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SUKCES POLITYKI POKOlU

i

radziecka. polityko pokoju

KHinelne ~tanovf sko ZSRR w sp~awi~ jedn~ści ~iemiec Ciiiopi PoisCr -podz·i;iają
giganty ukraińskiego przemysłu
pokrzyzowało plany zachodnich 1mper1al stow
n.§ z. tf ń §hi ,de Dl u.§ hu,- e
/li i n i .§'er Ił' ._,
I.,· „ n· S'K 1"eJ dyplom aej
er t!pr~c::
~
~ r' g
~ h I uc·
Pif
r. L'.\
l'S~~l''f

Rzecz oczywi3ta, że nie mozna w żaden sposób nazwa~ tego
potwierdzeniem słu~zności polityki amerykali~kiej w stOSunirn
do Niemiec, jak usiłlją tego o_
becnie dowieść oficjalni przed.
'ltawiciele rządu USA w swycłl
OMtatnich deklaracjach, poświti;onych wynikom sesji paryskiej
Rady Ministrów Spraw Zagra.-
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'MOSKWA (PAP). - Na prośby korespondentów dzienni- I
k iw „Prawda" i „Izwiestia". minister spraw zagrank7.nych
\.Vł.S:&YNSKI zło.żył im nastepuJą-0e oświadczenie na temat I

wyników Paryskiej Sesji Rady Ministrów Spraw Zagranicz11ycr:
wa w zachodnich strefach
Niemiec, likwidacja sojusz.niczej komendantury w Berll. nie, przerwan:e diiałaln,1ś::'.
magistratu dla całego Berlina.
wstrzymanie prac Tiadv Kontroli, powołanej do życia na
podstawie układów m:ędz~·riarodowych. zawart~·ch m!ędzy ZSRR, USA, Angl : ą i
Francją. narzuce!l'.e Niemcom
Z achodnim st?'utu okuparyjriego. ma iące'.50 na celu przedlużPniP re7.imu okupacy;n"'· 1ata. opracnwa~o na dl u~1e
niE' antydemokratycznej •zw.
konst.vtucji z Bo11n. przvgoto' wanf'i bez udziału narodu n:e
~·Pck:e~o - z tym bv narwcit' narodow! n:emieckie"Tlu
r. .lllister !" -- -~~ z~ ...rar.icznych usttói federalny, wreszcie pró
7.SRR by, 'lmierzająC'e do wląc1enla
ANnP.ZF„l WYSZY~SKl
~tref Zachodnich Nif"miec do
P"rvs~a Sesj::i Radv Mirii- strefy działania planu Mars' ~.J·v Soraw Zaa.ranicznvrh, 1~halla. by ułatwić podporządobrad~ tnczył.v s;e w k<>wanJe ,-ospodarki stref Zak~-J-~i
1
zeb~ata \rhodnlch Niemiec angJo-ame·
r~1·,7u w m3.1u br„
~'" no dh1~iroi pn°rw:e, trwa- r:vkańfltiemu kapitałowi moj" n"?i orawir> 11'.'il~ora roku. nopoll!!tycznemn - wszvs~k!e
•T"k v·itdomo. Snsia Paryska te posunięcia dobitnie ś\\rii'H1T">dy J''i"nistrów Spraw Zai?ra czą o tym, jak dalere n:ąd.v
O'l~wiecona była Stanów Zjednoczonych. An,vl'I
l"'C»">VCi,
ciwom zaPadnie niom - spra- I Francji narusryły zobowlawin nlt>mier!d!'j I trnktatu po 1nia w sorawiP Niemiec, jakle
przy WZi('.b Ol\ s!P.bl!' w układzil'
kt'jowe!\'O z Austrią.
c·zym „~~11dni„nie Nil'mlec• - poczdamskim.
Tego rodzaju pottykę proTl•·.-la Ministrów rozJlatrywRła
Jn7. no ra?' tneci. DW:e po- wad?:ą już w ciaau k:lku lat
p~.,,;ct11ie sesje rady m'ni- rządv Stanów Zi;dnoczonych,
s+row. odbvte w roku 1947. na WiPlkiej Brytanii i Francji w
k'li-vch rozpatr:vwario sprawe sprawie niemierk'.ej.
N;e należy zapominać. że
ni em; 0 rką zakończyłv s:ę bPZ
,„v„ikńw. r>onll'wał. Stanv 7,je zagadnieni!' Niemiec ma ważr"1oczonr.. Wif'lka Brvtanla I ne znaczf'nie nie tylko dla
Fr?nl'ja nie u.lawnił:v ch„ci Niemiec, lecz i dla·wszystklch
rozwiazania nrohlemu Nil'- narodów. dążących do ustamiec i J>rz:v~otow~nia trakta· nowlenfa trwałego pokoju.
Tego rodzaju polityka USA.
tu Jl<''rn.iowe1rn z Ninme11ml.
jak to było
i~ An~lii i Francji . Nal<>i v Pl'?'.vPom11ieć
l"SZC7.e w rok11 1!!46 rząj~· widoczne od samogo początku
' - skazana b;vła na fiaslrn. po
f'.t:inów 7.iednocwnvch
przyj;:lv niewa7 jest sprzeczną z rozvn~'kiej Brytanii
P?Htyke. zmierza 'acą do roz wojem historycznym N'em'.ec
bicia Niem'.ec odrzudws7V I spotyka się z potenic>niem ze
zobow\ą.za.nia, jakiP wziełv strony całej demokratycmf'J
na siebie w Poo7.dnmfP. w Elłropy I kół demokratycznych
7.wiązku z tą po1:tvka rzą1Y całego świata.
i
Zlednocznnvch
~+an6w
Nieudane próby
Wielkie.I Brvtanii w$„.,..\klm'

l

s posob~mi
„ T J" ;'3

7

an'P

orzeciągałv rozsnrawv n :em'ec-

dyktatu

.Tym . niemniej rząd v Stajaka• now z.~e~noczon~~h. W, "lk ·ej
w zwiazku z tym powst:lla Brytan:1 1 Fr~nc.~1. - 1ak to
Jnż wtedv rządv Stgnów z . całą wyraz1stosc1ą okazało
Ziednoczoovch. · WielkiP.j się w toku sesji rady miniBrvtanii f Franci~ dą:i:vłv do $trów w Paryżu - nie porzuteKn. hv z11"?arnąć n<'hodnla ciły '!~dziel, by sesję tę p()pro
C'?:ęść Nlt>mlPe I wvk~rzv~tać wa~Zl<' rfrogą swe~o tzw. „moc
h w <'Ph•"h Pl'>t:Vił""'"ltra- ne1r~ kursu" I usiłow~ły oslą
ł fmneriall~tvrz- ll'tłllf' sukcesy na te.i drod1e.
t•.' t"'"IYCh
Ta ki bvl wlaś.nie sens menv...h . 't'e«n rodzalu ;t~..,„,_
w ' ·ko 7na idnwalo się w ia- morandum. zł?zonego przez
f'kr?..WeJ sprzecmnścl „ llkła Achesona. Bev·na i Schumad„.., """nhmcldm. ktńry na w odpowledzi na propo7VJll"7,,.wfd11.i e konle<'znoEr tte'- c~~ delegacji radzie ckiej w Pa
l"!Jitarv7.a~.if t demokraty- ry.zu na temat jednośc: N!e. _
m1 ec .
za.cjl Niemiec.
T en własme cel - a miano wic:e uzysk ania aprob;i ty
Naruszone
R.ady Ministrów Soraw Zagra
•
zobow·q
niemych dla swych separi rv . zan1a
stycznych posunięć wobe<' Nie
poczdamskie
W ślad za tą antypoczdam· m:ec i zalegalizowania swej
ską polityką - rządy Stanów rozbijackiej działalności oraz
narzucenia sweg o ant:vdemoZ'ed
1 noczonych. Wielkiej Bry- kratycznego pla'lu rozwią zania
tani' i Francji podięły w c'.ą- problemu niemieckiego-p!7.Ygu o s tatnich trzech lat kroki świ.'ecał trzem rząd0m zarhod
maj;.ce na rrlu utrwaleni~
rO?'hida Nic>mier ł nnekszbł- ~~~ ~!Y :~~~~!~v ;1e';.1:,~;=~~
ceni" stref zachodnlrh w na- punktu porządku dz:ennein- ·
rzędd„ realizac.Ji ich ekspan· „O jPdności Niemiec".
Trzy rząd.V zachodnie nie
llYwnych Planów.
Takie posun '.~cla. jak: sepa-1 wymyśliły w tym wypadku
· 1eosze.ito lak orooozy<.'ię,
rat.vst.vczna reforma walutonic
k'ei

u~iluiąc wyknrJ.v> ~'lr

nieokre~loną svtuacię.

by wschodn'.a strefa Niemiec po prostu przyłąciyta
s'.ę do tzw. konstytucji z
Bonn, przyjęła statut okupacyjny 1 podporządkowała
się dyktat<nvi trzech rząd<iw
zachodnich, zapewniającvch
sohle pełną swobodę w decydowanlu o wsu>ll:iJrh spra
wa.eh, dotyczących Niemiec.
.l\fimo obfito§ci kwieći~tvch
·
frazesów, których nie szcz.P .]~iii
'
na •r•ji paryskieJ· mini~trowie
soraw zagranicznych USA, An·
•
glii i FrancJ·i, deklamu.
1·ąc 0 u·
dzielrniu Niemcom ,,szerokie"'O
„
prawa ał,1su przy prowadzeni!!
"'
własnych spraw'' - jak oświ>.d
prasowe 1· z·
l'Z},'ł na konferetl'•J"i
'
mc~111_
23 1·zerwc!l. Ache~on rnnclnm trzech delegacji za1 ·hod1ii~h
przewidywało wpro.
wnclunie w życie beztermino·
Wt'go st.ntutu okupacy,jnego Zd
ws1.ystk1m1 1vyn1kającym1 z tego faltt.u kon~ekwencjami ·ta•ntu. zmierzają,~ ego - jnk wia_
domo - do tego, by odwołać
traktatu pokojowego
zaw~rcie
z Niemcami i wbrew interesom
naro~u niemieckiego przedłużyć
w Niemczech reżim okupacji
wojokowej •
p
rzą
rzedstawicir.le trzech
rlów chcieli przeforsowa6 teu
program na sesji paryskie1.
:!'il'IE UDAŁO IM SIĘ TO J'ED_
NAK WOBEC MOCNFJ POZYCJI ZA.JĘTEJ' PRZEZ DE.

~icznych.
W rzec?ywistości porozumie_
nie osiągnięte na. paryBkiej 3e.
sjt Rady Ministrów w spra\Vle

MOSKWA. ~p!>P) - Pudsta.
\7owym czynnikiem, który urno·
żliwia uzbrojenie rolnictwa \V
nowoczesne ma~zyny, jest wielki, ~ocjalistyczny przemy'lł Zw.
Radzi"t kiego. Dzii:k1 upr:~~jmości miejscowych władz mieli na
delr"ac1 przebywa,j~cy w
~i
Charko\\~e możność zwiedzenia
e; o;antów przemysłl r~111q1
dzieckiego.
Uczestnicy wycieczki oglą•fali potężne charkowskie zak•urly
Ludow3' tra'ktorów, je.:J.11ą. z najw~pnnialsz,,·ch fabryk tel{o ty.
'-ła dó w umoz·1·1·
· za"
pu. n yrek CJa
· I a ua•z)m c hł opom zapoztillwrn
· z poszczego·1 nym1· f azmm·
· ~1ę
111e
.
··
pn d u k CJl.
Char k owsk ie :Ea kł a dy traKtor,~w, zniezczone przez h1tl1m1w.
c(;w, zostały nie tylko odliu Io·
wnne, ale i unowocześnione dL\\'

Niemiec poważnie odbiega od
pierwotnych anglo - francusko
h propozycji i p\a_
...
amerykauskic
nów. Gdy czyta się uważnie kil
munikai Rady Ministrów Sprnw
Yagrauicznych, nie trudno Ztll\leźć w tym komunikacie, przy_
Jfltym przez czterech min1stró\•,
PODSTAWOWE IDEE PRO_
POZYCJI, KTóRE WNIOSŁA
DO RADY MINISTROW DE_
U
LEGAC.JA RADZIECKA JU:t r
DNIACH
W PIERWszycH
LONDYN (PAP). - Jak do
PRACY RADY.
nosi dziennik „Daily Mail",
o zmnlejszPniu
wiadomości
się rezerw dolarowych I złota
Zw'Vcięsłwo
w Anglii w drugim kw .rtale
s1anow·ska
1949 r. o ponad 70 milionów
funtów 11zterlingów wywołały
radzieckr ego
trwogę „City" londyńskiej.
Dziennik stwierdza. że ;:gost.rnowis1n
jakież
!stornie,
zajął Z" iąz<'k RRdzit>cki w ~pra dn:e z krążącymi pogłosk;imi,
w_ie NiemiCI~ na. se8ji HR?Y l\.i1 rpdukcja brytyjskich zapa.~ów
mstrów w l aryzu ł Jakie iiro. '1.łl>ta przybrała zatrważa l'tee
1'ozycjC1 wyrnnęła delegar,j11 rn- rozmiary, uważa się. że 7.aT'.ll'ldzieckn. jakich broniła oua z'I.. 1 sy te są obecnie niższe cd tZw.
sa.d r?związania problemu nie· "ct:-teczne~o mlni!flum". wynoszącego 100 milionów fu'lm1Prk1ego'
tów szterlingów.
(Cią.g dalszy na str. 2-ej)

J,EGACJ:Ę: RADZIECKĄ,

oan1·ka wlondyn·Ski.el ,,"1ty',

I.

ki rekordom wydajności i '1'1l•
ej(lnalizacji pracy. Robotnicy
w nowo.
mieszkajł
rakład6w
czesnych blokach, korzystajit
ze świetlic, domów kultury l
wzorowej opieki lekarskiej.
Delegacja nasza zwiedziła r6.
fabrykQ
charko~ ską.
wnież
.$ierp i :Młot'', jedną. z naj•tnr
fabryk maszyn rolni·
~ZJCh
czych w ZSRR.
J 8.k dowiedzieli się nasi de.
legaci, prawie polowa załogi to starhanowcy, racjonalizato.
produk.:Ji.
rzy i nowatorzy

Szcze~6lni9 wyrożnia się wśród

11ich 19.letnia komsomołkn Katarzyna Pogodec;ko i sta1·hanu.
wiec Dvmitr Ficko.
chłopi polscy
W Charitowie
seriJeczni•i rodejmowaui
l'yli
J:rzez wybitnego uczonego ra.
1lliec kiego, TO-letniego człon k11
flkaderuii Nauk. Juriewa, trzy.
krotniP odznac~onegoo orderem
Lenina za zaslngi w dziedzini'3
rauk rolniczy eh.

Pablo Neruda
w

Krakowie

KRAKóW (PAP). Dn;a SO
hm. bawiła w Krakowie wycie_
czka Duńczyków, przybyłych
do Polski na uroczystości 80-ej
rocznicy urodzin pi~arza cluń_
skiego M. Andersena Nex0•
Z wyc ieczką. Duń czyków przy_
h.v! znany pisarz chilijski Pablo
Neruda.
Po zwiedzeniu miasta go~cie
wyjechali do w :eliczki i Oświę
ci min..

