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Mocarstwa zachodnie złamały ponownie ·umowy miedzy.
narodowe - wprowadzaj(łc odrebna walute w zachodnich
strefach okupacii i dokonały tym samym rozbicia Niemiec

I
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Protest marszałka Sokołowskiego

BERLIN WAP) - Dnia 20 czerwca dowódca naczelny radzieckich wojsk okupacyjnych
w Niemczech, marszałek Sokołowski, przesłał
na ręce amerykańskiego gubernatora wojskowego w Niemczech, gen. Clay'a pismo, w którym potwi~dza odbiór listu gen. Clay'a z 18
czerwca, donoszącego o wprowadzeniu odręb
nej reformy walutowej w zachodnich strefach
okupacyjnych Niemiec.
oświad
Jednostronn~ . hezprawn4 decyzja cza marszałek Sokołowski - podjęta bez wiedzy i zgody Rady Kontrolnej i poza jej plecami, zlikwidowana została jedność obiegu pien i ężnego w N iemczeah i dokonany został podział Niemiec.
Marsz. Sokołowski podkreśla,· te nie może
przyjąć do wi adomości powo ł ywan i a się na złe
warunki gospodarcze w strefach zachodnich
jako usprawiedl•. wienia jednostronnych decyzji,
rozbija j ących jedność Niemiec.
jak niewątpli·
Marszałek podkreśla, że wie wiadomo generałowi Clay'owi - ogólne
zasady reformy finansowej w całych Niemczech zostały 6Wego czasu uzgodnione przez
przedstawicieli czterech mocarstw w organach Rady Kontrolnej. Porozumienie to Z06tajednostronnym działaniem władz
ło ze rwane
okupacyjnych w strefach zaohodnich.
Podkreślając, że gen. Clay zawiadomił wła
dze radzieckie o odrębnej reformie finansowej
w Niemczech zachodnich prawie jednocześn i e
z wprowadzeniem jej w życie, marszałek Soże fakt ten postaw i ł rakołowski zaznacza,
dzieckie władze okupacyjne w trudnej sytuacji i zmusił je do podjęcia niecie,rp i ących zwło
ki i niezbędnych kroków w celu zabezpiecze·

I

wal1J,t w Berlinie podważyłoby gospodarkę i
obieg pieniężny nie tylko w rejonie wielkiego Berlina, znajdującego się w radzieckiej
strefie okupacyjnej i będącego pod względem
nia interesów ludności niemieckiej i go6po- gospodarczym cźęścią tej strefy, podważyłoby
lo również całą gospodarkę strefy radzieckiej ,
darki w radz!eckiej strefie okupacyjnej.
czego nie mogą dopuścić radzieckie władze
do
Następnie marsz. Sokołowski oświadcza, że
w myśl zobowiązań, wynikają
okupacyjne,
nie może uznać za· prawomocne decyzje, macych z układów międzynarodowych" .
jące na celu rozbicie porozumienia, dotyczą
cego kontroli Niemiec. Cała odpowiedzialność
W sprawie propozycji gen. Clay'a co do
za tego rodzaju akcję spada na władze ame- kontynuowania istniejących stosunków handlorykańskie, brytyjskie i francuskie.
wych między strefami zachodnimi a strefą raJednocześnie marsz. Sokołowski stwierdza, dziecką, marsz. Sokołowski podkreśla, że przyj
do wiadomości muje te propozycje do wiadomości i wyraża
że przyjmuje z zadowoleniem
fakt, iż nowa waluta zachodnio - niemiecka przypuszczenie, iż nie ma potrzeby przypominie będzie wprowadzona w amerykańskim nać, iż zawsze był zwolennikiem jak najszerszego rozwoju tych stosunków.
sektorze Berlina.
zostały skierowane
Analogiczne pisma
„Uważam to za rzec:r: samo przez się zro-1
pisze marszałek Sokołowski - po- przez marszałka Sokołowskiego na ręce dozum i alą '!iiewai: w Berlinie może m,iei: obieg tylko jed- wódcy brytyjskiego, gen. Robertsona, i dą
na waluta. Każdy zrozumie, że istnienie dwóch I wódcy francuskiego, gen. Koeniga.
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PARYŻ (PAP.). Strajk powszechny na znak
protestu przeciwko zachowaniu się policji w
Clermont Ferrand, odbyty ria wezwanie CGT,
obją,ł .na prowincji kilka milionów robotników francuskich.
' Górnicy strajkowali w zagłębiu Nord Pas
de Calais, Gard i Loire.. 300 tysięcy kolejarzy porzuciło pracę. Do strajku przyłączyli
się w w:eJu wypadkach członkowie „Force

Ouvriere'' i Chrześcijańskich Związków Za- cję wzywającą do solidaryzowan!a się ze
wodowych.
strajkującymi robotnikami.
Pracownicy przemysłu budowlanego, praZ większych miast, gdzie strajk obj ął przycownicy gazowni i elektrowni, metalowcy gniatającą większość pracowników, · .rymi enić
oraz robotnicy portowi w 100 proc. odpowie- należy: Marsylię, Tulon, Tulużę, Bordeaux,
dzieli na wezwanie CGT. W licznych ~zkołach Lyon, Dijon, le Havre, Dieppe, Rouen, Amiens
powszechnych i średnich nauka została pr.zer ~ Strasburg. Manifestacje, do których przywana na okres godziny. Wielu profesorów łączyla się w wielu wypadkach ludność, odszkół wyższych paryskich podpisało rezolubyły się w spokoju.
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Młodzież . wiejska
Uchwały

luafowego zja-zdu

na drodze do jedności ·
zw;ązku

Mlodzieif W:ejskfej

„Wie~"

„Chcemy być milionowymi zastępami wszę- gruntownie poznać i opanować podstawowe
dzie tam, gdz;e tętni praca, gdzie rodzi się prawa rządzące rozwojem społeczeństwa i
·
i rozwija nowe życie, gdzie potrzebuje nas przyrody.
W pracy nad podniesieniem życia kulturali woła Ojczyzna nasza - Polska".
W części poświęconej wychowaniu młodego nego wsi młodz'.eż wiciowa będzie pracować
pokolen'.a deklaracja stwierdza, że nowy czło nad upowszechnieniem ku~ury, podniesiewiek wychowany w duchu nowej moralności niem zdrowotności wsi i rozwoju tężyzny fijednogłośnie.
l>ędzie ofiarnym budowniczym i płomiennym zycznej młodego chłopskiego pokolenia. Mło•
Deklaracja stwierdza, że m!od:ziież wiejska patriotą ludowej ojczyzny gotowym dla naj- dzież „wiciowa" okaże wydatną pomoc wła
buduje Polskę. w której nikt nikogo nie będzie
większych poświęceń dla narodu. Nowy czło- dzom ośw:atowym w objęciu wszystkich dziewyzyskiwał i wszyscy ludzie staną się brać
~ek pozbawiony będzie wszelkich antynau- ci chłopskich jednolitą szkołą podstawową
mi.
W takiej Polsce praca człowieka będzie !rnwych przesądów i wierzyć będzie w nie-1 oraz włączy się do społecznej akcji zwalczajedynym tytułem do uczestniczenia w docho- ograniczone możliwości poznawcze · i twórcze nla analfabetyzmu.
IDalsrv ctąq na str. 2-qłet.J
ludzkiego rozumu. Dlatego młodzież musi
dzie społern:nym.
polPodstawę struktury rolnej nowej wsi
skiej stanowią indywidualne • gospodarstwa,
W środę dn, 23 czerwca br. o godz. 17.00 w sali CRDK ul. Piotr!towska 243 od·
które winny być związane po przez Samopobędzie się
moc Chłopską z ogólno-narodowym systemem
gospodarki państwowej. Niemniej ważnym pr<?

WARSZAWA PAP. Drugi dzień obrad krajowego zjazdu Związku Młodzieży Wiejskiaj
„Wici" wypełniła ożywiona dyskusja, w której zabrało głos ok. 40 delegatów.
W toku obrad poseł Ozga Michalski zrefero
wał założenie: nowej deklaracji jdeowo-programowej ZMW „Wici" którą zjazd przyjął

UROCZYSTE ZGROMADZENIE
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Deklaracja stwierdza, że zachodzi koniec!!:-

ność gruntownej przebudowy struktury gospo

darczej Polski z rolniczej na przemysło}ll'o-rol
kraju
należy uwzqlędnić w odpowiednim stopniu
wszechstronny rozwój przemysłu rolnego.
Za podstawową komórkę życia gospodar-

z okazji

niczą. W planowym uprzemysłowieniu

100-letn"1e1· Roczn1·cy .
Robo·tn1"ko' ~ Parysk"1ch
Pow' stan·1a Czerwcoweno
6
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PARYŻ (PAP.).

W Clermont Ferrand, po

oddziałów policyjnych z innych
miast, panuje zupełny spokój. W szeregu
przeds:ębiorstw pracownicy przystąpili do pra
odwołaniu

cy, uzyskując podwyżkę plac. Dyrekcja fabryki · Bergougnan zgodziła się na przyjęcie
z powrotem do pracy aresztowanych wskutek
Rozmowy o podwyżkę
zajść robotników.
płac toczą się nadal. Przed fabryką Bergougnan, okupowaną nadal przez wojsko, zostały
ustawione pikiety strajkowe. Na niedzielnym
wiecu 15 tysięcy robotników zakładów Miche
lin postanowiło kontynuować akcję strajkową. Do m'.asta przybył minister pracy Daniel Mayer celem zażegnania kon fli ktu.
Zanotowano nowe strajki protestacyjne
przeciwko skazaniu robotników za udział w
akcji strajkowej. Duże oburzenie wywołała
wiadomość, że granaty z gazami łzawią cymi,
jakich użyła policja przeciwko stra jkującym,
pochodziły z magazynów niemieckich zakła·
:lów I. G. Farbenindusll'.ie.
(w)

Prasa amaryk an„ Sn.fi
o protestach Polski
~

NOWY JORK, .PAP. - Dzienniki amerykań
skie podają na czołowych miejscach wiado·
mość o proteście rządu polskiego, złożonym
w Departa,mencie Stanu przeciwko zalece•
niom konferencji londyńskiej. Wiele pism
cytuj ; oświadczenie amba Rador a w niewicza
na temat stanowiska Polsk i w sprawie nie-

mieckiej. Prasa podkreśla, że rząd Pol~ki,
czeg0 stwierdza dalej deklaracja - przy im.uwystępując z protestem przeciwko ucln ·alom
jemy jednostkę gminną z uni.wersalną społkonferencji londyńskiej, - wYChodzi z za.·
dzielnią Samopomo-:y Chłopskiej. Nowoczesne
łożenia, że problem bezpieczeństwa w Euro•
gospodarstwo rolne oprzeć się mus! na nai.now
W zgromadzen1·u wezmą · udz1'ał przedstawi· ciele Francusltiego Komitetu Obchodu
· b nau k'i, prz y czym doniosłe
'. ęciac
·
"' os1ągn
pie interesuje nie tylko 6 państw , któr e U•
szycn
czestniczyły · w naradach londyński h. lerz
Stulecia Wiosny Ludów: Joanny Berlioz, członek Komitetu Centralnego Komuni zna~enie odgrywają tu nowoczesne maszyny,
również inne kraje, a przed e wszy kim kraje
prof. Cornu.
stycznej Partii Francji
traktory i energia elektryczna.
~:isiadujące z Niemcami.
Poważną rolę w przebudowie gospodarczej
wsi odegra równi eż rejonizacja i specjaliza„New York Times" zaopatru je wiadom ść
· Komitet Łódzki
Wojewódzki Komitet
Wojewódzki Komitet
cja produkcji rolnej. Młodz i eż „wiciowa"
o notach protestacyjnych Polski tytułem:
Polskiej P°ąrtłi Rollotnlczej
Obchodu 100-lecfa
Polskiej Partii
winna 'w tej dziedzinie odegrać pionierską rol.ę
~.Warszawa. protestuje przeciwko paktowi w
Wiosny Ludów w ł.iodzi
Socjalistycznej
Deklaracja podkre śla wielkie znaczenie
sprawie Niemiec, stwierdzając, że układ łon·
szkolenia zawodowego młodzieży wiejskiej
oraz przygotowania ~ej ~~od~~~u~d~owy~_Jk:~~j~u:_.~~~~!!!!!!!!!!!!1!11!!!!!~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!1!.!!!!!!!!~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!l!!!!!!l!!!!!!!!l!!l!!!!!IJ!l!!!!!I!~ 1 ~Yńs!ti . !a&:r~żą _bezl!iecze~t!YU g~op~"•
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Ksittzałkrak

Uchwały

GG - Buehlera

duchowieństwo temu się prieciwia- niach l\•ch zre zlą pisał już uprzednio kardyGG i
nał S.1p.eha, a w czasie spotkania Sapiehy z
- Io?.
S\• iade ·: - Tak. Myśmy się temu ·J.Lec:w- Buehiei .m i dowódcą gestapo, gen. Koppe,
taw .ali, ostatecznie jednak Nieme V swego pra a ta je&7rze raz została omówiona. Nle
ma więc wątpitwości, że oskarżony był o
ks ęóza otrzymAłL
aby wszystkim dobrze poinformowany.
Prokurator Sawicki stawia wnio-sek,
że w sprawach
Świadek stwierdza dalej,
zacytować pewne dokumenty z pam'ęt,1 \::ów
Franka i protokółów z posiedzeń „rzijl'l GG", niemieckich okupant żądał od kościolo zaję
na potwierdzenie tezy świadka, że du::h;,wień cia „politycznego" stanowiska. W sprawach
siwo polslde prześladowane było zarówuo z ra- polskich zaś żądano apolityczności kościoła.
Prokurator Sawicki zwraca następnie i.:wacji swej przynależności do kościo/a, jak i do
gę Trybunału na ciekawy wniosPk, wynika ją
11·1ndu polskiego. ·
Pierwszy z tych dokumentów poc'.!or!zi z cy ze zbadanych dokumentów. W roku 1942
dnia 19 grudnia 1940 r„ gdzie Frank ;:ia p.Jc;:e- karclynal Sapieha prosił o audiencję i jakkol·
dzeniu rządu stwierdził, iż kościół kati>:icki wiek Frank wyrażnle z.leci! Bnehlerowi kardystal się bardzo nieprzyjazny w stosunlm do nała przyjąć, to jednak oskariony spotkan·a
Niemców i określił katolicyzm w Pol~ce j.o:ko tego nie zorganizował. Urządził to spotkanie
blok narodowy, w stosunku do którego nnle7y na1omiast dopiero w roku 1943, to znaczy w
stosować tward<( rękę. Drugi do1rnment z kon- momencie, kiedy zaczęły. się niemieckie nieferencji prasowej, gdzie Frank oświadczył, że powodzenia wojenne na wsc]lodzie.
W z.wiązku z pytaniami stron, św;adek
„;eżeli się twierdzi, że katolicyzm jest truciznq dla narodu, to mogę Polakom życzyć tej stwierdza dalej, że oskarżony nie mógł nie
o aresztowaniach księży. Swiarlek
wieazieć
trucizny".
I wreszcie dokument z posiedzenia cuon· jest zdania, że „rząd GG" byl o wszyslkim inków rządu z 11 lutego 1944 r„ kiedy Frank formowany.
Prokurator Cyprian wnosi o odczytanie wym. in. oświadczył: „Mam dość zdrowego rozsądku, ażeby zrozumieć, że księża są naszymi jątków z pamiętników Franka.
Generalny gubernator stwierdza w nich )as·
śmiertelnymi wrogami".
Prze5łuchiwany z kole! świadek ks. prałat no, że policja w Gubernii Generalnej jest pod·
Domasik zeznał, że stosunek „rządu GG" do porządkowana jemu lub jego za.~tępcy, zastęp·
jak wiadomo - oskarżony. Ge·
kościoła katoli<:kiego w Polsce był negatyw- cq tym byl ny. Usiłowano jednak wykorzystać- wplywy nerałny gubernator 2astrzegl sob." ponddto
kościoła w ceiach propagandy proniemieckiej k:erownictwo „Sonderdienstem". W każdym
i dlatego próbowano porozumienia. Domagano wypadku - pisze w pamiętnikach Frank_ -

Na pytanie sędzrów i ławników ks. kaocKRAKÓW (PAP) - W czwa.r'vm dniu procesu Buehlera Trybunał w dalsz ·m ciągu prze- lerz M.tzanek ośw:adcz'"ł dale1·, iż N emcy c!c1
świadków.
eluchiwał
z:arząd1•"l•e proaga! ~' ~· aby .kuria wydala
Pierwszy zeznaje ks. Stefan :'.\1.azanek, kan- boszczom, i:eby ci 7 ambon poleca:: w:er •1ym
cletz kurii 'bis~upiej w. Krakowie. Stwierdzi! terminowe oddawame kontyngentów G•'c1Z 1·aon, ze stosunek okupantow do kośc:ola nie róż chęcali ludzi do wyjazdu na roboty do Ru-szy.
Zapytany o wypadki narzucenia bisk•.1p.Jw
nił się niczym od stornnku do reszty Połakó.w.
W. dziesięć. dni po wkroczeniu Niemców przy- niemieckich na 'terytorium Polski, św1.1-Jc>k
1;zh d<.. 1.;,um ge.:tapow-cy z zapytaniem, gdzie stwierdza, że biskup Splett mianowany zo~tuł
1est ołt~-z 'vVita\Stwosza. W paździE:rniku i li- za zgodą i wiedzą ówczesnego rządu polski>J90.
Ks. Mazanek zeznaje dalej, że po wkroczestopadzie 1939 r\ rozpoczęły się aresztowania
księży. Na terenie' samej diecezji krakowski~j niu wojsk niemieckich do Lublinc1 znaleZt'JllO
aresztowano_ przeszło 100 ksieży,z których 40 w sąsiedztwie pałacu biskupiego broń, czy też
zginęło. Ogółem' w Polsce zginęło z ręki oku- amunicję, skutkiem czego zaar~ztowaao calą
panta 1.811 księży, oraz 521 zakonników i za- kurię i całą kapitułę. Ks. biskup Fullman - zokonnic.
stał po upływie pól~ora roku zwolniony, nion·
Niemcy zamknęli prawie wszystkie 1;emi- kowie kapituły jednak i biskup-sufragcm 1giz 'mocll'!tewników usunięto nęli w obozach.
naria duchowne
Na pytania prokuratorów Cypriana i Sawszystko, co przypominało Polskę, zakazano
do wyświ~ihnia
zmierzających
również nabożeństw dziękczynnych w roczni· wickiego,
ce narodowe oraz śpiewanie hymnów „Boże sprawy informowania w czasie okupacji Waty
co~ Polskę" i „Serdeczna Matko". Interwencje kanu o stosunkach panujących w Police, śwlaepi.skopatu we wszystkic)l tych sprawach nie dek nie daje zdecydowanych odpo·v:edzi.
odnosiły najmniejszego skutku. Zażądano rów- Stwierdza jednak, że niektórzy księża, •t<k 11p.
Żydów ochrzczonych. ksiądz Młodowski, wyjechali do Rzymu. \\'•11nież od kurii wykazu
Żądaniu temu ikuria odmówiła. W więzieniach domości były przesyłane via nuncjatura. w Beri obozach zakazano udzielać umierającym i lini.e. Zdarzało się również, że kiedy wo;ska
5kazanym na śmierć pociechy religijnej. Urzą włoskie przejeżdżały przez Kraków, klo.o\ zo·
dzano łapanki do robót w Niemczech przed bieral list. Swiadek stwierdza, że na """!o s1<'po nabożeństwach. Najcenniej- sunkach między kościołem a rządem GG slolt~
kościołami
s~e zabytki sztuki koś-cielnej, jak obrazy, re- i;a apostolska była informowana.
Zapytany dalej przez prokuratora Sąwick:ezostały zrabolikwlarze,ksią:tki i dokumenty
wane. Wywieziono też do Niemiec dzwony ko g!l, czy arcybiskup Splett naruszyi ::i;.1wo kaKośdół para.fialny św. Szczepana w noniczne przez podział diecezji gdańs'<:\<?j weścielne.
Krakowie oraz kościół Dominikanek zamienio- dług narodowego pochodzerria ludności, św:ano na magazyny wojskowe. Na protesty kar- dek odpowiedział, iż nie było to w zwycza1u
kierowane na piśmie do o- prawa kanonicznego rzymskiego, takfe 1z·~czy
d:vnała Sapiehy,
skarionego i dowódcy policji Koppego, nie jednak zdarzały się m. in. w Ameryce ! Konadzie.
otrzymywano z reguły odpowiedzi.
Prokurator zapytuje dalej. czy były p:-óby
Vv.szystkie zarządzenia i rozkazy wydawał podziału iurysdykcji kościelnej na obszarze
kur:i urzę~nik Wilden, któremu podlegały w
„rządzie GG" sprawy ikościelne.
W lip-cu 1941 roku aresztowano wszys:.kich
pracowników kurii. Swiadek miał wówczas
codzienne wizyty gestapo u siebie, które chciaWobec
ło z niego zrobić swego konfidenta.
gestap.o aresztowało świadka.
5lllłego oporu,
Prz~łuchiwano go w sprawie pieniędzy, przy·
słs.nych zza granicy dla profesorów, którzy po(Doko1lczenie ze str. 1-szei)
wrócili z Sachsenhausen. Swiadek przesiedział
Analizując z kolei zadania i rolę ruchu mło
10 miesięcy na Montehrpich i 16 miesięcy w
Wi5n\czu. W więzieniu świadek był bity i gło •dzieżowego w Polsce deklaracja stwierdza, że
w Polsce Ludowej zadania i obowiązki całej
d20ny.

