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łuszny i sprawiedliwy wyrok

Zdrajca

Doboszyński

skazany na

WARSZAWA, (P AP).-W godzinach p:>połud~iowych
dnia 11 bm. po dwunastodniowej rozprawie, Wojskowy
Sąd Rejonowy w Warszawie ogłosił wyrok skazujący
inż. Adama Doboszyńskiego na karę śmierci, utratę
praw publicznych i obywatelskich praw honorowych
na zawsze, oraz przepadek całego mienia. Przy sali wypełnionej publicznością, wśród której znajdowali się
liczni dziennikarze krajowi i zagraniczni, przewcdniczący ppłk. Franciszek Sze1iński odczytał sentencję i uzasadnienie wyroku.
Rejonowy Sąd Wojskowy,

w Warszawie, uznał Adama

Doboszyńskiego
w :nnyrn
zbro<l;ni ~tanu, oraz zbrodni
przec1w ~nteresc;im zewnętrz
n~ panstwa 1 stosunkom
m1ęd~ynarodowym. Sąd , uz-:nał, ze. Adai;i Doboszynski
w nny ]est, ze w okresie od
lutego 1933 r. do 17 wrześ-

2

W okresie od 9 maja
1945 r. do 3 l:pca 1947
r. na terenie Anglii, Francji i Włoch, anglosaskich
stref okupacyjnych Niemiec,
a ostatnio Polski, działając
w interesie i na rzecz anglosaskich kół imperiaEstycz
nvch. a w szczecrólności a·

~=~~~r!!~~~r~pd:i::Eii=p~~~! Be zprawne
two polskie

niepodległego

bytu przez to, że
1
w okresie od

lutego

1933 r. do 17 września
1939 r„ działając w intere-

karę śmierci

merykańsk:ego
wywiadu,
oraz związanych z nimi polskich faszystowskich u,grupowań emigracyjnych, jak
„Pokolenie Polski Niepodle~łej",
„Klub Federalny
Srodkowo - Europejski" w
Londynie, Rzymie i Brukseli Pax Romana, tzw. emigra
cyjny rząd polski, Stronnictwo Narodowe, ONR. współ
działał w pracach organizacyjnych i politycznych tych
ugrupowań a po przybyciu
w grudniu 1946 r. na tereny Polski organizował podziemne ośrodki narodowokatolickie. maiące służyć ia
ko ośrodek dywersji politycznej i wywiadu z. żvcia
·
·
·

