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Nr 178 (1102)

kl~ski

Twórcy antyradzieckiego niemiecko-londyńskiego spisku
ż 110 Nr I na patrioty;.mie luf.u wywołując powst~n~e warszawskie
! ersac'\line ze~nan;a św·adków w proces·e A. DoboszJńskiego
W.\RSZAWA (PAP). - „Po wiem stanowisko zdecydowawstanie warszaw•kie było ol- nej walki z Niemcami, bez
briymim odruche1J1 patriotycz prowadzenia „g:erek" polinym, ale plany klerownictwa tycznych.
w:edziano.
.że
powsta.nia można na.zwać tyl· NSZ w 1944 r. miało oblicze
ko planami zbrodnirzyml - proniemieckie.
była to zbrodnia. pC'(>ełnkna
An'yradz:·ieck 'e
na ludności I rnieśde" - powiedzlał świadek Pajor w zaporoz:um' en ie
kończenlu
dzlewiątego
dnia
rrocl"Su Adama Doboszyńskie
Z
es:apo
przed Rejonowym Sądem
Na pytanie
prokuratora,
Wc>jskowym w Wa.rszawie.
, czy znana mu jest osoba Brat
DziPwiąt.v dzień
rmprawy . kowskiego. §wiad:?k Pajor wy
rr:vniód m. in. zeznania ppłk. i jaśn:a. 7.e był to b. of!cer odf!:1;\ma Humera. z M"nl~ter- \działu IT z eksoo7.vtury w
~twa Re7.plPr7.eństwa Public1.- Bydgoszczy. której kierownir-r:o. który przedstawił oko· kiem był mjr. Żychoń.
l'··n.-.'ci. w j;oklrb o'<karinn:v I Bralkowsk: odgrywał powa
vlożvł swe t>"twierdzalą<>e wl żną role na terenie kontrwy"" 7.l'"•l'?Pia. Tr-n s:>m śwladl'k , wiadu AK-owsk:ego. prowa11 iawnił rótVnież
1ź za cenę dzonego
przez „Dzięc'oł3",
rtnuo•vPnia
współpra<':v
z/ .. O~kara" i „Ryszarda". Kontr
''TWIMfom niemieckim. Adam , wywiad AK-owski _ mówi
f' · hnc„yński zaofia.rował swe' świadek
_
współpracował
1• · '·•v.i
wbc"7(1m be~leMeń- \przez Bratkowskiego zupeln:e
f:''":>. cl•kl~rnJąc .~ntowośf- po wyraźnie z Abwehrą na pła,-·„rt11 do ~r('(lt!wl•ka emlgra- szczyźnie porozumierria antyra
r ·· in~got> I ln5nirr.wanla go
d 7ieckiego. Dostarczano Niem
i''ui Instrukcji.
com materiałów dotyr 7ących
•'
• t
- ..
AK N~Z · działaczy lewicowych. w za\
g..,o i)Tt!CG
Z
-..
m:an za to Abwehra zap~wni
na rozkaz
ła bczpiti'cz~ństwo
osob:ste
k
1c·
kontrwywiadow: I wyższym
ren. „:o5n cws !ego szczeblom d elegatury.
Prck.: Jaki oddźw:ek znah~zl rozkaz Sosnkowsk;"J:W o
Agenci Abwehry
w3pó!działan iu AK z NSZ?
inspirowali wybuch
Swladek Pajor: Kierownictwo AK oceniło pozytywnie pcwsła11ia Wt'rSzawt~n ro7.kaz. zgodny z nastak!ego
\'· ' ~ r.ic m os ób. którE> doszły do
Prok.: J <,kie było polityczgt;-:su w Lon d vnie. N a tomias t
v1 d ~)ach AK ustosunkowa no ne znaczenie powst a nia war~ = e do ro 7kazu zdecydow 8 nie szawsk'. ego?
u ieMnie. 8zerokiE> masy AKSwla.dek: Je.śli chodzi o doowskie reprezentow'lły bo- wództwo AK ! wyższe szcze-
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Sejmu

ble delegatury, to rvzważano
tam sprawę terminu pows~ania i odwlekano ten termin z
godziny na godzinę. W między
czas:e Niemcy opróżnili praw:e całą Warszawę z wojsk,
pozostawiając tylko
pewne
punkty oporu. We wtajemniczonych sferach
delegatury
naświetlano sprawę w ten spo
sób, że Niemcy wiedzą o mającym
nastąpić
powstaniu i
przygotowują się do tego na
płaszcT.yźnie
porozum:en:a z
delegaturą popt:zez kontrwywiad I KWC. Znaczyło to, iż
Niemcy wied~ą, że powstanie
będzie pewnego rodzaju zbroj
ną manifestacją polityczną.
~k'.erowaną pne<:'.wko Armii
Czerwonej t Związkowl Radzieckiemu. a w praktyce l..,..
dzie to walka z resztkami oddziałów niem ieckich,
które
znajdowały s!ę jeszcze w War
sza~e. Niemcy w porozumieniu z władzami delegatury t
dowództwem AK
wycofali
lw!ą część swych oddziałów ;
Warszawy, aby ułatwić akcję
antyrAdiiecką. gdyż obi:ad.zen:e Warszawy wojskami ni<'>mieckimi uniemożliwiałoby ja
kąkolw;ek akcję na więk 0 zą
skalę.

Powstanie warszawskie

1

iewątpliwie olbrzymim

r hem p:ttriMycznym

1

b~·ło

odr•1
znaczr:me

~zef sztabu

AK. którzy klero·
wali tym powstauiem. Była 1.0
zbrodnia popełniona na ludziad1
i mi!'ście. Dokonana. pod plas2·
czykiem walki z okupantem
usprawiedliwiana „'91'nlką o włu.
dzę''.

Nasze życie spo1eczne przekształca się dziś i przerasła 111)'.l>lco
wyżue formy ustrojowe.
W tym u:ielkim procesie przemiany spolecmeJ 1póldzielczo!ć
odęrywa poważnq, a w niektórych dziedzinach wprost decydujqcq

w nowe,

Sp ręiyna
wyreiyserowanei
klęski - zdraica
Bor-Komorowski

rolę.

Odnośnie osoby Bora, świade'k
stwierdza., że nie było przypad.
kirm, iż po likwidacji „Grota' •,
gł ó wnodowodzącym .AK
zootal
Bor. Był on bowiem powiąza·1v
z niemieckimi sferami woj~k:i·
wymi jeszcze przed woj ną , a w
r 7a~ie okupacji '91'idywa uo g"(•
rieje<lnokrotniP. vv tow<irzygt.wir
c.fic-e r6w ni emieckich. Bor, po·
cbo<l , ąt.V ze sfer ziem i ański « h ,
Uf'7.Q>Z~ 7ał do lol.-.al\, odwi ed:' tnyc-h, przez Nicnrc6w, hy11aj
mnid uie konspirując się. „Wi
dywo 11.v był przf'7. wirlt' o'ób 7
rkl!'gatur:v i •zE>rs7yrh nili'' •1
k ół mówi świail!'k - ,v •o
warzystwic oficerów ni!' mirc•.
kich w kawia rni El11 y Gi ~ t ~.l·
na No1vym świ t>cie,
.Antyradzieckie
n a~tawj ~ .ii.·
Bora - stwierdza li wiad!'k -znala zło swó.i wy raz w ty m, ż'
powstanie w a rsza w ski ~ stało ~tę
zbrod n ią, polityczną demou8:>'l.
cją wobec Związ ku Radzir rkJP.
go i R<lr po11 Mi n i!'w ~rp liwie za

jego pod tym względem jest o.
·tromne, ale plany kierowni~twa
można r.azwa6 tylko
planaim
zbrodnic·z,·mi - stwil'rd za 8wt11.
to r·~ łknl'l· it<). t> il nol'l· i~ il 7 iHln n 'r
,
dek. Odpowi e dzialność za to po- (Pierwszą cześć zeznań świ11d
nosi głównodowod zą.cy AK, Bor. kl\ Pajnra zamiein:<'7.l1my na 1
Komorowski i Pełr7yński, jak» str. 4-ej),

Ustawodawczego

Wicepremier tow. Minc referuje

rządowe

]e~t ona szkolą spolel'znej aktyu·ności gospodarczej zarówno
w mieście, jak i na wsi. Rozwi.ia inicjatytcę w najtrudnie jszych,
bo rozpros:kouvmych, drobnych , zncofanyl'h, ale najliczniejszych
ogniwach gospodarki narodowej, odgrywających w ogólnym ze·
stawieniu nader poważn.ą rolę.

projekty ustaw o now~ch orderach i odznaczen·ach
dla budown,czych Polski Ludowej

W ustroju kapitafotyc:mym spó1d:ielc:a i1!icjatym1 gospodar·
l'za :o.~taje zepchnirta i ograniczona niemal wyłącznie do sfery
<lrolmPgo handlu - z tmdem i w nader słabym zakresie, prze·
nii·njąc do dzied:dny produkcji, czy w ogóle przedsiębiorstw
wy:i.nego typri. Totei dln mas pracujących mch spółdzielczy
U' t~·m okresie positida realne znaczrnie o tyle, o ile staje się jedną
z form organizacyjnych w walce klasowej.
IT' okresie demokracji lndou·ej spółdzielczość szybko rozszerza
zakres swych możliwości i zadań - zarówno społeczno-wycho·
1muY'zych, jak - gospodarczych. Rozwijając coraz szerzej su:q
rl:ialnlno$ć w dziedzinie zaopatrzenia i wymiany, spelniajqc pia·
nier.<ką rolę nt•· w znkrP.<ie kontralctacii spóldzielczo.<ć nie
11•/l.-o przyczynia się do narastania elementów planowo.k i u /ZI>
.<rodarce drobnotowarowej. Sra.je się mrn równoczPśnie niewstqpionq i jedyną formą stopniowego przelcsztalcania. ro:pro.<z·
1.-owanych. drobnotowarowych jednostek gospodarczych - w coraz większe ogniwa gospodarki mpolecznionej, włączanej coraz
s~·uteczniej w orbitę ogólnonarodowych planów gospodarczych.
Spóldzielczo.~ć szkoli i wychowuje ma.•owo kadry kierowni·
ków gospodarki uspołecznionej, wciągajqc w szeregi pracowników
<półt1:ielczych coraz wir1•sze zastępy mfodziei:y robotniczej i clrlop~l(iej w tl'.i liczbie duże rze.\Ze kobiet. Ale jej rola
· -'rałeczno-wvchowawcza może i powinna wzrastać przez rozu:i
junie .<zerokiPj pracy społecznej i kulturalnej wśród mas pracu
•ącvch.
-:;,
Najwiębzym niebezpieczeństwem ruchu spółdzielczego, wypaCz<'jqr.ym jego rolę, je~t oderwanie grup kierowniczych od mas
czlmrkou_·sl.ich, od radań społeczno-wychowawczych.
Dlatego też ha!;łPm Dnia Spńld:;ielczości winna być łączność
masami, bud: enie zaintPre.~owania praktycznymi osiągnięciami
i zadaniami gospodarczvmi sp1iłdziPlczofoi i państwa tcśród milionów ludzi - nie tylko mężczyzn, _ale również kobiet i mfo..
dzie'iy. Wciąganie mas do współd:iałania. rozuijanie masowych
form diialnlnof.ci spoleczno-1.-ulturnlnej obok poczyn ań gospodar
~zycl:. i łączn ie z nimi oto droga wzro:tu ruchu spóldzieZ.
czego i jego znar.zenia społecznego.

,~/ARSZAWA (PAP). 66 posiedzenie Sejmu Ustawo- 'sek naczelnych dyrektorówlbęd.zie się d zielił na klasy i na
d awczego R. P. otwonył Mar szalek Kowal.;kl.
centralnych zarządów danej uauy może być tylko raz. w
.lak każdv ma.<owy ruch spoleczny, spółdzielczość czerpie ru:e
Na posiedzeniu obecni byli człcmkowie R:>ą.du z premie- g ałęzi gospoda rki narodowe j, teu ~posób order „Budowniczych siły nie tylko ze <wvc:h o.<iqgn ięć g0<podarczych. R zeczvu·ist~·m
r em Cyrankiewiczem I wicepremierami Mincem i Ko- które to wn:oski będą m:ga d - Polski Ludc,w ej"
pomyślany
źródłem oży14'c:zym ruchu je.<t jego demokratyczność i m a<mroM.
rzyckim na czele.
nia ne z Zarzą dam : Główn ymi jest jako jeclnC> z najwyższych
to znnczy jego aktyu·no.~ć społPczno-wycb.owawc::a. Rozu·ijaiąc
Po załatwieniu formalności j niem do Sejmu z projektami ~~oś~~~d~~Y~~wych związ ~n!~~!:~~~i:o~~r.~~h .1·~~~ wraz z d.ialalno.foią gospodflrczq .twoje zadania społecznt>·tl'ychowstępnych Marszałek Kowal- o orderze „Budowniczych Pol
wawcze spółdzielczość przyczyni się do pogłębienia i vrzvspiesk'. podaje do wiadomości Iz-1 ski Ludowej" oraz o orderze
Order ,.Sztandaru Pracy"- przyp adk iem, że R ząd wyst ępu szenia naszych przemian społecznych do b11downict1cn nmceflo,
dale j wicepremier - je z dl
tymi projek
tami
.
. ktory
• u--yzwo1i. niewyczerpane
.
by tre óc
, ' pi·sm~, . J'ak1·e otrzymał . ,,Sztandar Pracy" _ powi·e- mówi
·
·
ł
· właśnie te wyz.,zego
ustróJU.
zasoby tirórczej
od Prezesa R ad y Ministrów, I dz:a ł na wstępi e wiceor <'mier ktorego projekt wpłyn ą ł do raz,
a tego, ze w aśn : e w pi ątą e11ergii mfl.t pracujących.
za w iad a m:aiac2go. że PtE>zy- 1tow. Minc - Rada Mi.nistrów Sejmu.
nadawany
bt:dzle roczni rę wyzwolenia kraju trze
d '.?nt R p
dekre1e m z dnia powzięła uchwały w sprawie przez Pr"ydenta Rzel'zypo- ba nam pomyśleć o uczcze n:u
Wzm ocni o"ta ien cze bnrdziej rosnql'q aktyu·nof.ć tvch mas
10 cze rwca rn 49 r. odwoł ał ui;t a nowienia odznaki „PRZO spolitPj w celu naaod7.enia ,,a~ług tych wsz.v•tkirh. kt6rz.v u rozlmdou·ie i pogłębieniu uspołecznirmej go~podarki, przy.e· IOOWNIKA PRACY"
„ dza.sług. poł!'ionycb dla na.ro- •powodowali
•zybkie
dźwi guię.
czyni się do wzrnst11 inic}ntywy twńrc:e1· knżr/pa"' 0 czlou:ie!rn prncv..
t o•v Al e k ;;a n d ra Za w a d zk 1
,
oraz n„. k .
.
gfl na wla!'ną prośbę ze sta- 1.naki I dyplomu „ZASł,UŻO · u I państwa w d z!ed zin'.e go cie ra.1u z min
---n1~~ a ~~prere~ R~y NRGO PRZODOWNIKA PRA ~~H~ naro&~j pn~ u- ~--------------------------------------