świadków
W ten sposób doznała fiMka
próba trzt'ch d<'legacji 1achod·
ni<'h przeciwstawienia pr·opozy.
c·ji zawRrtych w mrmornntlun 1
propo1:vrjom df'legacji radzleekiej. Ministrowie spraw z1tgra_
nicznych USA. Anglii ; Francji
zmuszeni byli szukać innegu
C2y f.J.1.
Przewodniczący:
WARSZAWA (PAP).- Skła przez swe k·ontakty rrupa
w;vjśt'ia z wytworzonrj svtua.
i.uł ;.io~tra Izabella mówiła twia(l.
przedwojennych
dając zeznania w dziew:ątym trzech
<",ji i innego rozwią.za~ 1 a • pro.
dniu procesu Adama Dnbo- kownlków z Pełczyńskim Dl\ kowi, że Doboszyński iest w
hlPmu niemi1>ckiego.
kraju nielegalnieł
szyńskie,go przed Rejonowym czele.
'!'ego mi nie mówiła,
Jan Piwowarczyk,
św.: Ksiądz
Ko111eczność ~zukauin mnc~•> Sądęm Wojskowym w War"yjścia nie była Ot'zywiście nw szawie ks. Jan Piwowarczyk kan()nik Kapituły Mt>tropoll- ale mogłem się tego domyślać,
~podzinnką. dla URA. Wicik'•'.! przed st a wił szczegóły swego talnej, współpracownik „Ty- Skoro nazwisko było p•qbrnnrytanii i ~'rancji, gdyż une sa_ spotkan;a z działałącym niele godnika Powszechnego". skla l'!e, to mogłem si~ domyśt11ć, :i.to
me zdawaly już ~ohie sprawf galnie oskarżonym, jak też : da swe zeznania powoli, z nl\- tak jest. :Miałem wątpliwości i
każdą zastanawiałem
co robić.
l!ię
z niepowodzenia kursu polity_ omówił wyrażne akcent:v hi- myslem rozważając
ki anglo - francusko • amery_ tlerowskie I faszystowskie w swą wypowiedż. Stara on s!ę Zwróciłem się o poradę do ks.
kaliskiej w Stosunku do N1e- ksiątce. przy której pisaniu unikaió .łasnych sformułowań . kardynała Sapiehy. K~. urdy.
konsultował się uciekając się częst() do sknP>· l'.a.ł pytał mnie, eo mnie z Jh.
Doboszyński
micr,.
piłkowanych omówień.
u niego pned wojną.
dluczego
łączy,
boszyńskim
Nie było więc rzeczą. przy_
Ks. Piwowarczvk ~twierd za mnie do siebie prosi. Powiedzin_
potwierśW:adkowie
Inn!
padku przed'lawienie nowych
prnpozycji t1zech dclcga~Ji dzili fakty przemlanowania iż o~karżonego z~a od r. l!l3'&, Iem, Ż'.' żadne polityczne symzachodnich w sprawie Nie. przez okupanta niem ieck·ego kiedy otrzvmal od nH'go mas2'y- patie mnie z nim nie łąc·zl! . ooruiec. W propozycjach ty~h ulicy Kazimier-za W'.elk'ego w r.opis „Go~podarki narodower · nieważ nie należałem do Jbo ..u
nie tylko nie było już żad Myślenicach na Adama Dobo- w celu wydania oceny tej p•:i.- f\'arodowdgo. Byłem niera z uarSwiadek Pajor cy, w której autor dowodz• ł c'zo ostro :zwalczany prz.az teu
nyrh alu1ji co do tego, że do szyńskiego
gospodar_ c bóz, więc nie n•oglem wie-Izie•~,
założeń
tychczasowa polityka rząd.Iw przed stawił powiązania.. skła zbieżności
z 200 ofieerów . gó rzych faszyzmu i hitleryzmu ;- czt>go on ocie mnie chc·e. Pr.ty.
DRA. Wielkiej BrytRnii , dającej się
konspiracji" z -Niemcami,
ry
F'r.a nr.ii w stosu n ku efo N ie. 7..a.~ omawia,ią.c współpracę z ideologią katolicką. Ks. Piwo· pugzczałem, że chciał się ze mną.
mir<• hyła •łu szna, h»:z prz"!. Niemcami tzw. „kierownictwa ware zyk nadmll'nia, 1z oędąc zobaczy~ w jakichś sprnwa~b
Dobos L.yń~ kiego ogobistych.
konaultantem
~iwnie, była ju?. tam wręcz
wałki cywilnej" śwlad!'k popisaniu jego ltsią ż" k,
Czy śwrnc!•.k
Przewodn.: mowa o koniecznogr1 poczv- twierdził. iż uzyskiwano zwal przy
uienia •wysiłków dla odbudo nianie działaczy delegatur:v stwierdził szereg błędów dot{_ ks. ka rcly nałowi wsporn rnal o
wy ekonomicznej i polityc~~ wzamian za denunrjowanlf\ w trynalnych tej książki. któryc:i swoich podejrzemach, że Dotionej ,jedności NiPmiec w ten Gestapo działaczy lewlcow,\·ch. spis prr eka zał o~karżonemu. l::'o. gzyński jest nielegalnie w kraDoboszy.ó.J k1 .Ju f
ruimo dyskusji,
a żeby na naRtepnej
spo~ób,
Tą drogą zwolniona zostata przyjął tylko
ezę~c
niewielką.
Wspomniałem.
św.: •e~JI Rady Ministrów Spraw
z Oświęcimia znana powi~~C'' O jego poprawek. Drugie spotka.
Przewodn.: - Wi ęc ks. kar.
Z?g-r:tni ~zn.vch uzyska~ wy.
p isarka Zofia K0ssak-Szcw.·rnk, którriro nie udało się porf ka. osadzona w tym obolie nie - mówi ks. Piwowarcl.\' ~ dyna! Sapieha orien tował się f
wios uą
wczesną
nastą1,ilo
Orientowal ~1ę .
św.: tym w1ględ!'1L osiągnąć na tej przez Niemców za dzialainość
kiedy dn świa<h ~
11•47 roku,
5Csji.
Przew. - Jaką radę dal Pw1a
w BIP.
zgłoRiln ~ię pewna ~ zarvtka / dknwi ł
„Grot" d ·mu wypoczynkowego w ze
że
Stw:erdzając,
Po zastanow1en u p;ę
św'. miał nastaw;enie na walkę z brzydowicat·h.
do przekonania 1 że
d oszliśmy
Niemcami 1 nie anga żowa nie
Co swia\l j ednak powinienem do osk r.r2o
Przewodniczący: się w działalność antyle1virn- .;owi pow; edziała f
neg'o Doboszyński ego pojecha6.
wą ~ antyradziecką. świadł'k
K uomintan~u
że .llkwida- . śmr.dek: :- ł'owiedz!'ll:i. mi,
fakt.
podkrl'śla
Wojska
PEKIN (PAP).
ze pro~· mnie do diebie „jak . ś
Ludowe, ope111 i!}ce w śr"" . eja „Grota" nasta,piła zalecl· pen 1- rufc~or' • , podała nnzw· "wl• w kilka mle~lęr:v po knn .
k~~ej części Szen-Si zadały
ferpnrjl !!?.:efów Gestapo li:t.l- ko >.n 1 włnie m1 niPzaan„. Po.
c1ęzką kl~~kę si!...,m Kuom1n
LONDYN (PAP). - z M on
ra zdec:vdowała podjąć 1.1or()- IVl<' J n ałcm j ej: nie znam t.'1
STRACJLY
KTóRE
tangu,
Wtedy ona donosz~. że dotychcza sowy wi
ki,,~~ ~złowieka
na
delegatur~
'l:ltmłr.nle z
30 TYSIĘCY
PRZESZŁO
antylewlcł)we,ł. wymrnmła uazwisko Dobosz yń cei;irem:er OlowP.tłl's ut~vnr?. yl
ZABITYCH, RANNYCTJ I pła.szezyźnie
Pa1or zeznał, IŻ o likw'!daci1 ~kiego i powied >.iała, że l)oho. luz „n?wy" rząd . Do rządu teJE:&CóW.
,,Grota". którą przepro1vadzi- 62Y1i' ki chce sie ze mna wi- go we1dą C'! !!ami ministrowie
którzy należeli do aab!neu;
- - - - - - - - - · - - - - . . : ła •. Abwehra", zadecvdowała dzieć.
Sofulisa.

Zeznania

Kardynał

w dziewiqtvm dniu rozprawv

$apieha

o kontaktach ks. Piwowarczyka z

Jeszcze :edna

wiedział

Doboszyńskim
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,Nowy" rza·1ateński
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Nr

17'

· demaskuje
Minister Wyszyński
wybiegi dyplomacji
amerykańskiej

obłudne

.

\niętym 30 sierpnia 1948 r., mar· 1ich dawnego stanowiska, któr'9
(doko~ezenie ~ str. Lej).
Krót~? mów_1ę.e,. s~anowisko ka ni~miecka. 1trefy radzieckiaj polegało na tym, aby rozstrz:rdeleg~cJi radzieckteJ sprowa- zostanie wprowadzona w cha- ,a~ zagailnienia niemieckie be?.
dzało się do tego, by przy. rakterze jednolitej walu~y dla udziału Związk.i Radzieckirgo,
śpieszyć .ureg·iJowanie proble. Berlina, podczas gdy marka ta- jak u~taliły to pomiędzy sobą
mu nienu6ckiego w celu przy- chodnia ?.ostanie wycofa.na z i-ądy USA, Anglii i Fran~ji w

WTócenia. jedności Niemiec ja.
ko pa.il.stw& miłuJłcego pok~J
1 demokratycznego, jak r1hv.
niei przygotowanie . i za.war.
cie tra.ktatu poko3owego z
Niemcami w myłl zasad poezdamSkich, co stanom jed?n
• najważniejszych warunkó;v
upewnieni& współpracy ml~dzyua.rodowej i bezpieczeti.
stwa na.rodów.
Z~ek Radziecki stał i
stoi mocno na stanowisku Aci •
ałego i konaekwentnego re1pek:t0w&Dia układu poczdam.
1kieco, wypowi&da.J'° lit sa
odbudowt ekonomicznej i po_
litycznej jednoSci Niemiec, za
utworzeniem jednolitego, nil.
łujtcego pokój demoluatyczn~o pa.il.Stwa.' niemieckiegi>,
t za. przywróceniem NJemcom
praw wolnego i r6wnoupraw_
nionego narodu miłuJłcego
pokOJ.

Istota radzieckich
••
propo

ZYCll
Na tym właśnie polPgało sta.
nowisko ~W:ilłzk~ Radzieck.ie~o
na parysk.ieJ •esJi Rady Mim_
itrów Spra.w Zagranicznych.
Decy~owało to też. o treści pr°:
pozycJi, przedsta.wionych na teJ
1a.ji przea delegacji ra.dzieckt.
a mianowicie:
O niezwłocznym przygotGwaniu traktJJ.tu z Niemcami, przy czym projekt tra.kta.
tu przewidywałby wycofanie z
Niemiee 1ił okupaeyjnych po
upływie roku od chwili zawarcia traktatu;
O przywróceniu działalnoś·~i
Rady Kontroli w Niemczech na dawnej podst&wie ja..
ko org'lnu powoł~nego do 1pra.
wowa.nia. władzy /zwierzchniej w
Niemczech,
O przywróceniu 1ojuazni·
t'zej komendantury Berlin11,
dla koordynowania ogólno-mieJskiej działalności w dziedzinie
zarządu Berlina i dla zabezpie.
czenia normalnego życia. Berli·
na jako C!lłośri.
O utworzeniu, na podsto..
wie istnie.jących obecnie w
strefach
wschodniej
strefie
ekonomicz..
organówi w
zachodnich

1

2
3

4

nych ogólno _ niemieckiej rady
państwowej w charaktNze ekonomicznego i administracyjnego
ośrodka Niemiec, któremu przy.
11ugiwałyby funkcje rządowe ~·
zakresie budownictwa goapodar.
uego i państwowego, przy za..
ehoJ:aniu władzy zwierzchniej
Ra y Kontroli.
O przywróci>niu magistratu
ogólno - berlińskiego, który
przestał funkcjonowa6 w 1111i
w~kutek aeparaty~tycz.
roku
zachodnich
poczynań
nych
.
władz okupacyjnych.
O wprowadzeniu dla Beriina jednolitej waluty, w
my81 po~t.a.nowień uzgodnionycb
między czterema mocarstwami,
a przewidi;jąrych, że zgodnie z
porozumieniem między ZSRR,
tJSA, Anglię. i Franc,ją., o!ię.)1'..

5

6

obiegu w Berlinie.
Jednakże wszystkie te propo.
?.Y"je <lclegacji radzieckiej spot·
kały !ię z uporczywem sprzl•ci.
1'·em mini~rów 1pra.w zagranicznyeh USA, Wielkiej Bryta.
nii i Francji. Nie przyjQto na·
wet propozycji w spra~ie za.
kończenia pracy nad przygoto.
wa.niem procedury zredagowa.
nia. trakta.tn pokojowe~o, a to
pod tym pretPkstem, że istuie·
.iący jut projekt proe.edury j'lŻ
się zestarzał i ........maga rzekomo
.. "
ł:1Untownej przeróbki. Nikt .Jedna.k 1pośr6d młnietrów, a prze.
tle w~zy~tldm aml'rykaflski mi.
11ister Apraw zagranicznye.h A·
c'heson, ktory najbard:lie;i opo.
nował przeciwko omawianiu na
tej Msji eprawy traktatu poko.
jow('g-o l'- NiPmcnmi, nie był w
stanie po'\Vledzieć, co włdciw1e
·111.l:?ży zmienić we wspomnta..
t·ym projekcie procedury.
z tego eo wytej powiedzi1tno
,i asno wynik&, te w &prawie Nie
-Yli~c ~wiązc•k Rndziccld na pa·
rpkiej se~ji r:ndy Mrnistr.llv
::praw Zagra.nicti.ych ytał kon_
•--.„„.„;'} ·na swym zn8 a.dn1c.zym IJtanowtsku, Odpowiadają..
cym całkowicie układowi poczcainskiemu, przeciwstawiał si~
·m;zelkim próbom odejActa od
zua.4 uchwał poadamslnch ""
sprawie Niemiec.

Zm"ana kursu
mOCQfS'W

%.QChoc' n•ch

W rezultacie trzy delegacje
zachodnie musiały zmienić kur!!.
Musiały one zaSta.nowić się nad
inną podstawą uregulowania nie
kt6rych zaga.dnieil, do1jyczą.cych
Niemiec, n1J wskµane wy;iej
memora.nd1un. Podstawto takł o.
kazały 111.t ostatecznie właSrue
propozycje r~ieckie.
Cokolwiek by twierdziły trzy
rzą.dy zachodnie, a.by temu za.:
przeczyć, faktem jest, te uzgod.
ntony między czterema. miniatra
mi ~omunikat zredagowany zo.
stał w duchu propozycji radziec
kich: czyi nie potwierdza t~go
komunikat•i,
punkt
drugi
stwierdzający, że „władze oku.
z intencją mipacyjne, zgodnie
kontynuoowainia
'Il!.str6w
wysiŁ

ków w celu przywr6cenia ekonomicznCj i politycznej jedności
Niemiec, będ• konsultowały Bil(
nawzajem w Berlinie na podllt.i..
wte czterostronu„J'"t
Czyt nie mówił o tym rOw·
nie:!; inni! punkty komunika~.
jak
przewidujące takie kroki,
w
kon3ultacje
czterostronne
sprawie zarzą.du Berlinem? U.
dział w tych konaultacjach rzerzozna.wców niemieckich, na.
wię.rnnie 6ci6lej~eych kontak·
tów ekonomicznych między nir.
mierkimi organa.mi kierownicry
·ni atrefy w~cho:lniej i stref zachodnieh, roz~zenenie handlu
mi~dzy strC'fą. wschodnią a. stre.
fnmi 7:arhodnin•i oraz międ zy
Berlinem a stret'J.Illi, itd..?
Punkty te 1tanowi11- oczywi
~tr zejście trzech ministrów z

Lo~dynie w 19 l8 roku i pohncr<lził.v na wioan~ 194{1 roku
·w Waszyngtonie.

Niepoważne

wypow· ed.zi AcheSOl1G
Obecnie, na. paryskiej se~.1i
Rady MiP.istrów, rzędy Uf:iA,
Ą ng-lii i Francji uznały z& ko.
r.ieczne wyrabnie zgody na
konmltttcje w
t':r.tero~tronne
~prawie Niemiec zamiast konsuJ+.:'tcji trz}'Stronnych, do któt
'""Ch u iek J... -•
c a.„ ...~ one w os a~
.„
,ich lata.eh, na.ru&1aJtc w •po.
!:bu~~l':i!W7 UB&dt pn;yjA
. _<M,U,"' poczda~skim. ~
związku z tym, nalczy ~wróci,
U'~agę na tę czętić OŚWlad'!:.o.
ma Ar.h.esona na kou.fc:entji
~r~so~eJ w Waszyngtonie w
na temltt
r 11·11. '";'3 czcr"."ca br.
w~n.1kow scs.1i parys~iej R~df
Spraw Zagramcz.
Ministrów
nych, w której p. Achea.m
twi~rd~ił, że wysiłki USA zm~e.
r.z:tJI!. .Jakoby do tego, by udnez.i.h~ ~ic_mcom „wolności
krea1e ich wla•nych spraw '>.
raz „rozlutni6 kontrolę wła.dz
c>knpacyj~ych" i te. Zwi11-zek
Radziecki rzekomo „nie odważn. ,sfę postępowa6 w ten SJNsób .
Jednakłe twierdzenie to jest
bezpodstawne.
i
niepowa.tne
Istotnie, gdY'by było tak, jak
twierdził Acheson, czym byśmy
wytłumaczyli fakt, że zar6wno
on Jak i jego koledzy za.chodni
i:tanowcz; sprzeciwiali llif wszel
kim propozycjom delegacji u.
dzieckiej, zmierzającej właśnie
dt tego, by przywr6cić jedność
Niemiec i ud%1ellć Niemcom
„wolności w za.kresie ich wła&.
nych spraw"?

w;,

c

ż

zy to właAnie nie ministar
U~A i popierają.cy go ministrowie Anglii 1 Fra.ncji O~lcili
propozycJt delega.cjt radzt„c.
klej w sprawie utworzenia (\gOl.
nonieruieckiej r;o.dy pal'lstwowc•· ·
~~ po~~tawie ł niemi~clrich orgii·
czynnych
w ~ onom cz:iyc
w stre.ach zachodnich i w stre.