Młodzież

władcy

czy

m.ilczal

I

„policja jest tylko egzekutywą rządu,
odwrotnie".

się, aby k!lięża wygłaszali antymarksistowskie

kazania.
\V dalszym ciągu zeznań

a nie

Trybunał odczytał następp.ie meroor:ał ka;ksiądz Domasik
poprzednich świad dynala Sapiehy do Franka. Oskarżony utrT.yków, głoszące, że Buehler został poinforroowa- muje, że nie przypomina sobie, czy list •„n do
ny przez kardynała Sapiehę o zbrodniczych niego doszedł.
Na tym przerwano rozprawę.
czynach władz okupacyjnych w GG. O ibrod-

oświadczenie

potwierdził

wiejska na drodze do jedności
Związku Młodzieży. ~ieisktej

krajowego zjazdu

„Wici"

mieckich i listu biskupów pol5kich do mło·
dzieiy. vV rezolucji czytamy m. in.: „List papieża biorący w obronę Niemców protestanckich,

wspólne. Dlatego przez współ·
z bratnimi organizacjami młodzieiowy.
mi „Wici" butlują świadomie jedność organizacyjną młodego pokolenia Polski.
Deklaracja omawia dalej wielkie znacze·
młodzieiy są
pracę

którzy zostali wysiedleni z prapolskich ziem
na podstawie umów międzynarodowych i pod·
ważający nasze granice na Odrze I Nysie ;est
nie "l!lojusw robotniczo-chłopskiego dla umocwrogi Polsce, obrażający naród w jego uczu·
„łączymy radykalne
nienia wladzy ludowej.
religijnych i narodowych J jako taki
ciach
tradycje kilkudziesięciu lat walki o postęp i jest proniemiecki, solidaryzujący się z faszywyzwolenie społeczne warstwy chłopskiej ~
zmem".
z tradycjami walk
Wrocławiu
czytamy w deklarao;I zakończył
wsteczne
-pewne
że
stwierdza.
Rezolucja
robotniczego".
ruchu
wyzwoleńczych
1-s
g!
il
lb"
z
Cw'k~.
posła
Po rr; emówieniu
We Wr-0clawiu odbył się IV Wojewódzki
„Odrzucamy stanowc20 agrary-i:m - stwler kola kleru będqc wykladnik1ern W-atykanu w
Zjazd Delegatów Polskiej Partii Socjalisty-cz- I Mi!;; e'.arz WK PPR - Malwin, kt'>~y s•w.sr
dza deklara~ja - który przez szkodliwą kon- Polsce przemilczają list papieża, godzqcy w
nej z udziałem około 700 delegatów z te~rnu dzi\'.
„Jest wielką zasługą waszej organ:zacji, że cepcję trzeciej siły rozbijał sojusz chłopska- byt narodowy, a w listach do młodzieży po/Dolnego Sląska.
Zjazd w !mieniu władz centralnych PPS po· potrafiła ona sprawnie usunąć prz'"szkcdy na robotniczy, a tym samym przekreślil mo:i:li- skiej walczą z glównymi elementami świato
wjtał poseł Cwik, stwierdzając w swym przE:- drcdze do 7.jednoczenia, przełamać tr:ithości i wość prowadzenia zwycięskiej wa:Llcl z ustro- poglądowymi, które są podwaliną ustroju de·
mokracji ludowej.
mowieniu, że doceniają one wkład dolno5!ą· po1J1asze~ować naprzód ku jedności polsk:ej jem kapitalistycznym",

Woj wódzki Ziazd PPS
swe obrady we

I

6k1ej organizacji PPS w dzieło zjednoczenia
pc:rtii robotniczych.
VI' •eferacie, wygłoszonym następnie n:l te·
mdt "adań z;ednoczonej Partii Klasy Robotm
rn;, poseł Ćwik podkreślił, że jednym z P'>'i·
zadań partii będzie stworze~' 9
fi!·'' r wych
w;~f.d je 1 czlonków i w całym na~0d-zie ; - 1·
iskno t•nwego stosunku do pracy : nowe1· m \·
• ~'.Il'!!<,, które już dziś wykuwa .; P, w nas w·· h
!tJpil r. , <h, hutach i fabrykach. VI zjedn-:.n•"
na: F rtb _ podkreśla mówca - 11ie będz•c
rivty.:h PPR-owców i byłych ppc;„,.vc6w. Bę

s•„

dq /,·,Jw ludzie, których warfr>sć rnirr?.yć
dl
h
· ·
l
• ·
a do
._,ęLtz.e wy ącznie wartosc1ą ie pn~v
b!a k.1.~J rototniczej i całego mro•rn po1sk.;'-'
(; 1"

W walce o pokój i le~zą przyszłość na- rodów świata ZMW „Wici" krc.czyć będzie
w jednym szeregu z całą młodzieżą zrzeszoną
w Swiatowej Federacji Młodzieży Demokra·
tyczn i
M~dzież w:ciowa dek!aruje się zdecydo·
wanie po stron:e obozu postępu i pokoju walimpelóializmem.
czącego z mi .-1zynarodowym
'l"
N
" a/potężniejszym gwarantem naszej suwe
slwierdza w zakończeniu
renności i pokoju -

klasy robotniczej.''
Zjazd powziął rezolucję, w której podkreś·
!ono m. In. konieczność bezustannego zac:sśmania współpracy z PPR. Rezolucja wzywa ro·
botników Dolnego Sląska do uczczenia 7 ;edno~t~n~a po~n~~.~en~m k wydajności tp:acy ~'
oncu uczes mcy ·one·c 5 ci pro u ·ci1.
rencji serdecznie pozdrawiają bratnią 01gr.r.izację wojewódzką Polskiej Partii Rob"JtniC7ej.

;a-

Odśpiewaniem

„Czerwonego Sztandaru·•
,.Międzynarodówki" zakończono obrady,

przedsię/;lrane w
Zjazd

.

I

ziemi: czy nie .spot~ali dwoje
- kobietę i męzczyznę na
szarym osiołku, a kobiety na białym
bez jednej ciemnej plamki? Ale przevyodnicy karawany marszczyli swoje opalone czoła i przecząco poruszali gło
wami: nie spotkali takich ludzi po dro·
wędrowców

dze.

jak zwykle znikł
Chodża Nasredin,
bez.,śladu, ażeby nagle zjawić się tam,
gdzie go zupełnie nie oczekiwali.
ROZDZIAŁ

OSTATNI
no Ne1

siedem podróży, a o
istnieje cudowne opowiadanie, które niepokoi umysły" (Sind- bad - podróżnik).
„Przebyłem

każdej

oto zjawił się tam.

się go spodziewali.
bułu.

I

gdzie najmniej
do Stam-

P'rzybył

nej.
Uczestnicy

,
l'
ra l ponown.e ogr?mną w_ięk~zosc1ą dotychczasowy :zarząd
. S~ty_ ~raio~~„ zia~d :z:w1ązku ~odz1ezy głowny związku z ob. Ignarem jako przewoi "'.'1eisk1e1 „W:c1. podiąl. ~ednomY:ślme, rezo~n- d?'czącym Związku Młodzieży ·wiejskiej „Wi, c3ę w sprawie hstu pap1eza do b1sk11pow me· c1" na czele.

krańców

mógłby być .początkiem
książki.

wa orgamzacy•ne zwi'ązku d 0 podi·ęc·a
1 w ·1
spo '
•
zawodnictwa pracy na wsi w celu zwiększP.·
nia wydajności produkcji ro~linnej i hodowla-

I

.

.

.. I

dziękczynne.

który

podjął .następnie rezolucję wzywają-

cą całą ~lodz_iez chłopską i wiizystkie ogm-

Stało się to na trzeci dzień po tym,
jak sułtan otrzymał list od Bucharskiego
emira. Setki heroldów rozjeżdżało po
miastach i osiedlach wspaniałego kraju,
obwieszczając wszystkim śmierć ChodMułłowie z radością po
ży Nasredina.
dwakroć dziennie czytali w meczetach
list 'emira i wznosili do Allacha modły

Bracia tak nalegali, że Niaz nie mógł
im odmówić: wszedł do ich domu i był
przyjęty z ,wielkimi honorami. Na stare
lata za swoje uczciw.e i czyste. życie otrzymał największą nagrodę. jaka może
przypaść muzułmaninowi na tytn świe
cie. Został Niazem·bobo, co oznacza
dziadek Niaz, głowa dużej rodziny, któ·
ra liczyła czternastu wnuków: spojrzenie
jego mogło rozkoszować się stale, wę
od jednych różowych zamazadrując
nych morwami i winogronami policzków
do następnych niemniej ubrudzonych.
I od tej chwili słuch jego więcej nie
zaznał udręki spokoju, tak, że czasem
bywało mu dość ciężko i musiał oddalać się wtedy do swojego domu, gdzie
odpoczywał i wspomniał o tych, co byli
tak bliscy jego sercu, a którzy odeszli
tak daleko. nie wiadomo dokąd„.
W dni ryn~c,•;p odchodził często i wy
karawan, którzy
1•1l ' :'.r; ,-·eli
pylywał
przybywali do B1JCl1ary z.e wszystkich

.
ezo 1UC)a omawia następnie szereg posu- ·

jakie, zdaniem zjazdu „Wici", winny być
celu poło7.enfa tamy tego ro·
dzaju polityce kleru.

nięć,

0

Prezydium Zjazdu wysłało do gene~alnego deklaracja - są państwa demokracji ludowej
ze Związkiem Radzieckim na czele'".
• li: •
KC PPR depeszę, :iaw1adam1a3ącą o uchwalach konferenci·i.

~ekretarza CKW PPS i ~ener~l~ego 5eil:retarza

R

Sułtan ucztował w ogrodzie pałaca·
wym, w chłodnym cieniu, skrapianym
wilgotną kurzawą wodotrysków. Dookomędrcy,
ła gromadzili się wezyrowie,
poeci i służba pałacowa - wszyscy w
oczekiwaniu datków. Czarni niewolnicy
przechodzili szeregami roznosząc dymiące tace, fajki i dzba!JY. Sułtan był
w świetnym humorze i stale żartował.
„Dlaczego dzisiaj, nie bacząc na upal,
w powietrzu czuje się jakąś rozkoszną
pytał mędrców i polekkość i woń? etów, filuternie mrużąc oczy. - Kto mi
właściwie odpowie na to pytanie? Ci
zaś rzucając przymilne spojrzenia na .suto wypchaną sakwę w jego rękach, odpowiadali: .,Oddech naszego olśniewa·
jącego władcy napełnił powietrze rozkoszną lekkością, woń zaś u-nosi się
wszędzie dlatego, że dusza niegodziwego Chodży N~sredina przestała -wre:
szcie zatruwać swoim gnuśnym odorem
świat''.

W stroni~, s'trzeaąc oOrządku, stał na
czelnik stambulskiej straży, który tym

zjazdu

wyb

. .

tylko różnił się od swego brata Arsłan
beka, że był jeszcze okrutniejszy i
przy tym straszliwie chudy, które to cechy były w nim nieodłączne: głowa je·
go ozdobiona zawojem sterczała na
długiej l cienkiej szyi, jak na palu (wielu mieszkańców Stambułu radośnie z ul·
gą westchnęłoby słysząc takie porównanie).
Wszystka szło gładko, nic nie mąciło
święta l nie zapowiadało nieszczęścia.
Nikt. nawet nie zauważył zarządcy pała
cu, Jak ten lekko i zgrabnie. prześiiznął
się do naczelnika straży i coś mu szepnął .•Naczelnik drgnął. zmienił się na twa
rzy i wyszedł szybkimi krokami. Po
chwili wr?cił blady i wargi jego drżały.
Rozpycharąc dworaków, zbliżył się do
s'.iłtana i w ukłonie przełamał się przed
nim na połowę.
- O wielki władco!...
-:- Co tam znowu?„. - z niezadowoleniem zapytał sułtan. - Czy nawet i w
takim dniu n:e potrafisz zachować dla
siebie swoje więzienne nowinki? Mów
•
więc prędzej!
. - O wielki i olśniewający sułtanle,
JC:7Vk odmawia mi„.
Sułtan ~aniepokoił się i ściągnął orwi.
Naczelnik straży zakończył szeptem:
- O n - jest w Stambule!
- Kto? - qłuc11i'm głosem zapytał
chs-:-:J? :::i razu zrozumiał o
'".1łtan kim mowa.

Slr. !
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Przełomowy dzień

-1=„; ;;.·M~™"