1

~a.k rot' wnl~ ufh"'.:il~

~~~a~!:~'.ep~i:!epr~z:j~~al~::

1\Tin;strów.
CY".
w j
P o na s tępnych punktach poJ 1I sprawie
ns anow1en a .,.,znarząriku d ziennego: pie rv.•szym kl ,~RACJONIZATORA PRO - cę, przez wybitne os1ągn 1ęC7y1:a n ;u rządowych projełt· DUKCJI" Or?Z Glhm:i kl i dy - cla. w Pr>'" ' ""rnlctwie.
k ~ów ustaw o orde rzt> „Szhn· pl<>m11 ,,ZA"'~.UŻONF.GO RA Order te n n adawany będzie
fl a r Pracy" I 0 ordf'rze „Bu· 1 rlONIZATORA
PRODUI<- również za zasługi. poło~one
dflwniceych Polski Ludow('j". ' CJI".
dla narodu I pa ń ~ twa w dzieMarszałek udzi elił g tosu wice
Uchwa lona przez Radę · Mi- dzinle oświa.t;v, kultury. sztu·
prem '.erowi Mlncowi. który w nistrów odznaka „Przodowni- kl. nauki. obronności kraju.
im.ien;u Rządu uzii $adniał zgło ' ka Pracy" I „Racjonalizatora podniesienia
zdrowotności.
s zone projekty ustaw .
Produkcji" na d awana będzie ~łużby publicmeJ.
_ Jed~ocześnle z WYstąpie- pr zez d y r ektorów ce ntraln.vC'h
Orde.,.
„Sztandar Pracy"
:---------· _ _ _ zarządów d an e j gałęzi gosoo- d zielić s: ę będ zie na dw;e ' kla
d a rki na r odow e j na wniosek sy f na d awany będ zie wieloZ P?wodu na:;v~łu ma<;a
adm:nistr arji za1< ładu prary . k_rotnie.
ria łu jest~śmy ?muszeru od
u 7.godniony
r ada zakład ·iwą.
Order .,Burlowniczych Polsk·
łożyć nasz stały t ygodniowy
Odznaki „Za11l11ż<mego Przo Ludowej" nadawany przez Pre
d d
downika. Pracy" I •. Za~łuźonP• zydenta Rzeczypospclitej, ma
o atek „Głos Kobiet" ,~o go Rarjona.lizat.or:i. Prodnkcjl" na · celu nagradza.nie wyjątko.
przyszłego tygodnia.
będ,ą nadawane przez minf- 1wych za~ług dla dzieła budowy
- - - - - - - - - - - - - - strow r esortowych na wnio- Polski Ludowe!. Ten order nie

I
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Spra'wca zamachu na Toglr·at1·1·ego
stanął

przed
S ą d em
S.

W

nzrm e
~

„

RZYM (PAP). 30
czerwca „ Unit a " czynią wrażenie j dz :e, którzy ponQszą odporozpoczął się w R z ym'e pro· wyu czonej' n.a pamięć l ekcji wiedz!alność za atmosferę
ces przec:wko Anton;o Pal- ?.: jego u st padają t e s a m e 1.ienawiści p rzeciwko k omu!ante, sprawcy zamachu dokonanego w dniu 14 Jiucll
1948 r . • mi' przywódc~ Włok'
.
s tej Part-i ·. Komun'sty cznt' ~
rog liatti'ego.
Morde r ca przyznał si ę z
.
.
.
cym zm .em do pop ełnione)
~brodm.
- Zeznania i e ao nisze

'damst w a , k tór e ukazuj ą się i ' zmowi w e Włoszech, za
w d zienn' e w r eakcyj n ych 3.tl,iosferę pogromową, któiziennikach w lo skich. S ą t o
'"a P 8 1? 0 wała w kraj u w O<ifa
w,ypow iedzi propagu jące n e ' r.ich t ygodnlach p c m·7edza 1aw ść w stosunk u do ko· · '\C:vcli zam'ach na T1J~liatYlu n izmu.
•
. •; ·e~o" .
Ze s l o w Palla nte wymW p"l'rws~y!n dn 'u procesu
k i l_ll są j ego w spólnicy ;:eznawał również TM'r a tti.
zle ce n i oda w cv . Sa to ci lul'roce s trw a

l'(:c -

!tr. !

Nr 1'18

No e zadania
Wypowiedź

"' ralllach planu

lfiędzyn&rodowy Dzid 8pół4zielczy je!t ,.. tym roku obchbclzony w Po~ uroeeyłciej, nil
kiedykolwiek.. Wynika to 1 fak..
tu pięknego rozwoju spółdziel• · szczeg
• ólnie
· Wl'd oczneg!>
czoac1,
iym okresie kiedy 1p6łdz.ielcro11~
polska za.ez~na krooey6 po uto
rowanych jut drogach przebudo:
wy społecznej w kierunku soc.;e.llzmu
Postawienłe na porądku dnia
problemu spółdzielni produkcyjh
· j · tlił
ł
ny.c . na ws1 o. wie o w pe UI·
dz1e3owe zad~ma i penpekty.vy
ruchu 1p6łdzielczego. DobrowoL
ae łtczenłe lit praeujtc7ch ehło
pów w zespoły wspólnie upr&wiające glebt ł W!lpólnie gospo.
darujące we wszystkieh podsto._
wowych dzia.l:ach produkcji rolnic7,ej . oz?1aeza w konaekwe~cji
doP8!nien10 proeetu Mp6łdine1..
tzema wlli.' przer: połąc_z9:1\.'!
f orm. spÓłd zie1cze.go z.by t u i sp.oł
~
1czego zaopa.ruma. ze społ,zie

•

6-lętniego

dzielczt produkcJtSp6łdziele&Off

produkcyjna
jest jed~ jM- Jl& poeztt.h
swego rozwoju i 1zybk& popula.ryzacja tej formy spółdzielczo.
' c1· w ma.sach pr&eUJl}Cyc
·
h w~1
wymaga dużego wyeiłku organi
zacyjnego przede wszystkim z;iS
dobrych 'wyników tych sp5ł{)zielni, które jako pionierski<'
rozpoczynaj'ł BWfł działalnoli~ w
tym roku i na które zwrócon9
będt OO'E'f milionów chłopów.
T
e i trudne zadania by
. e ~o~ .
. .
n~JmmPJ. n~e zwalm~J'ł o~ k11.
mecznośc1 Jeszcze WiększeJ troald o rozbudowo gminnych •p6?.
dzielni E!a.mopomoey Chłopsk:Pi
po linii 11prawniejszej i 11zeraMj,
uiż dotąd dzialalnC1ści w dzied~inie skupu produktów roślinny~n
i hodo:wlanych, zaopatrzenia v.-e
waz~kie towa.ry pru1mys~owe,
spoz,vwcze i inwes.tyc,vjne l pu
n.10cy .maszynoweJ dl a mai '>i 6re d moro1nych gospo darst w.

Jprzed lrTzrskiem kapit&liatyc~nym.
.Jednak dopiero w warunlt&ell
Polski Ludowej mote spóldz\~l·
czość pracy rozwin:tć lit w poitillł org&nizacjt dziesi.ttk6w
tysifCY pracujtcych, kt6rzy 0 -

lńłg&Ją tł drog1t nie zwykle ze.

Obok wielu innych zadaA "tt·

! Wapółzawodnictwo

ha.ndlu dzy

rozwojem

1p6łdzielczo&cl

ty na 1p6łJzielcwłci prac7 obo.. 1p6łdsielezo10 • handlem. patat- rollliaej 1 1p6łdlielcz~!:;

witze~ ~pecjalnej troski o za..
tru~m~me i. zawodow~ p~yapo«~bien~e. kobi~t. Do d.ziedzin ~111
mer~kieJ. dz11uo.Jno'c1 1półdz1el
czej za.hczy6 równieł na.lety or.
ganizację ł opl.ekt nad d~e•il}t~
kami tysięcy chalupnlk6w, trudr.iących się stale, lub dorywczo
wytwórczościt o ceehach rękodzieła &rtystycznego i utukl lu.
dowej.

spolenie nędznych, ind~dualnych warsztat6w, &le przede
wszystkim organizaGjf nowych,
11lJl'Z'91łlysłowionych
spóldzielPOWOŁANIE
SPOŁDZIELczych za.kładów produkcyjnych,
o wiele wydajniejszą pracę, w.~ż. CZO-PA:i.c:rSTWOWEJ CENTRAsze dochody 1 sapewlliony •bYt LI PRZEMYSŁU ARTYSTYCZ...
NEGO I LUDOWEGO STAN"towarów, l~b real1a&cJt młuc·
WIO WINNO MOMENT PB.ZEWprawdzie szereg wad i brt. ŁO OWY PO
ków organizacyjnych stał 1a
M
'
CZĄTEK OKREprzeszkodzie rozwojowi spółdziol SU WALKI O ROZKWIT TRA..
DYCYJNYOH OśRODKOW '1'.EJ
czoścf pracy, jednak obecnie 1~t- PRODUKCJI
I BZYBKIE PO.
nieję. Ju* w11zystkie przesłanki .
dla jej szylm:rgo niż dotąd OO· WSTAWANIE NOWYCH, KTOCZERPAO B"t!DĄ
DZT"t!K•
st\'pu oraz dla oczyszczenja sze- RE
L
'o!
'• uTYST""W
rPg6w od kapitalistycznych, spe. POMOcY ~„
v
- PLAST""
x
Gminne Spółdzielnie Samopomocy k11l11cy,j~y~h elementów, którym. KóW I Jr!ISTRZóW SZTUKI
udelo s:, wykorzysta6 brak CZUJ STOSOWANEJ
MOTYWY,
Chłopskiej - potężn-ym instrumentem ności. organ?w rewizyj?:vc~ i '1- WZORY I MODELE z BO~Aczymć z w1!'lu ~p6łdz1elm pre· TYCH tRODEŁ LUDOWEQI)
.sojuszu robotniczo chłopski ego
O tym, jaki• zmiany &auły ldedy wazyatkie podsta.wowe pru c! wygo?ny pnra.wan swej szkod NATCHNIENIA, FANTAZJI I
PRACY.
w 1prawnojci dzialani& ph„ dukty rolne będł ta.Jr. mocno 1 liwej dz1ałalno•c1.
nych spółdzielni 'wia.dczy n&l planowo ujęte w rama.eh handlu IRywalizada o pierwszeństwo m;ędzv
lepiej zwycięska kampania o u;połccznionego, jak to już jeot
· ł
.
,
h andl em spÓłd Zte
CZ}'m I paDStWO~Vm
całkowite
opanowa.nie
1k•1pu ubecnie zo zbożem i tywcem.
trr.ody elllewnej i t.e w okrMie Eudownietwo inweetycyjne U- w
dziale zaspoko enia połrjZeb mas
pMtolrllep llpadku poda.ty, o. n:.oiliwi irłtbH.e przeniknięme
pracu•ących
ra•
wzmołeni& rrpekulacyjnej •ieci handlowej do gromad i 11ku.
.
Obok spółdz1elcz8'c1 pracy
W bieżącym roku wzmogło ~lf?
działalności kupców prywatny1•1 teczną walkt z t.radycyjnymi, a.
rozwija
się
~
mta~tach
zjed!lo- tempo rozbudowy sieci hanrl:u
i tysifcy pokątnych agent·)w, le szkodliwymi formami handlu
zgonników, rzeźników, wyłamu- jarmarcznago, z zacofaniem kon- czona spółdz1elczoś6 spożywcow, uspołecznionego. przy czym ~J"il
powafoy dzielczo§6 1pożywr6w podjr~!a
jąeych się 1 przepiaów o organi. Enmcji wiejskiej, demoralizowa. ~tanowiąe niezwykle
zacji rynku mię~nego, oraz b·l- nej przez politykę narzucan n czynnik walki o dobrobyt ml\s sit organizacji tek trnrlnych /,I\·
gatych chłopów, trudniących ię wsi tzw. tandety 1 dlawioncJ pracujących, o tanie, sprawr.e kładów, jak przem,\«ł g:1.<trowJ.
nielegalnfł sprzedażą. mię81!. z nii:! przez nożyce cen zawbze rozwllr 7.aopatrzenie w artykuły spo miczny i detaliczny nnndcl mię~.
ny.
legalnego
uboju ha.ndloweg.,. te na niekorzy'~ rolnictwa. w u. żywcze i przemyslowe.
Gminne 1p6łdzielnle nie tylko u- stroju kaplt&liJtycznym.
pa.nawały rynek ł wykazaly ma.
Gminne fpółdzielnie przejm'1jlł
~om pra.cująeym wsi, te tylko stopniowo równiet bezpośredni:!
w oparciu o handel apółdzielczj- cziała.lnoś6 po linii lfkupu do tą rl
mote gospodarz mało- i ,łrednio. ret.lizowat.ej'o
przer; e11ntr41e
rolny uniknę,6 wyzysku prr.ez ~p6ldzielni mleezanko „ jajezarepekulantów i dotkliwych wa.bd s'k.ich ł centra.lt apółdzielni o<'en, ale przeszły równocześntt grodniczych. R6wnolegle rozJJu·
do akcji pomocy w rozwoju ho. dowują. zakłady przetwórcza
•I dzieri obrad
dowli prze.z zaopatrzenie w pa· ~pożywcze, lokalne wytwór111e
Mediolan (PAP). W drug im neraln:v konfederacji pr~cy
szę treściwą. i przede wszystkin· materiałów budowlanych, zakla.
przez system kontraktMji trzo. dają. warntaty rem'lntowe m<>.- dniu obrad II Kongresu SFZZ Amerylti Łacińsk:ej.
Toledano podda.ie anahzie
dy chlewnej, który w wyniku $zyn rolni~zych, piekarnie, prr.i w Mediolanie, witany owacyjdał w ciągu zaledwie kilku mie. Pie, gospody ludowe, uruc·hamHl· nie zabrał głos delegat radzil'c rozwój SFZZ na tle prz:?mlan
tlęcy nieoczekiwa.ne J pomy6lnc ~Ił zespoły produkcyjne ręko. kl Sołowłew. Stwierdził on, jakie zaszły na śW.ecie od rorezultaty.
dzielników wiejsldch.
ie SFZZ mimo aabotatu W1'Q ku 1945. Jut konferencja w
W ten lp036b stały slt gmi11·
08r0dki ma.szynowe prowa.dzo. gów klas:v robotniczej ·osią~ę ~prawie utworzenia SFZZ w
ne spOłdztelnie organiza.tor&mi ne przez gminne spółdzielnie, la znaczne sukcesy w swojej Londynie oraz kongres konstv
produkcji podstawowej i zdobyły odegrały Wielką rolt w tyc1•t pracy. Uzyskała ona oficjalnie tucyjny w Parvżu 1945 roku
sobie po·..vszechne uzna.nie mas chłopOw ma.łorolnych i średnio przedstaw!cielstwo w Radzie ujawn!ły
Istnienie
dwóch
pi;acujl}CYch miast i wat, które rolnych, jako oparcie w wa.lee Gospodarcr.o - Społecznej ONZ sprzecznych tendencji· prawwtdzt w nich pottłJly eeyn11ik 1 wyzyskiem k&pitallstycznym • broniła praw robotniczych, dzłweJ walki element6w poetę
walczący za.r6wno o dobrobyt jako za.powtedi pifknej
przy- występowała przeciw wszel- powych w obronlP PM!w romało. i 8redniorolnego chłopa., F.tlośct rolnictwa polSkiego, :i:w,q k!ego
rodzaju dyskrymina- ł>otnfc,zych oraz tendenc.il pne
jak i o dobrobyt robotnika, a zanej • postfpem produkcji ma. cji, domagając „ię równej pła r-lwst:i.włających się wolł l'll'wite potftny instrument l<>Jtt- s:.yn rolniczych, • elektryfik:ac)t cy za równą pracę.
mentów postepowych.
s: u robotniczo • chłopskiego.
i mechaniz&ejł produkcji rolniSołowlew .twierdza. łe
Ale Je!zeze zbyt !wieże by. l}minne 11p6łdzielnle roz.~zerza.- czej • 19spoloq organiza-:Ją dn;wf SFZZ Ili\ otwa.rtt- dla Io w pam:ęc:! zwycięstwo nad
jł systematycvne 11w6j zaairg pracy, realizowa.nt przez sp~t· wszystkich robotników, zar6- fanyzmem i h!tleryzmem że
działania i niedaleki jest czas, dzielnie produkcyjne.
wne dla tych, którzy nigdy by reakcyjni kierownicy ame
nie byli zo~anłwwanl. Jak tri rykaruk!ch l anl!ielsk!ch zwlą
Spółdzielczość pracy - wielką organi- dla tych. którzy podst„pnle zo zków zawodowych ujawni!!
oderwani od SFZZ. Dele- ~wo1e prawrh:!wt- oblicze. Stazacja dziesiątków tys;ęcy pracu:ąc,· ch stall
tta t radziecki zanewnla., ~e ra ło się to, kiedy zmt1>niła s 1 ~
W mia!ta.ch rdwniet istnieje występuje na. tym terenie, jako dzleckłe związki 7.i>wlHłowe linia polityczna rządu ameryproblem gi>6podarki drobnotnwe.- wyraz dą.tenia tysięcy bicdnycll PO"TostaJą wierne SFZZ.
kań~k:ego po śmierci Rooserowej i nie od dri8, 11.le od d:de. rzemłe•lnikdw, ezeladników I
Następnie zabrał głos Lom· velta.
1ią.tków lat spółd ziekzoś6 prac7 chałupników
do 11amoobronr bardo Toleda.no, sekretarz geWlaśn!e ta
polityka rządu
0

polskiej

tow. min. E. Szyra, zastępcy przewodnicząceg o Państwowej Komisji
Planowania Gospodarczego - z okazji Dnia Spó\dzielczości
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spółdzielczości

WOW1Jll o lepezt, 1taranniejH4 tywc6w~ P~~.;= lanoą
obsług, konsumentów, o lep;J~,
;:yty~ ::aliemej p dystrystaranniejszy dbb6r towarów pod b ji mi j Id j tan--'
atabi
0
uc ji e I e ,?05J:lłceJ
s vw• o'bfiwict
względem ich jakości, a.sorty- liJ:
1
k
. ni , b t
ac ca
~entu, opa. owania, e . na..~ 0 a.rtykuł6w piennzej potrzeb7.

:Z

Je~zcze cech •ta~go ZJ&Wls a.,
ani stałyc~ form, {~_riak ..z
semdI w mi~rt etat 1:acJi ~~
~~nh ~wej ;r.ri:,o ~
:;_ze •
~k:ej 0p1;nzyble;~ 1:a
~~:
·
'
ehetna rywalizacj& 0 pierw11z9nstwo w dziale słu.ieni& potr.i:o.
bom mu pracujtoych.

. Nł~ jest jeszese. wykluczony
taki proces rozwoJ~wy, w kMrym nandlow& apółdnelcr.o'~ rol.
nJcza będzie ezęilcłO'W'O zbywa.4
swe ,_ t~wb~ry ,.. dbeZJ>O'hred'knlfo
orzrz ~ie 1e prowa zonyc • &ach a szcze ólnie z&Qpatrywd
fzw 'zielenia:i i ba.
mte~
kł •
kni te
kł :fYsbłoro.
~ e, za.m
ę
H
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Istnieje łc:tlły ~k pomif- wego jywienła itp.

:tai
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:ri
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k J • k d
n. eDS'VWn~ SZ O enre. a r • I
zapeWDI W9pan1ały rOZWÓJ spófdzrea•
("ZOŚCi polskiej

J t

ZNAWSTWA I NIEZW'YltRLEO OPERATYWNE FO"'M~
..,. ;„~
KONTROLI
WYKONAN
.L4
PLANOWI l'OLEOE:a TYLKO
SZEROKIE WPROWAnZENI.B
t WPOJENIE NOWEGO STY
I.U PliOY WE WSZYSTKICH
OGNIWACH SPól.DZIELOZOśCI
MOGĄ ZAPEWNIO
Wl.AIOIWll TEMPO I 'W'LA·
śCIWY CHARAXTEB DAL..
SZEGO ROZWOJU SPOŁDZIEL
<JZOBCI POLSKIEJ.
Dokła.dna i 'ber.Wzgltdna kry.
tyka błrdów ł braków 4otyoh..
~Z&l!O eh
mo:łe spółdr:ieleom
wy
po
"'. da~szym m~rszu naprzód - w1 !kie zadama pomogt w wy"unięciu zdoln7cla ł fmiałycil
kadr, wpłynt na wrchow&nle
rracownik6w sp,~łdzielczych tln
;ioziomu przodowników pracy
f'olski Ludowej.

Plan sze§cioletni 11tawia przed
spółd zielczością. polską., now9, o
wiele rozleglejsze, niż dotl}d 7..&.dania.,
Braki i usterki, które moina
było kłaać na karb okresu Zif"
kowani~. które można było ;_
kreśl ć j k dziecięce chorob;r
ruch: ~pó~dz~elczego w jego a~wej postaci, nie mogą na prz,r.
szłość stanowić usprawieliWIP.nla. przed masami pracującymi.
Ich wysiłkom i ofiarności w
" racy odpowiada~ muszą wysiłki
i ofiarno~~ ~pa:atu kiPTuj.11-celfO
pracą. spółdz1elm, stały wi?oci.
n:v po,;tęp w rorlzicnn<'.i działa!no§„i ~p6łdziclr?y"h
placów-.'lt
h?ndlowvch i produkcyjnych.
TYLKO
INTE.NSYWNJ::
SZKOLENIE KADR NOWEGO
NARYBĘU, SZCZEGOLNIE W
DZJ.BD7.INACH I'lNANSOWOEUCH.<\.I,TERYJNEJ I TOWll..

,J,dn~$.ć ~-mas· p·ia. cu;ą~_r.ch ś·wiata:~
gwarancjq utrwalenia pokoju··
~uiato01ej Federuc;i

W • .P.iafew

188

Ua!eko od Moskwy
- Aha! Dotknęło gol Zaraz wybuchnie!
Jakby na potwierdzenie tych słów Batmanow dopalił
papierosa, odrzucił niedopałek i zaczął:
- Slepcy! Wczasowicze uzdrowiskowi: „Ach Kaukaz!
Ach Kaukaz!"... Nie wyga.dujcie na matkę przyrodą,
gdyż ona wszędzie jest piękna! Trzeba umieć na nią patrzeć i kochać ją. Teraz zaprowadzę taki zwyczaj: co·
dwie godziny wszyscy będą wyłazić na mróz i całą godzinę patrze(: na przyrodę aby zrozumieć jej piękność.
- Och, już zrozumiałem! roześmiał się Beridze.
- Proszę spojrzeć na zachód, - rozkazującym tonem
rzucił Batmanow. Prosz ę spojrzeć. słońca już nie ma,
jest za tym dużym wzniesieniem. A mimo to jeszcze się
wyczuwa je c;o obecność. To słońce wymalowało te śnież
ne płótna . Jak można nie zachwycać się ,gasnącym blas'!ciem, j a kby podkreślającym kontury W?"Órza! Gdyby
nasz g ł ó wny inżynier potra fił rozumieć ieszcze coś poza
i::wo\mi wykresami, to dostrzep(lby ciemne choinki, trzymające na gałęziach, jak gdyby w dłoniach garście śnie
gu, a tu - proszę spojrzeć - roztfluione złot.o no·omieDrzecedzone przez śniegi ,

ru.

Beridze zapatrzył się na Batmanowa: wysoki, o szerokich barach, w białym ko~ku i czapce przypominającej
chehn, podobny był do witezia ze starej rosyjskiej baśni,
brak mu było tylko miecza i tarczy. W szarych oczach
lśniły odblaski zachodzlłeego słońca.
- Jesteście artystll, Wasyli Maksymowiczu, - oświad
czy? Topolow - Człowiek, który dostrzega w przyrodzie
piękność, której nie dostrzegaj!\ inni - jest artystą.
- Chcecie nam dać do zrozumienia. że naczelnik pokazał nam to, czego w rzeczywistości nie ma? - zażąr
tował Aleksy.
~ Nie, wcale nie chciałem tego powiedzieć, nie udawajcie!
