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uch Wałom konferencji londyńskiej
przec1"W"
Wymiana not międży Warszawą a Francją
WARSZAWA PAP. - Na notę po.16.ką w
spraw'. e uchwał konferencji londyńskiej oano·
śnie Niemiec, złożoną przez .ambasadora R. P.
w Paryżu dnia 17 czerwca 1948 r., w minister·
11twie spraw zagranicznych w Paryżu, rząd
polfk; otrzymał odpowiedź, którą podajemy w
obszernym streszczeniu:
R?ąd franCo.I~ki podziela pogląd rządu pol·
sl:''eqo o wspólnocie interesów Franc}i i Pol·
sk! w odniesieniu do zagadnienia niemieckie·
go oraz uznaje prawa Polsk~ do pełnego udz!a
łu w uregulowaniu tego zagadnienia, wyw"dzą
ce się z jej interesów i ciężkkh doświadczeń.
Rząd francuski jest również nrzekonany, że
różnice ?:dań pomiędzy obu riądami w sprawie
prol:>lemu n iemieckieqo mogą być usunięte w
dro •he nerzowPj d'rsku$ji.
Zdan.iem rządu francuskiego „rozmowy" lon·
dvń"kie stały się nie?.będne wobec niemożli·
wości osiąqnięcia por<rzumienia w łonie rady
rn;n;str6w spraw "Zagranicznych. Wobec braku
tak'ej zgodv nie-zbęrlnym stałn się „prowizory
czne porowmienie" tych mocarstw okupacyjnych. ktńrP potrafłv os'ąqnąć p-0rozumienie.
P<Jd7.ia! .Pnrop..,. i Niemiec nfe został spow'>dnw;inv knnferencią londvńską, która zmuszo·
r a bvła tvlko nwzqlędnić i5tnlejąc~ 11ytuację,
f,r dz,i ał 'LOS.ta} nafomiil"'t, zdaniem rządu fran·
(.'1J<;k'eon. 1;poworlow>mv przez te kr!l fe. które
orlm6wiłv Eiweqo uczestnictwa w marsha!low·
~·<:m „planie o.dbudowy Europy".
PoniPwa7: rz11rl polski od.m6wił sweqo udtla·
łu w tvm planie, nie T1ow:nnv ao obecnie dzl·
,
w ir knnsekwencie jego odmow'y.
Rząd francuski nie po1'lrlela oceny rządu
polskieqo, odnN«7.ące1 s.ię d<1 ,;prgoramu usta·
lone(TO w Loncvnie", Rząd francuski zdaje M·
0
sprawę te znaczenia problemu be7,pleCZ•'ń·
"'
!"twa i zdaniem jeqo postanowienia londyńskie
dotyczące organizacji poHtycmej Niemiec, kon
troll Zagłębia Ruhry i samPj „istoty bezpie·

niem:eckiego na współpracy wszystkich mo·
carstw i ich porozumieniu, w uwzględniającym
interesy wszystkich krajów bez.pośrednio zain
teresowanych w rozstrzygnięciu zagadnienia
niemieckiego, a w tej liczbie Fxancji i Polski.
Wobec tego nie jest zrozumiałym dla rządu
pol~kiego stanowisko rządu francuskiego, że
nie udało się .uniknąć odrębnego porozumie·
nia dowolnie dL\1ranej grupy państw.
Zdziwienie rządu polskiego jest tym więk·
sze, że rząd francuski usprawiedliwia zawarcie

przyniosły wiele uzgo·
dnicnych postanowień, które są przekonywu.;ą.
W. tym stanie rz~zy .t rudno jest pogodzić oś· cvm dowodem, że porozumienie w kwestii nie·
wiad.czenie to z faktami, a w S'l.CZególnoścl z mieckiej jest możLiwe.
Niestety, jednak realizowanie poilityki jed·
ostatnimi pociągnięciami politycznymi rz1du
nostronnych aktów w zachodnich strefach oku
frdt><:uskiego.
Zdanięru rządu polskiego osiągalne jest ró· pacyjnych Niemiec w okresach pomiędzy ses·
wniei uzgodnienie de<:yzji między uczestillka· jami Rady Ministrów Spraw Zagranicznych, a
mi Rady Ministrów Spraw Zagranicznych. Ob· zwłaszcza · po grudniowej konferencji Rady w takiego porozumienia faktem, że niektóre kra·
rady Rady Ministrów Spraw Zagranicznych Londynie, podważało uzgodnione poprzednio je nieprzystąplły do t. zw. E. R. P. (skrót ten
W'} wszystkich etapach 'J)rac tej instytucji aż postanowienia.
oznacza plan Ma1shalla).
Rząd polski opiera swe zaufanie w możliwo·
do konferencji l~dyńskiej w grudniu 1941 r.
W związku z tym rząd polski musi podkre·
problemu
włąci.nie. jak rówilież prace Sojusznicze; Ila- ści słusznego i trwałego rozwiązania
ślić, że t. zw. E. R. P. jest wynikiem inicjatywy
111111111111111111111111m111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111u111u11111111111111111m111111;1•. jednego tylko mocarstwa, do które; każde

że. rząd francuski poszedł innq dra·
gq, pomiiając konsultację z rządem polskim.

zdziwienie,

Delegacja
przybyła

dy Koutroli w Berlinie

państwo może się ustosunkować zgodnie z wła
sną oceną tego planu. Wobe<: tego rząd po.I·
ski nie może żadną miarą zgodzić się ze sta·
nowiskiem, że nieprzystąpienie do t. zw. E. R
P. może ograniczać kraje bezpośrednio zcun·

rządu Bułgarii

wczoraj do Warszawy

WARSZAWA PAP. - W dniu 7 bm. przy·
była do Warszawy rządowa delegacja bułgar·
ska pod przewodnictwem Bonie Petrawslc!e·
go, wiceministra handlu d aprow.izacji ludowej republiki BułgarLi.
Celem przybycia delegacji jest zawarcie nowej umowy handlowej w ramach porozumie·
nia o współpracy gospodarczej i wymianie to

warowej na okres pięcioletni, podpisanej ptze2 teresowane w kh prawach w odniesieniu do
uregulowania problemu niemieckiego. Taka in
oba rządy w dniu 3-0 maja 1948 r.
W rozpoczynających się rokowaniach będą terpretacja E. R. P. usiłuj~ nadać mu bezzasa·
dnie charakter czynnika nadrzędnego w sto•
podsumowane dotychczasowe rezultaty obro· sunku do wiążących umów międzynarodowych
tów towarowych na podstawie istniejących u· odnoszących się do likwidacji stanu wojny w
mów i ustalone podstawy znacznego posze· Et.ropie.
(Dokończenie na str. 2-ej)
rzen:a wymiany towa:owej na przyszłość.
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Narady w Moskwie ·l rwajq·
Wysłannicy państw

zachodnich oczekujq nowej wizyty u

Mołotowa

Istnieje możliwość, że spotkanie nastąpi w ta~ ' m' Wielkiej Czwórki zostało poddanych
MOSKWA SAP. - Ambasadorowie zachod·
~zw117.an i-0m.
nich mocarstw w Moskwie oczekują nowej medż·ielę.
w:zyty u radzieckiego m1nistra spraw zagra.·
Jak słychać, po dwóch długich konferen·
LONDYN PAP. - Osobisty wy'słannik Bev1·
nicznych Mołotowa w poniedziałek albo we ,- ~ h, pierwszej z generalissimusem Stalinem na. do Moskwy - Roberts, przesłał już do
wtorek, w celu kontynuowania rokowań w 1 drugiej z ministrem Mołotowem, wsrystk!e, LQndynu sprawozdanie z przeprowadzonej w
snrawie konferencj.i czterech mocarstw.
alb.:i więlcs1ość problemów l!Wiązanych ze. zwo piątek w towarzystwie ambasadorów USA 1
Francji ponad dwugodzinnej konferencji z mi·
0
nistrem Mołotowem. Raport ten jest obecnie
studiowany przez rząd brytyjski.
W kołach politycznych przypuszcra się rów
że Ja.kkolw1ek ogólna zgor!a co do uregulo·
nież, że raport Robertsa był przedmiotem sperozpoczyna dzisiaj obrady w warszawie
wama problemu n.iem1eck1ego jest bardziej po
cjalnej konferencji u szefa wydziału niemfec·
żądana od „częściowego rozwiązania", to jed·
WARSZAWA fAP. - Z uwagi na to, że sze rtcwa konfli!rencja młodzieży pracującej repre kic-- · ~ w Foreign Office - Stranga z udziałem
naK w braku takiej zgody, decyzje londyńsKie,
dotyczące zachodnoch stref N1em1ec przynoszą reg delegacji na międzynarodową konferencję zentować będzie ogól młodzieży pracującej C<l ambasadotów Stanów Zjednoczonych I Fran·
cji.
zarowno Polsce jak 1 Francji gwarancje, kt6- młodz.ie'iy praoującej ma przybyć jeszcze w 1egu świata.
Komitet przygotowawćzy międzynarodowej
re polepszają obecną sytuację l ułatwią :oz· godzii.nacb przedpołudniowych w niedzielę 8
bm. Międzyna rodowył r<;omitet l'r~ygotowa~r. bn!crenc.fi młodzieży pracującej % o~urzentem
w1ązarµe <;atokształtu 2agadmenia.
Dma 7 sierpnia 1948 r. charg.e d'affa.ires am· ckzy postanow prze ożyc ~roczysdtosc otwarcia p1ę1m·1e metody ame>rykaf!sk·l ego departamen
onferencji w sali „Roma' z go z. lO·ej rano !11 ~rc;,riu, który odmówll poszporMw na wybasady R. P. w Pa,ryzu Ogrodzińs.ki złożył dyAmerykańsk ·eł Partii Komunistycznej
/azj ao Warszawy delegacfl młodzieży ame·
rektorow1 generalnemu dla spraw polLtycznych na godz. IG-tą tegoż dnia.
JORK PAP. Na kongresie Amerykań
NbWY
Otwarcie 1rnnierencji. poprzedzone będzie rvkortEkiej oraz włoskiego mf111tsterstwa spraw
w MSZ. w Pa.ryżu Couve de Murvi.Ue notę rzą·
przemarszem on:e:z: •1lice miasta. Wezmą w nim i1qr'JJ11icznych, wzorującego swe postępowanit skiej Partii Komunistycznej, dokonano wyboru
C:IJ polskiego o n.astępuiącym brzmieniu:
włada partyjnych na rok najbliższy. Wi\irm Fo
Rząd polski przyjmuje z ~adow<;>le.ruem do udział delegacje młodzJeży o.koło 50 krajów na mftodach departamentu stanu USA.
.Delegacja młodzieży włoskiej w zWiązku 7. ster zachował stan..,w·sko pnew'>• i, "'
wiadomości, że rząd francuski podziela pogląd oxaz deJegacje młodziieży Ylls.lt!ej.
Przemarsz odbędzie się oa ~asie: Wybrzeże wyja7<!em ao Warszawy l!la obrady ikonterencj> partii podobnie jak Eugene Dennis - generał
r-- du polskiego o zbieiności interesów obu ;0a
szych kxajów w odnlesieniu do problemu Il!e· KościuszkowskiP.,. Dobra, t11<i.na, Książęta. Pl. m.<11a wielkie trudności paszportowe ,a nawet nego sekretd La
Postanowion o tto przeć kand vd ·' t urę W allace ·~
mieckiego i należycie ocenia prawa Polsk,i, wy Trzech Krzyży, AL S~'tlina., Piusa 11, Man~zał· Jej człcnkowle byli przez peW1en czas aresz<'l·
'c.ch
h wyh ~· h
wodzące się z jej interesów i poniesionych kowska, Al. Jerozolimskie, Poznańska - do w'ln·. Trudności te jednak zostały prz.ezwyc1ę a w listopa d
une J delegacja mloqzfeży włoskie/ przybyło
o.fiar, do uczestnictwa w rozwiązallliu zagadll:ll- sal.i „Roma".
OC' dnia 7 bm. więks;ośl: delegatów zagra· w ;J:4tek 6 bm. do Warszawy. Natomiast spo·
nia niemieckiego.
Podzielając również "Pogląd rządu francuskle ,.onych przybyła już do Warszawy, pozostali ś16cJ młod-zieży amerykańskiej w Jcontere:lcji
RZYM PAP. - Jak komunkuje agencja Elef
go, że różn.ice mi ędzy oboma nMzymi r~ąd~llri delegaci są Jeszcze w drodze. Tak więc mimo wezm!'ł udział tylko cl delegacl, którzy w m:>·
w !lliektórych kwestiach, dotyczących ~1em1~ trudności stawianych w niektórych krajach mE1:c1e powzięcJa przez Departament St.:rnu teri El!ada armia demokratyczna przystąp i ła po
odmówienia pru;izportów de/Pqaforr: silnym przygotowaniu artyleryjskim do wielkie
dałyby się usunąć w drodze rzeczowej wym~~ pr~ez czynnik! oficjalne delE!9acjom wyjeżdża· ctec:vzj1
ny zdań, rząd polski jest zmuszony wyrazie •arvm 11'1 obr111hr w;„-c7a•vsk1e ·- mtectzvn•ITO· znajdow(l/i się poza granicami Stanów Zjedn. go natarda w rejonie północnego Pi;idusu. Od
dzi ały af.akujące zdobyły sq;ereg mie j scowości
11-ll!l-lllł-1111-llll-llll-llłl-lll-lllł-llll-llll-lll-llll-llll-llll-lłll-lllł-llll-1111-llll-1111-1111-llll-ll
w reonie Volia - Nikoleri - Alevltsa.
Niemniej gwałtowne walki trwają od kilku
dni w południowej i południowo - zachodniej
<:ześct frontu Grammos.