Wieści

ze Zw. Radzieckiego

POŁUDNIOWE OWOCE NA PÓL. ' OCY .
W samym sercu stepów Ałta jski ch rozdą·
gają się obszary kołchozu im. Mo łotowa. Ja~
oaza wyrasta tu ogród owocowy . Vv c.1ęzk2<"
warunkach atmo6feryczn ych Sybe m r?sn;e •.tu
i dojrzewa około 50 gatunków owocoJf. l" :e•
k•.Jre 1 nich ?de były sobie pows1!'{'hl'P. u 7 n~
n'-e 'V riowowybudo wanych c 1eplarma ch _ do]·
'1 lat temu 22 CZERWCA 1941 ROKU, Niemcy rozpoczęły działania wojenne przeciw stwem, na zerwanie
r;e:.Va j ą cytryny, pomarańcze, mandary nki. Na
więzów
przyjaźni
między
'
·
· d · ' t
tanowi datę
narodami ZSRR spaliły na panewce.
Związkowi Radzieckiemu . W historH drugiej wojny ś wzatowe1
tuhpan y, astry,
zie1! , en 8
.
.
. ~Siła goso, odarcza i polityczna Związku Ra- grządkach- kwitną kwiaty o znaczeniu przełomowym. Napastnik hitlerowski, wzmocniony pow_aznie podbo1a_m1 pie
ge<J•g;me.
narodami ZSRR, spaliły na panewce.
v:szych dwóch lat wr;jny l upoj?n_y powodzeniam i na _Zacho~z1e,_ liczył na to, _ze zdo~~
Kołchoz ten ma mil ionowe dochody Sam
swoje sukcesy powtorzyć w wo1nie przeciw Związkowi Radz1eck1emu. Przekonanie. to P
lbrzymi jest wkład_ ZSRR _w dzieło zwy- sdd ::;.wq..r-wy przynosi mu przeszło 3CY.l tys;ę·
dzielało wielu miarodajnych polityków i wojsko'!"ych w Anglii i S_tan~c~ _Zjednocz?nyc~.
cię-stwa i utrwalen:a pokoJU.
.
. cy rubL d -._.hodu rocznie.
W· świetle znanych obecnie faktów i dok11 ment~w nie u!ega wąto!1wosc1'. _ze na taki wl~1sW czasie wojny Związek Radz;ec_k1
nie obrót wydarzeń liczyły kierownicze kola w1_elkokap1lal1sty.czne , kra10-..i; anglosaski~h
skupił wokół siebie narody walczące o ws po lNAJMŁODSZA AKADEMIA NAUK
i że oddziaływały w tym kierunku, hamując wspołpracę aliantow i starając się osłab.ć
ną 6prawę - o wolność i suwerennoś'ć.
Kazachstańska Akademia Nauk należy do
Związek Radziecki.
Dziś stoi na czele s:ł broniących postępu jedne i z na3młodszych w ZSRR.
i pokoju przed zakusami imperialistów - pod- !aia w ciągu krótkiego czasu M. 'J.lO to :zdo·
;storia przekreślila bez reszty te plany n~ród stanął do_ obrony 6 w~j ~ocja;istyczne~ żegaczy
s wego :stme·
wojennych.
nia stać s . ę potężnym ośrod kiP m naukowym
i rachuby. zw:ązek Radziecki
znalazł 01czyzny. Front 1 tyły stały się 1edn}_m, _zwar
1
d
·
d
'eń
1 F Du bliki.
W sk1ad Akademii wc111Ć"ll 17 m·
dos·c· s1'ł n 'e tylko na to, aby odeprzeć a- tym obozem. Kla-sa robotmcza. eh_ łop1 1 _mtehZ perspektywy 7 1at, spog ą_ aiąc n~ zi
czerwca, znajdujemy ·pełne 1 głębokie uz_a- s·.vt;.itów na\lkowych i badawczych '. ;.·: ele m·
tak niemiecki. Związek Radziecld okazał się tą gencja znooili bohatersko wsze lk te b ra k 1' spo- 22
sadnieńie wiary w to, że siły, broniące poko/U, nych ~o.kii~O\\. naukowycn.
W r::i~u ur; eg•
potęgą, która rozstrzygnęła o zwycięstwie, zła- wodowane wo,jną, _wzmacnlki~h gotspoiyar~~n~~- demokracji i niepodległości
są potężniejsze , łym z.es pól pracowników Ak~dema _ CO!p:a< omala kręgosłup uchodzącej za „niezwyc. ;ężo- rodow.ą, zaspaKaJa .1 wsze te po rze _
.
·
-·
n;;" arm ii niemieckie)· i zmiażdżyła imper.alizm R<1chuoy hitlerowcow na demora'.1zac3~ tylow, niż siły
wojny il agresji - wiary w zwycięs 1w 0 w0, J.(5 powE.żnych zagadn1en na•i-·J.w~ch. z
~
ł
d
kl
k:n~vch część przeka:;ana zostail d.a o:a.kb t 1c ą 1 chłop słusznej sprawy.
~emiecki,wyrywając mu ~y i pazur~
S. D.
l:n:a~r~o~z~a~m~~m:·~,ę~z~y~~a=s~ą~ro~o
~n~;z~~~~~-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
tyrz;1„go wykorzy-sta•11:i. W. roku . :·el.ą<"_ym
Udział w wojn:e Związku Radzieckiego za7-d;J., owaa;1 opracowan-e duzo ,„;-:><.~ZeJ •• odecydował o jej wyniku. Udział w wojnie
ści tematów.
Związku, jako jedypego mocarstwa ar.ty1mpe·
rialistycznego , zadecydował również o samym
WZROST ILOSCI ZATRUDNIO NYCH
charakterze wojny, nadając jej w całej oełni
Mija osiem lat od zbrodni w Palmirach. _Niemal rów1!o.cześni~ _padli _od kul niemiecI WYDAJNOSC I PRACY W ZSRR
oblicze wojny antyfaszystow skiej, wojny w o- 1- Jcich na polanie palmirskiej Mieczysław
N1edziałkowsk1 1 Macie/ _R?t~J· ..:Zbrodni~ palw pierwszym kwartale 1948 roku ogólna
bronie wolności, demokracji i niepodległości,
mirska, która pociągnęła za sobą śmierć d w_u czołowych p;zedstaw1c1el1 demokracji _poiilość pracown;ków fizycznych i umy6łowych,
narodów. Udz:ał zw;ązku Radzieckiego w woj- '
skiej, nie była pierwszą ani ostatnią zbrodnią, /~~1e1 dopuscił się okupant. Symbolim1e
zatrudnionych w gosoodarstwi e narodowym
nie wzmacniał ~iarę w ~:VYC!ę3two, wzmacniał • ona jednak me.lody, przy pomo~y których_ zdław1c
chciał. okupant polski ruch oporu.
ZSRR, wzro5la w porównaniu do p ierwszegd
zarazem wiarę 1 pewnosc, ze owoce zwyc;ę
Symbolizuje bezlitosną walk~ 1aką wydali Niemcy robotnikom 1 chłopom.
..
kwartału 1947 roku o 2 milionv osób, przy
stwa n:e będą zmarnowane. Ta wiara i pewSmierć Niedzialkows kiego i Rataja, którzy jako jedni _z pie_rwszych _przy_stąp1/1 _d'o ~rczym iloś'ć zatrudnionych w przemyśle w~ność były dla wszvstkich narodów potężnym, 1
1
ganizowania Polski podziemnej, nie pos7.la 1!a marne. 1 ~1m_o. ze setki 1 tys1qce dz1al-1 ... zy
sla o jeden milion osób. 150 tysiecy młodych,
naturalnym bodźcem do zwiększenia wysiłków
konspiracyjny ch podzieliło potem ich los, g~nąc w w1ęz1~nia-_ch, obo~ach kon_~entra~y/wykwalifikow anych robotników ukończyło w
i ofiarności. Ta wiara i pewność -qmożliwiła i nych i ulicznych
egzekucjach - nie udało się okupantowi ani na chw_1lę zdławrc pols.(1epierwszym kwartale 1948 roku szkoły fabryczJ
6Zerszą,
niż dotychczas mobilizację sił
dla
go ruchu oporu.
ne i skierowanych zostało do pracy w przemy·
zwycięstwa.
Niezłomna wola narodu, ;ego dążenia niepodległościowe okazały się silniejsze, niż
śle i na budowie.
uszając 22 czerwca na wyprawę wojenną i
najstraszniejs zy terror okupanta. Mogiły na palmi_rskiej dolinie są ~~viadectwi;m ~ie tytko
W związku ze zniesieniem systemu kartko·
przeciw Zw. Radzieckiemu , Niemcy ufali
c,!iar, jakie ponosiliśmy, ale i walki p:owa dzone1 w latach okupac11 - walki, ktora tr,vu\ weqo, zniżką cen i wzrostem siły nabywcze}
w swoją przewagę techniczno - przemyfo nieprzerwanie , aż nastaly dni wolnośd.
rubla wzrósł napływ siły ·roboczei do przedsięsłową oraz w przewagę swego doświadczenia
militarnego. Wiele nadziei pokładali rówu eż
oraz
w tym, że jako 6trona atakująca zdołają wylir»
,,_
są.siedzka"
korzystać moment zaskoczenia. Rachuby te 9:,.;;;~..;Wli;..;,,;,..;0:;..;fl.JJ;;;;...;O:;..;..;;n;,;;..•~C;;..;«;.;,-__
~-~-;;...--•-••-----------------
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poszczycić
się ;11~~~ Dyskus1:a

n:em'eckie

o n~i•e
I pszyc
, h metodach
Oj

szeregiem
kampan;i, w których pokonało
przeciwników , uchodzących za n?,jwiększe auGłos
Przewodn:czący
torytety w dziedziny wiedzy i doświadczenia
wqskowego. Oparte na tym rachunku plany
agadnienie, w jaki spo6ób przodownicy o tym pomyśleć. Mnie się zdaje, że należało-I
i marzen:a o zwyc' ę-stw:e zmieniły 6ię jednak
pracy mogliby przekazywać swe doświad by wprowadzić do regulaminu współzawodniw rzeczywistości w katastrofalną klęskę.
czenie szerokiemu ogółowi robotniczemu, ctwa 5pecjalny punkt pod nazwą - przypuśćZw'.ązek Raijziecki
nie tylko wytrzymał jest rzeczywiście bardzo ważne w obecnym e- my - „robotniczej pomocy sąsiedzkiej". Wyp:erwsze ciosy wrogi!, ale potraf i ł w tym sa- tapie ruchu współzawodnictwa. W naszej fa- obrażam to sobie w sposób następujący: przo·
mym czas :e systematyczn ie i szybko wzmoc- bryce nie było dotychczas żadnych prób w tym downik pracy przystępuje do wspólzawodni cnić swoje gospodarcze i wojenne siły.
Cały kierunku, będziemy jednak musieli poważnie twa nie sam jeden, lecz razem z jednym Jut
kilkoma swymi współtowarzyszami pracy, o·
siągającymi o wiele niższe wyniki od n:ego.
Przodownik byłby odpow:edzialn y nie tylko
za 6iebie, lecz i za swych współtowarzyszy.
Przy ocenie wyników doliczałoby mu się do
punktów, osiąganych przez niego 6amego
i pewną ilość punktów dodatkowych, w zależW dniach od 23 do 25 czerwca br. odbędą j ono będzie w ważnej chwili, chwili poprzedza· ności od tego,
na ile „podciągnęliby" się jego
s'ę w ·warszawie obrady
plenarne Komisji jącej bezpośrednio ostateczne połączenie orga koledzy w porównaniu z·
poprzedmm miesiąCentralnej Związków Zawodowych. Obecne niczne klasy robotniczej. Partie robotnicze w
cem. Ten, którz włożył więcej wysiłku w t!j
posiedzenie mieć będzie specjalny charakter, ruchu zawodowym stanowią wielką 6iłę, a „sąsiedzką
pomoc", miałby wówczas szanse
wyffikający zarówno z os:ągnięĆ' polskiego ru- działacze PPR-owcy i PPS-owcy
zawsze stano- zwycięstwa
chu zawodowego, jak i z ogólnej sytuacji wili najbardziej żywotny aktyw związkowy. go „rywal" nawet w tym wypadku, gdyby je·
osiągnął wyższe od niego wymk:
w kraju.
Nigdzie może tak silnie, jak na terenie związ- sam jeden, nie tra<1ąc na tę „są6iedzką pomoc"
Struktura ruchu zawodowego została już do- kowym nie zarysowywała się potrzeba ścisłe- czasu. Ta
forma współzawodnictwa miałaby
stosowana do nowych, dzisiejszych warun· go współdziałania, nigdzie współpraca partii jeszcze
tę zale·tę, że pozwoliłaby wziąć udział
ków, dokonano wielkiego dz'.eła - zrzeszenia robotniczych nie ma tak widomych sukcesów. w ruchu
i zwyciężać robotnikom nawet najw ruchu związkowym szerokich ma.s robotniPołączenie organiczne dwóch partii robot- mniej
wykwalifikow anym, gdyż zwycięzcą
czych i pracowniczyc h. Na cztery miliony lu- niczych ma zasadnicze znaczenie dla ruchu z11byłby ten zespól lub pojedyńczy robotnik. któdzi pracujących ponad 3 miliony zostało włą· wodowego. Przechodzi on teraz do nowego e- ry uzyskał
największy postęp w porównaniu
czone w szeregi związkowe. Dalszy wzrost li· tapu. do pogłęb;ania i umacniania 5Wych zdo- z osiągnięciami
z poprzedniego miesiąca (pod
czebny związkowców dowodzi. że rola Związ- byczy, do których w pierwszym rzędzie nale- względem
ilości i jakości produkcji, dy6Cypli·
ków Zawodowych została należycie oceniona ży jedność związkowa.
ny pracy itp. przewidziany ch w regulaminie) .
i zrozumiana przez naj6zersze m~sy pracow
Jedność organiczna partii robotniczych sta- Moim zdaniem należałoby coś zrobić,
by na
n<cze.
nie się mocnym fundamentem, na którym
pr,zędzalni~ch wc~ągnąć do wspó~zawodnict~~
Ale nie tylko dlatego zbliżające się plenum prze się cały ruch zawodowy.
taKze obc1ą_gaczk1,. _od mch bowiem w dm:eJ
KCZZ ma tak doniosłe znaczenie._ Obradować
JkW.
mierze zalezą wymk1 uzyskiwane przez prządzwycięskich

Jedność

ma

parUi robotniczych i

jedność związkowa
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za i n tere> JWania wzrok generała, oraz spojrzenia otac;.ających go oficerów, Amosow wyprostował się służbowo i odpowiedział niemniej
uroczystym głosem:
- Jest t'J najszczęśliwsza chwila w moim
tyciu, gdy mogę właś!"..ie na tej ziemi, w tym
kraju, gdzie od trzydziestu la~ przygotow~·wa
łEm nasze zwycięstwo --'- przywitać przywódcow armii, do której sam mam zaszczyt na1€.żeć !
Generał pobłażliwie

W godzinę później do miasta wkroczyła
zmotoryzowa na piechota. Na przedzie dumnie niesiono sztandary ze swast,yką i w takt
pruskiego marsza. podnosząc wysoko nogi,
r.:-.aszerowali żołnierze. Po bol(ach posuwały
sif, ciężarówki, na któ1ych stali kino-operatorzy nakręcając ,,Trlumfalne zajęcie Zareczań
ska". Za piechotą ukazały się czołgi, a
'Nkrótce przez ulice miasta przejechały maszyny osobowe, w których znajdowali się dov. ódcy poszczególny ch jednostek oraz oficerow ie sztabowi.
Gdy u;-oc~ystość zwycięskiej defilady został? zakończona ,na placu pozostała grupa wyż
szych oficerów niemieckich. Stary generał
rozmawiał ze swym adjutantem, wskazując
ręką na opustoszałe ulice. M'.ał ponurą i wychudłą twarz, a w lew;;"'ln oku tkwił nieodzowny monokl. Amosow zrozumiał, iż jest to dowódca oddz\ałów które działały na zareczań
skim odcind:u. Zresztą, Misza który pozosta~ .ieszcz.e w swoim mundurze radziecjtiego

wspo'łzawodn·1 ctwa
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Przed plenum KCZZ

~

wzro-s~ wy~jwśćprK~

chając

kolejarza, znacząco trącił go f't:ką i wysunął
się naprzód Wzrok gener<:.la p.:.dł w jego kierunku. Z widocznym zainteresowa niem przyglądał się mundurowi Miszy. Wskazał na niego i po ch'JWli jeden z oficerów poskoczył do
Miszy. Niemiec szepnął coś na ucho oficerowi, który ze zdziwieniem spojrzał na niego.
W kilka sekund później generał rozmawia!
juź o czym3 z Miszą, rzucając ciekawe spoj·zenia w s ·;ronę stHreJo Amosowa. WreEzcie.
zbliżył się do niego. Zasalutował z widocznym
szacunkiem i, podając rękę, powiedział sylabizując kaź:!e słowo.
·
- Jestem niezmiern'1e szczęśliwy, że przypadło mi w udziale powitać oficera armii nie11.ieckiej, który od trzydziestu lat pełni tak
ni.ebezpieczne i ważne funkcje! Słyszałem duże. o panu, panie kapitanie Speierze i bvłem
pewien, że majdę pana w Zareczańsku. Zres:t.tą 1..śmiechnął si;: generał otrzymałem
odnośni2 pana insłJ,"ukcje.
Czując na sobie uważny i pełny_ sz.c~_reso

tych

słów.

uśmiechnął

Poprawił
z~.uważył znaczącym głosem:

się, słu

monokl w oku i

- Herr Speier! W tak uroczystym dla pana
cli;iiu mam dla pana radosną niespodzhmkę.
Bezpośrednio przed moim przybyciem do mia~ta obersturn.bah nfiihrer
Heidel zawiadomi!
rr.n:e, iż pragnie ·pana zobaczyć. Podobno jest
te pański przyjaciel . z la ~ młodości. Ober; turmbahnfilh rer przybędzie tu za godzinę.
Generał skinął głową na znak ,źe audiencja jest skończona i kazał adjutantowi zaopiekować się należycie kapit&nem Speierem.

XII.
Wiadomość

o tym, że za godzinę przybędzie
obersturmnah nftihrer Heidel, którj pragnie niezwłocznię zobacz7-ć się ze swoim
dawnym przyjacielem
Hąnsęm
Speierem.
rr.ocn0 zaslroczyła i zaniepokoiła Amosowa
Tak samo zdziwiło go to, że generał był tak
dobrze poinformowa ny o Speierze i nawet
otrzymał_ SP.ECja~ne __ in~t!'._':_l~cje . O~!lo~e j_e_s.o
' f:jemn~czy

ki. Na takim współzawodnictw i e skorzystały:
by obie strony - prządki, bo ich pomagaczlo
byłyby na równi z nimi zainteresowan e,
by
maszyny szły jak najlepiej. vbciągaczki same
zaś
miałyby możJiwość
stania 6 i ę również
przodownicam i pracy, korzystaó z niedostęp·
nych dla nich dotychczas nagród i wszelkich
przywilejów.
Wreszcie chciałbym -zwrócić uwagę na trzecią, według mrne, ważną sprawę --: na utrzy·
manie przez fabryczne komitety współzawod
nictwa ścisłej łącznbści z ogółem załogi.
Ułatwiłoby to bardzo usunięcie w porę różnych
niedociągnięć, braków lub zaniedbań .
utrudniających pracę współzawodnikom, a poza tym
- co jest nie mniej ważne - dawałoby mi·
ksymalną gwarancję sprawiedliwe j oceny wy·
ników. Gdy ocenę tę przeprowadza mała grupa ludzi, mogą -się zdarzyć orzeczenia mylne,
krzywdzące dla niektórych robotników, a to
z kolei może wywołać zniechęcenie do dal·
szego wsp,ółzawodnictwa. Nasz Komitet zapra·
sza na swe „posiedzenia sądowe" robotników
i majstrów po6zczególnyc h oodzialów a także
kierowników produkcji. Na ostatpim naszym
posiedzeniu było obecnych przeszło 30 osób,
gdyż prawo uczestnictwa miał każdy. kto się
sprnwą
współzawodnictwa
interesuje. Nasi
„goście" wnieśli w:ele . cennego w orzeczenia
Komitetu . . Wielu szczegółów n ikt nie moża
znać lepiej, jak sami współtowarzysze pracy.
Józef Koryck1

