien, aby nie gorszyć zgromadzanej publit:zności da·szym cic>giem tej grożnej sceny. Ponaqto, nikt z wyżej wymienianych obywateli r.ie życzył sobie wprowadzać
niewtajemniczonych w zawikłane drogi pastęt:owania admini&tracyjno-sąd.1wego. Jednak.
w kilka minut później ob. Pietuchow, trzymając w ręku rewolwer, z triumfom wyprowadził bohatera w;pa<i_ków na ulicę. Waśka jeszcze nie zupełnie oprzytomniał i szeroko ziewając sennym wzrokiem błądził po zebranych
Znali go wszyscy dobrze, gdyż był nie tylko
z<iwodowym awanturnikiem i zawadiaką.
lecz od dłuższego już czasu był filarem miej&cowego k-1łka amatorów sztuki dramatycznej. Waśka zdradzał niepospolite zdolności
sceniczne i sąm się uważał za aktora, tłumacząc tym prmiekąd ~woje drobne nieporo:mmienia z 1rtięjscową administracją. Trwlno

pierwbzej chv. iii nic nie lWÓgł zrozum eć.
Gdy jednak skierował wzrok swój w stronę
głcłwnej wystawy poczuł jak włosy stają mu
: l~a a zimny pot występuje mu na twarzy.
Nie mó.9;l utrzymRć się na nogach 1 mu~iał
1.J!:rzcć się o rę.c:e 1akże przestraszonych ·i zupełnie zmieszanych podwładnych. Rzeczywiście, wi'iclt który przedstawił się oczom zdumionej publiczności był niecodziennym i w
każdym razit: ob. Bezsmiertny nie przewidywał go układając genialn;.r
plan wystawy
sw· ~o „Szc,E,śria Nowożeńców".
Na luksusowym łf\żku, otulony przytulnie
bł<;kilną kołdrą smacznie ~p?· zngny w całym
mitśeie awanturnik 1 huligan. Waśka Kuź
mienko. Rudf', splątane w jc.kieś dziwne kę
dziory długie włosy Waśki b• 1ły rozrzucone
po śniegowej bieli poduszek. Zółte, niezbyt
czyste pięty Kuźmienko wyiywająco sterczały
z pod niedbale zarzuc'Jnej na Waśkę kołdry.
Widok tych pięt doprowadził ob. Bezsm'.ertnego do cichego szalu. Jęknął i jeszcze mocniej oparł się o usłużne ramiona podwład
nych. Ale czekały go jeszcze cięższe przeży.
cia. Na nocnym &toliku obok luksusowej lampv, pod pięknym różowym abażurem st1łła na
wpół opróżniona butelka wódki, a obok tej
niezbyt estetycznej butelczyny skromnie wy_- naprawdę, ,aby prozaiczne

ornnY

milicji ~

taniością

siły roboc1e1.

naszej

Dlatego też musimy pójść w odm'ennvm, niż
przed wojną kierunku - w k1eru11ku im echa·
nizowania l automatyzacji procesów wvtwór·
czych, w kierunku umasilw;enia P'rodukcji i

podn:esienia jej jakości Krocząc r• tej dra·
dze musimy przej.;ć szereg faz, od produkcji
półsery jnej do servjne3, od sery1n.e1 do taśmo
wej, od taśmowej do au 1.omatycznej, aby w
końcu doj~ć do pe.lnej, automatycznej kontroli
procesu wytworczego.

Maszyna ki~rowaQa przP:l sytego i zado~~>
lonego robotnika jest o wiele bardziej wyilai·
na od m1ęśn.a lud7kiego. Jedyn,e szerok:e zas~osowan'e
motorów, maszyn 1 J automr1tow
przyczynić się może przy odpow1edn:m ~"' ę'<
szeniu zarobków robQtniczych 1 do zmn;eisze·
nia ko.s?.lów własnych. To dopiero pozwoli nam
na podniesienie stopy życiowej robotnika, a ·
to pozwoli nam utorowar now"! szlah handl0·
we o.oar1e na praw:dłowvd1 podstawach i nprzeć naszą wymianę h'lndtową z z;iqran'rą n;i
zdrnwycb fundamentąch . Tylko kompJ„łnP u
nowocześnicn'.e nas1e1 bazy te<'hn1cz.nPj m•"Z
uzdrowić cale nąsz,e i1cie gospodarcze.
wlaśn·e W7(Jlędnw tak s1lnv nacsk
w Plan:P Trnletnim na nzwój klu·
c101„i•ch galęzt przemy.•lu - h 1lnlf twa, p··z-;:mw:lu metalowego itp Z tych również wzglę
dów i v latach nastPnnvch zaondnienie moder-

Z tych

połnżnnn

nizacji pnemys/u
pierwszych mif'i.~c

•nin1nwnć

w

b<:dz1e

nn~zym

ierln0

progr~irnie

z

go·

~porTnrczym.

Icha artystycznej natury
1w
trafiły aozumieć

pełni ocenić

wzloty du-

Waśki.

I tym razem Waśka bynajmniej nie był
p'zygnqbiony. Konwojr,wany prz;ez napuszor.ego.. i godnego Pietuchowa, zachowywał &i~
dość swchodric, a nawet posylał od czasu do
n.asu całusy ubawionej i. roześmianej publiczności.

W milicji sprawę załatwiono błyi:kawicz
nie. Ob. Pi.'b.ichow kazał zamknąć Waśkę w
areszcie a jednocześnir dał polecenie by &porzeidzić odpowiednie skierowanie do proku·
ratora celem pociągnięcia Bazylego Kuźrnien~
~o do odpowie:fzialności karnej z artykułu 74
kod. karnego. Na mocy powziętej natychmiastowo uchwały Waśka miał przebywać w bezwzględnym areszcie aż do· rozprawy sądowej.
Po załatwieniu tych formalności naczelnik
milicji zamierzał wrócić na miasto i skierow~ł
się do wyjścia.
Ale na progu drogę ·mu zą
grodził ogólnie szanowany w mieście, stary
ex-nauczyciel Szarapow,
Szarapowa znano i lubi6no powszechnie.
W Zarecz 'sku mie&zkał już o ddawna, gdyż
przybył do tego miasta niemal odrazu po wybuchu rew ,łucji w 1917 roku. Był to chudy,
tysy i dobr::iduszny rtarszy człowiek. Szara•
pow w wielkim stopniu przyczynił s'lę do oży.
wi.,,nia kultury w Zareczańsku. Był założycie
lem t kierownikiem miejscowego kółka amatorskiego, którerr u poświęcał cały swój wolny czas. Od wielu już lat prze&tał wykładać
w szkole, a zajął się_ agronomią, która obok
•eatru była jego namiętnością.
- Witam towarzysza naczelnika mil!cji!~'1?rócił się Szarapow do Pietuchowa--chciał
bym zamienić z wami kilka słów.„
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Prżodownicy · ·pracy zawodowej i-partyjnej

Letn ~·e loty „Osy"