świata
~~i~~:~.~a::::k~ :::::;a::,;ro::p:~n~:::·. Młodzież pracująca całeao
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Zakończenie

.Zacięte

kongresu

walki w Grecji

Konlerencja dunajska prZyjęła projekt ZSRR Nowy rzqd Holandii
w sprawie leglugi · na Dunaju

BELGRAD (PAP.). Na ostatnim poSledzeniu konferencji dunajskiej, poświęconym dyskusji nad projektem radzieckim nowej kon.
wencji w sprawie żeglugi na Dunaju, WYStą
piła przedstawicielka Rumunii, Anna Pauker.
Delegatka rumuńska zaznaczyła na wst~
pie, że nowa konwencja powinna uwzględnić
całkow'.cie sytuację polityczną, która powsta·
la w basenie Dunaju w wyniku drugiej wojny
światowej. Najważniejszą cechą tej sytua-::ji
jest to że narody naddunajskie przy pomocy
Związku Radzieckiego stały się całkowicie
wolne i n1ezaldne. Projekt radziecki odpo·
wiada tym wymaganiom, albowiem zapewnia
awobodna źedwre na Duna.Ju przy poszano·

waniu praw suwerennych państw naddunajskich i uwzględnieniu interesów wszystkich
krajów.
W zakończeniu dyskusji wystąpił szef de
legacji radzieckiej Wyszyński. Reasdmując
wyniki dyskusji, WyszYński stwierdził, że
konferencja WYrazila całkowitą jednomyśl·
ność co do tego, ażeby na Dunaju została u·
rzeezywistniona swoboda żeglugi, zgodnie z
odpowiednimi artykułami traktatów pokoJo·
wycb z Rumunią, Węgrami I Bułgarią.
Stanowis~o mocarstw zachodnich ce.ęhują
sprzeczności, gdyż ·mocarstwa te z jednej
str"ny potwierdzają uchwały uprzednie w tej
sprawie, a z drugiej znów strony wysuwają
propozycje, które w. Istocie sprowadzają zna

HAGA. Przewodniczący wyższej izby holen
Schaik
derskicb stanów generalnych listę
przedstawił regentce księżnej Juliannie
członków nowego rządu. którego premierem
jest przedstawiciel partii socjaliS!tycznej Drees.
W skła:i rządu wchodzi 6 katolików. 5 socja
listów oraz 3 przedstawicieli mnieisrych uqru

van

uchwał

do zera. Poddawszy wyczerpującej analizie argumenty przytoczone
przez delegatów USA, Francji i Wielkiej Bry·
tani!, szef delegacji radzieckiej wykazał że
pretensje mocarstw zachodnich są. ca.łko~cłe
nieuzasadnione.
Po zakończeniu dyskusji odbyło się głoso
wani~ nad wnioskiem delegacji jugosłowiań·
skldeJ,' która zaproponowała przyjęcie projektu radzłecklego za podstawę nowej tmnwencji. Większością '1 głosów przeciwko t kon
ferencJa uchwaliła wniosek jugosłowl.ański
.
.
F
ra?CJ~ głosowała ~rzec1w, Stany ~jednoczo·
ne 1 ~1elka 'Brytania wstr73mały s1e od gło·
sowaruL
czenie tych

/

powań.

Niespokojna Ameryka Środkowa

j

LONDYN PAP. - Agencja Rautera donosi z
Panamy, ie rząd tam1:e3szy '>'lysła,ł posiłki. woj
sskkaomw1~ namogrz.al1nwicoęs·C'l~o1· starik·i· w zwp.ązku z lpogło
nwazJt na anamę. nwao
zja ta ma być rzekomo przygotywana przez
zwole!"lików panamskiej partii rewolu~}neJ,
<>Fganiz~ących się w s"siedlllm kraju.

Porywacz e polskich dzieci
llfali 6JieH1olnicq nie,niechich •• rodziców'-'-. Dłoczeqo władze
brqtqjskie utrudniają poH1rót nieletnin1 repatrianton1

Wwilli jednego z moich

(Od specjalnego korespondenta

11Głosu")