- Nie zwracajcie uwagi na ich dowcipy - poradził
Batm<1now stare mu.
Ten ieden pa,górek - to całv obraz. Proszę się
przyjneć. jest wymalowany jak r.dvbv jednvm kolorem.
a w rzeczywistości ile tonów i J?ółtonów! - Na szczycie
- po złota, nieco niżej - odc:eń lila, ciemniejący u podnóża i przechodzący na dole w kol0r ciemnego bzu.
Gd zież więc widzicie jedynie szary kolor.
Inżynier podniósł do g óry ręce w dużych rekawicach:
- Poddaję się, widzę bowiem. że zniknął gdzieś prze-

klęty!

- A teraz skierujcie swoje krótkozwroczne oczy na
Adun. - Batmanow obejrzał się na towarzyszy i zatrzymał sooirzenie n.a Li~rm ::inii>. którv cieżko saoal oo

zur.

asumpt I
prawicowym
kierownikom
~ro i ruc do dokonania roz
łamu w SFZZ, która stała się
przeszkodlł dla realizacji rótnyc.h planów Trumana t Marshalla..
',,OhecnoMl t&k licznych dele
gatów z całego śwła.ta na tel
sali powiedział Lombardo ·
Toledano - Jest naJlepszą od
powfedzłą tym wrog-om kluy
amerykańskiego dała

robotnłe-zej".

SFZZ nie straciła ani ducha
bojowego, an! nie zm:eniła
swej linit. ani programu. Totet najwatniejsze
2:11danJa
przyszłej jej pracy
są na~tę
pujące·

1) wzmocnienie Jednośel
wewnittr-. SFZZ. t) zaeleł
nlenfe kontaktów ml~zy
centrala.ml kraJowyml 'ZWlą
ików T:awodowyr.h w celu
oriranlzowanła
wsnólnej
walki; 3) ~la.nie organizatorów do krajów Amery

~b~'

ZaUJ.

kl Południowej oraz kra.Jów koionlalnych I półkolo
nlalnych w celu dopomounia · tamtejszemu ruchowi
związkowemu; 4) skoordynowanie walki robotników
w kra.Ja.eh k&lłltaUstyC'Z
nych; S) prowadz!"flll' pracy w:v.ła.śnlft.f"'1'Pł n l't'ła<'h
ł

za.daniach ~FZZ wśród
sr.erokf<'h m•"; p-raru,ł!U':V<'"°
ezłonkl\w, Ja.k I
nle"łon
ków Swlat6wej Federac,11;
61 wzmoł.en!P altdl w obro
nie pokoju.
Następn;e zabrał E!łos dele~at Pol!tki tow Cwlk
Polskie zw!azki zawodowe
- f>!'<lkre~li} tow Cwik - udzieliły
pełnego
poparC:a
SFZZ w walce z próbami rO'Z
łamu. z kampanią Ol!~czr~tw
1>rawokac.łt. stot'lowanit pnf''I
~Pntów

lm!)erlalłstyc-in;vl'lJ

wobec SFZZ I ~""'·"ttn """tP:1l
lnaJowych I niula.I rtlf"7łnm
nłf' trwaf "f'dą na piw.vdaf'h
.łedn~r.ł Aw1atowpgo 1:11chu za
wodoWf"Jl"O.

,ratce z Filimonowyrn. - Jakie myśli przychodzą wam
do 1?łowy, gdy spoglądacie na rzekę?
Li.berman pociąj??1ął pąsowym noserrt w stronę Adunu
i. wzruszył ramionami:
- Myśli? Że to duża rzeka, ~e zamarzła.
- I to wszystko?
- Wszystko! I cóż j~zcze matko kochana? - Liberman prostodusznie mruitał oszronionymi rzę.sami i dmuchał na zziębnięte ręce. Potem dodał z odcieniem ironii:
-- A wogóle moja specialność to raczej aprowlzacja.
Wszvscy roześmieli się.
- A wy co powiecie'? - Batmanow spoirzał na A1Pksego. który uważnie patr?:ył na rzekę. - Czv nie budzą
się . w was ur?:Ucia i myśli, kiedy spo,glądacie na zama-

rzają-:-a rzekę?

- Budzą się, - poważnie oduowierłział KoWS70W Zimą zawi::zf' podziwiam bezruch dużej rzeki. I rhriał
bvm uir?'PĆ ślady walki którą stoczyła rzeka, zanim uległ::i sile. która potrafiła ją skuć.
Batmanow słuchał ito z wyraźna przvtemnością.
Rzeczywiście! Zna lazł się chociaż ieden człowlPk
o wyrobionvm smaku Snójrzcie. jak Adun opierał siP,
jak W'lkzvł! Co to za .<l?;ikie zwały sterczą na r zere ? To
.8 a i Pi zastygłe ruchv. Tu widać całe oole bitwv dwóch
żywi-0łówl - Odwrócił sie i uważnie przyjrzał sie czemuś noza rzplu A 17ri7.il! ie„zcze zobaczvcie taki las?
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Sekretarz X"mitetu Łódzkiego PZP~

I
ISpółdzielcze Rady Dzielnicowe I
Prze ... nclnicz:11n- Rady Nad&orczef PSS

1

IJW•. . .

1

•la op6łdnolrm"'1 w „"l""'J• • iniojo.,.... do Ralf ""'•J• Powouohooj Spółd~•·" .„„u.„ •klopów w ohlob
„Siły wyższe" i b. niskana
rzeczyw1st_os~
R spodarce
Polski Ludowej Nad1orczej i Zarządu Powszeca 'Spożywców lepsze wnikni.ęcie
warzywa na peryferiach na!ZIJ• trafiła Kossa(k)
kam1en
w

została
wyraźnie
określon i. ' nej Spółdzielni Spożywców. Nie specyficzne problemy dzielnico- go miasta. Wypowiedzi te stały
Wł'łczenie spółdzielcrości do ~n· posiadaj!} natomiaRt. prawa wy. we. C~<>n~owie Spółdzielcz~ch się wytycznymi
dla ułożenia
spodarki planowej, dostosow.\.- 1 dawania bezpoa:ednieh pol~•Jetl Rad D~1elmco.wych ~ędą mt~h rlanów pracy

Spółdzielczy~ll.
prawo 1 obowiązek w1zytowan111 Rad Dzielnicowych.
~klepów swojej dzielnicy i ekła. czą., .te Spółdzielcze Ra.dy Dzioldania 1pr11.wozdali na comie8i~ez. plany pracy, ułożone n.a pierw
oyeh zebrania.eh.
azyeh -po.siedzeniach ~wi.ad_
_DyskU8J a na odbytych zebra- nicowe spełnię. swe zadania i h~·
mach wvb.orczych . dał.a okaz_h. dą pozytywme
wsp ół
. pracowa1•:v
·• ol
do zdrowcJ
krytyki działalno~ ~1 z Radą N a d zorczą. I· .arzę d em w
„
oparatu h an dlowego P ow~zecl t. rea 1.t7a(']1
gospo darczych i ~p"·
· 1m· •spozywc
· ów, w Iecznych zada„u Powszechu ·'J
reJ• sp 6łd zie
~zczególno,ci p<>d względem za_ $póldzielni Spożywców.

1

Zdarsylo •if p. Zofii Kps$ak-Szc:i:uckiej, autorce „Złotej Wol-

ności" ,ii; dostała się w czasie okupacji do oświęcimskiego obo:zu
nint•oli. Wpadła, oc:zywi.!cie nie jako dzialaczk.a ruchu oporu,
ale pr:zez t.zw. ślepy traf czy nie.,:rczi:.lliwy wypadek. o który
..., owym mahabrycznym 01,resie nie bylo trudno. Piszemy:

nie jej struktury do naszycll. ani wyatępowania na zewnątrz.
zadali sprawiło .te sektor uspo· 1W sprawach wymagaj„cych 1n
łeezniony stał ~lę p<>ważnym e. terwencji, Spółdzielcze Rarly
lementem rozwoju nuF-t>j go. Dzielnicowe zwra~ają aię do Ra..
oczywUcie, poniemi:i; p. Kos.,ak-Szc:zuclra, gorąca zwolenniczka
""""'
. dark1" narodoweJ· zaró·-no - dy NadzorczeJ· lub Zarz~du..
.
.
. ć
"v
"
"
"'
politylri watyhańskiej, ani myślola się czynnie przeciwstau•za
dzl'ndzin1"e produkcyJ'neJ·, J"ak 1
ak pomv.ślane Snółdziekze
. p · Xll
c
,,
z
:tli•
hitlerowskiemu.
Wszak
Jego
Swiątobliwość,
papież
ius
•
dystrybuc.J"i. Rozległa sie~ skleRady Dzielnicowe wypełnia_
••wra:iliie
zalecił, aby Polacy poddali się w pokorze „u'Yrolcom
-r,\iw u~połecznion"ch pozwoli nn ją. lukę jaka istniała dotychci:a'
~·,
•·
ol
opa'r"'nos'ci",
a Jego Eminenc1'a, k., . biskup Adam.~ki wy.~tosmrnł
jRk najwydatniejsze
za~pokoje · mi~dzy
Komitetami Członko-.or• nie potrzeb konsumcyjnych apo· sk1mi a Radą Nadzorczą, umotlist pasters'f.•i do „Liebe Christen", aby, owszem. wspólpracołt>c7.efl~twa.
t«'j mierze po.
wali z okupantem„. Pilnie prze.~trzPgajqc powyższych „wska·
ważna rola przypada 11półdzi~l
ł.
zówek" i „zaleceń", p. Kossalc-Szczucka um"ła do.<tanie się do
miejskiej, a na naszy1n
za t.zw. dopust
a
obozu konterenie POWSZECHNEJ SPól...
•
,..
centracyjnego napisała b. pię'/rną i tt•mioslą książkę o „mocy
DZIELNI BPOtYWCOW.
oczyszczającel' k.acetów i o „silach wyższych". które ją, Kos~ak·
by jednak praca 11klept1w
Szczucką. z obozu koncPntmcyjnego wyzwoliły.
Pow117.echnej
SpółdziPl 11
półroczu
Przypominamy sobie, ii gdy inny O.<u·i!'cimiak, lctóry do tego
Snożywców atała na odpowied.
Z tego krótkiego pneglą.du obozu dostał się bynajmniej nie „przypadkiem", literat Tadeusz
Rozmach, ·z jakim Powszechna. Spółdzielnia Spożyw _
nim poziomie, nłe wystarczy jnk
wida6 duży dorobek w pracy
Borowski poddał krytyce książczynę p. Kossak-S:zc:zuckiej ców w l.odzi za.kreśli.la. sobie zn.da.Ilia 1 plany na rok 1949
n11jgi;-4cil'j rozwiną.ć ich sie<i,
Spółdzielni,
a.Je zdajemy sobie
na.wet
dla
optymistów
wydawa.I:
się
zbyt
pochopny.
DZiś
podniósł lamm zwłaszcza klerykalny „Tygodnik Pows:zechny",
nie w.vstarc:r.y odpowiednio je u.
również sprawę z niedociągnięć
jednak, po upływie pierwszego półrocza osta.tniego roku
ii „bezecny" Borowski „świętości szarga". na zacną i czcigidnq
rządzi6 i wypoużyć. 'l'rzt>ba t)<l·
i usterek.
trzyletniego planu -odbudO"Wy władze naszej Spółdzielni
powiednio dobrae personel i eta·
Ko.•sak fSzczuclcą) pióro swoje podnosząc.
W
pio.rwsizym
rzędizie
d.ot.vczą
mogą .z całą pewnością stwierdzić, że przyjęte zobCJwiąza.•
Je CzttWl\e nPd ~tyłem je~O pra·
Minęło od tej pory sporo czasu. NiTrt autorlci „krzyżowców"
one
zaopatrzenia.
klasy
robotIU
ni& ogół pracowników spełni w całej rozciągłOści i nie
<'y. Je«t to odpowiedzialne u
czej w warzywa i OWOce, ktOre ju:i; nie „zaczepird", dopóki nie uczynił tego„. proces Doboszrń· .
.zawiedzie
.zaufania
szerokich
mas
klasy
robotniczej
Łodzt.
danie dl" samorzą.du spółd·r,i~L
dotą.d były domeną. spekulac:ri,
skiego. Właśnie w wyniku środowej rozprawy trafiła - je;li
1!7efto, dla X:,omi~t6w SklPpo.
tak rzec mofoa - Kos., a (k) na kamień. Na „kamień" b. pas·
odjęt.a w
bie7.ą.cym roku \dzielni położyły na podnoszenie znajduj~ się całkowicie w sre
wycb.
wepólna. akcja Związk6w kwalif'kacji zawodowych pra- rze interosów in icjatywy pt·y- kudnej rzerzywistości, rzeczywi~io.<ci diablo przyziemnej i /(ry·
J(omitet duonkow~ki win1en Zawodowych i CSS „,Sp<>łem" cowniów, organizują.c kursy dla WRtnej.
minalnej. No, bo có:i się okazało? Że 01i·e „siły wyższe". które
powsta6 przy każdym 11klepif', w rame.ch ha!ła „Kaid:v zwąz_ kand.vdatów na sklepowych i
Pod r,bnie wyglą.da zagadnte_ ulubioną pisarkę „Tygodnika Powszeclmego" ,.u-y:zwoliły". bvły
itdyż wdwczu mamy naletyeie k<>wiec c-złonkiem
spólc1zieln.;" kursy dla pracowników sklepo nie organizacji zbor:ywego ży.
l'Orga nizowan~ 'kontrolę społPr •- cleła p<>zytywne wyniki. St.an wych, na których, pw..a pn kty wienia - stołówek. Wiele r6w_ to siły„. organizacji prohitlermvskiC'j. Zl('(lnl'j Komitet«'m Walki
Cywilnej: które pn prastli „u-ykupilo" zacną p. Kossak ( Szczucną.. Ohernie na 600 ~klf'pilw ro- lic.zebny członków
PSS wzró~ł czną wied74, ~łuchacz.e Mpo~ma niP7. pozo~tawia do życzenia ja
v.·~zerhnej
Stióld1.it>lni Spoh·w· o 21.0ll, wyrażają.ci się w kniL ją się z dorobkiem gosPodar_ kość chleb!\ wypiekanego . pr~z ~·q) za cenę„. 6 ualczących o niepodległość peperowców.
P. Ko.,sak-S:zczuclca w swojej mistycmej elu1mbracji o Ośu:ię·
ri1w tvlko w 43il istnil'ję. Komt. cu pieTw~zego pólroocz.a. br. !'cz czym i kulturalnym nu1t>gu na~. W dal!<z~j ipracy ~pe(jaL
tety. Za. 11zybko rozwijają.cą Iii' bilo 16!5.!!1!11 rzłoników.
cimiu pisała - jak wyżej móu·ilUmy - o .,mocy oczyszcz17jqcet'
Państwa., Ftajl}C do pracy, jA ko ny naciAk
b~cl?ie 'fl'lł ;,onv nn
sfecf~ Rklep6w
nfedo11tateczni'l
obozów koncentracyjnych. Myślę jednak. :ie żadna siła ani
Gol!p<>dark"
„P ow~zechnPj" w ,->ełni uświadomieni
obywn. 11porządkowanit1 t'"rh zagadniPń
sprawnie p<>Stfpuje twon„ulG podkreśl& jej przodują.cą rOlf tele.
po myśli dolira klasy prac11~1- '..u•v:i•:za" ani „niższa„ nie „oczy.ici" tej paniusi od śladóu kr1d,
Komitetów Członkowskich.
wśród l'IOÓłd.zielni nasugoo kra·
Stan zatrodnieoni& n& dzień cej.
laórymi „okupiła" sivoje juclaszou·e „wyzwolenie".
Lue jan Stawiar~·
W dotlatku 11ie wszvstkie Ko- ju, wykazują.e na każdym od ZO. 6. l!l49 r. wynosi 4,150 pTa·
E. Tam.
Prezes Zarządu psi:;
mitety dobrze 'rllcujłJ. WPdłu~ cinku pracy 1t.aly i poważny oowników.
ostatniej oceny Rad:v Nadzor. wzrost.
~.:...:.._.:.......:.~~~~~~......:_~~~__:_.:.::.::.::....::::.:.:::_:~~:::::::::::::~~::::~~~~::::~~:::::=:~~~-=:=,'
<'Zej, tylko 7! Xomltety za n_ Pia.n obrot6w za L!!7e półrorzl'
1949 r. wvnuńl 7,729.000.000
wala.iąco
wywi„zują
~ię
'.':c.'
'wyeh zRdafl .•Tetot to 11tan wy. dotych. W ~eczywi~tości 0!'' 11g
raf.nie niepokojęry. Dobrze pra· nięto prawie 10 miliudów zł.,
r11.i "rP Knmit~tv C7.łnnkow~1dP, wykonują~ plan w 129,2 proe.
W związku
tym należy pod
tof!P:>brze prnrn,iąc& ~kJl'py. Wi·
kreśljf stale poqnp~ztCł l!ię wy
d<>łtn" je~t. i!:e 1?11.t& Nadzorcza
nie ro7.tOr7.vla nad nimi d<>11ta. <hljnr'e pracy, wyno~z.ą.c>11. śreiL
n,;<J ze. l-s7~ }lółroeze 1.000.000
tec:r.nP;i opjpld. I nic dziwni>iro.
złotych mie~i~Ą,znie na jednego
Dziennikarz i koresoondenci
Wzorowa czystość i uprzeima obsługa
'oclpowirdnia opiek& nad 600 praĆ.Ownfka ~kl~oweg-o.
a w'krl\tre !lOO ~kl«'nami i Ko·
zwiedzaią clacówki PSS
Pamiętam;:r
jildnak, .te przy.
!ecz
niekiedy brak artykułów I-ej potrzeby
mitetami pr7.!'krarzala motliw'l. j~liśmy n.a
•iebie zooowię.za.nie
W związku z nadchodzą~ym I że na sprzedaż czekolady, nu.
W Domu Towarowym PSS.u męża. na koszulę (miał to być
Aci 27 r.7.łon k6w Rn <l:v. Rtało 1lę wykonania.
plenu
rocznego DniPm Rpółdzielczości posta1:0· kierków, hiszkoptów itp. słod,\" przy ul. Piotrkowskiej panuje prezent imien icriowy) i nie mowil'c- konleczne powoła.nie po_
przedtf'tT'min<iwo i osięgnięe:a wiliśmy zwiedzić wraz z kare~- czy przcZt\'iCZOna została pran a· ożywiony ruch i gwar.
Bez głam znaleźć nic odp-0W"edu!eAredniego ogniwa mi~ Ra.dę do końca bi-df!eego
Toku d-0do11t pondentRmi fabrycznymi „Gło· polo1rn lokalu mimo, że kupują · przea-wy wchodzą. i wychod zą go. To samo doty czy lctn:C'b
N~~"°"<:Z\ & Komitetami Skle.
kowegh obrotu w wy!l-0\oMi 2 su'' - tow. tow. Janiną Toma- cych te artykuły jest kilkakrot. klienci, pytają o ceny, kupują., m RteTiRłów
l'l'lWyDli.
miliardów i ~OO m;Jionów zł.
~zuk i .Tndwigą Ko11sm11.n jakiś nie mni('j, ni.:i amatorów town.
glądają towa.ry.
Ob. Izabelę Patorową. (żon ę
'lniarn od 20 do 24 C7PTWCll
Pl"T.ekr~7..elli!' planu w Wy!!O. ~klPp spółdzielczy. Wyl16r na~z rów kolonialny~h. Wydaje 1:1ii;>
Na pie~zym pi.oętrre w d zia u rzędnika Dyr. Dz ew. Poń rz . ),
m~tRłv wvbr11nP
S-oOldziel- kości prawie 1 :IO proc. wym11ga n11dł
na sklep Powszechnej Spól_ nam. że gllyby proporcjonaln,e Je włókienniczym
tłoc z no. spotykamy
w momenci e. g:r1y
cze Rady Dzielnicowe. N a. tere- oowaf.nt>j me>hilizacji. eałej 7AI. dzielni Spożywców 369 przy 111.
opusiząza z k szy kiem prł r ;vm
n il' J,oilzi mnmv ich ~O. Zai111nir tog.i, gc1yi r.adanie jetlt bardzo Kilillskiego 168.
POWSZECHNA SP61„DZIELNIA SPO:tYWC6W W
zakupów ~kl"11 PRR-n nr 5'.:!J
i zRh~~ ich d7iałaniit okr!'śla)ą pował.ne.
Dwie ładne, j1tsne i es+etyr7.ŁODZI obejmuje nasze miasto coraz szerszą i rozmaitszą
przy ulicy TaTgowt>j.
paragTafy 46 i 47 DOWf'l\'O lita.
Toteż ?Aln~t!, zal0ga, P<>d•łR- nie urząchone wystawy już z ila
siecią swych plu~ówek. Wciąż przybywają no;ve jej sklepy
- Zw~·klą zaopnt ni ję i:.1(' w
1utu Pow!r.e<'bn!'j Spftłdzielni wowe orgnni~acje partyjn~ mu. lPkn przy«'iągRją
wzrok przr~lio- a równocześnie zaopatrzenie ludzi pracy ulega. stałej
ty m s·k lepie i mu"z\' n n d kr„~l 1 ć ,
~oof.vwr~w OTll" 11perjalny rPgo1s:r.ę. by~ ffłAle czujne na wylto_ ilnia. Na jt>dnej z nieh wiclzinn·
poprawie.
ż e je:<t tu ba rclzo miłA i uprzej
li\min. Spólrhit>lr1a Rada Dzi"l.
nłofone pięknie w lrosz)-karh wn
Tak r::aległa rozbudowa i wzrastający Z\kres działa!.
ma oh•łu r:a . \'ie mam żn ,Jy,, 1· h
l'iCowa składa. •ię Z rn rzl'ln. nanie zada!\.
Z wykona11i11m planu obrot6w rzywa i owoce. drugf!. wypl'łn ' a.
ności nakłada. wielkie ~adania i orbowiązki. W pożytcczzalrtrz eżt>ń, zn w ~ 7.e hv„· nm ·c, h_
k6w, 9-ciu z nic'h je11t wybieraląezy ~ię ś~i•l~ plan ?'O'LWoju ią barwni} T07.m'\ito~dą Tói: rnnych pracach PSS są też jeszcze pewne usterki i nied J.
•łużo na "z•hko i !>nlicln ie.
r vrb pT7.E'Z Prez:vdia KomitPtl\w
•iP.ri ~klep6w. Prz:vr-0~t w LYlll rodne artykuły koloninlnP. W
m:i.ganfa. Podajemy tu ciekawe opin' e C' pr~<'Y sklepów
W skle'>ie nr 480 pr?.y ul.
Członkow~ldrh. 3 rleleguje ORZZ
ri61roczu w,..n!rl 168 !!'kleril\w ilość cia.•nym lokalu sklPpow~'m
PSS ich klienMw. k~Taspondentów f~~.rnych 1 nas~ego
Piotrkowskiej uil zio]~ na m 'I\ .,._
i jednrgo Liga Kobięt. Spół· (~tan na
:1i. J~. 1!l4~ r. - 4~2. tłoczy ~ię kilkuna~tu kliPntl\1cr.
współpracownika..
wadu " b. Mnria K a wA - c'l·odzielrze Radv Dzielnicowe k-:m.
--~---------=~-------- zor ezyni domu, w kt ór~·m mie_
t1 olują. i ze~pahj11o pracę Komi· ~tan n11 ~li. 6. 1!l4!l r. - 600. nikt jPdnak ilługo nir cZfkR - - - w tvm 400 ~kleT>6w ~:VW- Sprawna obsługa daje ~of.ie zm1..icj~zvć tzw. „slodką." cz•.··~~ Podchod zimy do jednej z kl1e n 4ci ~ię ~kl ep.
tetów Członkow~'kirb swej dzid
czych). W clniu il7.'"'iejq,zvm o· •zybko radę i mimo, Żt'> do sldc ·~klepu, zaradziłoby t.() choć c?.~- tek, ab.v zas.ięguąć jej opinii o
- Zawsze tu kupu j ę. ho i
nicy. Czuw11ją. nad ja'k naj"Pp. twiera m:v dal~zvrh
20 "'ldepów. nu bez przerwy wchodz~ no wi ś1• iowo panują c ej ciasnocie i mo- Domu T owarow.vm.
najh liżej mam do teiro ~ kl ru u,
!!ZJm za ~pokojen iem potrzeb da_
głównie na. prudmil'ściach, np. kupujący, to jenn11k tłok VT'Y iiłoby się przyczyni ć do zw1 ę tt.
Z:'łfia Malewska
stała i z;awn c ntrzyrnam
to ezego
n!',j dzielnicy, mających czę3fo·
!YL'ZV ul. Francil"zkoll~kiej, Km lad7.ie ~ię nie zwiększa.
szenia obrotów.