Wybory do władz partyjnycb' kól PPR

·

)V~ ws.1.yslkid1 kela<"h partyjnf{"h łóaz.ki~j
org.rn1zae1r HB& przeprowadzane są olae.cn1e
wyhlory do wlach party jnych . Czlo.nkowie kół
wy b : ernją n.owe
i1a zabrantach Wybo.rcz ych
:gzeku tywy, do klorych wysuwaJ'\ na1le.pqych ~wa~yszy, pnoduj~ y ch w prKy po-

~~~~~~~Śdo~~~~~1 ~ww r:~a;=yp::t;Jndeo:eJina~
fa nowych egze.kutyw znanych szernkie.~u o-

PPS, interesujący się ' &~cze~lnie stwktwq or-1 TyTus, Fra11cis·z ki Czyszki®wicz i innych
Wybory odbyły s i ę również w w' elu inganizncyjnq naszej partii. Wśród wybra.nych

do wlad~ 20 kół pąrtyjnych zmi.:<lu jemy na nvch i.aikładach pracy. Ogólna iloś.ć k:ól, w
zw:ska 10-du towarzyszy-przodown ;ków pri;l-1 któl'ych pr7;eprnWadzono jui; wybor~ przękraR. P.
cy, w tym tow. tow. Z enobii Sawickie;, . Zoi1i 0z<1. cy(rę 600.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
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.
gólowi swioje.no zakł<tdu ·pracy i całej robotw
Łodzi·
11tqej Łod.~i p.rzodowuików pracy i w-ielowarLetnie upały nie sp.nyjajq widowiskom w znmuli
"!
li
· tilJ ł .
·
sztatowcó;w.
W <:zorwcu kończy się_ piier'NS.zY turuu~ dla stąli •przez .Komisję Lekars.ką za zdrowych, kn1ętych, dusznych salach. T,otei teatr „Osa"
\Vś.ród wybranych rto egzekutyw partyj;
postanowił umożli\vić publiczności przebywflpo_d powinni być przygotowani do wyjazdu.
nych w PZPB Nr 1 w '. dn i eją tak dobrze znane junaków Sluzby Polsce na.d morzem Przypom'.namy,' że wyjad.q ro;:z,r(ik.i 19.2QI, nie rw św}efym powietrzu i już za kilka dni
. nam nazwiska jak: towarzyszy Pyziakowe.j Gcta,ńskiem i Szc-ze.c ililem. Na drugi · turnus,
M.a.rii, Switoniakowej Bronisławy i Kruszyń- ktfoy trwać będzie. przez lipiec i sierpień, u- 19-30 i 1931. Już obecnie młodzież tyel\ ro.cz- da swą naatępnfl premierę w ogródku, pn;yledatlzą s ~ ę nad mor:ze wyłącznie zarejestrow<t• nill:ów, 7'mleniając pod<tny przy rejestrącji a- gającym do teatru. See.na - jak widzimy 1HJ
~11: i ei Zoili.
\Y. li'Z:PE Nr 2 za,kończono iuż wybory we ni· w SP uczn iowie o.zkól lódvkich. Z Łod~i wy- dręs, p<:>winn.a zawiadomić o tym Kon;ien dę zdjęciu - jest już g0lowa. Łc;rwk1 . sq na wvwsi-ysU; ich 21 kołach. Do egzelYUtyw wybrano jedzie około 2000 chłoęcó.w. Odjazd nas.tąpi SP. Na w-yiej o,pi.sany turnus jedzie wyłącz- kończeniu, miejsc bęct17ie o 200 więclij, niż w
m. in. prrndown:ce pracy: tow. tow. Ulkowskq prawdopodobn ie około 8 li,pca. Karty powoła- nie mJodzież z miast naszego województwa . dotychczasowej sali. Nfl /:)Jerwszy, letni pro·
n ia do obozów pad morzem rozesłane zostaną M)odzie>i wie jska wyjedzie na obozy we wrze- gram, który wykMa ce:ły zespół „Osy"-;- zfaży
·Józefę i Zowierę Janinę .
się część rewiowa i wesoła komedia
W .PZPB Nr 3 · dolv<"hczas przeprowądzonn do końc a cie~w ;; a. Tak w i ę€ Ci wszy-scy, iktó- śHiu i październiku, a w i ęc po ż.niwµch, ,które
pt. „D"Yie walizki"
,
wybory w l'f kółach. W .skład eg-zekutyw we- . rzv przy re_' estracii początkowej uzna.n.i zo· wyma_SJajq jej pracy na wsi. (m. z.)
11zt<1 8 pr·z@dawnikó:Jt_ pracy, m.in .. tow. Ke- --------------------------~-------------------vir~··1-o.źń noro-ów 1ilowi~ri~flfic:ll
mar Brenii;ława, kt1'fa pieFwsza prZ(:'57-ła da Poąl~b"a
...,,,,
""' ...,.
i tow. Człapińiiki
pr~~y n<t trz;.wh ś;r- nach,
·

do Ob"zo· nt;l"' n1orze

'„„zie z

„„.,..

Józ~ PZ;p~ Ńr

poIscy wsp ·1 z·awod n.·, czą z cz_es·k m·-,

ł o· kn., ar'ze

a~kof.i.:zone już

ó.

1·

.
(·fil. E:tingon)
4 wszystk
.
ich 5-ciu kół party)- w·
wybory do wlad1·
nych. W. skład egzekutyw We57fło 11-tu przo,
down:ków pracy, w tym 3 kobiety. Wybrano
Formy współzawodnictwa pracy wy.praco- dla wyzysk>twacza; a dla cał~o społeczeństwa, mi ·„Texten'~ w Trutno.v. Jako · podstawę
4-ch majalrÓ\V i jednego kierownika s~'i.
M. in.. Cl!l-onk<tm.i nowych egzekutyw wy- wane w Polsce spotką._ły· się z og_romnym za:n a za;ra:rem dla siebie i swo:ch dzieci. W tych współzawodnictwa przyjęło prounł przekro.
brano -tow. tow.: Malesn Leokr;idię, }\ruszewskq tc;:-esowanic.rn całej Europy.
krąjach współzawodnictwo pracy bujp_ie s'ę czenia planu prodllkcyjnego, wzrost wydaj.
Ze wszystk:ich nieomal krańców naszego. rozwija l <;hoć pod wływem warunk0w lokal nośei parku maszynowego, wzrost wy.dajno3oł
Helenę, kierownil!ia tkalni Nowaka Stefana,
wieJ.gwarszta!owca i przodownika pracy łuS-z- kontynentu, podobn'e zresztą jak z Anglii nych nabiera ono·różny-eh form jednak:/le nie. na pracowniku-godzinę oraz zmniejszenie odcty1iskisgo Feliks.<il i Wo.j(l,zyńskq Leok<Jd!ę.
W PZ:ęB Nr 5 (d. W \ma) z ii;tniejących. 30. Q.ocho~zą n~s, sygnały świad:czą~e o tym~ iż jednok.rotnie rozwój jego opiera ~ię n.a <lo- setka nie~becnośei p.rzy _pracy.
PFZY ukJadaniu warunków regulaminu wy
·
świadczeniach i wro.-aeh polskich.
"· '! " ąmca me tylko mter,eąu.ie s;ę rozwo1em
kół wybory przeprowadzono już w 21 kola-eh.
Na obecnym etapie rozwoju wsp.ółzawod- korzystano w szerokiej mie.ne d~w:adezenia
Do egzekutyw wybrani zostali m. in. 10-ciu współzawodnictwa pracy w . P-ols.ce ale próbq.p.rzo(io~n.ików pĘoc-y, w · {ym, 6 k,o4fot i 2-ch j.e rów·nież i;>rżys.wo.'.ć s·obie niektóre na~e. . nictwa pracy jesteśmy ż koki świadkami nie rtichu współzawodnictwa w Polsce w ogóle,
metody i osiągnięcia.
.
·
.
zmiei:nie ciekawego zjąwiska. Pot~ny nm;t' a ukłaelu o· współzawo.d-nictwie pomiędzy górma/straw,
.
.
.
„ .
Szczególnie uroczysty przebieg miały wy-,
pra,cy Jgzestaję się już pikami i w~ókn'arzami w szczególności.
ws~óhawodni,ctwa
Oczyw1sc :ę w. warunkach kap1tahsty.czne'·h<Jry . do władz partyjnych w PŻPB Nr 6 (d.
Opracowany na my'.słakowiekiej konfe:ren.
~rai'1 t poezyna
I-tofricl;lter). Towan;.ysze przeiilWili tu wielką go wyzysku, '15dz1e zaktacl.y praey nale?:ą do mieście w g~nicll~ jędpego
cji regulamin wymaga jeszcze. zat\viePdzenla
ąktywnośł, du.iy był u.dzi-0ł w zeb.rm;du-ch za- I pasożytów-fabrykantów wswlkie. próby pr:ze po pr('St\t l'oz~dz~ g;ranice państw.
Przemysł włókienniczy, który przyczynił 9rzez Zw'.ą~ki Zawodowe i nadrzędne czynmproszonych !!o.ści :::- to.waqzyszy z PPS i bez· I szczepienia nasz~'Ch form wsJ,;X)łzawodnictwa