Amery- dują, wbrew wszelkim przepisom praw Judz· I Korzystają więc niemieccy „rodzice" _z fal- I Cały Scotland Yard byłby na nogach, pall•
kanina, wybuchł pewnego dnia popłoch: kich, wbrew woli swych rodziców i często, szywych metryk dla dzieci, wystawionych im cja amerykańska penetrowałaby dom za do.
córeczka jego, zresztą urocza pięcioletnia gdy chodzi o najmołdsze, bez ich własnej wie- jeszcze przez RUSHA IUrząd do spraw rasy i mem, zaś w stosunku do „kidnapperów" Z84J
dziewczynka, wyszła podczas nieobecności ro· dzy. Nasi rewindykatorzy opowiadali mi, że osiedlenia) i chronią w ten sposób swoich sfosowanoby najcięższe kary. Tak uczyniliby
dziców z domu i... zniknęła. Zrozumiała była w swych wędrówkach po terenie Niemiec małych niewolników przed polską interwen- n:ewątpliwie Anglosasi, gdyby chodziło o dzie
rozpacz rodziców i naturalna też chęć pomocy napotykali na dzieci niewątpliwie pochodzą- cją wmawiając przy tym, komu potrzeba, że ci ich narodów.
w poszukiwan;ach, jaką okazano im ze ce.z Polski, które jednak już ani słowa po poi nie' należy odsyłać polskich dzieci do kraju,
Gdy chodzi 0 dzieci polskie. o dzieci Naro·
wszystkich stron. Uruchomiono o<lrazu kilka sku nie mówiły. Dzieci te nosiły niemieckie gdzie panuje ustrój demokracji ludowej, a du który najwięcej poniósł ofiar w wojnie z
wyposażonych w radiotelefon aut policji woj
nazwiska i im:ona i z wielkim jedynie trudem więc ten sam, który ośmielił się zawładnąć hitleryzmem stosowane są, niestety, zupeł·
skowych, na miejsce zjechali natychmiast ofr udawało si ę je wyrwać z niemieckiego otocze ,odwiecznie niemieckimi" ziemiami nad Odrą nie inne zas~dy, których niesposób inaczej na
cetowie amerykańs cy, rozgłośnia w sektorze nia i przywrócić prawym rodzicom.
i Nysą.
zwać jak utrudnianiem pr cy rewindyka+oamerykańskim Berlina otrzymała polecenia
Nie dziwię się Niemcom, że tak czynią, bo rów 'którym nie.r zadko uniemożliwia si ę wy·
0
ewindykatorzy mówili mi również labi. ich znam i wiadomy mi jest ich stosunek do konywan '. e ich czynności przez zakaz wjazdu
nadawania co kilka minut odpowiednich ko·
ryncie formalności. jaki musieli przeby· nas, ale zdumiony
t
·
munikatów, słowem uczyniono wszystko, co
byłem i jes em stanowi- do strefy.
·
wać,
zanim udało im się od władz danej stre· skiem władz okupacyjnych. tych władz, któ·
*
można było i co należało uczyni ć w tym wyfy uzyskać zezwolenie na zabranie dziecka, re z jednej strony uznają grabież dzieci za
padku.
* *
Polskie dzieci wciąż jeszcze przebywają w
Tymczasem, mała sprawczyni ca.lego tego jak n:ejednokrotnie spotykali się z twierdze· zbrodnię, z drugiej jednak, bardzo niewiele
zamieszania po kilku godzinach zjawiła się niem, że w domu niemieckim dziecku , żle się czyni ą dla wykrycia i ukarania zbrodniarzy Niemczech! Tak długo trzeba o tym powtarzać, tak długo ponawiać żądania zwrotu, tak
sama do domu w towarzystwie dzieci memiec nie powodzi" i, ja!{ nieraz trzeba bylo uży- j zwrócenia dzieci rod~icom.
*
*
długo interweniować bodaj na terenie ONZ,
kich z którymi poszła się pobawić w przyle- wać całej argumentacji prawniczej i... dyplo·
powracam do wy;adku opowiedzianego póki gubernatorzy Niemiec zachodnich nie
gają~ym do naszej dzielnicy lasku. Ojciec matycznej, aby takiego, czy innego urzędnina wstępie : dla od~alezienia jednej zechcą w stosunku do zaginionych dzieci polodetchnął z ulgą, matka popłakała z wraże· ka mocarstw okupujących skłonić do zezwodziewczynki amerykański ej uruchomiono poli skich użyć przynajmniej takiego aparatu po·
nia auta policyjne odjechały, sąsiedzi roze· ..lenia na repatriację.
szu' si ę do domów i wszystko zakończyło się,
Motorem całej tej akcji są niewątpliwie cję, wojsko i radio. Wyobrażam sobie, coby szukiwań, jaki zastosowano dla odnalezienia
jak w amerykańsk i m filmie, happy-endem.
N:emcy, ci Niemcy, którzy chcieliby już dziś się dzi ało, gdyby nie jedno, ale kilkadzie· jednej małej Amerykanki na ulicach Berll·
Fak'· wy żej op'. sany wydarzył się przed kil- kontynuować dalej dzieło zniszczenia Słowiań siąt tys ięcy dz'eci amerykańs kich i ;;mgieł · na.
koma m i es i ącami. J e żeli go dziś jeszcze przy szczyzny, zapoczątkowane przez Hitlera, a skich znalazło s ię nagle w łapach niemiecBerlin, w sierpniu.
pominam, to dlatego, że jestem pod wraże· uwi eńczone - kresem German ii.
kich porywaczy.
Leopold Marschak
niem innego, świeżej daty faktu, w którym ll-llll-llll-llll-llll-llll-1111-llll-llll-llll-1111- llll-llll-1111-llll-Jlll-1111-1111-1111-llll-ll ll-llll-lllljednak chodziło już nie o małych obywateli
Stanów Zjednoczonych ale o dzieci polskie,
Oto p"Ociąg, który przywiózł do Hannoveru
repatriowane z Polski dzieci rodziców ruemiec
kich, mi ał zabrać z powrotem dzieci polskie,
który pisał takie piękne wiersze. Płakałem downik polski - zdetronizował ostatnie-wciąż jeszcze błąkające s i ę wśród niemczyznad Urszulką, marzyłem „pod lipą". Gdy go księcia - biskupa Siedlnickiego - i
ny. Pociąg ten odjechał , niestety, pusty, gdyż
już byłem starszy z tej właśnie książki na- mianował na
jego miejsce pierwszego
na punkt repatrfacyjny nie przyprowadzono
uczyłem się g-ry w szachy i starsi koledzy Niemca niejakiego dziekana Josepha
ani jednego polskiego dziecka.
wyśmiewali się ze: mnie, że mówiłem „rach" Knauera.
Czyżby już ich więcej w Niemczech nie by- zamiast „pionek", ze mówiłem „popy",
Przemyślny Grzegorz XVI Capella.ri wiJANA
ło?
„rycerze" itd.
dząc oburzenie kleru polskiego oskarNiestety! Nie wszyscy polscy rodzice byli
Potem przyszły właśnie rozmowy o tym, żył księcia biskupa Siedlnickiego o here·
co napisane było pod linią. Wyjaśniło się, zję i nazwał go „wyznawcą Lutra". Siedltak szczęśliwi, jak mój amerykański sąsiad :
że „w 'Wro cławitl" to ZNJ"7." w .,,,;~'· ri<> , nicki bronił się rozpaczliwie,
jemu nikt dziecka z ·domu nie uprowadził i
ale rozkaz
gdzie drukowano tę polską książkę. W Wroc· Rzymu, wydany na wyraźne życzenie krónikt nie starał się je ukryć, a do odnalezienia
•
ławiu miescie, które ukra<ill Polakom la pruskiego - nie mógł być odwołany •
- miał do dyspozycji cały potężny aparat
Proza.
Wierszem
Niemcy.
policyjno·tecbniiczny. Rodzicom polskim i
Pierwszy niemiecki bis'.mp za.siadł na stol·
cu wrocławskim.
tym w miastach, i tym po wsiach, i ty~ w
:że Niemcy ukradli Polsce Wrocław
obozac. dzieci odbierane były przemocą lub
Wówczas to biskup Siedlnicki nazwał
wie o tym dziś każde polskie dziecko. Nie Grzegorza
p od~tęp e m i przez zbrodniczą organizację SS
XVI - „szatanem" i przeszedł
% Popiersiem Autora.
trzeba nawet wiele przypominać samym naprawdti na.„
RUSHA kierowane do rodŻin zastępczych
protestantyzm.
Niemcom.
Leży
oto
przed
nę.rni
„Konversa(główń i e hitlerowskich) aby z polskich nie·
tions-Lexikon"
Brockhausa,
wydany
w
roI
bieskookich chłopców wychować nowych żoł·
·-_·. 3) !H., l'Ótn:wroctaw (l;t. Wratislavia). ~a·n~fl
'ku 1898 w Lipsku. Szukamy cierpliwie, co
daków dla fuehrera . Do długiej listy zbrodni,
tłobt ber 1Jreu{l •.~rouin3 15d)leflen fomie bes !Re111
. też Niemcy pisali przed pół wieki~m o tym
.
: !Be3. unb łatb. !Sistums m„
popełnionych wobec Narodu Polskiego, hitle·
polskim
mieście.
I.
.
ameite E>ta'ot bet lJreu{l. illlol\I
rowscy najeźdźcy dołączyli jeszcze jedno nik·
Na stronach od 508 do 515 czytamy o
. <ird)ie, fl\nigl. !Hef1ben3jtabl
czemne łajdactwo , jakim była grabież dzieci,
tym Wrocławiu co następuje:
· unb 15tabtfrei5, Hegt 51° 7'
porywanie ich z tlomów rodzicielskich, z ich
„B" po polsku Wrocław, ~o ł~cinie
niirbl. !Sr. unb 17° 2' ilftl. '?.
własnej Ojczyzny.
„Wratislavia". Początki miasta s1ęgaJą rolion@reenniid), in 112 mS)ó~t
ku 1000, kiedy to zbudowano tutaj polską
nwry kań s ki gubernator w Nieivczech, ge(Oberf\)iegel), in einer meiten,
katedrę biskupią. Dokoła katedry poczęły
nerał Clay, określił
kidnapperstwo" jafrud,tbaten un'o mo~lbebai~
rosnąć domki i domy po siedemnastu
ko jedno z najgorszych' przewinień które
ten ~bene, iu beiben Eeitrn
latach
powstało
małe
miasteczko,
które
bymógł jeden naród popełnić w stosu~ku do
ber fd)iftbaren Ober, an bet
v W1t.lłELM11 80GuM1t.11 ł'o.11N„ .
ło z pochodzenia (urspruenglich)
polskie
·.~nmfm'ouna ber O~fou ln bieielbe, . 567 km non
drugiego. Stw'. erdzenie gen. Clay'a nie wy·
i rozwijało się pod pieczą polskich biskumaga chyba żadnego potwierdzenia, ale„.
I 8'l 5pów. Polacy zbudowali koścfół „Panny MaDlaczegóż to w takim razie tyle trudności
Na herbie Wrocławia - reprodukowarii" i „świętego Wincentego na piasku"
napotykali nasi delegaci w strefach anglosanym w tymże „Leksykonie" Brockhausa
Zawsze marzyłem o tym m1escie. Tak (Sankt Vincenz auf dem Sande) W roku obok orła, lwa i świętych widzimy również
skich doką,ó udali się właśnie na poszuk1wa·
nie dzieci polskich. Dlaczego w Hannowerze się złożyło, że to właśnie Wrocław był 1163 Wrocław przechodzi pod :12anowanie dużą literę „W" co oznacza „Wrocław:" ierwszym po Lodzi miastem, 0 którym swoich· polskich książąt (eigene polnische nie Breslau.
nie zastano ani jednego kandydata z pośród P
.
·
· W
Herzoege) W 14 wieku Wrocław przechopalsk:eh dzieci na wyjazd, dlaczego władze usłyszałem w swoim dziecinstwie. Nie ar- dzi pod władze Luksemburczyków czeskich.
szawa.
nie
Kraków
a
właśnie
Wrocław.
Jeden z pierwszych dziejo9isów i bada•
l>rytyjskie w tak niezrozumiale opieszały spo- A zac.·zęło się od KochanowskiegU.
Potem przechodzi Wrocław o.od panowanie czy Wrocławia., .ie<>o zabytków
i jego prze•
sób tr,a.ktują to wszystko, co związane jest ze
Habsburgów (1527). Do miasta wdziera
Zadna książka z bajka.mi nie miała w. s<_>- się żywioł niemiecki - rdzenny lud jed- szłości - Gomółka - również był Pola·
sprawi,, powrotu na.jmniejszych repatriantów
bie tyle ciekawości, tyle czaru, co własme nak, przedmieścia pozostają polskie i ka- ki em.
do roclziunego kraju?
Bolesne·, bardzo bolesne jest, że w tej właś· '5siążka z jednym tylko obrazkiem, książka tolickie. 10 sierpnia 1741 roku Fryderyk
nie sprllwie trzeba raz poraz apelować do trzyma.na przez wiele godzin w ręku mat- II-gi zdobywa miasto l zmusza je do złoże 50 Wrocław liczą.cy w roku 1750 - ponad
tysięcy ludności przeważnie katolicki. Tak się ją chciało obejrzeć, dotknąć. nia hołdu. Potem znow książ~ Hieronim
władz okupacyjnych Niem:ec zachodnich, że
kie.i i polskiej - w roku 1895 liczvł już
„poczytać".
Bonaparte
po
długim
oblężeniu,
~;wają.cym
porus zać ją trzeba na konferencjach praso·
- To przecież nie dla ciebie! Nie umiesz od 6 grudnia 1806 do 5 styczni si. 1807 roku '173J 63 nf!obv w tvm 21 :'J.898 ewangeliwy :h w Berlinie, choć jest sprawą tak jasną,
czytać!
odbiera miasto Prusakom. Pociski niszczą · ków i rn9.816 katolików. Tak podaje ofic·
tak słuszną ! oczywistą.
- To mnie naucz!
Wrocław - przybysze z Prus uciekają w jalna pruska statvstvka, chwaląc się
Dla nikogo, również i dla władz, zda.ie się
- A więc prosze. czytaj - „Dzieła Ja· popłochu - zostaje tylko ten żywioł pol- „znh~mczeniem" ludności.
n ie ulegać najmniejszej wątpliwości, że d:r.ie- na Kochanowskiego Wierszem i prozą z po- ski. który tkwił na te.i ziemi, grabionej i
Jak jedm•k bvło nanrawdę - w11iaśnia
ci p11lsk'e w Niemcz ~ ch wc'ąż się jeszczl.' zn \j piersiem autora. Tom Pierwszy". Potem tratowanej w ciagu wieków, aż doczekał nam ta statvstv1'1-1 niemiecka.. Oto na każ
dy tysiąc mieszkańców w tymże roku spi·
była linia, a
pod linią „W Wrocławiu u -,vielkiej :hw1:i J.zie j,Y.vych wyzwolin.
Wilhelma Bogumiła Korna" i rok „1825".
p .) !Scy )is .<·t i: i f.llt.ol i~c, y rządzili księ- su ludności - tylko 427 bvło urodzonvch
Po lewej strm}ie był portret teg') pana stw':lin .ąra· ~{ ,,, ,„,„m,._ od roku 1000 do roku we Wrocławiu, a· 550 - urodzonych. w Pru
Kochanowskiego, (który pewnie bardzo 1835, ;v :{':Ó r ym ""° roku osławiony papież sach. Pięćii:i:iesiat niPĆ n"ocent ludności
kochał Judzi, mamusiu?). Portret pa.na o Cr~ ~ :;·x": '(VT : .,} ;i.pa Htan" z „Kordiana" przybyło więc z Niemiec dla osiedlenia się
trefionej głowie, pana z ~vąsami. Bardz? Juii u.>!.l dł·).~~a~k:.;,g•J \ . , !dąc. !1a rękę. wła '' tyrrT nieknym mieście nad Odrą. Szał
s vmrn1tvcznv to bvł mm. ow Kochanows ki . dzy r H m1er,<1 e 1„. ' -1. .0:1 v dzrn okreśhł są- '!ermanizacii zrobił swo:ie. Do Wrocławia
w ci" P."'l niP-tnastu lat napłynęło prawie
Towarzyszu Redaktorze.
iwieście tvsiecy „czvstvch Niemców". wyIdąc śladem Waszych artykułów, chcia'1ier~'.!" częściowo żywioł 12.0lski z piękne·
łabym poruszyć pewną ważną sprawę. Cho~o mrnsta.
dz1 mi o sklepv spółdzielcze.
W dniu 4 s7e::";.mia b. r. udałam się do
W
Mariańskich
Dziś, no nółwiekowei gorączkowej ger·
Domu Towarowego P .S.S. przy ul. Piotrlrnws~iej 100. Po wiei.u ta.rapat~~h dostaJak wiadomo, na międzynarodowym feZa i lustrację muzyczną - film radl.iec· manizac)i fala niemie~ka odpłvnęła spo·
łam ~ię do mety. ~hc1ałam kupie kret onu stiwa.lu filmowym w Mariańskich Laznach kil . Zagadnienia rosyjskie" (mu· k Ch - wrotem na zachód. Wrocław. · tak · iak był
n a:- ~zlafrok. I ro si~ okazll ło .oto r:nvo rl ~- pierwszą wielką. nagrodę Grand Prix czat~riana).
.
zy a
a orzez wieki nolski. tal{ iest polski dzisiaj· i
St;lc ~ret on, ~le pod warunkiem, ze kupię zdobył film polski „Ostatni Etap". Za grę aktorską - Medeleine Robinson zostanie polski na wieki.
a;ppdme w cerne 2.500 zł.
Dalsze nagrody przyznano: II nagrodę występująca w filmie francuskim Bracia
Henrvk Rudnicki
1
Pytam: czy ten tani kreton (w cenie I („Nagroda Pokoiu") za film radziecki ,Za- Bouquintąuant".
"
16,0 zł za metr) nie staje się dla nas niedo- ' gadnienie rosyjskie",
',
Nagrodę za krótki film według scenariustępfly przy za.stosowaniu takich metod
SPROSTOWANIE
III - („Nagroaa Pracy") za film sza - film rad:i:iecki „Oni widzą znowu".
sprzeda~y? Taka kalkulacja opłaca się radziecki „Opowieści o ziemi syberyjskiej".
. Nagrodę za iiim ku~dełkowy _ zdobył
Do artykułu p. t. „Przewrót na Księżym
wył<}cz01e handlarzom, bo om spodnie
Nagrodę za reżyserię otrzymał film a.me- film czechosłowa~ki „Pan Rokout filmuje".
~łynie" w_e wcz?raj.szym numerze naszego
sprzedadzą.. a na kretonie też zarobią.
rykański „Najlepsze lata naszego życia".
Nagrodę za na.ilepszy film rysunkow:v. _
PlSma wkradło się kllka omyłek zecerskich:
Czv z .1 rzad P .R.S. nie mógłby inaczej
Nagrodę za zdjęcia
otrzymał film czechosłowacki film „Płaszcz anielski".
zamiast
słowa „racjonalistów" powinno
tej. sprawy uregulow:oić.
mpl{sykański „Rio Err-andi~o" .
Nagrodę za najlepszy film kolorowy
hvć ..1"' · iri'lA li:i:,>torow", zamfast ··'" ""Z~„ifi
·
Jeż Jadwiga
Za scenariusz "'.""" filrn ~-51.dziecki _,Trzecie radziecki film _ąoowieść ziemi svberyj- n.iaków" powinno być ,.wrzeciennic śred•
;\7ólczańska 63 _ uderzenie",
• -!-lkiej",
wch". •
sąsiadów,
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Łódzka młodzieżowa