Z

patrywać wytłumaczen!a t'!- drie, Ka.ryn·tii i Styrii. Co ait
·
tie wschodniej?
tyczy jugoalowiflńsltiell J'Oa&c.!eń
Czyj nie odrzucili oni r6w. go, co zaszło w Paryiu.
W z:wiązku Z' tym uwa!'llll terytorialnych w .tosunku oo
nież innej propozycji delegacji
radzieckiej, która zalecała. nie- za konieczne oświadczyć, że Austrii, to należy etwierdl'-i~,
mieclrlm organom ekonomlcz. należało by mówić nie o suk- że już przed dwoma. laty, to
nym 1tref:r wschodniej 1 atret cesach lecz 0 niepowodze- jest n.a długo przed paryską ee
zachodnich utworzenir. koordy. niach :,planu Marshalla", jeśl~ •:ił rady ministrów lpTa.w u_
nacyjnego orga.nu ekonomiczne- mamy liczyć się z faktami, graniezmych prr.edetawiciele .Tu
które znane są na całym św:'.e goMawii prowadzili za pleeam!.
go?
Czyt ministrowie USA, Wiei. cie. Istotnie, jeżeli „plan Mar- Zwią.zku Radzieckiego tajne rokieJ Brytanii i Francji nie od- shalla" okaxał się skutecznym koowania • przedstawicielami
n:~wili 8"11ej koniecznej wspóL planem, to czym wytłumaczyć bglii w <l80b&eh Noel.Bakera
pracy w dziele utworzenia takie fakt, te autor tego planu zo- i aekreta.rza. stanu Mac Neila.,
go orga.nu i jego funkcjonowll- stał usunięty ze s.tanowiska lecz nie uzyskali od nich żad.
nia, na. co nalegała. delegacj't ministra spraw ~gra nicznY·~.h n~h ustępstw. Jasne Jest, łe
USA i te zastąpił go ;n.ny m :- rząd radziecki n.ie może wziąd
radziecka?
na siebie ta.dnej odJ)O!'Wiedzial·
Czyż nle odrzucili oni rów- ni.ster?
Sądz~, te właśnie w ni~o- nełci za ~& ta.kich U.
nleż propozycji radz'eckiej w
i;prawie przywrócenia magi- w~dzeni~ch „planu Ma~s!l;il- kulisowych rokoWa:d.
Il k• k •
stratu ogólno-ber"ńsldego o- la nalezy dopatry.waćodsięjśj7- S k
U CeS pO .ty I pO 0 1 U
a
yczyn
d j
'z
raz propozycji ZSRR, by u- ~:_„ zmlJ;:rów na lełj~ ~Mówi11-e 0 wynika.eh pa.rywkiej
P
h i rvrotn
lecić nlemieck!m kler.>W'l.i- •u"""'
ej tzw. !IMji rady minil"trów epn.w u..
czym organom ekonomicznym rysldej jod i~t ~i~
gra.nic·z nych należy podkreśli~,
strefy wschodniej i stref za- „mocne po Y •
że wynikiem najważniejszym
chodnich utworzenie reprezen U.znance słuszności
jest niewą.tpLiwe niepowodzenie
tacji ekonomicznych, m. In. w
kunn1 pclitykt, zmierza.jtcego
:łqdafl ZSRR
tym celu, ażeby ro~w!nąć dz;ia
łaln rM handlową i w ogóle Co się tyczy sprawy trakta- do ro.zbicia. Niemieie i za.ostrl9działalność gospodarczą tych tu austriackiego. to na sesji n.ia stosunków mi~zynarodo.
paryskiej udało s!ę osiągnąć wych, a. niewątpliwy sukces kUr
organów niet:nieckich?
Czy to wreSZC:e nie delega- w tej sprawie porozumien'e su polityki, skierowanego ku
jed.n<>ści Niemiec,
cje US!\, Wielkiej Brytanii ~ dlateg te rządy USA Wi.,.i- odbudoWl.e
6
Francji odrzuciły pro1ui.z:vr.Ję lkiej B~ytanil i Francji 'musi~- pqpr&"lV'Ue atosunlt ~ mt~aę<)zy
Zwłą7.ku Radzlf'cklego o nrzy ' ly zmlf'nfć swe stanowisko rod<>W)'Ch i WllPÓłP cy
.
gotowitnlu traktatu pr.koJowe- pod tym wr.gl~em i wycofać n:uodoWej..
Oto wyniki paryskiej l!f!Sji
go z Nlf'mcamJ I o wymacze- swe zarrnty PI'7"c'wko słu~znlu krótki~o terminu wyeo- nym żądaniom Związku Ra- Mdy ministrów spraw zagra.niez
fa.nła wo,łsk oktll>'!tC:vJn:rch z d'liiecklego 00 do b. mienia. nyeh.
Co Bił tyczy kweatU przygo·
niemlP.<·kl"r.o we wschodniej
Niemi~?
Co s1ę :r:aś tyczy ~pra,wv u- Austrll. Właśnie ten fakt, te toW'll.nia warunków do ~w?1ania
tworzenia og6lno-n.em.ecki<'- ! trzy rządy zachodnif' odma- pe.ryuiej Misji rady ministrów
słusznych spre.w mgraniez.nych, to pod
uznania
go rządu dellt()kratycznego, to wiały
jak wi&do.
czyt trzej mininrowie zacho- praw Związku Ra~zie<'kicgo tym W'Lgl~em dni n.ie wykazall na SPsji ".la- do teti"O mienia, był główną mo - miały mi<ejftce peW'lle wza.
pnes'Tkodą na d'!"od'>e do osią- jemne ustępstwa, tak ze strony
ryskiel. Jak łt„-:-1'1„„ 11
nie- tlokf"!!'O -:;-ll~U .Jefł dla nich Jn'lęcia. por1YL\lD"i 11;a W !>Pr:\- tr:iech rzę.d6w zachodnich, jak
wie Austrii, ji-kk<'lwiek sami i ze strony rią.du re.dzieckiego.
.
nif'nn7.ą,dane. .
Jak~e w św•etl 0 w~?:ys'k'.::h jut za-'ltępcy mlnl~tr6w spraw Rzę.d raddecki o~wiadezył, że
tych niezbitych f::,:~tńw ~chP- 7..af!T1',Jd,..,..nych poświęclll om6 gotów jest ~ie§6 ograniczenia
son mó~ł po:r;wol•e i:: ·~·e na wlenlu tri.>ktatu 1111i;:triacklego transportowe i inne, je~e\i trzy
rządy zachodnie ze swej strony
to, że wbrew t~mu. c~. i<>•t o- prz...szlo 160 poeif'dzeń.
ramach poroz:um:~nia oo zgodz11- się na T-niesienie swych
w
czywlste, ośwladc 7 "ł ·~ c::~"''IY
ZJedn?czone d11żą d~ url7 :Ple- temat tra.kta.tu z .Austrit ure_ ogmniezell transportowych i~
nia Niemcom ,.wolno ri "' n~ gulow1tno równieł inne wa,żne nyeh, wyneknll si~ bo.fkotu
jakie istniały wspólpt11.e-y ezte-reeh rz~dó~q~
kresle Ich wł~~l"ly_ch spraw" 1 kwestie sp'.:lrlle
że Zwią7.ek R'ld7.i'.'ck' . r7"k'i· między Jugosł~wią i Austrią. zgodzą eię na przywrócenie Ta.
jej dy ministrów apraw zagr.a.nicz_
mo nie chce udr.lel:ć NlPmcnin ,Tngosła.wii 7Jllbe1~iec:oon.o
„wolności w wkre11ie \eh wla- interM>y go•'[)odnrcze dro~ prze nych. Trzy rą.dy poBZły n& te
kazania. :}ej mienia an~tri<a.ckie- ustępstwa.
sriveh spraw".
Myślę !e i w przyszłości
Na te1 sam•i knnf~„o,..c·P v0 zna}<iuiącego się na teryto
h b' d .- ó 'ś' a n· 'tó
zapew.- t rze
· :, · , ·k.
~· '
„„„snwej p. Achoson oo;nq;_ rium
ieK a. ę ze n .l " n
jugo,..,mnans ·1m.
..,.,a +,.. ,,, „.,,.„~.„„,., no '~ ~"'" niono ·równ ief. obronę praw eło re wzajemne u'stępstwa, da,iąee
.„„i, "" "",'' """•1r1,..„,., ""··-·'- weń~k'ej i chorw11ekiej mniej- ~ifł no!?odzić z założeniem u.
~zości narf'dmvej w B'urgenlen_ kładu poc7.d11m~kiego.
"'V """h,..r1,.,1„1 ri'l 10 h• ~" ~"'-
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Przew. - Czy 6wiadek or1en
.
towal eię, te pomoc udzielana
1udziom z podziemia. jest kara!
na f
Nie tmktowałem go,
św. jek-0 członka podziemi&.
PrZew. - P~zę prwdst&wi~
&potkanie z oskMżonym D'>bo.

(uu one.,...... ze

sz:yńskim.
św. _ To 11potkamie odbyło
sję w DO'lllu Sióstr, w pokoju,

Przew. -

A ezy 6wiadek PY-

teł, jak się tu dostałf
Nie pytałem.
św. Czy DoboszJ'ń<k
Przew. -

mówił, że przeszedł granicę nic

legalnief
Nie przypominam eo
św. bie, zdaje mi się, te to pytanie
było zbyteci;ne.
Przew. _ świadek wiedział,
że Dobouyńgki w cze.sie oku.
pe.cji był w Londym.ie.
Wiedziałem,
św. Przew. _ Więc świadek nie

Byłem prizekonany,
Aw.
w J'akid nielegalny sposób tu
s·„ dostał.
v
te w teku
świadek pcdaje,
rozmów ficharaktery1.0wal posz.
czególne pism& katolickie, wy.
chodzą.ce w Polsce i przeczy
ka.tegoryeznie, jakoby ro.zma.
wia1 na temat Boled&Wll. p,11_
seckiego i inspirował jego liPi1Wowa.r~zyk
Ks.
kwidację.
przypomina !!Obie, że oskarżony
ukrywa! się w Domu Si6str pod
prof.
nazwiskiem
fał82'ywym

że
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Daleko od Moskwv
,
Brawo!
- Tak, tak, odrzucam przestarzałe pojęcia o wieku!
Gdybym był obecnie o czterdzieści lat młodszy, to i wtedy niepokoiłaby mnie ta kwestia. Grubski chociaż młod
szy ode mnie, nie zrozumie tego wszystkiego, chociaż mu
powiem. Nawet w wieku komsomolca też można znaleźć
się w n iewoli błędnych pojęć. Wyobraźcie sobie syna
w jakim kierunku szłyby jego mv śli,
Grubskiego gdyby wrod ził się przypuśćmy w ojca? I czy spotykaliś
cie młodych ludzi zadowolonych i spokojnych aż do
mdłości? Taki synek ukończył w.kład naukowy, otrzymał
posadę, ma rodzi nę i j est przekonany, że closięgną ł sufitu.
to my z Aloszą wymyśli
Żadna dalsza p er spektywa żadna dalsza perspektywa nie
liśmy taki e określ enie • przyświeca mu, żaden cel nie istnieje przed nim. Poddaję
się, płynie razem z potokiem, z ogólnym prądem życia.
Potok je st potęinv i WSP,aniały, w szystkich porywa naprzód, w pr:yszło ść. Ale czy można pozostać spokojnvm.
Jeśli po śród tycł: . którzy w szelkimi siłami starają się
przyspieszyć ten ruch, są również tacy, którzy płvną
biernie? Wszystko co jest bierne, może stanąć i stać się
przeszkoc:1ą w ogólnym ruchu.
Sanie zatrzymały sie na.izle. Na Drzedzie słychać było

Sw.: - Mówiłem mu, te jest
pod przybranym nazwisk:em,
więc oczywiście ...
Ks. Piwowarczyk ośw'..adcza
następnie, iż książka Doboszyńskiego „Gospodarka naro
dowa" była - jak się wyramieszaniną wpływów. a
ża mianowic:e widać było c:Juży
włoskiego,
wpływ faszyZTl'\U
a następnie z pewności11 takie wpływy hitleryzmu. zwlasz•
cza .Jeśli chodzi o kwest ży-

w którym mieszkał o~ksrżony
Trwało jakąś go_
dows~ą.
dz:inę, może półtorej god·zrny. miał wątpliwości, że Doboszyń_ Wię<:ka..
Swiad~k utrzymuje, !ż na
Czy świadek si~
Przew. Rozmawialiśmy na różne tema- ski przeszedł niele>galnie gra...
z Dob~szyńsltim
że Drbos-zyński jest spotkam~ „z.
orientował,
nicę.
ty.
s.uw kraju nielegnloief
Doboazyń•ki.

------llllllm_.__ll'lll__________„ ___________________________„ __

w.

świadek?

0
rruen1a

w:ybr.ał

obow1ą.zku

s;ę

1 s~':"'lerdz:i, ze świa
Aw. - Wiedz'ełem tylko ty_
głosy i śmiechy. Batmanow który jechał na czele od le, że ki&dy rozmawia.I ze mnę.. do~ faktu, .z ?ed?e na spotczasu d9-czasu zatrzymywał w ten sposób całą karawanę był pod na?:Wiskiem prz:ybra- ~an:e z człow1ek1em, pozosta
w pus(ynnym i dzikim miejscu. Wychodził ażeby rozpro- nym. więc nielegalnie.

Ją~ym pod przyb~an:vm na7.wi

Czy świ1tdek sko- skiem, zwrócił się d 0 kardyPrzew. stować kości a za nim wyłazili z ciemnych pojazdów jego
towarzysze podróży. Oślepiało ich słońce i biel śniegu. n.ystał z tego po r<>zmow e z nala Sap.ieh.v po op.inię. .

św:ad7k ,1 kar
uwazal:, . ł.e

Dob0szyńaklm, zgod.nie z prze.
pi«11mi uata.w i dekMt6wł
św - Nie skorzyA'tałem b
przy;nam alę, te 0 1 tym pr~eiii~
sie k-0d~hu brnego dowienzia
łem ~ię zna~zni P pó1iniej.
.
·
Czy ,o tym, ze
~new.: św1~de~ spotkał s .ę z Dob'lszynsk?r;i, świa~ek komuś w
Kr?.k~wie relacionował? .
Sw:. - Ks. Kardynałowi:
Swi::id~k ze7.na1e nastept' ie,
że 7.asta na";'i~1ąc s:e z kardynnd ~prawą.
nnłrm Aan1ehę.
Dobo~~„fo:kif'g,) doszli do prze
konania, że jest to wvskok je
marsz
~ t<"mner<>mentu iak
na Mvślenice f 1n.ne „wybuchy" bPo; poczucia odrpowie-

dnie przebywa pod przybranvm nazwiskiem.
' po złoż 0 niu swych zeznań,
świadek P:wowarczyk został
ostrzeżonv przez przewodnlczącego, który przypom;nając
brzmienie dekretu „o udziela
nlu pomocy osohom. ueh.vlaiącym się przed wymiarem

Prr.ew: - A no co przv wY
- Kwiaty są bez zau'lchu. ptaki bez głosu - powtórzył czyjeś słowa. - Zir;ina i bar~zo poważna j ~t. tu- sknk~ temo~ramentu zmien:ł
teJSza przyroda. Ja zaś i est"!m za1::-d!vm zwolennikiem n:>>:,v1sko?
Sw„ - :-Vido~zn'e nie chciał
smoleń.~zczyzny i już nim pomsbmę
sie ujawmć.
B er i.dze zachwvconv tracił łokd em Aleksee:o.
I ks. kardynał
, _Przew.: tC d
miAł ta aa.ma wamllwości eo

św!adkowi, Iż działalnośC'ią
swą znalar.ł sle na s 3 m.vm po
gr::miczu koliz11 z praivom
dalszego
S. prawozdanie z
c:agu nadzwyczaj ciekawej
wczorajszej rozprawy zamieś
dmY w numeru iuł.nei.1zvm.

Batmanowowi podobał się zimowy pejzaż Adunue i mógł
długo nim si„ zachwycać.
"'
- Białe jednakowe obraz.ki. Nieprawda, Wasyli Maksymowiczu? - Beridze pod-:-hodząc rozpoczął rozmowę.
Patrze na t.e monotonne szare kolory i myślę: „Ach Kauk
k ·d
k I T
·az. am na az vm s rawku ziemi tyle jasnych. krzyczących kolorów! I pomimo woli człowiek się zachwyca".
Zbli żyli sie do ńich towarzvsze nodrói:y. Jedynie Lib erman z Filimonowym· rn"!nOc'? ęli walkę na · śnieżki.
Kierowni1t zaopatrzenia w futrze. atakuiący przeciwnika, bvł podobny do ogromnego burego niedźwiedzia.
- Prawda Alosza. że w idoki są tu smr->tne .. matowe?
A zimą wop.óle niema na co natrzeć. - Beridze czekał
na potwierdzenie i porozumiewawczo mrugał do Ale!Q.e~o.