politycznego,

~~~[!~ pso~~~eg~bronności

W GODZINACH WIECZOR-1ski Tadeu.~z Głowacki Lucjan
NYCH KOMISJA SKRUTACYJ Grambo He~yk, Kielan Jan, Ki~
NA I KONFERENCJI WOJE- pigroch Wiktoria, Klepacki K-1>WóDZKIEJ PODAŁA DO WIA- zimierz, Kozłowski Zygmu'lt,
DOMOśCI
WYNIKI WYBO- Koźluk Antoni, Xrólikowaka
RóW DO WŁADZ ORGANIZA- Leokadia, Krytieki Zenon, K·1CJI WOJEWóDZKIEJ PZPR.
bicki Antoni, E:ulitiski Mari.an,
w SKŁAD KOMITETU wo- Kuras Bronisław, Ley WłodziJEWóDZKIEGO WYBRANI z;o mierz, Młodawski Antoni, MoSTALI TOW, TOW:
rawski Ja.n, Mróz Zdzisław, NieBalcerski Jan, Banasiak Sta-- śmiałek Władysław, Ol~zak Sta.ni31aw, Bok Józef, Bukowski .Ro- nisław, Pacholczyk Piotr, Palp11man, Borzycki Władysław, ce- chowski Leon, Perłowski Ad~m,
ł
Pomykała
Wiktor, Ryb1A ska.
g owska Irena, Ciapa Józef, Chr•1 "f
. k
8 lsk z
stowicz Czesław, Domagall'lti nf:!c~~:· ha s~e ~munt, s~
Henryk, Dworakowski Wta.dy- told, Sobi::aj~ki ~n ewicz Wisław, Duniakowa Irena, Gajew- wiń ki Wi
t
ygmunt, dt:a.s
ncen y, Sulej I.ucj~.
SZafratiska Dominua, Szania·.vski Jan, Teodorczyk German, '.CClmas Władysław, Wojciechom"!tt
Grzegorz, Walasowa Maria, Wasiak BoleEław, Wirowski Włady
sław,
Wodzinowski Ludom'r
"'ojtala Czesław.
'

czasie wojny w okresie od 18 września 1939 r.
do 9 maja 1945 r. działał na
korzyść Niemiec hitlerowskich przez to, że na terenie
Węgier, Francji, Portugari,
Angłii pełnił funkcję agenta inspiracyjnego niemieck:ego wywiadu.
W polskich siłach zbrojnych zaś na Zachodzie oraz
w kołach emigracji polskiej,
pl,'owadził akcję politycznej
„
· k
·
d ywers11
pn:ecnv
o z b roJnemu oporowi w kraju, jak

również przy:laźni i współ-

pracv z ZSRR.
.

I

zwoInie nie zbr od niar zy woi· en ny ch

U
Rzq d u p o Is k•1ego d o Rzq d u W • Brytanii
nota
b
• k•
d
k
•
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ryty11 1e w ł a ze o upacy1ne w iemczech posłępowan?a
karnego przec;wko b. generałom von Rundstedtowi i Straussowi, oskarżonym
o popełnienie zbrodni na narodzie polskim

•
•
w spraw;e
umorzenia
przez

s1e i na rzecz hitlerowskich
Niemiec, pełnJ funkcję agen
ta
inspiracyjnego niemieckiego wywiadu na teren.e
WARSZAWA (PAP). W ma zwrócił się notą -z; dnia n ma..o mater:aly przeciw von Rund
Polski i poprzez działalność Ju br. pojawlly się na lama.eh Ja br. do ambuady brytyJ- stedtowi, Straussowi i trzecie
propagandową i organizacyj prasy brytyj~~lej i niemie?- sklej w ~z.rs-iawie z prosb~
mu generałowi von Mannstei,
na w ramach tzw. obozu n. a kfeJ wiadomosei o umorzeniu wyjaśnienie, czy wspomniane nowi. władze brytyjskie by•
wiadomości prasawe są zgod· ły zdecydowane pociągnąć do
rodowegt>,...eekm przeprowa przez bryty.Jskie władze okupa ne z prowd"-.
odpowiedzialności wszystkich
..,
0
t
dzenia dywersji politycznej cyJne w Niemczech pcs t:P wa
Ambasada brytyjska w War trzech oskarżonych. Wprawv: walce narodu z faszyzmem nia karnego prz~ciw b. gene- szawie notą z dn"ia 25 maja br. di;ie orzeczenia lekarskie w
jak również celem poder- rałom niemieckim von Rund- wyraz.iła
':"dzięczność wła- sprawie stanu zdrowia oskarwania gotowo€ci obronnei stedtowi i Straussowi, oska - d z?m polsk:m za pomoc, _u- żonych były sprzeczne, jednalt
państwa polskiego inspiro- żonym 0 popełnienie licznych dzieloną :Władzom. brytyjsk;m władze brytyjskie powołały
ł
ł
• t
•
l k'
zbrodni wojennych. Ponieważ w zebraniu matenału dowodo komisję, złożoną z 2 lekarzy
wa spo eczens wu PO s ie- przedmi-.rem oskarżenia prze-, wego przeciw von Rundstedto brytyjskich, którzy wszystkich
m~ faszystowska . do~tr~ę ciw wymienionym ,·enerałom wi i Straussowi, or~z da~a '";Y trzech oskarżonych uznal! zdoi
pohtyc_zną, o.raz f1Iom.em1.ec były również zbrodnie. popeł- raz . „szczere.mu. zalowi, ze nymi do odpowiadania przed
k ą or1en t ac]ę. or~amzu1ąc nione na ob-ft-4
Pańsh~·a wspo Ine wys1łki zostały u d a- są d em. Z uwaJ:l'i na nowe infor
~,
ponadto pogromy antysemic Polskiego I w ~-·
stosunku do remnione z . powodu tak:ego macje o stanie zdrowia oskarkie.
ł tudnoścl polskiej Rząd Polski stanu zdrowia von Rundstedta żonych władze brytyjskie poi Straussa. który czyni ich zu wołały nową komisję złożoną
!111___1_1_ _ _ __.111m_ _ _ _m1111211111111BB!ll!lllmlmllilllilll!lllJ!. pełnie niezdolnymi do stawa- z 4 lekarzy, którzy uznali von
nia przed sądem".
Rundstedta ! Straussa niezdol
Ambasada brytyjska poda- nymi do odpowiadania przed
ła, że przed zwróceniem s:ę sądem. Orzeczenie lekarskiej
do Rządu Polskiego z prośbą 4-osobowej komisji weryfiko-

Po poqrzebie
Tow. DYMITROWA
List wicepremiera Kolarowa
do Róży Dvmitrow

SOFIA (PAP) - Wicepremier rządu bułgarskiego WA
SIL KOLA.ROW przesł~ do RótY DYMITROW list z
wyrazami głębokiego smutku i współczucia z powodu zgo.
nu GEORGI DYl'rllTROW A.
Lisit stwierdza m. in. „Jest dla mnie rzeczą najbar_
dzie.i bolesną, że n'e czują.c się zdrowym nie mogłem o~o
biście pożegnać mego 11!1.ibliżs-z,ego
Towarzysm i Przyj.'!._
ciela Georgi Dymitrowa".

Zobowiązania chłopów bułgarskich
SOFIA (PAP) - Bułgarska Partia Chłopska ogłcsib.
w związku ze zgonem Georgi Dymitrowa do mieszkańców