75-lecie istnienia

entuzjazm

Polskiego Towarzystwa
Tatrzańskiego

W dniach 7-8 sierpnia br. Polskie To•
wa.rzystwo Tatrzańskie o.bchod2i jubileusz
75-lecia swego istnienia. · Protektorat nad
uroczystościami objął Prezydertt R, P. Bo·
dzieży, zacbowują.c 35 tysi~cy na potrzeby lesław Bierut.
bł'yga: y. Najważniejszą eechą obozu wyróżniającą go od innych - jest prawdziwy młoW ciągu swej wieloletnfe] działalności
dziezowy entuzjazm i nowy stosunek do pra• Polskie Towarzystwo Tatrzańskie wygunę
cy, o kt0rym mówiliśmy wcześniej w dekla- ło się na czoło organl'zacji turystycznych w
racjach naszych organizacji i o którym mówi- Karpatach, utrzymując żywy kontakt z zamy teraz w deklaracji ZMP. O tym stosunku granicą. Towarzystwo wprowadziło do poldo pracy przede wszystkim musicie napisać skiej turys-tylti górskiej nowe metody i poi.
- kończy kol. Charszewskl.
stawifo ją na wysokim poziomie. Li.c'zne
sekeje i odlłzfały Towarzystwa były pionierami i d droś ni~obitymi preklll'Sorami
turystyki wys:0kogorskiej, ratownietwa l
ie napiszemy zbyt wiele. Niestety nie narciarstwa, oraz o.chrony przyrody. Roz·
byliśmy na obozie razem z wami t słowa legła działalność wydawniaza i bibliograużyte .przy omawianiu go mogłyby s:ę wydać ficzna. zwiększa dorobek jubileuszowy T.oo
zbyt blade, a z takimi maturzystami, którzy warzystwa.
pottafią być jednocześnie i traktorzystami i
Program uroczystości jubileuszowycllt
stolarzami i kucharzami i szklarzami nie ch<:e które odbędą się w Zakapanem pod egidą
my „zaczynać". Może są wśród was i bok- prezesa P.T.T. wiceministra Wolskie-grr,
serzy?
obejmuje odsłonięcie- tablicy pamiątkowej ,
M-0głoby się to złe skończyć dla autora ar- ku czci1 bohaterskiego przewodnika tatrzań
tykulu który· pisze o tych rzeczach na ślepo. sk.iego Klimka Bachledy, otwaraie wystaNapiszcie o tym sami. O ile ten numer ,,Gło~ wy P.T.T., P(!)ŚWięcenie schroniska. sekcji
narciuskiej P.T.T. 11.a. hali Ornak w Dolisu'' zabłąd~ na Pomorze Zachodnie niech sta- nie Kościeliskiej„ złożenie wieńców na gronie się dla was podnietą do napisania o so· bach zasłużonych na Starym Cmentarzu,
bie. A warto. My w Łodzi czekamy na wia- wieczornicę góralską i jubileuszowy zjazd
domości od was.
J.
delegatów P.T.T.

brygada traktorowa ZMP zaorała już 510
hektarów roli na Ziemiach Odzyskanych
·

„traktorzyści"

- szturchali się z dupod boki ZWM-owcy patrząc na de·
filujące w dniu 1-go maja tr~ktory, na których sielłz.ieli uśmiechnięci młodzi chłopcy i
dljj,ewczęta. ,,Nasi traktorzyści" to była brygaaa. łtaktorowa ZWM-u (obecnie ZMP) zało
żona w początkach ubiegłego roku szkolnego. Sldadała się ona· z uczniów i uczennic II
licealnych którzy niezależnie od swe·j nauki
w mole uczyli się- je'\łnocześnie na kursach
· trakto'r'owych, by podczas wakac'ji pracować
nad zlikW'idowaniem istniejących jeS'Zcze- na
Ziemiach Zachodnich ugorów.
Nasi

mą

pierwszomajowa była ostat11im
traktorzystów. Potem
przyszły egzaminy, potem jeszcze wzmianka
w prasie, że traktorzyści wyj~żdżają do pracy, a potem słuch o nich zaginął. Nie dawa1i dru o sobie żadnego znaku eycia po'zanieliczn'ytn:i listami i kartami pncztowymi pi- sanymi do tych czy innych kolegów. Powody tego milczenia wyjaśniają nam koledzy
Charczewski i Frertkel przybyli dopiel'oco z
brygady traktorowej i jak tQ się patetycznie
mówi 1 ,pachnący jeszcze wonią pól".
Defilada

łlticjalnym

występem

.

· Roboty jest na Ziemiach
Odzyskanych mnóstwo

d:wie zmiany. W Warszynie dokonaliśmy JUZ
podorywki 400 hektarów. Mamy jeszcze do
zrobienia 2600 ha. Wykonamy to do ·końca
wakacji.

Dzień

p

w brygadzie
traktorowej

tacujemy na dwie ztrlii:łny - mówi
kol. Charszewski - pietrwsza zmia·
na staje do pracy o godz. 5-ej rano. Pracuje
ona do 13,30. śniadanie jemy w polu. Od
13,30 do 14 30 traktory odpoczywają . Od 14 30
do 21-ej p~acuje druga grupa. Od 21-ej 'do
22-ej przegląd traktorów, tankowanie paliwa
i t p. O 22-ej wspólna kolacja. Wlectorem
również ódbywają się zebrania kolektywu, na
kt6'cycłt rozważa się wszelkie Sprawy dotyczą
ce brygady. Potem apel i spać.
w Warszynie znajduje się równie'Ż oddział
„świtu'· pracujący w ramach brygad „s. P.".
Współpracujemy z nimi, ·między innymi zorganizowaliśmy wspólny obchód 22-go lipca.
Chcleliśmy jak najlepiej uczcić święto zjedno
czenia młodzieży. Dlatego też z naszych dotycbczasowycb zarobków przeznaczyliśmy 100
tysięcy na budowę Centralnego Domu Mło-

Kom•tet fab.ryczny PPR wPZPB Ir 2przy pracy
czości.

Sekretarzem Komitetu jest obecnie tow. Fe
liks Saar. Tow. Saar ma jak to się mówi
dobrą ,,szkołę". I rzeczywiście - szkołę;
ukończył Centralną Szkołę PPR, gdzie niejed
nego się nauczył w dzted!linie kierowania organizacją p1ł'l'tyjną, pracował przez pewien
okres jako instruktor Komitetu Centralnego
naszej Partii. Zresztą zanim jeszcze został
skierowany do Szkoły Partyjnej miał juz bole cóż znaczy zapał i wiara w swe przed- gate doświadczenie organizacyjne: przez wię
cej niż rok był sekreatrzem organizacji parsięwzięcie. ZllajdOwał Się w mają_tku ja.. Jłiś opuszczony dom. A właściwie nawet do- tyjnej w „Wimie'',
. mem nie . można było tego nazwać. Ot tyle,
P ZĄDEK,DYSCYPLINA
że zostaiy cztery ściany i daeh. Ten ~łaśnie
I AKTYWNOSC CZŁONKOW PARTII
obiekt ·wybraliśmy sobil! za kwaterę i punkt
Wszystkie te swoje doświadczenia i nauki
wypadowy. Nasi traktorzyści zamienili się. w
cieśli, stol<irzy, S'lklarzy i kwatera jeszcze tow. Saar zsumował i kiedy Partia pow!etzyła
mu kierownictwo organizacji partyjnej w
przed przyjściem ttalUorów była gotowa.
PZPB Nr 2 tow. Saar wiedział. jak do roboty

Budujemy

A

N a :tirak:torze

się zabrać.