Topolow potwierdził zu nelnio poważnie bała mu się miejscowa przyr o da.

nie pod.o-

d7;::ill"n~c:.

I·

. • · n„

•

Prok.: -

dynał

Czy

~apieha

Dobos71.Yńskim
z niebezpie.
czenstwem.
$~.: - R~ecz jasna, ze zda
wahśmy sobie z tei;(o spraw~,
że jest pewien niebezpieczeństwo w tym, że spotykam s:ę
z człow:ekiem, który przekro

spotkanie

poł~czone

Jestz

czył niele~alnie granicę, wzglę

sprawiedl'wości"

prryonmniał

/

I
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A_meryka eksportu·e kryzys
Zalesne skutki planu Marshalla dla sate1·110·w USA
Złowrogi cieii kryzysu gospodarczego, tOEwijajitcego sit

nm.!od~~~ruegoswo,
~jntropompioJ-_
.... =-~-....

W tym· szaleństwie fest metoda

J"

sługują. si~ wn>róbowaną. meto- cy•'•

Plan Marsha.11& w swej
Miły i nie;mstqpian:r „Gło1 Amerym'" obruszył się srodie;"nn
w
Zjednoczonych,
padł na. miarshalUzowane kra.jo d"- obcinania przyzna.nych ,już pierwszej fazie miaJ: za zananie
L,._
t
... Sta.na.ch h""'-'
j
"'
priw; pol s....,,
te ośmieli.a
się l;:omentmroć i mryty106;00Ć
.guropy
za.c 1UUJ.Ue . l'ozbawtone
coru bardziej możliwości poprzednio kredytów iloh1.ro. nie dopu,ció do kryzysu w USA
·
klhv>-".c
fakt
przyznania
j~j 11 najłflóimiejs:isych Mtyód
liter«:lcich
e -ł""• vvwan & swoich towaru w do Sta.n6w ZjednOC110n7ch, wvch, & na'ffflt gro~ całkom. przez zmuszenie innych krajów
~"·~ft~e
,...__hal'-'
.. , foh cofnięciem.
d o importu
·
'L=
•
U.S.A., niejakiemu r"· E:sra Poundowi, 110 tom urierspt. „Piea ......
...__ J...o-ocz--•......., .........., przez „pl an ......-.„
... ' do sprowa.. tym
z A.meryAi
n& nie.
.,
dza.nia olbl'IJ'Dliej wifkszo!ci swojego importu z USA, kraje
merykanie nie za.ni&:łnuJą wolniczych warunkach. Obec· ini Pizań.akie„„.
ma.rshal.lowslcie et&ntzy ~ groś'bł flllamowego i gospOdarrównież innych łrodk.~w, nie, gdy 11talo się jut jasne, że
Kw io jest p. Esra Pof.'l'ldf.„ Ttm ,,nau:hnitmy"}i wyróbio11y
czego zalam&ni&- sl.f.
chociażby n&J'b&rdziej brutal· plan ten nie unit.ował USA od
w r. 1949 poeta •merylcański brl w cz(J$i,e wojny·' świat11wej nie
zczególnie moeno ugodził ro- tyjskiego, Stany Zjednoczone nych, jawnie n&l'118Z&jtcyolt su- kryzysu, trusf.y amerykańskie . tylko ~tu:sjasu,, lecs i o~entem fas'Jiy:r.mu u-los-kiego. Siedząc te
dzfCY 1.1ię k.ryzy11 amerykański od dłuższego już eza.su żądają werenne prawa innych pa.ń~tw. starają. się wykorzystaó ·kraje Rzymie, Ena Pound wygl!Z$zał P7ses radio pro4faseystoo:skie
w W. 'Bryta.ni~, kt6rej produk· od rządu brytyjskiego dewama. Chcą.e zmusi6 rzą.d brytyjski do ma.rshe.JJ.owskie dla złagodunia. prelekcje, w których nawoływał m. in. żołni~11y am.erykańslcich
~j& uzależniona jest od ekspor- cji funta szterlinga., czyli ob- ka.pitula.cji, Stany Zjednoczone skut!ów kryzysu w se.mej Ame. do„. M'liercji z szeregów armii.
0
tu towarów brytyjskich do Stn.· niżenia. jego WllJ'tości w sto3un- sprzeciwi&j=ł się np. zakupom rrc~i
..bec_n~ fazie pd~n ~ar ł
Po zajęciu Włoch pr:::gz wojska anglo.~ski.e w r. 1945, A.me0
nów ZJ'ednoczonych i k:rll.jów ku do dolara., a za.razem 'W'T\ro. brytyjskim w Kanadzie, p.ie do- 5 a a.
zy Ja ·amerykańskiego·11'"f
nauę zie e s.
k ·
T P nd d Sm '
7'ed
h d ·
..
„
portu kryzysu
.CU:"!_.~·pr.aw1.1
".~__,.a .od no,:~:,
d4nnc~o~yc'
gl"z:3e za.
tzw. strefy ®larowej. W cią.g•1 wadzenia wolnej wymiany wa. pu11zcza.ją.c fu> ratyf'ika.cji an.. do innych krajów
. op1e1roww.y się mm u.wuze są 1111:e . .:. e 1aa ze ]UZ w r. H wy• •
ostatnich miesi~cy eksport 1>ry- luty brytyjskiej na amerykd· gielsko · a.rgentyńskiego uk<atlu
. ·. , . .
dały zaoczny wyr11l• nG Poumia, jale() no zdrajc~ i ac::ertem. ZGś 2
1iwoom, ze 0 ·
zmnieJ'szył si"" ską. Przeprowad·<em'e
teJ· opera. handloweao.
Nie
ulega
W"tP
-- · · po d o.~tarC%emu
• go d o V'"''""•
A
'
• k'
·
·
tyJ'ski' do US,\.
'"
"'
. t
"' .
t _. pamU!J,
sqa' amery„"an.s
i ponou•me
o przesz«> połowę, & w niekt-5- cji pozwoliłoby Stanom Zjadno.
Mnożąc trudności gosporb.r- kperacJa ka, 'ó ma.Jęcah l~:~t:~J uznnł go winn,-m, zgodnie ze msz:ystkim.i pu.nhiami osknricnia.
rych dziedzinach, jak np. prze- czonym na. tanie wykupienie cze w krajach marshallowakich. rew z raJ w mars n 1v
7
'
·
. .
•
•
•
myśle s11.1noohodowym, o 90 pro- brytyjskich inwestycji zagm. przykłndając nóż do gą;rdla. o. nie potrafi przywrócić ożywia- I
W tym momencie JPdnait wkrarzn.1q na scenę przy1ac1.ele oso
cent! „Reklama naazych t<>wa- nicznych. w walce przeciwko fiary, !:!ta.ny Z.Jednoczone os.t.a.. nia amerykańskiemu bizne.wvn. ! biści i polityczni Pounda. tlczyniv;szy przy pomoc;- różnych
r<Jw w USA - oświadczył po- walucie szterlingowej USA po· tecznie zdarły mask~ z rzekoT. A.
sztuczek i tric7c6w, ,,z tor.a «'ariar.a", wy3łali g11 ,,na Jcurację" do
aeł konserwatywny Butler w Iz•
szpitala dla obł11.kanycli. W ciszy (?) rego odosobnionego zakładu
hie Gmin - koeztuje nu wię·
kuracyjnego napisał włośnie p. Pound :woje „Pieśni Pi'linfi..~kie",
.ej, niż dochó'wl ~trzymywany
Nosiciele lculturq i o.iwlatq
fllll§i
wśród których nie brak i w:;nioslej elegii ml cześć.. „ MuĄ~solinie-