kl ientka Domu Towa rowego m6 po t rzebu ,j ę. Przyjemnie t n r zl 0.
kroć odrębne wRrunki działan~a.
Kofar"kiej, Woi~ka Pol.
,
wiekow' kupow111'. gdyż j!'•t rzv
Poznajemy ~i~ z kierownik ~t'L1 • Ogólnie j ednak sklep i jc;;o wi:
t.vm celu Spółd zi elcze 'Rn. rZS1.ki,
s'k'""'l'l. Zi<ieMkiej. Kil i ńl"l<:il'go.
kl
b C
"ń k " .
oh~łnga wywarły j ak naj hlp•z1
_ Jeśli cho dzi 0 moJ'e zda- !"to 1 wie si ę, że mleko lub
dy Dzielnicowe opracowują.
'f<>z"•nmy •tw1· nrd"Z.1·•, z".e pla_ ~ epu, o . zerep1 ~ im I p n.
. .
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.
.
.
.
b
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j
1'aJwazt11CJSZe oc a nie, t.() J·estem prawie calkowL śm ie tan11 tu k r.pion.a nie r \'cl zi e
„ ~ nl\•~.ao •11c~ dz~
c pokT~n
·
· nam magazy. wro
projekty planu rozbudowy i wy· rówk~
' 1my
o llOk azame
. zeme.
.
l .
1 ,,
k oń c zy ob. Ka~
'·
'"'
•
„.
p
'b
t
•
I
.Jest
to
ze
wypP
ma
cie zadowolona. ZannatruJ'ę
s·i ę „chnrzone" za0tin. .....enl• r.obr tn;~zt'>f ŁOdz1· nu.
roo a na-•z& zos a ie ~pe .
.
. don. wyma~ah
..,.
"~
p
.
.
1
!ia
klie
ntów,
s1dah a.1a. kó
cyc ~ tę tu na dole w d21· ale -„
=ożyw _ wa.
w około 60 l!r<>centach.
mona.
om1enczeme magazynu
T k aczka z P ZPW nT 2 · t b ar d zo szc7.u płe. ;u1mo
u·
t f,,• pr_zewa
z rod otm h· w.
. kuły pi erwszeJ' po
Dzinł PT~11kc.1"i na.c-z!'i Rpół- ies
,_ zme
f ' :-9.· cz.vm w artv
ob. Sip Kazimier~ e zvni roilzir n
·
t .v, pann.Je
·
t u ws zę d L 1e. _n_n, e~7.~ał,yrh
w F„ bomar . an·t
il ziPln.i ma rl\wni„;, oowaźn e o ciasno
h
Ol . t rze by. uarzynia ku chenne itp. ne zakupy w skleT>ie 'Pf. S n r 78
· k 1· w s11
· wz•1 11Jn:v
. r ' na ul. \ a r~.· rzn !'J ...' :' , Co do dzi ału teks t yln e"'O
• i'l qniori a. l>lAn piP'' •~ft wv ko. t a k- samo Ja
' ep1e,
,.. mam
n•no 'w J •.„7 vm f'ńh" "7ll · bT. rowa czyst.ość oraz porządek.
tr.~t ch sklepów 1:vło Ja k na,1w 1 ~- j ednak
pewne
zastrzeżenia. przy ulicy Wólrz~ llsk' ej.
- Ownem, ob.~łn .gn j e~ t mi_
_.
eeJ.
rzę• t<>
zdarz.a się howirm, żr
n os k·'l nale przPuSt?wia
W". W11r! r ~ri - w lO!l pror„
~ię '"~
Bel"
ta
i uprze ima, w •klepi e nv.
„
"
.
hra k jest t P(!O, czy inn ego mn przy Powszechnej Spó!dzie!ni 'l. w rl 7i rcfaini„ mo§ci - w 105 sklep ze s trony handlowrj. Bli.
oraz korespondenci ,Głosu• t e-rialu. fl •t ::i.tnio rhriałRm UR. ści utko, al e r óż z teg"O. ki!'tiy
nr()(', Czvnnl"rh je•t J 1l piPkqTJi •ko 4 mil n. zł obrotu miesięczJ„. Kossma.n, J. Tomaszuk być j!lki~ !Ad.ni e.i •7.Y towar dl a niekiedy
brakuje
artykn1 6~
Spożywców w tod1i
któr!' wyniPk11.ią. 1l'i ton pier1v_ nego przy wartości remanentu
~i ; r;vszej ootrzeb y. .ia k m:;i k' ,
Koło
Młodzieży przy wa. il·1i1rnni e „~ •t• ła t!'nclPnd• około 1 miliona zł, to - mówią~
iaJ 1 tp. Ostatnio np. nie ma
I rh<> ~ j RkoM t Pl?n 1~zykif'm handlowym - czt u oka.szy perłowej. Czę•to cl7ień
Powszechnej Spółdz: elni Spo zwv-/.kow11.
rhleha nit'> r.'lw•?.e jn"7.r7.e •tn' krotny obr6t towaru w cią).!11
Jnko narzędzie w11lki klasowej spółdzielczc .ść wypiera. ka- •ały i dłu żej tnrha r ze ka<'. ze.
żywców w Łodzi wykonało na n•l „?vtvm 1'107.in'TliP. mRmv miesi•ra. Rzadkie s~ t eż wy pad_
pi ta listyczny hand el hurt-0wy i detaliczny, uwalni'B. robotnika nim dowio zą.. W ięc 7 koni!'czjuż j edno z podjętych zobo- już r ówn;p;;, i w tej dZ('ilzin iP kl, gily sltlep wykorzystuje 1»t . od wy z~·sk u kupieck iej hu rżu nzjii miejsk iej, a mało i śred n ''O . Dości idzie się k u n i ć do •klPpu
nP~ne os; ~gnifciA.
•
r.e, dozwolone manco.
roln Pgo rhlomi. i rohnt nikn ml nego uwaln ia od w:vz:v•lm ka p »rywntnego. Gcfrh.v wnv•t1:' e
w~ ązań z okazji nadchod zą
P l'ln in nvrh wvtwól"ll i 7.0!ltal
N iP rhcemy tu umni ej szać tn tafo t y wicj"k iPgo i mi ej~ kiego poś rednika.
' rtykuly były ilnW'"~z i o ne na
cego Swięta Odrodzenia Pol nnPkrr «' zonv w 103 proc.
lentów organizaeyjnych ani tf·l
•zas, nap!'wno tvlkq tu czvnila
Prof. Oskar Lange
ski, zbiegającego s: ę z pierw- W ramach akej os:iczędn o§eio fachowości kierownika sklepu
vm w•·zv~tkie iak upy,
•
Prezes Centralnego z ..,,;1zl:11 Spółdzielczego
Spółd zielnia nasza wykRzu Opinię o nim i o obsłudze wy·
Uprzejm ość i szybkość ob•łu
szą
rocznicą
zjednoczenia we;j
ie r6wn ież pozytywne wyniki·. dali zr«s7t ą. ~ami klienci, M * wne"' go *marzyri estwa, s tale za lewa ~i sklepów P SS-u fl'Odkreśl an a
Z dTobnej wysepki nai
organizacji młodzieżowych. Wedlug sprawo:i:doania za. 1-!l'le wiem w~ zyscy kupują.cy, lttó·
nej p rzez fale oceanu knf1i1ali s tye znych ideałów i war toś ' i, z1 ' e~t c zę~ to w wypowiPdzin rh
sklepów
~p6łd zi el_
Młodzi stió1dzielcy uporząd n6łro(»ze br. ~11ma O 'l?.CZfnn-0~r! rych zagndn ęli~my, rzy •ą za •i r,. ~krrmn ej szkółki zb '. o rowyrh p or zynań , z watłego śro dka ob r• dientów
w~rno•i około 150 mili r. nów,' tj. woleni z zakupów w t y m wła4
zych. Gorzej bywa natnmiast
kowali w godzin a ch wolnych 40
ny klas pracujących pr1eriwko w,·z~·skowi pośre dni r twa, ~ta
proe. p.rzy.irt;vcb zob<>wią.1 Rń. 11ie sklepi e, zgoilnie ch wnlili "na rz\'dziem przebudowy u~trojn ~ 7A!Qpatneniem t ych ~ kl epów.
od zajęć zawodowych tereny I na tym oilci nku t rreba. po_ przejm<>ś~ oh~lugi i ~ (>rR W n P ' a . la ~ię. spół~ziel r.7.ośP. wa7.kim
' z~!'l'to
kl'"'nri utyskują., że
7r:;:a n „z_a.c ~·]n '} s1l:i„ ri ru:k • 7 t„ ł rr. ilJ.r~ i!T r lrn o towarową produ1'c.1
•rak artykuł6w pierw•7.ej pn_
kolonijne dla dzieci pracow- wa żn ej mob ' li u.cj i za łogi PSS. 'iitwiani P kli Pntów. Ma my i•'-i- 1 w.vm 1 a n ę w w1elk:i,, JC d nohtę gałą.ź planowej nsp ołeczn i oncJ
~Relania oe ze zędn 0 ściowe w nak pewne zastrzPżenie
co do gospodarki narodowej.
t rz.eby, które powinny znaj<loników PSS w !T"troniu pod thy
erminie zostaly wykonane.
celowości urządz'lnia lokalu 1kle
-VM
się sta.J.e w sklepie. Dowóz
Dr Henryk KOłOd.zie.isk;ł
Łodxi.L
oowinien b y6 wysta.r~zaję.cy
n-.m. -..:.o: wła.dze SD6l. DDW&llD. Chndzi mia.nowieie o ~. Pl'9Zelł Naczelnej lł.ady S»6ld&i eleseJ
ina.ezai JillanAi ..;. zniecheOfda:
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Po .ze.znaniu ks. P!wowarci:yka 1 kilku innych 6wiadków podczas rozprawy czwart

dzie,·O- ...,
••i flan•'"' .::::;;
..._bffef•
zdrad••
..,

~~;~:~:m:w::d:!:::t~ Przeciw wta~nemu

w latach 1934 _ 37, urzędnik

np. dwa wyrokl łmłercl na
członkach PPR na Kole. Do
komórk! walki z pne!tępczo-

narodowi na usłunach
Niemców :t~ g:~~~· s2~~;6:
5
tak,
się

te w rzec-zywistoścl 1tała

ona wywiadem okręgu
warszawskiego NSZ. K!erowformacyjnym Smbu w Warl"ł
'9
ni klem jej był Ojrzyński, p!:eu
szawie, za czasów okupacj.! Trzeciak - mówi dalej świa- •rozumienia z ruchem konspira
BOR-KOMOROWSKI
się płk. Pełczyński orai Bór- do „Czarneck!.". Pozostawał
cz?o'llek rg
ji podz;i
dek - zaprzysięgał w czasie cyjnyrn w Polsce, aby zabezI PEŁCZYŃSKI WYDALI
Komorowsk i. Działając przez on w kontakcie z Gesta'Po i
0
an1zac
em- okupacj! w jednym z kośclo- pieczyć sob!e tyły przez zaha DOWODCĘ AK „GROTA" pośz:e<in!ków ~!emcy !nspir~- osobą Spielkora. Inni NSZnej PKB - Państwowy Kor- łów, członków tzw. „Nadwy- mowanie wszelkich aktów sa
W RĘCE GESTAPO
wah „.Grotowi myśl zorg~.- towcy, jak np. „Jurek" : „Kopus '0ezpiec1Pństwa.
wia~", organizowanego prz~z botażowych, a z drug'.ej s troProk.: Czy świadkowi zna- zowarua legionu antyradz ec-\'-fa-1.ski" mieli również powi1tSamodz!elny Referat !nfor- Hammera-Baczewsk:!ego, agen ny, aby nastawić prawicowe ne są szczegóły śmierc! „Gro- kiego. „Grot" się temu sprz~- unia z Gestapo i Kr!po. lh:la
, ta niemieckiego. Ks. Trzeciak poaz!em!e polskie przec:wko ta"?
ctw!ał,
ale jego otoczerue łalnośó KWC aprobowana by·
macyjny
podle.gał Central! f był wysuwany przez N1em::6w Związkowi Radrleck!emu i ko Sw.: Sprawa ta miała ten chciało !ść po tej linli.
ła przez pn:edstawiclela Delekontrwywiadu Oddziału Il. W li przez ich propaj:!andę, spe- munizmow!.
sam aspekt antyradziecki, któ
Widząc .
bez??-adziejnoś~ ratury Korbo6skłego, który
pracy referatu rzucało się w 1cjalnle zaś przez Nowy Ku- j Z ramienia Delegatury kon ry cechuje całą działalność swych wysiłków, N!emcy are- był odpowiedzialny za planooczy nastaw!enie na działanie 1r!er Warszawski, jako przed- taktował się z „Abwehrą" konsp!racyjną
•D elegatury. ~owali „Grota" : po ponow- we prowadzenie tej a.kcjl.
ł mi
k!erunk
anity- stawic!el tel części duchow!eń ppłk. Korwin, of!cer przedwo Grot-Rowecki chciał zacho- me nieudanych pertr.aktacjach
ZBRODNICZA SPOŁKA:
wy ąc e w
u
stwa, które lojalnie współ- jennej „dwójki", który był ie wać samodzielność swego sta- z uwięzionym dowódcii AK.
AK NSZ NIEMCY
lew!cawym z zupełnym zanie pracuje z Niemcami. N azw!- dnocześnie agentem wywi~du now!ska jako dowódcy AK w zlikwidowali go w Berl;n!e.
'1 WŁ~SOW
dban~em odcinka niemieckie- 1
, sko jego dość często spotyka- n!emiecklego i pośredn!kiem stosunku do wszelkich inspira Tak więc, trzech przedwojenOdpowiadając na dalsze pygo. M. in. prowadzono tu ewi- ło się na szpaltach tej gadzi- między „Abwehrą" a Delega- cji niem!eckich. Był on na- „vcb pułkowników zadecydo- tania prokuratora, św!adek
diencję il)01J!.tycznie podejrza- nówki.
turą: Osłą8ni~o porO'L'l?mie- stawiony na bezwzględną wal wało przez swoje kontakty 0 mówi o kontaktach AK z osła
n h
któ j
wi k
~ . I Zarówno z dzłała.lnoścł ks. nie, na mocy którego Delega- kę z Nlemcarul i n!e angażo- likwidacji „Grota.".
wionvm zdrajcą proniemiecyc ' w
re w
ę sro. ci Trzecl2ka., jek i ks. Godlew- tura poprzez tzw. „Ant;vk" da wania słę w sprawy an'ylewi
W dalszym ~iągu zeznań kim Wł?.sowf'm. Wobec cofaf!gurowall podejrzani o dz!a- skiego w;vnłkało Ja.s110. tP w wała „Abwehrze" I Gestapo cowe i antyradz'.ecllie. Likwi- świadek nakreśllł rolę Kom,i- nia się "-O isk n!emieckich. po
łalność komunistycZ111ą.
llkresle okunacJI lstn.l?ł<>. f':;.I materiały
do likwidowania dacja „Grota" nastąp;ła w tetu Walki Cyw!.nej w życ.u wstała kwest:a zagrożenia od
na gmpa kleru katolłcldego, dzłałaln*I lewłcowe.1 wza- czerwcu 1943 r., a więc wkrót podziemnym kraju.
działów AK przez oddziały
SVll!:f%0W NIEMIFCKICH która znahn:ła wspólną płasz- mia.n za zab~pleczenłe prred ce po radomskiej konferencji
KWC - mów!ł świadek - Włru;owa. Chodziło mianow!no~US7.CZANO OFIC.TAL-1 CZ)"Lnę z ldeol~lą Niemiec hl represjami ze strony nlemlec- Gestapo, na której zdec:vdowa był jednym z czołowych og- cie o to, ażeby cofa.lące się
NIE DO TA.TF.MNIC WOJ- tlerow~kich. ~wiadczą o tym kiej.
no nawiązać porozum'enie z n!w, przez które uzysk'wano oddziały AK, które miały poSKOWYCH
również oficjalne wystąpienia
W kraju propaganda Dele- Delei;:aturą na płaszczyźnie an kontakt z Gestapo. Komitet lecenie ustępować razem z
N!erncy w tym okresie me i innych ks!ęiy, jak np. m. :n. gatury przyjmuje kierunek tykomunistycznej.
!ten współpracował z Pań- oddziałam! niemieckimi, mobyl! traktowan! jako poUtya: kazania, wygłMzane w ko~cie antyradziecki, który staje s~-.
„Grota" zlikw!dował wy- stwowym
Korpusem
Bez- gły być nie atakowane prze!
nie podejrzani, przeciwnie, by le Jezuitów na Rakow! 0 ckiej otwartym programem poli- wiad niemiecki, który chwa- piecz.eństwa
na
odcinku wojska Własowa. a pośrednili przydzielani nawet do ta- o nastawie11i1l ant:v'romuiil- tycznym 'Delegatury. Powsta- !ił się, że uzy~kał do niego akcji
antylewicowej.
In!- ctwem KWC sprawa ta była
kich oddZ:ałów, ję,k np. arty- stycznym. Szło to n!,,.wątnlt- je tzw. „teoria dwóch wro- „pode.iście". Okazało się. że I cjatywę
zwalczania
lewi- już załatwiona z dowód?.twem
ler!! ciężkiej i najcięższej. lot wie po linii prop'lg:mdy nie- gów".
podejście to !stniało już daw cowców dał przybyły z Lon- wo.1sk niemieckkh. KWC prze
nlctwa i saperów, do których mieck!e.l.
'
Swiadek stwierdza, że je- no. W clą~ł:vm kontakcie z dynu „żmudi:ln". dz!ałający prowadziło również rmmowy
nie wolno było wcielać pol~Swtadek Jll"T.YPDmhti> rów- dynie podziemna prasa leW.- „Grotem" była gru9a trzech w centrali PKB. w kierown'c z Własowem, w których osią
tycm:ie podeirzanych. Whśnie nlei stanowisko pa.plda wo- cowa przec:wstawl~ła się te- przedwo1ennych pułkowników, twie dywersj~ wojskowej i w gnieto porozum'.enie.
do tych oddziałów wcielano bee NIP.mrów. stanowl~ko to mu stanowisku Delegatury.
w której to grupie znajdował KWC. „żmudrin" wYkonał
Rozprawa trwa.
Nle111ców. Były co do tego _ st-włerdT.a •n _ uja,vniło „„„„.„ .. ,,„,,,,,,,,,,,„,,,"''''''''"'"'''"''''''""''''''''""''''"''''"'"''"''"''"'''„"'łl'"'"'' „,„„,,,,,,,,,,,„,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,„,,,,,„.„„„.„„•.• „.11 •••••• „„............. „ •.. ,,,,,,,,,.,,,0 ,„, 1 , , 11
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służby woJskowe.J byli CTJon- ~mienia sle t ąody 11ygnat;aGazetek Sdennvch
ka.ml Jnnr:deułsch"'t>R.rteł bąd:!: Huna konkorda.tu, tJ. rzadu
0
W
środę
29
czerwca
nastą.pilo
Uroczystoś~ zagaił redaktor
też D ut&che Verelnlgung, któ 1 nolskłego. Te!?o rodz~ju dZ:are były narzędrlerri p 1ainowej łalnoM pauieża świadczyła do uroczyste zakończenie pierwsz~. naczelny „Głosu Robotniczego ·
pm1)agandy akcji niemlec- bitn:e o jego zdecydow~nie i;:o w ł.odzi Knr~u Korcspondcn· tow. LemiPsz. Przy etole prezykiej.
pron!em!eckim
stano"•.rlsku, tów Fabrycznych i redaktorów fialnym zasiedli: sekretarz Ko
Z!lam tak! wypadek
które również przelawiło s'ę gazetek ściennych, zorganizqwa. mitctu Łódzkiego tow. Uzdafistwierdza śwladek - gdy na w antyradzieckim nasbwie- aego przez Komitet Łódzki 'ki, zastępca dyrektora. Ccntcal.
teren Kazun!a przy.Jechał ofi- niu pap!eża. W tej postawie rZPR i red. „Głosu Robot.nicz•;· rej tizkoly PZPR tow. Bcrler,
cjalnie za paszportem instruk papieża w kwest!i niemiec- go''•
}1rzC'dst<twiciele Zarządu Głów·
tor z Niemiec. przywo~ąc ze klej. czę~ć kleru polskiego z
3 miesiące temu, w kwietruu nego RSW „Prasa'' - tow. B•>rgobą całą walizę odezw. Za- ks. Trzecla.kiem na czele, któ przybyli tu ludzie bardziej lub ski, tow. Klimczak oraz prze1_
trzymany prze~ policię został ra szła na współpracę z oku.,,. mniej sobie obcy. Nie wszyscy sta.wiaiele ·słuchaczy kursu ..natycłtm:ast zwdlniony i bez pantero. widz!ała zach<>te i po zdawali sobie sprawę ze sw;ch tcw. tow. Szumska., Kossm~no .
fad.ny!!h trudności m6i;ił skon- narcie dla swego stanowi:ka. obowiązków. Byli i tacy, ktorzy wa., SzałkiJwicz.
taktować się ze swo.lą grupą. Na·tomłast
wfr6d kleru nie nie doceniali roli szkolenia.
Gdy do mównicy zbliżył się
Jungdeut.!:chpartei była 11iedl! poocldą,cego ełc wrbwotn nie
Jnkżeż zmienna się tn atmo3· sekretarz K. Ł„ inicjator orga·
skiem dywersH i szplei;!0stwa mil'l'klm !'t?now!Qlto p?nie~a. feral
ni1.acji kursu, tow. Uzdański,
tt"renoweą:o. Dimt~che Verei- wywoływało powafo„ zakłoJJo
Wspóine wykh1dy i Rcminaria dlu,;o nie milkły oklaski.
nigung prowadz!ła wywiad ta.nie ł rozd""'i"k l"'lęc1z:v nrze 1wzyniły Vl Młuchaczy wielką ro
Tow. Uzclański po omówienm
gosoodarczy. Ort:(anizacje te kona.n lf'm l'b'.V"'.'Ptl'h polskie- dzinę, wiclkę. grupę korcspon.
zadań
stojących
przed kore"były nie tylko tolerowane. a- go, a obowla„ki„m Itcleił:r."- dentów, świadomą swej funkcJi pondentami fabrycznymi i re·
le - nawet popierane przez I po.iJ~orządkowanle si' · pa.piespołecznej i doniosłości
pracy. c aktorami gazetek ściennych.
ówczes11e władze.
żawł.
I choć wśród zebranych panu. \'<yglosił prelekcję na temat
Specjaliści
niemieccy byli
\'rnło redo~ne podr;ierrnie
9po kosmopolityzmu i internacjo1n·
do w-szystkle~o dopuszczani.
WRN - NA CZELE
\todowane zakończeni('m szkole. hzmu.
Nie słyszało się w ogóle o wy
INSPIROWANEJ PRZEZ
nia, w niejlldm•j wvpowi('dzi
- W pamięci waszej niech n
padku likwidaćji działalności
NIEMCOW KAMPANII
przebijał żal żal, że skońc.1.y zawsze
pozostaną.
słowa
: ow.
wywiadu niemieckiego na tym
ANTYSOWIECIUE.J
ła !ię „szkoła" I wRpólna nilu·
:1rrntR. wyp~iedziane na o.
odcinku.
Jeśli chodzi o SRI, tn z 8
W toku dalszych zeznań ka w miły!ll, „zgranym" zeopo . ~tatnim "'lenum Komitetu Cen.
~ 10 osób personelu oficer- świadek Pajor omaw!a pol!- le.
tralnego PZPR: „Partia na~za
111111111111111111 I
llllltll
Ili I li 1111111 li ltllll li I 1 li I Ili I Ili
I
11
I
skll'P,'O połowa. P17.Vn:> .imn łej tyczny skład Delegatury.
ml"ła. kontakt z Niemcami.
Wchodzili tam reprezentanci
Swiadek Pa.Jor wspomina Stronnictwa /
Narodoweg.l,
róvvn:eż o kut. Mlsiń~k•m . k!e IWRN, SL : Zjednoczenia Derowniku jednego z referatńw mokratycznego. Najsilniej recent.rlłll kontrwyv.r!adu, który preientowana