Przewodnicz~y
Współzawodnictwa

Komitetu
PZPB Nr .9

osoby. Wszystko wskazywało na to, iż Niemcy byli znakomicie poinformowa ni o sieci
si:pieg0wskiej , utworz mej na terenie Rosji
przed trzydziestu laty. Najbardziej niepokoił
, denerwował Amosowa ów zagadkowy Heic'el. Szarapow w swoich zeznaniach ani razu
nie wsi:.:>minał człowieka o podobnym nazwi.
sku. Nazwiska tego A -nosow nigdy nie spotykał w szparfałach starego szpiega. Kim był
ów zagadkowy Heidel i co w przeszłości mogło go łączy.ć z Hansem Speierem ? . . .
Czy
tyło mu wiadomem co§' więcej o starym szpiegu, niż r.azwisko 'speier, które mogło być odnalezione w dawnyc:h spisach agentów wywiadu niemieckiego z przed trzydziestu laty? Py.
tc.nia te dręczyły Amo<iowa, gdyż od nich zależało nie tylko powodzenie jego planów lecz
1 życie majora Frołow'.l.
Zaniepokojon y tym wszystkim Am.oso :u
pragnął jak najszybciej dowiedz ieć s: ę cze go ś
uardżiej konkretnego o tajem ni cz:> m Obers1 urmbahnlilhr erze.
Postanow:ł działa ć na•yc.hmiast i wykorzystać wszystkie środki, jaknni rozporządzał. Przede w szystkim posta.
r..owił zobaczyć się jeszcze raz z generałem
rzed przybyciem Heidla. W tym celu skori1 unikował się z Miszą, który nad al par adoVl·&ł w mundurze radziecl;:iego kolejarza „ Bra.
tc.r.ek" wybierał się wta ś ri e d o generała . wezwany w jakiejś nagłej spra wie ·N1m zda'.!ył
Arr. oso w zamienić z nim kilka słów, Misza
ornajmił, że ger.erał również prosił kapitana
Sp~i_iąra _o prz~~ycie do niego na konferencję.
./
- )D~ ~ n.),.
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na stole krągłe medale ikrzy- Henrqh IR udnic hl
żyki. Ręce mu drżały, gdy dotykał kolejno kolorowych wstążec'Ze~. Jerzyk siedział obok i paTo dostałem pod
trzył • płonącymi oc'Zyma. Lenino - mówił ojciec powoli. - Pod Lenino, gdyśmy pierwszy raz zobaczyli niemieckie „Tygrysy" przed sobą. A to było pod mogłem inaczej, dzieci kochane. Jasiek Pię w ukryciu przed szwabami, te wiersze, te rato za Warsza·
Ten medal
Briańskim.
razy „nie wiedz!~!", „nie nauczył chunki, tę historię Polski, której go matka
ojciej przerwał tak tyle, tyle
A ten medal - - wę!
zdołałą trochę przed śmiercią nauczyć.
Nie mogłem inaczej.
się", „nie umiał",
na dłuższą chwilę i zapatrzył się gdzieś w przeW. sali zapanowała śmiertelna cisza a JeZ ostatniej ławki rzucił się na salę ;:ozstrzeń przed sobą. Za oknem lalo się słońce I
na zieleń drzew. Czerwco.wy upal wisiał w .na........ - ~~ .....~=::=:::::.:==----.;..
grzanym powietrzu.
·--~-=-:i:----- A ten medal, tatusiu?
ot- Ten medal, synku - ten medal „Za
wagu" - dostałem od naszych przyjaciół broni, od żołnierzy radzieckich. Ten medal jest
mi najdroższy, bo wtedy, na Wale Pomorskim
prawie sam zostalem 'Z naszej kompaJiii.
Tak, szturmowaliśmy bunkry niemieckie. Ludzie padali jak muchy. Krok za kro,kiem wże~
raliśmy się w umocnitmia niemieckie. Już byMyślałem, że to ostatnia godzina.
ło krucho!
A tu trzeba było wyczekać, aż żołnierze radz:eccy nadciągną, zluzują, pomogą!
- Gdy przvszli - było nas trzynastu. Ja
między nimi. Ale wytrzymaliśmy, nie us\ąpi
liśmy ani kroku„. 1
- A potem - po stras'Zliwym boju - radziecki marszałek Rokossowski przypiął nam
te medale na zdartych bluzach. Za odwagę ...
OJCiec

rozłożył

O . O .WA GA
-----

*

W pokoju zapanowała cisza. Jerzyk patrzył w ojca, jak w tęczę i łzy perliste sypały mu się w milczeniu po twar,zy, .
Wreszcie po chwili chłopiec położył rękę
na spracowanej dłoni ojca i powiedział c:cho:
- To było bardzo piękne, tatusiu!
- Piękne, synku!
·- Ale - zaczął chłopiec po chwili niedzisiaj już nie ma wojny. A dostać
śmiało taki medal -to napewno szczęście! .••
Ojciec uśmiechnął się.
- Nie, synkY - odwaga jest nie tylko pctrzebna na wojnie. Odwaga - odwaga cywilna. - jest wielką cnotą człowieka. Odwaga to mowienie prawdy - prosto w oczy. Od waga - gdy .r atujesz przyjaciela w :iieszcz,~śc:u,
spod kół tramwaju . .odwaga - gdy sam s ;eb·e przełamiesz, gdy odrzucisz zło, które :kwi
Jak <";erń w każdym człowieku. Odwaga - to
szlf.«hetnosć. Zawsze możesz dow!~~ć w 'Z1'C.u
odwagi, chociaż nie dostaniesz medalu! ·Dla
te medale i krzyże to
Jla6, starych żołnierzy Na!pamiątki, ale nie one są najważn:e ,a :3.
co się czuje w secCll po
ważniejsze jest to,
1>pełn ieniu czynu odważnego.

*
Po uroczystościach i szumie, po ;lęUamacjach i śpiewach, po uroczystym 1'ręczan1u
pią~a k;a~ a
świadectw przez kierownika
Chlo;icy
ruszyła „do siebie", do swojej sali.
i dziewczęta usiedli jeszcze raz w l.:i:wka<"h,
by się pożegnać ee swoim wychowawcą, który
jeszcze raz obiecał palnąć mówkę do sw,.,;<11
, bębnów", tłumaczyć, radzić, życzyć wreszc'e
p-.:v !emnego spędzenia wakacji na k,)!oma<.h.
Pan Wiśniewski usiadł na krześle. Opar!
na pochyłym stoliku kated:y
1;ę łokciami
.
i ~<1nąl mówić.
Cicho było, jak makiem siał. Chb[)..-:v i
w rękach św1a·le-::iva
ściskali
dziewczęta
z czwórkami, • trójkami. To dop~ero bęó1ie
r.adość w domu, gdv rodzice ujrzą pnnw<:•ę.
· A pan mówił wolno, powoli.„
- Tak, radość naszego dnia mąci chyba
tylko jeden wypadek. Jasio Piętak nie zdał.
Boli Jl4nie to bardzo. Tak chciałem, że'.Jy c~la
klasa przeszła do szóstego oddziału. On ;eden
tylko zostanie na drugi rok, chociaż p-aw1e
najstarszy między wami. Ale nie mogłem, nie

paczliwy szl0ch Jaśka Piętaka.
- N:e płacz - powietlział pan W:<.c1ewski.
Nagle Jerzyk przypomniał i;obie medale
ojcowskie i ojcowskie słowa o o<lwadze, o
odwadze cywilnej. Nie ma wojny, mówił
wczoraj ojciec, ale i teraz na każdym kroku
musisz być odważny, musisz mówić prawdę,

ze dwa mies;ące wstecz zwróciłem się
do Ciebie o zapisanie s i ę do kółka „Promy.kowców" i z propozycją współpracy. Dzięki
serdeczne Ci składam, że zostałem p'rZyjęty do
kó!ka i za ob;etnicę umieszczenia w „Promyku' ' jakiegoś mojego artykułu.
Przyznać Ci muszę, że nie dawałem znaku
życia po pierwszym liście d-0 Ciebie, gdyż po
prostu nie mogłem znależć tematu do p isama
artykułu. Na tematy odP-rwane jakoś nie mo·
gę pisać, brak mi natchnienia. Ale za to na
to owszem, czemu
jak;ś temacik rzeczowy nie. Przyznaję, że różnych okazji do pisama
było sporo, ale jakoś ie przegapiłem. Cóż ja
na to poradzę, że choć nie posiadam głowy,
ale za to roztargnienie przynajmniej jak!ego~
asystenta, jeśh nie sameqo profesora. Przei.\
t maja wychawawczyni kazała · mi przvgrtoYa.ć ~et. erat 1-majowy. Korzystając właśme i

*

A potem 'Zerwali się chłopcy i dziewC'zęta
i hurmem rzucili się· do Jaśka Piętaka, i:;atrzącego na klasę zaczerwienionymi oczyma,
z których płynęły tera'Z łzy szczęścia.
- Nie zostaniesz na drugi ro.k w p:ątej
klasie - powiedział uroczyście pan Wiśniew
ski. - I pójdziesz razem 7. nami na kolonie.
Weżmiemv wszystkie podręczniki i będziemy
Zrobisz poprawkę. Nie
cię wspólnie uczyć.
upominał" Piętaka pan Wiś
płacz, nie placz niewski.
wo\:ila cala
- Nie płacz, nie płacz
klasa.

Dzieci robotnicze na koloniach

prawdę!

Jerzyk Swarzeń podniósł dwa palce do
góry.
,.- Proszę - powiedział pan Wiśniewski.
O co ci chodzi? ...
- Proszę pana - poderwał się Jerzyk z
miejsca, - że Jasie)c Piętak nie zdał, to nie
,
jego wina!
Pan Wiśniewski aż wstał z krzesła.
powiedział silnym
- Co tY mówisz
glosem. - Co ty mówisz? ...
· - Proszę pana - to nie jego w;na - C:ąg
To wina nasza, całej
nął Jerzyk Swarzeń. klasy, na-s wszystkich i nawet wina pana. Gdy
zaczęła się wojna, Jasiek Piętak miał siedem·
lat. Zaczął chodzić do szkoły, ale wybuchła
wojna! Przyszli Niemcy i już w listopadzie
1939 roku zabrali Jaśkowi ojca - za to, że
ubył polskim patriotą. Matka była chora marła po dwóch latach walki o życie swoje
i swego syna. Jaśka zabrali Niemcy - wywieżli do Rajchu, oddali go do niemiedciego
bauera na robotę. Jasiek był sam, samiute1iki
mjędzy szwabskimi chłopami. Nie miał z kim
do
więc mówił do krów,
mówić po polsku,
owiec, gdy je pasał na łąkach. Aż dzi:w bierze, że nie zapomniał polskiego języka, że powtarzał sobie, pisząc biczyskiem na piasku,

W pięknej miejscowości pod Łodzią, Wl~
niowej Górze, tysiące dzieci robotników łódi
kich ' przebywa na koloniach letnich, gdzie w
slof!cu, na powietrzu i w doskonałych warunkach nabiera sil i zdrowia.

Poobiedni Odpoczynek

Smaiww11e iruskawkf

,.Promyk„ właśnie be/.izo nie lubi. Sądzę, że
w ogóle, lei;i~ej byś za natchnieniem się ni~
ugamał. ~WOJ referat .m?J?W~ ?Ył mezły, ~h.oc
były w mm pewn,i; mescis~osci .. Druk.owac -te·
dn~K w „Promyku ~eferat~w me mozemy,. bo
zajęłoby to zbyt duzo miejsca, a co wazn1eisze, _stalo?y s.ię w _tym wypadk_u tak, jak z
Twoią lekc;ą biologu - czytelnicy z1e.wahby
przy czytaniu. S'-:"o.ią dro~ą d~~wi mme, dlaczego Ty się wł~sme na b~olog11 nudzisz? Jes"l
gałąz nauki mesłychame ciekawa
to przec1ez
· · · ·
· I k
b
T
·
·
i wa'Zna. W~Je o ecme e ce~azeme jeJ m~tego pi-szę ten hst i załączam ·mćj referat 7. na- ze C1 się dac moc?o we zn.aki w przyszłości.
Co zamierzasz robic po skonczemu szkoły?
dzieją, że znajdzie on uznanie w Twoich oRedaklor
czach i zostan:e umiesiczony w „Promyku".
(O co nieśmiało i jednocześnie bardzo proszę).
Za nieładny charakter pisma bardzo Cię prze.h.ochanv „Promyku"!
praszam i jednocześnie chcę się usprawietlli·
Książkę od Ciebie otrzymałam i dziękuję
wić (choć się bardzo boję) Otóż p!szę ten list
bardzo 5zybko, a zarazem 'Z iachowaniem Ci za nią z całego serca. Bardzo mi się ona
wszelkich środków ostrożności, by ujść ka- podoba· i, chociaż znam ją już cbyha na paktórej uosobie- mięć, to jeszcze czytam w wolnych chwilach
rzącej ręki sprawiedliwości,
niem jest nauczyciel, prowadzący w tej chwili niektóre ulubione urywki. Ty, „Promyku", nakurs klasy ósmej. prnwdę musisz odgadywać upodobania swych
lekC'ję nudnawej biologii
choćby na przykład to, że ja
-Proszę cię bardzo. drogi Redaktorze, odpis'll czytelników mi bez względu na to, jaki wyrok wydasz na lubię książki historyczne (chociaż nie gardzę
i innymi i czvtam przeważnie, co mi w ręce
ten mój artykul.
Ripolit • wpadnie). Kończę tę parę słów, poniewat n!e
mam czaim (bo lepiej zawczasu przygotowa()
ODPOWJEDŻ.
Jeszc~ raz dziękuję za
się do egzaminów).
DROGI CHŁOPCZE!
Jestem rad . żeś nie miaL natch.n ienia do pi· ksiąikę. Serdeczne pozdrowienia zasyła ją c.
Helenll Rysiówna.
sani.a na tematy Qoderwane. Takich tematów
Jadwiga Pewnicka

•

DROGI REDAKTORZE „PROMYKA"!

sam, jak ten palec na świecie. Mieszka tt starej- babki, która sama nie umie czytać, bo Jei
nie nauczono w dawnej Polsce. W domu u
Ja sam, gdy mnie prosił
bieda.
nich
o pożyczenie fizyki - nie dałem mu, bojąc
się, że mi książkę poplami. A przecież on ;est
zdolny! A tu między nami są inni - za których rodzice płacą - za pomoc, za godziny, ZR
komplety, a za niego nikt nie płacił, nikt mu
nie pomagał!
Pan Wiśniewski 'Zeszedł powoli z katedry.
Podszedł- do Jerzyka i podał mu rękę .
- Słuchaj, chłopcze. Za to, coś uciynił
w innych warunkach - na
przed chwilą przypiąłbym ci na pierprzykład na wojnie si medal za odwagę!
W sali zapanowała cis'Za, że słychać by!o
brzęczenie muchy na oknie.

Nad wieczorem 01ciec wrócił do domu.
O zmierzchu ktoś zapukał do drzwi mieszka·
Krzysztof
nia. Kościuszkowski żołnierz
Otwor2y! drzwi
zaniepokoił się.
Swarzeń i zobaczył w nich wychowawcę Jerzyka.
- Dobry wieczór - powiedział pan Wiś
niew-ski - oglądając się po izbie. - Czy Jerzyka nie ma w domu? - Przyszedłem panu
mówił
€yna. Proszę pana powinszować
wzruszony nauczyciel - proszę pana, u r,as w
szkolnych n~ wystawia się
świadectwach
stonnia za odwagę, ale Jerzyk dzisiaj dal do·
rzyk Swarzeń nabrał oddechu i mówił dalej: wód nam wszystkim, całej klasie i mme,
- Bo, proszę pana, to przecież było tak. mnie, staremu nauczycielowi, co to jest odwa·
Jasiek Piętak jest zdolnym kolegą, ale ;est ga, tak, co to jest odwaga cywilna!

I

.Już

nr

I

*

IODPOWIEDZ:
Kochane dziewuszki!

Cie5zę się bardzo. że
spo.ctobała Wam się książka, wygrana w kon·
„Zgadywaczem" wielkim
kursie „Pr~yka".
nie jestem chyba, wybrałem po prostu książ·
ki ciekawe i dobre i dlatego Wam się tak
spo_dobaly. Zresztą _ jak same piszecie czytacie z przyjemnością każdą, która Wam wpadnie w ręce, więc jakąkolwiek bym Wam po·

słał - uważałvbyście ją za jedyną, najpiękJa zresztą ni·e 1·estem zac h wycony
. .
czytamem wszystkiego, co wpadnie w rece.
Nie wszystko, co jest drukowane. warte byw~. n~prawdę czytania. Należy raczej poradzic się wychowawczyni-. jakie książki czytać.
A teraz, życzę Wam pomyślnych egzaminów,
Redaktor.
tzn. samych „bardzo dobrze".
niei·szą.

• *

JUREK WALCZAK:

Szkoda, żeś spóżnił się ?. tidpowiedzią na
Konkurs „Promyka„, bo na jprawd~·DOdobni ej
miał byś już swą wymarzoną książkę. Oczvw!ście, że list swój przyslaleś już pewnie k(lka tygodni temu, to jednak było już po ustalonym termin:e i dlatego trafił do właściwych
rą_k z opóżnieniem jesz.cze o wiele większym.
f\'.1e martw się jednak, mój chłopcze. jeszcze
si~_oewnie nadarzy drnga taka okazja. Pa:n1ę
ta i. ~ylko, by już na orzyszłość być punkt,tal·
nvm, a napewnn Twój „15-letni kapi·tan„ bel
trudu Cię odnajdz.ia.
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Opowieść o ł'udzloch po§wlęcenlo

imię

Ciche bohalerslwo w
Jak ocalono

światowe

zbiory Instytutu Hodowl:

Roślin

nauki

w Leningradzie

. JE!€t to .właściwie opowieść o. ludziach, o _le-' In6tytutu, którzy ochraniali wywożone zbiory.
A w tym samym czasie w Londynie ukanmgradzk1ch uczonych, o czyme bohater6k1m. 22 stycznia lodowata mgła Łagodi ukryła ka- zał się na łamach czasopisma „Nature" (tom
~le roz.począć trzeba 1ę opowieść od„. psze- r,nvanę, idącą na „Wielką Ziemię". Uczeni za- 150, Nr 3957) artykuł o zbiorach leningradz·
nicy.
brali z sobą ~ywność na trzy dni. Był to wie!- kich:
WINO I PIWO ZABIJA BAKTERIE
.„Ek~pedycj_e naukowe ~yms~yly na P?d· ki przyvdej
w czas'e surowych dni Jenin„„.Nie miałem czasu dowiedzieć się, jakie
bój świata roslwnego do 6~ kraJow. Botamcy gradzkich. Po drodze umarło je6zcze kilku u- byly losy znakomitego programu prac nad e·
Nowsze badania wykazały, iż dzięki UIW<J.!
radzi~y
dotarli do najdalszych zakątków czonych, wśród nich jeden z największych na wo.lucją i genetyką roślin rolniczych - pisal iośei alkoholu i kwasu węglowego wino i pikuli ziemskiej w poszukiwaniu nowych ro- świecie znawców grusz - Rubcow.
dr Julian Huckley. - \.Viem tylko, że nęść wo posiadają właściwości bakteriobójcze.
dzaj~w. roślin uprawia~yc11 i dziko rosnqcyc~.
Druga partia zostala ewakuowana z Lenin- kolekcji na·sion pozostawionych w Leningra- Wpuszczone do czerwonego wina bakcyle ty·
Wymk1 tych ~kspedyci1 były :vr~z ~eyvela_cy]· gradu 2 !Litego, część samolotami, a część lo- dzie, została zjedzona w czasie oblężenia".
fusu zamierają po dwóch godzinach. Wino
ne; Ok~zało 61ę _na przyk_ła~,. ze 16tllle)e az 25 dową drogą Ładogi. Zabrano 8 ton zbiorów,
Niebawem ukazał się drugi arlykut w tym
kwaskowe zabija je w c:ągu 20 minut. Woda,
g~,unkow pszemcy, _oho_.:;1az Jeszcze w 1917 r. to, co było w nich najważniej.sze, czego nie samym czasopiśmie:
nie znano ich w1_ęceJ, mz 5. .
.
dałoby się w żaden sposób restytuować.
„Podczas blokady Leningradu doniosło do które.i dolano wina czerwonego staje się po
Botanicy radzieccy odkryli 16 gatunkow
p
.
..
. .
.
„Nature" - zostały zjedwne resztki kolekcji". 12 minutach wolną od zarazków tyfoidalnych,
ziemniak.a nieznanych dotychczas nauce.
rzewazna. częsc zbior~w pozost_al~ _Jedna1c Pod tym oszcze1czym artykułem figurowały po dodaniu zaś białego wina po 6 godzinach.
'
.
.
.
w dalszym ciągu w oblęzonym m1esc1e. O·
W ten_ sposob rosły św10towe . zbio~y chraniała je grupa uczonych.
.
podpisy uczonych angielskich Harlanda i Har•
\Vs;-ec~zw:ąz~owego Instytutu Hodowli Rośhn
Surowa zima 1941-42 r. długo nie chciała ringt<rna.„
*
SKĄD POCHODZI KAKAO
w ~en;ngradz1e.
ustąpić miejsca wiośnie„
Kłamstwo było jednak zbyt rażące I oczy1 d ·
t
·
b ł
'ć
1n·
wiste i czasopismo „Nature" musiało niebaKakao znano już bardzo dawno w Meop:ero eraz .m?zna Y.9 oce~.1 w pe_ 1
\V sali grasowaly całe stada głodnych wem zamie;cić sprostowanie. Maleńkie sproco 1to są „-z.a.6 oby ~wiata roshnneg_~ · ·w zb!O· szczurów. Chytrze otwierały one metalowe stawanie, na niewidocznym miejscu, na str. ksyku i Peru pod nazwą ca~olatl. Ziarna ka1a,c 1 lnsty_tutu mozna ?yło zn~lezc w.szystk~
pudelka i skrzynki, zrzucały je na ziemię, aby 745 numeru 3973. „Okazuje się, że uczeni le- kaowe służyły tamtejszej ludności za mo11e~0 rodz~ ziemia .. _Ale nuszą z~wrów, ich na]- dobrać się do pożywienia . Z dnia na dzień to- n'ngradzcy niczego nie zjedli z kolekcji. Prze- ty. Przyrządzano z nich również musujący
J.SlOl!1-•ejszą częsc1ą_ są „zboz<l: l zwłaszcza ko· czyła się zacięta walka garstki ltidzi z gryza- ciwnie ,wie.lu współpracowników Instytutu zo- napój. Pierwszą wiadomość o drzewie kakałekcie. Pszem~a, ktora flguruie w zbiorach pod niami, z hordami rozwscieczonych, głodnych stało zabitych, lub umarło z głodu, ratując
owym przywiózł do Europy Ferdynand Ger·
38.(){lO numerow.
.
szczurów.
V./ jak_i sposób w czasie 6 traszliweg? bom·
Ludzie zwyciężyli. Pokonali głód, mróz i zb~~r:r·;~· 0 tym wzmiankować tylko z sumien- tez w r. 1519. W Hiszpanii sporządzano z
bardowall!a podc.zas obs.trzalu artyleryJsf<.iego gryzoniów. Do ostatniego ziarenka uratowa- naści dziennikarskiej, bo prawda o ta:k mało kakao napój na sposób meksykański lub też
w czasie głodu 1 ;pozarow ocnlono na1wspa- no bezcenne dla nauki światowej zbiory
efektownym, a tak wielkim bohaterstwie uczo- mieszano je 7, winem lub piwem. W wieku
nialsze na świecie zbiory Instytutu, 6karb w
· 20 OOO ,_
·
_„
·
·
·
1
nych leningradzkich i tak znajdzie drogę do XIX poznano metodę usuwania masła kakapostaci
· . . '"g nan>rz=meiszego
ziarna
W o ina
·
·
l
·
.A.rm1·a Radz1'ecka za-, serc u::zciwyc
·
I1 1u d z1· na s1-1nec1e.
• · ·
owego z kakao i uzyskano w ten sposób pro. .
.
s k onczy.a
s:ę.
Oto własme opow1esć o ludziach.
.
jęla Berlin,
w. Safonow.
dukt handlowy t.zw. „kakao w proszku".
W sierpniu 1941 roku hitlerowcy przecięli - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - wsZy6tkie połączenia kolejowe między Lening!11dem a resztą kraju. Kiedy jednak powstała
natlz!eja, że jednemu jeszcze pociągowi uda
się wyrwać z ob1ęionego miasta, kierownic\ wo obrony Leningradu oddało ten pociąg do
dY.flpoiycji In~tytutu Hodowli Roślin dla wywiadenia jego bezce•i'l •eh zbiorów.
Pociąg jednak n'·~ ; rzedarł 6ię przez linię
Przv Państwowe.i Wyższej Szkole Teatral- prof. Hryniewicka; „Walka n nowego cz/owie· na czołowe miejsce pierwszy punkt programu
frontu i zbiory pozos•c:y w oiblęionym Lenin- nej w Łodzi istnieje eksperymentalny kurs dla ka" w wykonaniu PZPB Pabianice, w dramaty· - „Wyścig pracy", .zwłaszcza taniec maszyn
gradzie.
instruktorów teatrów niezawodowvch ze- zacji i rei.yserii Tadeu6za Zuclmiewskiego; w wykonaniu robotnic PZPJG Nr 8, następ
Oblężonemu mia6tu pozootala jedyna dro· społów fabrycznych, świe!Hcowych i -amator- „Zeńcy" Szymonowicza w wy1rnnaniu zespołu nie zespól PZPB Nr 8, który wystawił sztukę
ga komuniko!cyjna, łącząca je z „wielką zie- ~kich.
PZPB Nr 4, - w inscenizacji i rniyserii Irmy „Nr1dzieja''.
mią" powietrze. Instytut otrzymał dwa saW ubiegłą sobotę odbył się w Teatrze Woj- Czaykowskiej, oraz „Nadzieja" Hermana Hei·
W zespołach przeważa młodzież robotn!cza,
moloty, aby wywieżć z Leningradu najcenniej- ska Polskiego pokaz prac dyplomantów kursu, jermannsa, w wykonaniu PZPB Nr 8, w adap- ale nie brak i starszych. Te liczne utwory, wy·
sze zbiory. S'lą 6tarano się wsadzić· do samo- nagrodzonych na konkursie Zwią7.ków Zawo- tacji i reżyserii Romana Sykały.
[stawione przez -zespoły świetlicowe, pokazują
lotu <lyrek.tora Instytutu, wielkiego uczonego dowych w ramach eliminacji wojewódzk;ch.
Zarówno reżyserzy, jak i wykonawcy, któ- nam ludzi, którzy po ciężkiej pracy z. ochotą
E'chfelda. Eichfeld o\imówił i pozostał w Le·
Program składał się z czterech części rzy przecież nigdy nic wspólnego ze sceną nie idą na proby teatralne - 6ą one dla nich wy·
ningradzie.
i zawierał na-s•tępujące utwory: „Wyścig mieli, włożyli w pokaz wiele trudu. Ekspery- poczynkiem i wytchnieniem, są l czymś wię
.Jedną z pierwszych ofiar blokady hitlerow· pracy" w wy1rnn11niu zespołu PZPJG Nr 8 w menl len należy bezwzględnie do udanych.
cej - pozwalają im zapoznać się z językiem
.Ariej był Dymitr Iwanow - uczony, 6pecjali- reżyserii Marii Stępil'lskiej, układ 1ańca
Spośród wvstępujacv<'h zespolów wybił się literackim i sztuką.
ta hodowli ryiu. Iwanow umarł z głodu.
Dlatego należałoby ty!J.rn bardzo starannie
'i W dziale ro.mn oleistych pracował asystent
dobierać repertuar dla tych aktorów z zami·
Aleksander Sz11kin., c.i.chy, bardzo grzeczny, u!owania. Ich niekłamany entuzjazm mogliby
kładny czlowiek. Vv zbjorach, które były pod
W}' korzystać nasi literaci,
tworząc specjalne
jego opieką, znajdowały się rośliny oleiste,
Ostatnią ,.Srodę li!eracką" w Pomprskim chała. Anna Kowalska, Stefan Łoś. A11drzej sztuki r.a zespoły świetlicowe - sztuki barw·
len, &lonecz.nik„. Mlał do nieograniczonej dy·
sp<lZVCJi cl).le centnary roślin p!>łnych białka Domu Sztu~~i w Bydgoszczy wypełnił wieczór Jochel~on, Wojc'cch Zukrow5ki I Aleksander ne, żywe, wzięte z codziennego życia tych lu·
dzi, a jeclnoczdnie kształcące. Byłoby to poPo słowie Lech Szuro.
1 t!uuczu. Alekt>ander Srnkin tajał w oczach. autorski Leopolda Buczkow!'kiego.
*
•
waznym krokiem na drodze do upowszechnie·
On także umarł z głodu, n:e podejrzewając wpro\1radzającym mgr Alfreda Kowalkowskienia kultury wśród mas pracujących. Wydaje
nawet, ie jego zachowanie 5ię jest bohater- go, autor - Wertepów - odczytał fragmenTowarzystwo Krzewienia Kultury łącznie nam się Tze<:zą słuszną, aby konkursy na sztu·
..:cim.
ty swej nowej powieści pt. „Czarny potok". z P0wiatowym Wydz. Kultury i Sztuki w Bia- kę dla świetlic poprzedzały konkursy wyko·
Umarli z głodu profesor Grzegorz Krejer,
łej Podlaskiej zorganizowało konkurs literac- nawców, któri.y powinni dostać do ręki naj*
*
* '
kii'!rownik działu roślin lekarskich, Grzegorz
Po u·tąpieniu dotychczasowego prezesa od- ki na utwór poetycki, lub pisany prozą. U- lepszą literaturę.
Cejno, bib!Jotakarz i znakomity bibliograf.
d1iału Zw. Zaw. Literatów w Gdańsku Erwi- dział w konkursie mogą brać wyłącznie mlesz
Praca instruktorów-dyplomantów PIST je$t
P1acownik naukowy działu intr<>dukcji Wiera Fjodorowa upadla twarzą na swe biur- na Jędrkiewicza, na czele zarządu stanął zna kańcy powiatu. Za najlepsze utwory zost~ną dowodem, że wśród robotników drzemią pr_awlr.o w Instytucie i nie wstaia więcej.
ny powieściopisai:-z - marynista dr Mieczy- przyznane nagrody pieniężne.
dziwe talenty - odkrył je trud instruktorów
Umarli z głodu: specjalista w dziedzinie ho- sław Jarosławsk!.
*
*
zespołów niezawodowych,
trud, który powi·
dowli pomidorów - Serafima Szawinskaja i
zachęcona powodzeniem, jakie miały po- nien być zachętą na przyszlo56 również dla
*
~.gronom Szczeglow.
i w'.eczory autor~kie Ksawerego Pru- aktorów
zawodowych,
* się setny „Czwartek ranki
by wspólpracowall
We Wrocławiu odbył
A tymczasem budowano ju:l: drogę lądową
•
.
.
t
z !Patrami świetlicowymi.
literacki".
Wiecz.ór
rozpoczął
sł11wem
wstęp
szyi~sk1.~go
w
B.iałyms.oku,
delegatura
„Czy
W dniu wczorajszym zespoły łódzkie udt.·
u& jeziorze Ładoga. Do pierwszego transportu ludności cywilnej, która opuściła Lenin- nym prof. Mikulski, po czym recytowali swe telmka zorgamzowała odczyty autora „13 ly się na Konkurs Ogólnopolski do Warszawy.
grad, weszła część pracowników naukowy_ch utwory miejscowi literaci: Zelenay, Jan Pierz- Opowieści" w Łomży, Suwałkach i Ełku.
(m. z.)
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SZANOVvNY TOWARZYSZU REDAKTORZE!'
Z zainteresc>waniem czytuję wprowadzon.ą przez „Głos Robotniczy'' skrzynkę py·
tań I odpowiedzi. Uważam, że jest lo bar·
rlz 0 dobra forma krótkiego i ba.rdzo przy·
stępnego wyja~·uienia czytelnikom
zagad·
nień, wymagających niejednokrotnie dłuż
szych studiów, na które nie każdy czytel·
n~k może sobie zawsze pozwolić.
.Testem starym towarzyszem, większość
swoich lat przeżyłem w ustr.oju kapitali·
stycznym, w którym walka klasowa miała
1upełnie inne formy i inny charakter, ni:i:
w ustroju demokracjj ludowej_ I dlatego
obecnie rozwiązywanie wielu spraw nasuwa
mi częsl'I wątp!iwaści i muszę nieraz bardzo dług 0 zastanawiać się, by 1rozum!eć
Eluszność pewnych obecnych zjawisk.
Do takich spraw należy sprawa mło
dzieży. Czytuję w gazetach 0 zjednoczeniu
się mł,':}dzle:i:y, o kongresie
zjednoczeniowym, L.--tóry ma się wkrótce odbyć. Raduje
mnie tQł niemniej jednak nie mogę pewnych rzeczy zrozumieć. W Jaki sposób w
ramach Jednej organizacji mlodzieżowej bę
dit tnogli znaleźć się i z!Jtodnie współpraco
wać chłopcy 1 dziewczęta z różnych warstw
społecznych l różnych przekonań robotnicy 1 studenci, młodzież miejska i wiejska, mlodziei katolicka, wienąca i młodzież
niewierząca? Czy nie wyłonią się sprzeczności mit:dzy poszczególnymi grupami ml~
clzie:i:y1 A to przecież mogłoby r~zsadzlć
ramy wspólnej organlzacii. Co ma być tą
w'ipólną. wi~zią, która sprzeczności le usunie ł
Wkm. ie jako stary tąwarzysz winie-

t1em czynnie pomóc mtodemu pokoleniu w

jeq0 procesie łączenia się, a przede wszyst. kim powinienem pomóc organ.lzacjom rolo·
dzieżo~-ym na swoim terenie. Ale nie cał
kowite zrozumienie tych spraw utrudnia mi
tę pomoc.
• Proszę. więc o wyjaśnienie mi tej sprawy w najbliższej „skrzynce'°.
(„STARY TOWARZYSZ")
Łódź, dnia 12. 6. 48 r.

*

Wybaczcie, że nie od razu od11owiedzieliśmy, musieliśmy bowiem wpierw odpowiedzieć towarzyszom, którzy wcześniej od \.Vas
nadesłali swoje J:sty,
a na zamieszozenie
„skrzynki" więcej niż raz w tygodniu nie możemy sobie niestety z braku miejsca pozwolić.

*

DROGI TOWARZYSZU!
Cechą marksisty a nie wątpimy w to, że
jako „stary towarzysz" jesteście marksistą winna być umiejętność wyciągania słusznych
każdorazowo
wniosków z wciąż zmieniają
cych się warunków. Na cizym polega różnica
warunków między ustrojem kapitalistycznym,
a ustrojem demokracji ludowej w odniesieniu
do młodzieży? - Polega ona przede wszystkim na tym, że ustrój kapitalistyczny wytwarzał i wytwarza nierówne warunki bytowania
i rnzwoju poszczególnych warstw młodzieży,
podcizas gdy ustrój demokracji ludowej stw11rza warunki równego startu życiowego dla
całej

młodzieży.

istniał wyraźny mur między uprzywilejowaną młod7ieżc1
burżuazyjną i obszarniczą, a cała res'lta roło-