18 kół pal\.yjnych okazać. się mogą. naiwvżej 1:ędz1:ą p.arodią. - się do spopularyzowania idei współzawodnic- ki przemyMowe., ale prawdopodobnie nie ule. ~e.kutyw
e-lf
pa~tyjnyc;:h.
Zgoła inaczeJ przedstaw:a s;ę sprawa w twa pracy w Polsce staje się obecnie pionie- gBie . on j.uż większym zmianom i międzyna
19-tu p1~d~wT(ików prac;:y, w
wybrano m:
iqajach demokracji ludowej, W krajach W któ re.m nowego ruchu - współzawodnictwa mię rodowe polsko-czeskie współzawodn ictwo pra
tym 8 kobiet . I 4-ch mr;IJSlTOVJ.
w Ru· rych panowanie klasowe kap1t<1 .1s1 ow I o b - dzynarodowego.
N3 zebr{lniach wyborczych. t w· · PZPS
cy rozpocznie się chyba juZ w dniu 1 lipca
•
b.a rcio
,
· , · ·
· p b.
1
.
.
. .
um· ·
d z t ~ a "an1e;,1e1 pa1;1owa 1 nas roi
Półtora mies.iąca temu zawarta została u- roku bieżącego.
czyi;ty. żvwv i cie.kawy był prze\J.ieg r;l-yskusji, s.zarn1kow zostało raz na za~s~e zl1k~~
Szlachetl;le, na El_ogłęhnie. demokratycznych
w &tó,rycb. bra,li równ i eż udział towarzyue z nę. Tam C7,łow:ek pracy wie, ze pracuJe. me mowa o współzawodnictwie ptacy pemiędzy
Państw. Zakł. Przeni:itsłu Weąthnego Nx 3 'W !podstawach oparte międzynarodowe współza
IW"l'!
F
Łodił a fabryką jugosłowiańską Varteks (w wodnictwo pracy przyczyni się nie tylko do
poljniesie.nia wytwerczośęj, wydajno8ci pracy
vara.żdin). '
Kil.ka dni temu postanowili tbecni na kon I dyscypliny po obydwu stro:na:ch granicy,
W dniu W9ZOra_iszylń lj>.awiła w nai;zym młę§ pracy or gi1ni-rncji łódzkie; Zw. b. więźnióJ obo ferencj-i ~rzedstawidele J>ZPB Nr 1 w Biela- ale także. pFZyczyni s:ę do dalsz.eg0 1)0<cie wycie.czka pr.zeds.tawicielj . władz naczel- zów hitlerowsk ich zwiedz.ają~ jedną z pl<tro- wie i Państw. Zakł. Pn~emysłu I,niarsUiego myślnego i wszechstronnego rozwoju preyny-;h F. I. A. P. P. - Międzynarodowej Fe- wek han.<llowv<;h te} org.an · z-ęi;-ji, oraz „O"rn Nr 11 „Orzeł" w Mysłakowicach podjąć współ jaznych stosunków p0m:ędz.y nami i bratnim
i pólderiicii Związków b-. Więźniów Obozów Hi.tle- Dzięckil" w którym priebywają s!etoty
. '10 z czeskimi zakłaqami bawe. łn. la-1 narodem czeskim.
sieroly po b więźniach po10żoił'y w Koluro.n 1e. zawodnich
rows.kłth. Gośei pn;yimował zarząd Łódzkiego
L.
Kilka godzin uczestnky wyciecz.Id spędzili :ia n:vmi w Nadł)odie fł,faz z zakładami łnial.'skioddziii;łu zw. b. więźll-iów obozów hitlerowskiclł terenie Państwowych Zakładów f>rzem_y-slu BaW wycd~zce wzięli udział pri.edstawfciele wełn\an~go Nr 1 zapomając się z fazami proFrancji, BeJgiL Holandii, Czechoi;łowacji, Ju- dukcji tkanin bawełnia,ny~h. Po:z,atem zwiedziU
gosławii, Hiszpanii, Niemi eo. i A ustri1, z pre- stadion sportowy „Zj ednoczony<.·h " oraz żłobek
zesem Federa ji tow. Maurice L<trnpe oraz vice przyf<thry-<'zny. Wszyscy m;:ą;estnicy wycieci.;1
ł ra~u
Łódzki
prezesami tow . tow Mtkoła_iem i:'ochłowem i - gośrie zagraniczni w ro.z mowach z dz~enn:
Manuelem Re_70Ja na ceele. W godzinach po- k;arzami zgodnie Jiodkreś-lalt rzur.ąiący się u
' Łódzkiego, J. M.
lU:niwersytetu
ReiMqir
M.
'
.J.
f
Qgto0d
W roku bie.żą.:ym upływa 50 i.at.
rannych ucz.e sinicy zwiedzili ruiny obozu kaźni nas w kraju w oczy ~azrlem. u cudzoziemcowi s.z..en1a . P.rze~ M.anę S:k~;ictowską-Cune pierw- Rek.Lor Politechniki Łódzkiej i Rektor Wyżna Radogoszczu, gdzie na mogile zam;ordowa- panujący rytm pra<:y i wtdoczne te.r1.11po odbu nyd1 JeJ prac i o~rycna. po/~nu i radu. Te sz-ej Sz:koly G63ipodari:;<twa Wiej~kiego.
,
nych złożyli wieniec. Zapozn31i się z formą.ml dowy.
Ken,i:iet p~stanow:t urządzić w n;ęd;:iel"'
wyntk1 praey aasze1 g~ma.lneJ. roda;z.k1. d~f.y
po<:zątek nauce ? P.rom.emotwor<:z-0~1. 1 n.e· dI;J a 1-3 rrnrwca '-PO'<'zvste posiemeui~. które
auli Politechniki Łódzkiej, uJ.
zv;ykfamu .rozw01ow1 naukr ? .mater:1 r eaer- o.dbędzie się
g11. .Prz~1kamy coraz bardz1e1 na3głęhsze ta- Gd,rn~kd t.'.J::, o godz_ 12-eJ, a ·na któryr;n prof.
dr Marian. Grotowski, ·prot dr Alicja Dora.
.
Jemn;ce przyrody.
. Slusi.ne .1est te~V:· aby rocz~1ca t<t był<t ob- bialska i prof, .dr Jerzy R.utkowskt przedst.a·
ch?dzona uroczys-c.1e, - szcz89oi~1e .w. Po~sce, w;,:i ·z.."!a.c zeme odkrycia, dokonaneg.o przez Ma·
kt~ra w czasa9h me.woli, nre 1stn.1e1ą~ .Jako ·:e "lr>r,ctowską-eurie. dlą fizyki ,chemii i me.Pa!l.St:vo, Die. przestawała ~awać lucl-zke.s::1 ge- dycyny.
Waleria
W PZPB Nr 1 w tkalni r.a 12 krosnach J Maria Miskiewicz (152 pro"c.)
Zaznaczyć .nale·ży, że dr Alkją Do·rabią.ln~us1.0w . zarow,no w ch1edz101e !Jterat.ury 1 sztu
Seweryniak (149.9 Czarnecka (153 I proc.). W po1ędzafoi (750
odznaczyły sili: Józefa
ska, prQfesor 1 dzie:kan Wydziału Cbe.mkzn.e·
.
.
.
.
kt, l~ 1 ~auk„
Ma);ia Pyziak (111.5 prnq ' N11 wrz -.) uzys.kaJa Stanislawa. F-i;ątczG,k. 147.5
p~oc.J i
Z 1mciatyw'. Oddz1.ału .Ł?dzk1ego Pols 1k·~· go ~olitechniki Łódzkiej, jest uczennicą i byłą
,,szóstkach" Kazrnaeri:i Domańska uzyskała proc., a Emilia Woźniakowska 143.1 proc.
g{l :owarzystwa P~zyrodn1arnw. im . Kopermka wspoł1pracowniczką Marii Skłoddwsk~ej-Curie.
~ PZPB· Nr 7 w przjldzalni ·(780 wtzec.J
1::m.1 proc .• a Stefan P.ałczyńs.ki 124 proc.,
zaw;ązany został Łódzki Komitet. Uezcceflllo · Po Letnich waJka-cjacb z rozpoczęciem roAntoni K1lanows.k1 (~ kiosna) o~iąquą.1 154.6 os.1ągnęła l<:ornelia Nowak 171.7- proc., a
Pięcdz1esięc10/ec1a , Odl~iycia Polonu I . Eadu , ku akademickiego i ukolnego Kom,tet zorga•
~roe. Drnq1e- m1eJ,!iGP. 1ta 1ęła All~}? .!<;ryg~~! . AnRa Ra w lak 161.3 proc. W tkalni na „czwór
ntwTorzonyB i;i rzez bic\zk r e.P0 ddkiiały -T PolsCkb1e- n~zuje. cykl odczytów publkznyeh 0 promie(149. p.ro~.J- W P 1zędzaln1 wyrnzni.ly ~ _< kach" wysunęła się no. czoło Stanisław<t
e- mbtworczośd i o per&])ektywac-h, które. otwo·
ow.
o;; iego
ow. e-1ąmcznegQ,
~rq
Mana Zo.raw (~67 4 prnc;.), Jan11.ia · Sło~a Leszczyńska (118 .J proc.). Drugie m1e3sce
nucrnego„ Polsk1ęqo Tow. P.armace.u,!yqneg,o c rzyly s:ę przed nami d.zię]f:i q;ipwsta.niu n:auk!
proc.).
(178
B;enias
Bronisława
iqajęłą
~l·
pro
(150
(142.9 proL) 1 St0-msłdwa Tomcz<tk
Polsk iego. :row. F:zy<;zne.g0, . PolsJnego Tow. o tym zjawisku.
· • „ ...
.,
•
.
.J
Podobny Komlt~• za.wi„zał 51·„ r ·
.
W PZJ?J;I Ni; 2 w ~rzędzalni (6 str1,m} uz~Przy.rodn;kow im. Kooen:uka 1 Ku:rator ~um OJU:o;
„ owruez
„
. "" .
.
h
... ,
p
Ł'd;-'k'
