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„ Waszyngton i Watykan we wspól_nY"!
pod takim tytułem po1awił
froncie'' się artykuł w wydawanym w Heidelbergu tygodniku „Deutsche Commentare",
redaKowanym przez Karla Silexa.
Silex był w okres'Ze hitlerowskim naczel
nym redaktorem dziennika „Deutsche All
gemeine Zeitung". ·
Wspomniany wyżej artykuł ujawnia,
że decyzja Watykanu w sprawie groźby
ekskcmuniki zapadła po długotrwałych
naradach papieża z przedstawicielem Tru
mana przy Watykanie, Myronem T aylorem.
Rozmowy, które dotyczyły „zimnej woj
Nr 213 (1125)
ny" zakończyły się ZKodą Watykanu na
wzmCJżenie sweKo poparcia dla polityki De
partamentu Stanu, zgodnie z żądaniem
Taylora.

milion dzieci

tym roku z wcza-s ów letnich
, Państwo dba o zdrowie i siły najmłodszych obywateli
. _Dn"a 1 sie.rpn~a rozpoczął się drugi turnus wczasów letnich dla dz'eci i ~ło-

~1~zy. O~g?n1zacJą wczasów kieruje Ko misja Główna Wczasów U.etnich dla dzie&!• ~ młodvezy poprz.ez kom"tety wojewódzkie i powiatowe. Liczba 1.080.000 dzieci
ObJętych w r. b. akc1ą wczasów, oraz kwota 7,5 mffarda złotvcl, prze„nacz<'nych

I ków

obok szkół i świetlic itp. Starsze po

magają również w żniwath. Zajęcia te nie
przekraczają 20 godzin w czasie całego
turfi.usu dla dzieci młodszych oraz 60 dla

*

•
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Z Pray,i Czeskiej donoszą: Ksiądz Alois
Fajstl odmówił udzielenia .ostatniego sakramentu 67-letniej żonie rolnika Zofii
Paclikowej, kt6ra zachorowała ciężko na
zapalenie płuc. Fajstl oświadczył chorej,
że nie udzieli iei sakramentów; ponieważ
iest ona członkinią Czechosłowackiej Partii Komunistycznej.
Zofia Paclikowa, dzięki staraniom lekarskim, wróciła do zdrowia.
Ksiądz Fajstl został aresztowany i postawiony przed sąd. W wyniku rozprawy
skazano go na 8 lat ciężkich robót za zdra
dę stanu. Sąd w motywach podkreślił, ie
decyzja Watykanu w sprawie ekskomuniki ma charakter polityczny a nie religij
ny.
Decyzja ta J{odzi w podstawy Republiki
Czechosłowackiej, wobec czeKO każdy wy
padek odmowy usług religijnych ze wzy.lę
dów politycznych traktowany · jest jako
zdrada stanu.

starszych.
na ten cel, świadczą o opiece, jaką Polska Ludowa otacza doras.tające pokolenie.
. W roku ~ieżącym w akcji ?JC~as6w _let
Akcja letnia obejmuje dzieci od 3 do samorząd dziecięc . któr we własn
dk ym nich uczestniczy około 3000 dz1ec1 polskich
. .Y d . Y
kr .
13 lat, pochodzące z rodzin robotniczych
m<i:ło i średniorolnych chłop6w, oraz in~ ~a ~ie orgam_zu~e yzury porzą ~we z ..zae-ran.i.cy: Franc_j_i, Belgii ..C:zechos_łow~
teh'5encji pracującej. Jednostki fizycznie I sanitarne, zaJęc1a kul_tural?o - oświato CJI, Dann, Holandu, Rumuna, Węgier 1
słabsze i wymagające bardziej troskliwej we, gry, zabawy, y,ryc1eczk1 or?Z pracę Austrii. Dzieci te zapoznają się z krajem
opi~ki zdro'"'.otnej znajdują pomieszcze~ dla środ~wiska. !'r~ca ta jest d~sto~ow~- oj~zystym. z. osi~gnięcian_ii Po)ski Ludo
n:e w o~p?w1ednio wyposażonych kolo- na do wieku_ dz1ec1: ~łodsze Z~}IDU]ą .się 1W~J o~az nab1era]ą zdr~wia i sił w <?"1P?
mach. s11mejsze w obozach. D1a małych I porządkowaniem ściezek, i drozek. nisz- ·v1edmch •varunkach klimatycznych 1 h1dzieci zorganizowana została sieć dzie- czeniem chwastów. zakładaniem ogród- gienicznych.
cińcńw, które obejmują 278.000 naimłod
półko1on.ie dla
szych. Nadto istnieją
265.800 dzieci.
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Przed skinowc-niem na kolonie dzieci /
przechodzą _badanie lekarskie. Opinia Jeka Co~az w.i.ęce.i uwagi ~święc~ <;ię w m<>nii Miej;o;kie.i z udziałem prezydenta
Pierwszy występ baletu Państwowego Aka
rza decyduJe czy dziecko spędzi. o.k res let lŁodz1 akc.11 remontów m1eszka.r nowych . Łodzi, ob. Mariana Minora.,
w Tea.nkh wczasów nad morzem czy tez' w g6- Do końca ro•ku miasto winno wvkorzv
d "ł
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trze J Sło Wielkiego
po ruszone będ 0 aktualne sprawy re· demickiego
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prze:-opolw ra owie
wa ie man!festację
"'
przyjaźni
rozszerzenia ru- się w ·żywiołową
rach. ZaJ'ęcia, odpoczynek i wvżvw1·enie ~tać setki milionów 1 zł.. otrzvmanrrh montowe oraz kwe!'tia
regu l owane są przepisami uw~lędniają- .ja•k o .~otacja nadZ\\•yrzajna od Ra<i.v chu wsllółzawodnłctwa l)racy na bud«>- sko - radz:eckiej. Sala teatru dawno nie wiiacb 1, p0dnłesienfa dvscypllny ogółu działa takiego tłumu publicz.ności.
cymi pqtrzebv dziecka. N:;i koloniach i o- Pańo;twa na 1?otłniesienle warunk6w byNa "entuzjastycznie przyjmowanv przez pu,,
bozach norm~ wyżywieni~ wynosi około tu klasv rObGtniczej,
1 00 pracOwników 1\fBP.
t ... b d bliczność program w:eczoru złożyły s'."'· druEnergicmiei zahrały się do pracy bry
4000 kalorii (5 posiłków dziennie) .
...
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rarskich. Obecnie też MPB zapowiada zakłacJów włókienniczych i metalowych. linowskiej, J. W. Tichomirową, oraz „diyertio szybsze wy ssement" baletowe.
sprawniejszą 1 bardztei racjonalne dz1a- zaapeluj, oni cJn murarzv
Po skończonym prz:edstaW:eniu, które bykonanie remontów. Prrecież domv i
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stępniona najszerszym warstwom społeczeń-,

wzbogac:
w Pol~ce Lu
zawodowego
ruchu
Agencja Nowych Chin donosi, że for macje Armii Ludowej rozpoczęły dnia 25
dowej wśród szerokich mas pracujących.
lipca na froncie północno-zachodnim ofensywę pl'Zeciwko siłom zbrojnym guberWystawa rozmieszczona została w sześciu
natorów kuomintangowsk:ch Ma Hung- Kwei i Ma Pu-Fank. Ofensywa rozwiała
salach. których stoiska obrazuia rozwój orsię w dwóch kierunkach wzdłuż linii kolejowej Sian-Lanczou w prow~ncji Kansu
F:anlzacviny zw:ązków zawodowych i ich ui poprzez góry Lung.
dział w budowie aparatu państwowego. rozklasy
polsk'.ejzagadmaterialnych
warunków
wój
W ciągu 6 dni ofensywy oddziały Armii Ludowej wzięły wiele tysięcy jeńców,
oświaty i kultury,
rozwój
pracujące;,
wśród których znajduje s:ę 500 oficerów oraz wyzwoliły szereg miejscowości.
nienia odbudowy gosoodarki zawodowej, doniosłość roli robotn'.ka w Polsce Ludowe1· i
W prowincjach u:yzwolonych skoncentrowane
· ou:oje dW remia" omawiając sytuację w Chi·
„N
h
perspektywy rozwojowe w ramach planu
nac stwier za, że w wyniku wiosł!nnej o/ensy· są prawie wszystkie ośrodki . przemysłowe i gos
6_cioletniego.
wy chińskiej Armii Ludowej zwiększyły się zna podarcze Chin, ponad 80 proc. sieci kolejou·ej i
cmie obuary wyzwolone, stanowiące ponad 30 prawie 75 proc. zakładów przemysłowych.
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proc. całego terytorium Chin i :ami!?szk.ale przez
280 milionów ludności, czyli 60 proc. całej lzulno
ści Chin.

Wzrosła powa.inie siła chińskiej Armii Luda·
wej. Liczy .ona obecnie ponad 3 miliony ludzi.
Zwiększyło się również wyposażenie techniczne

Qrmii. Uddziaty ludowe zdobyły w zwycięskich
walkach : oddziałami kuomintangowskimi ogrom
ne ilości broni amerykańskiej.
W toku uiosennej ofensywy Armii Ludowej roz
gromione zostały podstawowe ugrupowania wojsk
t.uomintangowskich. Obecnie oadziały kuomintan
gu łiczq zaledwie półtora miliona ludzi. Siły te
są r-ozr::;ucone na olbrzymim froncie i wspóldzia·
łani-e między nimi jest prawie całkou-icie unierno.iliwione.

W.śród istniejących jeszcze oddziałów kuomin·
·a.ngowskich do względnie najsilniej.~zrch należy
llrmia Bai-Tsun-Si, przebywajqta na południe od
miasta Czangs:sa, . armia generała Hu.Tsun-Nan,
ora: od
do
która
0 prowincji
0
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Mleczko kauczukowe drażni podniebienie wuja Sama

z 23 samochodów
to samochody

f;;~0~.~ta~ro:o~·~cji Są

Korespondent nowojorski dziennika „Daily cen kauczuku.
Samochody te 'zostały przydzielone
Dowiedziano się, że kapitaliści amerykańTelegraph ap.d Morning Post" donosi, że kapi
. .
k
l
'łd . 1 .
t r
tal:ści amerykańscy zamierzają wYmóc na scy będą się domagali wysłan:a rzeczoznawcen ra l spo z e m m eczars o - JaJAnglii dopuszczenia ich do udziału w produk ców amerykańsk:ch na Malaje celem przestu
czarskiej i będą używane do wyjazdiowania dotychczas stosowanych metod wy
.
.
cji ka~cz~~~ na Malaj~ch.
dów związanych ze skupem nabiału
na ws;. „Motozbyt" prowadzi obecnie I Kap:ta}1sc1 amery~anscy iam1erzaJą. wy- dobywania kauczuku. Kapitaliści ameryk'lńkorzystac pertraktacJe a~gl? - ame~ykansk1e, scy gotowi sa „okazać pomoc zacofanym gospecjalne kursy dla kierowców w cedotyczące sprawy ~rytyJsk :ego def1~ytu dola spodar~zo Malajom" :- pod warunkiem lelu zapoznania ich z konstrukcją i wy
by wywrzec nacisk na Angh~ I posta dnak, ze zostaną on: dopuszczeni do klerowm"~ami konserwacJ"i nowego sprzętu. l ro.~ego,
w1c sprawę dostawy kauczuku malaJsklego I nictwa w procesie produkcji
·
w nowojorskich kolach gospodarczych
Do końca br · przewiduJ·e s1·ę odda t Je„„ 0 cen y•
nie do eksploatacji różnym frmom 1 Sądzić należy :-- stwierdza nowojorski ~o- jak donosi tenże korespondent _ mówi s'.ę 0
około 300 samochodów ciężarowych resp~nden.t ,.Daily Telegraph an<;I ~ornmg tym, że analogiczne żąldania wysunie 'kapitał
.Post - ze pom~ędzy stronami d0Jdz1e do o· amerykański woh.P..c uroducentów kauczuku
„Star 20".
- - - - - - - - - - - - - - - · - - - - · 11trych surzecznosci w 7.Wiazko z uroblemem 1w Indiach.
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kierownika Kuomin

Na wszystkich odcinkach Jr-i.u. A.rmia Luda-

1 wa posuwa aie naprzód,
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„.„o gcdz. 15,30, w odleg-loścl 155 mil o<l
nn:ylądka Północnego l 144 mil od przyląd
k:i. Wellen, zaton"'ł statek ,,CZELUSKIN".
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W clą.gu dwóch godzin bez najmniejszego stra~zlłwe wały IOdO\ive groziły pOchłO-

objawu paniki, przenleEiono na lód przygo
towl.ny oddawna zapas żywności. namioty,
śpiwory, radio ... Wyładunek trwał do chwi
li. ~dy dziób statku zanurzył się w wodę.
Kierownicy załogi opuścili statek ostatni,
t l
łk lt
ed
k d
k'Ik
a se un prz ca ow ym 7.a on ęcl:m.'·.
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nięcem całego Obl>zu. Nieustra.sze11i lot -

nicy krę.żyli bez wypoczvnku między
l:ie?kresnymi lodami, a ba'lą. na Vankaremie. W cianu dwóch 1lci Mołokow i
Kamanjn uratOwali 6·\'ł Osób. (";dy w wnt
łrch na.miotach na lodzie t>Ozo5talo jen
sa<'ze 28 osób, do Van karemu nnvb·,rt
.
rnolot Do1·cmina i do pr:;:y!ttdkn PÓ!r.ocn~g-o - 'Voclopjanowa
Czterech pilotów odtą1 wylatywalo po
13 kw'et
kl.lka razy
""
_ dzi'enn 1·e ku lo""'m.
nla wnyscy creluskwowcy bylł urato-