V/ sysleIPiE> kapitalistycznym

dziećmi robotników 1 inteligencji

Jącyclt rozbłde organizacyjne.
T co więcej:
Podcq:as gdy młodzież burżuazyj- młodzież sama tego rozbicia nie życzy coli 1e
na i obszarnicza miała otwarte mury szkoły i jednoczy ,swoje i;zeregl.
i uniwersytetu - przed mł0dzieżą robotniczą i chłopską ustrój kapitalistyczny zamyPytacie, co będzie gpójnią, łączącą w rakał bramy szkół średnich i wyższych. Wiemy mach jednej organizacji wszystkie grupy mło
przecież o tym, że dla miliona dzieci robotni- dzieży. Odpowiedż n1e nasuwa trudności: spójczych i chłopskich brakło w Polsce sanacyj- nią będzie budownictwo Polski. Polski t;ilnej,
nej miejsca nawet w szkole elementarnej. wolnej, demokratycznej, Polski ludzi równych,
Przecież znany jest fakt, że dwa i pół milioy.a nie opartej na wyzysku człowieka przez czło
dzieci uczęszczało tylk.o do szkół 1 I 2 stopnia, wieka. W tym budownictwie przeważająca
kształcących półanalfabetów.
część młodzieży polskiej bierze już aktywny
Podczas gdy w Polsce sanacyjnej młodzież udział, pracując ofiarnie, zdobywając z zapaburżuazyjna i obszarnicza mogła żyć beztros- lem wiedzę, rozwijając działalność społeczną.
ko, nie martwi~ się 0 swój byt materialny, Czyż nie jest znamienne, że młodzież, konmłodzież robotniczą i inteligencką gnębiło kretnie łódzka organizacja ZWM, pierwsza
widmo głodowych płac i bezrobocia, a mło- rzuciła hasło wyścigu pracy, później dopiero
dzież chłopską _ widmo braku ziemi.
podjętego przez starsze pokolenia robotnime?
Zrozumiale więc jest, że temu zróżnicowa- Obecn1e nie tylko ZWM, lecz wszystkie OTganiu klasowemu młodzieży odpowiadać musia- nizacje młodzieżowe biorą. udział w wyścigu ·
ło e:różnicowanie ideowe i organizacyjne.
pracy dla Polski Ludowej, a stworzenie jednej
Zupełnie inaczej Jest obecnie, tj. w warun- organizacji młodzieżowej ten wyścig pracy
kach demokracji ludowej. Nie ma obecnie IZ'llacznie rozszerzy.
młodzieży obszarniczej, bo reforma rolna zliNiepokoicie się o możność współżycia w rakwidowała obszarni~two. Wprawdzie istnieje mach jednej organizacji młodzieży religjnej
jeszcze i obecnie zróżni:owanie klasowe wśród i niewierzącej. Niepokój Wasz jest jednak zumłodzieży, ale i ono maleje i będde coraz pełnie nieuzasadniony. Podobnie iak i w każ
bardziej maleć, zresztą na terenie młodzieży dej :i; obecnych demokratycznych organizacji
występuje w odmiennej
postaci, :niż wśród młodzieżowych jest miejsce dla wierzącej
starszego społeczeństwa. Pozycja społeczna i praktykującej młodzieży katolickiej, tak sawkraczająca obewie w życie młodzieży nie mo będzie ono w zjednoczonej organizacji
zależv od jej pochodzenia: syn chłopa może młodzieżowej. w której nikt nikomu nle bę
zoslać rooolnildem
fabryczuym, inżynierem clzie zahrilnlał praktyk religijnych. A praca
czy oficerem, równie dobrz jak syn robotnika nad budową wolnej i szczęśliwej Polski Lurzemieślnika czy inteligenta. Awans społecz- dowej jest w równym stop111u obowiązkiem
ny każdego z nich zależy tylko od zdolności <'alej młodzieży.
i zapału do pracy. Powstająca obecnie jednoOto pokrótce nas·za odpowiedź. Macie ralita s·zkoła nodstawowa - taka sama w mieś- cję twierdząc, że obowiązkiem starszych tacie i na wsi - daje całej młodzi-eży jednako.:. warzyszy jest pomóc młodzieży w procesie
wą możność dostępu
do wyżs1i:ych szczebli jednoczenia się. I że przede wsz.ystkim należy
nauczania.
proces ten zrozumieć. Pomeważ niniejszy arW warunkach więc wyrównania ~!artu ŻY· tykuł nie mógł całkowicie wyC1Zerpać tematu
ciowego. umożliwionych pnez ustrój demo- rradzimy Wam dokładnie przestudiować wyda~
l<ratyczny. nie ma i nie może być rozbieżnośi:i ny przez KCPPR i CKWPPS Nr 16 ,,Notatnika
inl!'resów wśr~d ml„1Jiipiy, a co za tym id~ie Referenta". calkow:t:e poświęcony zjednoczG- ule ma obiektywnych puyczyn, uzasadnia- 1 niu polskir-·go ruchu młodzieżowego.
pracującej.
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Spółdzielni Spożywców :~·i.~11„ ~~~ii:?~~f.~
Powszechnej
plany
i
Rozwój
Rozmowa nasza z prezesem PSS tow. Stawiarskim

~~~~iel~~N~ !j~~r~~~:~: drużyny Jeź-

- Jaką siybkosć - zapytuje w wy-6
w roku bieżącym zwięk- dzanych przez nasze sklepy. Spóldz'.elnia nawiadzie ów reporter - p-0wlnien rozwiJa
do tego samego okrew sza dokłada dość duże sumy do sprzedaży tokoń w zawodach przez przeszkodyl
gdyż u_zyskiwane zyski
r. ub. o 40 procent. Pr;:;ede wszystk'.m zwrócić watów kartkowych,
- Eee, nie małą - uśmiecha się mjr.
należy uwagę na fakt, że wydatnie wzrosły są znacznie nI'hsze od kosztów kh rozprawaKon. - Musi przebyć trasę w tempie 44o
obroty w dz;ale spo:i:ywczyl!l. Jedynie obroty dzenia. W naszej polityce finansowej staraMETROW NA GODZINĘ.
towarami wlók:enniczymi ule!9łY w Gtosunku my i;ię nie tylko zwiększać obroty, ale i
·'40 metrów na godzinę to n:eczywl.śde
do roku ub. p-0wa?nej reduk.cji, gdyż zmniej- zr:g.n iejszać koszty tam, gdzie to jes1 możl:we.
szybk.oś·ć niemała, ale z tym wszystkim
„Rozwój organizacyjny spółdz,ielni w ro- szono nam i;lostawy. Jeśli idzie 6 obroty to- Nowy Zarząd Spółdzielni wybrany na ostatnim
znacznie większą sżybkość m~a osiągnąć,
ku bieżącym prz~zedł nasze najśmielsze ocze~ warami kartlwwymi, wyn0'5zą one 5 procent ·walnym Zgromadzeniu, dąży do tego, by poidąc pieszo za pogrzebem.
kiwania. Przewidywaliśmy, że w ciągu roku całości sum obrotow ych, b iorąc pod uwagę ich mnożyć dorob e-k organizacyjny i gospodarczy
P. S. Na szczęście oka'Łalo się, łe z tymi
powiększymy ilość członków do 140 tysięcv, wartość. Ilo.k iowq towary te stanowią około poprzedn iego Zarządu, dla dobra członków i
metrami to tylk.o błąd korektGrskil
t~„ te ją zy.riększymy o przeszło 25 tysięcy. 25 procent wszystkich artykułów, rozprowa- ca!ej pru~ującej ludności na.szego miasta.
OKO PANSKIE ...
Liczbę tę przekroc-zyliśmy już w ciągu mmioNauka chodzenia Po ulicy Jest nauq
nych 5-<:iu mi esięcy. Ten masowy rozrost kadr
bezwą,tpienia potrzebną i p'lżyteczną. Szkoczłonkowskich za wdz: ęcza spółdzielnia temu, lllllllllllllllllUllllllllllllllllll:U!llllllHlllllllllll:lllllllllllll!Ulllli!llllll!llllllUllllllllllllllllllllll
da jednak, że odbywa się ona tylko i wyże w miarę swych możliwości stwarza swym
łącznie na skrzyżowaniach ulic. Tam boo.
cz!onkom realne korzyści. N:ektóre asortymenwiem, pod okiem „profesorów" z M.o ••
I
ty towarów rozprowadzane są jedyn!e wśród
ruch się olldbywa składnie i przyzwoicie., za
&
li
P
członków 6półdzielni, poza tym staramy się o
to już parę rpetrów za skrzyżowaniami pudostarczenie wszelkich towarów po cenach jak Zarząd Miejski wykorzystuje energicznie se, bliczność basa sobie po jezdni w tę i z ponafniższych i jak najlepszej jakości. Rola, jawrolem, wprowadzając niebezpieczny bak4 spełnia spółdzielnia w dziale zaopatrzenia zon letni dla budowy i naprawy bruków łódzlagan na ulicy.
naj6zen;zych ma-s ludności; jest właściwie -tice- kich. W szeregu punktów miasta uklada się
To b. nieładnie P. T. obywatele! Ja r.oniana przez mieszkańców naszego miasta. trwale nawierzchnie z kostki granitowej na sozumiem, że „oko pańskie k9nia tuczy", ale
Oto betoSpółdz;elnia występuje jako główny czynnik, Jidnym podkładzie betonowym. _
człowiek przecież nie koń I może się
I
•
•
. ?
.
. ,_
hamujący zakusy spekulantów. Bez PPS-u n ie
obejść chyba bez „Gka władzy". Zwłaszcza
można ~ob:e wyobrazi ć regulacji cm na ryn- nmr.n.a, produku1ąca dziennie ..,o m szcscien- ,
w tak dwbnej i prostej sprawie.
nych betonu.
ku handlowym w Łodzi i Zgierzu. Aby móc
Łodzianin
sku teczuie .rozwij~ć ?zialalno.ść interwencyjną, 1 llllllllllllllłlilllllillllllllllllnllllllll'llllllWlllllllllllllllllllllll'll 1 1lllllllliiillllllllllll 1 1illlllłl'lll
rozbudowuiemy zarowno sieć sklepów spół- lllll!:mmllll-llll~llll~l!ll~l!u-uu..:..uli~llllmmmlnl-llll-llll-llll. . .llll-llll-llll-llll-llil-1111-llll-1111-llll-1111-R
dzielczych, jak i własne zakłady wytwórcze.
do
L'czł>a Gklepów wzrosła ostaLriio o 41 3:70. Prócz nowych sklępów spożywC7ych uruchom:one zostały sklepy specjalne, m.iędzy innymi z ar~ykulami żelaznymi, elektrotechnicz-'
nymi, chemicznymi. Robimy wysiłki, by nowe
sklepy otwierać nie w śródmieściu, lecz na peryferiach m~asta, gdyż tam sklepów naszych
jest za majo. Napotykamy jednak w tej akcji
Jak w każda.i akcji partyjnej, równ1ez w pomyślnie. Na czoło wybija się Dzielnica Sta-1 . J~k_a jest przy~zyna faktu, że na tej ~laA•
na powaine trudności lokalowe. Z nowych
zbiórki nd budowę Wspólnego Domu wa- romiejska, w której już 17 bm. praw:e 95 ·pro- n·e dneln1:y. w.y~k1 są nailepsze. Na !Jzielni·
akcji
wytwórni, których uruchomienie zostało zapowodzenia jest dobre zrozumienie cent wszystkich członków naszej Partii zade- cy Starom1e1sk1e1 akC]a została na1łep1ej zor·
runkiem
projek~ow0c,e na rok bie.żą.cy, pracuje już wyi znaczenia, jak również dobra orga- klarowało swoje składki i która , wpłaciła już ganiwi.;ana. Sprnwnie d~iała tu aparat pe~~
celów
jej
twórnia t::ire-b i kartona:l.v. Przygotowujemy s i ę
nizacja. W wi ększośc'i r.,cielnic i fabrycznych p0wyzej połowy sumy, przypadającej na p)er- mocmkow. Udz.iał w zbwrce stał się na Dz1~l·
do rozpcCięc l a produkcji mydła i proszków do kół partyjnych akcja zbiórkowa rozwija s!ę ws?.~ n;tę.
nicy kwestią honoru kazdeg-0 członka Parni,
prani a we w!asnej fabryce. Rozpoqęliśmy pra- ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~- o czym •wiadczy chociażby fakt, że do Kom~
cę kofo budowy wielkiej piekarni mechanicztelu · Dzielnicowego zgłaszają się towarzySl'Ze
nej, ~óra będz.ie wypiekala 50 ton pieczywa
w
swój
i
dziennie. Inne wytwórnie poza kwaszarnią,
która ma sezonową prterwę w p'racy, dziol~ją
Dobre wyniki akcji zbiórkowej osiągnę!&
normalnie. Specjalną uwagę kierujemy na prarowrneż Dzielnica Sródmiefska • Lewa, w któ·
'.\tł •
gdyż celem naszym je5t
cę naszych p i ekarń,
Te) powyżej 91 procent członków Partii zgtosi~
zia~em
zaopatrzenie. odb :orców w pieczywo jak najdnia od.była się promocja. Prze- i~ już dsw.ojhe tdeklarhacje i która opdła.ciła. już
w Oficerskiej Szkole Kursu Przeszkolenia Następnego
lepszej jakości. Prodiikcja pioczywa wykazurzec1c sumy, przypa aiąceJ na
c l<:l'lo woc
·
dk , ·
w·t Id
·
t
,
deslaiąc, ze zadaj stały w;;rost i doszła w r. b. do 1200 ton mie- Kierowników Jednostek MO w Łodzi, odbyła mawiał gen.
l o , po
p.erwszą ra ę.
niem MO i·est ochrona ludz' pracy W imie
6:ęcznie.
Gorzej sprawy przedstawiają się na dziel·
d h· W .
, '
f'
h
.
się dwudniowa ur'lczystość promocji oficerów
·
t
· d · 1 ·
. B
.d
.
aisman
n1u promowanyc o ice.row P'' c .
.
Zapytujemy, jak sfę ksztaltujq obroty spół na którą przybył gen. Witold. P:erwszego dnia
nicy Wt zew i a1uty l zie mee e mogą i po·
kl d
vVitold . .
d ·Pk
1
owi 1 wy a owcom .z~ winny poprawić swe wyniki zwiększyć aktyw·
ZL, _ o~a gen.
.
,
.
dzielni?
'
..
- W okresie min!onych pięciu miesięcy u rządzona została .aka-Oem:a, na klorą ą,łozyły troskę 1 trud. W dnls:rym ciągu uroczystosc~,
wyn:osly one 3 miliardy 850 milionów zlotych, s:ę, u.twory współczesnych .poetów polskich, wyróżnieni ~trzymali ~pomnki. Uroczystości no~~~śród Komitetów Fabrycznych fabryk wy.
dzielonych najlepsze wyn!ki w akcji zbiórko·
(zw.)
'Zastałe zakon:zone defiladą.
.co m:e-s·ę~zni e daie przeciętnie no m:lionów I posw1ęcone walkom proletanatu.
wej osiągnęły komitety w PZPW Nr 6, PZPB
Nr 8, PZPB Nr 6 i PZPB w Rudzie Pabianic·
kiej - w każdym z tych zakładów ilość człon·
ków, którzy zadeklarowali już swoje składki,
wynosiła w dniu 17 bm. około 95 procent, a w
n1ektórych wypadkach przekroczyły już tę cy.
Oświ'aty prowadzi również budowę szeregu JUZ plany budowy I remontów - tak, 7.e po frę. Ogółem na tere'llie Łodzi ilość członków
Wydział Oświaty Zarządu Miejskiego
korzystuje okres letni na budownlctw 0 szkól przedszkoli. Przy ul. Kątnej wzn'esione będą wakacjach, jeżeli nie będzie przerw w robo- Partii objęty<"h zbiórką, wynosi 90 procent
e wszystkich cz.łopków Partii, a suma wpłacona
pow!:zechnych, aby po skończen:u wakacji betonowe baraki na pri;edszkole i bibliotekę. ~ach, przedszkole zoston'e otwarte.
Przy ul. Wólczańskiej w najbliższym czasie w poczet pierwszej raty wynosiła powyżej 2
dzieci mogły rozpocząć naukę w wyremonto- Przedszkole pomieści 100 dzieci. Drugie przed
mllionów 300 tysięcy złotych.
wanych budynkach szkolnych, oraz by za- szkole powstan'.e przy ul. Potulnej na Cho.i- Wydział O~whty planuje rozpoczęcie budoA. P.
w dawnym budynku Rzeźni Miej- wy drugiej szkoły, mogącej pomieścić kilkapewn;ć dzieciom, rozpoczynającym naukę, do nach dzieci.
set
są
opracowywane
obecnej
skiej. W chwili
stateczną ilość klas.
Przez okres całych wakacji jut istniejące
budynki szkolne będą gruntownie odnowione,
sprawdzane będą dachy, instalacje wodocią·
żandarmów
gowe i elektryczne. Poza tym dopełniony zośmierci
stanie brakujący sprzęt - ławki i urządzen'.a
W okręgowym Sądzie Karnym' zasiedli n-a
g:mnastyczne.
ławie oskarżonych dwaj żandarmi, którzy do·
W chwili obecnej Wydział Oświaty przyko°'ali zabójstwa kilku Polaków pod Narwi·
W
proc.
158.5
stron)
(5
Kowalska
przędzalni
Sabina
a
w
2
proc„
Nr
PZPB
W
stąpił do budowy nowej wzorowej szkoły pokleni w roku 1944. Rozprawia przewodniczył
świec·i1ska przQdzalni odznaczyły się Helen11 Piotrowodznaczyiy się Stanisława
wszechnej na Karolewie przy ul. Kw:ec;stej
sędzia Garus, oskarżał prokurator Ciesielski,
Janma Sośnicka (140
( 134.9 proc.) i Genowefa Strzała (133.7 ska (144 proc)
Szkoła będzie miała 24 sale do nauki, poza
bronili z urzędu adwokaci Wertheim i Trzecia·
Jan : ńa Jasińska (4 strony) uzyskała proc.).
proc.).
tym pracownie i wszelkie nowoczesne urzą
kówna.
W PZPB Nr 14 w przędzalni Kazimiera
139.1 proc„ Genowefa Pawlak (132.8 proc.)
dzenia. Do jesieni ukończone już będą podwydarzenia
odtworzył
Akt oskarżenia
Genowefa Smó!ik (131.9 proc.), a Fran- Nowak zdobyła 164 proc., a Kazimiera
stawowe prace, zw'.ązane z: budową i szkoła
sprzed kilku lat.
ciszka Wojtczak (3 strony - 147.8 pro:.). Droizdek i Anna Grzelak osiągnęły po 163.6
prawdopodobn'.e stanie pod dachem.
W druqiej połow:e maja 1944 roku do obo·
W tkało: na „szóstkach" wyróżniły s:ę proc. W tkalni (6 kros ien) Genowefa Wazu orgamzacji Todta w miejscowości Toerke·
Maria Drelich (J.73.5 pr'Jc.), Mar:a Skabiak liszek uzyskała 146.4 proc.
Na Chojnach, przy ul. Kwietniowej, przeling, w Norwegii - około 200 km od słynne
(171.8 proc.), Helena Jaworska (170.7 proc.)
prowadza się gruntowny remont budynku, w
W PZPB Nr 16 w przędzalni (4 strony)
go Narwiku, w pobliżu granicy szwedzkiej,
Irena Drzewiecka (165 proc:). Na „czwór- wyróżn:ły się Eleonora Bonifacy (153 proc.),
którym dotychczas znajdował się przeniesioprzysłano grupę 50-ciu Polaków.
K.ach" odznaczyły s:ę Helena Płachta (176.3 Cecylia Brząrlkowska (151 proc.) i Ali<;ja
ny do Wiśniowej Góry Dom Starców. Szkoła
proc.) i Władysława Maj (164.4 proc.).
31 maja kilkunastu Polaków ze wspomnia·
Ceran (146 proc.).
ta będzie już czynna we wrześn'.u. W ten sponej gn,ipy postanowiło zbiec przez pobliską