była
grupa
w 1938 r. brał udział Jako ob- WRN. z której weszl' Pużak,
serwator w zaięciu Zaolzia, Dzięgielew~ki. Zaremba. Bien.
za co otl'ZYl"\ał od Ntemr6w Grupa WRN reore:i1~ntowała
żela.my Krzyż.
nastawienie wybitnie anty
radz!eckie i antykomun:styczKS. GODLEWSKI
ne.
I KS. TRZECIAK.
Z grupy tej wywiódł slę
WYKONAwcy ZALECER również Białas, przewodn'.czą
WATYKANU.
cy i twórca tzw. „Antyku" NA USŁUGACH PROPAkomi•etu ant~·komunis' yez.ne·
GANDY NIEMIECKIEJ
go, który powstał w DelegaNastępnie, świadek oma'..via turze dolić wcześnie, bo w o·
działalność pewnej grupy kle i kresie, k!edy prądy anty-raru z k$:ężmi Godlewskim i dzieckie były jeszcze maskoTrzeciakiem na czele.
wane.
„Ks. Godlewsk.l zna.ny był
Biura „Antyku" miały swą
.fesZC7JI! przed WOJną~ .fa.ko ba.r siedzibę przy ul. Poznańskie~ .
d:z.o aktyWny ł w~rb1tny dzla-1 gdzie było zatrudnionych sta- ~o r---t-łl!ł'-t---+--:::k--,A,,t'---N~ł'
łaCT. na.rodowej demokra.c~ na · le ok. 30 osób.
Znajdowały
odcinku a.ntysemioldm. Miał ls:ę t am kartoteka personalna
on swo,Ją „S'led:dbe nnllt:vrz- i archiwum. Działalno~ć ta
ną" na tPrenle parpfll Wszyst prowadzona
była w sposób
kicb S"'.1e~yrh na GrzYb?w!e. niemal oficjalny - od r . 1943
Był WOJUJącym anty~em•tą. j Swiadek Pajor podkreśla. że
W 0kresie okuoacj! uw'.dorz i zagadnienie to łączy s'.ę z kwe
nil s~ę przyjazny sto 0 u n f-!k stią wzmagającej się wówcz2s
Niemców do 1ego osoby. S 7 tnn 1współpracy
D:o>l egatury
z
darową jednak po~tacią wśród Niemcami. Podłoże tego wzmo
księ~v. ktQ'"7V onowiadali się żenia współpracy stanowiła
.:ll llpca uplywa 5 lat or1 r, h wili
ut ·norzen !a Polsk1e50
po stro11ie N'.emców - stwier stale pogarszaiaca się sytuaK<:>mi+.e.tu
'
yzwolenia
~-raro,1 ' ~go . W przccią ;u t.ych p1ę·;:u
d?:a św'~dek - jest post<ić ks. cja wojenna Niem'.er - był
lat, dzięki wysiłkoWi pol 0 kle~o górnika i inżyniera, dzie11:t
TrGt::c'aka, probosi:.cza P"r<>fii to bowiem okres klęsk pod
facjonali:::acji
\ współzawod:i1ctwu pracy, potr~ 1[1śmy rt.źwig.
Sw. AntoriiP.i;to nrzy ul. Sen'l- Stalingradem. Równocześnie
nąć ze zn!.szczenta nasz pn"mysl węglowy.
torskie i. Ks. Tnecia.1t znany ruch konspiracvjny w Polsce
Wydobyliśmy 20,2 miliona ton węgla w roku 1945 W to.
był ieszcze sprzed woinv jako wzmai<ał się. W tych warunku 19!9 wydobęcizillmy (wel 'ug planu) 74 nulio:iy ton, to
propagator anty~emityzm01 i 1kach odbyła się w Radomiu
jest prze.. zło dwa razy wi~c·:1 niż nn:ed wojuą. Te cy lry me
wróg komunistów jako Konferencja kierowników Ge
wym3gają kome;,.tarzy. Tak i 0 osiągnięcia są możlh'le tylkn
człow:e-k o prz2korianłach ra - J stapo z terenu tzw. Generalw u~troju demokracji t ·1d'.>w ej.
dykalnie prawicowych . k~t„ 0 nei Gubern:i. Na konferencii
Pozw~Jają nam one wierzyć, że predko przejdziemy drvr;~
pokrywały sle z !deoh!?'ią f11- Nieomcy doszli do wniośku. że
do soclalizmu.
azystowsko-hi.tlerowska.
Ks. trzeba znaleźć płaszczyzn,e oo
lłłlll!łł llłl llłll

Czego

I

llłllłl

dokonal iśmy

I

I
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w ciąeu 5 lat

I

kosmopolityzmowi i nacjo na-liz·
mowi prz<?ciwstawia prawdznvy
patriotyzm i proletariacki interuacjonalizcu''. 1deologi'l. &U'I"'"·
rcnności i patriotyzmu, ludoNe·
!!O i socjahstyc.:r.nego, opartego
ua proletannckim internacjona.
l:źmie, prowadzi do rOZ'l\'Oju sił
wytwórc1ych, do upowszechni11.
nia i rozkwitu !mltury n'lłrodo
wej, do wszerh11tro.nnego rozwo.
::u wszystkich twórczych sił na·
rodu.
Punktem kulmina~.yjnym uro·
czystości było wręczenie wszy:11kim uczcstr..kom kursu zaświ9.d.
czeń o ukof1czeniu ~zkolenia
a
r.ajwybitnlejszym spośród ukh
lEgitymnrj; korcapondentow ~a·
brycznych Redakcji „<.:Hosu Ro.
11ot11 icz~go' '.
Bohaterką duia stała się tow.
Maria Szumska,
przodownica.
I:'ZPB Nr 3, jedna z najlepszych
7łuchaczek kUr~u. która pierw
· za. spośród absolwentów rozpo·
·:zęła.
już
pracę
w Reda.kcjt
„Głosu Robotniczego••.
W imieniu słur,ha.czy zabrał
·~}os tow. Szałkiewicz z MZK.
który po:lziękował organizatorom i wykhtdow~orr. za ich pra .
cę na kursie.
- {;czyliśrny się chętni~, z
entuzjazmem, gdyż rozumiemy,
i:e w ten sposób lepiej b~dziemy

1woje obowiązki, t11
potrafimy zwalcza4
nastych przeciwników i szylJci ej zblity~ się do eocjalizmu.
W części arty~tycznej uroczy.
~tofoi
wystąpił .,ch6r
reweler·
;ów'' Centrali •rekstylnej. Wy·
konawcy ob. ob. Hejnia, Marilut
Kentrzyński i akorupaniator ob.
Berezowski znobyli 8obie w
'wym pierwszym wśród koreópondentów & wła.ściwie 25. +,;yni
występie ogólną 11ympatię i podziw J?Ubliczności, która z.-.~°'
luzjazmem oklaskiwała w~
nawców. Nie mniejszym pow11czeniem cieszyły się wys '
l.;;,letu dziecięcego PZPB N
,
<piew tow. Pietrzak z PZPW
Nr 6 oraz chór PZPR Nr 3.
Na zorganizowanej wystawie
gazetek śc1ennyrh, na którą. zło
żyły się prace egzaminacyne u.
czestników kursu, mi szczegO!.
rie wyróżnienie zasłużyły gaz.Jt·
ki PZPB w Rudzie Pabianickwj,
G1<zowni 'Miejskiej, PZPB Nr Il
oraz WPB Nr 1. O wszystkich
1eduak gazetkach trzeba powie·
ćlzieć, że stanowią. najlepszy Jo.
wód ile ~korzystali ełuchacze a
trzymiesie~znego knrsu ezkoh.
niowego.
Piękny dziefl w Ośrodku Szk'>
leniowym Komitetu l.6-lzkiei.:o
zako:6.czyła wspólna. zabawa., któ.
ra. pneciągnęła się do póżnych
godzin wieczornych, a. trwałaby
niewątpliwie dłużej. gdyby nie
to, że na~tępny dzień był
dniem pracy.
R. S.
wypełnia~
~ kuteczniej

-

Krai socjalizmu krzewi
Dziesią.tki

tów

tysięcy
absolwen· do pięciu
radzieckich szkół średnich ~twierdza

wno~i

w tej chwili podania o
ich na wyżAze uczelnie. Kto pragnie w Związku Ra.
dziPckim uzyskać wyższe wykształcenie, posiada w tym kie·
runku niewyczerpane możliw<J.
ści. Każd.v ohywatcl w wieku od
17 do 36 Ja•_ który nkońc zył wy.
kształcPni!' orr<lnie. może po ~d:i
niu
odpowiednich egzami nów
w~tąpić na WJ'Żozą. uczelnię. Je·
śli 7aŚ iil ziC' o wyżne ur zelnie
korrHnou<le11r~·.inE'.
któr.vrh sieć
w Związku H~r:l7.i<'rkim jest bar1?zo szrroko rO?.bunowana, to stu
rlrnt~mi irh mogą być rrS'lrnież
i hul zie starsi.
W.v~t~rczy spojrz<'ć na tabli.
0 c z afiszami
na ulicach Mos.
'rn·y. h1h na <lzienoiki sto!rcznP.
hy pr:".<'konać się o tym,
jak
<1 7.iC'<ią tki i setki r<lżnoroclnych
\'I ,VŻR1ych
ZRklndów nanl;owych
1anrnsza młod zież na ~tudia.
Instytut inżyni<'"''.ino . hudow.
lany im. Ku.ib.vs7.<'Wa komu11i ku.
il', że kształci i11;l;v111rrów hudow
lanyc·h. konstruk.torów, hydro.
t~c-hników. inżynierów gospodar.
przyjęcie

ki mi('lj~kll"',i . in ż ,rnirrĄw kolpjn
''
trrhnnl n'!6w. mec•haniklm
itd PMh :la on S wyd ~ia łów
Nauka w iuotvtucie trwa od 5. ci.i

-;v ·

i

naukę

pół lat. Studenci, jak
ogłoszenie, otrzymujł

stypendia z 25.proc. dodatkie'll
dla zdających egzaminy na celująco, a najbardziej utalento·
waui korzystają. ze stypendiów
im. Stalina, im. Kalinma i in·
nych. Instytut posiada. wygod.
nie urzę.dzone int ynaty, kluby
i jadłodajnie.
Szeroka skala i różnorodnoś6
poszczególnych instytutów uczel
ni technirznych i wydziałów od.
powiada rałem•1 bogactwu ra·
dzieckh•j gospodarki narodow1ij,
uwzględuia wszelkie zamiłowa..
nia, skłonno~ci t zdolności
Znany moskiewski Instytut
N'aftowy im. G'llbkina i Wyższy
Tr1styt11t Włókienniczy w I wano·
wie i w MoskwiP. InHytut Prze·
niyslowy w Pen7.ie i · Instytut
(hspodarczy iru. Wachn1 n e~a.
w Swicrć!łow~ku, In~t>tnt Hvcl·o
mr 1;„ra1·yjny im. Wilhnm~~ w
~f n ' ·wi(', świetny męski In~ty.
tut Stn" im. Stnlina. fnstvtut
Technologil'zny Przemysłu ·Ga.
mowego i Knncrnkowego w .la1·o•tnwi11. moski<'w•ki ln~tvtut
P.urlmvy ~I R~z~· n dlR przE'm.yFłtJ
r.}•f'ri1ir 111Pt?O oto s?.ere~ "·yi•1y~h
UC7.C'lni,
otwiPraiąc:v~h
\Ye podwoiA Al a """"""" otnrlAll..
t•
0

•
„

'•

'
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pa.trzeć ra.czej a.kordów fata.liz trzeb&, :te tu chodJ:t n.ie o przy ka.ment6w nie pOllllliejsza. zasa.. wyznania czy rasy! I to kłam.
nieprzeciwsta.wia.nia. się pa.dkowe ofia.ry la.panki nlicz. dniczej wartości filmu A. Fl)l'. stwo „Ullca Graniczna" skute.
- (nie dostrzegają,<: mili. mu i
cjanta. żydowskiego, Okłada.jąice złu, niż optymizmu i walki ze nej, a.le o ludzi „wa.lezących za da.. Wartość ta tkwi w realisty cz.nie zwa~cza. i rozbraja przy
cznym obna..żeniu ohydy fa.szy- p.mocy humanistycznej prawdy:
go pałką ma.jego Dawidka. oca..:: złem, Zwłaszcza., że obOk bierne waszą i naszą wolność".
Te błędy i usrenu .l"'Winny stowskiej dewizy: jakoby cz.ło. człowiek człowiekowi jest braprzedstawiciela Judenratu, słu- go, suukającego uc:ieczki w Bo.
gusa. niemieckiego komisarz.a. gu Liebermana występują w fil były znależć jakieś „nads:1..111to wiek c.złowiekQWi jest wilkiem, tem. W obliczu wspumeg() nie.
szczęacia., w ogniu "Nrpólllej wal
ma.lmbryc.znych zaJxlMlów Tceb. mie jeszcze dwie pOl!ta.cie zupeł
ki rodZi się pomoc braterska, ro
bensa) - „czarne charaktery" nie bezbronna wobec żyleia, a
sną i hartują się ludzkie charak
getta.? A gdzie reszta mieszkali. grające w „Ulicy Granicznej"
tery.
ców kamienicy, sąsia.duj~~ej z p.:ważne role: Dawidek i dr. Bia.
Pod wpływem bohaterskiego.
Graniczną? A gdZie pełny prze. lek.
głębOko ludzkiego pootępku lty.
Błędem filmu jest ta.kże „ano
krój życia naszego z okresu: oku
da IJebermana, roztapia. się na
pa.cji? A gdzie to, a gd2lie ta.m nimowość" śrc>d<>wiska. wspd.era
wet wszv:epiony przez ide-Ologię
czynnie mieszkali.ców
ją.cego
to?
endeoko· faszystowską antyse.
Jak już zaznaczyliśmy: jesz- getta. Widzimy np. w filmie, że
mltyzm kpt.•Wojtana.
cze się ten nie ur:lliZił, ktoby Dawidek zaopatruje się w ty - * •
•
wszystkim dogodził. Nie ważne noać i b1"03i „noza. murami". Ale
.Artystycsnie „Ulica. Gra.nicJ!.
jest więc, że film Forda nie do kto go w tę żywncść i broi\. za.o
ALEKSANDER FORD
na." jest dziełem w całym zna.
godZił kilku malkontentom, waż ratrujP' Handlarze, robiący !n•A~anie
~ „ u1·ica G r a.ni.czna." teres na okupacji, czy robotni.
· t , „e
wpóltwórca scenariusza - reźy- ne Jes
...,go słowa. o pr-~w
czenlu •·
techniczne ma.terialu - dOsko·
„dogod.zlla" naszej publllezno- era. organizacja. niepodległoAcio
aer filmu „Ulica Graniczna".
sytuacja. głębOko
nałe, - ka.żda.
ACi filmowej, że „dog:l'l.ziła"- wa? Film tego w sposób jasny
przemyślana, posta.cie filmu st.1.
wym~gom pra bynajmniej nie ckreśfa, Tak sa.
Przysl~;vie powtada.: jeszcze co istotniejsze ran.nie zarysowane, akcenty dra.
ktoby wd.ziwego artyzmu filmowego. rno budzi zastrzeżenie postać
111~ ten n'e urodził,
ma.tyczne silne, przemawiające
nieznanego mężczymy, rzucają
* • •
wszystkim dogcdZił. Przysłowie
do sumienia. i uczuć widza pro.
to stosuje się do niektórych„. Powyższe uwagi nie oznacza- cego granat w zalogę niemierst.o i bezpcśredn!Ą bez ta.nich
filmowych. Gdy ją., iż zwarty, artystycznie wyra kiego ckm.u, ostrzeliwująceg!>
recenzentów
•. sensacyjnych dreszczyków''.
mianowicie nkaZa.ł się nieda.. zisty 1 głęboki ide:irwo film A. wy,Jścia. " getta. Odruch rozpa_
Na. czoło zespołu a.ktOI1!kief'!
wno na. D.llllzych ekra.na.ch film Forda jest wolny cd bra}tów i czy? Akt żywiołowego współ,,Za. wa.mi pójdą ~", podn06ili usterek. Sł:a.bOść „u~cy Gra.ni. czucia.? A przecież pclska lewi. ŁaI!Jlnka uliczna. Hycle spod znaku =astyki polujq na ludzi, jak „Ulicy Grantmej" wysuwa 111ę
W. God1k w znakOmitej roli
. •
d . .
0111 za.rzuty przeCilw współauto cznej" stanowi jednak nie to, ca społeczna całkiem planowo i
krawca. Lieberma.n&. Ponadto
na zi1"e zwier.ęta„.
1'0'W1- scenariusza 1 reżyserowi, ie „pokazuje sa ma.to", a.le t:>, niea.nonimOWG organizowała ak.
/... Bohdziewiczowi, że pokazat że nie wszystko pok&Zuje jak eję zbrojnej pomocy dla. walczą wa.nie" wyjaśniające przynaj- w zdema.skOWaniu zła i w prze ·1ii.leżałoby wyróżnić J. Złotntr,.
mniej w speakerce, otwiera.ją. ·orwwujacej. likwidacji sztut:z- kiego we Vl'"TltSZającej P:reac.fl
,
„za dużo", bo i tajne na~zan~e ; ,,należy". Akceut główny, pl). cege getta..
Niewyrafny charakter ~sia.- cej i zamyka.jąi:ej „Ulicę Gra. nych „murów", z'!::udowanych Dawidka 1 T. Fi)ewskiego w ro
t tajną drukarnię, i przekrój stawiony na. tra.gicznej p :st:i.ci
prZez lud~:Jiójczą teorię hitlery- li szlachetnego cwaniaka. warczasów Liebermana (wspaniała. kreacja. da r<Swnież grupka. epizody~z. niczną".
lmrżuazyjnego domu z
zmu. Kłamstwem jest, że ludzi sza.wskiego - Bronk&.
•
•
•
nie ukazanycil bojowników wal
Et.
„grnnJca." narodowości,
Wytknięcie powyższych ma.n- dzieli
czącej Warszawy. DomyślM się
.•. „„ •.•.•••••••...•...........•...••.•..•••••..•.•..•.••••••••••.•••••••..••••....•••..••••••••.•... „ ••..••••.••••••••••••••.•..•.•...•..•..•.•...•....•.•••••.•••••...•.••..••.•••.•....••••...••..••.••••„ ••• „ •••.•••••••••..•••••••••••.••••"

Zal „za. mało". A gdzie -

ta.ją

TADEUSZ ZHEŃSKI (BOY)

BalZac przeciw Balzacowi
W ten sposób oglą.da. a.utom
ludiz.kiej" p. Marie
„Komedii)
B<>r w księ.żce ,,Ba.lza.c C('ntre
Ba17.a.c". Autorka 1ttwierdz.a., że
w literaturze franeuskiej nie
ma. dotąd krytyki literackiej z
punktu widzenia marksizmu;
pr6bujoel tedy przeprowad.z.i6
&Illll ią dzieł Ba.lza.ea. w tym
duchu.

Okupacja hitlerow~ka w Polsce. Nikt nie u·ie „nni dnia, ani go, •u
zamąci wizyta ludobójczych „gosci :
Gestapo lub żandarmerii niemieckiej„.

tl:riny", kiedy spolcój domu

«kupa.ej! 1 rozbraja.nie Niem.\a.ktorska Godikal) odsuwa. nietów i handel z treuhenderamt Ełusznie na. plan da.lszy i prze.
l wymarsz partyzantów itd. it11. słania osobę dzielnego bGjowca.
Ci sa.mf recenzenci ma.ją za. żydowskiego, Na.ta.na.„ W konse
awtadcmy
lłe A. l'ordcwi, że z kolei w fil kwencji widz mniej
lilie „U'tica Graniczna"" poka- i uważny, gotów się w filmie do
•IUlln•l•łlllflllllflllllllUlllllllllUIUllllllłlllllllllłlllllllllllll"lllllllUUUMHłtlłllllllllłlllllllltllll

Fabryka w Polsce Ludowej nie jest tylko i jedynie mie1scem
pracy: jest ona również miejscem roz rywki i szkołą. W świe
tlicnch fabrycznych wre dziś ożywione życie kulturalno-oświa·
tou·e, obejmuji:c swym :a.•ię,!!iem u·ięktzq ilość uczestników.
W d:ialolności świetlicowej je.<t prlo.~ony glówny nacisk na
sprawy oświatorce, na organizacj~ kół dnk~:talcających i samok5:r;t'1lceniowych, równolegle znś rozwija się i roz.<:?:erza d zia.
lalność artl'stvczna świetlic. Zn·fos:cza młodzież roliotnic:a gar·
nie sie o~h;czo do świPtlicowvch ze.< po1ów sceniczn.wJ.. inu·
zv·c;;1w·wolcalnyc/i i tanec:nych .•

Wśród

u:ielu wielkich i wainych rocznic: Mickiewiczowskiej,
Puszkin.01.nkiej, Chopinowskiej itd. - mija w tym roku róU>o
nież 150-lecie 1irodzin. wielkiego pisarza francuskiego, Balsaca,
twórcy powieści realistycznej, autora wspanialej „Komedii
ludzkiej". Pamięci znakomitego pou:ieściopisarza poświęcamy
recenzję najwybitniejszego polskiego „babakisty" - dr T. Że
leńskiego-Boya • książki Marie Bor p. s. „Balzac przecie
Balzacowi".

Punktem w~cia. jest tu -z i spo!8C'Z'llą p<>ds.rewk~ religfo,lwoluejonist.ą. mimo woli". Za.iarzticzy dobrze znanye.h, element jei so!id~rność z klasa.mi posia dy, ktr6e obwiesi.cz.a. SI} na
~poleczny „Komedtl<i ludzkiej". dają.cym.i; związki mfioędizy reli. 1vwkroś reakcyjne. W religii wL
Balzac pierwszy z powieściopl gią. a. własnością.. Daje filozo_ dzi konieczoość sp<>le-czną, hamu
&a.rzy da.je stosunkcm lud?.kim fię rządu: „Odkąd spoleczeń- lee, element porzą.d·ku, zabezpie
tło społeczne: widzi związki Rtwa istnieją., l'ząd był z.aws:zAJ ciwnje klas posiadających, z kt6
~mw gospodarczych u św:a_ 1 nieuehronnie ubezpiecz~n:em rymi on, Balzac, się solidaryzu
tem myśli i uczu~, id.ee wyra_ Jię bogaty® p:rzeciwk<> nbo_ jo. Dostrzega W11dy nowego spo_
stają.ce z gruntu materialnego. g-im". Widzi i sądzi kapitalizm, łeczeństwa, ale ratunek widzi je
Dramatyzuje pieniądz; jego bi- tę „najsm utni ejszą. z atrakcyj''. dynie w nawroeie wstecz: motwy i sz.alcństwa, jego chytro_ W•id•z i w spo-łeczeństwie grupy; narchia, h!:erarchia., prziywilej
ści ~ z.a.biegi. Ogarnia. całość charakterrzuje ludzi wedle ir.h starsze11stwa, ogranica:enie po.
piętnu„ d~ielności g_runt6""., og~nicz'_
widzi
tworzącego się wspólezesn.ego przynależności
życia.; OO.da puls nienawiści kla jakie z.a.wód wy-ciska na jedno_ me wolności myśli. ł.fa luJe ci·er
starcia, 'stkach, przeslaniają.c z~ola. :eh pienie, krzywdę, w!z~sk, ale je
przewiduje
r-owych;
znacz- COC'lhy i.ndywidua1ne. Wycz.uiwa. dyoe lekarstwo widzi w tym,
które miały przyjś6
Dli~ później. Wid:zi, pod pozora nich bezimiennych mas; jedno a.by ludowi da~ złudzenia; r<-a.J