k r.:gu s zkl
. W PZPB Ni. g w lkaln1 na. „szostkac~
skała Józefa Ulkowska 134.3 proc. a MiUia
o nego o ~- · ,~0. rezy·.aum ,-ono- w Pozna.n ru'. 'powsJaną one prawdo·podiibnie. "i
Ada.musia" 133 1 proc. Maria Wolna (4 stro- pierwsze- ·n11ejsc e :ca]ął Stamsław · ~.ub1k
ro we Komitetu stanow . ą. Prezy<le'llt M.asta, w mnych osrndkaeh lllł.iwarsyteckie-b.
ny)' osią9.nęla 139:4 proc., Genowefa Smulik (~63-8 proc.). "'; dalszy~ ciągu wyrnzmły,
135.6 prnc. i Stefani<t Kacprza-k 133.9 proc., ~ę. fe,,iksa Pairnlska.. (1ol.9 proc.), Reg1nil
Gen0we.fa BaIT.osik (3 strnnyl uzyshła ł46.1 Geiszt (159.3 proc) l Evza Kowąlslrn 157.5.
W tkalni na „szóstkach" wysunęła proc.
pr-0c
\V PZJ;'-13 Nr l(j. wyróż,niŁy i;ię. prz_ądki Ges_.i,~ na czQJ:-u M<lria J;)reUclĄ (17.2 p.Jioc.) Drn!:Jie
D:J..iej~(lę ~1zyskał Erooisłi'lW Cii,'ła (170.2 pro,c;.) nowe.fa Ciesielska' (156 proc.), Jąnina Golę~
.·
. +. ·Maria Ska.b.iak, ·osią,g1,1ęła 163.5 proc. i Wte- bT'owska (153 Rroc.) i Aq~elia Lhwwska'
·
(144 proc.).
·
sła~a BH1;ęz'ńsj{1,1. 161.3 p~Q;C.
W dn.i11 wczoraJs-zym pn:ed Okręgowym Są poni:iważ nie przygotowała się do obrony oW PZPB Nr 22 w prz.ędz.alai (4 s,tron.y)
.. ; k,a.l.ni (4 krosw;i) osią,g.nę.
W JJ.~l'B Nr 3 \V
dem Ka'r11-ym sta:oą.J. ju~ po raz drugi (pierw- skarno-nego .!-ego punkitu widzenia,
la Z9ti.a B;oow.ei;s,kiJ 174 proc.~ a Wacława Zofia _Grzęłlo i Ge.no~efa _Jaską uzy5:1'ały· po
57-Y raz SRra:wa ulegJa odroqęniri ze wzglęc;lu
przye?ylił się i do wnio.sku prokuratoSk upińska 173 proc. Wa współ.z<twod_nic;twie 173.7 pror.,a Leokad i ą Jarn;:t'yk i Jamn.a Cana n.iestwiennićtWo. świadków) - Władysław ra .1 d-0. wn10sku obJ:ony. Zgadzając- się na
iaspoło~ym_ zespół miljst.ra Jó.zefa ~łapiń- b<tj (3 strony) po 170.1 proc.
Wacław Qorabialski.
kwalafikacji pa.w nej, jednocz~nie
·zmianę
W ~ZPB w Zg.i,fi'.J'Zu w pr~ędz<tln,i na 4 str()
skiego (138A pr<)c J wyprzedz;ł zespoł BaOs.karżony. został ujęty na podstawie znale sprawę odroczył, priek<1.zując jej akta proku...
naszczyka (136 pro · ) a zespół Franciszka nach Atb.onil).a Nowak osiągnęl,<t 155 proc.,
zionych ąkt gestapo, ii. których wyniką, źe w raturze.
l!le&pół Bodana a Genowefa Wiaderkiewicz 15.1 proc. HaleBuchnera 117 ·proc.)
czasie okupacji był on konfidentem gestapo
na. Pqdradzińska (3 s.trony) uzyskalą 163~3
(l n pr-O('- ),
i w okresie do paźdz i ernika 1943 r. wyd.i.ł
JEDNO.DNIOWKA . „GŁOS EMERYTA"
W P~PB. Nr .5 W. prz~ctz.alni (3 str~y) od- proc., a Franciszka K:arczyńsk<t 153.3- proc.
szereg osób z polskiego ruchu oporu na terelHW,
ZaJv-zew~
Nakładem Zarządu Okręgowego . Zwi ązku
S!a,n.~~(lwa
się
zna,1ny.ty
B-!e Łod-zi.
W PZPB w Pahianicacb w tk.a lni uzyskał
I!J:O.C.) i Jfrąnc.is:(,ka Szym.ańska (154 p~oc.J,
Eme•tów w Łodzi i w-0jew. łódzkim ukazała
NaS:tępnia w celacch szpiegowskich wstąpił
Ka7.im,iei-a . G:awrońsk<t (4. stron~) uzyskała Karnl Slliady na 8 krosnach 100-~!ł proc. Stasi ę !edno.d niówka poś.wi~ona sprawom emeparty~n.t.kil AL, ~dzie jego koiecizy niczeJ
do
158 JHOC., a Józefa Anusik, 128 pro~. W tk.~1 nisława Maksymowicz (6 krosien) osiąq.nęła
rycklJJ'\ na terenie Lo.dzi i o.kręgu ,łódzkiego p.
go n-ję. pod_e.jrżewa:li.
ni na „,c:zwórkaeh" wnóżnify si·ę Józefa 177.1 proc., a Franciszka Sztuma (4 strony)
t.: „Głos Emeryta". Z zam.ies·z;czoneg-G w niej
pr-zewodni.czył sę sprawozdania Zarządu Związku Emerytów wyWC2o.rąjszej" ozpraW'i.e
-..
G<H11-1;1;17ńska (185.lł p11oc.). Wikto;ria Garnvs 171 proc.
. dzia Qi-!, oskarża~ pr<.~.kur<ttor .l,.ev.(en.berg, bro- ri1ka., ze organizacja liczy w samej Łodzi po nad
W p,z1m w Rudzie Pa1'.iaakki.ej w tkalni
(h&4.7 proQ-.}"-..i Man a Ch,ruiciń ska · (184 2
nił ad-w „ Szcz-erbiński.
14 . ty~1ęcy c~łonków, posiada: colwie spóh:lzieln:e
(Hl lo:o!)ieo.), osią.nęł«J .Ja:qbia ~lra.m..~kil "172.4
proc) .
Prnk.urator !{~Ze.d ro;i;pocz~ciem ro,zpr~wy wyi.worcze pracy, kasę p.ogrzęl;>ewą itp. Na -W t>Zl'łJ Nr 6 w tkalni na „s:zóstl>.a;eb" n- proc„ il &Je•ława Nq-waJt ~ ł68 proc;;. Na 8'-iu
.aktu
konkluzję
rozs2erz<1.jący
wttiosek,
złożył
.
"Zele orga.o:'4acji eme.rytów w Łodzi stoja: prez;.yakałg.. l{.OJ)s~ąp_tyn4 IS:ązhnier!i.lia 161.3 pr?.c. k,rosna<:h wyróin.iJ.~ ~itt Z-o.fia Ni~włoi)(J.ql}lsk<i
· os;kąrżenia i emieńiając:y iego ,kwatifikacj~ zes - Jan Grzegorzewski, wiceprezes - Ana • JanTńa Janicka 158 4 porc. Na ,;czwor- (t62 pxoc;;.~ 1 Balbii;ia ~iuk. (. ~S~.9 , proc,}.
praWTI)I: domagając się za_stosow<tni.a parng:rafu, toi;i Zakrz~ws.ki, seJm!tarz - Józef Stopczyń
ka:b" oQ:zn_a;ązyły się Maria Rajska (..163.7 .Jaruna KłoP.otęk (6 krosjen) os1ąg,nęła 170.2
riopełnione ski, skarbnik
pm:~'watlują1:.e.gó za p.rze5tępstwa
Lgnacy L'ltkiewicz; Romuald
proi::;.), Stanisława A..n drzejczak (162.1 proc.) P.HJO.
O!J.rona · Kwiat~wski, dr Alfred "i Vogel i ob. Em;ienia
karę. $Jnłercl.
pr;z~ Dtmibialskrieg.I)
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strażaków -mechaników

Kurs dla
Staraniem

~roi::la, dnia 2 czenvca 1948 r.

Dziś:

Sadoka, Erazma
D11zurą

Dziś, dnia

aptek:
·2 bm. dyżuruje apteka

mg' a. Chrzanowskiej - Rabsztyńsb~j, ul.
Rol1-Zymierskiego 30, tel. 15-48.

"'

TEATR
W środę, dnia 2 czerwca br. o godz.
19,45 wesoła komedia amerykańska p.t.
„Jutro pogoda". \V czwartek, dnia 3
bm. o godz. 19,45 „Gra o Barbarę" komedia w 3 aktach Artura Marii Swiniarskiego. Zniżki nieważne.

Powiatowej

Komendy
Straży Pożarnych odbył się w bieżą
cym miesiącu we wsi Piwonice kurs
mechaników obsługi motopomp strażackich. Na kurs głosiło się 19 uczestników.
W programie ustalonym przez Woj.
Inspektorat Pożarnictwa w Poznaniu
przewidziano wykłady o budowie poszczególnych części motopomp różne
go typu, i.eh współ~ziałanfu, pracy motopomp, doraźnym wykrywaniu i usu-

-------

Jeszcze jedna motopompa w·powiecie Pasze
W dniu 30 maja
Piątku Małym gm.

stość poświęcenia

KINA

atki

ciowe
przemówienie
podinspektora
Dla uświetnienia tej wzruszającej uszkolnego E. Matuszaka. Przemówienie roczystości poszczególne szkoły powszechne i średnie zaprotjukowały w
swoje zakończył prelegent okrzykiem
części artystycznej
śpiev.ry
chóralne,
na cześć Matki-Polki, co wszystkie deklamacje, ta11ce i aktualne obrazki
zgromadzone w teatrze dzieci przyjęły sceniczne i tak: chór gimnazjalny „Na