wsi bułg:irsk'..ch odezwę, która stwierdza m. in.:
„Oddajf!c hołd nicśmier tel nemu przywódcy ludowemu Ge
. D 't
·
·
· ·
o~g1
yzm rowowi,· cbłop:· b ułgarscy Z'Jh ow1ązu.1ą.
s1ę JC~zcze
hardziej wzmacniać jedność Indu pracującego, której fun.
damentem jest sojo~ klasy robotnic·zej z pracującym chłop
stwem, zorganizować swe sił;r pod !l-ztandarami Frontu
.
• .
. t wem part··
t.
• t
O 1cz:vzn1anego
p<> d k'1erow01c
Il
„omums
.vc.z-neJ,.
jesuze bardziej zdecydowanie walczyć przeciwko wrog-om
kl asowym, eIem.e-ntom f aszy!ltow~ko_ kapital '. styc:znym i prze
ciwko kułakom - oraz ofinrnie uczestni.cizyć w budownic_
twie '<Ocjnlizmu w naszym kr1tju.
Chłopi bułgarscy, rrAl":rn_;8. c te!'tameont Georzi D.vmi·•
.,
trowa, zobowiązują. &ię wzmacniać przy,jaźń z wielkim z,vią
zk:Pm Radzieckim, bronić pokoju i den1-0kracji i zwalcuć
podżegaczy w<>jennyeh i imperialistów anglo - amerykań.
skich.
Wieczna. chwała nkochanemu przywódcy ludu bułgar_
ek' ego Georgi Dymitrowowi".
•

Młodzież całego świata

C7Cl pamięć Wielkiego Nauczyciela
SOFIA (PAP) _ Centralny Komitet Zwią.zku .lllło_
dzieży Bułgarskiej otrzymuje· w dalszym cil!gu depesze z
T>Owndu zgony Wielkiego Synn. narodu· hułga.r~kiego Georg;
Dymitrowa od orga.nizacji młodzieżow;vch c1tłego świat't.
Cis ·zymano depeszę c?- Komsomołu, od Związku Mło<Uleży Polskiej, organizacji młodZieżowych krajów demo.,
kracji ludowej.
Telegramy od p<>stępo'l'I ych orga.niza.e3'i młodzieżO'Wych
·
krajów. kapital:styczn~h l z krajów,
~dz.ie . młodzi~ż
nczestmczy w otwarteJ waloo o wyzwolenie św1a.dczą, ze
posta~ Dymitrowa jest symbolem bohaterstwa i ofi-~""ś'3i.
•••-----------------·-----.:
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WŁADZE

organizacji wojewódzkiej PZPR

W

wala następnie specjalna komisja z udz!.ałem specjalistów
brytyjskich i lekarza pod którego stałą opieką znajdowali

„

•

NOWE

gospodarcze-

się oskarżeni generałowie.

•

związku

z powyższ"- Odambasady bcytyjsklej, lttóra potwierdziła inronna<-je prasowe 0 umorzeniu
postępowania karnego przeciw
von Rundstedtowi 1 Straussowf, Rzą.d Polski złożył amba~dzie brytyjskiej w Warszawie notę następującej treści:
„M:nisterstwo Spraw zagranicznych przesy·ła wyrazy
sz~cunku ambasadzie brytyjsklej W Warszawie i w związku z notą ambasady z dnia 25
maja 1949 r. nr 154-105-35-49
ma zaszczyt przedstawić stanowisko Rządu Polskiego w
(Dalszy ciąg na str. z-ej)
W

powiedrlą

NA ZASTĘPCOW CZŁON
KóW KOMITETU WOJE\VóDZ
KIEGO WYBRANI ZOSTAt...I
TOW. TOW.:
Baratiski Stanisław, Fietldewicz Henryk, Gą.Eior Józef Grodek Marian; Grygierczyk 'Antoni, Jaticzakowa Helena, Kaczmarek Kazimierz,
Kociem;l~i
Franciszek, Kownastowa Jad ;:tga, Kucner Kazir.1ierz, Kujda
Stanisław, Kusiak Piotr, Kwi.i.tek Stanisław, Suski Stanisław
Wspania!owa Janina..
'
DO KOMISJI REWizyJNEJ
WYBRANI ZOSTALI TOWARzyszE:
Burzyński Kazimierz, Klmek
Stanisław, Milt:ołajczak Marfa:l.
NA ZASTĘPCOW WYBRA.
NI ZOSTALI TOW. TOW.
Dyla Czesław, Gutowski ~-!a·
rian, Piotrowski Piotr.

Woiewód.zka Konferencja PZP
zakończyła

I

obrady

.

W drug:.m dniu obrad WojP.- ch~opskie, oraz delega~je. m~o
~uchacze kursu przy Central- przybyła delegacja robotn:ltów
wódzkiej Konferencji PZPR dz;ezowe, które w :m1emu neJ Szkole PZPR w Lodzi wita- PZPW nr. 31 w Zgierz:i.
województwa łódzkiego w dal swych załóg fabrycznych, pła ją. Konferencję Wojewódzką n·
Przew00nfoza_cy delegacJ·i·
szym ciągu toczyła się dysku- cówek
produkcyjny~'h na ws1
· ·
· „zdobytą. wie-i zą. tow.
.
.
.
'- · .
pewmemem,
ze
Luszc.zewski,
z.&.™"wnił
f
sja nad re eratem tow. W<Jj- ; orgamzacJt młodz;ezowych ~!użyć będą. klasie robotnicz<:i' K f
,,_
ciechowskiego.
przybyły z teren'.l całego wo- Polski"
J
on erencję, że załoga z.gier.
w dyskusJ"i wz' li ud · ł
jewództwa. by przekaza~ Kon
Na Konfer·enc· W . ó
ska kombi'Il.8.tu wełnianego nie
ię
Zla na ferencji życzenia p<Jmyślnych rzvb ła ó . ~ę
OJ~w dzką. ustanie w wysiłkach na odcln_
stępujący towarzysze: Stani- obrad J'ak ro'wni"ez· Z"pe•·vnl·c· P .. Y r wmez z. powiatu. ko · ku prod. ukc.v,+nym 1• że w .i·c•. z_
sław Banas:ak (Zgierz),
Zy- '
ceck1ego delega
ł0 d
·
k
·•gmunt Zając (Łask), Bolesław ją o swojej gotowośC: do dal- ZMP
c3a m ziezy c~ W1ę szym, niż drtą.d stepT dl'
(
k
s
d
A
~zych
wys:lków
w
pracy
zawo
'
;
mu
podnosić
będzie jakość pro
e mg pro urator ą u
- dowej i społecznej.
Prz~mó~1enie przedstawicl<:ihi dukcji.
pelacyjnego), Łucja Sulej (PaWitana owacyjnie przez ze- or~amzacJi. ZMP wywołało na
0 osią!l'nięciach
bianice), Jerzy Karpiak (K-:>na branych wkracza na salę dele sah entuzJ_astyczne okrzyki na
Pań•two.
ry), Zygmunt Kozłowski (W·)ść z
k
wych Zakładów Jedwabiu Szfu_
i·e,vód..,k1"
Zarzn.d
ZMP).
He~
.
~acja
spółdzielni
produkcyjnej
cze
w.u!z
u
Radzieckieg'),
czne"O
w
Tomaszowi'e
m6w1·
'•
n
.•
WKP(b) 1
d
"'
ryk Więckowski (Wieluń), Ma JKonarDy .w osobach tow. tow.:
wo. za międzynarodo- p:zewodnicZll)cy delegacji ZA.to_
1
rian Kul1'1'1ski' (sekretn~z \\ K ana · ziankowskiego, Tadeu- wego pro etanatu, ~ow. Stalina. fn
toma.~z•nw51k1'eJ· fabrrk1·, tow.
~
1c·
k'
Al
·
·' ~
,
PZPR), Lewandowsk! (P!otr- sza 0 rzyn iew~ lego.