Oto treść ct0peszy radiowei, nada.nei
13 lutego 1934 r. NatychmiaRt po jej
otrzvmaniu rząd radziecki utworzył kona której. czele sta1nął ówczeocnv
misję,
wireprzewodnicZlł-CY Sownarkomu. Kuj w~ni.
hł"7ew. Po„tanowiono Po!'łrić na. ratuNa Jodach polarnych pozostałv ślady
nr•1<. z.a.logi Czeluskina ek!:'p~dyc.fę lot.ni· rlwumie"!lięcznego prutn-'' ania
:'etki
Co.<l.
A:niałków. PGzOfltał także <lamnie poto wfewahcv c7erwony sztandar.
I'Ti> C711kr 1 tkę. naih1i7„i noł<-"'"'nę, w s1
""'''<t1 do i:;ruuv r<whitków, skiernwa.no
Tego s.amego dr1ia między radiotelett••k"•blesi~t sam('}Cłów. Trzy statki TJO
gr afista na przylądku \Vr.llen na Vanpr7edzone przez p.otężn:v łama.·cz lodów
.• Krasin", ,,.~-rnszvłv popprz nokryt<> karemie odebrał drżącymi rękami na!odPm MoPe Berin~a ku C7ukotce. Z st~.pującą depeszę:
rhAhArOWPkA. W\' <.:f'1rfnw~Ja flOtyll~ )Ot~
M<.>łokow,
Le'W:ini~ki,
„Lapidcw~ld,
llh·" z pi!Cta'"li: WodopjanOWem I DoKa.manin, Slepniow, Wodop;lanow, DOTonln.
r~n!nem. Z Alas•l<.i W'(lf'cieli na C7'Ukf't
Podziwi-my WaS?!I\ boh&tersk~ pracę nad
uratowaniem czelusklnowców. Dumni j~te
h°P lotnicv Lewa.niew·ski i Sle'P'niow. Z
w:vruszył 1-otnio:;kowie"
Włnrlvwosioku
z sierłrninma samolot.ami ratunkowymi
na po!da<lr.ie.
Po '"'' ielu nieudanych próbach. d·o lorfowee-o ob<r7ll rze!u~~{inowców pienvsz~
odbyło słę
nrzybył lotnik Lapidews.ki. który w:vlą
now"ł szczęśliwiP nl'I lo<lzie. zalł>rał gru
\V d!niu 3 sier))!Ilia b.r. w lokalu Wopę !rnhiet i dzieci. dowiózł je ina ląd i...
Urzcdu przy ul. Ogrodo~ej
jewódzkle·go
u' e!!ł u::<zkodzeniu.
KonusJ'i Mi„15 oJb,.-ło się n.n.sied7'.enie
"
•N
dzypa.r tr.ine.i Stronnictw Demokrat~'l'Zwzięli urtt.iał: z
n~·ch. \V poc;iNl"'.eni11
ramienia Polc;kiei Ziednoczonei Partii
R(lbotnirze.i I-szy c;pkretarz K"mitetu
\Vole,,·ódzkle"'o i f,ódzjdego PZPR ob
Bezrobotni okręgu parysk:ego zap()wtedrie \Vładyshw Dwnralrcwskl, czlon,ek J{ol'. wielką manifestację przed ratuszem Paryża mitefli f ćti7kie"'0 PZPR prezvdent mta·k 'ta · KW
Lod . - h łY Ór
w dri'!u 17 ·sierpnia. Bezrobotni protest0wać ~PtZPaR
„n;·l~~e ~elińs,-'
7.b.l ob.
będą przec:wko zarządzeniu władz państwo
u . ......,
•
o · o · 81 • ,,. .
Kom1tetu Łódzkiego
sekretHr~
wych, wzorowanemu na ustawodawstwie Vi- oraz
chy, a zmierzającemu do „rozwiąumia" pro- PZPR ob. U:rd,anski.
ramiffilia. Stronnictwa Lurlowego
blemu bezrobocia.
Wojewódzkieg-0 Zarzl),du SL wo:>rezes
zatrudnienie
to przewiduje
Zarządzen:e
l)O'>·eł P. Szymanek, sekreta.r z
1ewoda
bezrobotnych, niezależnie od !eh zawo::lu i
Z>arz~du. W?Jewódz~1e-~o SL ob: Dragan.
publicznych za
specjalności , przy robotach
Z ramienia Polskie~<> Stro'Tlmctwa Lu
Bezrobot~i. 1owel?'o sekrtarz Woiew&:Iz.kiego Zarzą.
najniższe stawki uposażeniowe.
którzy odmówią pracy przy robotach publi- etu PSL ob. Jł'Ołaczyński oraz członek
'Vojewód·z1kiego
Zarządu
cznych, zostaną pozbaw!eni. prawa do z:i.~'.ł Prezydium
PSL oh Kurcrak.
ku.

p<aco~ć świ•t

P•nl zwróc!ć sięwdo swe
OLEI'IKA'
tej spravr..e
Proszę wP<agni•
licy.
go związku zawodowego, lub do Wydz. Kult.
mies2lka Pani w
Oświatowego ORZZ, o ile

II

O „ Czeluskinie'' i nieustraszonych lotnikach polarnych. - Aby zdobyć złołq
'
QWiazdę trzeba być
' najlepsżym synem O •czyzny

lJ

0

Jak powstał tytuł Bohatera Zw. Radzieckiego
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większym mieście.

./ • • •
RYSZARD NISKI z WAŁBRZYCHA: Poad·res Liceum Włókienniczego, Łódź,
ul. Składowa 39. Tam będz:e Pan mógł zaIi dajemy
śmy ~ Wa.szego zwycięstwa nad siłą żywlo czerpnąć wszelkich informacji. Podane przez
lu... Zwraca.my się do Centralnego Komite- Pana wykształcenie jest wystarczające.
* ji< *
tu Wykonawczego z wnioskiem o usta.noIRKA z WROCl:.AWIA: W sprawie tej pro
wienie najwyższego od'l:na.czenia za czyn
boha.terskl - tytułu Bohatera Związku Ra 1 szę napisać do tygodnika ,.Film".
* • *
dnecldego oraz o pnyznanie tego tytułu
Kochane dziewczynk!!
DWIE JOASIE:
siedmiu lotnikom, którzy uczestniczyli bez
pośrednio w ratowa.niu czeluskinowców". Zwróćcie się bezpośredn:o w tej sprawie do
Podpisano: STALIN, MOŁOTOW, WO- Towarzystwa Burs i Stypendiów w Łodzi, ul.
Al. Kościuszki 93. Przypuszczamy, że znajROSZYŁOW. KUJBYSZEW, ŻDANOW".
dziecie tam pomoc dla swej n'.eszczęśliwej
Od tego czasu, od lat 15 istnie.1'e w
* • *
najpiPlrniejszy, przyjaclółk!.
Rad7ierl<im
Zwią,zku
MATKĄ CHOREGO ·JANKA: Droga Pani!
najwvższy tytuł: BOHATER ZWIĄZKU
Rś.DZIECKIEGO. Pos'adac;: te::w tytulu Nie podała nam Pani miejscowości, w której
no~i po lewej '3t1·onie pier·:;l nie\\"le'ką Pani zamieszkuje, nie możemy więc służyć
in
Pan:
Może spóbuie
konkretnymi
·
· ·
· d ę p1ęc1(!rarn!enni;t
' t a. gwrn.z
Wylub w
Opiece Społecz.nei,
terwencii w adresami.
.
z,-0
Pierwszych siedmiu bohaterów 2nala- dziale Zdrowia Zarządu Miejsk!ego. Jeżeli za
na. adowców. W mieszkuje Pani na wsi, proszę dz:ałać za pozło tysiące godnych
czasie wojny z faszymtem, 11 tvsięcy średnlctwem Gminy lub Związku Samopomo
* • *
naidztelnteiszvch nag:i;Ofl~Ono tytułem cy Chłopskiej.
pracy
PRZODOWNICA: Przodownikom
BOhatera Zwię. 7ku Rad7ieckjego. Setki
z nich otrzymały ten t:duł dwukrotnie. przysługuie prawo korzystan!a z wczasów w
O każd~' m z Boh~terów - od pierw- miesiącach letnich. oraz wybór m'ejscowości,
szych siedmiu do tysięcy i-eh następców w której pragną spędzić ·czas wypoczynku. O ile
- pisano wiele. Czyny ich były natchn!-J w fabryce. w które.1 Pani pracuje. odm6wionlem pOetów. Aby za;;łużyć sobie malell no Pani tego na rzecz uprzywilejowanych
kl). złoł" gwiazd". trzeha wielokrotnr'e pracowników b\urow:vch, proszę natychmiast
w Zarzadzie Główsprawę tę przedstaw:ć
v
"'l'
':Cr:zeba być naHen- nvm Związku Włókniarzy. ul. Sienkiewicza
zwyciężyć śmierć.
jak . było 13. Prosimy również o podanie nam adresu
~zvm synem Ojczyzny, tak,
nimi siedmiu lotników-bOhl\łerów, któ- tej fabryki, a chętnie zainteresujemy się tą
snr:i.wą .
rzy uratowali czelnsklnqv1ców.

I

Posiedzenie . Komisji M~ędzypartyjnej 1 ~f~F~i~i~~sri~[
w dniu 3 hm. w

Cynic&ni

,,dobroczyńcy••

z

I dlatego wido-wis·k o, o którym wsipo-

Hanna i Wanda !"pr,dz.aią zazwyczaj
wieczoru w pięk.nie m•ządzome.i
świ"tlir.v roih0tniczei. d7.iś .iednaik wy·
rhorhit wcześniej niż zazwyczaj.
- \Vvhieramv się do teatru na. prz.ed<:.tawi!"nie! - powied7'.ialv prawie równo
qeśnie na prtaji;i.re spojrzenie Jańcza•
ka.
- Lubicie teetr? - zmruż~·ł oczy Jań
czak
- Pardzo! - no"·ieclziały znowu niemal 1·0•vnoc7P~nie .
- Ta·k ich ja.k wy te<itrGrn'l1nów i teat"O\'Y'IAn<>k ies~ w nqo:;zei f"ihn'r·e spo-ro.
Poc;tAno"·l1śmv wvkorn·~tać to J zi>~·o·
:'vć n1•7v na.s zef świetlirv teatr Czy
rr"'"~i ·'hyśeie wejść równ!· eż do jego ze-

mwii mi1eć <>dPCYWied1ni poliom A że ja,k wsnomniałem wam już,
!;ztulrn ni~ jest dla amatorów łatwa,
hf'rlziem:v .fa musieli pról:>owa6 przez
dłużs1v c-zac;.
- Przez mipo:iar? - spytała Wanda.
- Dłnżei niż prze'!'. d\Yl'l ! Teraz jest
po„zatek maja, a ia rhriafbYm wystawić
szituke 1. pac7atkiem linea. Cza.•m nie
mamv zbyt wiele. tak wiec pró-by heda
!'lię orłhvwały prawie cocl7'.iennie wieczo
rem. Czeka nas na.prawdę wiele n"'acy.
I to pirary żmudnei, uporc7Vwe.f. 7.asta
nówcie się wiec d{)łhr7'.e zanim mi da1cie
ostaterznę. orloowiPdź
przez
Wanda spo,irz·ała mimowoli
okno.
!'•poł"?
Mai rozzielenił 1·0~1T1are na dzierl7.ińr11
rozc-ntuz.iazmowaly
7 rt>rl-Of"ią! Pod n-arkanem ~witły
g-nłęzie drr.ew.
się n ·'' "'Y nrotp
- .Tnk0 nr7.e rl;;;tnwic„1ie in~u<>i•rarvine niPrwo:;ze hr.y B,·lo Pi!"knie. ~nokofnie:
che,.,,..,,, clnć „Młodą. Gwardię" Farlirie- iak w pravnlziwy przedwieczerr. majowa. l:\7t11kn nirkna alP snm rozp ...•·dPm . wv.
Przez tvl~ mier-ięrv czeka.Jo ~ie •n a
7" rl"1 "'"ntnrów dosyć ciężka. Doc.ta11irmv irr1 ·11,k fachowego reż:vsera z ten- wiosnę! Sto.iar p.rzv kroslllach . tPSiknilo
tn ·k , 7" n„zy rlohryrh sie 7.a wie·rzorną. włóczeg-a l)'() Park11 Po
11'11 nw·.rv'lnweg-o
\'hrrl1rh, lln•oramv <:i(' jakoś z trurlnoś· niatow„kieg-o i za małymi e-c;kanarlami
do .Tulirunowa: 11 fP.s7.1c1e wczo~aj rozm a
l'ia.1~--1 A wir,.. rnogo liczyć na wa,o:;?
\ll' hła o tvm 7. .Tanki·r rn!
- T11k ie"t!
B7.v. bielriare pod parka.nem, prze- Tent ·· św:etProwy ~ riH~nał d111e.i
ma nrzfld ~0·hą.; lnYiłDa. nif'dłu"'o nier'łh1?."0 też nrzef-rl7ir
""'1\\ !l7nie J?.ńczak ro w'1ŻP" 7,,,t],..,1ia. K'lm nit> rl1-0rl7i h-lkn i vvio·~na. nrzpiclzfp Jato Tp11 okres li>o:t,
o to """lw nn"".Ym towarzYs7om da6 nie"tetv h1ki harrl10 krótki! A tu Hań
p;i r" i:rrirl7in kult1ir;:ilnPj rozrywki i od- "7.ak powiarla surowo. że trzeha. będzie
prp7nnl„ n0 TJ'"'<'" Nr>"""m n1ł(l•7.eniPm nr7P7 <'lwa przeszło mie.c;iare pr7vchoje~t nr7r,rl,.. ws?y.;:tkim kr7.f'Wić lrnl fnre 1 iizir ro0zf<'nnie do świetlirv na dh1gotNd"A'n" i, -rrlnh,-wf"!r fl'" tf'i:ttl'11 Widzaj trwPłe nl'ÓhV ...
Wan<la zawahała sie -qrzez mQlme.nt.
oboictnc!<o clotvchrzas dla sztuki.
minałi>m,