zaretanek" odśpiewał „Mateczkę','
burzą oklasków.
Kławiczkl, „Echo kołyski" Asnyka,
oraz Starczewskiego „Póki masz matkę", uczennice gimnazjum handlowego
zainscenizowały urywek z „Serca ma~·
ki" E. Szelburg-Zarembiny, ucznipwe
waniu błędów oraz uszkodzeń, jak szkoły powszechnej nr 2 - obrazek z
opowiadania „Smutki i radości" Z. Nał
również ćwiczenia praktyczne.
kowskiej, „Taniec motyli" i „Zbójnicki"
Egzamin końcowy złożyli wszyscy, w wykonaniu uczennic szkoły nr 13.
przy czym 'VJ·niki bardzo dobre uzy- Absolwentka gimnazjum A. Jagiellonskali ob. ob. Kozyra Henryk, Berna- ki B. Sztarkówna deklamowała wiersz
siak Stanisław, Maślak Józef i Musie- Słowackiego „Do matki" nadto uczniowie szkół powszechnych deklamowali
lak Stanisław.
wiersze: Pajączkowskiego „Do matki"
Podkreślić należy, iż powiat kaliski oraz Wiszniewskiego „Uśmiech matki".
posiada już około 100 przeszkolonych
Niezależnie od tej akademii wszyststrażaków-mechaników.
Kurs prowa- kie szkoły powszechne i średnie zordził specjalnie delegowany z Poznania ganizowały obchody w szkole, podczas
K:tórych matki otrzymały kwiaty i popor. poż. ślusarek Marian.
d;irunki.

Dnia 29 ub. m. staraniem Ligi Kobiet
i Komitetu Organizacyjnego przy czyn
nym poparciu nauczycielstwa odbyła
się w teatrze
im. W. Bogusławskiego
uroczysta akademia ku czci Matki-Polki. Uroczystość rozpoczęło okolicznoś-

Komu winszujemy

emia

odbyła się w 1 wcj oraz poseł na Sejm RP. ob. Kar·

br.

Pamięcin,

remlzy

uroczy·

Ipała.

Po

wysłuchaniu

strażackiej działalności

bez ograniczeń

sprawozdania z

piątkowskiego

treściwe

oddziału

Wobec zniesienia od 1 maja syste·
Kino „Stylowy" - wyświetla film i motopompy.
odbyły się ·ćwiczenia mu wydawania bonów na paszę za doprodukcji polskiej p. t. „Stalowe serstraży ogniowej
starczone mleko do mleczarń, Minica''. Pocz. seansów o godz. 16, 18 i 20.
Na święto piątkowskiej straży przy- pokazowe straży poż'arnej wykonane sterstwo Przemysłu i Handlu przekaKino „Bałtyk"
film produkcji byli przedstawiciele władz, delegacje z nowym sprzętem. Sprawność moto- zał.o Cen~rali Spółdz~elni Mleczar~kofrancuskiej p. t. „Rodzina Froment". okolicznych straży pożarnych oraz tłu
. t . k'
ł u nanie w IJaJczarsk1ch wszystkie pasze treściwe,
Pocz. seansów o godz. 16, 18 i 20.
·
·
pompy 1 s raza ow zys1rn Y z
przeznaczone do żywien.ia krów mleczmy mieszkańców. Po pośw1ęcen1u
prze
·
h.
, ·
Kino „Wolność" wyświetla film
oczach z~ranyc gosct.
nych. Pas.ze będą rozprowadzane. przez
k
pro d u k cj1· po1s k'1ej p. t. „Stalowe ser- mawiali przedstawiciele Starosty Po·u
t „
k •
zabawą ta- m 1eczarn•e, przy czym w o res•e letca"„ Pocz. seansów o godz . .16,30, 18,30 wiatowego, Powiatowej Komendy MO
roczys osc za ·onczon 0
nim każdy dostawca mleka może zai 20,30.
Prezydium Powiatowej Rady Narodo- neczną.
mawiać je bez ograniczeń. Na składach
n-111r-u11-1!11-1111-1111-1111-1111-r111-i.1111. . .1111-1111-!;11-1111-1111..-1111-1111-1111-1111-1111-111 1-1111-111!-t1
znajdują się znaczne ilości makuchów

Zbliża się

Tydz ·1en· Pol .. cz·erwonego Krzyz· a ~:~~n~;;hn~ ~:t~~~~a:ae je~~~~~j

Zbliża się Tydzień Polskiego Czerwo·
n.ego Krzyża. W związku 'Z tym wykazują
cy dużą żywotność Kaliski Oddział PCK.
dokonał przeglądu prac, które winny być
pr?eprowadzone w najbliższym czasie.
Nakazem chwili obecnej jest podniesienie warunków higienicznych pozostają
cego w tyle za miastem terenu wiejskiego.
By sprostać temu zadaniu Kaliski Oddział
PC~. planuie na najbliższą przyszłość odpowiednią ilość należycie wyszkolonych
higienistek, które by mogły zamieszkać w
terenie i codzienną pracą wspólnie z lekarzami r~joriowymi i nauczycielstwem wpa.iąć zasady higieny mieszkań, ciała, racjonalnego odżywiania się, skłaniać do korzystania z pomocy lekarskiej.

Kaliski Oddział PCK pragnie puścić w
teren w najbliższym czasie taką liczbę ambulansów ruchomych, które zdolne byłyby
obsłużyć wszystkie wioski w powiecie. A
ponadto rozwinąć akcję oświatową, uświa
damiającą wiejskie dziewczęta, które w lę
ku o niE)sławę stają się w naszym powiecie
b. często dzieciobójczyniami - w nieświa
domości swojej zamiast zgłosić się do lekarza powió.towego, który by je skierował
na poród do szpitala na koszt Gminy, stają
&ię zbrodniarkami.
Znany nie od dziś szerszemu ogółowi
Kaliski PCK nie szczędzi swei ofiarne; pra
cy, by sprostać swym zadaniom. Ale i znane wszystkim ze swej ofiarności społeczeń-
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dawca: Miejski

będzie

Oeólnopołski ziazd inspektorów nas'iennictwa
w ostatnich dniach . obrado;-rał w
Warszawie w Zarządzie
Głownym
Związku Samopomocy Chłopskiej. zja~d
wojewódzkich inspektorów nas1enn1ctwa. Celem obrad zjazdu było sprawozdanie delegatów wojewódzkich: inspek
, .
·
·
toratow
nasiennictwa
o prze b.1egu
.. .
.
.
k
akc31 s1ewn_eJ oraz spra';ozdan'.e z a cji tworzenia t. zw. blokow nasiennych.
Akcja siewna przeprowadzona była
na terenie całego kraju bez poważniejszych przeszkód. Poszczególne, województwa wykonały plan zasiewow po. .
.d
.
p moc
wy~eJ przew• Yh'yane1 :qormdzy..
~
_
sąsiedzka
prze lega1a wszę le P ano
wo Kredyty rozdvsponowano na czas,
·
· ·
·'

Kaliskie

oddziały

żeńskie jak i męskie

Służby Polsce tak
przejawiają

ostatnio

oży·.vioną działalność.

Codziennie widać maszerujące przez
miasto na ćwiczenia z powrotem oddziały
S. P. Rozśpiewane, uśmiechnięte młode
twarze świadczą najlepiej, jak młodzież
nasza czuje się w organizacii Służbie Polsce. Junacy kaliscy odbywają narazie ćwi
czenia w okolicy miasta i na poligonie w
Kościelnej Wsi oraz wykonują pewne prace w mieście.
::'lliscy iunacy swoim postępowaniem

?owiatowy Komitet l'l'K w 1,rilnrn tt ·

Iprzy

cz~m . kredyty n!ewykorzystare 1utworzon~. punkty oczyszczania I za·
na terenie Jednego powiatu były prze- prawy zboz siewnych. Nawozy sztucz·
lewane na powiaty bardziej c~łonne. \ n.e roz~yspono~a:io w wiosennej akcjl
Akcja siewów maszynowych spotka- siewneJ całkow1cte.
ła się z powszechnym zainteresowaZ inicjatywy Związku Samopomocy
niem. Ogólnie biorąc siewnikami za- Chł_opskiej, gospoda~ze z~eszeni w
.
,
Producentow Nasion Selekstano ok. 45 pro,i:ent gruntow,
a w WOJ.· Zw1azku
. • h
.
.
t
.
ł
, . .
.