mi he.seł wo.Jności, ueisk, które stka. staje się ·dla. niego wyra- n.a z~ioana. ?oli ma.s wydaje mu
·o zuchwa.lsze na.tury nie mogą zem interesów i dężnofoi maso_ się memozhwa. Jest głębok;m
„Motn a oszukać czł<l. pesymistą. „Ludzkość waha. się
vtJ"zyma6; pojmuje świat jako wvch.
ielki dramat &nergLl, która, wieka a.le nie 'dA się oszukać nie międizy dem a dobrem, ale
erużyta. albo tle zużyta., zwra intere~r>w zbiorowych" _ po- międ•zy :dem a gorszym". Bala si~ przeciw społeczeflstwu. wiada. I w tym jest prekurso_ zac wiid:zii świat 1ttatycznie, jest
Jaje społeczną filozofię zbro- rem Marksa., że bohaterem jego jeszcze z pokolenia Buffona. i
jest epoka i klasa, rn'e 7Al.Ś je_ jego poilzi11łu stworzeń na. stal<'
'ni.
nast\'P- dnoostka. ludzka. ł.fało wierzy i niezmienne kl-a•y, prilczas gdy
zrozumiał
13alzac
przywilejów w prz~.ćfek,, re.cze.i wlli zi w Ma~ks je•t już z epoki Dn rwi_
zniesienia
' wa
na nim wypad,kową. sił, dnją.cych na i ewolucji gatunków. Bal.
ws:r:Y'5tkiego
oparcia.
me nie wid ział ~e•:r.cze robot.nienię.dzu; walkę interesów, wy lń'ę oblriczy~.
Balizac, po<k>bnie ;i-ak Mark., ka.; widział jed~i<' rhlopa, pru
etlg ambicji, iparcie jednostek
grup społecznych ku górze. gardizi cze:zą. metafi zylrn.. Filo- gn!)cego Rię zrównać z m' e>"7lył w pewnym sensie prekurso ?;0fia. jego, daleka od płvtkiego rmń•twem; gdy Muks, żyjllcy
em „ma.teriialistycznego pojmo matell'ie.10.zmu, :r.aw•M wspnta o jrdno nokolcnir nAźnicj, w1
.Tak il zir' już nowe siły i nowe
:ania d.ziejów", ujęteg.o potem iP•t na. rzeczvw'~to§ci.
' ~y&tem naukowy przez łlfRrk~a 1\farks, rozumiał r,nR"7.{'nie zdo_ drogi.
Słl wem, Balzac chciał po_
Engelsa, który pi•ze: „BalZa.c hyc7.y techniki dla żyr i a. „?:y
a.uczył mnie nawet co się ty_ cie lud zkie roz.•zena się o ealą wstrzymać żye:e, ale życie ldpiało w nim i tryskało u niego.
zy szczegółów ekon: 1!1l.cznych, sumP r>!'ZC'zędwnego e1At•u".
„Całą. wit> rl zę sriofrr zn ą. t.rz<'ha Chciał hyć pisaTZem arystokra.
vięcej niż książki orszystki.ch
~wodowych historyków, ekono hy prr rroh ~ n-a nowr" - p!lwia tye.znym, a stał •ię pi•Rl"'t.em illn
mistów i statystyków owej e. da. Bnlznc. .Jak l"Óźniej dla ma•. On •am się dziiwił, że ze_
1
Mn rlrn:i. to11k illn Bnl rn rn oh•n- cemy, ~kładając.v jego utwnry ,
· ki".
Ale jest m'-ędzy Mal'ksem a wada rz rc zywi•to~ci i filoMfia c zyta;ię. je z zachwyt.em, mimo
lhlzaciem róimiea: Balzac poj Ol"'lrt:i na falda~h zdoln~ ~~ że b;vły w:vm·i erzone - przeciw
nuje walkę klas w tym sensie, oh_iiRnić i przeobrazić budowlę ludowi. Zecerzy mieli instynkt!
T klasa panująca nie omyli!
·,A je<1na klasa. chce 110 prostu ~P<lłe rzn:i..
nzyslrnć przywileje k1asy p'lś 1 Drn !!a rz~M klf'11-żki n rlOi mot się: wy.czuła w tym ooju~zniku
obroń c ę.
zbyt niebrzpicr.znego
·
k g-eniuRz
· ..,TR'"
za
'lrzednio, panującej, • nie
t<> w7.i ('te z Zoli:
•
.
tworzy„ nowy ideał zyc1a i wd rzło"'i rka może iM wbrew prze ' 1i„rt:v B~lzar. nie m<'!gł się dovm różni !ię zasadnicw 0 kon• niom teg")Ż r złowieka". T _ stać do Akndemii; nigdy, mim o
farksa, a. z toej odmi enme j kon Cl.ę.!ć ,..uzrgóln·ic mnie za ·nt c- nra1n1if"ń i ambie.li v1 t e j roier7.e
!'ie z - trtn ł posłem. K.ll.t!>Ji.:::vmi
·epcji d'Z1ejów płyną i inne r .~
;e~k"'Rł~, gily?. k'stw;h~rdrl zenia . i którego cbcfal być s;;erzyc'~l~m .
:lic~n rści.
•1~
.<on nz,]'f' aut<lr ' !Oe o 1.ą
Balzac rozumie znaczent'e śro niema l 7.n;1rłnie z prglailnm · nn '~'!'l'l;e~~il w•r::y 3tkie jego utwory
dowiska; widzi zależMść form twórc zość Bal 1,aca, którti wyru na. Indeksie,
Parod0<ksy te· wynik~.ją. stąd,
obycza.iowych od przyczyn mn ŻP łPm nicro17., k<'mentuinr jego
patety utwory. „BRl7.ar przeciw RR Im że gen ialn ~ ść ob•f'rwacji i phi•
terialnycb; odtwa.rz„ cznie lub ironkznie - całą nad rowi". T• tołni e . r zytnj ~ r HnL tvka ohr nq,Ów zas11wają. w cień
budowę ~ d c ową. i psyeh r.Jogir 7.- ZRC'1, m z po rn z oilnn•i •i\' \'l'TR <lrolo~if Balznra. On mówi .• w•
ną, w znoszącą. się na konkret_ ;l,enie. Ż<' eo ; nn(' ~o rrlo•i atil " r. jr, R. d z irło swoje. On prawi SW''
11:vm pocllożu; ż:v<· ; p nus?.;v i .;1>r- n ro inne~o mówi hg'> d zirło. iP kR 1J.1nie ,,zachowawc ze" , 11
ca. ś~i~le zal eżne od warunkó-v Kłóe:i ~ i ę; przv czvm r. zi eh rn clz.irło jego hn<'h11. rewolucją. Dr
mechanizm
obłudny
""'~ bije na głowę ant.nrR. R~l m~~ku~
cgz,-5tencji.
Bal~ ookaiz.u ie ekonomiczną, zać był, można powiedzi.e6, „re władzy, eizoi.z.m oosiada.nia. oo_

1

..

HONORARIUSZ BALZAC
trząsa

strupiesczałe

przeżytkn·,

krzyc•z.y o nowe formy życia dla
nQwych energii. Cóż stąd, że
Balzac - polityk jest wro~;em
myśli jako czynnika destrukcji,
k:edy jego dzieło jest jednym z
najtęższyc.h ładunków myśli, ja
po<lloż' no
kie kiedykolwiek
pod budowlę społeczną! Tę myśl
stwiercha autorka.
Balzaca Marks podejmie, u·
ksi!łżki jej nowo
110rzą.dkuje i wskaże
drog:.
ta tłumaczy się
Dwoistrść
Balzaca.
poniekąd samą. osoli~
13ę<1ąc dzieckiem ludu (dzi.adl!k
irgo h,rł 1·hłopcm i nazy~ał :>i~
Bal••11), Balzac wszedł w życie
w dob'e, gdy, po upadku Napu
leone., reakc;i.a świ~cila triumf.
Chciał b~ć czło wir ki em władzy.
Arv8tokrntyc zne formy życia,
Rtare rrdy, wykwintne i dumne
ko b~ty. mroki i parki ze stule
tnimi drzewami, wywierały na
'li ego jn ko na artystę nieprzepar
ty urok. Obdarzony nieposkru_
mioną.

wyohra źn i ą,

uwierzył

wre•?.c.·.e sam w swoje aryst<>kr.a
tyczne po<"h r dzenie. Ale dzieło
jego wciąż rozsadzało jego ten
r!eneje i płatało im figle. Nikt
tak jak on nie wy•magal ~atyrl}
arystokracjii Li mies.z<" zańsiwa,
których rzekomo bronił. Jak słu
sznie zaz nM' TAJ. autorka książki,
ipdyne hez z.a •tr zeżrń sympnty
cz.ne p ~ sta.cie w .ie :o dziele, to
.•wi republikanie z lat. 1830- 3ii,
:·epre:r.cntuj!).<',V ma.~:v ludowe. De
Bn.Jzaca (konkluduje)
ilukcj~
~ą. zawsze gen'.ialne i mówiące
Rame przez się. „r ·~ wiedzą.c o
tym, chcąc cz:v nie chcąc, autor
tego olbrzymiego dzieła należał
rlo silnej rasy pisarzy rewolutymi •łow o-· , wy
~yjn,~h". Qowiedzian vmi o Balzacu przet
Wiktora Hugo, kończ.y autorka
swoje wywody•

ROSNĄ

PORTY POLSKIE
•
W SŁUZBIE POKOJU

Na morze, na m0r20, na monlde odmęły
ipuszczatlly ładowne, ha.ndlowe okręty.
He straszna nam irłębla, nie etraszne nam burze,
rc:y polska bandera nad nami lśni w fórze.~
(Ewa Szelburg - Zarębina: ,,Pleśń marynarzy".)

Do chwłl1 obecnej pcriy polskie odwłedzlło blisko SO tysięcy sta.tków. Ilość ta, oczywl§cie, uleca coraz wydatnJejsrumu zwiększeniu„.
nlełylko naszymi JH>l'łaml
W Polsce Ludowej poriy q
z nich równiei wuy1tkłe bratnie kraje demokracji ludawej. OdnOl!lł 1łę to w równej mierze do Szczeeina-Swinoujścła. które ma.ją ogromne znaczenie dla Czechosłowacji, Jak i dla niemniej J>Ołęł.nei-o ze.9J)ołu portowego
Gdynia-Gdańsk, który .taje się portem bazowym dla nas
i dla państw zaprzyjaźnionych._

KM'2ystają

Istnienie port-Ow, łąnącyeh Polskę gęstą slecilł recularnych linii komunikacyjnych s portami świata, unl~ależnla
nas od międzynarodowej spekulacji kapitalłstycmeJ, od wrogich i niepożądanych wpływów imperialistycznych na kierunek rozwojowy ek!rl)ortu i importu, na handel aagTaniamy
demokracji ludowych.

W TYCH WARUNKACH ROLA GDYNI I GDARSK.A,
SZCZECINA I SWINOUJSCIA URAS'l'A DO NIEZWYKŁYCH ROZl\UAROW: SŁUŻĄ ONE NIE TYLKO SŁUSZGOSPODARKI
CELOM
SPRAWIEDLIWYM
I
„Mia.sto Gdańsk niegdyś nasze, dzisiaj - znowu nasze". ' NYM
Ale nie tylko Gdańsk. Neszą dziś jest również Gdynia, nasz PARSTW. ZMIERZAJĄCYCH KU SOCJALIZMOWI, SŁU
jest J~:>lobrzeg-, nasz jest wspa,nia.ły zespół portowy Szcze- ŻĄ ONF. PONADTO WALCE Z OBOZEM IMPERIALI·
cln-Swin<mj.~cie... Poli;ka sanacyjna mia.la 7,aledwie maleń
STYCZNYM, SŁUŻĄ OBRONIE POKOJU.„
ki lufcik na świat, demo.kra.tyczna P9lska Ludowa posiada
szer1>ko otw&rte, potężne „okno": 500 kllometrów monkiego
wybn:ria.
Jeszcze cztery lata temu wYbrzełe to f porty, zdobyte
dzieki bohatcr;twu Armii Radzieckiej i walcz~e«o u jej boku Woj:;;ka Polskiego p1-zedstawiały smutny obra.z wojennego
D~wladuj~ się o tych ~Y innych „wystą!>fenla~h"
T-niszczenia. Dziś - stanowią one obraz radosneg~ rooikwitu:
powołanego w ostatnich latach przez rząd USA „Kotwórc7,a inlajatyWa i pomoc Rządu, wysiłek klasy robotnimitetu do badania działał ności antyamerykańskiej" czej, światlc'Zący o Pl'łnym zrozumieniu zagadnienia mor!'kiemógłby czytelnik dojść do wnlo~ku, iż są to wystąple
go, spr:nviły, iż wybrzeże tętni rytmem pracy. Prziebudowa
nfa haniebne, ale datujące się dopiero od czasów niei r07lbudowa po~kich portów posuwa się wclą.ż na.przód.„
sławnej prezydentury Trumana.
To przekonanie byłoby jednak niesłuszne. Oczywiście, „Komitet clo badania. działalności anłya.muykań
:sklej" „jako ta.ki" jest Instytucja nową. lecz ~ątków
„komłfotu" (na.t1•ralnie nie w tej :samej postaci) należy
szukać w okresie grubo dawniejszym.
Siady tej „działalności" spotykamy np. w pierwszych latarh naszego stulecia. Do.~wladczył Ich na swd
skórze znakomity pisarz rosyjski. twórca realizmu so·
«'jalistycznego w sztuce-Maksym Gorki. W roku 1906
Gorki, skompromitowany swą rewolucyjną łw6rczośdą
w O<"Zarh władz carskich. zmuszony · był - celem uchrl'flienla się od groźnych represji, udać się na tuła.cz
kę, poza gra.nice Rosji.

Nie jest to bynajmniej dzieło rąk 211wodo11"ego artysty. T•
wykonana przez robotnika - Mmouka. W Polsce Luńo
u•t-j poprze:i liczne wystawy dziel artystóu,~ariiatorów i konlwr·
sy ludou:e odkrywa się coraz u il;cej talentóu'. ukrytych tdród
ueroldch mas pracujących. Samorodnym arty.~tom uzdolnionym w d:::it>dzinie rzeźby i małarstu•a - zapewniają opielrt
I pomoc Państwou1e Ogniska Kultury Plastycznej.
rzeźba,

Z"~d;·;~;i"MAKSYMA"'G'(5RKiE'GO

~ OD~UOOWA I'

~/.POLSKIEJ ~LOTY
H-ANOLOWEJ

ny był jednocześnie 1 przeciw ko Mikołajowi II, zdrajcy in
teresów Rosji ! przee!wko dra
pieżnym zakusom wilhelmow
skich Niemiec.
W czasie agitacyjnej podró
ży po Ameryce nadeszła wia
domość, że Francja wyraziła
w końcu zgodę na udzielenie
pożyczkd rządowi carskiemu.
Gorki odpowiedział na to
pamfletem „Przepiękna Francja".
„ w:elka Francjo, ty, która
ong: byłaś hegemonem kultury świata - pisał w tym pam
czy rozumiesz całą
flecie nikczemność twego czynu?"

„Gorki - czytamy w mono gę drapieżnej plutokracji ?Le
Pamflet wywołał burzę pro
grafii o Gork'.m Ilii Guzdrie- mieckiej. Dla współczesnego
Pow!adac!e panowie: „Stanf:
wa - wyjechał za granicę czytelnika za cesarzem Wil- testów we francuskich gazeprzez Finland1ię w styczn:u helmem stoi „ftihrer" Niem~ec tach burżuazyjnych. Profeso- l!śmy w obronie Gork!
rowie-, dziennikarze, mężowie_ gdy siedział w więzieniu,
faszystowskkh - Hitler. ·'
1906 roku:
Oto w:żerunek tego, jeśli stanu prześc:gal'. się w wyra on ..."
Dla rządu ca:skiego w zwią
zku z przegraniem wojny z .Ja moż.na się tak wyrazić, 1zie- żaniu swego oburzenia temu
- Byłem dobry dla ciebie,
rewolucjoniście. który z tapo nią był to okres stras-iliwe 11.icznego kretynizmu:
a więc - win'.eneś mi odpla
„Jego cesarska mość wesz- kim brakiem szacunku ode- c'.ć za to wdzięcznością! gri kryzysu f:nansowego. Zagadnienie, cr.y rząd u trzy.11a ła mocnymi nogam: istoty pe zwał się o Ich ojczyźnie. Fran słychać w waszych słowach.
się przy władzy. czy po~raf: wnej tego_ że jej pałac zbudo cuti - p'.sal: oni - zachwyca Nie odczuwam jednak wdzię
znaleźć w sobie nowe siły, by wany jest solidnie. Postać je- li się przecież utworami Gorczności, dobroć z.aś was7.ą. pa
rzucić ie na stłumienie ru- go cesarskiej mośc: ogromnie kiego. czynili starania. by nowie. uważam 7.a nieporozudostojeństwie zwolnić go z w!ęz'.enia, lubina
b.vło zyskuje
chów rewolucyjnych,
mien'.e ...
związane w dużej mierze z za przez to, że cesarska mość nie li go, a on odpłaci! im taką
Z punktu widzenia 1drowe
Pew!en
1 IX 1939
1. 11947
gadn'.eniem, czy Europa po- zgina nóg. lecz chodzi. trzy- niewdzięcznością.
przypomn:ał so- go rozsądku powinni~c'.e, pawyciągn!ęte dziennikarz
ręce
może rządowi carsk:emu. Dla- maiąc
t~go w od~wie,dzi na g~at1.1la wz.dł'.lż ciała, i nie_ porusza b:e nawet, ~e za ~ilet ~a nowie. życzyć sobie, bym siecudzoz1emcow Gorki pu- ani 1ednym członkiem tego przedstawienie sztuki Gork1e dział w wię?.'.eniu Jak na iczę
c.ie
Sl~!!.a curaz d ~ lej w nmrze l oceany ob~łui;a żeglu~owa
w Europie odezwę: - ciała. Oczy są też nierucho- go „Na dnie" zapłacił 50 fran ściej i jak na id lu że.i: gdy pro
blikuje
Pf"lsltkh portów, wuasta flota, powlększP•v się D crraz nowe
testuiec:e z teczo powod~i. pro
pien'.ędzy rzą- me; takie właśnie być powin ków.
dawajcie
„Nie
jcdnDSt!ii. spływa.ją na woot: pierwsze w hif'tl'rll stdl=i p~l
ale mnie
szę ml wybaczyć.
ny oczy !stoty prostolinijnej
nr-m?r:kie. 7bud1>wane w Pol!ce, pol~ka flctylb r~·backa do W: rosyjskiemu!"
Na te wszystkie skarg'. Go» śmie~z.v t:ikie zachowanie.
Departament policji zacząi która przywykła spoglądać w
pr.:eln:a<'za plany 1>ołowów morskich.„
ki odpowiedział artykułem: wtedy za pośrednictwem am- przyszło~ć".
JPste~mv bowiem wroga~
.,Do pp. dz:ennikarzy Francji"
Porty polskie, połączone dziś ze światf'm 3'> linia.mi re- basady carskiej w Ameryce e
Maniak maszeruje:
jei to nipl)•zeiednanymi gularn3•r.1l docierają do liC'Zllych portów Europy. Arne yld r.ergicznie przec'.wdział~ć a„Zapomałem się z tymi ge.i ~tPn-i te1rn oe wien
„Jego lewa noga podnioshl
Fln. i Południowej, Afryki i Azji. Tonaż polskiej floty hl'!D- gi tacji Gorkiego.
w ślad za nią zerami krasomówstwa, które
się do góry I
dl~wf'j przekr<X:zył o przeszfo 50 procent tonaż przedwojen Dalej, panowie, mó•\•ic;e JeJei:zcze przed przyjazdem prawa ręka wleciała na wYSO wytrysnęły z waszych kala11.~'. :O:rspół flOrtPwy Szczecln-Swinoujścle podwyższył w Pol- Gorkiego urzt;dnicy wydziału kość ramienia
man.y w odpowiedz' na mój szcze· ,.Lubimy Gorkiego, a
sce Lud<mre.j c:vfrr przeładunków z 40 tysięcy t. w r. 19~6 do , <'migracyjnego na żądanie am
- Ba-aczność! - zakom':'n artykuł o pożyczce. udzielo- on ..."
3,2 rTILION'ÓW TON w r. 1948.
Panowie! Powiadam wam
basa.dy studiowali jego wystą derował Król Noga i ręka nej Mikołajowi Romanowopienia, sta.rając się znaleźć w momentalnie wróciły do swej wi przez rząd finansistów fran szc1.erze: dla urzclwego pisacusk'.ch po to. by urządzać w rza I socjalisty m'ło~<' bnur•
nich coś sprzecznego z pra- poprzedn'.ej pozycji.
- To się nazywa swobod- Rosji krwawe egzekucje. są- ~<'Oil' .kst gleboko ubliż:o.iara!
wem amerykańskim. które za
Mi>m n11dzlril'. ze tł' sio~::\
branlało „anarchistom" wjaz- na dyscyplina członków ciała. dy polowe 1 wszelkie !nne \
du do Sianów Zjednoczonych. Dysc~plina działa niezależnie ~walty . Z'lp07.nalem się z ar- 1 zupełnfe doldndnlf I raz na
To Im się jedna.lt nie udało. od świadomości. Wymach gumentami panów ! - nie zaws'ie okre~lą nasze wza,jcm
I ne stosunld".
I \'\'ówczas a~l'ntura carska. w noy,1 wywołuje automatyczn;e gratuluję.
rrraz! „„„ .. „„.„„,,,„.„.„„.• „.„.„„„„„„„„„„... „„.„„.„.".„„„„.„.„.„„.. „,„"'""'""'""
Ameryce wszczęła uporczywe podn!esienie ręki
starania, zmll'naf~l'e za wsze) Mózg nie odgrywa tu żadnej
, ką renę do skomnromlti:>w11nla roli. To wprost cudovroe."
li •••
Czy ten obraz nie !est nam
'Gorkieyo w buriua.z:vjnych ko
doskonale znany?
łarh repuhlikl.
Poza reprezentacyjnym'. k1>11 objęła nietylko m Łódź, :ile 1
Iluż jeńców hitlerowslach
W tym czasie Gor1<i napisał
,Matke". sztukę ,.Wrogowie", jakież mnóstwo Niemców, lu- certami w Filharmon;i Łódz- województwo łódzkie. 20 kon·
s::;kice „W Ameryce" i c~ly dzi • automatów na pytanie 0 kiej; których rzeczyw 1śrie bv · certów dla doro~łych '. 'l'lłO
S?erep, satvr:vcznych oamfle- motywy ich działan:a. odpo- ło niewiele dowiaduiemv się dr.ieży szkolnej - oto 1•·1•s le
imprez bogaty dorobek rt--.•a!;,t·. •·r •
wiadało tepo podczas prz:es!u :ż działalność sekc.i '.
tów pt. „Moje wywiady".
na wyja zdowej orkiestr Fi!h ~ r1no
Chopinowskiego.
Wśród tych ostatnich wsoa chania : „My nie powinn:~rn:v Roku
niały jest pamflet na niem(ec my~leć Za nas myśli fi.ihrer! szczęście nie tvlko do nich s 1 ę nii Mlejskie.i I E.ód zk:e1 OrW ten sposób po?a obraw- ograniczała Sekcja impr<>Z·"'· kiestry SymfonicmE>i d r. Panapisany w
ki imperializm
Tomaszowa - M~1 7 •
formie „w:vw:adu" autora z mi Niemiec wilhf'lmowskich wa, lak się okazu ie. 1okv'1ała bianic.
cesarzem w:lhelmem II i za- zary~owuje się 1uz naibar- ponadto ładnego „kaw:illn" P'.otrkowa . Kutna itd. N!e