A

S

':'ru

I

I

na

L1·s1anosz w·1e1·sk1- tow. Luc1·an

~przeda.ży

I
I

tych towa.rów''.
Wał'now1·ak go. 1 SO Ul „arcydzieła" dostojne jury a~kllfi..skie przy:malo
pinia brytyjska zdaje Ao'hie
ft
p1ychopacie(?J nagrooę literacką.
sprawę s przyczyn pogar.
A ieraz drugie pytanie. Za co obrwzył się „<:..ło! Ameryki."
•zaję.oej sit stale sytuacji go.
Brązowym Krzyżem Zasługi
114 polskich komeniawów tego niezwykłego bądź co bądi taktu
11poda.rozej Anglii. ~e ,,częśeionagroozenia zdrajcy i wariata (? ). Oto wy, Polacy, poucza pocz·
W\ przyczynił obecnych trudnowzmożoną energią, by praca ków - stałych prenumeratowd
lei W. Brj-ta.nii jeet osła.ł:>ienie
ta dała jesr.a.e leI>sz.e wynik!, rów chłopskiego pum:i „Grociwy „Głos Wall-Street", nie macie poczucia pra ziu:ei aem.o
koniunktury w USA" zmuszony
nil dotychczas. Niech nam w mada". A w jednym tylko
kracji, nie wy:majecie zasad wolności myśli i sfowa„. Za to u
był nawet przyzna.~ minister
naszej pracy, koledzy UstonQ- n•'esi.ącu maju zwerb.:;wał 506 nas, w U.S.A. zasady ie, całkowicie i powszechnie są respektawa
brytyjski Shawcr<>S11, podcz&e
sze, przyświeca hasło - kul- pr€numeratorów, bijąr. WS7.y- ne i dlatego E:ra Pound, mógl otrzymać nagrooę literacl.q„."
llWQjego pobytu ,.. Waszyngto.
tun i ośwł&ta dla mas. Bo kul &t!Ge dotychczasowe re>"ordy
Nam aię jednak wydaje, :ie z tą „wolnofoiq myśli i słowa"
nie. Pisze o tym też bez żad..
tura to jedna z dróg do lep- ,,_. województwie łódz!t' m. u- jeai w USA niezupełnie tak, jak to twierd::i ment11uko falsr:yr.ąy ·
nyc'b. ogródek pra.sa londy!t~.ka.,
s:zego jutra, do socjal:.zmu.
zyskane
w
prenameracie
„Głos Ameryki". Czyżby świadectwem amerykańskiej „wolnoa1,a.rmują.c, że „plan Marllhalla
Tymi słowami młody, dwu- prz.ez listonoszy wiej ;kiC'h.
ści mym i slou:a" miały być np. takie fakty, jak uwi~zienie ma·
zawiódł 1 gospodarce k:ra.jO'IJV
, dziestotrzyletn! listonosz w '.ejNa PowiatO'Nj"IIl Zjei:lz.:ie
komitego pisar:::a - Hawarla Fastn za przekonania demnha·
marshallowskich grozi. niebez/ski, przodownik pracy, . tow. T...•stonoszy W!ejskich ·11 Wie- tyczne, jak haniebny proces przt'ciu:ko 12 pr;ywódcom partii ko
njeczel1stwo',,
LucjanodWalkowiak z OSJalo- l:Jn'u w
"'
• dniu 29 cze~· ;vca t-JW
munistyc:nej .za ich poglądy marksistowskie, jak portt•anie Ger·
iebezpiecze.istwo, o kt6rym
wa, . znaczon~ Br~z?'vym Walkowiak wraz z inuyim lipiszą. gazety lond,vń.~kie,
Krzyzem Za~ług1, dZięKo\\·ał 5:tonc;szami
przystąp<!
clo harda Eislera J wiele innych.
.
wład.zo.m .panstwowym za o- \""Po·•-Ą·wodn•fttwo w z•'o"y- ' Nie, szanoivni panowie. z .,Glosri Ameryki','! W tych u·szy·
jest jasne. Zagrozone kryzysem
,~
"""'
~~
" v
Stany Zjednoczone usił\11\ cięcen:erue Jego dotychc:>.as')wej waniu prenumeratorów. .}egil kich faktach (a pod11bnie im mnożą się zastr{ljzają~) nau·et z mi·
ża.r tego kryzyl!U przerzuclć na.
pracy.
zob~•w!ązanie uzyski .van' a co kroskopem w ri,:ce nie moi:emy wyl~ryć choćby śladów „demohraba.rkt S'WYCh ma.rsha.llowsldcll
Tow. Walk0w'...ak, syn dwu- nu••siąc 150 prenurnerat•lJ ów, cfi" tudzie:i szacunku dla „wolności myśli i słowa". Toteż
satelitów.
Jednocześnie Wa.
My, Hp
wie.be)'. hektarowego chłopa z 03 ;ak0- niech bed'T.ie bodźcem r.~a ;:><'-1 obserwując to, co się dziś dzieje w USA porl r'Z<!dami magnatów z
lllo/llgton stara. się ten .kryzys jesteśmy dumni • J'Olj, jaką ~? pracuje za.!.edwie pół rok~ z„~t~łych l!sto1~os~y w~~iskich, rf'uLl·Street oraz słynnej „Komisji do bndania działalności onty·
wykorzystat dla. d11.Isugo o;;la_ spełn:amy na ML Jesteśmy J~~o pra~own:k !>JC':~:iwf, a pow· atu. \V:eluns!<1e~Q do siw·
amerykańskiet', ir.1ln11 dnj.iić do u71iosh. że w tym ,.pr:f)(fU·
l:Aenia gospodarczego tych kra- dumni że właśnie nam przy- j z wybił się wśrod l.st9- tę~.,wama wtys.-łko~ ;~ ~Y~·1 Ił 1ącyrn" rzekom.o kraju świata lar1ron:e -wie1ice najfotwiej :dojów i całkowitego ich opanowa- padł ;aszczyt być nosicielami nasz! pow~~ wi~l~l'lskiego. Pi"r" szym e ap1e w„pt>.·.ł 'Nv
,
b · · lb f
•· · d ·
lb
·
.J....--'-•• na wsi Dz· · W ciągu szescm m:eSL"'CY po- dt·ictwa
srLerzenia oświat"
bywac mogq o ecnie a o asz,·sci i z raJcr, a o tez - oen•
nia. Jaskrawy pr:r.ykla.d tej b ru· kultury i ""w-•„
tę
..,
·•
·
·
·
hta
l
BD
~ćtom, któ"'.··ch do zyskał ponad tysiąc c7.y~elni- na "1si.
('f.l!!-.Z.I
.~1onar1U$ze szpita 1 psyc
trycmyc 1.
. •
taln ej polityki można. zaobscr. ki bowiem ga =
•„
wowa6 właśnie w stosunk•1 do starczamy chłopom mało- !
•
Wielki.ej Brytanii, najsilniejsze. średniorolnym, znika ze wsi W'ędrówki
łódzkich
go z satelitów amerykańskich, zacofanie j ciemnota.
który usiłuje obroni6 swe pJZyOtrzymując dz:isiaj ten
cje, & w miarę możliwości na- Krzyż Zasług~ prżyrzekam, że
wet je rozszerzy~ kosztem in- będę jeszcze wydajniej praconych krajów ma.rshallow!ktch. wał, że będę dążył do tego, by
w każdej wiejskiej chacie czy
ą.żą.c do całkowitego podda. tano chłopskie oraz robotnicze
POZO§~awlują
nia swej kontroli gospudar- gazety. I wzywam was, kole- W :ruterynie przędzalni średnio wrzeciennic, panuje
półmrok, wadzony rurami do specjalnych sały im nogi.
się, że o
ki już nie tylko Wielkiej R1J- dzy. listonosze wiejscy, byście przędnej w PZPB nr 5 gdizle światło świ.eci się tam bez k.otłów, podeoz&s gdy w innych wiele wydaj.niejWyda.je
i wygodniej mo
tanii, lecz całego imperium bry. i wy do pracy przystąpi:~' ze mieści się aa.la zgrzeb~rek 1 przerwy. Ma-szyny, wrzeciennice zakładach czyszczemie z.grzebh żna by
praco-ć, gdyby usta..
umieszczone pnzy oknach, mia. rek odbywa sit .za ~omocą. tak w:ono tu stołki do siedzenia.
łyby ·stosunkowo więcej światła zwanydh SZ1ezotek_gl'IZ-eb1en~, a
L~iej się dzieje w przęd.zal
niż mru1zyny znajdują'ee się po w!czesa.ny kuriz uno~i s.ię w po- ni cienkoprzędnej. Są. tam d-0.
środku se.Ili, cóż, 'kiedy szyby w1etrzu. Dodać nalezv ze czvsz_
.
.
.
okienne zostaly zamalowane kre czenie zgrzeblarek pr.zeprow~dza g~dne s 7.atme, ka.zda. znnana.
ziwny to artykuł, niezmwr.
czeniem artykułu „Zamkniętll dą. i zbawczego świa.tła. nie się oo 2 godziny.
~kręealni posiada swoją włn$ną.
nie dz.iwny. Autor „Zamkni~
Proces Do°&osz~k1ego Od drzwi'': „za. czasów nieboszczUbikacje jed.nak DJ.e grze~:>,:ą I W przygotowaniu :majduje srę
tych drzwi" rozpa.truje w nim
tygodnia przeszło zajm~je ła. ki sanacji _ pisze p. Jasienica przepuw.czają. Mnie się wydaje,
·„zmiany radykalne'', ja.kie na..'.
my naszej prasy C<ldzien11cj. - była u nas w wysokiej ce•ie że zamiast pobielonych s-zyb, czystością. Całe pł.a.ty tyn1tu jeszcze jedn& sza.tnia. i pl'kój
mają. chronić :Przed słoń. ~.padają ezęst.o ze §eian na gło
Etą.piły w polityce Anglosa.s(,w
W tygodnikach krajowych tzw. metoda rzą.dzenia pr:.y które
cem, nale~łoby raezej uży6 re- wy.. W umywalni ~ą krany z higieniczny dla kobiet.
w stosunku do Polski, wspomi.
ze przycz~ natury technic.z- ,.drzwiach zamkniętych''. Istota słon z town.ru
i zasuwać je ty! wodą, nie ma na.ton1inst ręczni.
Idl).c z powrotem
wąr.k.lm
~ają.e z rozrzewnieniem, iż na.
n j - me zna.la.zł on jeszcze jej polegała na tym · eb
ko wtedy, gdy z,ajdzie potrze_ ka. Nioe dziwil~go, że robotnico przejściem pośliz.irnęłam si~ na.
począ.tku (wojny) było: „ko. należytego pokwitowa;iiia. Po. sem rządzeni nie ~o:ieit-0~z~ ba,
to zmaezy, gdy świeci ;iask.r:i. wyciemją ręce w „t>uc".
mokrej podl,odr,e. Ską.d i"ię tu
chajmy 11i~" oraz „jesteśmy wnym, pra.wdopodobme przy. się w istotnym położeniu spraw we !!ł-Ońce.
Na piętrze bmk sz9.fek do wzięła. woda f - pytam. Oknzu
związani n.a. 6mier6 i życie"
padkowym, na.wią.za.niem do publicznych. Było to utajenie
Salę w suterynie z.aopatr7.ono ubrań i s~tni. Odzi<'ż nie przy je s.ię. ze za.kr~ka cd hydr:in·
(Winston Omrchill), a potc.m prooeeu jest a.rtyk:uł Pa.wra prawdy przed społeczeństwem w 2. wentylato.ry z rura.mi, ssą_ kryta wiei
na maszynach i na tu jest Zł'plluts i przcpuszc·za
- „jesteście u.m niepotrzeb- Ja.sie~cy P. tyt, „Za.mknięte n.a którego rachunek wszysfa~ cymi
kurz,
przeciągniętym1 ściana.eh, przez oo ~ę niszczy wodę, któM ścieka kroplami po
ni" i - .za prr.epr1111zeniem ~ („Tyg<>dnik l'owszech się działo. Metoda t& weszła wzdłuż pomieszczenia . Szk.oda, dobytek robotniezy.
podłodze, tworlfl!,c kałużę. Stw:t.
wynocha (również - Winston ny
223) z dn. 26. ub. m„ Nr 25- nam. głęboko w krew i· przyn10. że jeden z nich, z powodu uPrzoohodzimy oook k01hiet, rza· to stale niehezp'ecze.ń~two
Churchill).
·
sła skutki rozliczne, wśród któ- szkodzenia nie d:z;iała. To spra czyszczą.cych
duże drewniane "l'Y):•itdk6w.
Sta.rając ai_t „wyja.śni6" przy Zwi19"'.e
~n.dziec
ora.z
Oczekujemy od dyrekcji fa
0 _ rych trudno się dopatrzeć skut. wia, że sala nie jest doste.tecz. gilzy, sied'Złe lll6 podłodze, · poczyny tych zmian, pan Jasieui- ska, Grrecja, Norwegia Czecho- ków dpdatnich" ...
nie przewietrzana.
krytej żelaznymi płytami. CzęM
bryki, od Ra.dy ZakładO":':eJ,
ca uciEVta się do "praey'' b.pol. słowacja. itd.
'
, „Trudno się dopatrzeć skutCyszczenie zgrzeblare~ od.by. z ni-eh siedziała z wyciii-gn~ęty_
a. szczególnie od Referatu Ei
sk.iego (sanacyjnego) amba.aa.
Powtarzają.c za. ·pa.nią. ma.tkq. ków dodatnich" to chytreń. wa s'ię 1'o. pneumatyc'Zme. Kurz mi nogami wprost na. podłodze,
gieny i Ber.tiec.ze:tistwa Pra
dora. w Waszyngt.onie, Ja.na. IJie (St. Cat.Macklewiczem) pacio. ki eufemizm. Przecież nazywa.· z oczyszczanej maszyn~ rostaje ezę§~ w kucki, reszta na s•krzy_
cy usunięcia wskazanycb t'J
cha.nowskiego („La ra.nc<>n de r.ek - jeśli się tak można. wyra· jąc rzeczy po imieniu, chodzi tu całkowicie pochłonięty i <Wpro- ni, do§6 wy1<okiej, 'Z której zw!'za.ńiedba.ii. Musimy bO'Wi':lm
la victoir'!l" ). W wiekopomnym zić- łzawo.emigracyjny, zapo. o zdra.dę na.rodu, ·o wrogą., obcą
bezustannie walczyć o jak
najbardziej higienltcZne we.
tym dziele zna.jduje obrazową mniał p. Jasienica o tym, że w wy infiltrację do wszystkich dzie.
runki pracy robotników. Wyj
anegdotkę pióra p. Stanisława żej cytowanej partii wojennego d~in na.szeg!> życia, o zaprzeda.- Nasi korespondenci piszą
dzie to na zdrOwie robotru.
Cat&-Mackiewieza (tego samego, „krokiet&" Zwią zek Radziecli.1 nie kraju, Hitlerowi itd. itd.
kOClll i przyei:yni się to do lep
który niedawno tak pięknie na.- „grał'' bez. żadnych gierek Zbrodnie te poprzedzone JUZ
szej ich pracy.
pisał: „albo będziemy ekspozy. własną. krwią. i wygrał wolność przed wojną. „głuchą
wieścią
turą. Stanów Zjednoez<>nych aL nie tylko dla siebie, a.le dla między ludem'' - wyszły dziś
Sądzimy również,
że orga.
Chcąc na~wietlić działał-, czącego Zarządu objął tow:
bo - niczym") i cytuje ją. nie wszystkich ,„grzecznie i nie. z przeraźliwą. jasnością. na świs ność naszego Koła Towarzy- Kaczpiński. Tempo pracy jesz
nizacja. pa1-tyjna. wykaże do.
bez „przyjemności":
stateczne za.interesowanie <lla
grzecznie siedzą.cych dzieci eu- tło dzienne. Proces Doboszyn. stwa Przyjaźni Polsko-Radz.e cze bardZ:ej wzrosło. Dla uc:z
tych spraw i skłoni odpow10<1
„Wyobraźmy sobie plac kro· ropejskich". Naturalnie, puł,li- skiego otwiera na. oścież drzwi ck:ej, trzeba sięgnąć do jego cwnia
Kongresu Związków
nie czynniki w fabryce do
kiotowy: starszy pan gra w cysta „Tygodnika. Powszechni?- „zamknięte" tak dlugo _ przez h:storii. Koło TPPR zostało Zawodowych Zarząd powziął
usunięCia wska.zan~h niedo.
krokieta z gromadką. dzieci; a.Ie go" tego nie na.pisał: jemu nikczemną., zbrori.niczą. kamaryl. zorganizowane
najpierw w 1 uchwałę zwiększen:a liczebclą.gnięć.
oto przychodzł dwaj inni dorG- .rrzecież chodzi o przedsta.wie. lę sanacyjną.. I nie tylko - Ja- Wydziale Ochrony Kolei, w l ności Ko~a o sto procent. Zo·M. Sznmska
6li panowie - partia. uprzednio nie Polski jako „ubogiego krew :cacyjn.ą.. Doboszyński i jego lu.. 1947 r. Liczyło ono wówczas bowiązanie zostało wykonane.
zaczęta jeet przerwana, nie li. nego" mocarstw za.chodnich z dzie to przecież
-:o:reprezentanci czterdzie.~tu członków. Orga- I Koło litzy teraz 700 członków.
czy się, mówi 11it uprzejmie: cza.sów ostatniej wojny.
tzw. obozu na.rodowego. }}ndecy nizacja partyjna wspóln!e z
Przy Zarządzi.e Koła ~stnie
„No, dz1eci, do6~" · i trzej do_
Nie .będziemy się zajmowali i oenerowcy brali udział w tyni Kołem ZZK postanowiła prze 'e kolegium redakcyjne, I:tóre
rośli panowie lljmu;;. I!lłotk.i w „wywodami"· p. Jasienicy, 0• wszystkim, co się dzin.ło za prowadzić masowy werbunek Iwydaje fotogazetke o tematyswe ręce, a dzieci grzecznie eia· partymi o wspomnieni& sa.na.- „drzwiami zamkniętymi'' sana. nowych członków. Akcja ta w ce radzie ckiej.
d&ją. na ła.weczce i przypatrują cyjnych „ambasadorów'' i „pu.. cji i zachodniej emigracji. ł'ie zupełnośc! się udała i liczba
Obecn~e. celem uczczerua
się grze starszych".
blicyst6w": rzecr:y te ja.sno i od rzeczy· też będzie wspomniec, członków wzrosła do 307. By- rocznicy
Manifestu PKWN
Cieka.wi jeste6ci~, kim sę. we. w sposób nie budzący w.ą.tpli· iż w „osobistych kontaktach; • fa w tym niewątpliwie duża Koło TPPR organizuje w świe
dług pana. Jasienicy, owi doro. wości wyjaśnia dialektyka dzie- z.e zbirem Doboszyńskim pozo- zasługa Zarządu Koła w oso- tlicy Koła ZZK kac:k TPPR,
fili pa.nowie oraz dzieci, grzccz.. jów nie tylko drugiej wojny stawał dobrze chyba p. Jasiem. btc~ t~'; t~w. Szulaka. Ma- wyposażony w hihliotec1.k~.
nie siedzą.ce na. ławeczceł A.no, świat.owej. Chcielibyśmy się na...J cy zn&!l.Y - ks. Piwowarczyk„. Is 0~ a
1 8 azia. st ił zmiana
Anl7li"- Stanv Zjednoczone i ... tom~t u.t.uvtllM nad za.koA.
es.eL
Zar~~du.
Funkr.
naci·eąp...„ razewodni- ko.resoondent
J. Karliński
,~
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„

2 tygodinia- mę oo podniesieni& ~oftairt
Mł-Odych" ezego p<>ziOllnU wsii.
3. Jak apełni~ .wój ZMPoww~b~dził .wśród młodzieiy ŁQ_
łhli [ WOJe<wód'Ztwa spod:rJiewa- Slkii. obowiłzek orp.:oiaa.eyjny "'
?Je ,zaim~c•e.M>waciel. Na.pfy-w~ okre.i.& ferii Jetmich. ·
Tematy motrł l:>y~ •jtte w
oćtpo~zi na pierwB'Ze i trze
c1~ pyta.me, zb~ mal.o natt>- fo~ utykuł6w1 no.w~, op«>-1'••-------------~------~--------------.I ·
dot(yo~· willllld, nipc>rtai;y itp. ·
mi.ast ot~y
1
t •
Prace 21ie powinny pnekZ"&odpow1edZ1J na. pt..>·ttan1'8
ł
lJUtBZYn.o.pin.
.tron
ll
cr.M
to
jeet
drugie, Spom:>dowa.M
.Ogł<l3Wny przed

m1 konkuni „Trybuny

J'

eUlłl.