c?:ęść

I

I

morzem

W tych dniach przyjechali do Polski, Jako

z ramienia Stronnictwa. Demokratvcz goście Zarządu Głównego Związku Wlóknła
ni>g-o v-prezes \Vo;ewódzkiego Komitetu I rzy, przodownicy pracy z Czechosłowacji, któ
~a.<'!
letnie ~_Pobierowie
~czasy
spędząProcz
rzy
,
t arz
J~.c.klcwicz
SD . prokurator
pracy gosc1c
przodowmkow
morzem.
.
• sekre·
.
.
.
Wo·1ewodzk1ego T<om1tC'tn SD ob. Szc7e- będziemy 20 dzieci czeskich na koloniach w
pani:-ik. pre~es i\firisldN'"O Z.arzą.du SD Purim.
w 7amlan za to 40 przodowników riracv z
_oh. Majer m'07'. c 7 lonek Prez~'dium E:W
Pol~kl snedzi wczasy letnie w naj;JiPl~ttłt'j~
sn po~.eł Mertvn.
,z r~mienią Strnmiict\Ya Pra·cy v-ce . ~zych mie,i!<'cowośdacb kuTaeyjnych i klimaprezes Zarz.adu l'"'oiewódzkie,"'O SP i ty„7nyC'h Czechosł0'1!7acJi.
Wizyta ta. łączy s1~ z ogłoszonym sworl!"o
,.,
· .
G
p-rezes rodz.k1eg() ZnrzQr,u SP. ranmy cza!'u wsp(lłzawodnlctwPm pracy mlęd-ey ~1.abędOwłez, c;ekretar7. \Yojewódzkiego brykl>Jnf włókll'nl'iozYmf C:cechosłowac.fl t -Pól
~kl. J11k wlp1fotn.o. w ostatnim eta.ple tego
Zarzą.du SP ob. Uznański.
. . W!pńłrl\wo<lnictwa palmę pierwszeńrlwa o.
. ..
(w)
W O'hradach KomJ!"JI 1\11ędzY'PartnneJ . trzymali włókniarze czescy.
--o-wzięli również udział: prez~ Wojewó lz 1
kie.i Rady Narodowe.i oh. DomaqaJski, I
v~ce prezes Wojewódzkici Rady Niarodo
\Ve wtorek, dn. 9 sierpnia o godz. 11
wej poseł Karbowiak, v·ce pre'l.es Miei"'kiej Rady Narodowef Qlb. TagOWski r'Ano odbędzie s~ plena.!'lne posiedzenie
Wojewódzk!ej Rady Narodowe.i w LoId.
I
S
· .
·
oraz v-ce wo1ewoda ob. za.n aws
dii.
Na porządku dziennym znajduję. :,.:1>
Na posiedzeniu omówi0010 szereg .aknilne sprawy samorządowe.
tualnvch za.gad.nień.

Plenum WRN

a potem. inie

Wiosna niestracona

Łodzi

patrzą.c Jańczakowi

powiedziała ..
- Myślę, że

ona.nowała ją. przeraźliwa trem:i
Spoirzała przez sz·czeline )V kurtY'n; ~
a.;P- na widGwnię.
A tam siedizeli g-ęsł n

w oczv miery,

nie maidę tyle cza..o:;u,
p·rzy~hodzić tak często na nróby!
byłoby dla mnie zbvt meczące!

To o•o ok siehie .starzv rohotnicv i robotni<'"
iei koleża,nki z tkalni, ur7'.erinicv z bi111
- Nie nale~a.m na panią.I - pirr.erwał ra i kh rodzinv. ~T„zvscv oni nr7yp i
•)·
d
i
teatr
dobry
zobaczyć
:i7ehv
to.
oo
yei kierownil< świetllrv - A czy i naini
również chdałabv o:;if' t~raz wyMfać po brą.. sr1uke.
- A co będzie jA.k 11ołoo 1że swo.ia ro-fe?
moich 7astrzeżeniach? - zwrócił się do
OIZ'arnał ia na.g-lv <:.t„A eh i 7ar::i z -pl)·
Ha.nnv
- Pn:eciwnie! Po ŁYm co mi pa,n po- tern nadludzkim wvsiłkiem opano'\va·
wirrlział o misji, jakę. ma SPf'lnić teatr ła siP.
- Pier'"' sze przPrfl'tawiP·n ie rir.i"?;eH"o
świetl i rowy. ch<ria ln bym współur::i cować
odnarla młoda robotnica świetlico·wc.>Q'O zespołu musi wyp:i~ć nnt pan Pm! prawclP świetnie! - pomvśl<i.ła a równo
i \vyciąmęła do Hańc7aka rękę ...
cześnie kwrt)"na poszła w pórę.
bzy rosną CP na fa.b ryczPrzekwitły
Hanna g-ra.ła rzPCZ\'wiśdf' do1hrze. Bar
nym podwórku, potem skwar czerwca
poobrvwał hiałv okwiat iaśminów. póź- lizo riohrze nawet „Przpszła sa'ma. s·fenie.i Jeszcze zanarhnialo w Julianowi~ bie" iP1' sii> to mówi w żarP."o'!1ie teatriil
lipami - a próbv 7, „Młorle.i G'vardii" nvm. Oklas1kiwano ia g-oiri;tro, a po sko1~
cię?'flęlv <:ię dale i: i prawie co wiec76r rzonvm przecl<:ta wienin re'i:\•<:er uśriskał
<:pęd7ała Harnna parę g-0d7.in w świetli- !~ serrtecznie i powiedział do nie.J:
rv. wkuwa.iąc tekst swoiei roli i słu- - S~ ro71iczne zadr.nia teatrów świet
Dv!"kutowaliśmv o ni<'h niełicow-ych .
rhajAc pouc-,,eń reżvsera
- 'Vczorai bvłam wieczo.,.f'm 7. Jan- raz. ale tak się złożyło, że pominąłem
S71rnda. że ies·?:cze .ieC!en szczegół. Celem na"lzym
kiem w Pa1•ku L1u:lcn„·ym
riie byłaś z nami! ZupPłnie niePotnl'b- i est również. międzv inrnymi, wyławia~
nie tracłs·z tprez cza~ na rzeczv. któr" nie snośrórl .amatorów" prawdziwych
»i nic .nie przynio<>a.. czv nie żal. ci stra- talentów aktor!:'kich ..•które przes11<olone
"<mei wio"n1.v - p·owiedzi::iła rnz do niei i rloko:;ztałr<me przeidą. potem do łea
Wn11ch ale Hanna energicz·r>ie potrząs· trów z,a wodow:vch. I p-ani równiPŻ jest
takim talentem c;.amMod:nYm. talentem
n('la 11łową..
- Ni mów tak! To nie jest stracO'm~ 'l Bożei łaski. Zaopiekujmy c;ie wiec
"Zas! fm więcej zastanawiam sie nid r>a·nia. I dOIPO'możemv iei w od1nalezie1IliU
lstot;:i te'ltr0w świetlirowvch. tym g-lęh · " 'l11'1ciwei dt'O!?i„.
l{iP•lY H:rnna wrarala do domu. była
q7.v z-nnirinfr w njrh senc;. A zresztą.
wie<:'l. C'O? Muszp mirć wiC!nrrnie iaki"~ ciP•PłA, letnia noc . Dawno już mi.nęła
ramiłowanie w t,·m kierunku. bo coraz wio::na. ale mło<ia rl7'.iewczvna <:poglę
lip.rowych gwiazd
hlłrdziei PodOlha mi się moia rola i Po- rlają .c w mi~otrunie
D-Cl'mvqlnł;:i.
·'łnh110 onanowuję tę. cora7 lepiri !
- 'Vanrla nie miała rac.ii! To ierinak
Mówil::i to z wiArA w "iehie file kieC!y
orzvsrndł wre,;zcie urocz,·stv dzie11 pre-I nie lwła dla mnie str.aconR wioSJna!
by

0
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PRZ„&ODY WICKA I WAC ·KA

WICEK: - Pani Pytlasińska.! Co pa-I KRAWIEC: ·- Nie dość, że żion:a,
Jeszcze p.owiesz słowo - a
GŁOS:
jeszcze i WY na mo.ie życie?
ni robi! Miej·że pami litość!
zostanę... wd01Wą,!. ..
WICEK: - Nie bredź pan!
KRAWCOWA: - A tak! J,a będę miaWACEK: - Coś się dzieje u Pytla.siń•
- Przecie musimy panu
WACEK:
wszystkie
stale
będzie
on
a
litość,
ł.a
skich ! .Mam złe przeczucia!...
tłumaczyć na trzeźwo!
I zairobki pirz.epijał!
WICEK: - Pójdę zdbaczyć!...

Dwa „bary mleczne

11

P~z;J;~oz~:!::, ~~e:o~:=~

ności otwarcia. w Łodzi pijalni mleka, czyli t.
zw. „,barów mlecznych" - Okręg<>wa Spółdzielnia Mleczarska :Zawiadamia nas, że już
w najbliższych dniach UJrUcham:i.a. w naSTLym

WACEK: - Mało, że pan bez pożytku
tracisz gotówkę ...
WICEK: - To jeszcze rujnujesz i
wy zdrowie, bo każ.dv kieliszek wódki - to
I krok do iu.arne,g o końca!
to

ro we ml• es z ani

Zamiast wilgotnyeh nęr
Ili

li

I

'

mie.ście dwie takie pooyteC7Jlle pla.cówkL Jemoże dać,
dna z nich będzie się mieśdfa w lokalu cuwłaściwei
kierni przy ul. dl'• .Próchnika 2 (róg Piotrkow
się
skiej), druga - przy ul. Piotrkowskiej 209.
Remont tych lokali jest już w pełny-ro toku.
dawno przeciekały praWle wszystkie
O tym, że przv dobrych chęciach i należytej Organizac.ji pracy mo:Łna
Następne pij.amie mleka będą otwierane w
dachv blDków, napełniając mieszkania
rOzsZerzyć f przyspieszyć realizację akcji rem.ontOwej, a tym sa,m ym pomiarę przydzielania odpowiednich lokali.
prawić wvdatnie warunki mieszkaniowe ludzi pracy - przekonał nas rObotników wilgocią.
OSM zawiadamia jeszcze, że w Łoozi istMia~to, pod ejmują.c ini<:ja ,tywę wyrewczorajszy Objazd niektórych pOSes i łódzkich, remontowanych na zlecenie
nleją jui dwie pijalnie mleka przy ul. Damontowania ,,kosz.ar" miało na uwadze
miasta przez Miejskie Przedsiębiorstwo BudOwlane.
siyńsldego 52 i Al. Unii 1· Ze skruchą wyzna
dobro roio otników. chciało usunąć ślady
jemy, iż nie wiedzieliśmy 0 tym. Witlocznle
Stoję. tedy od lat owe odra.p-a,n e, brud karygodnej gospodarki kapitalistyeznej,
Zwiedziliśmv kilka charakterystyczpijailnie te rozwijają zbyt anemiczną d"Łiała.1
n~ć, ~!~:n"o mogły ~k dług? pozosta~ w „k_on · nych ohiektów. Pierws·z y - to t. zw. ne bloki. okalające wydreptany, z.a.bru- dać lokatorOm bloków więeei światła I
sp1raeJ1 • A przeciez za.damem ich Jest osią- dom Sindermana'' na \Vidzewie przy kowany „kocimy łbami". długi d1zied·zi-

organizacii pracy akcja remontowa
Przy
Domy ,,sindermanowskie" · na Widzewie zmieniojq

gną,ć jak największą, ?O>P'!11arność ,ażeby k~ż- ~ Armii Czerwon<>ł g-:u-t3 Doonv te niec podwórzowy. n.nśroidiku którego za·
,.,V
'
•
•
-•
.
•
w k~orych m1esz.ka..około 500 :rod:zm ro- padają .się w zfomię Jrukieś drewiniane,
(s)
niu 1 je odwiedzał!
ootmczych, w surrue ponad 2.000 osób, st.aj111ie i ubikacje. Na 2 tysią.ce lokato·
nazywają też „koszarami". Są one typo- rów, bloków sindermanowskich istnieję
111
wym przykładem chaotycznego budoW- tylko dwłe prymitywne studnie. Dokoła
IV
'1~~~
il~ ~
"!> .
nfotwa kapitalistycznego, kóre wtłoczyło zaśmięcoąe rynsztoki, lub nigdy nie
wzbogaci ZOO łódzkie
tysiąee ludz.i do ciasnych I Odrapańych ilehnące bajora, 'Wfżiewami których OdW najbliższym czasie do łódzkie-go zoo klitek, w cuehnące pOdwórza, pOZbawło, dycba rObotnik. a co najgorsze dziatwa
pnybędzie nowa partia zwierząt, tym rau.m ne elementarnych urzęrzeń higłenicz- ·1 rc>bOtnicza. Nic dziwne.go, ż~ w tak fa·
z Holandii. Będą to przede wszystkim róż- nych. Byle by tylko kamienicznik osią- t.alnych wa.runikach rodziła się gruźlka,
nych odmian ma.łpy, jelenie japońskie oraz
rosło rachitycz'Ile pO'kolenie. Jes·z cze nie
.
.
gał większy zysk.
kolorowe ptactwo.

dy mies-zkaniec Łodzi wiedział o ich istn1e-

30 no wy.-IJ

"'-''.lZO'

u!;d::J s~:~ =~\cm:p!;~y::.J~~~

!r~:!ęd:od~:;!c!J\\lZ:~l"2~s!:.

nadZwięksrenie więc Uości zwierzll,t o przeszło
30 sztuk l)nyczyni się do jeszcze P!mlYŚlniejsz.ego rozwn;\u naszego ZOO, oraz do spopula.
r y zowa,nfa. g<1 WŚTód Jnieszlta.ńCÓW zarówno
(w)
„,odzi jak i kr31ju.

dobre wyniki. nie do poznania

słOńca, a przeda wszystkim .całe, nieprzeciekaję sufity i dachy.
Roboty remontowe domów sinderman<m'~'kkh PDd nadzorem MBP. wy.k<H'lu·
ią. uczni.Owie 18 _00 Państw0wego Ośrod
ka SZikOlenia Zawodowego. Kilkudziesięciu robotników _ uozniów ""zkpJy bu

„

dowlaine.i, pod kierunkiem instruktorów,
od rana do wieczora WY'konuje robotv ciesi€·ls'kie, blachars1kie i murarskie.
Przeprowa.dz.a się rekOnstrukcję wiązań
belltOwych pod daehami. nakrywa się