· cy1nyc organ1zowa11 na eren1e ca epoznanskt1? 1 wro~ławsk1m, wg. do.tyc~ go kraju t. zw. bloki nasienne, czyli
czasowych danych, ok. 90 proc. z1em1. izolowane obszary gruntów, przezna·
Likwidacja odłogów przeprowadzana czoi:ych po? uprawę jednego_ gatunku
była na terenie wszystkich woje- zbo~a: ~lok! _dawały ziarno siewne wy
wództw, jej zakończenie nastąpi osta· sok'.:J 1ak~sc1 o;raz gwarant?wały czy.
k bi •
W
stosc odmianową poszczegolrych gateczn 1e Jeszcze w ro u ezącym.
ce tunków zbóż
lu odpowiedniej zaprawy zbóż siew.
.
.
,
.
.
.
AkcJa zakładania blokow nast~nych
nych oraz oczyszczania nas1on, zostały
.
dd' . k
, 'd
·
·
zna 1azł a zywy
o zwlę
wsro gospo·
darzy. Szczególnie . uwydatnia się to w
woj. łódzkim, gdzie gospi>darze samo·
rzutnie tworzy1i bloki na.sienne. Zbiory
pozyskali sympatię nie tylko Kalisza, ale z tych plantacji w woj. łódzkim wyi powiatu. Ludność wiejska w szczególna· niosą w r. b. 1000 kwintali zbma
ści w Kościelnei Wsi odnosi się do juna· sievvnego.
ków bardzo życzliwie. A sympatie ilustru
je najbpiej po ~1iż!>zy fakt: w czasie ćwiczeń iunaków na poligonie w Kościelnej
Wsi dwie kobiety z tejże wsi zupełnie bez.Liga Kobiet w Kaliszu zawiadamia,
interesownie i samorzutnie dostarczyły po
że w czwartek, dnia 3 'czerwca br., w
kilkanaście litrów mleka, które rozdzieliły
sali
Rzemieślników ul. Piekarska, odmiędzy młodzieżą, a propozycję zapłaty za
będzie
się
prelekcja prezesa Sądu
to mleko odrzuciły z szczerym oburzeniem.
Okręgowego
ob.
Nowaka p. t. „Chorotwierdząc, że przyjęcie pieniędzy za trochę
by
weneryczne,
a
prawo i ubezpieczemlek; od junaków. którzy służą Polsce by.
nia rodzinne".
foby dla nich wielkim wstydem.

uczą się

Junacy
na terenie Kalisza

Konkurs „Głosu Kaliskiego"
i Teatru Miejskiego

połowie

czerwca b. „Tydzień PCK."
naszym obywatelskim egzaminem.
Wierzymy, że Kalisz i powiat kaliski zda
ten egzamin dobrze. O ile tylko każdy obywatel zostanie członkiem PCK., dzisiejsze
plany Kaliskiego Oddziału przybiorą realrią postać.
E. Mat.
W

swo kaliskie uczynić musi ze swej strony
wszvstko, by szczytne zamierzenia PCK.
zostały zrealizowane w czasie najkrótszym.
Zrozumienie dla poczynań naszego Oddziału PCK. okażemy najlepiej wpisując się
masowo na członków tej organizacji i
wspierając ;ą finansowo i moralnie.

I

~ri~

i
pasze będą znowu służyły do premiowania dostaw mleka.
Jak wskazuje Centrala Spółdzielni
Mleczarsko-Jajczarskich, rolnicy, którzy yragną zabezpieczyć się na zimę,
powinni stworzyć sobie zapas makuchów i otrąb już obecnie, korzystając
z możliwości wolnego zakupu po dogod
nej cenie.
~ie

,,„„ 1::i

i

pracują

Zawiadom~ enie

i "'"'" inH~'l"•::i: Krli!=<7 . ul. ~farsz ~talina 17. tel. 10 ~6 . T
el.'nncnv 11.-10. Godziny nr?.yjęć Redaktor
Naczelny 18-19. Sekretariat: 10--13
Zakł. Graf. Sp. Wyd. „P rasa" Łódź, .żwirki 17~

I
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sportu
-------------------

PREMIERA W TEATRZE POWSZECHNYM
Dn:a .5 czerwca, tj . w sobot~, Teatr Powszechny ulica 11-go Jistopadq 21 wystąpi z
premierą dwóch arcydzieł kotm!dii francusKiej: 1) „Mistrz Piotr Pathelin" - spolszczonej
kapitalnie przez Adama Polewkę i 2) „Grzegorz Dyndała" - Moliera, w znakomitym
Boya - Żeleńskiego. „Grzegorz
przekładzie
Dyndała" ze ·stan '. sławem Łapińskim, Maw reżyserii Danuty
:herską i Pągowskim,
i>ietraszkiewicz i „Mistrz Piotr Pathelin" z
'tazimierzem Dejmekiem, Rachwalską i Kło
dńskim w rolach głównych, w reżyserii Je.'Zego Merunowicza, w dekoracjach i kostiu..nach projektu z. Strzeleckiego dadzą niewąt
pliwie publiczności łódzk i ej miłą i przyjemną rozrywkę oraz możność .ujrzenia .na scenie tych wspaniałych a rzadko w, Polsce grywanych utworów.

Ze

T. o· je s I Ameryk a!
Tam

się kończy

rasa, gdzie zaczyna ••• kasa

I Zwycięzca amerykańs.ki ~u'.Zyn

czy ringów w „demokratycznych" Stana_ch
prywatne jednak tych asów
Zjednoczonych nie jest różowe. Stosuneczki panujące tam _są , p~dobne, _do tych, kt~~~
mamy jeszcze sami żywo w pa.mięci. Do dz1s1a; Murzyn nie sm1e we;sc nawet na s
• t odni•lw
.
dion wejściem: „Nur fuer Weisse"„.
.
Ciekawy felieton sportowy na ten temat odnajdujemy„w Je.dl'~'tm z nu1!1~row yg
„Swiat i Polska." (20) pióra uia.nego publicysty „Jotera , klary w calosc1 przytaczamy.

Klasyczny. sprint: --:- 100 m. Murzyn Jessi~
Ovens .b1Je wszystlk1~h, _J_ak. chce. Murzyndd?lJ
autentycznych Murzynów ,którzy zrobili swoje vens b1Je rekord ohmp1Jsk1 Murzyna .E .
TEATR~
i teraz m.ogą odejść. Mogą stale odchodz.ić , To.lana, ustanow10ny na pop:zedni_eJ Ohmp1a:
TFA TR WOJSKA POlSKTEGO
1- kiedy skońqyla s ię ich użyteczność dla bia - dzie. Murzyn Oven.s uzysJrnie najlepszy _wy
nik świata: 10;2 6ek. W faule tego biegu
~
1 eh
•·
„
.
..
oczywiście w Stanach Zjedno· 1 zwycięża wszystkich biały.eh Ovens. Na dru;r>Z1s, o ~od:. 16 i_ 20, wyst„py - goscmn~ y Gdz!e? gim miejscu: RaLJ;>h _Metcl!fe - o z.grozo! w
wszędzie,
'to
I
Pótnocnej.
Ameryki.
czonych
Choru Radz1eck.ego P:ati:i-kowa. ~1leiy "?',
,
kupione na przedstawienie „Otello . ~a dz1en całym życiu publicznym. Mu~zyni byli dobrzy, również . amerykansk1 Murzyn._
Drugi spr;nt: 200 _m. _Znowu Ovens, :mowu
k iedy bili się w armii amerykańskiej. Murzy1.6 ważne będą w dn. 9.6, a na dzien 2.6 ni są źli, jeśJi chcą wejść do te.go samego wa- znowu rekord ohmp11sk1: 20,?· . I co sm1eszw dn. 5.6.
gonu tramwajowego, którym jadą biali. Mu- IlleJsze, drugi takze amerykans.k1 Murzyn RoTEATR POWSZECHNY
.
.
.
rzyni są dobrzy, jeśli można na nich zarabiać . bmson.
Wydt:izo?y spnnt: 400. ~· Zwycięzca .Dziś o 'godz . 19 min. 15 k~media Matu- Murzyn i są źli, kiedy sami chcą zarabiać. Kanszewskiego i Rojewsk:ego "GOSPODA POD dydat na Prezydenta wolnych Stanów Zjedno- ame.rykansk1 Murzyn - W1lLa~s,. ,a . z~ mm
czonych, senatQr Teylor, biały, innych poglą- dopie-ro ~oborowa, ~ta\lfka naJsw1e .meJszych
WESOŁĄ KUKUŁKĄ".
dów, zostai e aresztowany, ponieważ chciał białych biegaczy sw1ata.
.,,.,•.•.,,.,„,,,,,"'' ' ' ' ' '
TEATR KOMEDfl MUZYCZNEJ „LUTNIA" wejść na wiec wejściem przeznaczonym „Nur
fuer Schwarze". Słowem pozdrowienia od APiotrkowska 243
do!Ia dla Harry'ego.
Dziś i codz. o godz. 19,15 „RGS.E-MARIE''
W soorde nie inaczej. Murzyn nie śm i e