Zaczął wlaśr.ie od spraw organizacyjnych.
Traktory otrzymaliśmy 6 lipca. Było to 7 no Istniały koła oddziałowe i Zmianowe, byli sewiutkich nie dotartych eszcze, Zetorów" kretarze kół byli dziesi~tnicy, prelegenci był
Wnet wzięl:śmy się. do pracy. Początkowo by- cały nieodzdwny w dużej organizacji pa'rtyjło trudno, ale jakoś dawaliśmy sobie radę.
nej mechanizm organizacyjny, ale mecha-

Okazało się, że traktorzyści umieją gotować

wi:ale l1ie gorzej od zawodowe30 kucharza
że umieją wybudować sobie łaźnię. Nie był~
pieniędzy na żywność, ale przecież kaidy zawal trochę „forsy" z domu i to zostało prze·
żnaczone na użytek brygady. Były co prawc:fa dwa dni bez śniadafl, jednak nie było dnia
bez pracy. Wyniki naszej pracy w Łubiance
to 110 hektarów podorywki i 140 hektarów
stalerzowania i zbronowania. Przyszedł roz. kaz, aby przenieść się do Zespołu War.szyn,
e tu robota jeszcze nie skończona. Co robić?
Jak zwykle o wszystkich sprawach zadecydował kolektyw. Pracujemy w nocy. Pracor
;waliśmy i pracę naszą skończyliśmy.

N
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praca i jeszcze raz praca - mówią
nam koledzy - oto dlaczego nie
można · było nawet pisać.
~boty jest na
Po nowemu rozpoczął pracę Komitet Fa· Ziemiach Odzyskanych mnóstwo. Możemy
· śmiało stwierdzić, że nasze wakacje spędzone bryczny PPR, wybrany przez konferencję fa· ·w brygadzie będą poważnym wkładem w nią. bryczną PZPB Nr 2 w czerwcu b. r. A przeAle zacznijmy od początku. Zostaliśmy skie· cież i poprzedni Komitet nieźle pracował i
rowani do pracy do Woj. Szczecińskiego, do miał do zanotowania niejedno osiągnięcie
zespołu :Płotno, majątku PNZ Łubianka. Przy Istniała jednak poprzednio pewna oSpałość,
byliśmy- na miejsce 28 czerwca. Brygada li- chodzenie po utorowanych drogach, brakło
nieraz inicjatywy i wynalazczej przedsiębior
czyła 26 osób w tym 5 dziewcząt.
Trzeba stwierdzić, że nie'którzy ,,dygnitarze'' z Państwowych Nieruchomości Ziemskich uważali nas :t.a przysłowiowe piąte koło u wozu. Odzwierciedliło się to w naszym
przyjęciu w samym majątku. Odnos2ono się
ido nas z niewiarą w nasze siły, nie zdstał
przygotowany ani nocleg, ani wyżywienie.

Od autora

nizm ten

często

nie

działał należycie

był

po-

zbaw~ony ruchu. Rezultaty tego sta~u rzeczy

były zupełnie' odczuwalne: małe zainteresowanie członków Partii życiem partyjnym ma
ła, bo dochodząca zwłaszcza przy ładnej 'wiosennej pogodzie do 15 zaledwie procent frekwencja na zebraniach. A to już oczywiście
automatycznie pociągało za sobą osłabienie
zainteresowań bezpartyjnych robotników dla
pracy kół PPR-owskich.
Nowy Komitet Fabryczny ożywił ten mechanizm który obecnie żyje, działa, ,gra".
Co zr~biono?
'
Sformułowano na piśmie obowiązki sekretarzy kół i ,,pisma" te wręczono katdemu sekretarzowi. ,,Czytajcie i znajcie dobrze wasze
obowiązki". A więc: posiadanie spisu wszystkich członków koła, notowanie w ewidencji
danych o każdym członku: obecność na zebraniu, opłacanie składek członkowskich
wpłacanie rat na Wspólny Dom i t. d.
'
• A więc: ustalenie i uzgodnienie z Komitetem Fabrycznym porządku dziennego każdego zebrania koła, zawiadomienie o nim
wszystkich członków zarówno za pośrednietwem dziesiętników, jak i przez wywieszenie ogłoszeń na miejscu pracy.
W chwili obecnej każde z 21 istniejących
kół ma w sekretariacie swoją teczkę, która
jest jakgdyby paszportem koła. Dowiadujemy się z niej, kto jest sekretarzem iiu koło
liczy członków (spis imienny), partyjna praca
każdego członka jest skrupulatnie notowana.

'

OPIE~UN KOŁA

Komitet wprowadził też pewną inowacj~ na swoim terenie nową instytucję
- urząd opiekuna k-01& Cóż to za ul'Ząd?
Rzecz polega na tym, że każdy członek Komitetu opiek~ się pracą jednego· koła f jest za
pracę koła odpowiedzialny przetł Komitetem.
Co robi? - Pomaga w organizacji zebrań
kół, dba o !o, by zawczasu był przygotowany referat, jest obecny na zebraniach na któ
rych reprezentuje Komitet, dba o 'ctągłośt
pracy koła. Jeżeli na przykład na jakimś zebraniu towarzysze wysunęli pewne dezydera·
ty, - pod adresem dyrekcji, Rady Zakłado·
wej czy K-0mitetu ~ opiekun kdła jest zobowiązany dopilnować, by w okresie między
jednym zebraniem, a drugim dezyderat ten
- o ile okazał się s·łuszny - został prz~z odpowiednią władzę uwzględniony 1 komuni·
kuje o tym na następnym zebraniu koła.
„By nie było pusteg0 gadania''•
stworzył,

Opiekun składa po każdym zebraniu swoje
go ,,podopiecznego" koła sprawozdanie które
· węd.ruje również do wspomnianych ,tliczek":
jaki był przebieg zebrania. przebieg dyskusji
kta z towarzyszy wybija się, który z nich
może być wykorzystany do aktywnej pracy
partyjnej i t. d.
Komitet

skonkretyzował również pracę

dzie

siętników. Przede wszystkim zawiadamia~
nie członków dziesiątki o zebraniu. Nie po

prdStu przez powiedzenie danemu towarzyszowi że tego to, a tego dnia odbywa się zebrani~, lecz przez podsunięcie do podpisania
pisemnego zawiadomienia o terminie i miejscu zebrania. A towarzysze przypisują dużą
wagę do swoich podp:sów. I zebrania obecne
notują o wiele wyższą frekwencję: do 80 pro·
cent obecności. r więcej: ogólny wzrost za·
interesowania dla tego co robi Partia i
wzrost zainteresowania ;prawami Partii rÓwnież ze strony bezpartyjnych towarzyszy.
JEST JESZCZE WIELE
DO ZROBIENIA
Przeszły 2 miesiące. Komitet kończy obecnie pracę nad usprawnieniem organizacyjnej
struktury. Po co? Czy usprawnienie dla
usprawnienia? Nie, bynajmniej. Dla roz.wi·
nięcia już konkretnej działalności, związanej
z życiem fabryki. A pod tym względem jest
dużo do zrobienia. Na przykład w dziedzinie
współzawodnictwa pracy. Obecnie panuje w
tej dziedzinie chaos. Sam ruch współzawod
nictwa gubi się między formami jakie przy·
biera, między formą zespołową, 'a indywidualną. A organizatorskiej ręki Partii dotych·
czas nie czuć. Komitet Fabryczny dotychczas nie kontrolował działalności swoich
członków, wchodzących w skład Komitetu
Współzawodnictwa i Sądu Współzawodnictwa
które jak dotychczas nie tyle kierowały
chem współzawodnictwa, ile ograniczały się
do wydawania orzeczeń cr podziale premii

W

Warszynie jest już lepiej. Wydaje mi
się, że dotychczasowych malkonten
tów przekónały nasze osiągnięcia. Inspektor
· z PNZ .który przed tym odnosił się dó naszych
po·cżynań z niewiarą obecnie zmienił swój stosunek całkowicie. Gdy zaistniała konieczność pomocy przy żniwach w sąsiednich Peł
czycach i zwrócono się do nas po pomoc
stwierdził on, źe „jest tam co prawda pracy
na dwa. tygodnie, ale wy to zrobicie z pewnością w pięć sześć dni". Okazało się że
i nasze wiadom'ości fachowe są wystarczające.
Ocenił je monter przybyły z Chosz11a który
zakomunikował nam że. poraz pierw~zy wi~2li tak dobrze po r'niesięcznej pracy zacho:wane traktory. A przecież my p1•acujemy na

ru;

wśród współzawodników.

. HODOWCYf
M A K Ue
3.500- zł.

za 100 leg pustych
suchyck r;lławllk mcslcowyeh z lodygq
do 3 cm długości loco stacjo zola·
do1tanfo

PŁACĄ

Z a k ła d y

C Il e m t ~ :r:'n.•
„MOIOR ALKALOIDA~
Kutno, al. Głogowiecka 3, tel. A6
Jfac:lumil ,,i- nótychmldal po Od•&r...,lu towaru.

W dziedzinie współzawodnictwa potrzebna
jest ..ki~rownicza ręka organizacji partyjnej,
a śctsleJ: obu bratnich organizacji partyjnych.
I tak samo - w wielu. innych dziedzina.cl).
Z rozmowy z tow. Saarem wynika że Ker-i
mitet Fabryczny bynajmniej tych spraw nie

W PZPB Nr ł odznaczyły si~ zgrzeblarki: Józefa Kupis (150 proc.), Władysława
Gieda (149 proc.) i Leokadia Ożegala (147

lekceważy

~

PZPB Nr 'I w przędzalnl (78-0 wrzec.)
uzyskała Kornelia Nowak 164,1 proc. a
Władysława Jochim 157 ,5 proc. w tk~lni

-

w~

proc., a
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Al e musieliśmy wpierw
podstawy drganizacyjne.

stworzyć

zdro-

Słu~znie. Zostały one . ŚtworŻone, a teraz

JUŻ przy&tąpić

czas .
Pt'llcy.

do konkretnej
cOdziehnej
. A. • .,,-„„,„..,.,"lrl
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W Rajskowie zablYslo