::::~:.~z~:u~!~:!
Udogodn·1en·1a dla wy1·ez· dz· a1·qcych :::~:o::~:Ja':1:·i
~~wet:żwl~~:vy~O'ż~~rur~~!P.'7.k~~:~:
,

wreszcie buduje się nowe, murowane·
ł
h· f , k
d
;,Orbis ł przenosi ·1e nq ze swyc p acowe w cen rum lubikBeie zamiast drewnianych klOZet~W, StOję~yCh tuż pOd ·o~~- lokatodzielnicy
miasta do bardzie"1 uprzemysłowione·,
row. w pemym foku są rowmez roooty
.
,

ci, którzy na wła:s.rnJ. I kanaJ.izacyJne. Wkrótce dOprOwadzi się
na urlop-, dale.i amato- rury wodociągowe do każdego z pięiłer,
PI"ZY ul. PiOlt:r~owskiei 65, gd·z ie rzy po:bytów wczasowych :na wsi i n.ad n.a.razie tyliko do korytarzy <>gól!Ilycb.
kolektura Loterii Klasowej. morzem, tuta.i też zamawi.a. się miejsca Praca idzie składnie. Na miejscu wi·
. Było to bOwiem nonsensem.. abv dwa w pocią.gach wycieczkowych po kraju dać krany f dźwigi za pomO'Cą których
.
.
. Jak w1.adoi;w, SP'QlfoCJzerus:two WQ]e· biura jednej i tej samej Instytucji, wy- i na wcz.a.sy niedzielne ~ słowem roł>o- budulec dOstaje się na SZCzyłV budynków i na dach, stOsv desek. papy, nawodzt~a łoiitzik1.ego :J'.H>sta;n?wiło ufumd<> k0>nujęce jedną f tę saDl.3 pracę, mieś- ty jest bez liku.
Dl.at.ego tez kie~mictwo .,Orlbi!su", rzędZia ·pomocnicze itp.
wać p1erw1szy samolot s.a.mtarny dla f.PIO cily Się vis a vis siebie!
Uradov\rała mis informacja, fo po zakasu.ią.c pl.acówkę pod nr. 65 pOsta:nOWi
.
.
.
.
trzeb świata pracy. Zbiór.ka na .samolot
Nie ;z.na;czy t<? Je~nak, z.e dla tak duoo- Io' uruchOmić drugą w innym punkcie kończeniu robót budowlany>ch. zburzone
prz0prowad:z•ona zostainie w :na.jibliżGzych dniach wśród cal ego s,połe, czeń- ?0 rmasta }akim. Jest Łodź. ~star~zy miasta abv r«>zladoWać tłok przy okien ZOstaną. zapadajl)ce się w ziemię ko·
stwa. M. im. pm.vai,inv wkład włożą, do ~edn.a tyl>k<> pJa,cowka „?rilnsu ', ~n!l'Jdu kach. Projektuje się na ten cel okolice mórkł I parterowe rudery, że dziedZlakcji masy robotnicze ~-0dzi. Zwiq,z,k i Ją.ca SJę. p,r zy ul. Piot:rko~kie.1 68: PL Wolności, lo·b Pl. NiepodległOści. Dru n!ec wyłOZOny zOsfanłe zieleńcem i chod
Zawodowe pirzeip-row.a.dzą zb'iórkę we ."Yprawd<zie ~koncentrOwano tu sprzedaz ga koncepcja wydaje się nam s•łusziniej nJ.kami z płyt. !łObotnicy będę mleszkabiletów kole10wych, autob~sOWych 1 sa- sza, gdyż połud1nfowa dzielni·c a Łod:zi Ii w bardzi!'i hJ.gienicwych warunkach,
wszystkich zakł.adach P-Tacy.
Jako ;pierwszy dar na kU1J'!lO s·a molo- moJatcwych Graz wszystkie sprawy tu- Jest bardziej uprzemysłowiona, toteż kulturalnie).
Powstaje tylko pytamie - kiedy r-etu sanitarnego . dla, świata pir31cy, okręg rystyczne i uzupełnio·no personel pra- Iudno-ść Chojen i Rudy nie mus-00.łalby
mcmt zostanie zakończony. gqyż odmo. (voJewódzki Ligi Lotniczej <>trzymał eown.ik~mi SpOd .nr. 65 - praktyka WY- dialeko chodzić po bilety.
Tylko jed:no małe zastrzeżenie. Uwa- simy wrażenie, ż.e przy zwiększeniu za·
pięlmy model · szybowca. wartości 5 tys. ~azn1a Jedn!łk, ze napływ intere&ant6w
zł od człmika Li~i Lotniczej i łód~ki·e~o J!8t Zbyt duzy, aby praca mogła odbywać iiamy, że „Orbis" 'POS'pieszył . się !Ilieco z łogi piracuj:;icych robotników - mo~na
Aeroklul;>u. za&ł~zo.1!-eigo inestom ~o?:zli.ie się spr!!~ie z całkowitym pozytki~m likwidacją swego oddy,iału pod nr. 65. by łeb już dwa tYnOdnie. temu przerzuLato jest w pełni i ruch ol;b rzymi. Czy clć na innę pilną rObOtę. Trzeba sio spłe
go lotmctwą. i pilota, ob. Wo.iciecha j fila lud se!.
Do „Orbisu'' 'Zgłasza się wiele osób. nJe należałoby raczej najpierw otworzyć szyć!
(a~
Woyny,
~a posesji przy ul. Składowej 24 pra
Udający się na wczasy przychod.zą tu, drugę zastępczą placówkę, a dopiero pO
,
•
,„.„..
""'
(k) ~UJe .35 roibotn~ków l\fBP. R~ „pali
aby osiemp1lować swe bilety bezpła.tne. tem kasować już istniejącą?
wczasnłllnczftlw
1m s1ę w ręku'. Zamiast gni1ęcych pod
UWI ••••
UWIJ
UW
tu
lOkatOrzy
daszv.
U
fagi
Pa;ni Klotylda jest
wykGnczone, wyso·k1e, wtdne pOkOJe.
·
'1
kl. Wczoraj, na p<rzykł&d, wehodzi do fryzjeitalo tego, dzięki rekonstrukcji najwyż.
•
•
• • •
• •
·
ra i pyta:
szej kGndygna~u uzvs":a si~ kilka nowłasc1c1eh
prze1ąc
- Czy pa.n ma niewidzialne szpilki do wio
wych misezkan. I pOmysleć. ze budynek
?
sów
N~ terenie naszego miasta .istnieje praWIIlego t .i sprawy sumowi J)()IW'ażną ten przeznaczony był poez~tkowo do roz
_ ows:r.em!„. _ odpowiada fTnJer.
pewna ilość domów bezpal\skich. Sę. to przoes·zkodę. W celu więc jak najszybsze biórkH••
- To niech mi pan je pokaże!.„
domy, które nie :podlegają Zarządowi go uregulowalili.a te.i S'Pr.awy Zarz~d
* q, *
•
Zwraca uwagę fakt, że dzięki sumien
Hipolit spotyka swego przyjacie~ Alojze- Nieruchomo1ści m. Lodz:i ~ jed1nocrwś·- N'leruchOm.Ości wystąpił z wm.ioskiem dD nemu nadzorowi techników z MBP wy.
nie nie stainowią. włiasności piryw.a.tne.i prezydenta miasta o zezwolenie na prze dajnOśe murarzy i cieśli jest bar.dzo dugo. Alojzy jest głuchy jak pień.
- Wies?:, Alojzy, spotkałem wozMaJ stare- wsikutek por:zucenia ich pir.zez wł.a.ści jęcłe porznconyc1? • prz~ b. właścicielit ·ża. Remon·ł zOstanie szybko zakońcron'\'.
Gdyby to samo uczvniono na innych
dOm.ów pOd adm1n1sirac1ę miasta Jeszgo Wojciecha. On jest jemc:re bardziej głuehy cieli.
Tegio rodzaju „bezikrólewfo'' odbija się cze przed załatwieniem
·
niż ty.
formalncścf 1 p<>sesjach łódzkich. Ogólne rezultaty
fatalnie illa poirzę,dkach. jaikie pam.uję. w prawnych, które zazwvczaj trwają bar- akcji remontowej w LOdzi byłyby 0 wie- Co?...
- Mówie, że on jest bardziej głuchy niż ty! tych domach. POdwóna, oraz klatki dzo długo!
le lepsze. Miejmy nadzieję, że złnsłro..
ii~~!:~:·~ jest głuchy... Bardziej głu- schCdOWe przedstawiaję. pOżałOWania W razie pirzychylnego załatwienia wane przez nas dOmy nie będl) tvJko
QOdny widok, gdyż dOzorcy nfe otrzymu wni05'ku zarówno d07;orcv ja1k i lokaito- chlubnymi wvjątkami, że na wszystkich
chy, niż ty!
jący zapłaty za swe funkcie nie wyko- rzy domów bezpańskich odetchnl').. z ul- budowlach praca zostanie wkrótce :Z:re- Niż co?...
gl).. Jedni otrzymają nornuuine warunki Organizowana, by zwiększyło się OQól- Niż ty.„ On j.."St bardziej głuehy, niż ty! •• lnują żadnych prac.
Walkę z talk:im stanem rze.c·z y prowa- pracy, drudZy zaś pOzbęda się nares7.cie ne tempo prac i
świat pi:acy Lodzi
- Niż kto?...
- Mówię, że ty jesteś tysiąc ra.z:v bardziej dzi od da.wna Oddział 5 Zwią,z1ku Sarno plagi, jakę jest niewątpliwie nieporzą- wcześniej uzysknJ iroche, zdrowe i wid{cis)
ne mieszkanit (w)
głucl:ty, niż stary Wojciech i daj mi spokój! ••• rzad.ow.c ów. niemniej brak rozwia.zania dek panujQ.Cy na terenie po:;esjf.
zgfaszają. się też
ZU'pełnie sbusznie 'P'OSltą:pił „Orbis",
li-kwidruję,c swą. placówkę sprzed>SlŻy bi- rękę wyjeżdżają.
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Jetów
P
uar
merwszy
na, kupno samolotu sanitarnego powstanie
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Polska· Ludowa o kościół katolicki

c

łkowitą s· wob·o ·d~

wiary

zapewnia rząd polski śwyrft obywatelom. - Kościół katolicki korzysta z pełnej opieki państwa
W związku z oświadczeni.am.i Rzqdu Rzeczypospolitej t: dni• 18 marca i 26 lipca br.
w sprawie stosunku kościola do Państwa organ KC PZPR „Trybuna Ludu" ogla&:a 117tylml redakcyftty poś~ięcony temu zagadnieniu. W artykule tym ogrankza się do podani.a
stmiycfi faktów, pow.~trzym.ujqc się od komentarzy.

Polsce z szeregu przywilejów osobistych,
kt6re zostały zniesione albo -powaźn:ie ograniczone .w innych krajach.
Obowiązujące ustawodawstwo zwalnia
t>d czynnej służby wojskowej nie tylko
księży> i zakonników, ale także kleryków,
uczniów seminariów teologicmych i nowi
cjuszów zakonów i zgromadzeń katolickich.
Nie sposób wyliczyć w jednym artykule wszystkkh uprawnień duchowieństwa,
Jest ich bowiem cała długa litania.

Od pierwszego dnia istnienia Polski Lu -. wymi, ani przed ogółem wiernych 'z ga:dowej sprawa stoi jasno: obywatele ko- spodarki swymi .funduszami.
Niemniej ·jednak kościół korzysta z ulg
rzystają z pełnej wolności sumienia i wy
imania oraz sw.obody wykonywania prak podatkowych, a przede wszystkim zwoltyk religijnych, państwo ludowe uznaje nione są od podatku gruntowego wszystpozostawia kościołowi kie o~i~~ty majątkowe, służące celom kul
wolność religii działalności religij- tu re1Ig1Jnego.
całkowitą swobodę
Duchowieństwo katolickie korzysta w
nej.
Lipcowy ·~
Manifest
to
Stwierdził
PKWN, gwarantujący woln<Jść sumienia,
•
I
powtórzyła uroczysta deklaracja Sejmu
Ustawodawczego z dhia ~2 lutego 1947,
katoliekiego w talickiego systemu ezkolne~o znajduje się
D;.,iałalność kościoła
~apewniająca wolność sumienia i. wyznawychowa Katolicki Uniwersytet Lubelaki.
dziedzinę
w
daleko
sięga
Polsce
nia. Co ważniejsze - potwierdziła to w
Polska je5t jednytn z niewielu kra16w
pełni praktyka władz państwowych w ca nia i oświaty. I zn-0wu - przytaczamy tyl
łym okresie pięciolecia Polski Ludowej. ko fakty, powstrzymując się od ich oce- na świecie, gdzie istnieje nauka religH
w szkołach. w cytowanym powyźei
•
W dniu 18 marca 1949 r. Rząd Rzeczypos ny.
Rzeczypospolitej z
Chod~i tu nie tylko o sieć seminariów oświadczeniu Rządu
politej raz jeszcze sformułował swe stanowisko w sposób jasny i nie budzący duchownych, gdzie ;ponad 1.750 alumnów dnia l8 marca stwierdzono wyrafu.ie. że
kształci się w tej chwili na przyszłyćh du „wszelkie wersje 0 likwidacji nauki reliwątpliwości:
chownych. Istnieje cała sieć szkół, pozo- gii w szkole sq bezpodstawne".
;,Rząd stwierdza z całą stanowczością, stających pod bezp(}średnią
ovieką ko~że nie zamierza uszczuplać swobód reli- cioła, a obejmujących wszystkie szczehle
Mimo to katecheci niejednokrotnie pro
gijnych vr Polsce...
wadzą wśród młodzieży szkolnej agita
wykształcenia.
„Wszelkie wersje o likwidacji nauki re
Działa więc w Polsce około 30'.> domów cję wrogą Państwu Ludowemu, szerząc
·ligii w szkole są be:tpocl.stawne.
dziecka. kie:rowanych przez zakóny i plotki o grożącym rzekomo zniesieniu n.a
stanowczo przeciw- obejmujących 15 tysięcy dzieci. Funkcjo- uki religii.
„Rząd hędzie się
stawiał wybrykom czy wyskokom, obra- nuje przeszło 600 zakonnych przedszkoli · Nauka religii w szkołach podstawowych
i z 22 tysiącami dzied. · Zakony prowadzą i średni<:h C1płacana jest przez .Państwo.
żającym uczucia religijne, wierzących
naruszającym obowiązujące przepisy pra- około 40 fl'i'kół śrrdni c:-h
o·gólnoksztalcą- Liczba księźy - katechetów wyli.Osi '1V tej
wne.
cych z 9000 uczniów. Na szczycie tego ka chwili ponad 6.300.
zakonne lub
„Zakłady wychowawcze
kierowane przez świecki kler, które czy1
przewidzianym
nią zadość wymaganiom
Już w okresie istnienia Polski Ludowej Miłosierdzia św. Karola Botomeusza. 47
w obowiązujących przepisach i ustawach,
będą korzystały z należnych uprawnień.
dornów na obszarze Zi~rni Opolskiei.
„Władze państwowe nie zamierzają się nastąpił znaczny wzrost zakonów.
Gdy w roku 1939 były w Polsce 1.742 gdzie - według rocznika adntłnistracji
wtrącać ani do spraw kultu, ani do wew
nętrznych spraw administracji kościel- k1asżto~y i domy l'!akonne żeńskie - to apostolskiej .... młeszkaly po dWłe, a naj
w t<Jku 1949 liczba ich wynosiła już wyżej cztery zakonnice w jednym dornu.
. "
2010. Li.czba zakonnic wzrosła z 17,265
neJ. ..
Polska zajmuje pierwsze w Europie
Praktyka życia religijnego w Polsce do Hl.659 _
·
i·n.·
świadczy nie tylko o tym, że Rząd i wła..... em 1·1czb V cuisopism
Przy wszystkich trudno~ci11ch mieszka- m ~1sce po d wzgJ~..i
dze Pań~twa Ludowego, w · pełni prze- niowych i lokalowych w Polsce powojen katolicki-eh. O!!Ółem w:vcbo1.br1 w Jl'oł~ce
strzegają swyeh oświadczeń i deklaracji, . nej zakonnice korzystają 'Z takich p-rzywi t.3 p\~ma kafolickie 0 \ąttn~m n~\.\atl.z\e
ale dcwodzi, że kościół katolicki korzy- lejóW, jak ip<)siadanie przez Zakon Sióstr VOO.ODO egzemplarzy.
sta w Polsce z szeroko zakreślonych u-