W PZPB Nr 3 we współzawodnictwie
W PZPB Nr 22 wśród prządek (4 strony)
sób Chojny - dz'.elnica robotnicza, uzyska
granicę do Szwecji. Wykradli się oni z obozu
zespoJowym w tkalni zespół maistra Tosi- uzyskały Karolina Gogolewska i Feliksa
nową szkołę na swoim terenie.
nocą i uciekali górami. Dwóch spośród ucie·
ka (l44 7 prot.) wyprzedził ~espół Sobczyń Soqczak po 158.4 proc„ (3 strony) StaniPławski i Morawiński, udali t1ię
kających powszechnymi Wydział
I?oza szkołami
skiego (119.5 pm<'.), zespół Bdnaszczyka sława Sławińska
Bronisława Jagas po
rankiem w dolinę celem zasięgnięcia informa·
(131.6 pro<:.) - zespół Czlap:ńskiego (121.7 165.1 proc.
••••a•••••••••••~•••••••••••••
cji. Po drodze zatrzymało ich dwóch żandar·
proc.), a zespól Bociana (109.ł proc.) uległ
W PZPB w Pabianicach w tkalni na 8
mów SS i zostali przez nich natychmiast za·
zespołowi Buchnera (116 pi oc.J. Leol•adia
krornath Sabina Zych osiągnęła 183.7 proc.,
str.zeleni. Na odgłos strzałów reszta zbiegów
osiągnę!a 134 proc., a
krosien)
(6
Wejman
W ubiegłą niedzielę w sali koncertowej
a Stanisława Raszewska (6 krosien) 177.2
usiłowała ujść, lecz i w ich stronę padły strzaAntonina Kępska 171 proc.
Filharmonii Łódzk i ej odbył s i ę popis eliminaoroc. Stan : sława Bujnowicz (4 krosna) uzyły. Od kul tych padło na miejscu 5-ciu Pola·
W PZPB Nr 4 (16 krosien automat.) wy- skała' 163.1 proc. W przędzalni (750 wrzec.)
cyjny cbórów miasta Łodzi I województwa
ków. Do dwóch Polaków, którym żandarmi'
różn:ły s;ę Eugenia Walczak (183.5 proc.) odzna<"zyła się Karolma
Ogółem Gtanęło do eliminacji 21
łódzkiego.
Guzenda (145.8
kazali iść' przed sobą, strzelili oni z tyłu, jed·
i Janrna Rozpara (164.2 proc.).
chórów z Łodzi, Pabianic, Aleksandrowa. Zd.
pror.)
n ego z nich zabija iąc.
Woli, Rudy Pabianickiej i Zgierza, które reW PZPB w Rudzie Pabianickiej w 1kalW PZPB Nr 5 . w tkalni (4 krosna] na
P;-~akończeni; wojny Polacy z obozu w
prezentują dość wysoki poziom.
Maria Janiak (186 1 ni 110 kirosient czoJowe miejsca zajęły Jaczoło wysunęły się
Toerkeling zajęli 6i ę e!Csh1.1macją zwłok, za·
Elim[nacja ta miała na celu przygotowanie
Majer
Marta
i
proc.)
1170.9
Stramska
nina
proc.),
(185.4
proc.) Jadwiga Szcześniak
mordowanych i ustalili nazwiska zbrodniczych
chórów do konkursu, który odbędzie się prawGenowefa Sas;k (184.2 proc.), a w przę· (168.9 proc,). Józef Skiba (8 krosien) uzyżandarmów. Okazali się nimi Fryderyk Schlet·
dopodobnie w grudniu br. W tej chwili Zwlą
dzaln1 (4 slron;y) Józefa Kostrzewa (163 skał 175.8 proc., a Balbina Psiuk 158.9.
te i Heinrich Ossenkopf, klórzy zosta.li nrze·
zek Polskich Stowarzyszeń Spiewaczych i Mu·
oroc. Na „szóstkach" wyróżniły się Leokaproc.) i Antonina Andryszek (160 proc.).
kazani za pośrednictwem Polskiej Misji Woj·
zycznych ro. Łodzi i woj. łódi:kiego zrzes:r,a 32
Stanisława
W PZPB Nr 6 pierwsze m1e 1sca w tkalm dia Rakowska (162.9 proc.)
skowej władz.1m polskim.
chóry, liczą-ce 1180 śpiewaków.
(4 krosna) za .;eły Janis7ewska Emil a (161.2 Bar<mowska (161.8. pror.1.
Na rozprc)wie przyznali się ol)i. że strzelali
Do 'klasy p;erwsze.i ialiczone zostały cbórv
W PZPB w Andrychowie w tkalni (4
proc.) i Maria Rajbka (160.3 proc.). W przę
do Polaków, ale że w ten sposób. „spełniali
im. St. Moniuszki w Łodzi pod dyrekcją A. Pedzalni wyróżniły się Apolon1 Pankiew icz krosna) Anna Wojnar osiągnęła 177 .7 proc„
swój obowiązek".
dzimęża, chór „Echo" w Łodzi pod batutą K
Ewa Macie jewska (144.3 11 Alojzy v.;alusiak 171.8 proc. Wśród przą
(147 .8 pror.)
Prokurator Ciesielski podkreślił bestialstwo
Prosnaka oraz chór „Lutnia" z Pabianic.
dek 14 strony) odznaczyły się Aniela Bizoń
proc.)
l postępowania żandarrąów, kjórzv nie mieli
W PZPB Nr 9 w tkalni na „szóstkach" (137.5 proc.) i Rozal ia Karkos.zka (136 proc),
e ok:izji zjazdu wysłane zostały depesze
?rawa strzelać do uciekających bez wezwania
do Ob: Prezydent:i R:eruta . t0w. premier11 Cy·
na czoło S t anisław Kub:k a na ~ stronach Lucja Wróbel (143 proc.)
wysunął s '. ę
ich do zatrzym ,1nin s·ę.
rankiewicza, oraz tow. min, Dybowsk:e~o .
(16?..3 proc.) , Józef Zakrzewski u zvskał 160.9
A'1"'1 Sordvl (141.2 proc.)
Sąd skazał beslialskkh żandarmów na ka·
Prezes Powszechnej Spółdzielni SpożyWców, low. Stawiarski, udzielił wywiadu na3 z;mu przedstawicielowi, na.świcl'Jajqc dzialabiosć i planowany rozwój lej doniosłej piaców.kl spółdzielczej.
apyteny o obecny stan organizacyjny spóldzielni, tow. Stawiarski stwierdza,: -

złotych. Obroty nasze
szyły się w stosunku
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.Kronika Kalisza Normy mieszkaniowe

już

Prezydium Zarządu Miejskiego normy te, jak również inne punkty, dogospotyczące rozwiązan!ia publ!cznej
darki lokalowej w Kaliszu zatwierdziło z małymi zmianami.
Jak nas informuje prezydent m. Ka
lisza tow. Bonusiak, nowe normy zaludnien'ia wypadły dla naszego miasta
w innych
nlż
pomyśl.ni e, nie gorzej
miastach kraju.

Dn'.ia 17 bm. naczelnik Wydziału
Kwaterunkowego przy Zarządzie Miej
skim w Kaliszu przedłożył na posiedzen iu Prezydium Zarządu Miejskiego
projekt norm mieszkan iowych, ustalonych w wyniku wprowadzenia dekre·
tu o publicznej gospodarce lokalowej
spisu ludnoś~i i
~ przeprowadzonego
mieszkań.
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Spekulanci

KOMU WINSZUJEMY
Wtorek, 22 czerwca 1948 r.
Dziś: Paul. Flawiusza
DYŻURY APTEI{
D ziś dy żuruje apteka
skiego Plac Kilińskiego

mgr. Sumiń
4, tel. 14-26.

TEATRY
Wtorek, dnia 22 bm. o godz. 16-ej
„Dom pod Oświęcimiem". - Przedstawienie dla szkół
Wtorek, dnia 22 bm. o godz. 20-ej,
„Balet Zizi Halamy". Zn1żkl nieważne.
KI N A
„Moje uniwersytety".
seansów o godz. 16.30, 18.30

„W olność":
Początek

i 20.30.
,,Bcil,tyk" wyświetla film produkcji
radzieckiej p. t. „Aleksander Newski".
Początek seansów o godz. 16, 18, 20.
.,Stylowy": „Młodo€.ć Tomasza Edieona". Pocz. seansów o godz. 1G, 18, 20.
WAŻNIEJSZE

TELEFONY
Komenda MO 16-62
Miejskie Pogotowie Ratunkowe i
Pożama 21-77.

roczyste

Straż

mąką

w pułapce

. S~ołeczna Komisja Kotroh C~n w o· 1 dają zapasy mąki, którą nabyl~ jeszparciu o społecznych kontrolermv - ro· cze po cenach sta „ eh i w takim ra·
botników z „Bielarni", przeprowadziła zie ponieśliby straty, gdyby sprzedaostatnfo <;:aly szereg kontroli punktów wali ją po cenach obecnie obowiązujących, więc . „ Tłumaczenie wydałoby się
sprzedaży.
tylko
kilkudziesięciu nie pozbawione logiki i racji,
W czasie kontroli
spekulujący przemilczeli jeden bardzo
punktów sprzedaży st\vierdzono
co następuje: znamienny fakt: był okres, gdy mąka
przede wszystkim
sprzedawcy mąki pobierają za kg. mą- pszenna nagle zwyżkowała i cena jej
ki pszennej tak jak przed 1 czerwca skoczyła z 55 na 75 zł. za 1 kg. i wtedy
br. - 75 zł., gdy tymczasem od 1·go żadnemu ze sprzedawców mąką nie
czerwca, jak wiadomo, w całej Polsce przyszło naturalnie na mvśl, by sprzemąka pszenna staniała i cena jej w Ka dawać ją według starej ceny kupna z
liszu wynosi 67 złotych za 1 kg. V.Jy- doliczeniem przewidzianej marży zakryto aż 10-ciu spekulantów mąką. robkowej.
Winni sprzedaży mąki po cenach:
Wszyscy oni tłumaczyli s.)ę niemal że
w jednakowy sposób: wiedzieli, że niezgodnych z obowiązującym cenni(Dz)
mąka staniała, ale przecież on:i. posia- k:i.em poniosą zasłużoną karę.

Cenne wykopaliska

W czasie kopania żwiru w Ostrowie I
Kaliskim robotnicy natrafili na bardzo
małej głębokości na dobrze zachowaną
Powia·
urnę gl:inianą z epoki brązu.
<lorniony o znalezieniu urny kierownik
tutejszej szkoły udał się niezwłocznie
na wskazane miejsce, gdz!e znalazł 2

zakończen ·e

dobrze zachowane urny z popiołami, 3
takiż
groty oszczepowe,
grot od strzały, 1 nóż 5. inne zabytki z
epoki brązu. Po zabezpieczeniu tego
miejsca polecił on wstrzymać dalsze
kopanie żwiru, a o odkryti:i.ach zameldowal odnośnym czynnikom.
brązowe

roku szkolnego
I

Według tych norm m :eszkanfowycn,
- jedna izba przypada na dwie osoby.
Projekt ten zostanie pr7 edłożony na
najbliższym pos iedzeniu 1\'t.iejskiej Ra·
dy Narodow;;>j i po zatwierdzeniu na•
bierze mocy u s lawy. Szczegóły gospo_.
darki lokalow ej i normy podamy do·
zatwierdzeniu ich przez
kładnie po
Mi ejską Radę Narodową.

Tymczasem musimy zwróc i ć uwagę
mieszkai1ców Kalisza, l~t6rzy posiadają
za obszerne mieszkania na bardzo wa·
a m 1anowic1e: w
żny dla r.i'ich fakt,
najbliższym czasie każdy z nlch otrzy
ma z Wydziału Kwaterunkowego we·
zwanie celem pr zeprowadzenia w o•
termini e dokwaterowania
kreślonym
sublokatora lub sublokatorów. Ci. którzy zost<'lną wezwani do spełnienia te·
go obowiązku, a ni e spełnią go w terminie przewidzianym , otrzymają współ
lokatora. którego wybierze Tm Wy·
diiał Kwaterunkowy. Jak więc z po"
'n ajlepiej już dziś
wyższego w i dać rozejr2'eć s i ę z3 współlokatorem takim,
któryby najbardziej pod względem usposobienia i sposob11 życia odpowiadał
głównemu lokatorowi.
Dodajmy na zakoó.czenie, iż podczas
sp'isów okazało się, że
sporządzania
jeszcze po dziś dzień około tysiąca o·
sób mieszka w suterynach.
Przed wojną w suterynach kaliskicn
wy"'
m:ieszkało około 20 tys. osób łącznie rodziny robotnicze i bezrobotni.
Prawo dosiedlania, jak'i.e przysługu·
je Zarządow~ Miejskiemu w Kaliszu
pO\vinno przyczynić się do tego, by
lokatorzy suteryn otrzymali jak naj·
rychlej odgowiednie mieszkanie.
(Dz)

Pożar wiatraka
Dnia 18 bm. we ·ws.'i. Biała, gm. Go•
dziesze wybuchł pożar w wiatraku, na
Pożar
leżącym do Knopa Antoniego.
zniszczył wfatrak oraz 1200 kg. zboża
500 tysięcy
t 200 kg. mąki wartości
zł.

Ja'K wynika z dochod zen ia, pożar po
Dnia 26 czerwca o godz. 10-e.i odbę
Jak już donosiliśmy naszym Czy teI-1 T. Kościuszki. Dnia 24 bm. od godz.
ti.ikom w związku ze zbliżającym się I 1~ , 30 - 18 w Paóstw. Gimnazjum i d'.ł si ę uroczyste akadem!e we wszyst- wstał na skulck palenia papierosów
przez cieślów. remontujących wiatrak.
kich szkclach.
zakończeniem roku szkolnego w dniu L iceum dla Dorosłych.

13 czerwca br. odbyły się pokazy .gimnastyczne ze~polów uczniowskich wszy
stkich szkół kaliskich na Stadionie
Miejskim.
Dnia 23 czenvca br. nasiąpj otwar·
cie wystaw szkolnych. Od dnia 21 do
24 czerwca odbędą się lekcje pokazowe w tutejszych szkołach: a więc dnia
21 czerwca od godz. - 10,35 w Państw.
Gimn. i Liceum im. A. Asnyka. Dnia
:22 bm. od godz. 9 - 10.35 w Państw.
GimRazjum i Liceum im. A. Jagiellonki. Dnia 23 bm. od godz. 9 - 10,35 w
Gimnazjum i Liceum S. S. Nazaretanek. Dnia 23 bm. od godz. 15,30 - 18
w Państw. Gimnazjum i Liceum im.

•

Wystawa prac uczniowskichI w-Przystajni

W poszukiwaniu odpow:i.ednicn bu- wieś nie różnf się niczym od :innycli
dynków na kolonie letnie dla dzieci w gminie Godziesze.
Zaintrygowani niezwykłym ruchem
nadprofo'.iańskiej wsi
do
wpadamy
Przystajni. Leżąca na skraju powiatu dzieci :i ludzi starszych przed szkołą
---------------------------------

Na s a I i

Przed
toczyła

s~dowei

Sądem Okręgowym w Kaliszu'
się rozprawa przeciwko Józe-

twarzy i ubliżała am. Na skutek jej doniesienia Niemcy zesłali do obozu koncentracyjnego Józefa Burcharda z Bla
szek oraz przeprowadzali rewizje w
mieszkaniach Polaków.
W wyn!iku rozprawy osk. Macliulska
skazana została na 3 lata więzienia z
pozbawieniem praw obvwatelskicn i
.
"
.
· .
hono_rowych na przec'iąg lat 3-ch oraz
konfiskatę majątku na rzecz Skarbu

fie Machulskiej, lat 28, zam. w Blasz-1
kach, pow. kaliski, oskarżonej o współpracę z żandarmerią niemiecką w o·
kresie 1939 - 1942.
Machulska jako kucharka posterunku żandarmerii niemieckiej w Bł~szMaturzyści
kach, wykorzystywała swą uprzyW1lejowaną sytuację, rabując polskim prze
Państwowego liceum dfa Dorosłych
kupkom towary i artykuły źywnościoW wyniku egzaminów maturalnych, we. W wypadkach oporu biła je po Państwa.
,
jak:ie się odbyły w Państwowym Gimnazjum i Liceum dla Dorosłych śwfa
clectwa dojrzałości otrzymali:: Czy·
żewska Anna, Chwilczyńskl Eugenli.usz,
Janiak Kazimierz, Kasprzak Telesfor,
Kostrzyński Bronisław, Matuszak RoKaliscy sędziowie na polu populaDnia 17. 6. 48 r. odbyło się w sali
man, Mikołajczyk Zygmunt, Smieja
Kl'.-rnego Sądu ryzacji prawa wśród organizacj:i spoWydziału
posiedzeń
Stefan, TkaStanisława, Sosnowski
Okręgowego w Kaliszu zebranie przed łecznych j robotników fabrycznych ma
czuk Roman, Wdowczyk Aleksy, Wit·
stawicieli wszystkich warstw społe· ją już poważne zasługi.
kowska Henryka, ZyźP~ewska Zofia.
Celem upowszechnienia znajomości
czeństwa kalisk:iego,, na którym omoRozdanie świadectw nastąpi w dniu wiono sprawy związane z akcją popu~ obowiązujących przepisów prawnych
zakończenia roku szkolnego t. j. dnia laryzacji prawa.
wśród społeczeństwa opracowuje się
w chwili obecnej szczegółowy plan
Olfrę26 bm.
pracy oraz projektuje s'ię specjalne
Zebranie zagaił prezes Sądu
gowego w Kaliszu ob..T. No~ak. Na- przeszkolenie pewnej ilości preJegenstępn:ie dłuższy referat wygłosił przed tów, którzy pod fachowym kierownicstawiciel Minis terstwa Sprawiędliwo- twem sądowników będą popularyzować
ści - sędzia Bubik. Poruszone tema- I pr~wo nie tylko w m'i.eśc: e lecz i na
M. W.
I wsi.
ty wywołały ożyw.i.oną dyskusję.

Popularyzacja prawa
na terenie Kalisza

·

W innej klasie zwiedziliśmy wystarysunków i prac p'i.śm:ennych dzieci, zapoznaliśmy się z 3-letnim zbio. rem redagqwańej i ·o zdobionej przez
dzi ecj gazetki szkolnej.
wę

AiiT"' i „i · t r q ,..iR : Rnłil'lz. ul. Marsz. StaUna 1.7. tel. 10-:tG T el. nocny 11-10. Godziny nrryjęć Redaktor
Zakł. 'Graf. Sp. Wyd. „P ras " L6dź, żwirki 17,
Naczelny 18-19. Sekretariat: 10-13

Wvdawca· Miejski i .Powiat owy l~ onute , l'PR w Kaliszu. R~rifl ;.,r:.iq i

·

powszecnną wcłiodzimy do wnętrza.
Trafiamy na otwarcie wystawy trzy·
letniego dorobku szkolnego uczniów
szkoły, liczącej. 155
:i uczennic tej
uczniów i 3 nauczycieli. Or~an1zator
tej wystawy ob. Skolimowski, który
jest jednocześnie nauczycielem zajęć
praktycznych, informuJe: nas . n~ w~t~
?ie, że główną trudnością w dz1edz1n1e
zajęć praktycznych jest brak . od~o·
w.iedniej pracowni. Gdy jednak zwte·
dziliśmy dział t. zw. robót ręcznych,
przyjrzeliśmy się wielu :vyprodukowa·
nym misternie przez dzieci ekspona·
tom z drzewa i b1aszlłnych puszek od
konserw, gdy zapoznaliśmy slę z pięk
nie wykonanym[ :z resztek starycn
materlałów śliniczkami, fartuszkami l
t.p. - byliśmy zd~mieni. To mnostwo
misternie koz'i.kiem: wyrzezanycn narzę
dz! i sprzętów kucliennycn leżącycli na
własnoręcznie przez dzieci zrb'ionych-:
stołach', te setki z puszek konserwowycn form do ciastek i babek sw!i.adczą dobitnie o zdolnościacn tutejszych
dziec~ 5. pracy nauczyciela.

·Nr 1'10
PREMIERA W TEATRZE KAMERALNYM
Gościnne występy Ireny Eichlerówny
W piątek dn. 25-go czerwca w Teatrze Kameralnym wystąpi po raz p'.erwszy po powrocie do kraju IRENA EICHLERÓWNA. Artystka odegra tytułową rolę we współczesnej
sztuce ,amerykańsk '. ego autora Maxwell Andersona „Joanna z Lotaryngii". Niezwykle
interesujący utwór stanowi nową wersję dramatyczną losów Joanny d"Arc, a zarazem odsłania mechanizm próby teatralnej, ukazując