eks_an
Państwowe Zakłady Przemyału Leszczyński.
ków). Eustachy Seniow (Kura ~~aiG~e:i~k;:d~~~s·~zymama- Chemicznego w Zgierzu „Bn•1·
Tow. Leszczyński zapewn 'ł
torium Okrę1n1 Szkolnego). Ro
. .
~ ·
. ta", powitały Wojewódzką. Kon. K f
·
W . ód k
man Sy~ak (Dyr. Okr. Zantdu
W imieniu. chlopow 7.e ~Sl ferencJ'ę depesz"
kt" .
- on e,rencJę
o;iew z ą., że
PGR
·
Konary powiatu kutn 0 w~k:e. .
"'' w. ure3 za w Panstwowej Fabryce Sztucz:z ).
Eugeniusz Kieturakis f{O przemówił do zebranych na pew?iaJą. zebraQ.ych, ze do ~n1a nego jedwabiu wi~k•7.ą. niż do
~ońsk(Oie). Cze)słcaw łChruD
sto- Konferencji tow. Dz:ank;>w- 22 hpca ?r. w szeregach b10rą· tą.d opieką otoczeni zostaną.
poczno
• zes
aw
Y- sl~i .
cyc_h udział we współzawodnie- · n.al'
•
la lCZ
(Laskl.
Pabisiak
(prezydent
C;JO
17,a t.orzy, przodownicy flra
m. Piotrkowa),
Aleksander
(Przemówienie tow. Dz'.:m- twie pracy w ich fabryce znnj- cy i mistrzowie oszr ziędności.
Gr-zebieluch <Łęczyca) Henrvk kowskiego podajemy na str. 2 dzie s~ę cała załoga.. Do drureDyskusję w dłu zszvm prze.
1'7:ewiadomsk! l<Piotrkówl \'\Ti dzi~!eiszego numeru „Głosci"). go dma obrad Konferencji Wo- m6wien'u pod;mmow8l c'Zł'll'Pk
told Sienkiewicz (Il sekreta:-z Przewodniczą.cy
Konferencji jewódzkiej we współzawodnir.- Biura Pclitycznego KC PZPR
WK PZPR), Antoni Szewczy:C Wojewódzkiej odczytuje teleg,-u.- tW'ie pracy w „Bor•1cie" udział tow. Franciszek Jóźwiak IBrze?iny) ..Jan K~.-irzvl( (Wo my, jakie nn ndres Konferencji brało już 90,5 procent załogi fa- told, wyka zują.c jej pozytywne
jewódzka Kom. ZHP). ·Roman wpłynęły z PZPW Nr 30 w Zgi.e- bryczncj.
i słabsze strony.
Bukowski (kierownik Wyjz. rzu i od słuchaczy Kursu In- Robotnicy huty szkła. „Hor0
Rolnego WK PZPR). Zygmunt l't~uktor6w Powiatowych i Miej- ten!lja" w Piotrkowie donoszą wa~~b;:;:m:V~~n~: \~'.;. J[f~~~~
Michałowski <Tomanów). ~re- sk1ch przy Centralnej Sz!i:')le w telegramie, że w drugim '1nin
na
Szczepan:k IPoddebke). PZPR w Lodzi.
obrad Wo.jewódzkiej Konferen· kn entuzja.stycz;nyrni oklasok1tmi.
Jan Kopeć (Sk!erniewic~l. Ro
Załoga PZPW Nr 30 w Z!l'ie- cji w ich zakładzie pracy 0 ·•o(Tekst przemówienia tow.
::iń.ski
(Ozorków) i Suski :wie- rzu w swojej depeszy wita Kon- dz:nie 12 odbyła się masówka Jóźwiaka podam:v w jodnym z
l )
• najbliższych numerów n&>zego
un ·
.
fe~enr?ę Wojewódzką i zobow•:}· n~ której cała załoga „Hort.in- i 5 ma ).
W ciągu II dn'.a obraj kil- zu3e 1nę wykonać roczny plan SJI"" postanowiła przystą.pić do r> Odś ;
M"1 d
kakrotnie przvbywały na Konlprodukc:vfov do dnia 29 listoos.- współzawodnictwa pracy
ldó ki''~iewako~.em "
17.0J"Il1a::i da..
~.od k0111ee
dysku.sji •n& salę IF'w:6dzk.a.
f erenc1e
· deleJ?ac1e
• . robotnir.7.P.
·
.
za K.a'1.f.=ADĄ;...
nczona Z-Os ....PZPR..
a „„

„„_

wi

!_

Str. 2

•

oz ost„ ie v1 sercacl1
rob tników p Is ~ c •••

ieczni

O·

pań stiv;:;;·; ;~:o•;,;;;;j';;;;;;·;nw Ro In~-w1~;E~:~~··~;;~'''~;;~:;~~u ?rze:_:w~~;~:~~7~ RG:::..;~ ~~:t~:::kiego
•
•
• dk
•
I
•
s t a1ą
Się wzorowym; OSł'O
ami ro1.1n-y m11
• •
h
_.
ł
ko b. ł" ÓW
wymieCaemy
Z nasz·, C go~pO'*GrS W
m na .,,r

.Apelujctny też do nagzych wo_
jewódzkich i powiatowych wla<Iz
partyjnych, a.żeby do. goepodaTstw państwowych kierowały
najodpowi~dniejs~yeh ludzi, aż;·
by „pod k~C'rowmctwe~ org~mzacJ1 P.artyJnych P.odnosić p_oz1om
k tecz
n~s~eJ pracy, Jeszcze 8 u , ~1eJ zwalcza6 .wroga. kl1180w„go
' budować socJahstyczne gospodarstwa.
My ze nvej strony zapewuia-my Konierencjt Wojew6dzlą
PZPR, że przystępując do z..owych form wsp6lzawodnict.wa
pracy, będziemy pra.eowa6 coraz
wydajniej i coraz lepiej, nmacniają.e zdobyeze n.a.si.ego ludowe.
go patstwe.1

W pierwszym dniu obrad przybyla 11a KO'!lferencję delegacja przodowników pracy Pa. :ńEtwowyd1 Gospodarstw Rolnych
nMzego województwa.. W i u1ieni·1 delegacji Konierencję po.
wital tow. Sawicki.

Towarzysze Dclrg-nci!
\fy.
przodownicy pracy Państwowych
Gospodarstw Rolnych - poznra
wis.my Pierwllz1 Wojł'wódzk!j.
X:onferencję Polskie.i ZjcdnocLo_
aej Partii Robotniczej.
Wyrażamy
nMzą. radość,
ie
możemy tu przed ·wnmi staną..S
l złoży~ pierwszy meldunek o
rozpoczęciu żniw w naszych gospodar~twach.
Skłanamv Wam
1onop zboża, jako symhol nas-.cj
pracy na roli, i chcem:v WR.S .mp<•wnić, że mimo
niesprzyjafo·
eych warunków, zbierzemy spr;i..
wnie chleb i nie zmarnujemy nf.·
tzr~1 z bogatych plonów.
Do żniw stanęliśmy dobrze
31rz:vgotowani, bo na naszych na.
radach produkcyjnych przem~-

!eli~my
wszystko dokładnie i roz
~zfrlili~my trnd
zn1wny
n!I.
wszygtkich jednakowo.
Wezwltli.limy W~7.ystkich robot
•ików rolnych do stosowania
w~pół?:awodnictwa jako Rocjalietycznej formy prMy, bo chccmv
dać naszemu Pa~~twu Ludowemu
Jak najwięcej chleba.
.W ekład naszej ddegacj\ wcb1>
dzą: 1) przodownik pracy tow.
Obwarzanek Aleksander, oboM""1 majątku Koryta; 2) Tow.
:Krzymlil3ki Stani8ł:i.w, fornal z
~ajątku D~boł~ka, · który w akeji siewnej wyrabiał stale ponad
125 proc. normy; 3) Towarzyszka. Przygocka Stanisława - ro.
botnka. rlniówkowa majątk'1 Go8lub, która w okre:rte od 1 kwiet.
Irla do 15 czerwca br. stale przekracz:iła swoje normy dzienne.