z~pe~e. ~11.W&ł&m pr.ae . - wili

wiolny00 od
eię! że ~h~ilae~epodtr;i6Wamy
k:°led:zy ze
~~~ r~wM-ez. nn.s.1
ws1 .:zsbrorą. 51~ do p1sa.n.~• edpowredm. ~a. · Konkurs.
jeszcze
Pr:iypcmnn.m:ny rn;z
konkurs<myeh.
tem11,ty: prac
Brzmią. one:
1. Ja~ nasze lroło wa.1cLy 0
wylroname plw.nu ; podniesienie
jfllrości prodlu.keji.
!!. Jak ~ koło p~W.
niemll'll8J jeOinak
w

Pra<ie ~we

prMi.my

R&da4.cja
n& e.dr.w:
pNyBył:URobo.tniMA(O",
l..ódt „Gło!IU

zbI Z a
r

„

„

5 ł. ę

K0. n 9 r e ~

Sw11t1w11 Federac ,. •. Mia

ł.

Fe 5 t 1•w ał

z1·ez·"„ DemokratVCZD8i

.
.
.
.
Piot.rltowBka 86 $ :aiapi- • '
J"~o s a.du ~J «gam t.owa.ń do F.esti:w~ i. K?ngr~su legatów na Kongres i Festiwal
le.o-per.cie: „Kouklll"• Trybuny
.Ml-0ilyoo", lub n.a eidires Z&rzill.·· za.Gji w wa.lee o poo~ÓJ oll'reślo 'W'Zlll~e propo.g-0~am-e ;i.~&i.. 8wu.a- n.a .Placu Bohoatmów w Budape·
z-0sbmie
du LódZ'kJiego ZMP _ Redak- ne zoate.ło DA osta.tnnni. Pllenum toweJ Feoor~Jl ~-0d.ziezy _De· ezroe, podehwy.c0'.11.a
L6clt Zarządni Głównego ZMP w spo mokntyczneJ, mu&i.my wciąg- przez mi1!1'."llY młodych lud:zi n.a
ej& Trybu.ny Ml<Jdych
sób I1:8.Stępują.cy: 11-Iu.simy do· nę.6 ~ł pollilq m.łod:ziez - ze całym świecie.
'
P.iiotrkow!fka 262.
Pieśń. ta wyka.Ze świ11,tu siły
Pr.zywmin&my riwnllaił:, I.ie b:ze. przyg~tiow8:6. si~ podi~yc~- b&mpowc6w, S..P:-cw:&w h:a.;ee
t.ermin na.dtrJta.1li& prac kOD- me l orge.n1.za.cyJn:ue do wm-ęCll• rzy me.z młod:zioo: ~r.gs.=zo obozu p06tępu i pokoju. Będzie
~ .,.,._ -s 41iła 16 udmah w wi.e1kiilfj mamifestsl- w~ w llZ&regi wa!:ezę.cyeh o ona. ostrzeżeniem dla. elementów
wstecznych, dla. wrogów mas
.
cjii. po'kojow4Y,j ml<>dz;iieiy os.lego pok.ó). •
Upea br •
Młod~et 6wiata łpi9'Pa we pra.cujtcYch, wrogów ludzkotici
41"18.ta - de Xongrtim 1 l'esti:------------------------~lwa.111 Awiaotowej .Federacji Jdl~ w~ebl jfz,!kach MVój 60 miliOJllO._ światowa. Federa1łsłe1t7 'Demcłm.tyomej w Bud.a hymn, śpWw& pi~ kt.6.r& na.pa qja. ~d.z:i.eż.y Dem-0kratyc.znej
Praco ko
~a DOWł aiłą li. 41ntuizjazmem mi p<l'W'iększy m~ z calł pewnością.
"o~a Nr 2. - Temot 1
~
JM _, ~ ~e. Fe li~y mlod~ Mre, m6Bg6w i o miliony tych, którzy porwa·n.i
:IOSta.Il.ł !lł~mi Fiehi:
ati.'mlll ~ i Kong.res za.do- r.amian:
kuman.itu")ł wioelq eolid:a.m°'~ .„W ~ po ISl)f;f6ek, po-. Na.prrod, :młodzieży świa.ha
Nu bra.teTlki połą.ci;yt d~a
~j i J'&C1ic"'6
m"ło~ wssyallieh n.a, wymair·in;
end ~ - m~~ Zgeodn:i.e u . dtw<i.ęeq :kzrok,..
~!l00ej wolt -lk.i. 0 pl>- Za. 45 cJni - U aiier.pm& br. Gmtne pr.zeming. lat&.
Rej, kto mł-0dy, p6jdt z na.mi
k6j i l!Pl'&~iwoU społeoną. PieH Pokojlt am1xmowa.na w
.A. Nasielsld
i walcz..
~ llllilionów niJoibJiriy w H6łle ~O jtzylcaeh prZ'6z 26 tysięcy de
W świeNicy PZPB Nr. 9 młodziet ZMP-oW111ta -z ~
gaeh AFMD - to dobitny wyinteTesowaniem słucha referatu kol. Czesława Stasiaka
„O współzawodnictwie pracy". To, o czym mówi kol.
ru umiłowllllńa prz.az mllo&z.ied:
Stasiak, jest dla wszystkich o\>ecnych bardzo ważne.
t~h pi~k.n.)"Ch haseł. W bu®wa
Swiadczą o tym wyniki osiągane przy kr~śnie. pny
na Awiiat.owej Fedarao:ji i w
wrzeciennicach, zgrzeblarkach 1 obrączniakach. Swladjtd pra.ce,ch bieZ!}cycli jebo z
~y o .tym stale wzrastający procent wykcinania baz
ezołowych miejltG obf}k n.dziec
_proaukcyj;1ych i procent wyrabianej „primy".
ki~ Kameom-Oła. e:a.jmowa.ła. ii
Ta postawa, jest godna członków Związku Mło
~jmuje młl:>-dried: pol&B. Dowo
dzieży Polskiej, wynika ze wzrastającej świadomości
dem tiego je..'l't fa.kt, t.e w11dme
ideologicznej, świadomoki która pojmuje wspó1ze.wodw P1>"h!ce w}aśnńe w Z11ii.MOOYJQollej
nictwo pracy je.ko" drogę ero polepS'Zenie. stopy życio
wa-~ 11bi-egłego rok.u obra
wej człowieka pracy, do podniesienia potencjału gosi!Dwala Mi;ęclzy:rur.rodiowa. Kion.podarczego naszego państwa. Udział we wspłóuwod·
ferenej& :Mlodlzi.eży Pra.oo.ją,cej.
nictwie pracy - to :nieodzowny element wykonania
twórcą
Ml.odaiieł piolske '""'
naszych obowiązków ZMP-Qwsk.ich.
pY'aCIJ, swym ~tnzja.zmem w od
115 proc. bazy produkcyjnej, osiągnięte prsez kol.
b11dowie tmi~yich fa.bryk,
Wysocld~go, 101,5 proc. oi;iągnięte przez . zespół t.ol.
hut loopalfi, miast i -.i. wyhl'lB.
Walczaka - oto wymowne cyfry, którymi pogzczyclć
la niezromną wol~ pc&oju i ą:źe
się może m,łodzież naszych zakładów l jej przewodnik
nie. do ezozęścia ne.rod6w.
- organizacja ZMP-owska.
Na eałym mecie trw.aił
~
stawiane
Zagadnienia produkcyjne nie tylk"o
pmygoflowania: do Feetliw1tlul.
na porządku dziennym każdego zebrania, ale znajduje
pod znaltiA!m Na zalcończe.nle ~go ta rn1JS11 SP - odbyła się w War
one
Uf>ływajf
równfuż swe szerokie odbicie w każdej prawie rozprz,owzmoł.onej walki o pokój, we.I- llZMrie akademła, połączona z 1ł'!l'ęczanłem nagród
mowie, przy każdym spotkaniu młod:ych dziewcząt
"łłmvmkom pracy,
ki przeciwko tym wnystkim,
i chłopców z zetempowskimi znaczkami w klapach.
Na rAfęcJ:u: ~ pl'20downł.cy pre.cy l-S'R4 brygady
~~ . pragmą na.rm~ luclz·
oto hasło na codzień każ
Prędzej, lepiej, więcej k<lki wojuy, głodu ii :na-zęA~ SP - od leweJ! P. N811A1rek, N. .Jaworowski, Pa:w'luw.ek,
dego członka naszej organizacji'.. Doskonale zdajemy
Musimy i my w ~· I>rzygo M. Kurlanila:kl i lit. Jakła.n\uk
sc1>ie sprawę z teg.o, na ile realizacja tych haseł tależy
od \Stopnia kwalifikacji zawodowych poszczególnycll robotQików. ·Dlatego też zarówno w fabryce pny krośnie,
I UJgpoczgnek
jak i' w szkole przemysłowej przy naszych zakładach
i przyl książce, pracujemy z zapałem. Chcemy jak najwięcej\ wiedzieć, jak najwięcej się •C'%fĆ, by móc póź
niej prz•ształcić SW!l wiedzę l wiadomośd w procenty
produkcji i primę.
żda ogólnokrajowa akcje. łiywo podCb1'fTtywua
z nasze koło i przez cllł14 młodzież naszych
jest
. Gdy u nas podobnie jak w całym kraju stanęła
zakł
na porządku dziennym sprawa wprowadzenia 11tałego
systemu oszczędnościowego, młodzież naszych zakładów
oczyma patrzeć na wszystko, co
zaczęła innymi
w fabryce się dzieje. Zauważyliśmy na przykład, te
codziennie wyrzuca się na śmietnik seGd nienadajBcych
się rze!r.pmo do użytku cewek. Ale jednocześnie t:orien·
towaliśmy się, że z tych „bezużytecznych" cewek bardzo wiele nadaje się jeszcze do użytku. I wyćiągnęłiś
my "Z tego '. odpowłednie wnioski: w nunach zobowill"ZaJ\ dla uczczenia KongreSJl Zwilł1:ków Zawodowych
wybraliśmy nadające się do produkcji c•wB wartości.
ponad 700 tysięcy z.ł. A więc ponad 700 tys. d. u.ratowaliśmy od zniszczenia. Wiemy, te to, co dotychcns
zrobiliśmy, było naszym obowiązkiem orga11izaCTjnym,
było obowiązkiem świadomych obywateli Poltkł LQdowej. Ale wiemy również, że to co dotychczas a-obiliśmy, jest niewystarczające 1 że mamy jeszc:se w naszej pracy, w sposobie wpływeia organ1zacjl ZMP•owskiej na podniesienie jakości pracy mlodńety -w na·
szych zakładach. sporo braków 1 ·niedodągnięć. W1emy,
ie nie zupełnie jeszcze rozgorzała walka naszej orgalllzacji młodzieżowej o wykonanie plllJIÓW prod!Jkcyj·
nych i poprawę jakości naszej produkcjł.
Brak! usuniemy. Będziemy naszą pracę doskonalić.
Mamy pod tym względem bogate plany ł projek~. Ałe
napiszemy o nich, gdy przynajmniej c:zęjclowo sott°'
zreali11:owane. Mamy nadzieję, że stawia sic to jencze
przetl zamknięciem ~opkurau ,,Trybuny Mlodyoll".
A. li.JSXI

1

Prz FICZ91RJ pla1y prdlllqłlt

Jaasiutdziłłł•Y

780 tys. Il.

Z11ziała•Y znacźni• wi~tl

--o-

W dniu dzri.siejgzym wyjeżd.ża.
ję. na ohoz..y letnie Z.MP. 2 gru·

py 120 o0aobowe. Grupa dziew·
czg.t jedzie oo Spały, chłopcy
natomiast d-0 ślesiillB.. życzymy
koleżan~om i kolegom dobryc;h
pogód l konyst.nego spędzeni.a
C'zasu w <>bozach.

-o-

Ju~cy

S. P.

cunJa nie . pr~o~ . ~styd'U
irweJ or~1m.e~ .z m~Ja.tywy
kół ZMP padJęh oni hasło
w:sp6lmwodll1ctwa. -pra.~y, w ""!Y
n~ku któr.ego wykJonwli w m1eeię-eu maJU 235,1 proc. rnorntfl
a. W pierwS'LYch 2 tygod:niacli
czerwoa. 256 proc. Bntwo ju.na·
cy z 11 Bryga.<lyl

-o-N'& ' i I tygodniowe kUll'&y
dla p~ownik6w Wychowa.ni&
Fizy=ego wyj&.i;dża z Lodzi 23
ZM:Powc.ów. Koledzy, którzy iai
teresuj\ lię sprawami WJ"Ch~•
n.i.a. fi.zy.c;znego, mogą. eię r.glar
sza.6 na Kurs w referacie Xu:l
tury Fizy~j Za.rz~du ł..6dz„
~g.o ZMP, p=y uL Piotrko~
i!kiej 262..

-on.IIl&Ch ezy-nu dla 'llUMe"
n1e. roozn.i,cy zjed.noc.zenie. mło·
22 lipca. lto ·
dzieży plo'lskń.ej to ZMP pnzy Il Pafl.stw Gimina
zjum i Liceum w Z..Odzi prz„
praeowa.ł-0 2 dni przy robot.a.eh
niwelaeyjnyeh na. terenM! Pe.A~

w

stwo~h Zakładów PrmniV'91U
Welnie.p..ego N;r 3. W ~'\łt
pm.cy nMeycli kolegów ull't'-'
renie 1iym powgf;runie ogród tfra:

pr&eo'W'llików 7.18.kla.d6w.
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ll"()jewództwa

łódz~iego, pra.cujllcy w 11 B~y
g~d?e w_ Dmira.ch k-Oło Ośw1ę

nad Pilicą
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Z prawdziwą przyjemnostaje się przed gazetką
ścienną w Swietlicy Państwowej Fabryki Maszyn
Rolniczych „Kraj". Już z da
leka, bardzo ładna oprawa
graficzna gazetki, zachęca
do zbliżenia się, a każdy kto
zacznie czytać nie może
oderwać się, nie przeczytaw
szy wszystkiego.

ścią

rzeczywiście

c. o..,

~UT~OWS~I

Pomieszczenie tego ekspo na jest bardzo u~ejętnie.
na tu na pewno spowoduje\ Każ.dy przejaw życia fabry
poprawę i tutaj jeszcze raz ki znajduje odbicie w krót
potwierdzi się zdanie, że ga- kich ale treściwych notatzetka ścienna, będąca erga- kach.
nem załogi, może więcej
Wielkim plusem gazetki
zdziałać dobrego, niż niejed jest to, że sposób przekazynokrotne przypomnienia i wania i redagowania tych
interwencje.
wiadomości, a więc styl i
Całość gazetki redagowa- forma pisania powoduje jed

I

:1~kowe ~ainteresowani~ ~re
sci:\ zarowno pracow:i1kow
fabryk, którzy z tymi faktarni bezpośrednio się stykają, jak również i przygod
nego czytelnik.a, :iie zorientowanego w zycm zakładu
pracy.
.
Żałować tylk~ na.lezy, że
niektóre orgamzacJe spo-

łeczne dzia.ł,~j~ce przy fa„Kra] Jak T. P. P. R.,
Liga Morska, CZ"!( T. P. Z::
rzadko dostarczaJą redakCJl
materiałów i arty~ułów. któ
re o~~azowałyby ich dzia-

b~yce

łalnosc.
Na t_ę spraw~ zar~ąay ~
sz~zi;golny~h koł w1!1ny P~łozy~ s~c]alny . nac1.sk. Nie
nalezy się obawiać, ze wszy
stkie artykuły w gazetce się
n'e
Miejsca
wiele, a obraz fabryki i jest
od
bicie jej życia będzie peł- 46, w lutym - 22, mar- większą liczbę zawartych niejsze.
cu - 38, kwietniu - 56, ma małżeństw - 29.
Pr.zypuszczamy ,że te nie
ju - 31.
Małżeństw
zawarto w
z· dotychczasowego zesta- pierwszych 5-ciu miesiącach dociągnięcia będą przezwywienia na1„zczęśliwszym jest 103, przy czym liczba i~h ciężo:;e i gazetka stanie się
kwiecień, który przyniósł wzrastała stale od styczn~a jeszcze lepszą i godnie redużą liczbę urodzeń (85) i do kwietnia, by w maJU
b d ·
stosunkowo niewielką liczbę utrzvmać się mniej więcej prezentować .k~ zie K orgj a.~
zgonów (29), a _
także
najna_,.:_
tym
samym
opinii
robotni
w _„_ ra
u _•
___
.::__
__
_ _ _poziomie.
______
___
,_ _ _ _
__

• • Kutna rosn1e
••
L'czba mieszkancow

zmieszczą.

Czy
gazetka
ta jest tak interesująca,
tak
i
i
ltOMU WINSZUJE~
dobrze zredagowana?
Sobota, dnia 2 lipca
Przede wszystkim i co naj
W roku bieżącym w Kut
1949 r.
ważniejsze, jest ona odbi- nie liczba urodzin dzieci
Dziś: Martyna
ciem życia fabryki, co jest płci męskiej przewyższa zna
-o-jednym z jej zadań. Znajdu cznie ilość urodzin dzieci
WilNIEJBZE TELEFON"!
jemy w niej echa wielkich płci żeńskiej.
:Pow. Kom. M. o. - W
wydarzeń w kraju i powiaW
.
czterech
łliejalt1 PQstenmek M. O. - 33 tu, które absorbują wszystpierwszych
ltra* Potarna - u
kich pracowników, są wia- ~:;:s·ctl~acg .lic~bal !a wy:o:
30
~arz:td
Miasta
.Kutna -- Sl
domości
o realizacji planu
~ie ci , podci
męs g1deJy
ltarostwo
Powiatowe
Arl
f b
p
51 , 42 , 54 1
1re17dlum Pow. &ad7 Narod oszcz"'"'kno ciowehgo na a ry liczba dzieci płci żeńskiej
- 10'.l
c~,. po azanyc. • mamy ~ wynosiła 41, 28, 28 i 41. W "'o§• lf.orefiPOndenci tnffiZO
1
l'ow. Zakłl.4 Ele,ktrJcm1 - 3'.! me] . p;r:zodow~ikow p~acy 1 maju natomiast dziewczy•
Urztd Zdrow1a - 91
w~m.ki
~społzawo~'1.lCt~a,
nek urodziło si wi ce. a
ę
Polski Czerwon1 KrEJI lPOB.) widzimy i pracę rac]onahza m' anowic'
ę
ę ó J,
Ji!Lł
- SV
torów, wiele ciekawego moż .
ie 41 .w por wn.allzpttai ł'owiatow.,
20
na
t ć
d . ł l .. mu z chłopcami (28). OgolZboża J'uż dcJ'rzewają.. Zbliża.! c-zych ek'p t.echnicznych, któ:e '.11njQ.tki państwowe w Ble>niach
Ube1p1eczaln1a Spol;zna - M. kol~~~~: Jestow:~:z~i~~s~= nie .biorąc chłopc?w urodzi s'\\ okres żniw, i najwy"ższy już pomogą. rolm~m w remonc~e 1 Gł?~owc~.
.
Pogotowte santta.rne PCK - 90 mor któ