tytułow::iny: .. Król, którv trzv dziej smrodliwe. tęne ~ hanie·- roboty ..c'.chei" nle reki -1mo- trzeba dodawać. 17 w w :iu:l,bne ziawisko. jakie kiedykol - wanej af'szami upows7.ecnn·a cie prow•nrinnnbP bvh• 'k 'F:
ma swói sztandar wvsoko"
k11)• ;1rnl·
Chociaż w tym sat:vrycmvm wiek istnialo na ~W.ecie - fa .iąc twórcznś<" Chopina w~rńcl kim ''' "c'l'lr7.<'0;Pm
o -1 •1ń ·eh
naiszerszyrh rzns7 oracn ·•1n · · nvm rlla wy7Pi
..interwiew" Gorki ob.., aża i- ~n·7 rn
pr,-.o:t)'1W innym n :eco później n~- lc7vrh (w P•)~7CZPgólnv~h "a rnia ;:I •v1>.a racl'Pm
niemiecstotę imp 0 riaEzmu
kiego w jego wczesn.1·m sta- nisanym pamflecie. w „L'.śc' e khdach pracv oraz wśrM u wimwrh knntaktńw 2 wi 0 l:·:ą
d:um. kiedv to jes1cze krzy- do monarchisty" Gorki d"mas cząrei ~ie młnd~i 0 7v iw ~all k1 rnuzvką svmfnn'crną.
fak nas informuja. "'' 16dzwa jego rozwoju S7.}a w górę kuiP dażenia imperialistycz- na .. Bałtyk") Zorg:mi7.n ...,·„r,n
dziP.ki rosn::icym silom wy- nvch Niem'.ec do uiarzmlenia m :annwicie 3R ::iudvci' ch0pl kich ohrna ch Rokn l"'hon i n~w
twórczym Niemiec, to jednak . Rosii zaprowadz~n·a w nie.I nowskich dla uczniów ~z'tclł skiPcw :ma idnia sie ie•zro, „ ·1r1
zaiste jak w jasnoW:dzpniu I na!Pż„te~n porządi:u". a je- łórt >.kich . 11 - dla ló.i 7 k „h ·n!' pozvcje knnrnł , ,;," na
' "Tzes:eń i p?7,"1 -i~rnik br.
autor .i akby pok:·n uje nam \~I dnoc1efoiP v.:vkr·V"lfl. ~st~iPnie "nh,.,tników.
l!Pwi.~aj"ce się coraz bardziej porty polskil' są coraz
we · I n °1brze ur.z vniła łód >.k :i >r l' r• nnc„rtv tp 0rlhP"a ~: e 7.an•rm' ""klPl
postaci SW" '?" .mterlPkut•'ra' agenturv
bancle·
różnymi
poo
llrzn" ~.j 0>dwiNh:me przez statki płyną-0e
- mqnialrn równ ' 0 :7 ' ~J11 ~e "'rątrz Ros.i'.. ka~ńw ludu r" . <1" 'rnorezm.v;i R ,:tu C !1r; , - równ n w f,nrl ;r,; iak i N worar.ti. O!D cl::inl(terystyczna „kolejka" do pcrtu gdańskie.Ko : ws~ól~zesneg? z~óje<;kiego im <.v• •ki<' 0 o. woln~śc: Ro 0 ia':1
n~„ ·~ kiego i ~ akc~ą Uf'•'W" "0 c-h ie wódzhJ11P łódzkim
tworczosci Chooma
er1alizmu mem:eckie20. sru- 1 Pamflet Gork1eo110 \\\l'lllleno 1n:erua
okr1>tv nhcP. r.zeka.ia w _oironku" na. wJa.zd do Dor~u.
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m. Kutna

Przed wyzyskiem bogaczy i spekulantów
br~ni

masy pracujące pomyślnie rozwijająca się ~półdzielczość

Są jednak i takie spółdziel kształci się przede wszystJednym z najważniejszych 268 członków, a obecnie jest dzielczość rozwija się szczezada11 spółdzielczości poza ich 1087; w Zduńskiej Woli, gólnie dobrze należy Toma- nie gminne, gdzie skutkiem kim księgowych Gminnych
kierownictwa Spółdzielni i instruktorów
zwycięskim współzawodni- w 1947 r. było 1689 człon- szów, Kutno, Piotrków, Lo- niedbalstwa
ctwem z elementami kapita- ków a obecnie - 3015; w wicz, Zduńska Wola, Kon- powstają straty. Do spółdziel nrganizacyjnych.
Powyższy. bardziej ogólny
ni tych należą: Ruda Malelistycznymi, jest niewątpli- Żychlinie było w 1947 r. - stantynów.
przegląd rozwoju
Dużym osiągnięciem mogą niecka - pow. Końskie, Rdu aesztą
wie zaopatrzenie mas pracu- 427 członków a obecnie jących miast w artykuły 1500. Tak samo w Moszcze- się pochwalić spółdzielnie, tów, Plecka Dąbrowa, Łanię spółdzielczości w naszym 'J/O
nicy, Opocznie, Wieluniu i in które w 70 przynajmniej pro ta, Oporów - pow. Kutno, jewództwie pozwala nam
codziennego użytku.
Spółdzielczość zadan!e to nych miastach. Proporcjonal centach przejęły zaopatrze- Okup, Buczek i resztówki dzisiaj w Dniu SpółdzielczoKO.MU WINSZUJEMY
pow. ści stwierdzić, że praca w
wypełnia, starając się przy nie do tego wzrastają i o- nie miasta w mięso i tłu- Giełzów, Buczek Niedziela, dnia 3 lipca
pomocy szerokiej sieci skle- broty poszczególnych spół- szcze. Wymienić tu należy Łask, Góra św. Małgorzaty tym kierunku rozwija się po
1949 r.
pów dotrzeć jak najbliżej dzielni i tak np. w Aleksan- spółdzielnie w Moszczenicy, - pow. Łęczyca (622 tys. myślnie.
Dziś: Marka
Wiemy 0 tym także, że ma
konsumenta po to, aby za- drowie obroty spółdzielni tył Piotrkowie, Końskich, Opocz strat), Ozorków, Chąśno ---opow. Łowicz, Brużyca Wiei·
WilNIEJSZE TELEFONY opatrzyć go w artykuły ko za pierwszy kwartał 1949 nie i Łowiczu.
Na Kongresie Lubelskim ka - pow. Łódź, Paradyż - my poważne jeszcze w tej
r. są wyższe o 6 milionów
pierwszej potrzeby.
~ow. Kom. .M.. o. - 22
Miejski Posterunek M. O. - 33 Dokonane w Polsce Ludo- zł. od obrotów tychże spół- Samopomocy Chłopskiej w pow. Opoczno, Sulmierzyce, pracy niedociągnięcia. Wiereku 1944 wysunięta zos.tała Brzeźnica - pow. Radom- my, że nie wszystkie spółwej przemiany ustrojowe i dzielni za cały 1947 rok.
~tras Pozaru" - 41
go~po~arcze ~ostawiły przed Już tyl_ko te dane •. świad- prz~z chłopów konieczność sl~o, ~łuc?ó'Y - po":. S~ier: dzielnie zaopatrzone są w do
:::!!w'!1;!!:na~:::
o duzym rozWOJU spół- organizowania na wsi po- mew1ce t az 14 społdz1eln1 stateczną iloś6 towarów, te
Prezydium Pow. Rad
1 Naroel społdz1elczośc1ą nowe zada- czą
obsługa klientów nie zawsze
nia i stworzyły jej dzięki o- dzielczości na terenie nasze- wszechnych spółdzielni gmin w pow. Piotrkowskim.
- 10'.I
W związku z tym istnieje stoi na wysokości zadania,
Pow. Zakład Elektryczn7 - s2 piece i pomocy Państwa o- go województwa. A przykła nych „Samopomoc Chłopgromne m'Jżliwości rozwoju. dów jest daleko więcej. We- ska". Spółdzielczość samopo- ogromna potrzeba szkolerna że nie wszystkie komitety
Urztd Zdrowta - 91
i pracowników członkowskie właściwie pra:.
Polsk1 Ozerwon1 Krzrt <POK) Jak przedstawia sję roz- dług obliczeń, obroty spół- macowa powołana została do działaczy
wój soółdzielczości na tere- dzielni na 1 mieszkańca mia obrony interesów mało- i spółdzi elczych. Centrala Rol cują Wiemy, że braki te
- 89
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Ubezpiec"alma
można
te
braki
że
sprawę,
t~
doceniając
Chłopska"
?1oc
i
bogaczy
wyzyskiem
Pogotowi~ s~nttarne PC~ _ gi) Co szósty mieszkaniec mia wynoszą 2.000 zł. miesięcz- przed
Spółdzielnia istotne potrzeby, prowadzi usunąć.Stanie się to wtedy,
sta na terenie naszef!o woje- nie. Wynika z tego, że spół- spekulantów.
Urztd &epatrta.cyJnJ _ 1111
jest członkiem dzielczość przejęła w dużym gminna „Samopomoc Chłop- dwa ośrodki szkoleniowe w gdy troska o . pomyślny 1ozrow. Zakł. Ubezp. WzaJemn. 01. wództwa
Narutowtcza nr. W-tel. lOd Powszechnej SJ>ółdzielni Spo stopn'u zaopatrzenie ludno- ska" stała się na terenie gmi woj. łódzkim, a mianowicie wój Spółdzielczości stanie
ny - dla chłopa, podstawo- w Gt'zymkowej Woli i Ko- się ~prawą wszystkich obyApteka „Pod Orłem·• - 106. żywców, w Pabianicach zaś ści w naszych miastach.
lumnie. W ośrodkach tych wateli.
h . 'ł- wą komórką spółdzielczą
kt'
· t
co czwarty m:eszkanl.ec jest D
Walenta Apteka Nr tel. 7
. . \ ----------------------oryc opo
O m1as W
•
•
,
•
Cb'l.ciMk&, Apteka Nr tel. 52.
dzielczość rozwija się najle-1 Obecnie mamy na terenie
członkiem społdz1elm.
Ogólnie na terenie nasze- piej należą Pabianice. P.S.S. województwa łódzkiego 240
K N
1 0
go województwa mamy 26 „Społem" zrzesza w Pabiani Gminnych Spółdzielni z iloKino „Polonia", przy ul. Spółdzielni Spożywców z ilo cach 11.075 członków. Obro-'. ~cią 1172 sklepów. Wyróżnia
zakończony
Te.atr~lnej nr 1, ~yświ~tla ścią 396 sklepów i 55.700 ty za I kwartał 1949 r. w pa Ją się dobrą pracą spółdziel
W sali kinoteatru „Polonia" Szczelnie wypełniający sal~
dz~ś. film produ~cji an~1el- członków. (Nie wliczamy tu bianickich spółdzielniach sta nie w Tuszynie, Z"ierzu, Gał
skieJ „Renegat , -początek danych dotyczących miasta nowią już 50 procent obro- kówku - pow. Brzeziński, odbyła się uroczystość zakończe- rc'<lzice, nie wiedzieli co więreJ
Łodzi). Ilość członków spół- tów rocznych roku 1947. W Kutnie, P:ątku - pow. łę- nie. roku szkolnego lLlatki• pocimviać, czy dekoracje, czy
seansów o godz. 19 i 21.
chóry, czy orkiestrę, czy też ze
dzielni w porównaniu z 1947 Pabianicach znajduje się o- czydd, Zdunach - pow. ło- w Zychlinie.
k I sr .. k"1 W"kt spoty taneczne. Jak w kalejdoD
Redakcja ł Administracja r. wzrosła nieraz w tym sto- becnie 46 sklepów spółdziel- wicki, Skrzyńsku - pow. 0~ ~r skopie przesuwały się przed oczy
pow. d 1 yr. sz ·o ~ iwms
„Głosu Kutnowskie1?0" mle- sunkowo nie długim okresie czych czyli o 17 sklepów wię poczno, Lututowie a wyczerpuią7e sprawoz an:e rna w ,1.„ 1 •. ">.• ,_, ••, 1„ 1 ,.1 Ś\\':e!.e
wieluński i Rawie Mazowiec
ści sie w K11tniP nr7v ul Na- czasu wielokrotnie n. p. w cej niż w roku 1947.
ze stanu orgamzacy Jncgo, wy. reflektorów na tle zmienia· ce·
Do miast w których spół- klej.
Głownie, w roku 1947 było
rutowicza 2, tel. 217.
.Ją J
··
chowawczego, naukowego i ma. · d
terialne.,.o szkoły i w oparciu 0 się ekoraCJJ, ~ i·py m1'Jci:m~1~ :·11 dr•yslO\\, k,0.\ciJ nclli:·. ••
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około 300-tu.
liśmy
n?·
sprawozdania
tego
ana~izę
· ·
· ł Aczkolwiek
kresl1ł plan pracy na roK ł949; 50. trudno
przyznac m1e1sce. ze
Po sprawozdaniu nastąpiło uro1•. zg l\cl11 11a o~ol •1 t v.; •C'l.d po .
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N~wic~a Wa~~ prz~ważme z dzieci klas V i VI)
Dnia 2_9 czerwca odbyła się tu~j~zmu i dynamizmu mło-1 me ra.sowe sztuki, k~ór~ by ~tawicieli mł~dzie~y, kobiet 1 ~rło~cw~ka :.n~a,
1 esze
zyman, orkiestry mandolinowe 1 - P:i.
.'
posłuzyły do podmesien·a i gospodarzy sredn,orolnych. a'. ~c or~
w Kutme narada aktywu dosc1.
O tych sprawach 'powinien rasy trzody chlewnej i by- Na zebraniach wyborczych sk~ J.ozef 1 ~zepecti Jer~y. \\-! maza, oraz zesprJlu bale!< wtop
wiejsk'.ego PZPR. Na nara· członkowie winni się swo- im~e7iu ~a u~zys ~?'w·t zl~g,~ - Podgórskiej. Wzruszający był
dę przybył z ramienia Komi- pamiętać każdy członek spół dla na wsi.i.
0
rr.Clmt!nt, gdy po p1ękne1 in<renie~ o~s 1 ~~p·
zarządy bodnie wypowiedzieć o bra- ~z. ~
Nowowybrane
tetu Centralnego PZPR tow. dzielni składając swoją kart
- zacii cpracowanej przez fwHnc.
arzą ul ow. d
i komisje rewizyjne muszą kach i niedomaganiach na- ~~Je~~
Werfel oraz z Komitetu Wo- kę do \jrn wyborczych.
1 1
hza wską, grupa barwnych żmwia.
jewódzkiego PZPR tow. Wal Wiele uwagi poświęcono energicznie przystąpić do szej spółdzielczości dla wzmo p ee ' wrięczy na~roDy
org~nSzachy Jnąk. 0 · eKm o- r~k 1 siewcow wręczyła gospoda
rakc_ę
komitedziałalności
żenia
pracy.
swej
omówieniu dotychczasowych usprawnienia
czak.
.
uras rzuwt-· ~z k~łY ar t ~s t yczme
uc ors iemu.
ws iemu
. zd a~~yc. wy tów członk owsk.ich .
. lń: któ, N"ie ~ogą Się
. ,_ sp.ółd zie.
.
. doc1ą~1ęc
wy ko.
Komitetu
_ I przewodn.
Józef
P o zagajeniu referat o za- me
Usunąć bezwzględnie z Rodz., gorąco zachęcał młodzież r.any. 9t1tm.ec d?zynkowy, ~ 9:Y·
daniach Gminnych Spółdziel r_e m;iszą Jak na]szybcieJ byc p~d~, ab~ komisJe reWlZYJne ru_e badały na- władz spółdzielczych boga- de dalszego wysiłku w pracy i ch~\\.a\~Com w1ąza nk1 kwtalow.
. . .
ni „Samopomocy Chłopskiej" likwidowane.
Cz_ęs_t_okro_ć sp_ó~dzielnie idą przykład ksiąg,_ czy rachun- czy wiejskich i ich pomocni v.ręczyl nagrody: Ologowskiej 'f~~z.en l' wywa_rł doskonale ro~
wygłosił I-szy sekretarz Komitetu Powiatowego PZPR po hmi na~mmeJszego opo- k?w. .zromnuałe jes_t bo- ków, ludzi nieuczciwych i Annie, za ofiarną 1. bezinteresow ~~. e"'a~y 150.ci~ oso.bo"l'."y char
ru, sprzedaJąc wódkę, czy pa wiem, ze brak kontroli spo- nieudolnych zbiurokratyzo ną pracę na stanowisku kmdtki p,d bn!~1tą - P1erzynsk1ego.
tow. Kuras.
żei1skiego hufca ZMP Przyby. Cal::isr wyko~anego programu
Referent omówił szczegóło pierosy, a nie zwracając do- ł~cznej musi wpłynąć ujem wanych i karierowiczów.
szowi Zdzisi. Kapesow'i Stanisl dał3 c.br:.t1 wysiłku w pracy grv
b
Prze rowadz"ć
wo nowy statut Gminnych statecznej uwagi na zaopa- me na pracę spółdzielni.
Spółdzielni i J·ego znaczenie trzenie wsi w towary, które Uaktywnić się muszą rów- ścisłej ~cnAłpria wy _ory "". i Sołoniewic~owi .Terzemu za o·~ na nauc:zyc.el~klego i m!odzieży
cy z mnyrni
-,,.Kom"t
·
· t 0 t. me
. · · do 11:łę
. ' tot ez wzruszeni
.
cz fiarną pracę w ramach samcpo. szk<JlneJ
demokrat
i e t Y Skl epowe, stronnictwami
,
po t rzeb ne J e d nież
dla dalszego umocnienia pla s..,„ J·eJ· is.
b1 rod_z1ce ~pus~czaJą~ sale priy
mocy koleżeńskiej.
L ~
cówek spółdzielczych w o- ną z naJwiększych bolączek ktorych dotychczasowa sła- nymi Stronnictw
rzek~h sobie, ze zwiększą swą
.
. .
e~ u oparciu 0 masy mało i średnio na tym odcinku jest złe za br. działalność wynikała w m 'oraz chł
opami bezpar- Po k~ótkieJ przerwie nastąpi. troskę o szkołę w roku przysz.
d opatrzenie niektórych spół- być może z braku instruk- t ~
1 eh hl , M,
ł>m
la częśc artystyczna
YJnym1.
. ś . ń w·
ks 1 j" i
. ł
ro ny c opow. owca po d . 1 .
.
mą_ czł_OJ?WYJ~ me .
kreślił, że dzisiejsze wybory ziem .w m3:teri~ y ~e. ty - c ,1
do Gminnych Spółdzielni ne: Wma lezy r~wmez cz~ k~w komitetu było r?wm~z
pod ha- ŚCIOWO PC? strome _Centrali n:1e.dostateczn~ pow1ązam_e
muszą się odbywaćwładz
•
~
si~ z masami członkowskispół TekstylneJ w Kutnie.
słem oczyszczania
D iś · t · d · 1 d · , , ..
.
. . .
Palącą sprawą jest zaopa- m1.
dzielni z elementów karieroz Jes me zie a, z1en CJl ~ngielskiej pt. „Renegat"- I znana dobrze wszystkim or
Poza !Y.m społdz1elnie w1_n
wiczowskich i bogaczy wiej- trzenie spółdzielń w smolę,
Ci, którzy wstają w nie- kiestra ZZK. Wstęp dla
skich. Tow. Kuras poruszył bardzo w tej chwili na wsi ny zwroc1ć uwagę_ ~ odci~ W?lny_ od pra~y. Poz:iyślmy
nek kulturalny wsi i "". pla- więc Jak _ułoz_y~ . s?bie wy- dzielę później, skorzystać starszych tylko 50 zł, młorównież wiele niedociągnięć potrzebną.
Wielkim zadaniem jakie nach ł'ra~y uwzględnić to ~t~~z~~~ ; ;r~~~~-J skorzy- mopgą z poranl~u o g~dz. 11. dzież płaci 30 zł..
i bolączek z dotychczasowej
. :z~puszczac nalez~, ~e _Tym ,wszystkim natotaszków"
Dla rann eh
stoi przed nowymi zarząda- zagadnienie.
działalności spółdzielni.
Jedną z najważniejszvch mi spółdzielni jest kontrakta Podsumowania dyskusji proponujemy ó -'ś~ie do ki- dzis1a_J pogoda nareszc~e się miast,, ~torzy lubią p~zespraw wysunię~ych w dysku cja trzody chlewnej. W roku dokonał członek Komitetu na. w salt kln~ Polonia" ubstah 1 0 dgoddz. 15-eJ bez .s~zen i swobodę radzimy
0 aw_y prze
~szczem przy JU~ rano spakować przysło
sji, która wywiązała się po 1950 w powiecie kutnowskim Centralnego PZPR tow. Wer przy ul. Teatralne'.' 1 · ·
referacie jest sprawa uaktyw zaplanowana jest kontrak- fel, który szczególny nacisk godz. 9-ej rozpacz J a sJiuz ~ będziemy na wielką_ zabawę w1ową „wałówkę" i pójść,
orgamzow~ną lub pojechać do lasu nad
n ienia kobiet, których rola tacja 18.840 sztuk, a na P?łożył na aktywizację ko- ranek filmow . tena ~il~ ogrodową.
d · przez koleJarzy kutnowskich wodę, by w ten sposób spę
nie była dotychczas docenia- pierwszy kwartał 4.620 sztuk biet w pracach spółdzielni tu jest bardz~ · k
na przez zarządy spółdzielni. trzody chlewnej. Wojewódz ora~ omówił cele i zadania wynosi tylko 25 ~~aa~!z/s~ w pa~ku „Wiosny Ludów'.'· dzić niedzielę na łonie naAżeby wszystkie zadania tw<> łódzkie zdobyło w ro- stoJące przed wybieranymi kie miejsca, bez okazywania Do tanca przygrywać będzie tury.
spółdzielnie mogły wykonać, ku bieżącym pierwszeństwo d_zisiaj _zarządami spółdziel żadnych legitymacji, czy in
konieczny jest jak najpełniej w kontraktacji i musimy je m gmmnych Samopomoc.: nych uprawnień. Wyświe
tlać się będzie film produkszy udział kobiet. Kobiety utrzymać w roku przyszłym. Chłopska.
Na zakończenie obrad ze- ~~~1 ~ue~•!!*~!'!!~~~=~•!!WWW!!!!!_ W ramach rozgrywek finało. , cie gry Należy zaznaczyć, ~e
najlepiej orientuj ą się jąkie Mówcy zaapelowali d<> akwych o wejście do kl. A LOZP \ decyzja o rzucie karnym nie wy
towary są potrzebne, a ich tywu, aby do tej akcji przy brani podjęli jednogłośnie
udział w Komitetach Sklepo stąpił lepiej, sprawniej i e- uchwałę w której postana- ,,GłOS KUłHOWSkiu rozegrany zostal w Loozi dnia szła bezpośrednio od sędzies;c
2fi bm. na stadi~nie w . Park~ Lu., głównego, lecz od jednego z sę
Kontraktacja wiają:
wych i zarządach uzdro- nergiczniej.
dowym mecz piłkarski pomiędzy dziów bocznych. KS „M.I" zlu·
Przeprowadzić wybory do W
wi pracę spółdzielni. Ko- jest wielkim dobrodziejPodokrę5u ży ł rrotest, który mamy nad z ieję
mistrzem kl. B.
6
również stwem, ale trzeba o tym mó władz spółdz ielni gminnych
potrafią
biety
Uwaga! Zawiadamiamy l.ódź-Północ KS „M-1" a ZKS ·1oslanie przez władze LOZPN