romantyczna operetka w 7 obrazach wejść dia odmiany wejściem ,.Nur fuer Weis·
Chór
osób.
60
Otto He• ba..:ha. Udzrał bierze
se", ale Murzyn w reprezentacji Stanów Zjed- Balet - Orkiestra. Bilety wcześniej do na- noczo.11-ych, zdo'Qywaj'}cy dla Stanów zło,ty .me·
bycia w Spółdz1elm Artystów - Plastyków dal olimpijski, zdóbywający mistrzo5.two świa
Piotrkowska 102, a od godz. 17-ej w kasie ta lub rekord światowy, jest „dobrym MurzyW nied~ielę kasa teatru :zynna od nem" , coś takiego jak honorowy aryjczyk \eatrn
ho.norowy b i ały.
fOdZ. 11.
A Murzyni · w . sporcie amerykańsk im grają
bardzo, bardzo dużą rolę. Sport amerykański
TEATR „SYRENA ". Trangutta
te.go stanowiska w s.porcie
Dziś i codziennie' o godz. 19,30 komedia nie zajmowałby
św . atowym , jakie zajmuje, gdy·b y chciał być
t.. Dregely w opracow. i z piosenkami Jerze- konsekwentny w swoim anty-„ne.gryżmie" i
·g o Jurandota „DOBRZE SKROJONY FRAK" zrezygnować z Murzynów.
z gościnnym występem Ireny Horeckiei i Ka' K:lka prŻykładów: Olimpiada 1936 .w Berzimierza Szuberta na czele zespołu „SYRENY„ linie , w h i tle ro wskim Bedi.nie, w Berlinie, w
Kasa czynna od godz. 10 - 13 I od 16-ej. którym panu je teória rasy i w którym panuje ra~a panów. Na bieżnię olimpi jską wychotel. 272-70.
dzą lekkoatleci. Wśród defilujących w lekko·
atletycznej reprezentacji · Stanów ZjednoczoTeatr „OSA'' Zachodnia. 43, tel. 140-09.
., „.·• '·"'
Cz.arny,
ajwyra ź n i ejsza szachown ica .
Z powodu przygotowań do otwarcia teatru nych
h;alv , r.za rny. b:aly. Rozpoczyna j ą s i ę b iegi.
PATTON - j ed en z czarnych asów b ie żni
letniego w ogrodzie i prób generalnych przed
stawienie zawieszone.
1
N:e chodzi mi tym razem Q żadną

przenoś-

n;ę w .. tym p9pular:nym powiedzeniu, ~odzi

I

TEATR , KAMERALNY

DOMU

HIN!ł
ADRIA - „Zenobia", godz. 18,30, 20,30; w
niedz. 16,30.
BAJKA - „Ostatni Etap'', godz. 18, 20,30; w
,
.
niedz. 15,30.
BAŁTYK - „Timur i jego drużyna", godz. 17,
19. 21: w niedz. 15.
GDYNlA - „Prnqram ilktnatnoścl Krat l Zanr
Nr 14", godz. 11, 1'2,20,- 13,40, \6,QO, 17,20,
-'
.
18.40, 20, 21,20.
HEL (dla młodzieży) .:.._ „Czarodzieiskie ziar. no", godz. 16, .18, 20 w ·niedz. tł.
.
,,Cienie Przeszłości'' "
MUZA „Życie Emila Zoli''., godz. 16,
POT~ONIA .
18,30, 21: w niędz. 13,30. .
„Mali Detektywi'' gpdz.
PRZEDWIOŚNIE .
18, 20; w n iedz: 16.
„Płomień nowego Orleanu"
ROBOTNIK godz. 17, 19, 21 ; w niedz. 15.
„Dusze Czarnych'', godz; 18,' 20;
ROMA w niedz. 16.
REKORD - „Guwernantka", godz, 18, 20~30;
~
·
w n'.edz. 15,30.
STYLOWY - „Stalowe · Serca", godż. l6;l5.
18,15, 20,15; w niedz. 14,15.
$WI'.\ - „Noc grudniow,a ", godz. llt30, 20,30;
·
w niedz. 16,30.
„Pol6ka" 17. 19.' 21;
TATRY (w oc:rrodzie) w niedz. is, dodatek z wyścigu 1,wJarskiego Warszawa - Praga - Warszawa.
TĘCZA - „Stalowe Serca" godz_ 17, 19, 21,
w niedz_ 15.
„Casablanca", qndz. 17, 19, 21.
WISŁA dodatk sean !i o g11r1z 15: w nfecłz 13
„Życie Em:Ia Zoll", godz
WŁÓKNIARZ 15,30, 18, 20,30; w niedz. 13.
WOLNOSC - „Timur i iego drużyna'' godz
16. 18. 20; w niedz. 14.
„Aleksander Newski" godz. 18,
ZACHĘTA 20,30; w ~edz . 15,30.
W POLSKIM T-WIE CHEMICZNYM
W czwartek dnia 3 czerwca br. w . lokalu
Audytorium Wydz. Fannauceutycznego U. L .
przy ul. Lindleya 3, IUp. od god·z. 18 p~poł.
odbęd zie się po$iedzenie ?aukowe Pol€k1ego
tren~
T -wa Chemiczne90. na ktorym . doc . .
Chmielewska z Warszawy -wy51l?s1 odczy .
n. t. „Heparyna - hormon. obn1za1ący krzep-

iiwość \uwi"

t>-026141

.CY

Nowy rekord
ZSRR
·
I
•
w rzucie
·- ·

ZOŁNIERZA

ul. Daszyń.ski~o 34 ·
Dziś i codz .. o godz. 19,15 farsa · Noela Cowarda „SEANS". Udz i ał binrą: Hanna Sielicka,
Helena Buczyńska Halina Głuszkówna , Wanda Jakubińska Michał Mel ina, Danu"a SzaClarska t Ludwik Tatarski. Reżyseria M i.chała
Meliny dekoracje Japa R ybknwskiego:
Kasa czynna od 11-ej do 13-ej . i od 15-ej,
tel. 12.3-02.

?-r

Tak więc wszystkie bieg-1
m. na berlińskiej olirn.piadtie za.kon:zyły się
najpełniejszym zwycię6tw_ern Murzynow .. Gorz
ka pigu~ka dla n.iem1eck1ch 1 amerykaru;kich
.
rasoznawców.
Podobnych 1ozczarowań przeżyli .w cz~l'!
berlińskiej olimpiady jeszcze więcej. Mu51eh
Corne·
oklaskiwać amerykański ego Murzyna
liusa Johnsona, który bezkonkurencyjnie z~o
był zloty medal ol impijski, b!jąc rekord .0~1m·
pijski w s·k oku wzwyż osiągając 2,03 m. 1 Je<'>~
cze raz fantastycznego Je5sie Ovensa, który
zwyciężył po raz trzeci, tym ;azem w ~ko~u
w dal, bijąc W5zelkie rekordy swiat,..1e i ohm
.. . .
p ijskie skokiem 8 m. 6 cm.
Od czasów olimpiady berlmsk1eJ w 1936
roku upłynęło dużo wody i jeszcze więc~j
krwi. Jak wiadomo, Murzyni, mimo, iż maią
czarną skórę, mają krew tak samo czerwoną
ja.k biali. Murzyńska krew płynęła n.a p~lach
bitewnych Afryki i Europy w obronie •deaw obronie ideałów oceny
łów demokracji,
wartości człowieka bez względu na jego kolor skóry. W Europie i Afryce Murzyni bilf
niemiecką rasę panów tak samo, ja.k bili na
oJi.mpiadzie berliń&kiej w 1936 roku niemie<:•
kich lekkoatletów.
po dW'Unasfoletniej przerwie
Zbliża s : ę
pierwsza powojenna letnia olimipada, tym razem w Londynie. Stany Zjednoczone wysta·
w: ają znowu swoją reprezentację. Niemcy nie
są dopuszczeni do igrzysk olimpijskich. Niewiele zmieniło się w reprezentacji Stanów
Zjednoczonych. Wprawdzie Murzyni Ovens,
Metcalfe, Robin5on, Woodruf, Tolan, Wio!J.iam5
zootarzeli się już i nie wchodzą w rachubę
przy ustawianiu reprezentacji, ale na ich miej
sce przyiszli inni. W przeddzień olimpiady Mu
rzyn Harri5on Dillard przebiegł 120 yardów
przez płotki w cza;;ie 13,6 sek. bijąc rekord
świata. Inny Murzyn Charles Fonville uzyskał
w rzucie 'kulą najfantastyczniejszy wynik 17
m. 68 cm., bijąc już nie · tylko światowy re·
kord, ale również teoretyczne przewidywania
możl i wości osiągnięc i a takiego wyniku przez
człow ' eka . Na 400 m. Murzyn Dave Bolen jest
obecnie najJepszym b iegaczem Ameryki na
tym dystansie, a Charles Parker ~ontynuująo
tradycje Ovensa i Tolana w klasycznym
sprincie, należy do najleJJ6zyc h zawodników
Znaną h is t or i ą jes t, ż e w boksie zawodowy m, tym na j:bardziej w idowiskow ym i na jpopularniejszym 5porcie w Ameryce, prZYf!o- .