Kronika Kalisza

Zelektryfikowanie w si osiągnięto
naftowe, na ich
jasne żarówki ele dzięki wysiłkom miejscowego społeczei1
linii elelttrycznej. Z wiejskich chat zni- 1 ktryczne.
stwa i niezmordowanej pracy Komitetu Elektryfikacyjnego, wójta gminy ob.
Wildnera i przewodniczącego G.R.N. ob
Didonia, oraz należytemu zrozumieniu
akcji elektryfikacyjnej przez Wydział
.
W dniu 4 bm. w sali posiedzeń Sta-1
Zebraniu przewodniczył przewodni- Powiatowy i kierownictwo Elektrowni
rostwa Powiatowego w Kaliszu, odby- czący G.R.N. ob. Urbaniak, udzielając ~Zaliskiej.
ło się zebranie gminne gminy Podgro- na wstępie głosu sekretarzowi Zarządu
W okolicznościow~j uroczystości
dzie Kaliskie. W 'Zebraniu wzięli udział Gminnego, który w szczegółowym omó- wzięli udział: przedstawiciele władz l
sołtysi gromad wiejskich, przedstawi- wieniu przedstawił całokształt spraw po Partii folitycznych, ze Starostą Powiaciele Zarządu Gminnego i G~nnej Ra- datkowych, podkreślając przy tym, iż towym ,H. Naskrentem i sekretarzem
dy Narodowej oraz w charakterze gości: tempo wykonania świadczeń .przez rol- Kom. Pow. PPR tow. Cichowlasem, .na
rirzedstawiciele władz, partii pOii ~y cz- ników jest zadowalające. Z kolei zabrał czele.
nych i organizacji „Służba Polsce" m. głos ob. Naskrent, który położył nacisk
inn. Starosta Powiatowy H. Naskrent, na konieczność terminowego płacenia
przedstawiciele Prezydium P.R.N. ob. podatków.
Tabaczkiewicz i pełnomocnik do spraw
W dalszym ciągu swego przemówiePrzypominamy, że w niedzielę dn.
podatku gruntowego, ob. Mars~ałek.
nia ob. Starosta wezwał sołtysów gro8.8.
48 r. w Ochotniczej Stra.ży Pożar
Tematem obrad była sprawa ściąga mad, aby I-sza rata podatku gruntowenia podatku gruntowego i składki osz- go i składki oszczędnościowej (F.O.R.) nej w Pólku odbędzie. się uroczystość
poświęcenia motopompy, która rozp czc:zędnościowe.j za rok 1948.
była zapłacona do dn. 20 bm.
nie się o godz. 14.00.
Jednocześnie komunikujemy, iż od
~odz. 14.00 kursować będzie specjalny
samoch.ód 'l Pl. Kilińskiego na Pólko.
Kaliski Oddział P.C.K. przejawia ku kaliskich lekarzy w charakterze wy
nader ożywioną działalność w zakresie kładowców.
akcji szkoleniowej. Niedawno rozpoczęPoza szkoleniem prowadzona jest
ł~ się dwa kursy _sa?itarne II-go stop- akcja . organizacyjna.
W ostatnich
Na t erenie ogródków działkowycli
ma - dla ratowmkow P.C.K.
dniach otwarto 12 nowych l{ół tereno- przy ul. Mickiewicza w Kaliszu, TowaPierwszy z nich - w „Pluszowni",
h przy zakła d ac h pracy 1· innych
·
· r zystwo 'O gródków Działkowy ch urzą
m
dl a pracowni'k,ow z a kł a d,ow p rzemys ł o- wyc
·
.
.
. .
, dza w niędzielę 8 sierpnia w godz. 14.00
wych i pracowników spożywczych. stytucJach 1 przeds1ę?1or~tw~ch pan-- 23.00, letnią zabawę taneczną, na
Wzięło w nim udział 74 słuchaczy. Dru stwowych prywatnych 1 społdz1elczych.
którą zaprasza P.T. publiczność.
gi kurs - dla pracowników zw. Zaw. Między innymi ,powstały Koła w Koron
Bilety wstępu sprzedawane bęclą
Transportowców, przy ul. Pl. 1-go Ma- karni, Fabryce Tiulu, Związku Zaw.
przy
wejściach od ulic: Wąskiej, Wi·
ja, w lokalu Związku. Kurs objął 60 Prac. ,Kolejowych i wiele innych. Niedok i Mickiewicza.
słuchaczy. Kierownictwo nad kursami które z nich są bardzo liczne liczą
objął naczelny lekarz Ubezpieczalni przeszło 200 członków.,
Społecznej dr. Kibler, pielęgniarka
Życzymy
Kaliskiemu Oddziałowi
dyplomowana
Sicińska,
instruktor P.C.K., dalszych pozytywnych osiągP.C.K. !lej klasy ob. Walczak oraz kil- p.ięć.
Les.
W dniu 5 bm. odbyło się pierwsze
przedstawienie zespołu cyrkowego Pań
Etwoweiso Cyrku Objazdowego Nr !'
pod dyrekcją Edwarda Chenca - · popu!arncgo Din-Dona.
W doskonale opracowanym prograsie którego spłonęła obora wraz z inwen wynoszą 125 tys. zł. Przyczyna pożaru
mie nie było ani jednej wyraźnie słabej
tarzem żywym na szkodę ob. Manki nieustalona.
n.oz:vl'ji, toteż wszystkie numery zyskaMarianny. Straty wynoszą obło 95000
' Dnia 4 bm. w Bredach Nowych, gm. ły poklask. Szczególnie efektowne były
zł. Przyczyny pożaru nie ustalono.
Grodziec, pow. Konin , na skutek ude- faviczenia na trapezie, z fascynującym
""
Dnia 3.8. br. między godz. 4 - 5 r.zenia pioruna wybuchł pożar w obej- „skok:em śmierci". Doskonałą klasę zapowstał pożar w Racach gm. Wróblew, ściu Wojciechowskiego Lucjana. W cza prezentowano również w jeździe na ro
\\" obejściu gospodarskim ob. Stasiaka sie pożaru spłonął dom mieszkalny wraz werz~ oraz tresurze koni. Całość widoStanisława. Spłonął dom mieszkalny i z meblami, garderobą, i trzema owcami. wiska jest d.la Kalisza wielką atrakcją,
zarówno ze względu na swój charakter,
Dochodzenie milicyjne w toku.
drobny sprzęt domowy. Straty ogólne
jak i należyty poziom.
Wieś Rajsków, gm. Marchwacz, prze
żyła radosny moment otwarcia nowej

Narada

·"" KOMU .WINSZUJEl\IY
Niedziela, 8 sierpnia 1948 r.
.......
Dziś: Cyriaka.

_ __

~

Pożarna

Straż

21-77„

Informacja telefoniczna (Biuro nu·
merów), podawanie dokładnego czasu

~

t:

sołtysów

I

Zabawa letnia

~

DYŻURY APTEK
~- Dziś 'dyżuruje apteka rn~r. Kwieciń
skiego - ul. Górnośląska 17, tel. 18-26.

i.$'
1,

'I

TEATR

Niedziela, 6. 8. br. - „Moja żona Penelopa", zniżki nie ważne"

KI N A
BAŁTYK" -

„Niebo czy piekło" film produkcji amerykańskiej.
WOLNO~C" i „STYLOWY" wyświe
tlają film „Czarodziejskie ziarno" i do. datek „Lis - Kitaczek".
''

Cyrk Objazdowy Nr 1

Kronika "7ypadkó""7
Dnia 2 bm. Malec Henryk lat 17 zaw Lubotyniu tejże gminy
pow. Kolskiego udał się do pobliskiej
sadzawki kąpać się. Dostał się jednak
na głębię i utopił się. Zwłoki wydobyto.
mieszkał~

SMIERC W BASENIE
· Dnia 2.8. o godz. 15.55 na stacji kolejowej w Zduńskiej Woli utopił się w
basenie Rochucki Jan, lat 17 zam. w
Steszy1..ach, gm. Zduńska Wola. Dochodzenfe w toku.
OFIARA

w Podgrodziu

PCK szkoli ratowników ·

12·11„
,_ Informacja pocztowa i-4-07.
Ft Informacja kolejowa 10-51.

r•„

kają kopcące lampy
miejsce pojawiają się

Jedziemy do . . Pólka

WAŻNIEJSZE TELEFONY

· Komenda MO 16-62
Miejskie Pogotowie Ratunkowe i

ś\vlatło

•

I

zdarzeń

Rejestracja rocznika 1928

WŁASNEJ

Zawiadomienie

Podaję do wiadomości przedpoboro-1 · Punktualne stawiennictwo obowiąz

l\TJEOSTROŻNOSCI

wych r. 1928, że rejestracja· dla miasta kowe. Do uchylających się a nieuspraW dniu 5 bm. uległ nieszczęśliwemu i powiatu Kali~z odbywa się w budyn- wiedliwionych będą zastosowane sankwypadkowi przy pracy ob. Bryński ku R.K.U., ul. Nowy Świat 4 wg. planu cje karne.
'.Aleksy, lat 36 zam. w Warszówce gm. stawiennictwa (obwieszczenie z dnia 1
Rejonowy Kom. Uzupełnień
czerwca 1948 r . oraz wezwań osobistych
(-) Siemkowicz
Podgrodzie pow. Kaliskiego, zatrudnio- .wystawionych przez Zarząd .Gminy).
Kpt.
ny u Nowaka za:i:n. w Kaliszu ul. Wał
Bernardyński. Bryński dzięki swej nie
mtrożności doznał zgniecenia nogi
~
przez kiel"at.
Przed Sądem Okręgowym w Kali- t elskich na okres 2 lat, jak również
Ofiarę wypadku przewieziono do szu dnia 4. bm stanął Pulta Reinhold przepadek mienia na rzecz skarbu rań
szpitala Miejskiego, gdzie zmiażdżoną I ur. 6.l. 1895 r. w Zakrzowie, oskarżony stwa.
nogę amputowano.
.
\ o zgłosz~nie, .w czasie ok:i~acF s:vej
•
I r.rzynaleznosc1 do narodowosci memiecW tymże samym dniu stanęła przed
POŻARY
kiej jak r?~nież 0. ~ziałanie na szkodę Sądem Okręgowych w Kaliszu Fiszer
. ·
h
narodowosc1 polskie].
,
.
. Dnia 4 Sbtm. ~t~ło godz. 1~wrz~.c oUznaj ac winę oskarżonego za udowo ~oz~fa ur. 4.d8. 1909 r. wdKlonowd ie, ~s:
wie, gm. _rza ow, pow.
a is iego, I· dnioną sąd skazał Pulta na karę 2 lat arzona o o stępstwo o naro owosci
wybuchł pozar na ~zkodę ob .. Na~adłe- 1 i 2 miesięcy więzienia z zaliczeniem polskiej, za co Sęd Okręgowy ska.zał ją
go Władysława, kt~re~u sp~hła_ się sto okresu aresztu tymczasowego oraz po-/ na 1 rok więzienia oraz konfiskatę madoła. z te%o:?cznymi zbwrami ora.z chle- zbawienie praw publicznych i obywa- iątku na rzecz Skarbu Państwa.
wy i 8 swm. Suma strat wynosi około
2 milionów złotych. Ogień przeniósł '!!!!!!!!!!!!..!-!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
się na gospodarstwo ob. Trzebińskiego
G~
J'ózefa, któremu spaliły się chlewy war
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GIOS .Ka1•IS k•I

1v sprawie godzin
okulistów

przyjęć

Wyd ział Zdrowia Zarządu Miejskiego
~od aje do w'tadomości, że w dniu 9 sier

l

pnia 194~ r. o godz. 9~ej t'~tio, w Mie~5kim Ośrod 1 ( J Zdruwh przy ul. PiekaP..

sk1E:j Nr 4 j ~ze n 1 ętrn. przyj•nt waE bę„
dzie lekarz-specja.lista chorób ocznych,
delegowany z Poznania.

*

Leczenie jaglicy jest bezpłatne.
· Wszyscy chorzy na jaglicę i tnne
schorzenia oczne winni się zgłosić \V
godzinach 9-11 rano. ·
Wlllllllllllllllllllllllllillllllllllllllllllllllllllllllllllllłlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllłft

IC.C.
P. P. R.
f.YGOlHUKd> Ol I TYC Z.tLO-·SPOŁ ECIM Y

''
gdzie spaliła się stodoła z tegoroczny- - - - - - - - - - - - - - - - -.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

:.;::::::~:·n::·::.:~:·::: Obwieszczenie
chodzenie w toku.