I

nauka religii

Szkolnictwo

I

Zakony · klasztory

,

prawnień.

Przytaczamy tylko fakty, nie
w ich ocenę.

Wolność

religii ·

Wystarczy \V jakikolwiek dzień nie-.
· dzielny lub świąteczny znaleźć się w sąsiedztwie kościoła, by przekonać się, że
wierni korzystają z nieograniczonej swobody uczęszczania na nabożeństwa. Wystarczy .przysłuchać się temu, co księża
gloszą z ambony, by stwierdzić, że cieszą
się oni absolutnie nieograniczoną wolnoś
cią słowa, choć słowo to nierzadko zatru
te jest jadem nienawiści do Polski Ludo
wej. Wystarczy w dzień Bożego Ciała
przejść się ulicami miast i wsi polskich 1 ·
by ujrzeć ołtarze ust.awione pod gołym
niebem i korowody procesji, kroczących
w dowolnie przez duchowieństwo obranym kierunku.
Albowiem żadna włądza w Polsce nie
wtrąca się do tego co d2'lieje się w obrębie mi~j~c poswięconych kultowi !eligijne:i;nu 1 zadna władza .w Polsce me kręPUJe s~obody tradycyJnych i zwyczajem
uświęconych obrzędów religijnych, nawet
jeśli odbywają się one poza obrębem
miejsc kultu a więc na ulicach i placach
publicznych.' Co więcej, władze roztacza
obrzędami
ly . zawsze _ nad . tego rodzaJ·u
.
· .
~piekę, ~n:ykaJąc r~ch uliczny i ułatwia
Jąc przeJscie iproces]om.

Uprawnienia majątkowe
kościoła
Kościół katolicki korzysta z całkowitej
swobody gromadzenia funduszów. Zbiórze
wymagają
kościoła
ki w o-brębie
ściąga
swobodnie
Kler nie
władz.
zwolenia
P rżeZ siebie ustalonej wysokości opłaty
.
za usługi duchowne.
Kościół katolicki rozporządza w Polsce
ogromnym majątkiem nieruchomym. Ma
jątek ten nie ogranicza się bynajmniej . do
kościołów, kaplic, cmentarzy, i gruntów
do miejsc
bezpośrednio przylegających
kultu. Obejmuje on rozległe dobra, których powierzchnia wynosi około 180 tys.
hektarów.
Dekret o ·reformie rc:>lnej pozostawił de
cyzję w sprawie tyCh gruntów Sejmowi
Ustawodawcżemu. Kościół ma pełną swo
bodę ich eksploatacji. Kościół nie wyraehowufo "'i_. Dni n1'7.Ad whułT.ami nnlidwo

.

Fakty mow1q

wdając się

za siebie

Rząd polski od samego początku isł.nie
nia Polski Ludowej pragnit1 doprowadzi~

Polska Ludowa uznaje wolność religii
i zapewnia swym obywatelo-m całkowitą swobodę praktyk teligijnych.
Kościół katolicki korzysta w pełni ze
swobody działalności religijnej. Rząd pol
ski pozostawił kościołowi szereg uprawnień i przyW:ilejów, wynikających z kon
kordatu, choć konkordat ten przestał Pol
skę obowiązyWac. Został on jednostronnie
zerwany z Watykanem w czasie wojnv,
kiedy to papież, z narUSi'Zeniem art. IX,
administratorów
mianował niemieckich
apostolskich dla ob."!zarów zagarniętych
przer. Rz€szę. ·
W ten sposób Watykan uz.nał zabór
ziem polskich przet: Hitle~a.
'

do uregulowania stcsunków międ1:y kościołem a państwem. Dał temu wyraz niejednokrotnie w wypowiedziach ·swych
przedstawicieli ,a ostatnio sformułował
zasady uregulowania sprawy kościoła w
Polsce w oświadczeniu z dn. lB marca
1949 r. W dniu 26 lipca 1949 r. Rtąd wy
komiraził zgodę na podjęcie rozmów
syjnych z episkopatem w tej sprawie.
Jak się wob~c tej pozytywnej postawy
rządu wobec kościoła przedstaWia stosunek hierarchii kościelnej do Polski Ludo
wej? Niech o tym mówią fakty, Ocenę
i.eh pozostawiamy ha później.

Siadem antypolsk·ieJ· poli'tyki

Episkopat po1ski poszedł tu za wsk.aza
niem polityki watykańskiej. o stosunku
zaś Watykanu tlo Polski Ludowej świad
czy fakt. ze Watykan po dziś dzień nie
uinaje zachodnich granic Polski
·
.
.
':Vyrazen: te:go Jest fakt, ze dotąd ~~ę
duJą na Ziemiaćh Odzyskanych adminis~rat~rzy :ipostolscy, Wa~ykan. zaś wzbra·
ma :się mianować
.
• .tam biskupow.
,
Hierarchia. koscielna w Polsce, mul'!<>
zdecydowane] postawy, eałe-go społecze-nstwa i większości ;patri<Jtyczn~go ducho~eństwa, n!e .podjęła skutecznyc~ krokow, by połozyc kres temu szkodliwemu
stanowi rzeczy. ·
Watykan w stosunku do Ziem Zachodnich uprawia propagandę rewizjonistyczną. W szeregu wypowiedzi, skiero"\llanych
ni'enu"ecki'ch, pap1'ez· wyraź-.
do bis'k"·po'w
.....
Polski
n ie k·""....estionuje zachodn1'e gr•-łoo
cu•
i podsyca zabott2ość niemieck!l w sto-

I

sunku do tych ziem, stanowiących intt~gralną część państwa polskiego, Hierar~
chia kościelna w Polsce nie potępiła wyraźnie polityki watykańskiej w sprawie
granic zachodnich, wręcz przeciwnie, usi

łowała tę .politykę przedstawiać w fałszy
wym świetle, a nawet usprawiedliwiać.
k W t k
t
Of" · 1
Yd~
nu d~J~~kki ~~~~ je~~uf~~
t am 'przedsta
·•
• tezy d~UJe
dn1a
· ·
· i eJszego
d zis
wideł J;"rupy emigracyjnej Ż"Wą~ej się sa
mozwańtzo rządem polskim" w Londy
'
"
nie
Mimo że grupy emigracyjne mają charakter szpiegowsko _ dyweri:lyjny i prowadzą działalność wroizą wobec państwa
polskiego, prymas Pol5ki. ks. arcybiskup
Wyszyński uznał za możliwe udzielic im
swego specjalnego błogoshlwiei\stwa, wyswę
rażaJ·ąc nadz1·eJ·"',
~
r" z·e ,,godnie SnAłnl."'
W~a]'~c,
i
eml.-ac1'.i"
na
iannictwo
..........
"
..,.
!-""""
by )>strzegli ducha emigr.tcji' 1•

z!

, , wobec dyktatury
. .,nosc
LOJO
•

I

Watykanu

rządów

dów, świadczących o bardzo daleko posu
niętej lojalności hierarchii kościelnej wo
bee tronów R.<:>manowych, Hohenzollernów i Habsburgów. Ograr1iczymy się tyl
ko do przypomnienia niektórych wystą
niedawnych,
pień z czasów stosunkow.o
bo z pierwszej wojny światowej,
Ks. arcybiskup Bilczewski, . nawoływał
wtedy wiernych do posłuszeństwa cesarzo
Wi Franciszkowi Józefowi.
Ks. biskup Edward Liskowski wzywał
równocześnie do wierności wobec Wilhel
ma II, bo „j~go sprawa - to sprawa spra
wi~łiwa".
Ks. kardynał Kakowski
nieczności betwzględnego

pouczał

o ko-

posłuszeństwa

carowi Mikołajowi II, a w parę lat póź
niej stał siei współpracownikiem niemieckiego gubernatora Beselera w marionetko
wym ,.Królestwie -Polskim", w którym z
woli Hab.OOur~ów i Hohenzollernów peł
nił 1funkcje cżłonka tzw. „Rady Regencyj
nej .'

Biskup\, którzy współdzia
łali % okupantem
Nie brak też było -przykładów współ
pracy wysokich dostojników kościoła ka
toUckiego 2: hitlerowcami.
Znane są dobrze spo-leczeństwu poL-;kiemu wystąpienia ks. biskupa Adamskiego,
a
który już 13 września 1939 roku więc jeszC7.e w czasie trw"'ni.a walk na
wydał list pasterski w
tereni~ Polski języku niemieckim głoszący:
„Wsp&ipracµjcie uczciwie z wladzami
niemi<!Ckirni, dopilnujcie ja-1~ dobrzy thrześci·
.Ian.ie i i>bytvatele wszystkich wtaw niemiec·
kich wl.,ulz wojskowych i cywilnych. Ufajcie
bezwzględnie org-imom mianowanym w waszych
imin.ach prze: włl'lilze r1>iemieckie. Wtedy w na
szym. krajri rodzinnym przyświeci słońce szczę·
-śliwej przys:z;fości".

Znane jest również oświadczenie ks. "ł>i
skopa Kaeztnarka z ma ja 1940 roku., ~-w
którym sławił -0n wo1ność religii pod oku _
pacją hitlerowską:

~~-

::igodnie ~ obietnicą
sostawily l'ltlm swobodę w śyciu kruaelnym
i religijnrm-. Chcę tedy i «lJ)'WaJń w1u, 11byś•
tie s ttlłq sumi@l'friości~ zachowywali wuystkie przepisy i pr11wa wlfld:e tak tulmlnistracyf·
nydi jole wojśkowych".
Słowa te napisane były przez biskupa
Kaczmarka w chwili, gdy setki księży
katolickich znaj<l-0waly się w niemieckich
obozach koncentracyjnych, a na całym te
renie ziem włączonych do Rzeszy obowią
„Władze nie~ieckie,

zywał zakaz nabożeństw w języku poJskiln, mnó!;two zaś kościołów zostało zam
kniętych.

Ale oorócz tych dwóch biskupów, oprócz biskupa Lorka, który nawo1yv.r.ał
Polaków do wyjazdu na roboty do Niemlec, szere-g innych dostojnł.ków koście1
nych w Polsce wsp6łdziałał z władzami
hitlerowskimi.
Mniej iha.n.a jest społeczeństwu ro1a,
jaką w lata~h okupacji odegrał ks. Soko•
łowski, biskup _diecezji podfaskie:\. Usuwał on i suspendował księży. którzy na
razili si~ władzom niemiecki.in, okazywał
niezwykłą gorliwość W wykonywaniu z.a
rzadl!eń hitierow~6w ·
Oceniając działalność biskupa Sokołow
skiego, podziemne pismo „Głos Prawdy"
(kierunku bynajmniej nie lewicowego) w
n-rze 22 (60) z dn. 20 wrz€śnia 1941 r.
J'est
stwierdziło, ze postę".... owanie j"'""o
"'"'
„sprzeczne z gudnoscią PolaJrn i ducbownego. Biskup Sokołowski uczynił Wyłóm
w moćnej postawie społeczenstwa polskie
go".
Gr?no mii;jscowych obywateli złożyło
w te] sprawie memoriał kierownictwu je
dnej z organizacji -podziemnych (związanej tteszt.ą z Londynem), w którym czytamy m. in.:
d
'·
S 01'--•
«nowsn;i wy aje księ·
z
·· · „
pom.rsa1ą„ą u e
glość wobec Niemców, składa władzom rap 07ty
w języ:k u niemieckim, o sobie pisze, · ~e jest
,,przed r:ządem ~eralnego GubematOT$kV11 od
powiedzialny Zll diecezję swoją".

„ ...k s.