szącym milionowe zyski rozmaitym managerom i kręcącym s i ę wokół zawudników businessmanom, od w ;elu lat palmę pierwsz eństwa dzierży mistrz świata W6zech wag, niepokonany Murzyn. Joe Louis.
Widz imy więc, że kończy si ę tam ra6a,
. gdz:e zaczyna się kasa. I kończy si ę taro rasa,
gdzie zaczyna s i ę klasa, prawdziwa klasa za·
wodnicza sportowców.
Murzyni w sporcie amerykańskim „robią
swoje". Ale Murzyni w sporcie i w życiu amerykańskim coraz częściej „n.ie chcą o•
dejść". O tym, że nie powinni odejść, jest
prześwi adczony obóz demokracji całego świa·
ta. O to, ażeby nie odeszli, wak:zy świat po·
stępu również w Ameryce.

bieżni

siajŻycie

m

I.,ENINGRAD (obsł w~ l Na stadionie „Dynamo" w \:..en in'gradzie odbyły s i ę wielkie zawody lekko'a Jet:vc•me ·:z udziałem czołowych zawodn ików. Związku Radzieckiego. W ramach
Zi!WOdów . czołowy miotacz mło.tem. Szechte1~ j
nowy rekord
ustańo'wił w · taj :konkurencji
Zwiążku • Radzieckiego wynikiem 55,43 m: W
innych konkurencjach osiągnięto cały szereg
b . • dobrych rezultatów. Jewlew (Leningrad] w
rzucie oszc.q;epem -usiągnął wyn'. k 64,22 m. a w

D~i-eń
I

•
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Sport pięśc,iarski w Związku
Radzieckirą obchodzi w tym roku SO-lecie i~tnienia. Vl zwii\zku i · tym obchodZ-Ono w niedzi,elę b,...rdzo uropzyście „Dzier, boksu" . W paradzie sportowej, która odbyła. się w Centralnym' Parku Kulr.~ry Fizyc~aej im. Gorkiego w

MOSĘ.W:A..

„

em
.
.

.

.

I

1

konkurencji kobiece.i J?i a tłowa rzuci.t a. oszcz~ ·
pem ~5 ,80 m. W rz~c1e kulą zwyc1ęzyła m1strzym Europy _Sewnukowa wynikiem 13,98 m.
f?oskonały wymk skoku o tyczce uzyskał Ozohn. (Moskwa) . - . 4.12 m.
W klasyfikacji zespołowej pierws2e m1eJSCe
i nagrodę przechodnią zdobyli, po raz drugi
z rzędu, lekkoatleci Moskwy przed zawodnikami Leningradu, Ki jowa i Charkowa.

'

w Moskwie
boksu
I
Radteck1 · I czy 40

zw·~zek

.

0

I

1

okołc

tysięcy pięściarzy

40.000 zarejestro \
wanych bokserów, a w tegorocznych mistrzostwach indywidualnych uczestniczyło 103 naj
j lepszych pięściarzy radzieckich. świadczy to,
że p:ęśc:arstwo stało się wraz z piłką nożną,
zapaśnictwem i podnoszeniem ciężarów, jedną z najbardziej popularnych dziedzin sportu.
Wieczorem na stadionie „Dynamo" odbyły
sję spotkania pięściarskie między najlepszymi zaw0dn ikami. Największym zaintere&owaniem cies~yły się ~alki w kate~oriach ci_ę~szych, ktore przynJOsly następuJące wymk1:
W wadze średniej m istrz ZSRR Kari&te
pia w swych szeregach

NloskW1~, _wzięło u<lzi7ł połtQra tysiąc~ czo~.>-

wych JJ_~~Scia~z!, i:-:z;yw.yłych tu ze wszystkich
Republi.;c Radzieckich.
W przemówieniach podkreślc;mo, że jeszcze
25 lat ~erbu, w. pierwszych. mi~tr~ostwach ~S R. R. startowało zaledwie osi.mu zawodmk~w; ob~cnie natomiast sport pięściarski sku-

ligowe
lerminy
Nc>We
Dan
meczem
w
u 1 inku z

;r..,.~::;,.,..,,~

5i~

powtarza.
Woodruffl
oJ 1~0 do B?<J

Sredni bieg: 800 m., his.toria

Kim są Murzyni w sporcie, o tym wie kazdy, kto . się tym sportem choć kw 7a1~
slopni!J ipteresuje. Gdyby nie Ovens, -'."fel calfe, Robinson, Woodr_uI_ --:- lek oat etyt/'
amerykańska i w ogóle śpott amerykansJ:e1 nie byłby taką potęgą, Jaką 1est ;eszcze d

m'ędzypaństwowym

WARSZAWA. Na posiedzeniu Zarządu P.
Z. P. N. -u postanow'.o
· no zmienić term inar!Z
/ ·ozg. rvw,ek piłkarski ch
w zwi ązku z prz:vgotomeczu
waniami do
międzypaństwowego

Polska - .Dania. Zmi1ny dotyczą spotkań · ligowych, przewiliz:anych
na dzień 20 Cllerwca b r. Wyznaczone na ten
dzień mecze: „Polonia" (Warszawa] - „Ruch"
i AKS - „Polonia (Bytom) odbędą się dn ia
17 <;zerwca. Tr.z y dalsze spotkania: „Cracovia"
. ŁKS, ZZK (Poznań)) - „LE'gia" oraz „Wid ' ew".
- „Tarpovia" . przełożone zostały na c;Ją;i eń 19
czerwca br. Dwa dalsrn spotkan ia „Wisła" „\'\Tarta ' f „Rymer· ' „ „Garbarnia" odbędą się
zgodnie z p,oprzednil.'11 terminem - 20 czerwc'I
Zawo dnicy .,Ruchu ", P,rzewidzia1:1! do renre·
zerrtac j\ Pol$k-i, bezpoś·ednio po mer-;zu w War ; zawie 'l;O~ta11ą w steUcy, do wyjazdu dn Dan ;'
W szyscy inni pilkar?11 w~hodzą<y w skład re
i;irezentat:jj przybęda· do Warszawy po rozeu' :i

Polska -

uległ na punkty mł0demu reprezentantowl
Moskwy Siliczewow~, zawodnikowi dobremu
technicznie i agresywnemu; w wadze półcięż
kiej ZJ;lany w Polsce Szczerbakow wygrał już
w; II rundzie przez nokaut z Czudinowem
(Moskwa); w wadze ciężkiej młody zawodnik
moskiewski Pierjeow dzielnie stawiał czoła
mistrzowi ZSRR - Korolewowi, znanemu z
sijnego ciosu, i uległ mu jedynie na punkty
po 4-rundowej walce.
Na zakończenie odbyło się uroczyste wręczenie mistrzom ZSRR w bok&ie ~łotych
srebrnych medali z okazji jubileuszu.

Z

żvcia

Uwaga

a

KS

OdziPż

motocykliści

i kafarze

Związkowy Klub Sportowy „Odzież"
niu spotkań ligowych.
odaje do wiadomości że organizuje
. Jed_no<"ześnie .zebran;e Zarządu PZPN uchw" I
.
'
.
.
·
cl
skł1
Illo, ze zawodmcy śląscy, wchodzący w
' l ę Sekqa Motocy klowa pod k1erun,
drużyny reprezentacy.i nei będą mogli rozegr ać'
'cem ob. Tomalaka lłajmunda.
_
tylko jedno spotkanie z dwóc h męczy Śl ąs k Praga. które odhędą si ę dn ia 12 czerwca w Cho .;~t Zapisy przyjmuje sek rPI ariat Klubu
- przy ul. Więckowskiego Nr 28 w piąt
rzowie i 13 czerwca w Zabrzu.
ki od 19-ej do 21-szej.
Dzłsiai
Poza tym podaje się do wiadomości, ie Sekcja
Kolarska ZKS „Odzież" urządza w miesiącu
ah
czerwcu propagandę kolarstwa t urystycznego
W dniu dzisie jszym, t. j. w środę dnia 2 jak i wyści~owego_ d_la ws~ystkich nowo.~apisa
cizerwca przev. idziane są następu;ące spotk1- n:l'.ch. człon~ow wy~eJ. w:r,memoneJ SekcJI, nad
m1emamy Jednoczesme, 1z zapisy są bezpłatne .
nia 0 mistrzostwo. ki. A w szczypiorniaku:
Sekretariat czynny jest w piątki od godz.
Ko1;1kurencja żeńska:
19-ej do 21-szej przy ul. Więckowskiego 28.
boisko ŁKS godz. 17 ŁKS - HKS
boisko Zjednoczon ych godz. 18-ta ZjednoczoWJECZOR AUTORSKI
ne ...::.. Zryw.
p ., we'jW klubie Pickwicka (Trau!'.Jutta 6,
.
Konkurel'cla męska:
boisko Z1edn oc zon y ch godz. 19: ZJednoczo- ści e ·przez 'hotel). w środę. dnia 2 c~erv.•ca o

:dz·emy

na szcuoior1f

I

I

i o ·-

Resur~a

boisko Zryw qodT. 1~ · Zryw boisko ŁKS-u godz. 19 : ŁKS -

TUlł.,

HKS

I

·

'

•

godz . 20 - Paweł Hertz urzae1za w1eczor au .or I ski ~.z książki o Juliuszu Słowackim"\.