d
.
ło się 219, a dziewczynek czas zmobilizować wszystkie si maszyn natomiast w okre~1e IntcJat:v" a T?botnikówkł droL
"r••d
"'epat
...
a""'Jn„
""
d
'
.
ry
zasa
z.
a
się
na
179.
·
k az·d y z nas wrn1en
· ·
choc· ny,~h z Ost~o·w
" ~.,, "" •• ~„
""
t
k t
ły aby akcję żniwną. przepruwa żniw,
· •. •~est przy a em
Pow. iakl CJbeip. Wza.JeJDD. iu. z roweJ sa ~rze 1 , ry y~e
d· ·:ać należycie, al>.'' wszy~tkn w ma,jmnirjszej czą.s.tce pomóc dla wszystki. eh t!c.h, którzy
-cza
nr.
nntel.
lOd
tego
ws.zystk1ego,
co•na
me
Natura
widać
jednak
dba
~
d n
od
N.ruto
"v-h
·
·· zboże było na czas zżęte i zwie r hłooom przy pracy.
przygo. tow.an!a o z ~w stale
.
o
zac owanie proporC]t, zione z pola.
. t y lk o kł. a daJą.. 1 m? przvw1ą.zuJ" do
Apte„'"a .,Pod Orłem•. - t'"'
u... zasługu]e.
U'wagi te dot0vczą. me
Walenta Apteka Nt tel. 1
Krytyka jest rzeczowa i gdyż lic(zba zgonów mężAkcja pr.zygotcwawcza pole_ ~amych r?Jników, przede w~zr~t mch w1ększeJ wagi..
Chaci~ska., Apteka Nr tel. 52. dosadna. Tak na przykład w ~lZY_~
ll;) k b~z~w( Y::S)zsyia ga. przede wszystkim na remon_ kim pamięta~. o tym w.rn1en
Ta opi('sze.łoM moze spowodo
---ostatn;m numerze zawiesza- 1 osc zgon w 0 ie
: a cie odpowiednich m'l~zyn i ua_ PZGS., aby me pow~tały imdn~ wać wielkie straty w gospodar
KI NO
na-na gazetce, na pięknej tystyka dost~rc~a tu cieka- nzędzi rolniczych, j11k również braki w a~rt~PnciP nanęd7: 1 · ce pań~twowej. r ·miętajmy o
wstążeczce garnuszek1 prze- wych matena~o~ J?Orów- na przygotowaniu i znh~iecze Z ~er?nu powiatu d,-:nos7:q., ze tym wszyscy. Do'.1re przygoto_
Kino „i:iolonia", prz~ ul. dziwny okaz _ kilkakrot- na"".c~ych. NaJw1ęceJ uro- niu mn.gaz~'nów zbożo°\Vfch.. ~a rhk>J:>1 J~ż r;zygotowuJą. się do ;anie je:•t gwaran<' . 11zybkie_
T~~tr~lne1 nr 1, .'."'vśw1~tla nie lutowany, odrutowany i d~en 1 zgonów ~otowa~o. w leży więc 111lwc.ZJasu 8prnwd:>,1ć ak<'J1 żm~neJ. .
.
.
. nrawnc 0 przeprowadze.
dz!s. f!lm produ~C]l ang1el- bez ucha. Takie"O arnusz- p1erws~y~h dwoch m1.es1ą- wszy~tkie żniwiarki. <'ZY n'e po
Robotnir:v rolm Mn.i:i tku Pnn go 1 ~.
g
skteJ , „Renegat , ?oczątek ka używali robotni~y na jed cach b1ezącego roku: l.1cz~y ~iadają. jakichś defektów i po. stw?w;~o Ostrow! wyremont: - nia żniw.
Tomas.z Nowak
seansow o godz. 19 1 21.
nym z oddz1'ało'w do p1'c1·a te poprzez da. lsze 3 m1es1ą- star.lć się jak najpręd zej je "li- wali JUZ w~zystk1e narz~dtta.
d
Bł .
sun~ć.
Wzywają. do współzawodmrtwa
korespon
ent gm.
ome
.
wody, gdyż referat higieny ce s t a 1e ma1eJą.
"
\V obecn;ym okresie kon ·~cz.
Redakc1a \ Administrac1a i bezpieczeństwa pracy, po
Przyrost naturalny wy- ne jest również nawiąz~nie jesz
„Głosu Kutnowskiego" mie-, wydaniu 10 garnuszków w niósł do czerwca w Kutnie cze· ściśl ejszego kontaktu min_ PracownkyBankuNarodoweg.> ~Lodzi
ści sie w Kutnie orzv ul Na · 1946 roku spoczął, jak to 193 osoby i kształtował się I. sta. zo wsią.. Szczególnie pożąda
1
rutowicza l
się mówi, na laurach.
następująco: w styczniu ne są. czę~te wyjazdy robotni.
oabyl\ dzisil'jS.la lll'Ul'ZY"toł~.
Zaczęło się -0cl tego,
że pr~
"ownicy Oddziału N aroJow<'go Na powitanie wylnega ze wszy..
Banku Pohkiego w Lodzi, chc11 ~ ~tkich z11gfód młod t.ie ż wH·j~ka,
•1czciil. II-VIU I\:ongres Związ· witając uas przyjnr.11ytni okrtJ"
ków Znwooowych, postanowili kami i mnrhaniPm rąk .
Oroczy~toM o<lh~·ła się
pod
ufunnować
bibliotekę dla wsi.
tTzyskane 300 tomów o trcśei gołym niebem n11 O)il'Otlzo11.v11•
beletrystycznej, społecznej i po. placu, gdyż wi eś 111e p11"1ada &W sali posiedzeń MRN w· stopada, Sannickiej I 3-go .Ma Nr 2 m'.eśC: się w budynkach 137 OOO OOO zł. Kredyty na zre- litycznej przezoaczono nn fnn. ni gmaclrn ~zkol11eg-u. R111 św1et
Rozło:iouti
ua ~to!Hl"ll
żtchlin:e odbyło .si.ę "(I! z ko-/ ja k.t.ore zaliczone. są do ka- i nie nad~jących się w ogóle do Ializowanie budowy MRN prze •lację 2·ch bihliotek - dla W.il licy.
lei zebranie M1e3sk1e3 Rady tegorn dróg powiatowych i nauczania. w dodatku na 2-ch widuje: własnych 3.000 OOO zł, ~fo<lrzPw, pozost.ającej pod o- książki wa hiły piękuem różuo.
ł•&rwnych
kolorów okładrk, a
Narodowej.
znajdują s:ę w fatalnym sta- krańcach miasta, MRN uchwa zaś z Wydziału Powiatowe.;to pirką. ZMP i wRi Podkunice Na mie 1sce 4-ch radnych ·inie,. Rada uchwaliła wystąpić liła wystąpić z wnioskiem do i z funduszów państwowych wskazanej pn:cz St.ronnictwo młod zież wyrażała nte k łama.ią
odwołanych
przez Kom:tet do Wydziału Pow:atowego w PRN o zamieszczenie w fl- c:o 34.000.000 zł.
Ludowe, obie leżące w powie<11e radość z t,ych m1jlepszych przyPZPR przewodniczący przyjął I Kutnie z prośbą o :iaprelimi- letn:m planie gos.podarcz:vm
Budowa nowej szkoły pod- npoczyńfkim.
jaciół,
jakimi są oiewą.tpliw1e
ślubowanie od nowowstępują- nowanie w budżecie doda+ko- następujących robót inwe•ty- stawowej, której kubatura wy
książki, szczególnie właśnie dl>ł
Jedziemy więc, epoglqdają.c z
cych. zgłoszonych przez Zw. wym względnie w budżec'.e cyjnych, dotyczących szkol- niosłaby 9.400 metrów sześc.,
młodzieży.
Z wypowiedzi mło·
Zaw. Metalowców, a miano- zasadniczym na rok 1950 kre- nictwa:
koszt budowy 47 OOO.OOO zł. troską. na ni!'bo, pod który.n dzieży wynikało, że dohór ksi ą.
7.awie~zone
chmury
po~zynają
wicie: Kozłowskiego Wł., Ga- dytu na przełożenie bruku w
Dokończenie
budowy pra- Plan sfinansowania bud01Ą.·y
żek był onpowiedni, a szczere
jewskiego Józefa, Brzez'.ńską tyC'h:i:f' ulic'lch
wego i lewego skrzydła szk,1- MRN przewiduje z funriu- "l<raplać si~ w perełki deszcz11. zainteresowanie bibliotekami \
Mijamy Opoczno, małe, sen r?e wionieją.ca na obliczach radoM,
Eullenię i Kraiewską GenoJednocześn'e MRN postano- ły U-letniej, które to in we- szów własnych . zł 3 000.00fl z
wefę.. Na mieisce Jatcza:-a wiła. zwrócić się do Wydz i ału stycje posiadają łączną kuba-1 Wydz:ału Powiatowego i fun- mia~teczko i dojeżdżamy do budziła w nas przekonanie, ze
Franc1S1.ka (PZPR) wybrano Powiatowego z apelem o wy- turę 7.400 metrów sześc'.en- duszów państwowych złotych Modrzewa, położonego w pol>l-.- czyn ten jest. słu ~ zny i wydol
członka Zw. Zaw. Meta)ow- brukowanie w~rm'.enionych je nych i potrzeba na ten cel 44.000.000.
(R)
żu Podkunic, w którym ma slQ właściwe rezultaty.
có•v.
zdni nie zwykłym brukowKolejno przemawiali przeu.
Po odczyhm!u porządku ob- cem. lecz urządzen:e na ul.
stawiciele Narodowego Bank11
rad i protokółu. przewodniczą Łukai;ińskiP.C::O. Pl. 29-go LiPolskii>go, PZPR, SL.u, ZMP i
cy przedstawił Radz'e sprawo stopada, Pl. Wolności, 3-go
Gminy.
zdanie z pos!edzenia Prezy- Maja i Sannick:ej nawierzchPo zakończeniu oficjalnej 1:zf
dium MRN. na którym obec- ni gładkie.i w kostki, zaznacza
ści uroczystości,
odegrani! zo
ny był również kierownik iąc, że kalkulacja tej naGm:nnej Spótdzielni Zw. Sam. w!erzchni nie przewyższy kosz
stały przez amatorskie zespoll
Ch~.
ze wsi Modrzew i Pod kuni ce
tów zabrukowania zwykłym
Ln l a 26. 6. 49 r. w salij cechowane były głęboką tro g'cznym,
Ob Swiatłowski Bronis:aw l>rukowcem. który jest trudny
wyrażaj ąc pew· dwie sztuki czteroaktowe: „Za.złożył obszerne sprawozdanie do nabycia,
a tym samym L -:urn Pedagogicznego w ską o wychowan'. e .1owego ność, że zaufan'a Państwa loty na kwaterze'' oraz „Szkiee
z dzia!alności OkręP,owej Spół drogi. Sprawa urzadzen:a gład Z g.erzu, zebrała się mło- człowi eka. ws.k aiywały ja k i Szkoły młodzi nauczycielt> w ęgł<'m' • R. Sienkiewicz'\ l::l ~tu
dz;elni Mleczarsk'ej, z które- kiej nawierzchni jest zwłasz dz: eż wszystkich klas na cze :1dieży pracować na polu nie nadużyją, że pójdą oni i\1 te, odltl{rane z werwą.. udo.
go wynika, że Mleczarnia 1:- cza palącą na ul. Łuka s iń 1... z maturzystami.
oświaty, jak nieść oświatę · masy chłopsk~e i robotn i- 1Vodniły nam, że wi eś pracuje
czy obecnie 1.303 członków. sklego, na której w roku bieWzruszeni
i
!Jelni
raw
masy robotnicze i chłop- cze, n'osąc im wiedzę i nie tylko na roli, ale że stę
Dosta wa mli?ka w roku 1948 żącym zostanie oddana do ukształt·i, że Wl'Z UWll się w rytru
c,.;wiatę.
wyniosła 5 3fll 5(19 l ltrów
w żytku nowa szkoła 11-letn!a. d ośc ' przyszli nau.;zyciele- si<- e.
nowego ży1•ia, że ciemnota i za.
Z kolei nastąp]o rozdanie
Przewodn czący Koła Ro- cofanie wsi, które podkre&la
roku bieżącym do maia włącz
MRN uchwaliła wystąp:ć z absolwenci oczekiwali ukanie dostarc7ono 3.935.836 Ii- prośbą do Wydziału Powiato- zan a s :ę Dyrektora Liceum, św : adectw dojrzałości.
dz' cielskiego ob. Kwiatkow- 1-)ienkiewicz w swy•;h „8zkitrów. W zakończeniu sprawo- wego o przyznanie kredvtu na który w obecności przedstaUśm · echni ęci, zadowoleni ,ki wręczył 20 nagród książ each'', należy do ponurej prz:1zdawca poda.ie. że l\1leczarn;a konsi>rwację dróg ·na terenie wiciela Kuratorium wręczył ojbierali je młodzi nauczy · kowych za pracę społeczną, M2łości, ŻE! przed wsią. polską.
uruchomi Bar Mleczny, przy miasta, a_ w szczególności na świadectwo dorzałości, pra- ciele, którzy już otrzymali oraz za dobre postępy w na- 1•twi erają się nie.mana dotyc11.
ul. Narutow'cza, którego re- ul. Dobn:i>Jińsklej ' Żerom wo nauczan'
cza!I horyzonty lepszego jutra.
a w sz":ołach :Jrzvdz.ał do "'racy.
u ce.
mont jest już na ukończeniu, skiego, które to arterie koOdegranie wspomnianyr.b 2_cn
Ostatni przemów:ł przeWystępy artystyczne i po
a ~tw~rc'e nastąpi w „Dniu • munikacy,ine łączące m'.a3IO z vodstawowych, oraz prawo
Spold7.;elc7.ości".
'sąsiednimi gminami ! cukrow wstępu a Wyższe Uczeln e. wodnicz ący Koła Rodz' ciel- dw eczorek zakończyły uro- prz rdstawień pr zecią.gn ęło stę
do godziny 12·tej w nocy. MiaKrótkie, lecz pełne treści , kiego przy Vceum P ed a go- C'zvstość.
Snrawo1.~aniP z posiedzenia nią „Dobrzelin" są wykorzyrą głębokiego
zarntere~owama
MRN zlozył Kawka Józef. a stywane ! niszczone w wyso- µrzmówienie Dyrektora Lisi ę wsi przedstawieniami
było,
w uzupełnieriu B'l.nach0W.cz kim stopniu przez transporty ceurr. ob. Stelmacha
CENNll\ om,OSZI<;N
pod
że pomimo niezwyklE! chłodnego
~an. zakomun;kował, że w bud buraczane ! ruch międzymia
wieczoru, pomimo pófoej pory,
w dzienniku ,Gł,OS KUTNOWSKI"
zec;e d odatkowym, uchwale- stowy, odciążając tym samym „ iresem w szystkiej młod z: e
nym przez PRN przPwidzlany drogi powiatowe, a Zarzą d ży, a w szczególnośc i noZa jednostkę obllr,vomową dla ogłoszefl wymiaro- wszyscy wytrwali do końca t..
jest kredvt dla Z:vchlina w wy Mie)ski ze względu na szczu- wych nauczycieli nagrodzo- wych przyjęto 1 mm przez !lzerokoś~ 1 tamu (Szpalty) rocżystośri. A ponieważ wi eś
jest niczeh•ktryfikowana. wi ęc
zostało
niemilknącymi
si>kaśrf 501!.000 zł na remont ple dochody nie jest w stan:e .1 )
W tektlcle I za tekstem - 6 tamów oo 415 mm.
sce nę oświeUono lampką. z akn_
Ośrodka Ztłrowia ora.z 100.000 przeprowadzić we własnym oklaskami.
Ogłoszenia drobni' lfozv si~ ia słowo
zł na urza.dzenie bursy. Dla zakresie naprawy i konserwamulatora. Lampka ta JUŻ w
W nrezydium zas'edli:
Za tekstem Nekrologi
Drobne
podnies:enia sta nu sanitarne- cji tych dróg, wobec czego Przerlstawiciel Kuratorium Wielkość ogłoszeń
pierwszych minutach przedsta30 ił.
go miasta w ni eruchomościach pros: o przyznanie miastu rok ub. Wojciechowski, przedsta od · 1 do 100 mm
10
70
wienia zgasła. Obydwa "!'1ęc wibędących w administracj! Za- roC1nie dotacji f. ewentualn:e
od 101 do 200 mm
Il O
UO
dowi ~ka odbyły się na Pcenie,
wic:el
K.M.P.Z
.P.R.
w
Zgierządu Mieiskiego pod i eto u- Prze jęcia tych dróg urządzo
od. 201 do 300 mrn
1)świetlonej z od<lali
reflekto.
160
160
chwałę pobier ania od I.VI. rb. nych z kredytów miejskich i rzu, przedstawiciel Komite- oowyżeJ
mru na ~zego a11ta.
300 mm
200
200
h:.
Rodz:ciels
k
'
ego,
Rada
P
e
Po 100 zł od 1 izby w stosun- zaliczenia ich do kategor!!
O p61no<'y, gdy ju ż częś~ tea_
Ogło!!zenia tabelary<.zne, biiWl.Se I ltomuliluwane o
·Ja '70g czna.
ku miesiecznym.
dróg powiatowych.
tralna dobiegła końca. zapro.
1
OO
proc
:lrotej.
Z uwagi na zły stan dróg w . Zważ:ywszy, że liczba dzieDo młodzieży przemaw!ali
~zeni zo~taliśrny na wieczoryn·
mieśc:e. jak ulica Łukas ińskie Cl w wieku szkolnym wynosi przedstawiciele Kuratorium
Ogłoszeni11 w numerach niedzielnvcb I śwlatecznyr.b k ę,
urząd zoną. w iedne; '- l l Io. Narutowicza. Pl. 21l- on r .i- 1.124 i szkoła oodstawowa , t->.7. P .R Przemów:enia na· o 50 oroc drotei
.:ród wiejskicr
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MRN Zychlina radzi nad rozbudowq szkolnictwo
konserwacją dróg

I

11 ·nowych nauczycieli
stanie do pracy w szkolnictwie