'b"is„up

"n'·--u ·qce
iom ro:porzntlzen;a
~· ·~"""' 1
„

Propagahdzie hitlerowskiej w Polsce od
za borczych dawał
duż~ us~ugi ks. dr. K~szyński, ge

ność manifestowana przez episkopat poi nera~ny wikariusz llliecezji. 1ubelskiei . oski w stosunku do zaborcy wyraźnie kłó becme generalny wikariusz kurii hiskuciła się z nakazami patriotyzmu i intere- piej włocławskiej. On to wziął udział w
sem narodowym Polski. Wywoływało to jednej z hitler?~skich imprez propagan
silne oburzenie w koła-eh ;patriot~:trie-1 dowych ~ Lubhme, V: dn. 3 czerwca 1944
roku, gdzie prze~awial ~ obecn?ści ca~
dowały się rz~dy burżuazyjno-obszarni- go odłamu duchowienstwa.
Archiwa historrczne mogą dostatceyć łej grupy wysokich dygrutarty h1tlerow·
cze i dyktatura wojskowa. Tak było na•
(Dalszv eiae na str'. 5-ej).
loial I niez1iczonei ilości dokumentów ł dowo1 wet za czasów zaborczych. kiedv

W stosunku do wszystkich rządów,
sprawujących władzę na obszarze Polski,
wyższa hierarchia kościelna w Polsce za
chowywała lojalność. Tak było w okresie
międżywojennym, kiedy u władzy .znaj-
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Polska Ludowa a kościół katolicki

F Clkly. klóre
(Dokończenie ze str. ł-ej)
skich z gubernatorem drem Wendlerem ·
i gen. Moserem na czele.
Ks. Kruszyński składał podz~ękowanie
za przekazany i:iu · sprz~t liturgiczny, z:r:a I Oto drobna tylko wiązanka głosów z
bowany przez. ~itlerowcow. w Kowlu. Pi- ambony , wybrana na chybił trafił. a nie
sała 0 tym Ill:~;Jscowa gadzinówka „Nowy 1są to bynajmniej wypowiedzi najbardziej
Głos Lubelski w nr. z 6 czerwea 19 44 r.: drastyczne:
Ks. Maksymilian Waszkiewicz z Łodzi
, „Z ramienia dostojników kofcioła katnlic
dn. 10 paździerkiegn przemóic;ił generalny wikariuu dr. Kru· w kazaniu wygłoszonym
J.
szyński. Silnym i dobitnym gło!em pmdedzinł: nika 1948 r. gromił rząd za· przeprowaa ks. Stanisław
„Jestem niezmiernie wzruszony gdy widzę cze- dzenie reformy rolnej.
go dokonała armia niemieclro podcza! walk w Szumiński z parafii Panierki stwierdził.
że reforma rolna jest niezgodna z zasada
Kowlu„."
Po czym oświadczył, że „będzie to za mi relibgii, g~~ż hziemkti~ pow~nnad ~dzo~tać
wsze, świadectwem bohaterstwa i dziel- , frzy 0 sza_rnIJ< ~; · orzy .. Ją 0 zre ziczy
ności niemieckiego żołnierza" i zakończył . 1 po prao}ca.ch ·
w:;:stępow~ł w
dziękuję panom z najgłębszego serca". 1 K~. Kazu~ierz ~orcz
czasie kazania przec1w 1<o zwrększanm pro
"
Tak się zachowywali niektórzv dostojni . dui.-i::;i i wvkonaniu Planu 3-letnlego.
cy ko~ciola katolickiego w Polsce pod- I W ·dniu 3 mai a 1949 r ks. biskup Czaj· któ
· k azame,
·· N1"e s ł ysz!' I"'
czas oku pacJI.
•smy ze s t """V k a, wyl!, ł osi'ł w c zęstoc h owie
oficjnlnvch czynllików en;„kopatu pnhkie re miało chirakter przemówienia a"'ita"'
• d nego s łowa Pu,blicznego pe>tępie cyjnego. podhurzającego ludność przeciw
g? ani 1.c
: ko państwu 1ud 0 wemu. Ks. biskup Czajnia takiego postępowania.
ka stanął nasteonie na czele procesji i
ierorc ia oście na prze- wznosił okrzvki polltvczne, prze kszta l cając uroczystość religijną w wiec antypań
·w Pan' stwu Lu_Jowemu
. stwowv .
'.J
C'
. I Ks. hiskun Kałwa, .przemawiając na u.
.
. .
. Zup~~e mn.i;i Jes_t postawa 'Y1ększo~c1 rocwstoś,..i.ach misvjnych w Lubartowie
h1erarch11 kościelne] wobec Panstwa Lu w lipcu rb. również mówił 0 „zai;(rożeniu"
,I wiary w Polsce i "'Owoływał si„ pnv tvm
dowe~o.
"'
"'
Zniesiono wiec nrzede wszystkim obo- na rzekome przemówiimle prez. Trumawiązek odmawiania w kościołach modli na o .. misji nziejowej Polski". Jest to tf'n
twy ze pomyślność !!łowy państwa. cł>oć sam biskup Kałwa, w które<'o diP.cezji 7oa
„cuci lubp1ski". Ks.
przestne~ano łe1?0 pilnie w stosunku do 1 rzvl się niedawno
Kałwa stwierdziwszy w snosób Prawem
mrnarehów państw zaborczych'.
·e w katPdrze
·
·
W l1'stach paste rs k'ie h . o~ ł aszanych w '1k anontcznym
. -ł
· z
d
. prze„1sany.
ł ·
nie zasz o nic na przvr00 "'One!{O. m1 1r7a
ł •
i
b
Polsce Ludrnvej
. prze:: całv t'•d7-ień. ni" ,..„ób11jac pTZechv• :. lazduupeponzive
inna nuta. Ni"e ;,„ wrozni"crzhm"new
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tywne~o ustosunkowania
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klerµ. występuje przeciwko państwu oraz zdoby„
czom ludności pracującej miasta i wsi
b ·
JA b
Księża demokraci pracują

część

Reakcyjna

H

•
mow1q
•

o

1

!'ię dn obe"nej

r.zec7-ywi!"tości pplskiej ani do wła<lz Rze-

try Unq

propagandy

dla Polski Ludowej

antypaństwowe;

Zupełnie inną miarę stosuje większośt
hierarchii kościelnej do tych przedstawi-

I

działać gorszącym scenom przed katedrą.

Ks. Tadeusz Rapisz w dniu 8 maja r;b. I cieli duchowieństwa. którzy odnoszą się
na odpuście we wsi Biała, gmina Kamyk. przychylnie do przemian społeczn,ycb w
Polsce, manifestują swe postępowe i demo
powiedział:
„Nie trzeba słuchać radia ani brać u- kratyczne przekonania. Księża tacy są z
·
h na kt'
·
· łu w w1e~a.c
d• z1a
reguły usuwani- w cień, przencszeni na
, oryc h "przemawi~Ją. przedstawici_ele pans.twa.„. Szk.oda ze niższe stanowi-:ka 1• gorsze parafie, zmusza
•
w.ie:nym, ni d .... milczenia.
.k s1ą d z. zapom?ia ł po.wie.d ne ć
,
v
ze radio nadaJe co niedziela nabozenstwo
Polsce
w
Jest tych księży demokratów
·
katolickie.
Ks. Tomasz Odowski z powiatu Siedl sporo, znacznie więqej niżby się . zdawało,
ce, podburzał ludność wierzącą kłamstwa Wi~kszość z nich to działacze anty-hitlerowscy z czasów okupacji, byli więźniomi w takim stylu:
„Rząd obecnie zamyka kbścioły i chce wie obozów koncentracyjnych.
b
Wielu takich postępowych księży wspćł
norobić z nich kina lub teatry. gdzie ędziałało aktywnie w poczynaniach rządu,
dzie tak.że urządzał zabawy„."
Ks. Odows1'i mówil to właśnie w tym zmierzających do unormowapła i stabili
momencie, gdy w Warszawie na koszt
· 0 1·e tra zacJ"i stosunków w kraju i do umocnie· · 1· b u <l owmrz
' t
w
wa rob 0 t nicv
pans
sv W-Z ratowali od ri1inv kościół św. nia władzy ludowej (wybory, amnestia
Annv i dzwonnicę po-Bernadyńską na itp.) . Wielu z nich współdziała lojalnje z
Krakowskim Przedmieściu.
masami ludowymi i władzami państwo~
W taki to soosób reakcyjna część kleru wymł. Nie tają też oni swego krvtyczne
nadużywa wolności słowa. przekształcaiąc

ambonę kościelną w trybunę propagandy,
skierowanej przeciwko Pań~twu Lucfowe
mu. A przPcież jest to znikoma część zna
nych nam faktów · • k
l · ·
po.c:una się 1eszK~. Szczepan. M1s1a
cze dalej. Oświadczył on dn. 7 września
1947 r. co następuje:
„Dużo się w nrasie nisze o likwidacii
band i bandytów. którzy grasują W góra"h i lasarh. lecz to nie są bandvci" .
Ks Misia'k u]·ął si".., 7 a swymi kolegami,
ktfirzy od słów nrr.~zli do czynów.

zwiqze k z ban dami• • pod •
I

•
z1em~em

'

t

k

b

t

~o s osun u wo ee pos awy
hierarchii kościelnej.

"k szo ś"
c1
wie

Lista tych księży postępowych jest bar
dzo dłu~a Wielu z nich narażonych było
na represie ze strony przełożonyc~. 0g"ra
niczvmy. się tu do przytoczenia paru przy
kładów.

Tak nn. zmarł w skraJ"nej nędzy ks.
.
•
L u d w1"k BUJacz,
ze
znanv prze d WOJną
swych demokratycznych przekonań. więrionv przez hitlerowców w nachau i
Oświęcimiu. Po powrocie z obozu był tę
piony przez władze ko8cielne za otwarte
,
.
~łoszenie swych po.~la~?w ·.
I Ks. Władvsław Z1emm!.'lu. nrohf}S7CZ pa
rafii Zabierzowa. nawoływał w kwietniu
am
1947 do u1·awn1·en1·a s1·e na pod."+~,„ie
, ~
nestii i do aktywnej pracv dh Polski Lu