Tow. Błaszczyk Franciszek,
:forna.l maj„tku Inczcw, który
""
poda:as wiosennych orek i włó.
kowania wykonał normt w 143
proc · 5) Mid
F un
j
''
v.ra. e
' !IZWa. car chlewni majątku Ohehna,
który uzyskał średnił wyda.jn:>fić
prz.ycMwku od jednej maci?q

•>

16 prOSiąt, a tym samym przekTo

czyt za.planowane normy- 0 50
procent.
To,..-rrz~'Rze Dc-legnci! Znpew.
niamy Wa~, że dohre wyniki osiągnięte już w roku ubie1'łym,
będziemy się starali podnieś6 je_
azeze wyżej w roku biC'żącym,
DC'klarujcmy, że w naszym
-wsp6łzaworinictwit pracy b~rlziemy stosować coraz lepsze sposv·
by, a naszym przykładem prze·
k
.
.
.
b
onamy 1 poCJągmemy za so 1

innych
towarzyszy partyjnych 1
bezpa.rtyjnych.
Nasze osiągni~cia przeniesie_
my do produkcyjnych 'lni trpółdzielezyeh, by dać dowód, !dr.•y
pojęli to, co mówi na1<7.a Partia
e Pa~stwowych G0-•p<1darstwaeh
Rolnych, kt6re winny si~ rui~
ba7,... socJ'alistyczn• na wsi oraz
-r
"'
ba7ą zaopatrzenia i pomocy dh

pracy i w na!'lzym marszu n:i.·
przód i dlatego zapewniamy, ?.e
wzmor.nimy czujność klasową. 1
wymieciemy z PGR-ów resztk1.
rbłopów mato_ i ~rcdniorolnych. tego, coś.my odziedziczyli po MlDcklarnjrmy, że bi:dzicmy wal kolajczylm 1 jego kompa.nach-sabotażystów i
czyć nie tylko o to, aby w na· to jest różnych
biurokratów.
szych gospodnrstwar.h podwy:i:_
Ostn:egamy tych wszystkich,
~za6 plony z każdego hektara uprawianej przez nas 7iemi. NiP którzy traktujt gospodarstwa
jako swoje 'folwarki
"zrżędząc ~il będziemy pracow'.I~ pa.tistwowe
- przed naszą pi~ścią, która. jest
nad huuową. wsi socjalistyczn<?j. tak samo twarda i mocna., jak
.Jesteśmy coraz więcej 'wiadomi pięść robotnika fabrycznego,
korzyśri, jakie daje
zespoło"VB.
Cieszymy się, ie na mie.}ar,e
praca w naszej gospodarce, oraz pe.nów
i dziedziców przychodzą.
tego, że na nas spoczywa nie nowi kierownicy, jak tow. Józ;P-f
tylko trud i cl~i:ar pracy, a.le i Natkań~ki, niedawny robotnik
pełna odpowiedzialność
za 110- dniówkowy, później traktOrzywierzone nam gospodarstwa.
sta, a obecnie magazynier maWielu je~t jeszcze takich, kt5· ją.tku .Tanuszewice, jak dyrek~.or
rzy przcszk11.dzają nam w naszrj zespołowy tow. Stanisław Klep-

Nie

wrócą

dziedz:,ice i .c:zlachdanhi na
--

Niech tyje wieA aoejalistyczna!
Niech żyje Pol.llka Zjednoezo.
J . P _
na P a rtia Robotmcza. z BJ rze
wodnicząc.ym Tow. Bolefiławam
Bierutem na czele!

na.~zą ~iemf ę

Sn
. o' łdzi·eln• a prod• . . kcyi·na Konary
K
f
•
~

~

PO

•

Wiła

W ~ cini11 ohm.d Konfe
rencji Wojewódizk;ej na !lalę
obrad pnybyła. de.legacja. pierw
szcj w powiooie kutnowskim
~ółdzielni produkcyjnej wsi
Koaui.ry. ZjawWnie .eię delegacji
wywołu,je IlliesłycJi.a.ny
Mitu.
zja= orl!IZ hnl'lZliwe oklia.sJtl i
ok:r-zyki n.a cze.ś6 budl()W'Ui~ych
aooj!l-lizmu na w9i..
W imieniu dblepcji, w 11kład
której wchodzili .Tam Dziiamkow
ski, Ta.densrz Drepkow&ki, .Ta.ni~
oo. Szymam<ie.lt i
Alieksa.ndM
Grrelak, z.11brał głoe tow. Dzia.n
kowski. . O~ pełny rek.st jego
przem6WllC'fl1J8.:
Trywa.rzyszki i Towarzysze!
W imieniu chłopów cZłonków
Spółdzielni Produkcyj'"nej wal.
.
Konary, powia.tu ~tnowskiego,
mam zaszr.z:rt pow;.tać pierwszą
Konferencję Wojewód~t Pol·
skiej Zjednoczonej Partii Robot
ni z ·

c eJ.
Natychmiast po Plenum sierp
niowo-wruśii<>wym w 1948 r.
d _.„.b· iśm _.
Ow~"""'1el
Y' ....~ Jak moma
znieść n~ wsi wyzysk czł~eka
przez cułowfoka. i jak moze~y
P?leps~6 B:lbie i swym dzie.
i:om zycie. Odrazu też rct:pOCZf1
ll!my rozmOWy między sobą 0
możliwościach
zorganizowania.
w naszej lfJ'.omadZ!e spółdzielni
rro~ilkcyjneJ.
N~e łatwo to szło w począt.
kach. Mieliśmy prziesz.~ody ze
strony bogatych chłopów, kt\9.
rzy usiłorwali siać dywersję

on erencpe

do budowa.n.ia wła.snych domów
na naszych działka.eh prZyza.
grodowych, gdzie przy wspólnej pomocy pozna.jemy wart<>M
zespołowej pracy, czego dowo.
cem ą dotychczasowe wyniki
Na jesieJi przyst!łpimy do współ
nycb prac gospOda.rskich w na.
szej spółdzielni. w tej cOdzien..
nej pracy doznajemy wiele pomocy ze strony na.szej Partii i
naBZego
Rząd.n. z ka.Mym
dniem jesteśmy bardziej odporni
na wrog4 propaga.nd~ .111 katdym
dniem rośnie wśród sąsiadów 1
okolicznych chłopów mało 1 gre
dniOrołnych saint.e:resowa.nte na
szymi csiągnięciami

My wiemy, że boga.et c!11opi
pa.trz:t na. nas z nienawiścią.,
My wiemy, że sługusom ja.śnie.
Pa.i1sk:lm to nie na ręk~ Lecz
my wiem~ "'wnież, ż~ zbudo.
wat

sp~awiedliwy nstróJ sp~łecz

ny mozna tylko przez g<>spodar
k
j~•i........,.,.,..
Dla.+.... b
aoe -:.':~.':::'.:_,_
:-'~„J~
u.wl!llly ~................. p~vw....,....
walk~ z elementami spekulanc·
klmi na. wsi, da.żąc do tego. L
żeby nasza spÓłdzielnla. stała
się wzorem dla. calej okolicy.
Będziemy naszą ofiarną pra.
cą UI:1a.cniat n11Sze patistwo, a
tym sa.mym i Obóz pokoju świ~
tcwego.
Towarzyszki i TOW!lrzyszel
Idziemy Za przykładem na..
SZ~h bra.ct ze Zwią.zku Radziec

kiego. O ałusznaści ~j dfo.

Pro"'lamnw'ln'e

-=

Nota

s' c'

RP do

&Wemu stanowisku, że ściganie
1 karanie zbrodniarzy wojennych jeeit obowiązkiem mona1•wyższe1• jakości
CaTstw 9J)rzymierzonych, opar
6