Uchwałą
podjętą na

wsprawie publicznej gospodarki lohlami

M.R.N. z dnia 19.7. 1948 r„ na jedną izbę średniej wielkości, z tym,
podstawie art. 6 Dekretu z że powierzchnia nie może przekroczyć
Dnia 2.8. br. o godz. 11 we wsi Ko- dnia 21.l~. 1945· r. o publicznej gospo- 12 m. kw. na jedną osobę, nie mniej
lonia Izabela gm. Wróblew powstał po- darce lokalami i kontroli najmu, usta- jednak, niż 8 m kw. na osobę.
tar w budynkach gospodarskich, w cza łono jako normy zaludnienia 2 osoby
Dobrowolne zaludnienie mieszkań

____lYydawc:a,; .Miejski 1 ~owiatoWY. .Komitet P.PR w Kaliszu.

wg. podanych wyżej norm może być
dokonywane przez głównych lokatorów
do dnia 15 września: 1948 r. w drodze
przydziału
na podstawie złożonych
wniosków w Wydziale Kwaterunku.

Admini::traeia: KP.!.i.sz, ul. M8115L Stalina 17. tei. 10-:to. Tel. nocny 11·10. Godziny or7.yjęć Redakto:t
liaczeln7 18-19. Sekreł&rfat: 10-13 _
tak!. Graf. So. Wyd••,Prasa" Lódź, twirki 171
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TEATR
Dziś

KOMEDn MUZYCZNEJ
Piotrkowska 243

w

sobotę

olYMPiAQA !
Polac~ ia~·o~ sie nie - ~ai~.„

„LUTNtA"

premiera - i dni

OLYMPiADA -

następne

o godz. 19.15 „CNOTLIWA ZUZANNA",

operetka w 3-c aktach J. Gilbeerta.
Bilety wcześniej do nabycia: ul. Piotrkow
ska 102, a od godz. 17-ej w kasie teatru.
W niedzielę kasa teatru czynna od godz.
11-ej.
TEATR WOJSKA POLSKIEGO
Z powodu remontu w miesiącu sierpniu

teoitr nieczynny.

GOSCINNE WYSTĘPY
KRAKOWSKIEGO
„TEATRU POWSZECHNEGO"
W ŁODZI
Dziś o godz. 19,30 w Teatrze Po"'zecbnym
przy ul. 11 Listopada 21. gościnne występy ,doskonałego zespołu teatru krakowskiego w arcywesołej sztuce G. Zapolskiej p. t.: „żabu
sia". N& czele zespołu w roli tytułowej Ire·
na Górska, znana w Łodzi z występów w
„Uczniu Diabła"', ,,Lekkomyślnej Siostrze"
i t. d. Jest tl5'Rajlepsza kreacja aktorska tej
wybitnej artystki młodego pokolenia. Pełna
dowcipu i czaru „żabusia" wywołuje huraga·
ny oklasków rozbawionej widowni. Obok Gór
skiej występują znani artyści scen krakow·
sk eh i warszawskich: E. Drozdowska, H. Kriy
wicka, M. Stróżyńska. Z. Tru~zkowska. J. Zarubin, J. Dwornicki, Z. E:ilus, z. Kęstowicz.

Teatr „BAG~TELA" Piotrkowska 94.
i codziennJe o godz. 20-ej konie~
przedst. 22-ga znak9mita komedia Ludwik~
Verneuill"a pt.
„MUSISZ BYC MOJĄ"
Kasa czynna przez cały dzień: .t el. 272-70.

~

f

Po 6-ciu konkurencjach AcJ,amczyk zajmował
Londy1._
Klasyfikac 1a l>O 6-ciu konkurencjach 10-ciobo· w klasyfikacji ogólnej siódme miejsce, maji\C
ju (jako 6-tą konkurencję rozegrano bieg na 4493 pkt.
Siódma konkurencja 10-cioboju - rzut dys110 mtr. przez plotki) przedstawia się nastęk iem zakończyła się sukcesem Polaka Gierutty
puj ąco:
1) Simons (USA) 4739 pkt„ 2) Heinrich (Fran który wynikiem 41 ,80 m. zajął drugie miejsce.
cia) 4713 pkt., 3) Mathias (USA) 4666 pkt., 4) Drugi z z.awo<lni·k ów polskich Adamczyk uzyKistenmacher (Argentyna) 4633 pkt., 5) Mullins skał wynik 39,11 m. - 686 pkt. Kuźmicki osią
gną! rzut 38,06 mtr. - 655 p'kt. Klasyfikacja r~u
(Australia) 4613 pk<t., 6) Mondschein (USA) 1) Mathia5 (USA) 44,00 mtr.
tu dyskiem: 4509 pkt.
W biequ na 110 mtr. przez plotki Adamczyk 834 4pkt„ 2) Gierutto fPo•lska) 41.80 mtr. 765
który startował w 1-szy przedbiegu zajął trze· I okt., 3) Dayer !Belgia) 41,54 mtr. 757 pkt., 4)
' ie miejsce z wyn ikiem 15,8 sek„ - 804 pkt Kistenmacher (Argentyna) 41.1 I mtr. 744 pkt.
Gierutto zajął w swoim przedbiegu drugie 5) Staven (Norwegia) 41,06 mtr. 743 pkt., 6)
miejsce w czas.ie 17,0 sek„ Kuźmicki osiągnął Heinrich (Francja) 40 .94 mtr. 739 pkt.
Po siedm iu konkurenciach 10-cioboiu klasyr7;i5 I 7.8 sek.

I

Dz:ś

TEATR KAMERALNY DOMU ZOŁNIERZA
ul. Daszyńskiego 34.

Ostatnie dni sztuki „.TOANNA Z LOTARYNGII" z Ireną EICHLERóWNĄ w roli
tytułowej.

Kasa czvnna od 11-ej do 13-ej i od 15-ej.
telefon 123-02.
LETNI TEATR „OSA"
Zachodnia 43, tel. 140-09
19.30 punkt. Komedia muzyczna R. Benar.kiego pt. „Rozkoszna dziewczyna".
R. Makowska w roli tytułowej oraz
B. Halmirska, St. Piasecka, W. Brzeziński,
M. Dąbrowski, Wł. Kwaskowski, T. Wołowski, L. Sadurski i inni.
Orkiestra pod
Reżyser: T. Wołowski. batutą Z. Wiehkra. - Dekorac,ie: J. Galew·
ski. - Tańce L. Sadurski. - Nowa wysta·
wa. - Modne stroje.

HINA

Dalsze wyniki naszych dziesięcio·
boistów w Londynie
.

Eriksson bije Slranda
w finale biegu na 1500 m.

fikacja przedstawiała się nast~ująco: 1) Ma.t•
hias (USA) - 5500 p'kt„ 2) Heiarich (Francja)
5452 pkt„ 3) Kistenma~her (Argentyna} 5387,
4) Simons (USA) 5248 pkt., 5) Mondschein
(USA) 5183 pkt., 6) Adamczyk (Polska) 5178 p.
W siódmej konkurencji 10-cioboju w rzucie
dyskiem Adamczyk miał trzeci rzut około 43 m.
minimalnie przekroczony. Konkurencje o<lby·
podczas de
wały si ę w ciężkich warunkach szczu.
Jako · ósmą konkurencję rozegrano skok o
tyczce, który zakończył się zwycięstwem Ame
rykanina Mondscheina wynikiem 3.50 mtr. Dru
n!m i trze<:im miejs<:em podzielili się Amery·
kan.in Simens ! Polak Adamczyk, którzy UZY"
skali po 3.40 m. Przy skokn 3.50 mtr. Adamczvk n ieznerznle zm1cił oopr7eczkę.
Oszczep: Gierutto St ,06 m., Adamczyk 43,70
mtr. Kużmfcki 47,34 mtr. - 1500 mtr.: Adamczyk 5:01,4 min„ Gierutto 5:17,8, Kuźmicki
4:41 .8 min.

ków. Rekord olimpijski wynoszą<:y 3:47,8 min
nie został pobity.
Finał: 1) Erikss-0n (Szwe<:ja} 3:49,8 min., 2)
Strand (Szwe<:ja) 3:50,4 min., 3) Sliykhuis (Holandia) 3:50,4 min„ 4) Cevona (Czech06łowa
cja) 3:51,2 mm., 5) Bergkvist (Szwecja) 3:52,2,
6) Nankevilłe (Anglia) 3:52,6 min.

Londyn, 6. Vlll.

mtr. uważany był za je·
konkurencji Igrzysk. Stu
procentowym faworytem był tutaj rekordzista
świata na tym dystansie Szwed Strand, przybył on jednak na metę na drugim miejscu, dając się wyprzedzić rodakowi Erikssonowi, któ·
ry zwyciężył w czasie 3:49,8 min.
Bieg odbywał się podczas deszC'm, co spo·
na ogół słabych wyniwodowało uzyskanie

Plnał biegu na 1.500
dną z najciekawszych

.

z

przegrywają

Węgrami

6:10

Spotkanie szermiercize w szpadzie Polska .....
Węgry, które było elimina<:ia ~ półfinałów,
Z? 1 'ończyło się zwycięstwem Węgier 10:6.
Z Polaków najlepiej zaprezentowali się Za·
czyk i Karwickl. Zaczyk i Karwick! pokonali
Francuz Hansenne przybył dopiero na 11-tym n:'strza bałkańsk ! eqo Rerricha.
miejscu.

. . .
• dę - do w1ęz1en1a
. I na •1mp1a
am1as
01
Z
I
Stella Wafsh
. .

Szermierze

Blankers·Koen

;:dollywa trzeci złoty medal

Finał biegu na 200 mtr. w kon.kuren<:ji źeA·
skiei zakończył się sukcesem faworytki Btankers-Koen. Znakomita sprinterka zdobyła dzię
stwo amPrykanskte) została p_rzyłapana na ki temu zwycięstwu 3-d .złoty medal na obec·
kradz~eży. fu~er i zamiast reprezento~ać USA nel olimpiadzie.
Finał: 1) Blankers-Koen (Hofondia} 24 4 sek
na olimp1adz1e powędrowała z& kratki.
. 'Yal~h skazana został na dwa i pół roku 12) ','/ill!amson (Anglia) 25,1 sek., 3) Patterso~
(USA) 25,2 sek.
.
więziema.

przyła11ana

Btamsł!!.wa

Walasiewicz6wna vel Stella
Walsh, była mistrzyni. olimpij~ka w biegu ~
na 100 metrów, smntme zakonczyła swą. kat1e
rę sportową.. ~ak. donoszą. z Ameryki S'tella
Wahh (Walas1ew1cz6wna otrzymała obywatel·

•

futer
na kradz1ezy
, .
0

••Bob•• Kucharski
w
kolarski
Nagród" na

Łodzi!