najlepiej dbać o estety- wić na wsiach, na groma- w ten sposób aby w zarząkę i czystość .-;klepów, co dach, co winni czynić nie dach znaleźli się ludzie ucz- Naszych Czytelników, że re Zw1ąz_kowiec „~ryw" .. Spotkan~e szczegółowo rozpatrzony.
z pi zebiegu gry dało się ta.
zachęca i przyciąga nabyw- tylko członkowie partii, lecz ciwi, zdolni, gotowi do obro dakcja i administracja „Gło przyniosło wynik remisowy 4..t
obserwować, iż mimo osłabione.
również pracownicy spół- ny interesów mało i średnio su Kutnowskiego" przenie- do przerwy 2.1 dla KS M· I.
ców.
siona została do nowego lo- O powy ższym wyniku, wyrai . go składu druży'ly KS „M -1"
Do prac w zarządach i ko dzielni. Rzucono również zamożnych chłopów.
Uwzględnić przy ustalaniu kalu przy ul. Narutowicza 2 nie krzywdzącym KS .,M.I", Z'ł- okazał się zespołem bardziej wy
komitetach należy również projekt, aby spółdzielnie
władz gminnych (dawny lokal PKOSl. 'I'ele- decydował rzut karny podykt1J- równanym Zainteresowanie me.
wciągnąć starszą młodzież wykorzystały swoje możli- składów
H.
wanv orzez sedzieuo w 92 minu. czem bvlo na o!!'ół małe.
ZMP. która wniesie wiele en waści i 7..111'7.AfV honnw.:ić sa bardziei aniżeli dotad nrzP.d fon redakcii 217.
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i•ANSTWOW:i TEATR
WOJSl{A POLSKIEGO
w Łodzi, ul. Jaracza 27
Dziś o godz. 19.15 widowiskc
śpie•Nllo - taneczne „Kram z
piosenkami".

„

TEATR KAMERALNY
DOMU ŻOŁNIERZA
Łódź Daszyńskiego 34
Dziś o godz. 19.15 premierc
k nm~r'ii Scribe'a --SZKLANKA
WODY".
I·~<:sfl
<:7VDN\
od 11-ej do
t:l-ej i od 15-ej. tel. 123-02.

TIJATR I<OMEDH MUZYCZNEJ
•,LUTNIA"
Plo'.r!rnw3ka 243
Nieodwohi.lr.ie tylko do 5 .
VII. 49 r. „Dzwony z Comevi·
lłe".

ADRIA -„K:waw11 Wendetta·
godz. 16, 18, 20.20.
film dozwolony dla młodzie
ży od lat 14.
BAŁTYK ,.Ulica Graniczna"
q'lrl7 16, Pl 10. 21.
film dozw. dla młodz. od lat 12
DAJKA - .,Cvo1ńska Miłość"
nN'7. 17.'Jf' 'in
film dozw. dla młodz. od lat 18
GDYNIA Program Aktualności Kraj. i Zagr.
Nr 28"
godz. 11. 12, 13, 16 , 17, 18
19, 20, 21.
HEL - (dla młodz.,) „Za Wami
Pó;dą Inni"
<JOdz. 16, 18, 20.
MUZA - „Cezar i Kleopatra"
nrir'?

18, 7."l.:--'0.

,film dozw. dla młodz. od lat 14
POLO~J.A „Ulica Graniczna" oo<lz. 1.~.30. 18, 20.30
film dozw. dla młodz. od lat 12
PRZEDWIOSNW
.,Czarny
Nar~vz" qodz 16. 18 20.
film dozw. dla młodz. od lat 18
ROBOTNIK - „Kulisy Rinqu"
~od„ 16.30 18.?0. 20.;30.
film dozw. dla młod-z. od lat 14
R0~1A „RosanM 7 Księży
,-;,w" '10d7. 1R, 20.30
film dozw. dla młodz. od lat 18
„Kurhan Małaóowski _dla mlodz. go~z. 16
~R~ym r 1;~to Otwarte qo., 'l:ir;i
• ··
,
f1.m dozw. dla mlodz. od lat • 8
STYLOWY - ,.Zaklęta Narzecznr-a". d_l~ mlodz. qodz_. 16
::,Opovvt~s::. n
Prawd7.1 WY1T
1
,. ~ 1 ~·· 1 · "~l' fl M 7. 18 21J.
f, m d~zw dla mlndz. od lat 14
S1 'P ~ - „'lnlrore"
RE.KOR·> „.

1

~~ '-

''ł. ?"

f"l:n dozw dla mlodz. od lat 13
li\IRY - .,C„w11rty Peryskop·
• „•, lR, 1R ?n
f".rn dn·N d1a młodz od łat 14
·1 ·"- l·"
. Karie ra'
qodz.
11>,

1<1

:'O, 21

film dozw. dla młodz. od lat 14
wrn~.„
fl')fh

-

16

w z;odzi będ'ł wyAc1.
g1 kola.rskie w Helenowie - czwarte po wojnie torowe
krótkodystansowe mistrzostw:\ Polski. Orga.uiza.cją. tej imprezy
zajmuja się Łódzki Okręgowy Związek Kolarski, który upewnił, śe za.wody niedzieln" otrzymają wspa.Iiiałą. oprawę or.
ga.nizacyjną i propagandową, a sąd.zimy, że publiczność "d·
wiectzi je jak najliczniej i prz eżywa-ć będzie dużo emocji.
Najpowa.łniejszą impre.i:'ł niedzielną.

~~t)~~~R~la mł~~;;i~: l~r~

4

Łod7.i, Frąckowin k z Poznan!n,
W rz<.>siń~ki, Kudert, Włodarczyt•
z Warszawy, br:icia. Janiccy z
Wrorlawia, Anert ze ślą.ska i

wit'lu innych. 0$tateczny ter.
min zgło~zeń upływa w dni.a
zawodów o godz. 16 tej. Impn•za. ta. w której walczy~ będą
Nan poradnik
zawod11iry o najwyżHą w kraJu
ni~rodę, to jr•t o ko,;wlkę z °r>la.
Przewodniczący lym
orłem, zapi!-.viada się nie.
7.wykl<.> intt'rcs11j~co. Począt<'l~
Koła Sportowego
Zespół p<n<rinien
punktualni.,, 1awad6w wyznar.zono na goclz.
17-tą..
~~·stematyrznie i z dbałości'! o
Drugą. imprezri niC'dzielną. gt• .
100.procentową. frekwencję od_
dną. uwn.qi b~dzio jt>dnodniow:t
bywać swoje planowe prace.
,;&zda. konkur~ov.-a, urządzona
Zespół powini1m jak nnjmnirj
rzasu trawić na ~prawy porz1'.l· przpz Aut.Jrnohilklub Pols',(i v•L
kowc, gadanki i podobne im nic dział w Łodzi, na trasie Łódź Konstantynów - Lutomiersk -produktywne prace.
l'zadek - 1„ask ·Lódź. ImZespół nie powinien pod Ż8d
nym pozorem pracować w cal · preza ta ,1dhędzic się w rama"h
kowitej izolnrji i oderwaniu od rni•trrn•tw Polski kirrowcriw •a
całokształtu prac Koła i inny~t1 mo<'hodowych. Zwyr.i"ZC:V każd?i
iespołów.
PrTeciwnic, sztabow;• kJa,:v jt'dnodniowej 'jn~dy kon:
cdprawy, posiedzenia Zarząd'> h11r~,1wej 1otrz.vmajlł t~·tuł ml
Koła, vrinuy kłaM duży nacis~ s• rz11 i 2.r 1 wlcemt•trzów okrę.
"a wytwarzanie
naturalny ·Ii gu z tym, że uzr•.n,ją. prawo llform współżycia, wzejcmn°ego CZC'stnirtvra. w jednodnio"•ej jt·ź
puznania ~ię i zbliżenia czlo1;_ dzie miRtrzow•ki~j, z której wyków różnych zespołów pracy.
i:-1ez<.>gólnie powinno to 1111,'L
Dziś
'wój wyra:; w wystąpieniach Ko
la Sportowc;go nn zewnątrz pu_; 0f!n~wo - Concordia
r1\żnych ok.1::jach w ciągu rok•1.
W !IOhotę, dnia 2 lipca hr. o
N"a zakończenis kilka słriw o godz. 19 w sali Elektrowni
ornbie pr::ewodniczącego Korn Łódzkiej przy 111. Da1<zyńskiPgr
Rportowegc.. Nie może to h~·ć " odbędą się zawody bokse-rskie,
żadnym razie odd<t.lona od Ci> o moroloy tytuł mistrza kl. l:s
dzit'nny~h
prac zespołów j<?•l_ pomiędzy ZKS O~niwo a KS
oostka. Mu•i to być przy,ia~l<'I „Conoordia" (Piotrków).
i doradca na codzień, a nie n·t.
-<>-ko od 8wiE,ta i hw. reprezen.tabo·o;/c zoqronicTnych
eji. Ten typ prezesów stał sic

mecz

z

,już
anachronizmem. Członkowi!:
niuszą. zna.S i widzieć na sn o!\ J,

zajęciarh prrzcsa Koła.

Mus7a

mieć do niego łatll'Y dostęp,

t;

nie przez .,mddowanie się w il"·
koju Nr 2''. Diagramy życia E.o.
la. i zespoll\w powinny do.><•1r_
u•.ać przewodniczą.ccmu eodz1e11na obserwa~.ia, R. nie tylko spra_
woi:lania. l:ierownik:Sw i członków Zarządu.

Co

usłyszvm-v

Pra.~I.I
",.?. - [!bud~oeszt
rJ

PR.Ą.GA (rbsl. wł.).

4·.o

w

obec.

nośei 3:i tys. widzów repreze11ta

cja Pm~ pokonała nn ~ta<lio
nie ,,Rpo rt.Y" repr. Burla pesz.tu
w meczu p'łkarskim 4 :0 (ł:O).
Bramki 1.rlob\"11: Miller - 2
(w tym jl'd~ą. z karnPgo) oraz
Srsen i Pasz-ek. Zawnd.v prowa
dził Czeehoslowak Ylcek.

przez radio?

12,50 „Melodie ludQwe". 13.20 kiewiezowski". 18.40 Utworv
Skrzy.n.ka PCK. 13.30 (Ł) Chwi wiolonnelowe. rn.OO Tl DZI:KN
la muzyki. 13,35 Muzyka obia NIK POPOŁUDXIOWY. 19.J.5
down, 14.00 Felieton, 14.15 Ka Koncert pr~ularny, 20.00 Mnn
me~alna muzyka.
fran cu~k:t, taż 1.;.t.e rarki „Eugeuiu~z O.
14,50 (Ł) Komunikaty, 14,5.i niegin" poemat Al. I'u8 zkina.
(Ł) „Nowe waruniki
kontark. odc. pierw~zy
20.20 Knncert
tac.ii" 15.05 (Ł) Interludium rozn·wk•·w.y. Transm. z Czecho
z pl~·t, 15.15 (Ł) AktualnC1ŚC· 1~lo~aeji.
21.00
DZIBX~TJK
łórl<Zkie, 15.25 (Ł) Chwila mu- WIECŻOR).l', 21,30 Muzvka.
zyki, 1.J.:iO „Ciekawe ~łonią.tk<" 21.40 „Teatr Etrrek''. 20.00 · J\lu
16.00 .,z kukielk11mi na wieś''.' ZYka taneczna. 22.4!i (Ł) !\fu.
IG,15 Muzyka, 16.20 (Ł) Muzy z~·loo
płyt, 22.58 (L) Omów.
ka z płn. 16.50 (Ł l Rc_porta~ procr. Juk. na ,iutro, 23,00 O·
z uror,· y~tego "'ltkończenrn ro_ R'L\'l'XTF.
WIADOMO~UT.
ku nknlnef!o w ŁodZJi. 17.0U "~.10 7'fu1>ke tanecrn11, 23.5(J
I DZIF.l'~XIK POPOł',UD~TO. Pr'"trnm un jutrn. 24.00 (Ł)
WY, li,15 „Prz.v !!<loode po Koncnt 7~· rz~11. 0,15 (L) Zn_
rrobcie". 18.l:i „Wieczór Mic- końrz~nie nnrlycji i Hymn.

z

!llffil!U:1m•""'ll11'111"''

,.Zbien z Dartmoor . ..,
11t30' 1.

„

Kałuży

na kolarskie torowe mistrzostwa Polski

TI;AT:': LET:NI OS Hl. Pi'l~r! - ·"'· .„•.:- a bi.!
Udział w imprezie
zapo~le_
Codziennie o l:J.:10 w niedzielę
dzieli zawodnicy tej miary, co
śv1i~t.1 o !fi i 19.30
„Jadzia
zeszloroe:m:v miRtrz Polski w toj
wdowa".
konknrencji, Józef Kuprzak 2.
Krakowa, Jego stały kon 1': u'h•ut
l'A~STWOWY TEATR
.1erzy Bek, ora7. Marchwiiiski 1
POWS/:ECHNY
ul. 11-rro Listopada 21,
Codziennie o godz. 19.15 dos'rnTJa<a komedia G. Zapolskiej
,.!.-!ORALNOSC
PANI DULSKIEJ" z udziałem Jadwigi
Chojr-ackiej".

O puchra

Jutro idziellly "\Vszyscy

· m1tt'11111111n 1m1111

11::i, '''
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Tr age d,. a Am ery ka n' ska

mistrrowie i wiceml..

Jazda odbędzie się na tradie
Si km, z tego drogą. grun·
tową 5 km. Bezpośrednio j)O
jeździe okr~żnej odbędą. się pró_
by przy,pieszenia i hamowania,
próby techniczne i próby zrę•z.
aości,
kttire będą. miernikl~m
srrawności kierowców, gdyż 1\1powiadają.
"tale
wykony.
.va.nym czynnośc.iom. Kajwyżuc
czynniki państwowe, adnuni~ tra
cyjne i sportowe zleeają. tę im·
prezę i zezwoliły na udział kie_
rowców in1tyturji państwowycll
na sprz<:cie paitstwowym.
Wszelkich informacji udzi ~ln
sekretariat AP, l..6dź, ~ilińRkie.
~o 61, w godzinach od 18-cj <to
!..O, wydaj:it jednocześnie szcll'·
około

'~iiłowe re~ularniny

i

przyJmująr

7;<J08Z<'nia. ZaznMzyć należy, ?.~
pierwsz:\ irr.prez'l. oki~Jl;owa jc·cl·
nodniowej jazdy konkur~owej
onbyla się w okolicach War~zn
wy i wyknzał11. wy~oki pozi·Hn W tym tyg-odnrn, w całym kraju odbyły się roąrrywki o pu..
kierowców zawodowych.
char Kałuży. Na zdjęcip fragment z meczu Kraków - Opola.

wyścigu dookoła
w
Po .dwóth
prowadzi Austria I
etapa~h

orzed

MISKOLCZ (obsł. wł.) Drugi, najdłulszy etap, mlędzynarotlowego wyścigu kolarsldcgo dookoła Węgier, na trasie
Debreczyn - Mlskolcz (231 km) stał pod znakiem llcznych de·
fektów, których oUarą padli niemal wszyscy zawodnicy
Defekty powodowała bardzo zła nawierzchnia szosy, a ponadto jazdę utrudniało b!oto : rozmokły, gliniasty teren po
silnym deszczu. Z zespołu Polski I wycofał się na 135 km
Leśkiewicz. i powodu choroby żołądka, Polska II zo~tała zdekompletowana, wobec' wycofania się na 60 km. przed metą
Pietraszewskiego, który miał kilku defektów qum, a następnie defekty obu kół. Eta1J ten był szczególnie pechowy dla
Fral!.cuzó~. którzy stracili na nim ok. 30 min. w punktacji zespołowej. Varm1'e (Fr. Il miał sześć defektów gum, a Caysac
(Fr. I) nawet osiem. Pocz~tkow o Francuzi pomaqali sobie nawzajem przy usuwaniu defeklów, następnie Jednak jechali
indywidualnie. Z Austrii I wycofał się Schiebl.

t

Węgier
Fraa~·ą

Ii

PJłsk~

I

zajęli

kolejno 11 - 13 miejsca.
Czyż był 17-ty - 7:43:50, Rzeź
nicki 20-ty - 7:45:20.
Zespołowo etap wygrała Au
stri4 I - 22:38:12, przed Rumunią 22:49:12, Polską I 23:05:50 i Francją I 23:07:40.
Po dwóch etapach zespołowo
prowadzi Austria I _ 41 :36:1 6
przed Francją I _ 41 :46:34, Pol
ską I _ 42:03:54, Rumunią I 1 _
Węgrami II.

Poczatkowe tempo było woln eodnada Kosu!ic. Na metę w Mi
- w clągu 1-szej godziny za skolczu wpada Sandru (Rumuwodnicy pm~jechali 32 Irm ria}, a tuż za nim Austriak Larezerwując siły na dal~1 riro uscha. Obaj w Jednkowym cza
r;ę. Do polowy trasy (215 km.' ·ie 7·27:32,2. Dalsza kolejność
zawodnicy jadą niemal zwart:i 3) Kosulic (Austria I) 7:29:40?
orupą. Wszyscy Polacy, oprÓC7 4) Labeylie (Fr.II) 7:37:20, 5)·
Pietraszewskiego, znaiduią sir Nordahia1' (Rumunia I) 7:40:40.
w grupie czołowei. Półrnetel
Następna qruoę 9-ciu zawod
mija 1-szy Rumun Sandru. a ? ników sklasyfikowano w jedmin. za nim iedzie grupa 26-cil nakowym czasie 7:41 :OO. Polakolarzy, w której są wszysc• :y Sałyga. Wójcik i Novm-7Pk
Polacy. Pietrasze·wski znajduj ·
>ię o osiem minut % tyłu .
~
Na 150-tym km. kolarzE> na
~
.I.~
potykają
dłuqie
wzniesieniE'
W~ieżdża
które wykańcza większość za·
wodników. Przed tym wzr.iesir
Na zawody lekkoatletyczne
"i"'rn udek<1 ią ,Austriacy Lau- Pols1ta środkowa.
Pol!>ka
scha i Kosulic. W poqoń r~ur.<
Południowa,
które
odbędę.
S:ę
:ę R11mun Sardru i, po 10-cit•
1-ilometrowvm pościqu. <locho· w Luhlinie w dniu 3 Jipra br.
dzi Anstriaków. Pozostała staw z Okręgu Ł6d:dcf.eg-o wyzna 7.e_
'•a kolarzy rozci;!\cra się cora7
ha rd7iPj, z powodu zmęrzenif ni zostali następujący za wr«l n i
i ci::wle defektów. Na 50 km cy i zawodniczki oraz juniony:
przed metą trzej uciekiniPrzY Modcrówna., Słomczewska. Pes.
mają 2 min. przewagi nad Fran kówna, Głażewska, Wdowrz.~·k.
cuzem Borgeteau i 8 min. nac'
.
qrupą 17-tu zawodników, v. Kun, Prywcr, Rytczak oraz Jnktórej zna idu ie się 5-ciu Pi' la-· niorzy Kozłowski, Gnrnr.11r_
1
· ów. _Przed metą P_olac_y słab rz;rk Zbig., Garnearezyk St:i· i
n:i, me mo'.ląc naw.1ązac na fi. sław Szc·zrraniak.
l'IS7t1 walki z czołowką. Przec'
'
"'li'\rnlr~pm 7 tróqd
leaderów
Zhiórka ww. zawodników wy

W klasifikacji indywidualnej
oo dwóch etapach leaderem wy
ścigu jest Lauscha (Austria I)
1.3: 4 0:30, przed ~a~:~ll~
(Fr. Il 13:50:18. Na m1eJs..........,.
3 - 6 znajdują się: Kroisill~
(Austia I), Niculescu (Rum. I),
Borgeteau (Fr. 1) i Wójcik (Pol.
[) w jednakowvm czasie
13:53:58. 7) Czyż (Pol.l) 13:56:
48, 8) Nowaczek
(Pol. II)
13:58:56, 9) Sandru (Rum. I)
!3:59:40. Następni Polacy: 15)
Rzeźnicki - 14:09:20, 20) Sały
rra 14·13:08.
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do l.ublina
znaczona. została na dziPfi 2
lipoo br. o gQdl\. 12 w lokalu
ŁOZLA przy ul. Piotrkowskiej
nT 67.
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'"" m

nic;.,ra" gor'". 1 ~"n. Ul. 20.'.l"
film dozw. dl3 mhdz. od lat 12
WOLNOśc"'
r ·•rk" qod? .
Czy grzechem było to, co odczuwał? Grzechem? Czy tym
16. 18. 20.
o?rażał Bog~? Może matka naprawdę ma rację, widząc w
film dozw. dla miedz. od lat 14 :mm grzesznika .
ZACH~TA _ „Dżulbars" qod 7 I.
~;e! W~li, staT'OWC7.0 woli nie żyć dłużej, niż słuchać
16 18 20.
·
Jej sw1ątobhwych rad.
film' dozw. dla młodz. od lat 12
.To szcz_e~óln~,, ż~ ~oc!aż mu .Już nie ~iele życia pozostaie. choc1az w1e.e P'.lJęć stało się dla mego bardziej zro~•:mw'**" s;;
z.umiałych, a nawet m'łych. - jakie to dziwne, że gdy mat
Uśmiechnij się/
ka z całym poświęcen 'cm stara mu s:ę pomóc, on nie jest
w stanie z·Nrócić się ku niej sercem i wyznać wszyslkiego
jak i co wl 1· 1 śc:wie uczyn!łt Jak gdyby nieprzebyty mur
czy bezdenna przepaść stan~a między nimi.
wykopana
. przez brak wspólnego zr11zumienia . Ona nigdy n '. e poimie
jego dążeń do wygód : komfortu. do piękna, miłości. jego
·upodobania do wystawnego życia dn rouywrk. bogactwa,
.niezależnego stanowiska, nie pojrn1E- icgo n ·<'wygRslvch aspiracji i pragnie1't. N:e może tego zrozum 1 eć . Uwa ża to
wszystko za grzeszne, złe. samolubne.. A jego nies7.częsną
miłostkę z Robertą, namiętność' ku Sondrze i wynikłą z te
·go kolizję - za cudzołóstwo, nieczystość. zabójstwo nawe~.
Teraz wolałaby, żeby był skruszony żałujący, gdy on na•et po wyznan.:u wszystkiego ojcu McMillanowi nie znaiduje w sobie tych uczuć - no, tak. może troszkę ... bo pra~luh a.ktor3gnąłby znaleźć ukojenie w Bogu, a właściwie oełne zrozu-

I

łaniają się

.~trzowie Pol~ki.

l1111f'

mienie w Jego współczującym i miłującym sercu. Gdyby
to było tylko możliwe!
Boże, jakież to straszne! Jest sam, zupełnie
sam w
tych ostatn:ch swych godzinach, sam z„. przy matce i ojcu
McMillanie.„ bo ci przecież wcale go nie rommieJą.
Zamknięty. Zamknięty, wyjść stąd nie może. To na1straszniejsze... już taki system, okropny n.:eludzki system.
System żelazny, porusza iący się automatycznie jak maszy
na, w której serce lud zkie nie bierze wcale udziału . Ten
dozór! Ciągła opieka! Przynoszą listy, zadają pytan:a. mówią przyjazne, świątobliwe słowa. chętnie spełniają życze
nia, wprowadzają i wyprowadzają na przechadzkę. do ką
piel:„. To są także ma:>zyny żelazne automaty. Wpyr·haja
przytrzymuią jednocze§:nie w tych murach. gotowi zab ' ć
w razie op:iru. lecz wpychają bez prznrwy powoli ku tym
drzwiom. srioza k•órych uciec już ni.e można ... cora7 bi ' żej ..
bliżej.. dopók: nie wepchną przez nie fam. skąd nie ma już:
powrotu. N i e m a p o w ro t u .
Clyde na tę myśl zrywał się i biegał po celi. Często
wmyślał si'! we wszystkie szczegóły swej winy, próbował
myśleć o Robercie i krzwdz.:e. iaką jej wyrządził, czytać
B;blię, a czasPm leżąc na swei or.vrzy nowfarz:eł:
- P.o;;e, obdap mnie snokriiem
Pal'ie, oświ ~ ć mnie
Panie, dai mi s;łę. bvm m'i-rl rid~"'"'IĆ' 7.lP mv~li Wiem, ~e
nie jP~t n m 7.UpPlnie C7v<ty Nie .. WiPm ~" miakm 7.łP w my! ły Tak. wiPm o tym Priyzna ię się Lf'rz c zy 7 m•t<zę
umrzeć konreczn'e? Czy nie ma bd!' 0 qo ratunku? C 1.y riie
ześ!es1 mi ratUJ1ku. o Panie?
Czv mi sie nie o"Qjawisz? ...
D - 01696
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