d b . . . d k na słowo
• N"
b
. ed k t
mej no ro - , ny ron•. H' 7 o y1l się Je na
Władze hezpleczeństwa
bowiem jest postawa
Tak.a
no;orilenia.
n?l)wadzących
nie natrafiłv na kfięży.
ni~le<"<>lnit dzfałalność polityczną nrieci-, eniskopatu pols]'1f\~O wobec poclwłf!nnvrh
· · 1·1 kl eru. któ rzy d opu ś-'
wko Państwu Lndowe!"'lu. Uczni księża mu prze„i;taw1r1e
· t wu
· k 0 pans
· zb ro d m· przeciw
brali udział w akcii ba~d reakcvini1'!o no cili się a k tow
d.,.;em.ia. Sporo ksież:v uj~to z brł'nia w ' ludowemu.
ręku. W procef'<JCh bandvtów podziemia! Jednakże ta rornolitvkowana część kle
W żadnym 1. \istów pasterskic'1 n;e zna; wvchorhiło n:i ;;:iw, że niekt/1r7v k"ie~a . ru nie o~ranicza !"iP do wł;:isnęi <lzialalno dowej.
W woj. wrocławskim wvsteT)nwali w
di:iemv ani ierhe"" "'Tlil'twania d'> J -litln'"ś bło'!ol'ławili zbroil'liarzv po<lżecrali ich do ści przestepczei \Vr;11P"a· rło niej powietym samvm duchu ks. ks. Józef Kiedej Po
ci w~bec władzy \udowej, ani iednego mordów, planowali napady, a nawet przy , rzoną swej opiece ttifodzież.
Zygmunt Westrowski.
: W liście paster~kifl'l c'łn katolickiej mło- minik Milewski,
przvchvln&~o odezwania sie o 'którejkol won·dli bandom.
Ks. Fertak i ks. Łubiński z bandy Nc;;z : dz1e7v polskiej z r . 1948 episkopat polski Ba~an
wiel{ z f"1'orm. przez tę władzę -prz.e\)ro.. .
wadzonvc'n.
. .
sądzonei w 1utvm rb. w Warszawie. hlo- j powiada:
na ła
wyr'lo:ah
demokratyczne
Poglądy
·
.
.
..
.
Ferks
a
bandytów
rvn"rafy
"o~ławi1\
nie
epit>kopatu
oświadczeniu
W hrl.nym
..
.
.
•
.
pouczenie
nasze
zt:wfaniem
s
Pn:v1m11c•e
:
.
'
.
·
· " "'
·
' ''
_ 0 :c;„ 1• .,,,._ mach prasy hcznt przedstawiciele mzs7e. . .
W k
·· k"
,przedstawi .
znalezhsmy tez nakazu. by kler katohc tak zachęcał do mordowania
•ry ona1cie ie s goan • ...
• ,,aster~ ie.
'
• "
.
· l · 1 ·
ł
h
P 1
a~ duchowieństwa że przypomnimy list
k.
i ,_ J „
me wo- c1eli obecnego ustroJU .
•
..,
rro em .
1
b 1 w 'o tsce zac OW'JWa się O.Ja
ks. Faustmana proboszcza z Kazimierza
Mamy obowiązek do WIJ$ rnówic.„'
wyrok !
Ks, Ortotowski sam wydał
ee pans wa.
.. Głosie
pow. Szamotułv. o!!łoszon w
„
.
•
„
. 2'1"'1.eźli~m~. n~t<;>mia~t ~ enuncjac- , śmierci na nauczyciela, który organizo- 1
~ .
'
. "
.
Ja~h ~ J ez;ar;hll kosci~lneJ. n;nostwo wyp~ 1 wał młodzież w szeregach ,,Służby Pol- I A oto Jak ten „obowiązek wygląda w
W1e1kopolsk1m z dn. l kwietnia 1949 so
.
•
w1 0dz1. swiadr.z.acyeh o Jl"J ne<'at-ywneJ / sce''· Zlecił też osobiście bandzie „Mura. pr<>ldyce:
~s. Henr;y~ !Conowrork1 l'refi:kt ~rm~ lidaryzujący slę z oświadczeniem rządu
a 1'awi:t wrorriej wrbec Polski Lud()wej ta". bv .. wyrok" wykonała.
\ Ks. Jerzy Dabroweki aresztowany zo- n~zJum Jasip~lneczłgo wk, Wasr!zd'lw.i~i zo.rttla z 18 marca. oraz list h . Jan" Polaka. z pa
P(ł ławie.
.
. .
on ·ow o a ICJ· nie e rafii. M1le1ów.
,
.
·
· wzęc
t po tsk'I s t ara i:;1e
· 1Of!łoszony
pow. Prntrków.
E pI1'1\.'?Pa
.
.
w dn. n1zował sposrod
pr;i;e d ej 11tal przez · władze bezp1eC7enstwa
w „Dzienniku Łódzkim" z dn. 3 maja
działała
kieito
wszyst~1m. wytworzyć ~~ród .wiernvcb 15 lutego 1949 r. za Wl'l1Ó<l'?:iałanie z ban ga;ą ~rga~izacJę:
·
.
a e!enie :V 0 1· rzeszows
I
wr'>?:en1e, Jakoby wolnosc rellg1jna była · d::i Tryjewskiego. ps. „Cacko".
me1eP.a1- 1949. r.
.
przez kilka miesięcy w r . 1948
i ł
. . .
/ I
w Polsce zagrożcna.
0
narowyzwoleńczych
walk
historii
Do
twórktóre;
{s. Kaumierz Pop ek skazany został na organiz11cj~ uczniovrc::ka.
Episkooa~ polski przedstawia w fał- J na 6 lat :"'ięzienia. za prz_vnależn.ość do <:a hvł ks. kałt>cheta. ~ierz:vsław Ryz.
sz~m świetle wvsiłek m~s ludowych, I ba~dy W1~. za k1er?wai;1e placowką '!'I Młodzież z organh::icii k:itolickirh. kie- du polskiego przejdzie bohaterskie zacho
?rlhudowę 1 rc:zbud;iwę I <nnu;1e W1e:zch~sław1ce t. za ukrywanie rowanych prze7. księży. bierze . udział w wanie się takich duchownych. jak ks. Pa
sk ierowanv na
gospodarczą Polski, na odrodbierua wieko dowodcy b0Jówk1 d:vwersv1nei Jana Jan-1 <hiałalnośd po<l7i<>mnei. 7.a wiedzą i za- włowski, powie::;wny przez hitlerowców
opiekunów. ·v Dachau. iak k~. bisknp Władysław Gó
chętą swych d11chownych
•
wych zale-"łości. i podniesienie dobrobytu d:ó.1>ia.
K~. Boles.aw Stefań~ki .11ię~v z~stał z Otn parę tvlko faktów .
narodo~e~o. Wvstępuje prze~iwko w~pół
W Sławnie. woj. szc7ecińskie. prezes ral zamęczonv przez Niemców w Orazawodmctwu pracv i pr7"'t:twko :zwięk- bronią w ręku w czasie hkwidaC)1 banmleiscowei •. Krucjatv Eucharystvcznei" nienbur!!U. od"?:naczony pośmiertnie orde
szeni~ wy~aj~wści pr~cy. Wbre~ oczywi- dv ,.PAS" której był przywódcą.
Ks. Władysław Gnrgac-z, iakonnik- Wacław Pucik stworzył z małoletnich rern „Polonia Ri:?stit·u ta" . :
stoścr głosi. ze czł-0w1Pk. w Panstwo Lu I
Postacie tych m~czenników i wystąpiedowym rr.1.~. si.ę s:ać „dooełnieniem i :łu- iezuita. na C7~le bandy napadl w dn. 2 , członków kruciaty ~rupę o charakterze
'lia sorz ·aj cych ludowi ksi ż -demokra
na kasiera Bai;ku Zw. terror-.rstycznym. .
gą mater!: , ze Jest w".danv „na ofiar~ lip~a 1949 roku
ę _Y •
Młodzie?: z Kola Ministrantów nrzv ko , ś .Yld · ą .
maszyi;ieri~ p:ospodarczeJ" (list pasterski Społek Zarobkowych w Krakowie.
po1. CZ!l. ze w duchowienstw1e
wia
tow,
lowi'e . pow · Wałbrzych
p
1
.
U ch ma.n. St a- ś cie
k
H
.
.
k
.
Czt
r)
1949
24 kw1.,.tn•a
.
.
.
·
.
rzvrna
w
e
enr:v
'llę7'i.
ere1
·
·
Ni..rriy epi~'kopat polski nie wystepował nisław Kułak. Stanisław Zub i WojriPch utworzyła nielegalną orą.anincję. która sk1m zyją tradvcje Kołłąta16w. Stasz1z publiczną kr~t;vką ustroju kapit~listyc~ Lorenc aresztow~n~ zostali w m:iiu 19.f9 1w ,.,.„ku 1948 dokonała napadu na lokal -:ów, Scie~iennych. że ma wśród niego na
Brzóska. ostatni
stępców ks. Stanisław
.
.
nel(o vi:vzysku1ące:-o masy. robotnicze. t r. Wsoółprac0wali oni z bandą „Mew""· a 1 PPR
chłons~ie ..Stara się natomiast _Pod'Yazyć kościół parafialny w TrynC7Y pow. Prze- I W lutym .~949 zhkw•dowana 7.0stał.a g1:'1 zbrojny powstaniec 1863.
• * •
·
zaufame w1ernvch do gospodarki Panstwa worsk zamienili w arsenał bandy t >neli- I n;:i dvwersvina pn. ..Polska Organ1zac~a
Młodzieży Katolickiej" któr~ pro~adz;Ludowego i osłabić entuzjazm pracy w nę zrabowanych przedmiotów. ·
Niestety większość hierarch.H kościelListę tych przestęnczych wystąpień mo ła akcie wvwiadowczą pod kierunkiem Je
masach. gdy tworzą one własny dobro'lej i rozpolitykowana część kleru obrała
zuitv ks. SzyD'nńsJ<~eiro.
żn:i by znacznie przedłużyć .
byt.
Członkowie Katohckie<?o Stow. Młodzie Inną drogę. Swiadczą o tym fakty powyż
Cóż na to wszvstl<"o ma do powiedze~
Eniskopat polski podkł'puje wbód mło
ży w gm Wakr::mund. pow. Nowv Targ, -;ze i cała litania faktów podobnych. któnia epif;ltopat polski?
dzieży zaufanie do szkeły.
rych niesposób pomieścić w jednym a}'(.
tworzyli organi7.acię ter~orvstyczną.
E Piskopat polski w sposób złośliwy zn.ie ' Nic. Albo prawie nic.
,Czł~nkowie. KS~. bracia ..cuchowicz w •vlni,e.
Bo w liści~ p_ast~rskim z dn. 23 rr:aja
kszta łca idee społeczne, przyświecające
masom ludowym w wielkim dziele budo 1949 r. znaJdUJe się na ten temat . słow-1 Polwsm . b:ah udział w a_kc11 band Jeden
Wynika z nich jasno. że hierarchia koś·
UC7"'"t'iTC"lVł w morderko:
wy ustroju socjalistycznego
1z braci Witold.
na cielna w Polsce. a przynajmniej ;ej wie,.Role.foie odczrtu•amy u7'az: z Wami. że tvlu stwie 3 członków PZPR i napadach
•
kszość. nie pragnęła porozumienia, lecz
kapłanów jP.<t odPrwanych od nlt.11rzy. Niepoko obiekty pafi.stwowe.
List~ pasterskie episkonatu podrywają
mo~libyśmy
T 1nowu - faktv takie
ją mu szeregi obu·inionych i ~1rnzanych„."
zaufame społeczeństwa do. rządu,, god_zą
dążyła do zao~nienia stosunków mi.edzy
Autorzy tego listu zapomn;eli tylko do- mnożyć.
w podstewy praworządności w panstw1e.
O t:vm wszvstkim irłucho iest w listach kościołem a P;;ińl'twem Ludowym, fak.1.vc.z
W duchu tych listów pasterskich otrzy dać, że chodzi o księżv „od(>rwanych od
I nie wvsłl!nnfar. n1"7.P.riw niemu.
ołtarn"'· za którvmi ukrvte bvłv maa;azy pasterskicb
mane sa wvoowieQzi szere.im ksieży.
czynosDolitej .
, W żadnym z listów pasterskich. ogłoszonych w cią"u ostat'lich 5 lat. nie znaj
d?.i"mv r-"'i i~dn°'"' słcwa p<nv. tvwne1' nr.env tych wszystkich nrzemian. {\tóre do
I ronal v „\ę w naszym krain, clh dobra naj
szer szych mas j<:i"!o miesz!rnń~ów.
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· Jakie mamy
do bojów na obozie w Spale.
szanse z ,,Orlętami'' w ·mistrzostwach Polski?

przygotowują się

siego miasta I OkOlicy, którzy tre-nują

Rokrocznie reprezentacje piłkarskie
Wa·r s 7.awy, l{ra.kowa, Ślą.ska i
Poznania staj~ do bojów w ram?.ch raz
grywek o pu chnr im. Kałużv. Poza to··zącrmi <:ię przzz rah- sezon meczami
'igowymi hoie te sa pr:tf\ględem sił poo::zczególnnh <J•kręgów, mają.crch w piłka1·stwie pol~kim coś do powiedzeni.a.
W tvm rnku cze-lrn nas równiPŻ Inna

leszcze im!)rei'a.

któr11

pletnjemy

reprezentacje

łódzkich

Okr~ów

w kieru"kn ... ~„y11otnwanła Ctl11owiednic'lt kadt młr.~. e"lo narvb'-m, zctolne.g o