tym na szeregu aktów między
Przemówienie przedstawiciela delegacii
narodowych począwszy od de
z PZPB w Pabianicach- tow Wałniewskiegc klaracji moS:k!ewski.ej z roku
Towarzysze! W imieniu załogi gii - 88 7 proe., bryggda Orua.f 1943, której sygnatariuszem
· H. 1
' 8!l
b
„ jeet między :Innymi Rząd JePZPB w Pabianicach, w imiemu
e c_ny_ .' ,6 proc.,
rygli'„~ go Królewskiej Mości. Podpiwielowar<ztntowców, w imieniu Kulnaka Ad,1ma - !J:l)l prO<'.. l
j
.
_,_. ~{,.,:i
'kó
. b
d b
d St
' k' ' II l
su ąc powyzsze ......,,y u~ZY·
przo d owm w pracy 1
ryga
ryga a • ar.:tyn~ ICJ c cny - narodowe,
Rząd Jego Królewpierwszej jakości witamy I-sz.lł 99,3 proc: ~mny. .
. sklej Mośei zaciągnął równ!eż
Wojewódzką. Konferencję PZPR
tyyiuki te me zadowalaJ11- zobowiązania wobec '!innych
Brygady pierws:r.ej jakolici ca nu. JeR~ze. Przyrzekamy prze.. narodów zjednocronych, w tej
terenie naszych zakładów powsta to, ze _do dnia 22 ~ipca 1949.rok•t, liczbie i wobec Polski, bezpoły w maju tego roku w liczbie w
p1ątQ. ~.oczmeę ~amfestu średnio zainteresowainyc:h w
12-tu.
Osiągnięcia jakościowe PKWN, zwiększymy 1loM bry- real;.z..acji polityki, uniemożlitych brygad przedstawiają. się gad pierwszej ja.kości i brygady wiającej bezkarność zbrodma
~yfrowo nn.stępuJą.co:
do czasu te osiągną. pełne 100 proecnt pro_ rzy wojennych za · przestępzorganizowania brygad pierwszeJ dukc.ji I·go gatunku.
stwa poipełn1one na szkodę na
jakości, jakość na.szl'j produkcji
Załoga na..•za
jest świadoma rodów, które padły ofiarą apozostawiała wi<'lc do życz!'m~. tego, że pod•1osi't dobrobyt mas gre~ji hitlerowskiej. R<IBlizacji
a w czerwcu 'redni :procent I -go pracnjąeych, że uma.cnin6 funda_ tych zobowiązań wymaga r&w
gatunku 12-tu brygad wynos;ł menty na~ze„o Państwa Ludowo- nież dobro narodu niem:ech.-le87,3 proc.
go - można" tylko przez zwii;-k- P,o. gd:i;ż ścigan~e i ukaranie
w~ niki poszczególnych brygad szenie wydajności pracy i ja:-i· zbrodniarzy woiennych stanoprzcc}stawiają. się następują ~n: ści produkcji.
wi c~~ść . p~gramu demokrnBrygada Młynarczyk Anny
Załoga nasza je8t ś~viadoma, tyzacJI N1em1ec.
produkuje 72.5 proc. primy, bry- że walczy6 o trwały pokój i poR'ł:ąd Polski od dlnŻ:iU;gO
gada Biskupskiej Ileleny - S2,5 stęp możemy tylko przez ofiar- ?"asu obs!"'~1;Je
ni~poko·
proc„ brygada Nowak Leontyny ną. naszą. pracę dln Polski.
IJem, Iż mekt_orzy syg!"at<iriu:
_ 84,7 proc., brygada Kłos Wi k
w imienin załogi PZPB w Pa· S7.e • dPklaracji 1!1osk1~\"n<tdeJ
„
bian'cach
za ewniam nasz Par i p6znieji:;zych aktów mtc:dz:vna
torn - 84,8 proc., brygada La- . 1•
P
Y.
.ą.
rodowych nie realizuj~ zobo·
tuszltlewicz Alfreda - 8~,~ pro_ ti.ę, _ze tę we.l~ę będziemy zwy- wiazań solf'nni.- i
wyr:łł:nie
centa, brygada RaszewllkieJ Wh w::~o pr~w.ad zić.
. . . za.ełą.!!:niętych odnośnie ścig-adysławy - Si,3 proc„ bry~<t·la
:Niceh zyJe Pol~ka SoeJahst1- nia i karania zbrlldnia1·7.y woCieślak Eugrnii - 88,1 proc., czna !
jeJ<nycb.
brygada Cieślak Kunegundy Niech żvie R.omit.nt r.imtralny
Niemniej jednak Rr.ąd Pol88.7 nroc„ brv11ada. Olcsko P;i.i.- PZP!ł'
.s;.ki 7.a<iośćuczvnil orośbie Rza

brynad

- do 36

„

I

me frootu postępu i pOk<>ju kra.
jów demokracji lu~mvej i wszyń
kich postępowych sif świata ze
Zwią.rkiem Radzieckim na czele.
Dzi'elo Georgi D"""itro":Va .f est
"~·
nieśm.:.ertelne. Bo?ut.erska piir.
tia komun<styczna, którą ~ho
wał w dw.:bn proltt1ta.riackiego
i'ntern•cj"n:l.lizmu oraz n~eprze.
n
~
jednanej walki z nacjonalizmem
i szOWinizmem, wsmrni•łe kad.
ry komunistów bulga.rskicb wy
rofłe z J'ego ducha, dymltrcw·
·
slti Komitet centriilny - dllpro
wadzą do tJstatecznego zwycię.
stwa. wlellde dz'elo Georgi Dy
mttrovm
Ogromni\ mil„~ć. j2k~ z:i<:kar.
bil sobie Georgi Dymitrow w

pol.sltlef kb.ale

robot.niczej. o.
wiecznie
dó
kro
1m:yfi>źti nll!lzych na.ro w,
c~~':ych wspólną drogą do 6
cJ:i.hzmu.
.
.
k
Ogromn~ m~łoś~, }llką. Zll" 11.r.
bił sob;e DymitrOw w krajU

promieniać

b~dzie
~

°"

z-wyctęsl:iego

~ix:jalizmn,

w

ZSRR ~ kraj~cb demokracji lu
nowej, w klas1e robotlliczej?: ca,.
tego świat.a., - będZie je::; ·~ze
jednym pctężnym trMłem siły
ludowo • c'em0?rra.tycznej Buł..
!!:1-rli n.i. }ei drodze do rnl<wi·
tu i sZtCzę§cia, do i:ocjali?.IllU.
Wiecma. chwała pamięci wiei
Jdego wodza narodu bulgar.;kte
go, prz:vw·~dr.y ml\'rlrynar·dowe3
klasy robatnieiz.ej, rrzyjaciela. ne
rodu polskiego, Georgi Dymi.
trowa".

St" nu wyiatkowerro
J d ' k•

.2,

„!.

*·

i· I o

walczył o trwały pckój i wniósł
tak ogrcmny wkład w utworze-

przekonaliśmy sit jeszcze
bardziej po powrocie na.szych
delegatów z Ukrainy, gdzie o.
glądali oni zdObycze na.rcdn ra
dzieck!ego,
ja.kie
przyniosła
Wielka Rewolucja Pa.źdhlerniko
wa.. Zrozumiciiśmy, gdz.le leży
prawda. i sht11zność. ~EBY PA
NOWIE DZIEDZICE i SZLACH
OIANKI
NIE
POWRóOll.I
NA NASZĄ ZIEMI}J, BĘDZIE
MY POD KIEROWNICTWEM
l
'l
l ; .
i'1
· I .~
6
NASZEJ' PARTII PRAOOWAć
•
NAD Bl7DOWĄ. DOMU, KTć
W pOrC!e 011 'fOS 1m
REMU NA IMię SOCJALIZM.
Robotnkv angielscy bohatersko walczą o
Niech tyje wieś 110Cja.listycz
swe praw dl mim 0 1.e„resji r:rądu
n.al
'
.
Niach tyje przyłd'd na.rodu