w'.dzom reżysera i aktorów w pracy nad sztuką. Podwójna rola Joanny i kreującej ją aktorki M:iry Grey pozwoli znakami.tej odtwórczyni na rozw\ni(:!cie całej skali jej fascyn\ł
W rolach reżysera Jima
jącego aktorstwa.
Masters, oraz Inkw'.zytora wystąpi Stanisław
Daczyński. . Zespół amerykańskich aktorów i
bogatą galerię postaci z piętnastego wieku
odtworzy Zespół Teatru Kameralnego z Jerzym Duszyńskim, Januszem Jaroniem, Michałem Mel'ną, ·Adamem Mikołajewskim i Ludwikiem Tatarskim na czele. Kom{><lzycja
plastycma - Otto Axer. Reżyseruje Erwin
Axer. Kasa, czynna od czwartku w godzinach
od 11-ej do 13-ej i od 15-ej.

TIEATRJ/
TEATR WOJSKA POLSKIEGO
O godz'.nie 19-ej arpydzieło Szekspira
„OTELLO". ,
TPA Tlł 'POWSZECHNY
Dziś

o godz. 19-ej farsa francuska z
XV-go wieku "Mistrz Piotr Pathelin~ oraz
„Grzegorz Dyndała" Moliera w przekładzie
Boya-Żeleńskiego.

TEATR KAMERALNY DOMU ŻOŁNIERZA
ul. Daszyńskiego 34
Dziś ostatni raz farsa Noela Cowarda
„SEANS" w reżyserii Michała Meliny, i dekoracjach Jana Rybkowskie~o.
Te:i.tr „SYRENA" Traugutta 1
W środę dnia 23 bm. tylko jeden raz
Wielki Wieczór autorski pt.
„LADACZNICY Z ZASADAMI"
Stefanii Grodzieńsk'.ej, Władysława Broniewskiego, Jana Brzechwy i Jana Mink:ewicza.
Zapowiada: Kazimierz Pawłowski.
Pacz. przeds. o godz. 19 30 Kasa czynna
od godz. 10-13 i od 16-ej, tel. 107-78.

Teatr Letni „BAGATELA" Piotrkowska 94
W środę dn'.a 23 bm. o godz. 20-ej otwarcie ~ezonu letniego znakomitą komedią Verneuill' a pt.
„MUSISZ BYC MOJĄ''
z udziałem i w reżyst>rii Kazim'.erza Szuberta;
w pozostałych rolach: Jadwiga Baronówna,
Hanna '.Bielicka, Kazim'.erz Dejunow'.cz i Igor
Smiałowski. Kasa czynna przez cały dzień:
tel 272-70.
TEATR

KOMEDJT

MUZYCZNEJ

„LUTNIA"

Pi of rkowsk a 243
Dziś I codz. o godz. 19.15 „ROSE-MARIE'
romantyczna operetka w ? obrazach Otto He 1ba< hi'! ff-i? al hier?e f\O osób. - Chór
- fl'łlP' ·· Orkiestra. Bilety wcześniej do na··
bycia w Spółd11eln1 Artystów - Plastvków Piotrkow~ka 102, a od godz. 17-ej w kasie
teatru. W niedzielę kasa teatru C?ynna od
Qc>dz. t t.
Letni teatr „OSA", ul. Zachodnia 43, tel. 140-09
Godz. 19,45 otwarcie teatru letn iego I premiera rewiomontażu pt. „W ogrodzie przy pogodzie" z udZ:ałem całego zespołu.

N.INA

•

ADRIA - „Wilki Morskie", godz. 18,30, 20,30;
w niedz. 16.30.
BAJKA - · „Czarndziejskie Ziarno", godz.
18, 20, w nie.dz. 16.
BAŁTYK ·- ,.Zag._1hirme dni", godz. 16, 18 -~,
21; w niedz. 15.30.
GD!'NlA--„Proirr!rn Akfur>ln •1ści Kraj i Znr
Nr 17", godz. 11, 12, 13, 16, 17, 18, 19,
20, 21
HEL - (dla młodzieży) - „Timur i jego drużyna", godz. 16, 18. 20, w riieclz. 14.

Ze §portu

-

•
•
szosy,
SylWelki m.1slrzow
startu· ących dzis!ai w drugim po

W dniu dzisieiszym

wo~nłe . wyścigu dookoła

w Wars.zowie start do drugi ego, powojennego

Wyścig_u

Kolarskieg-0 Dookoła Polski, w którym obok kolarzy polskich startu1ą zespoły Szwecji,
drugi zespół CSR i Węgier.
Dzisiejszy, pierwszy etap, prowadzący z Warszawy do Olsztyna, wynosi 219 km.

Pietraszewski, GIZelal<, Gabrych i Czyż wraz z Wóicikiem I Stolarczykiem
Łódź w Wyścigu Dookoła Polskl.

reprezerttują

Z chwilą wyruszenia ze startu II-go po woj· n. e obojczyka).
rewelacyjny zwycięz
GRZELAK (Łódź) nie wyścigu kolarskiego dookoła Polski, zrób·
my krótki przegląd naszych czołowych kola· ca zeszłorocznego Tour de Pologne. Prawie
nikt go przed tym n ie znał, a potem stał się
rzy, startujących w tym wyścigu.
PIETRASZEWSKI (Łódź) należy do czoło- sławny na całą Polskę. Reprezentuje barwy
wej klasy polskich kolarzy. Liczy on lat 30, Łodzi, gdzie pracuje jako mechanik; liczy 27
z zawodu jest mechanikiem. Reprezentuje bar· lat.
WRZESI1'<SKI WACŁAW - z zawodu kreś
wy „Polsk iego Manchester'u". Pietraszew6ki
jest wart-0ściowym zawodnikiem zarówno na larz, mieszka w Warszawie: Startował · już
szosie, jak i na torze. W Tour de Pologne w przed w<;jną. Jest to wytrzymaly kolarz, rozroku ubiegłym zajął dalekie miejsce, na sku- porządzaiący nadto doskonałą końcówką. W
zeszłorocznym Tour de Pologne zajął 17 miejtek pecha, jaki prześladował go na trasie.
- Pietraszewski Lucjan - to pechowiec - sce. W wyścigu tym wygrał etap na trasie
Bytom. Wrzesiński startował w immówią o nim zgodnie jego- koledzy i działa- Kraków cze kolarscy. Łodzianin oStartując po raz pier- prezie w_;p-w, wygrywając dwa eta.py wszy w Czecho'Słowacji, uzyskał dobry wynik, do Zlina i do Wa.rszawy.
SIEMH~SKI ROMAN ;- pracuje w Warsza·
lokując się na piątym miejscu w ciężkim wy·
wie, jako urzędnik, ma lat 28. Pamiętamy go
ścigu na trasie Praha - Karlove Vary.
WYGLENDA WILHELM. lat 33, mie>Szka w wszyscy z zeszłorocznego Tour de Pologne, w
Chorzowie i pracuje w przemyśle chemicz- którym zwyciężył w wspaniałym stylu na tra·
nym. S!ązak dal znać o sobie dopiero w ub. sie etapu G:zęstochowa - Łódź. W ogólnej
roku w wyścigu dookoła Polski, w którym za- · klasyfikacji uplasował się na 12 miejscu,. o 9
jął dziewiąte miejsce, o 7 minut za zwycięzcą minut za zwycięzcą: Siemiński za]ął doskonałą
Praga, zajmulokatę w wyścigu Warszawa - Grzelakiem.
bezwątpienia jąc drugie miejsce w klasyfikacji indywidua!·
NAPIERAŁA BOLESŁAW najpopularniejszy pol'Ski kolarz. Pi>Saliśmy o nej.
RZEZ.NICKI MARIAN - handlowiec, lat 36.
nim zresztą już poprzednio. Jeszcze raz podajemy, że Napierała j~st dwukrotnym zwycięz· Mieszka w Warszawie. W roku 1939 w Wycą Wyśdgu Dookoła Polski z lat 1937 i 1939. ścigu Dookoła Polski zają1 drugie miejsce za
Rzeźnicki jest dwukrotnym. zwy·
CZYŻ (Łódź), z zawodu dziewiarz. Mieszka Napierałą.
w Łodzi, liczy 25 lat. Pochodzi z Wilna, zdo- cięzcą wyścigu o puc:har płk. Konarzewskie·
Trzy razy zdobył mistrzostwo woj. war·
był m:strzostwo Polski w wyścigu na przełaj go.
w roku bieżącym. Należy do najbardziej obie· siawskiego. W roku 1946 zdobył wicemistrzocujących kolarzy. Wybił się w wyścigu, or- stwo szosowe Polski za Klujem. Zajął on 14
ganizowanym przez Redakcję „Dziennika Łódz- miejsce w ub. roku w Wyścigu Dookoła Polkłego" oraz w Wyścigu do Morza", zajrn ijąc ski.
NOWOCZEK ROBERT - chorzowianin, ma
piąte miejsce. W zeszłorocznym Tour de Po·
logne zajał ósme miejsce, przed Wyglendą w lttt 28. Podobnie, jak i Wyglenda, wybił 6ię dopiero w ubiegły m roku w czasie Wyścigu Doczas ie o 22 sekundy lepszym.
KUDERT RYSZARD - warszawiak, z zawo- okola Polski. Zajął on wtedy 7 miejsce, o 2
du mechan [k, lat 35. Dobry >Szosowiec i toro- minutv 39 sek. za Grzelakiem.
z e:awodu ślusarz,
WOJCIK WACŁAW w'ec. Startował już przed wojną w barwach
lat 28. Reprezentuje barwy vVars1awy. Przeci„Okęcia".
w 194i' roku wygrał wyś<:ig Warszawa 1- wojenny kolarz, wy<:howanek „Okęcia". WójRadom - Warszawa, raz.grywany o puchar I ci]{ zajął drugie miejsce za Napierałą w Wy·
przechodni prezesa P.Z.Kol„ Gołębiowskiego. 1 ścigu do Morza w rnku 1937 na trasie Koło·
W Tour de Pologne w ze5złym roku zajął 21 • brzeg - Szczecin. Zdobył także wicemistrzo·
st\vo szosowe PolslCi w 1945 roku za Wiśniew·
m:ejscc.
.MOTYKA WŁADYSŁAW - pochodzi z Za- skim.
W zeszłorocznym Tour de Pologne nie etarkopam•go. Pra<'uje jako tokarz, ma lat 37. Mot,·ka je-st specjalist4 od górski<-h wyścigów . tował, gdyż był w tym czaf'ie za'V{ieszony.
Wó jcik może się poszczyc i ć zdobyciem
W ub. roku n' e startował w Tour de Pologne,
miejsca w wyściqu Warszawa gdvż przed wyścigiem uleqł kontuzji (ziarna- trz<>tiego
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w które!

znajdą pomreszczen~e
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ŁAZARCZYK

BOLESŁAW

(Częstochowa),

lat 36, z zawo-du wulkanizator, kolarstwo uprawia od 1928 roku.
PAPROCKI WALERIAN (Chorzów), lat 25,
z zawodu kontroler.
WOJCIP.SZEK (Łódź), lat 35, magazynier.
OLSZEWSKI TADEUSZ (Warszawa), lat 19
(najmłodszy kol.:trz), z zawodu zegarmistrz.
STOLARCZYK (Łódź), z zawodu kupiec,
mieszka w Rudzie Pabianickiej.

Bohserzu na PCK

Dzisiaj mecz

Tęcza

- •• Concordia''

ramach „Tygodnia" PCK drużyny botserskie „Concordia'' Piotrków
i „Tęcza" Łódź rozegrają bez..
interesownie mecz bokserski
we wtorek, 22 czerwca o godz.
13,30, na stadionie ŁKS.
Całkowity dochód na cele
PCK.
Miłośników sportu, człon
ków i sympatyków PCK zapra
sza na powyższą imprezę Komi tet „TYGODNIA" P. C. K.
Mecz ten da nie tylko pełne zadowolenie
sportowcom ale przyczyni się do zwiększenia
wpływów z „Tygodnia" P. C. K.
W

nowq halq

wszyscy sportowcy

łódzcy

alne oblicze, o hali nie wspomina się wcale, naszych Czytelników.
a przecie-i: oSprawa jej istnienia dla Łod1i, miaJak będzie wyglądała nowa hala sportowa?
sta może najbardziej usportowionego ze wszyto pytanie dają nam odpowiedź inżynie
Na
stkich miast Polski, jest sprawą wciąż paląca
i niezm iernie ważną, z tych też względów po- rzy - architekci: K. Lisowski i Sztaudynger.
stanow i l i śmy tą sprawą zaintere>Sować bardziej'
- Główna hala sportowa (w dalszym programie jest budowa całego z~połu budynków
składających się w je~en kompleks) posiadać
będzie kryte boi6ko o wymiarach 35 razy 65
1
metrów, otoczone z trzech stron trybunami, w
•
,
przeważającej większości siedzących, z czwarwysc~
tej zaś strony znajdować się będzie scena, któW ramach igrzysk bałkańskich w Buda-, prlly czym każde dziesiąte okrążenie było rą w razie potrzeby będzie można zamienić na
peszcie odbył się finał kolarskich wyścigów punkt?.w~ne, a ostatnie okr.ążenie lic~yło się
podwo1n1e. Polska wystawiła tylko Jednego trzy sale gimnastyczne.
.
.
- Po przeciwległej stronie boisk, poza trytąrowych . na dy~tans'.~. 4 .0QO m. Druzyna .po~- zawodnika Beka, podczas gdy Czechosłowaska zaic;ła trzecie m1e1sce za Czechosłowacją cia - czterech, a Węgry, Bułqaria i inne pań- bunami czołowymi, sportowcy i publiczność
stwa po kilku zawodników. W rezultacie Bek będzie mogła korzyoStać na miejscu z restaui Węgrami.
miejsce. racH. - kawiarni, z której również będzie mia~a zakończenie igrzysk . ;ozegrany został osiągnął sukces; zajmując trzecie
ła mezłą widoczność w kierunku sc:eny i boiswysc1g torowy na 60 okrązen toru (25 km), P:erwsze dwa miejsc.a zajęli Olesi.
ka. Lokal restauracyjny będzie łatwo dostęp·
ny dla publiczności ze wszystkich miejsc.
Opuśćmy jednak teraz ten miły lokal i idź
my dalej. Ponad nim znajdziemy część pokoi
12.04 Dziennik. 12.55 (Ł) . Chwila muzyki. 13.00 rzem" - felieton. 19.00 ('L) „Przegląd wyż k:ubowych (w których najprawdopodobniej
Audycja rozrywkowa. 13.45 Muzyka poważna szych uczelni w Łodzi". 19.10 (Ł) „CharJ.~s znajdą pomieszczenie wszy>Stkie organizacje
14 30 (Ł) •Z dzisiejszej pras!'· 14.3.5 (Łl Kon- Gounod" 19.30 ,,Emancypantki" - I odc. 'po- sportowe w Łodzi, dalsze zaś pokoje, przeznacert solistów (płyty) . 15.00 (Ł) Felieton spor- wieści B. Prusa. 19.45 Mmyka rozrywkow'1 czone na ten cel, będą umieszczone na piętrze
15 05 (Ł) „Zarazki pr'le~ączalne jako 20.20 Skrzynka techniuzna 20 .30 „Wieczór Se- od strony ul. Skorupki oraz w pasażach, przeŁowy.
czynnik chorobotwórczy'. 1515 (Ł) Interlu- renad" - Transm z Dziedz ' ńca Biblioteki Ja- rwconych ponad tą ulicą , w celu wewnętrzne
dium z płyt. 15.25 (ŁJ Skrzynka ofiar na rze~z q i ellońskiej w Krakowie. 21.30 Dziennik. 22.30 qo powiązania budynku głównego z gmachem
15.30 „Tygrys w kw iatki„ - audycja Muzyka taneona . 22 45 (ŁJ Koncert życzeń pływalni, której budow"ę jednak przewiduje
ŁRR .
planie.
słowno-muzycrna d:a dzieci. 15.50 Skrzynki\ lcz. I) . 22.58 (Ł) Omów. proqr: lok. na jutro. się w dalszym
Tak w głównych zarysach będzie się puedogólna. 16.00 Dziennik . 16.20 „Pollnaj kraj„ -- 23.00 Ostatn ie w i ad nmości. 23.10 Muzyka tapogadanka. 16.30 Popularny koncert muzyki neczna. 21 ?O Proqram na iutro. 23,30 (ŁJ Kon ..;tawiał plan nowej hali sportowej.
polskiej . 17.00 · (Ł) „Sebastian i Sława" - słu- rert żvneń (cz. IT) 0.30 Zakończenie audycj;
Imprezami. iak'e będa, się mogły odbywać
c:how isko. 17 ~:; „Gra w sz .v '-iy " . lR 05 „Ulu J i Hymn.
w tej nowej hali - zajmiemy się innym rabionee melodie". 18.45 „Jak zo s tałem pisa- o „026171 ,
zem.

le to było krzyku, lamentów i protestów,
gdy „Film Polski" wyrugował sportowców
łódzk ich z ich hali sportowej. Później wszyst·
ko ucichło - c.zas zrobił swoje ...
Dz;siaj, gdy budowa nowej bali sportowej
dz i ęki Zarządow i Mie jskiemu przybrała już re-
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Polacy na 111-1·m m1·eJ·scu
w

I

Polski

Praga, oraz Qstatnio - drugiegQ miejsca Warszawa - Radom - Warszawa, który był eli·
mi nacją do Tour de Pologne.
KAPIAK JÓZEF - liczy 34 lata, uprawia
kolaN'itwo od 1930 roku. Zawsze należał i nadal należy do ekstraklasy naszych szosowców.
Swieżo w pamięci mamy jeszcze jego ~!Il>l·:JIJ·
m.1 j ącą walkę o koszulkę leadera w Wyś:1gu
P: aga - Warszawa.
W 1937 roku zajął trzecie miejsce w T.1u1
de Pologne.
GABRYCH (Łódź) - mitStrz Bol6k! na rok
1936 w wyścigu górskim. W tym samym roku
zajął trzecie miejsce za Klujem i Rzeżnickim
w mistrzostwach szosQwych Polski.
Gabrych doznał w roku ubiegłym nieszczę
śliwego WyPadku w wyścigu, rozgrywanym o
górskie mistrzostwo Polski w okolicach Szklar
skiej Poręby. Kolarz ten jest rownież dobrym
torowcem.
jeden z kolarzy ze starszej ge·
LIPIŃSKI neracji. Liczy lat 40. Jest zwycięzcą Tour de
Pologne z roku 1933. Zajął trzecie miejsce w
razy
Najwięcej
Wyścigu Dookoła Rumunii.
startowa! w Wyścigu Dookoła Polski.
Dla uzupełnienia podajemy jeszcze krótkie
dane dotyczące mniej znanych kolarzy:
BUI<'OWSKI BOGDAN (Warszawa) - lat 29
z zawodu tokarz.
JANKOWSKI MARIAN (Wrocław), lat 27,
_z zawodu handlowiec.
MICH STEFAN (Watszawa). lat 27, z uwo·
du monter.
W ANDOR WŁADYSŁAW (Kraków), lat 35,
z znwodu handlowiec.
PIEGAT SlJlFAN (Warszawa), lat 28, 'Z uwodu dziewiarz, startuje od 1936 roku.
BAŃSKI KAZIMIERZ (Warszawa), lat 36,
z zawodu handlowiec, kolarstwo upraw:a cd
.1933 roku.
SAŁYGA (Łódź), lat 25, 'Z 'Zawodu ezofer,
~olarstwo uprawia· od roku 1947.

Sztnudąnąer

Zapoznaiq nas

wyścigu

ko
z
dodatek
- „Synowie",
MUZA
- WarPraga
Warszaw.a
larsk:ego
.
szawa, .gopz. 18. 20; V'{ niedz. ' 16.
POLONIA _ „Rosanna !;iedmiu "l{siężyców„
godz. 16, 18.30, 21, n '. edź. 13.30.
„Aleksander Newski''
PRZEDWIOSNIE godz. 18, 20,30, w 'niedz. 15.30.
ROBOTNIK - ',.Życie Emila ' Zoli„, godz. 16.
lŚ,30, 21; w · ri iedż. "13.30.
ROMA - „Bohaterki Pacyfiku", godz. 18, 20,
w niedz. '16.
REKORJ:l _ „Rywal Jego Krófewskiej Mości",
godz. 18,30, 20,30; w niec\z. 16,30.
STYLOWY - . „Mściwy Jastrząb", godz. 16,
18,30, 21; w n '. edz. 13,30.
$WIT .:...... „PygmaHon", · godz. 18,30, 20,30; w
niedz. 16,30.
TATRY (w ogrodzie) - „Rosanna siedmiu
ks'.ężyców", godz. 15,30, 18, 20,30; w niedz.
la-ta.
„Serenada w dolinie ·hńca"
TĘCZA godz. 17, 19, 21; w niedz. 15
„Casablanca'", godz. 17, 19, 21; w
WISŁA niedz. 15.
„Gasnący Płnmień'', godz
WŁÓKNIARZ 15,30. 18, 20.30; w rued? 13.
7„~· · '·' - -~ ,-'ln1"' ~~-'~ ''i 17 qr
WOT ,N0"°
Nri w"''!n nrleanu"
, Ph·m !.
lACHĘ·r A __ godz. 16, lS 30, 21, niedz. 13 30
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