11:octnie 1a<:t0nić rP•'lOfYl-O'Y8W' gwiazdy
Imprrza ta bP(l~ m"r.rJ7•r<iltt""t1<>we zamady o 'f'lis'r1<t>slw'l pr1s~ i innf!)rów.
Wif'm~-. Żf' naf'i naimłr."<ł"'i niłk~rze przy
WALEm:A SIEKACZ
Jcs.t niewysoka i szczupła. Nie widać jej < n--otowuja l'!ię rlo tej rie.;1d<>i prń'hv •n a
prawie wśród potężnych maszyn oddziału J. otr.ozie treniw~owYm w Spflle że ro~f'- o:;twfł. Braki te rek«>m.pensuia się iednalt
przygntowawczego. Pnedzalni PZPW r.r. 6., P.r.ali inż kilka snotka11 7 -=e·niorami dxir;-kl s:rcze~ó1 ne:i ambłcji, zapałowi,
Ale zielone chorągiewki - symbol 1-szej na -.' w\·rhorlzi>c z nich Z.\\·1·c:ir-..,ko - lecz opa..,Owa"-iu fP.~lrniki f co najwatniejsze
µody w współzawcdnictwie 7<'SPcł~\vy?1 zat wiatfomości . jf'kiP nnr7\'nili p.o·stępv, - „żyłce" do gry.
- A jak ci chłop·CY się przedstawiai~.
knięte na ma~zynach ze~połu Walerii Siekacz jak ::;ię snrP.wuja i w iakim !"tonniu sa
.
.
.
- śwlać'czą az nadto o Jej wzorowej pracy. t . .
ch(ldzi o wartości moralne. które
je8li
~pot
i_n~<;trzowsk1ch
rlo
m·zvQ'O!O\\'Alll
1uz,
mie~ce·
_ Półtora roku zajmn~ę pierwsze
we wspólzawodni1Jtwle i z miejsca tego nie k~n - O·wiane były nJE>Jako mg-łą. ta.iem- przecież na począ.tku kariery pitkaro:;kiei sa szczeg-ólnie ważne?
nstąpię! - cśwfadcr.a nam dzielna przcdow- nirv
- Na ogół ie'St to dobry materiał, manica, w otoczeniu swych towa.rzy~zek pra.cy. Ili T'oniero wczoraj s 7'\ nas·(a ro•?:mowa z
Trzeba za.znaczyć, iż Waleria Siekacz je!ót irh trn- 1 -:i\\ ym opiek11n,Pm - )Jrc:resrm mv iedinakże kilku takich. którzy donie tylko przodownicą wyrabiającą na !:wych !{n.b··H~:;-~; 1 m - po 7 wo~iła r-0 7 wiać ofa- "tarc1a ja. kierownictwu niemało klopotów Chłopcy ci zarzęli g-rać zhyt wcześ
maszynach tow~r w 99 pr<Ml. pie~~-iej ja·~~- 1·zaj:;> r· <1 nfl"Zl' ~ h irni'orów ms.rłę.
(niPktórz~' są. już w
7c:rJ'nn1 i.i11ziliŚ- nie 7. clorosh· mi
~n'3lf'k'm
N'\ oh07'p
ścl, ale i c:>r~a.mzatorką ruchu wspnb?woom1
1
• .
~· •
,
ctwa na oddZlllle przy1rntowawczym. Do dnia
1
7byt wcześnie „wyży78C7~ll
A-klasie).
na
nbów
k
11
z
Jtm11l:ćw
h
011:o!em
my
dzisiejszego zwerbowl'ła w !,'.zne~i wspóh:aw•• ··-"",....._..~_..,
--- ~-~ ·
··-n--·-~·
wodniczących 160 kobiet. W żych1 pr:vwatnym zaś jest Vlrzorow~ T"l?,tka tro.;,..„ dziPcl,J
.,..
z których najmkdszy Wło-dziollczv . s 1„t. Jak
JN ...,:rJI
:r.aiwwiada matka - bt:dzle z ni~go kiedyś
frzed w~e ką rew a ten~sową nad m'lrzem
dzielny przodownik w zawodzie, który snhie .
wybierze.
Czechosłowad<t przy"lł' z pewnnfrią KRAJ
Ziłliżamy się do wielkiej imprezy tt>nisowej - l\Ii<;tlzynarooowych l\'listrv.oostw Polski, CIKA. SMOUNSKY'FGO (lub ZABRODZktóre rozpcczną się 9 sierpnia w Stmocle przy KY'EGOl. i DOSTALA oraz jedną. z pań.
udzble tenisi~tów zam-anicznych. Część na- KRA.Jem: jest tf>.nisista b. wysokiej klasy i
śl k 1 sz~ch tł'n!sl_stow ze SkonecJdm na czele jest osta.tnio Sk()llecki wygrywał z nim w CzeOJSKA POLSKIEGO _ C
W
chosłowacji z wielkim trudem.
armen 0 P· ąs a juz na m1eJ5cu.
Fomi111f) cdwrła.nia mecm mlędzypaństwoKAMERALNY - Szczygli zaułek
Interesu.lą<l:vm berlą:le, c:r.v któremu z Po·
w:-'!o z rumurią nald.y si~ ~'lodziewać. że laków (poza Slrnneckim) urla się dojść do pół
OSA - Jadzia wdowa
SKONECrlujdzie rlo riekPWPgo pn·i~dynku
finałów, w ktlir""'"' mo7ri„hv tynow:1ć r~Hl7.".i
--o-~n - C1\'RAT.ULIS. na który Polak czeka z
czwórkr: ASBOTił. KRAJCI·K . CA.RALULIS
utl'!'knien!c m.
I s·~oNFCKI. a w finale pa.rę ASBOTH Niew:it;:rwte. wl''l~ i w Sa.pode bedą cteka· SKONECKI.
ADRIA - ~fęż czy źni w jej życiu 16, 18, 20 we, zwłas'7.cza jeśli d'l·pls7ą zawcdnicy ·zagra
Pt>mimo. że Skorwckf majdnjl' się obecnie
rkwi. którzy 7ą,(l'?;ietłzldj swój prtyja:zd.
Mł o da Gwardii.
BAŁTYK _
w do·h rej formie. tt> jednak wyda.je s\e waitUirtcłihvf"lv wf„c dn1rrą ra·k fet„ Europy setia II 17, 1.9, 21
Wr"'T" A.C!l""!TłłA wr?-.: 7 FFH-:-'REM \ pa.nią Pliwyr-t, by móo.rl ~lę pokus\<- o 7.wycie~t.wo
18, 20
Po~trac h Mórz
BAJKA ERTiO:"T;I. V/e<tir.-J;;a b.-'l•iP z pe,".'1\0<il'ią po· nad doskoni>łvm \Vegrrm Acbothem. NfeGDYNIA - PrngralT' qktu'łlnn«~
JĘDRZEJOWSKIEJ w m11leJ o.•tatnl bedziP miał z r.im prawdopodoważną k"nkure11„tą
HEL - Zi~lone Jat11. 1.3,30, 18, 20.30
bnit> ci.:ui:ą przepra~ę.
Tajemn :ca nocy w1gil jneJ 18. 20. walce o 1-s~ miejsce.
MUZA POLONl !\ - Ulica 1Jrnn 11,zna 13 :10 18, 20,30
PRZEDWJOSKIE - Wołga! Wołga!
16, 18, 20
Młoda Gwardia
RODOTNIK seria I 15,30, 18, 20,30
Młodz eżowe zawody S!Jortowe w Sopocie
ROMA - Guwer. •,.~a 18, 20,30
miejskim w Sopocie odbyły (SP) w czasie 2:14 O przed LlEeckim (Skiernie
stadionie
Na
REKORD - Bohaterowie pustyni 16.
3!ę ostatnio zawody sportowe w p'.łce nożnej, wice) - 2:38 O i Felen Loben (Ła~k) - .2:46,6.
Antoni i Antonina 18, 20.
W siatkówce zwycięstwo przypadło rówsiatkówce i lekkoatletyce pom'ędzy obozem
STYLOWY - Skarb 16, 18, 20
ZMP z Wrocławia, Skierniewic, Łasku a ju- nież drużynie „Junaka", która wygrała spotAleksandrr Matrosow 18, 20 ~ na.kami 18 Brygady .,Slużl:>y Polsce". Junacy kanie w stosunku 2:1 (15:6, 14:16. 15:12). W:ę
SWI'r TA TRY - Pocałunek na stadion 1e lll. 18,
odnieśli zasłużone zwyc:ęstwo na wszystk 'ch ksze triumfy święci!: junacy w koszykówce,
Tragiczn:v pościg 17, 19. 21
TĘCZA frontach. przewyższając ZMP-owców lepszą wy~rywaiąc w stosunku 35:6 (23:4).
WISŁA -. Powrót do <lomu 17, 19, 21
Wreszcie mecz piłki noinej zakończył s'ę
tech11!ką i rutyną .
Wieś na pogramczu
WŁóKNIARZ W biegu na 100 mtr. zwyciężył Blrłek (SP) wysokim zwycięstwem „Juna.k a" 8:1 (3:1J,
'
17, 19, 21
przy czym bramki zdobył'. Sokołowski (3).
w czasie 11,8 przed Wiązkowskim (Łask)
Powrót do domu 16, 18, 20
WOLNOŚĆ Dwojack! (2), Pikulski, Sledziń.~ki i Kaukia12.4 i Lasknwskim (SP) - 12 8.
Carrie kłamie 16, 18, 20
ZACHĘTA W konlmrencji 800 mtr. zwyc:ężył Sobieraj 1 niec. Widzów ok. 1500 osób.
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Jakie szanse, zda·niem pana . będą.
mi.eli 11asi rhłopcv w meczu z krakowskimi „Orlętami"?'
- Z rewno~cia każdv l' nich będzfo
~ię starał rlar 7. ,-iehif' wi;;zystko. na ro
gQ tvlko stać. aby -0sią.g1H,1~ wynik jak
'Kraków ie~t
rn~1rzvtnv .
m1ih'lrdziei
ośrnrlkiern o wiel·kich .tractvciacb, mien
kańcy j~o po oro<;tu we krwi ma.ię pił .
karstwo. a .. Orleta" zrls>ż,·tv iuż s-0hie

Z tvcb też W2'gle
wvrohić newną mfłrke
będde trudna. trud·
niej::;za nawet. niż 7 mistr7.em CSR dów walka z nimi

Trnava. która T'""i rhfoncv n-nkmlali w
~to<:un ku '2 :O.' Nie ...,nJej nie .stofmv na
'ltrar.oneł

({ I N A

1e~połi:1rh
ł:e ,;(?iłka

wszy!lko
ska ...
1 . t~ 11 1

Mały ~iclot. był. zawsze zamyślony,
zawsze ta1emmczy 1 zamkrlicttY w sobie.
Nikt o nim nie wiedział nic pewnego.
Trzymał się zawsze na ubo~zu i - właści
wie nikogo nie zaskoczyło to, kiedy w jedno upalne południe, kiedy żar pustyni
mącił -ludziom głowy i wysysał z nich
krew, mały kapral wyszedł przed fort i
strzelił do siebie z rewolweru„.
Celował w serce, ale chybił: i przez
dwa dni męczył się potem straszliwie, leżąc w dusznej izbie szpitalnej.
Młody sa,.,,ob6ica i teraz r6wniez nie
powiedzia1 c',> nikogo ani jednego słowa,
Niczego nie pragnął, na nic się nie żalił.
Tylko do Strzelmirskiego, kt6rego bardzo
lubił- kiedy ten odwiedził go, uśmiech
nął się nikle i szepnął:
- Jeśli kiedyś będziesz do siebie strze-
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na~rodę

motocvk\

W najbliższą niedzielę odb~dą się w kraju
obwodowe wyścigi eliminacyjne, w których
weźmie ml:r.izł ck. 7 t:vs. pocztowców. Najlepsrego kab1'7a - poczt-O-wca czeka piękna na·
'\'red& - motocykl, ·ofiarowa.nv przez Sp. Wy
dawnir~ą ,.Prasa" i ,,Czytelnik".

Piłkarze

"Widzewa"

wychodzą

na bo'sko

,A

Na h"'°"~''l W"fr">" o""'~rhie i;ię w r.adchod~ą

cą niedziele 'o godz. 11 towarzvski mecz pił„
karski mit;dzy Widzewem a ZKS Spójnia.

· N·e m ·a
dla

mie~sca

łobuzerstwa

w sporcre

Sprawa nieodpowiedniego zachowania się
juniorów polskich podczas :eh pobytu na
Węgrzech znalazła swój epilog. Zarząd PZPN
ukarał zawodników ZKS Ogniwo w Krako6 mies. dyskwalifikacją 1 powie: Kozę zbawien:em praw reprezentowania Polski i
6 tygodn. dysokręgu na l rok, Poświata kwalifikacją i pozbawieniem prawa reprezentomania barw Pol~ll:i i okrP'!U do końca rb.
oraz Kaszubę - surową naganą.

DR B. JOCHWEDS
Narutowicza 75 c. Telefon 173-6}
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powrócił

Bardzo Ci dziękuję za wszystko, co dla
mnie zrobiłaś. I jeśli błogosławiemtwo
umierającego człowieka ma jakief znaczenie, to błogosławię Cię, Krystynko i ży
czę Ci wiele, wiele szczęścia.
Twój Leszek".
Pisanie tego listu trwało długo, ale wre
szcie jest skończone. StrzeJmirski odsuwa od siebie kartkę papieru i znowu bie.
rze leżący obok rewolwer.
- Trzeba skończyć! - pomyślał, a w ,
nieprzebytym mroku, jaki go otaczał, zobaczył znowu uśmiech kaprala Nielota.
- Jeśli będziesz do siebie strzelał, to
·
tylko w usta!
- Tak, tak. tak! Tylko w usta! - Leszek Strzelmirski podni6sł broń, raz jeszcze sprawdził, czy bezpiecznik jest odsunięty i położył palec na cynglu„.
Rozdział szesnasty.
MOŻE SIĘ UDA ...
Krystyna Wierusz6wna szła zazwyczaj
do pracy szybkim krokiem, tym razem je
dnak nie śpieszyła się. Czuła na sercu ja
~iś wielki ciężar, ogarnęły ją złe niepoko
fe.

- Nie rozumiem, co się stało Leszkowi! Zdawało mi się, że pogodził się już z
losem, a on tymczasem cierpi w dalszym
ciągu. I to nawet więcej niż przvpuszczaD. c. n.
łam!

I

Adres RedakcU: t..odt. ul Piotrkowska 102a. tel 137d7.

łigow.vrh r A-kla~· ()Wyrh. Ale
«>k.r.ęqła". więc i fufaf
się wyjaśni dopiero na bo:f-

1est

otrzvma

-1

155)

okaże sięr

NJ!szybszy po&ztowiec

Ju acy wygrali z ZMP-owcami

arkusz, położył na biurku i zaczął szukać
pi6ra.
Pi6ra nie było. odnalazł za to oł6wek.
zmarszczył
- Może być oł6wek! brwi i zaczął pisać.
Nigdy jeszcze nie pisał na ślepo, rozumował jednak, Że jeśli czynić to będzie po
woli i starannie, lit.::ry stawiane przez niego, - aczkolwiek może trochę wykośla
wione - będą czytelne, tak że Krystyna
przesylabizuje jakoś ten pożegnalny list i
odnajdzie jego zasadniczy sens.
„Droga Krystyno!
Powiedziałem Ci przed chwilq, że nie
umiem żyć w ciemnościach - i dlatego
po1tanowilem, straciwszy całą radość ży
cia, ode;ść w ciemności jeszcze głębsze: w
te, wśród których rozpływają się nasze
wszystkie radości i rozpacze.
Umieram ;ak przystało na prawdziwego żołnierza. Spokojnie. Nie dramatyzuję,
nie rozpaczam. Jest mi tylko niewymownie ciężko, że decyzją swoią sprawię Ci
ból, Krystynko, bo wiem, że kochałaś
mnie szczerze.
Odchodząc od Ciebie powiem Ci tylko tyle: i ;a również kochałem Cię bardzo i bardzo się do Ciebie przywiqzalem.
W najgorsze; chwili mojego życia Ty jedna stanęłaś obok mnie i okazałaś mi tyle, tyle serca.

poxvcjt. Na bOisku

kto· jest JeJ?'5ZY-·
- Jaki pan przepowiada wynik mistrzostw?
- I tutaj trudno .iest co.~kolwiek po·
na brak jakichwied7ieć ze ~·zgledu
kolwiek po1·6wna1'l ~zim.se są. rac1ej po
'-tronie okregów krakowski-eg-o i śl1;1~kie
że właśnie tam
rro. rh0•riażbv dlatego
"too:;unkowo na.iwięc.ei in.niorów ~ra w

I

lał, to tylko w usta, bo strzał w serce zawodzi czasem!
Kapral Nielot umarł zaraz potem, a
Strzelmirski, trzymając teraz w ręce rewol
wer, przypomniał sobie mimo w0li przestrogc: swego towarzysza broni.
- A więc dobrze, przyjacielu! Strzelę
sobie w usta! - uśmiechnął się do ostatniej już wizji dawno zmarłego przyjaciela.
Już podni6sł śmiercionośną broń, ale w
tej chwili przyszło mu do głowy, że nie
może umrzeć, nie skr.,.~liwszy do Ę.rystyny kilku pożegnalnyeh sł6w.
- Tym więcej, że trzeba dać pewne
wyjaśnienie r6wnież i władzom policyjnym! - pomyślał trzeźwo i zaczął szukać
paoieru.
Pod palcami wyczuł podłużne pudełko
z papierem listowym. Otworzył je, wyjął

w sp-Orcie, znajdujoc w nim

tu- cami.

nłOrków, która stanie do mistrzostw
·
Polski
Jarkif' sę, kh postępy?
- Na ogół zadawalajece. Drużyna coraz bardziej się cementuje, mimo iż
Nie
rhłoncr wykazu.ia pewne braki.
r-h-0d1i tu o ich ko-ndvcie oo ta jest iaik
'ioh·chcza.<: bez zastrzereń. ale o warunkl fłxyczne. Ne«;tetv wielu Od7nac2a się
wętłę. budową., co w hojach z dobrze zbu
mi€~
może
1J.owanrmi przeciwnikami
pewne. może na\yet nrzYkrP na-!'tęp

n11m

pG?Wolt

pracę nOS7CZP~ólnvcb

oc~nłt>

wać się"

pod kierownictwem mgl'a Raq,vańskie wyładowanie dla wszvstklch swych Ingo. W grup:e tej można zaleźć 2ł wybf- stynktów. Ci zostali otoczeni specialnę.
jających się zawcdnlków o mniej wiere.j QIPiek~ i mam nadzif'ie. że dzięki niej
wvrówna•nvm poziomie Z nich te+. skotu stanę ~ię pełnowartOśi:JOwyml spOrtow·

Łodzi,

-

Oiłone~ - ·
Sportowy. te; 10!1 62.
'IO. PKO Nr vn l.lł!U 0-0229ł

lhiaJ Utat•lrł tal. 12G-lll Piotrkowska