LONDYN (PAP) - Rząd bryi Nakży podkreślić. że pra.Wlt'Opolski~go z n t ''dUm Zwill.Zkn tyjski postanowił O"'ł®ć st3.Il we kierownir.two związku zawo"
•
„
d
t
t
ó
zaapr<>RadZ;ieckiegol
wyjątkowy w związk'.1 z sytuacją oweg-o ran!!po~ owe w · ih""
lfiech tyje Polsk&-- Zjednoczo
i 1 dy'dskim.
bowało ~tanoW1sko praco
•
c
e
rz "' porc e on
ct\w.
0
0
na Partia R b tn1 za. i j .f. P e
.Tak wiadomo, robotnic7 porto_
W poniedzialek .przed poł'l~.i
wodni.czą~ ~owarzy8z ~ierut! w·1 onm6wili wy!udol'Vanie:' dw'5~b niem odbył<> się ubranie rob?tPrrem6wi9Me tow. Dz.:~n'kow
. .
slcie
'ta. d 61
. 1.
~ . ~tatków kanadyJ~k1ch, wyrda- µików i»rtovych dla. powzięc\jlv
go "."1'
,_ e~-:1C1 w9g;,;.:yc ją.ew ten sposób l!Wlł solida.rno8~ decyzji w sp.rawie ~ytuacji w
gorą.cym1 o.11.1aa...a.m1"
-J .,_ .
•
od '-'lk
·
i
p
· t
j dn
Al
powstAj11- z miejse.
Roizlegają ·'.' stra1r.uJącym1 .
ou u ~~- porc e.
ow-ztę o
e omy„ n 1e
sit
podchwyt.ywa.ne przez s1~cy m.aryne.~zam1 kanad:;.i~~- rczolueję, potępiaj~cą stanowi·
wezvtltkich obecnych okrzyki na mi, na~ęzą.cyun do ,,Ka~~dyJRkte_ sko za:-:ząrlu portowego. Robotni.
wei6 pfoneirów epóldzielcwśe.i go ~Wlą_zlm Marynarzy · W od· cy portowf w rezolucji swej poprodukcyjnej., na ez.eś6 soju.w.u powicdn na to zarząd portu ;.a- stanowili nie przystąpić do pra..
roh0 itni~lopekiego, soju.ozn komuniko"."ał, fo wyładow 9 uw cy.
„olsko.radziieckiego, na eześć dwóch boJkotowanych prz~z roRząd brytyj~ki
postanowił
-0w. Stailinn. i pr~woomic.z:>.~e- botników Ft!ltków kanad.vj~ki.•h wprowarlzić stan wyjątkowy, a·
~o KC PZPR tow. Bieruta. 'ze_ - je~t warunkiem zatrudnienia by przy pomocy represji zmnsi6
brani śpiewają „Mi.ęd.zynaro.\robotnikiJw ]'lOrtowych przy in· robotników portowych do powm.
d6wkę".
nych stafkneh.
tu do pracy.
WIL
RWfid
wa
gi

wród
nas. że
będzie
nam
Rządu
odebrana,
że ziemia
będ.z:l.emy
m!esska
li w kosza.n.eh.
Kierownictwo naszej Partii
ól;--'-'-M Mości 0
pomogło nam zwalczać te trud
(Doko6~ !le
1-eJ)
du Jego Kr "'w"""""'J
'
n<>Aci, pomogło • 2 • ga.nizO'wać sprawie procesu przed.w b. ge dostaTczenie dowodów: dotyspćłdT.l.elnia,
ńerało.m niemieckim
von czących z;b~j d21:.ałal:;.o„
Rundstedtowl, von Mannstei- ścl b. generałów niemieclnch
I dzi~ jesteśmy gtębOko prze n~•'" d Straussowi.
von Rundstedta, von Mannkc~Ą-• o ft„•ft-o"_, n~„„...,,.o po
v~•
·
i Str
t ryt
-...-.....
"'"""'"' ""' ~„
·
,Rząd Polski w UCZJnych o- S!ema
aussa na e
ostępowania. Przysąpil.iśmy już świadczeneach dawał wyraz num Państwa Polskiego. W

ZW 1• ę k s z V m y

W illlleniu Komitetu Central
nogo Polskiej ZjednOf'...ZOUej Par
tii Rob· tniczej 1 jej przewodni
cZ
"Prezydenta. R. p tow.
Bcie:f:wa Bieruta, w ~ienm
klasy robotniczej polskiej 1 r:ią
du Polski LudoweJ·, w imienin
ca.lego polskiego cbozu demokra.
cji ludowej - skł~dam głęMki
hold pamięci towarzysza Dymi
trowa.
W chwili, gdy Wy tutaj opla
kujecie zgon n.a.jwiękl!Zego syna.
Bułgarii., polscy rcbOtnicy i
chłopi w sercu i w myBlach tą
czą. się z Wruni. Wasza. bolesna.
strata jest i 'naszą ~~-·tą. Pa
mięć o w:e:!:im wodzu br;•tnie
go na.rodu bułgarskiego, tlw6'.r
d
j Re
cy l~tdowo. e?lokra~e
publiki But~ani zawsze tyć bę
dzie w nnOdz!e polskim.
Wspantnły o'bra.z przywódcy
miedzynarodowego ruchu robot
niczego wiern~go ncZnia. Leni~
na
Stn.Una, bohatera procesu
1
.
.
lipskicg-o, mez1omn!'g'O szrrm1erza jedn•~ robotniczej -wie
cznie pozostanie w sercach ro.
bOtników polskich.
Lud polski wraz z całą postę
pową ludzkr1icią nigdy nie zapo
runi olbrzymich zasług Gilorgi
Dymitr01ęV& w dziele .mobil!za.
cji najszerszych ma.a
ludo.
wych do walki z hitleryzm.em i
f:iszvZmem o wolność i niepodle
glośĆ narodów. Wzorem i przy
kładem dla. nas pozostanie ten
wielki człowiek, który wspania
le tączYł w sobie i uosabiał
prawdziwy patriotyzm i interna.
cjonaUzm, - ktc'l'!'Y' nlen~ecie

Rządu
ohydny-di
szłoścl.

zbrodni

W. Br anif

w

przy- stwierdzić, t.e umorzen'!e po-

Zbrodnie wojenne, na podstawie zasad przyjętych przez
państwa cywil:Z.Owane, są dziś
zbrodniami, które powinny
być ścigane przez każde państwo. Zasada ta uznana zo~tała w wyroku
norymberskim
i ustawie nr 10 Rady Kontroli
Niemiec. Obow!ązek kar·mia
zbrodniarzy
wo.lennych n·e
może być trakt'°wany. iak.~ cbowiązek indywidualny, ) ·st
on bowiem wynikiem ~e:lP'!"al
nej tezy i generalnego obovy".ązku karania zbrodrtl tego
typu.
Rząd Polski, nie wchodząc
w szczegóły orzeczeń lek:irStk:icb w sprawie stanu zdrowia von ~ui:dstedta i Straussa, rozum;e, ze Vt pewnych wy
padkach kar:inie p0s~czeg<)l~
n!ch zbrodmrirzy m'?z~ by„
niecelowe,, lub niemoz:t:we z
uwagi na ich stan tizyc~ny,
bądź umysłowy . .w ty~~ 1ednak WJ'.'P::id~rnch mdy•mau::ilra
kondycJa fizy~zna. C?.,Y urn~słowa zbrodn;arza n.e r_no:>:e
obalać ogó'.neJ zasa~y k~rania . zbrodmarzv
· w<:>1i>n'1yc
. ·
· 1.
Nie ma.f:ic moznoś--1 Pl'7e·

stępawania

przeciw von Rund
stedtowi ! Straussowi. :.-: jed:'O
czesnym wypuszczeniem ich
na Vl'Olność bez jakiegokolwiek
dozoru, zapewnia :m uprzywi
lejowane traktowanie, z jakie
go nie korzystają przestępcy,
odpowiada Jący przed sarlami niemieckimi z mocy u~ta