ADRIA - „W imię życia"
godz. 18, 20.30; w niedz. 15.30.
~.p.
wyśc~g
„Złotych
BAŁTYK - .,Tajemnica nocy wigil1 jnej"
godz. 16, 18.30, 21; w niedz. 13.30.
mieśc~e
Już
BAJKA - .. Siódma zasłona"
to przyjedziemy razem. Podróż
uda,
to
5ię
mu
1
jeź·
który
kola~,
jedyny
To
zdań.
dwóch
ba.
często
gorączce olimpijskiej zapomina się
godz. 17.30, 20, w niedz. 15.
S~koda tylko, że 61~ taki talent z Ameryki do Europy nie trwa teraz dlt1go.
życiu sportowym dz1 z ~Iową.
w
wydarzeniach
wielu
o
GDYNIA - Kino nieczynne - na czas re- samej Łodzi. Wczoraj dowiedzieliśmy się przy- ~ami~Je: Beko~1 potrzebne 6ą wyjazdy za gr~ Drogę Nowy Jork Londyn odbyć m'Jina

Fundator

kilku

dni przebywa w swoim rodzinnym

Jaskólskiego od

W

montu Program
do kina •. Hel".

Aktualności

przeaies:ono

padkowo o przyjeździe do Łodzi znanego zapewne dobrze wszystkim sportowcom, a zwłaHEL - „800-lecie Moskwy''
„Boba" Kucharskiego, fun57cza kolarzom
g-odz. 16. 18. 20 w niedz. 14.
datora pięknych nagród
na doroa:ny wyścig ko
HEL - „Program aktualności krajowych
larski! „Wimy" imienia
i zagranicznych Nr 24"
śp. Jaskólskiego.
godz. 11, 12, 13, 14, w niedz. 11, 12, 13·
WCZESNYM RANKIEM
MUZA - •. Bitwa o szyny"
Wczesnym ~ankiem
godz. 18, 20, w niedz. 16.
z pierwszym
niemal
POLONIA - „w pogoni za mężem"
świergotem zbudzonych
godz. 16, 18.30. 21, w niedz. 13.30.
ze snu ptaków, aby
PRZEDWIOSNlE - ,.Postrach mórz"
me być wyprzedzonym
godz. 17.30, 20. w niedz. 15.30
przez innych, , udajemy
ROBOTNIK - „Wakacje"
się uzbrojeni w kom·
dodatek: Przel?ląd Sportowv Nr 8
plet ostro zaostrzonych
godz. 17, 19, 21. w niedz. 15·
na ul. S1en·
ołowków
ROMA - ,,Zagubfone dni"
k1ew1cza, gdzie m:eszgodz. 18, 20. w nie<l7.. 15.30
rodzice KucharJ.Cają
REKORD - •• Gasnący płomień"
skiego. Drzwi otwiera
i;?odz. 18. 20.30, w niedz. 15.30
nam sz<:zupły, średn.ie·
STYLOWY - Melodia Serc"
go wzrostu mężczyzna
godz. 16. 18.30, 21. w niedz. 13.30.
w którym poznajemy przybysza zza oceanu
SWIT - „Monsieur La Souris"
Z:iradza go przede wszystkim jego akcent.
i::-odz. 18, 20.30. w niedz. 15.30.
Kucharski przyjechał do Łodzi zupełwe nie,,Dragonwyck"
T~C7.A spod2iewanie na pogrzeb oica, który zmarł nagodz. 17, 19. 21: w niedz. 15.
gle na udar serca. Przy rannym śmadamu
TATRY <w ogrodzie) - .. AP. wywiadu"
wspom inamy dawne, przedwoienne czasy.
godz. 17, 19. 21 w niedz. 15.
- Łódź zupełnie się nie zmieniła - zauwa.Mofa. miła"
WISŁA godz. 11, ·19, 21, w nicdz. pocz. o godz. 15. ża Kucharski, - al& Warszawa zrobiła na mme
Amerykanie nie mają poję
WOLNOSC - .•Ta.iemnica nocy wh!"ilijnej" straszne wrażenie.
cia o ogromie jej zniszczeń.
godz. 15, 17.30, 20. w niedz. 12.30
Rozmowę o ;;porcie rozpoczynamy od kotar
WLóKl'1IARZ - „Okoliczności łagodzące" stwa.
17. 19. 21, w niedz. 15:'

godz.

Półfinaliści

turnieju

piłkarskiego

ROZPOCZYNAMY OD KOLARSTW A
W Ameryce kolarstwo - mówi pan Cze·
słavr -: stoi na niższym poziomie od mny<;h
dyscyphn. Kolarstwo nie cieszy się takim za·
interesowaniem, jak boks, czy lekkoatletyka.
ale i tu trafiają się wybitne jednostki. Mam
nawet przyjaciela, który obecnie będzie bro·
nił barw USA na Olimpiadzie w Londyme. w
jest nim Travtani, które
wyśc i gu szosowym go ojciec był niegdyś mistrzem Włoch.
Podczas swego krótkiego pobytu w Łodzi i
pomimo wielu spraw prywatnych Kucharsk :
znalazł trochę czasu, l był na wyścigach w
Łodzi, organ ;zowanych przez KS Partyzant.
-

o•l impijskiego turnieju piłki no·
żnej za.kwalifikowały się cztery zespoły: Dania (po zwycięstwie nad Włochami 5:3), Szwecja (po zwycięstwie nad Koreą 12:0), Jugosła·
wia (po zwycięstwie nad Turcją 3:1) i Anglia
(po zwycięstwie nad Francją 1:O).
Losowania półfinału przyni~ły następujące
zestawienie drużyn: 10 sierpnia . na stadionie
w yYembley Dania grać będzie ze Szwe<:ją
(s<>d7.iia Boardman - Anglia), a w dzień póż·
niej - 11 sierpnia rówrneż n.a głównym stacl ;,..::.., w Wembley spotka się Jugosław:a z
BEK NAJLEPSZY
Anglią (sędzia Holender Vancermeer).
Panuje przekonanie, że mecz Dania - Szwe
Który z naszych kolarzy najbardziej się
cja. jest właściwie finałem tumiejru, a z.wvcię· panu podobał? - pytamy.
.
zca jego będzie mistrzem olimpijskim.
.::-. Najlepszy był Bek. co do tego ruema chy
Do

·półfinału

yv

drogii powietrzną w oiągu 12-tu godzin.
Kucharski - Jak się dowiadujemy - był
'
na meczu Louis - Walcott:
brych.
Louis je5t na<lal bezkonkurencvjny _
- A_co nam p~n pow.i e o _Pi~traszewskim1
. - P1etraszews.k1ego. me ':V1dz:ałem na . 6ZO· mówi, - ale Walcott może być godny.n jego
s1e, trudno mi więc cos pow i edzieć, w kazdym następc11',
bądź razie nie ulega wątpliwości, że to kolarz
WALCOIT SZESC LAT TEMU BYŁ.„
musi tylko w1ęceJ
nieprze<:iętnej wartości,
SMIECIARZEM.
dbać o rower. Rower nie powinien mieć defektów„
kariera Walcotta. Walcott 8
jest
Ciekawa
- Sprzęt powojenny nie jest pierwszej Ja· lat temu był śmiecfa.rzem w Nowym J1Jrku.
wtrącamy na uspraw1edliw1en.ie Lut·
kości Mając na utrzymaniu dość lkzną rodzllQę (6-do
ka, ale Kuchars.kl me chce o tym słuchać.
ro dzie<:i), chciał dorobić sobie spar:LU!1aml l
- Przynajmniej na wyścigi rower powinien pragnął stać się sparringpartnerem C'l:arnego
być tak przygotowany, aby pom1mo menajlep
bombardiera. Louis jednak uważał g~ za sła
s:cego sprzętu wytrzymał próbę. To można os1ę ·
'Jego partnera dla siebie i nie chciał skorzv·
gnąć, tyLko trzeba więcej dbać o niego.
sta~ z jego usług. Za 6 lat 6potkal się z 11.!m
nawet na deskach.
W AMERYCE AMATORZY WYKRĘĆAJĄ w nnqu 1 był jednak
nigdy nie będzie pfęk,a
- Walcott
11,5 SEK.
- kończy K•1char5Jl:ł.
Louis
co
klasy
tej
"em
- W Ameryce nasi sprinterzy Kupczak 1
Na zakończenie naszej rozmowy py~'imv się
Bek nie odegrahby powazrueJszeJ roll· - c14·
gnie · dalej nasz rozmówca. - Amatorzy nai, f~zcze Kucharskiego o bokserską 7eoTezen:ac1ę USA ~a Olimpiadzie. Jak ją ocenia i czy
wykręcają nd a1'"""'anych wprawd.z.1e tor•cb
Amerykarue zdobędą wszystkie me:hle ol·m·
przectętne czasy około I t ,5 sek. na 200 mtr.
·
pi_!sk:ie1
Pozostawiamy na raz.ie kolarzy w spokoju
1 pytamy o naszych sporlowcow przeoywaią·
BOKSERSKA REPREZENTACJA OLTMPIJSKA
cych w Ameryce.. Kucharski jest przyiacielem
USA NIE JEST N A JSILNIEJSZA
Chm1elew;;k1ego, w pierwszym więc rzędzii:
- Chyba nie - mówi Kucharski. A:nervn
pytamy o niego.
nie ~słała swych najlepszych boks:!- ·ów· TAJEMNICA PORAŻEK CHMIELEWSKIEGO amatorow, bo w Londynie byłoby d~mno •ak
- Z Chmielewskim w1dt11ję się bardzo często w nocy, gdy-Z trzebaby było wvslać samvch
- mów.i Kucharski. Hemek przegrywa wa:k1 M.u rzynów. W reprezentacji USA jęst w!elu
nie dlatego, że iest już słaby, a z powodu swe więc młodych mał-0 doświadczonych chbpo)-w'
go oka. Blizna nad okiem, s1ęgaiąca prawie ale :za to białych.
U drzwi wejściowych rozlega '!ię dzw,nP.k.
do ucha, za każdym niema•! razem otwtera mu
się : przegrywa przez k. o. techniczne. Chmie . Rozmcwę. którą moqlibyśmv ko:i;vl!u:Jwać
lewsk1 nie walczył przez cały rok 1946, bo 1eszcze kilka go,dzin musimy prŻerwać, qdyt
chciał wyleczyć swoią k.on~uzię, ale to nie po- Kucharskiego otacza grono przybyły<:h "!O.a 'oz. r(r:
rn\·cb i przyjaciół.
mogło. Ostatnią walkę ai.al Chm1elewsk: w
Porto Rico z Basorą i przegrał Jll jak wszystkie
przez k.. o. technicz.ne. Besora jednak jest na
trzecim miejscu aa liście amerykańskiej.
- Zal mi 'ego chłopa - wtrąca nasz miły
rozmówca - gdyż znajduje się on w formie
Dzis!aj · w Helenowie rozpoczynają się
n:_ mal ży<;iowej. W każdym bądź raz:e w :i~ud1_1~o~e zawody kolarskie o programie
Polsce nikt by mu me P,orówn<1.ł. Zobaczyc' e ohmoJJskim o ~uchar P.
Kol.
zresztą może sami...
Po~zątek . za~odów w sobotę o godzinie
l7-teJ, w niedzielę o godz. 15-tej.
CHMIELEWSKI CHCE W ALCZYC W POLSCE
w §półdzielni
Przedsprzedaż biletów
Chmielewski - mówi Kucharski - ro· „Szklarz" uL Stalina. 21,
do
przyjechać
mu
bi starania, aby pozwoto.no
Polski i stoczyć kil.ka walk pokazowych. Jeżeli D-028500
~onk_u~enq1
m~ę l Jak naic~ęstsze starty .
międzynarodowej. Podobał mi się rown1ez Ga·

Wszyscy jedziemy
. do Helenowa

z.

l-