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Premiera w Państwowym
Teatrze Wojska Polskiego
w Łodzi, ul, Jaracza 'Z'I
W piątek 1. bm. o godz„
19.iS z okazji Jubileuszu Pra·
cewników Technicznych Pań
stwowego Teatru Wojska Pol11kie~o odbęd?:ie 1się premiera
widowisko śpiewno-tanecme
„Kram z piosenkami".

Wspaniała lnanifestacia

Ze sportu szybowcowego

braterstwa sportowców krajów demokracji
ludowych ze sportowcami ZSRR
I
W

TEATR KAMERALNY
DOMU ŻOŁNIERZ.A
Łódź Daszyńskiego 34
całej Bułgarii obcllodM>n o w t7cll 4n1J.ch uroc:ąłc1e
Delegaci polscy: poeel Moty.Jd dnia 2 lipca w Teatru
,,Dsie4 Sportu' ', który zako11.czył miłll!dąc upows&ecb- ka i DołoW7 udzielili prasie bul
Kameralnym gościnne wystę
D1en1& )rlllturT fizycznej. Pr zez wspaniale udekorowa.ne uli- ga.rskiej W"fW'l.adn. w którym z
py warszawskiego Teatru Klasycznego w komedii Scrlbe'a
ce Sofii prz8ma.serowała . w J:ied..zielt ba.rwna. kolumna, 11- u.ma.niem podkretiaJt OllitPlf„SZKLANKA WODY" I
c:qca ok. 30 tJ"llitcY 1portowców.
cia Bułgarli w dziedsin1e ums.Na trylmnie miejsca. zajtJ.1: i;rzewodnicący Wielkiego zgTo sowienia aportu oru 1r1pa.niały
TEATR LETNI OS
mad.zenia Na.rodowego Nejc:zew,
ministrowie: Czerwenkow, przebieg sarówno def1.lady, jak
ul. P!otrlr.owska 94
.Jngow, Czanko.w, Trajkow, gen. Damtanow i in.ni. Mkretara 1 igrSJllk lpońowych.
Codziennie o 19.30 w n.ieclsWłf
genera.In7 Frontu Ojczytniane~o Poptomow, korpaa dnloma.Wleuorem odbyło llit w Pro.
l święta o 16 i 19.30 ,,Jadzia
tJCmly a ambuadorem ZSRR BOdrowem t ambal&clorem :RP zydiUlll Rad;r lł;i•iatr6w przywdowa".
Barchacaem na. czele, gener&licja oru przedstawiciele spor- jęcie z okazji ~wlęta i.portoweTEATR POWSZEOIDlY
tu a Jcra.J6w demokracji Iudowęj.
go, które przerodziło lłłt w ma11 Listopada 21,
Delegata.mi IP(lrtu polakiei10 byli: dyr. GUKl' poseł :V...oty- nifest&cję br?.teratwa aportow.
Codziennie o · godz. 19.111 ko.
ka 1 aekretan ŻW. Ra.dy Kult. Fiz. 1 Sportu CRZZ, Dołowy. ców krajów demokracji lu:fo111edia Gabrieli Zapolskiej „M0Defiladę
rozpoczęła
grup11. my o :pokój, demokrację i so· wej ze Związkiem Radzieckim
ralnoM pani Dulskiej" z udzia.. sportowców, nlo~ąeyeh sztanda- ejalizm''. Z kolei postępowały na czele.
łem Jadwigi Chojnackiej.
ry o barwach narodowych i czer grupy sportowców - uczniów i
młodzieżowe
TEATR KOMEDll MUZYCZNEJ wonych, oraz proporce 11porto· etudentó'v oraz
we, port.rety Lenina, Stalina, brygady pracy, a następnie de,,LUTNIA"
Dymitrowa, członków Biul'a Po· filowali sport.owcy, reprezentuPiotrkowska 243
Nieodwołalnie
tylko do 5. litycznego Bułgarskiej Partii ją.cy · wsz.„ stkie okręgi kraju.
W SlClecinie krokowianin
VII. 49 r. „Dzwony z Cornevi- Komunistycznej i ctlonków Rzę. Dalej maszerowali, według gadu. Za c"zołową kolumn\ uku:a- lęzi 11portu, zawodnicy znanych „wykręd; 61 12,6 sek.
lle".
ła Ilię
delegacja najmłodszych klubów aportowych:
CDMW
Szc-zooim (obst wł.) _
w
~portowców powszechnej orga- (klub woj~kowy),
„Spartak•' rnmacli d.u.l!lzfoh wystw<Sw w
nizacji drieci „Septemvriezeta'' (klub pr11<'ownik6w pailstwow.), Polsce kolaru czechosłO<Waccy
·n. ' -=-"""~;
niosłe& pełne naręcza kwiatów. „Sportist'', „Dynamo'', „Sre· rozegrali ze wody 1ML v .r l)6 w
~-~.{ ~
ro
'
•
•·„. ,r"' ~ !',i. • • • '
•
'
Ieh przemar11z wzbudził pow· de~'', „Metalik'' i innych.
Sz.c-zeeinie. zw:rei\'tyła w n.' ch
ł,\C' i} f ,·:. .
•
I . . .· . •
szeehny entuzjazm.
P!irada PpOrtowa wykazała ol- drużyna politka w ikl:id:ide:
.ADRIA-„Krwawa Wendetta"
N&atępnie azła młodzieł uk1ł l:rzymi rozwój i popularnoś~ kul Bek, .K upeuik, M6.rchwi6irlti _
'rednich, po czym najlepsi spor· tury fi?:ycznej I 11p17rtu w LudoJ· 14,5 : 12 : 5 pkt. Ogółt>m r<l'L&gra.6 18 20 30
f~:·d~z'wol~ny. dia młodzie- towcy kraju nie'li wielką ma. wej Bułgarii.
no 9 biegów, z których najde.
żv od lat 14.
kictę,
przedstawiają.cą
kulę
W godzinach popołudniowycłl ka.wszy był wyścig Stepanka z
BAŁTYK _ „Ulica Graniczna" ziemską, op!l.!laną znamiennym na stadionie „.Tunn.k" w Sofii Belo;em. Obaj r..awo<lmlry prrAl·
godz. 16, rn. 30, 21.
hasłem: „Pod ki~ierownictwem odbyły ~ię pokazy gimnastycz- je~hali rówILo~..ześnie metę w Nalleps~ nan !lilot szvbowc owy Wacław Zięte!.{.
film dozw. dla młodz. od lat 12 Związku Radziec ego walczy· ne, w których wzięło udiiał J~ czasie 12,S sek. Najlep<zy czRs
_
_
BAJKA - „Cygańska Miłość'"
tysięcy zawodników. Igr:r.yJka dnia uzyskał Kup.czak - 12.6 ~~„ «rl'J'MłOIOll f t Sleoaro•IOWIC••!;!_I
qoc17.. 17.30. 20.
Nasz ooradnilt
ot'!"'on:;vł przewodniczą.cy Komi· W wyścigu am.eryka.:6.skim pa
film dozw. dla mlodz. od lat 18
tetu do Spraw Kultury ł'izycz. rami na 30 km. ;t.nrto"a~o 2
ąs
GDYNIA - Program Aktualnej i Sportu pr:zy Radzie Mini- zespoły C7l&CJiO~we.ków. jeden
•
ności Kraj. l Zagr. Nr 28"
l
strów Bułgańi gen. Stoi. P""lski i jed-en komb<:nowa.ny.
12 13 16 17 18
1
godz.
1.
• •
,
•
opubliko19, 20, 21.
i
Pamięta~ należy o jednym: wały treM telegramu premhra &&ei (wi<zysey CSR). Wy§dg
Mi„dzyokręgowy mecz pływacki ślą...ąk
Ł6d!, rozegrL
d mł0 dz ) z w
HEP•Lo.jd"
., " a
am zadam'em Koła Sporto„rego
Dym1'trowa, s k·1prowanego
...
ł sit
· Z'#!
. „ (Innlai''
,
.o wygrał.a pare. s a~ec1,· S te f 11ne:k
ny w środę na. pływalni w S1emianowicach, .zak ouczy
jem
ro.zbud-zam•
zamiłowań
w~zy8tk.ich
młodych
sportow.
w
c.ui.s.~e
47:06
prze-l
8mydem
cięstwem
dla
śl"·~aków
82:51
pkt„
Zimna
woda,
której
t!ID.
godz· 16• 18• 20·
.....h Kt· t
"ł
'
-r„,
Kl
„ Sipvuowyc .
o e zam1 owa- cow Bułgarii.
(CSR) i Bekiem - 47:18.
peratura. dochodziła jedynie do 15 stopni, spowodowała, "Zll
MUZA - 18 „Cezar
eopatra nia .P<>Siądz!e, kto -chce )e do- - - - - - - - - - - - - - . . . ; .·- - - - - - - - - - - wyniki stały na przeciętn;om poziomie. Na wyróżnienie zn20 30 i
,qoo:r..
• · ·
ma do tego celu
srut:nją jedynie czasy Proda, Zimnego 1 Jery na 100 mtr.
14 sJrnnal!ć,
film dozw. dla
od lat
Klub Sportowy
kostylem dow. OI&Z
na 400 m stylem dow. Na.j.
POLONIA - „Ulica Granicz- mórkę organ!za'cyjną do upra
i
większymi niespodziankami spotkaJJ.ia były porażki Szoł~ys.
na" qodz. 15.30. 18, 20.30
wiania nawet bM'dzo spec.lalka i Kaletowej na 200 mtr. stylem kla.sycznym.
film dozw. dlamłodz.odtat12 nego gatunku sportów. CzłonPRZEDWIOSNIE
„Czarny ków Koła, którzy przerastają
Wyniki techniczne: męż(l;;yk· lctowa (.śl.) - 3:39,0; 100 m
Narcyz" godz. 16, 18. 20,
już możliwości pracy :zesipołu,
W dniu dzisiej~zym o godz. Okręgowego Związku Bok.J!er- ni - 10 m styl. dow.: 1) Pro- styl. grzbiet.: 1) Szatranówn&
film dozw. dla młodz. od lat 18 k:ierµjmy do Klubu.
Hiej w lokalu LOZB p~zy nl. skiE"g•.
cel (śl.) - 1:03,8; 2) Zimny cśl.) - 1:36,0; 2) SzmatloeówROBOTNIK - „Kulisy Ringu"
Zespól ma swego kierowO:- Piotrkowskiej 67, front II pię
Obecność wezystkich wybra.1:42,1. Sztafota.
qodz. 16.30, 18.30. 20.30.
ka i zastępcę, którzy są odpo- tro, odbędzie się zebranie kon· nych do zarządu członków obo· (śl.) - 1:05,1; 3) Jera (L.9 -- na (śl.) film dozw. dla młodz. od lat 14 wiedz!alni za wykonanie pla- etyhic.yjne zarządu Lódzkiego 'l"iązkowa..
1:05,1; 400 m styl. dow.: l) 4 razy 100 mat. dow.: 1) ślą.~k
ROMA -- „Rosanna 7 Księży· nu i właśc!wy. Jego przebieg. W
Gre~lo°':1ki (śl.) - 5:25,8; ~) - 6:05 O· 2) Łódź - 6:45,6.
r:ńw" qodz. lB, 20 .30 .
okresie najbl.i.i:.ttych k'.lku lat,
Bomeek1 (L.) - 5:34,0; 3) Ra.
' '
film dozw. dla młodz. od lat 18 d~ókl nie wyszkolimy odpomola
15:43,2;
200
m
w
meczu
wodnej
~ d
w1edn!o Ucz.nych kadr półzaU
P
U
styl. klas.: 1) Nikodemski (l•.J pokonał Łódź 6:1 (3:1). BramREK RD „.
„Kurhan Mała- wodm."!ych i :r:awodowych inchowsk1 .dla młodz. go~z. 16 struktorów, kierown:k zespopływakom
2:57,2; 2) Szołtysek (śl.)_ ki dla śląska zdobyl!: Procel 3,
„R~ym Miasto Otwarte go- łu będzie najczęściej i przodow
2:59,0; 100 m styl. grzbietow.: Szczepański, Zcmyr i Szedzio.
. dzma 18, 20.
• niklem sportowym.
P!ywRckie mistrro&twa. okrę-I rencje, jak bieg na 1500 mtr. J) Wąs (śl.) _ l: l, ; ) .ta Jorz, a. dla Lodzi Jaworski. :.;~2 2 2
film do:i:w. dla mlodz. od lat LB
Kierown!k zespołu musi po gu łódzkt'ego na otwartym ba· we wszystkich klasach, 100 m.
d W · b
'li' '
STYLOWY - „Zaklęta Nar:ze- nadto być przewoon.ik:em wy senie mimo k-0ntynuow"1rllia irb klasy B mężc.7.yZ'll, 100 mtr. bek (śl.) - 1:24,1.
Sztafr·a dzlował re ·
eis erg.
· 1•
czona" dla młodz. godz. 16 chowawczym. Musi to więc przez kilka d·ni nie :wstały u_ kla.sy A kobiet, oraz mecz pił 4 razy 200 m st. dow.: 1) śl:pk dzów 1.500.
„Opowieść
o Prawdziwytr być wzór i przykład do naśla kończone.
Wyniki
ULyskan() ki wodnej, odbę_dę. aię już po - 10:36,9; 2) l..ódź - 10:.30,0.
\2ł0wie1rn" qocl?:. 18. ?.O.
dowania, spokojny, opanowa- llllierne. Na uwa.gf ZMługuje .je wakM~h.
film dozw dla młodz. od lat 14 ny, taktowny, pogłębiający d,)'llie eros Bonieekiego na 100
Kobiety: 100 m styl. dow.:
Ponieważ
Związkowiec-Zryw
SWIT - „Volpone '
swoją wiedze i 11m 'eiętn0śc: mtr. ~tvlem dowolnvm ·1 min.
1) Matejówn& (śl.) - 1:27,~1;
·
•
ma.
„murowane"
punkty
w
za...
q0c'~. 18, 2ri
prowadzenia grupy ludz!. en•• Bawełny"
sek.
.
h wo-O.a.eh piłki wodneJ' (117) mri 2) Sobczakówna (L.) - 1:3'),6;
film dozw. dla młodz. od lat lB tuzjasta i wyrobiony społecz 06 D<>twhczas
w mi.ll'trzorlwac
. .
W
zawodach
piłki nożn~j
prowadzi
Związkowiec.Zryw
_
atrl'lOlltwo
okr~gu
łódzkiego
200
m
styl.
klae.:
1)
Promew1.
T ATRY -„Czwarty Peryskop" nile. Jego kontakty z Zarząrwd7. 16, IR. 20. .
dem Kola muszą być częste i !H7 punktów pned YMCA - przypadnie mu na pewno w u.,czówna (L.) - 3:28,0; 2) P1·z,v rezerwa kolejarzy łódzk'ch
film drizw. dla młodz. od lat 14 stałe.
862 punkty. Pr"Lostałe konku_ dziale.
byłówna (śl.) - 3:32,0; 3) Ka_ uległa „Bawełnie" 1 :8 (1 :4).
TĘ ~Zf.,
.. Karier/!'· qodz. 1111m11111111111111111111111111111m11111111111111111111111111111111111111111m1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111i11111111111i11
„Bawełna" wygrała z ZZK
1
15, 8.30, 21
• eo.tor Dreiser
168
Czy może P<>wiedz:eć komuś, nawet matce, jak.:e v.~ło- w koszykówce 35:18, w s :atfilm dozw. dla młodz. od lat 14
nlły się w nim wątpliwości po wyznaniu i rozmowie z o.ikówce kolejarze zwyciężyli w
„Zbien
z
Dartmoor.
cem
McMillanen;?
i ni- stosunku 2:1.
qod7. 16. 18.30, 21.
gdy ich chyba me Dotychczas
rozproszy. nie um.:e ich
film dozw. dla młodz. od lat 14
Odmowa syna wielkim ciężaren1 padła na serce matki.
GŁOS
WŁOKNIARZ Ulica GraSyn jej rodzony, tak bliski śmierc:, nie chce jej. matce
orran
t.Octztnego s:omtt„1u
niczna" !:JOclz. 1;;
11!. 20.3r
Pytał już matki, co McM:.llan powiedział gubernatorowi swej, P<>Wiedz:ieć tego, co wyznał ojcu McMillanowi. Czyz 1 WoJewo<tzktPgo Komlt„to
film dozw: dla młodz. od lat 12 (nie przyznawszy się wszaki.e do odbytej przed nim spowieBóg tak ciężko chce ją jeszcze doświadczyć? Ojciec McM]Polskl~J
7.Jednoo:ioneJ Putl ·
· Ją
· US'POk mc
· ; mowiąc,
- •
WOLNO ~"'ć' - „r"rk" !:JOdz cizi·) i dowiedział się, że jego doradca przekonywał guber- 1an s t ara ł s:ę
że jak;ekolwiek mo~łY
Rea~~uie: R.nhotnłr7eJ
b
ć
'
Cl
d
'ł
'
~
16 18 20
natoria o rupełnej z.mianie w duszy Clyda, nie zapewnił go
Y wmy
Y a, wyrazi on juz skruchę, oczyścił się przed
Koteglu1- RedakcyJn•.
film do~w. 'dla młodz. od lat 14 ;ednak o jego niewinności. Dziwne wydało się Clydowi, że Fanem i gotów i.est w s~o~oju odejść z tego świata.
Wyt1owca: RSW „Prasa".
z
·
.
„
,
·~o. dobry przyjaciel nic więcej dla niego nie uczynił. OPrzekonał meco Gnffithsową, która zwolna uspokajała
~~..;,.~~. R~a'llit·D-Ló<1ż., PlotrACHĘfA
- „Dzulbars goc t ·opne beznadz iejne. Czyż nikt nie może zrozumieć jego się
Dru1< . :
16 8 20
fi1 ·
· dl
ł0 d odl 2 l _łych moźe, lecz istotnie ludzkich pożądań. Ach, :J.uż tu wraz
- Bóg jest wielki, miłosierny ! Na łonie Jego jest ukoie
Zakla<1y Grattczne a . s. w
ozw.
am z.
at 1 z nim przez nie cierp·i!
nie. Czym j~t ż!cie, ~zym śmi~rć dla tego, który duszą i
i'!.ra~: ~Mt. uL ~Wirki ll
10m
•wmo
Bole3ne ukłucie czuła w sercu Gri!fithsowa, u1rzawser.cem 7. Nim Slę ?<>Jednał? Niczym. Niedługo. o. bardza
reieron:ri
Uśm1echni1' się!
szy w obecności guberm<tora Walthama wahanie ojca Meniedługo, : ona, i Asa. I bracia jego I siostry połączą się z "•<1aktor D8C'!elny:
211- 1<
-------~-- .
Millana i usłyszaws7.y niejasną odpowiedź, zastanoW:ła się
Nfm. i wszystek smutek minie. Pojednać się tylko z Pane m,
Zastępra red o3«Z.
n11 -o
z przerażeniem nad myślą, i.e może istoto.ie Clyde jest wia dostąpi sie przepełniającej szczęściem Obecności .Tet;o. m :;;:;::::;., ~eg1-:~e:dL
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