wy Rady Kontrolnej nr 10.
Całkowite umorzenie postę
powan:a i wypuszczenie pr:i:e•
ste:pców na wolność z powodu
złego stanu zdrowia nie
jest
przewidziane przepisami niernieckiego ustawodawstwa. któ
re mają zastosowanie do 0~0b,
oskarżonych o mnie; powa.7.ne
zbrodnie. niezastrze · ne k01npetencją sądów alianckic!l.
Przywilej upewniony von
Rnndst!'cltowł
I
Strans~nwl
pnez władz~ brytyj~ld~. nie
może być\ zatem oct>nian" ina•
<"«'J, nl7. jako wyróżnienie
PJ'Ul'tf'.1)C6w. oskarżonych o
naj<'ież!lze zbrodnie. w porównaniu ze sprawcami mnit>.i JIO
wai:nvch prz~i:ten~tw. pocl,1ira
nyml do odpcwit>Cl7i:.1lnriści
przed sądami niemie<'klm!.
z uwa gJ na t o. ze
· z·1ro
'-j ·
·ne

zwią7ku z dalną l?r?śbą R~ądu Jego KrólewskieJ Mośo: o
uzupełnienie dowodów, Rząd
Polski U~z:ielltł pełn~j pom'lC:Y
specjalne) delegacji brytyJskiej, która przybyła w tym
celu do Polski.
J d ak
Rząd Polski wyl'3U e n
łat, ie ma.nda.t teJ delegacji 'ZO
stał ~"lłC'rony tylko do spra
wy von Mann!rlełna wobec nie
. .
'
.
oczekiwanej dccy?ji umol"l'..e·
nła ])<lStcpowanła przeciw von
Rnndstedtowi I Strauaowl.
w związku z tym Rząd Polsk! jest zmuszony stwierd7Jć,
1ż uważa ,umorzenie postepowania przeciw von Rundstedtow! i Straussowi m akt, nie
dający S'lę po!todzić z wyraf.ny
mi zoboW:ązanlami w sprawi{'
~cigania i karania zbrodni.a:?y
wojennych, oraz wysoce n;ebezpieczny <lla procesu demokratyzacji Niemiec, zwłaszcza
wobec. coraz jawn~ejszych po
c1ynan i wystapień elemenw:vmieniąnych generał0w ?Otów hit~erowsk:ich na teren~e vrowafl7~n~a fll'7~wo,lu s~d-0: nełnione zostały na obs?.3rZ$
zachod~1ch stref okupacy1- wego, ~alezy .Jcdna'k !1amirta<' Polskiej na ludności polski<? j,
7
nych Niemiec:
•
• _ o tym, ze choc zbro<lm:H" a r 7 a Rząd Polski jest beznośred11:0
Rząd !"olsk1 nr:>i;n1e z~o('łc ~n~o. lub na~et w o;:f;!' ~a- zainteresowany w wymiarze
uwagę'. ze w oclmesienm do clzłc nie mozna. to łe<lm1.k . sprawiedliwości w niniejs~ej
sprawie.
~hrodnian:y wol.l"nnych.. celnn :>;brodnia z&sfala. popelmona.
Toteż całkowite umorzenie
ścigania I ka.rama jt's1 01e tylDlatego też Rząd Polski pro
ko represja imtv.-•ifluiilna, któ postępowanfa ł wY•mszczenle si Rząd Jego Królewsk!ej l'.1"0ra zr~ą niP mnże być\ ,lt'O· tego typu zbro~„iarzy na wol ścl o poinformowanie "O. iakie
porcj11nalna clo OITT'Om•1 fJ(lpPł ność, pode7as gdy ""'"7.vstkłm kroki ?:amierza pod1ąl w tej
nionych zhro·~"i . Al? J!'łówniP i ~yskmom penitPnl'i„rnym """ '"'rawle dla rral irncji 7-R~ad
DI'7Pcle wszyst!~im pre"Venr..i a ne są S'mftale wie'l'iPnnr>. ni• r vr0ku nOr"mbersk:ea'), llk}ll
generalna, mająea na. C"lu ofl- mr.że b:rć nsnr:n„h·..!llwinnl'.
16w ; uchwał narodó~ z'.edno
straszenie od nonPłniPni„ tak
Rzad Polski iest zmuo;zonv czonvch."

I

•

Wczasy lecznicze !!!J!rodzi~istwem
Należy jednak wyjeżdżać do

w ciqgu

W

zdrowiskach krajowych. Oto nieclawno wyjechał pierwszy turnus

wczasowiczów - przodowników
pracy do Czechosłowa.eji oraz
Bułgarii. Po powrocie z podró7.y
niew:ątpliwi.?' po~zie~ą, ~ię oni z
na.nu swymi wrazemanu z pobytu w bratnich kraja.eh demokta.eji ludowej.
Napewno nie wszyscy wiedzą
·
·
bo ·
łód
tez o tym, ze
ro tmcy
zcy
dto ......,.j„1..... k
0b· •
Jęci są pona
u""- --r
cją. prócz Łodzi obejmują.cą •}I.
ko Katowice. AkcJ'a ta to
czterotygodniowe wczasy leczn!cze dla pracowników fizycznych,
zagrożonych gruźlicą lub chorn-

uzdrowisk

całego

WCZASY LECZNICZE, k t Óre podczas zimowych i wiosen.
nych miesięcy nie były ca.łk owicie wykorzystane przei: klasę
robotniczt Łodzi, są obecnie przedmiotem STARAJ.lf TYSD'JCY OSOB, uważa.jących, ze TYLKO LATEM można. jechać
na. kurację. :Ponieważ miejsc dla. wszystkich nie W'.fStarcza,
Ci, którzy nie zdołali obecn1e uzyskał przydziałów do Kcynicy, Buska c&y Dusznik, uważają. się za bardzo pokrzywdzo'llych. Referat wczasów leczniczych prey ORZZ stale tłu.lll!lczy i perswa.duje, że pensjonaty w uzqa:pwiskach czynne są.
W CIĄGU CAŁEGO ROKU. Góry w k~dej porze roku są
jednakowo piękne. We wrze Ś!liu zaś Łódź otrzyma. wtęk3zy
przydział miejsc niechże wif}C będzie to pociechą dla. tych,
którzy narzekają., że nie ruo gli w okresie letnim wyjechać
na wczasy.
roku bieżącym robotnicy, i

•~jt:~~~~~ :i;:~w;/:·~::

nla klasv robotniczei

roku
I

oaoiem zd rad zakładowych Jest
"'skazanych przez lekarza. rob..it_
n•ków rozmieszcza6 na lillcie "f6dług rozdzielnika, przysyłanego
na każdy turnus z ORZZ.
W ten sposób w eią,gu cab~o
roku wszyscy potrzebujl}cy kuracji i odpoczynku będą, mieli Jn<'Ż·
noM wykorzystania.
wczasów
leczniczych.
Referat Wczasów przy ORZZ,
aby nnikną6 nieporozumień komunikuje poza. tym wszystkim
członkom
Związków
Za.wodo.
~ych · • 1) z "k'1 k le'
"
' ze.
niz
o JOWe -"y-

I

dają Związki Z11.wodowe tylko w
okresie urlopu, który musi obejrnowa6 najmniej 5 dni, ponieważ
przejazd
ulgowy w powr<>tną.
stronę jest możliwy dopiero po
upływie 5 dni od chwili wyjazdu na. urlop; 2) o~oba, która BkfJ
rzystala z bezpłatnego wyjauiu
1 a wczasy, nie ma !>rawa. w cią·
gu tego samego roku do korzy·
ati.nia' ze zniżki kolejowej.
Krótko mówi11c:
członkowi
Związku raz w roku przysług-uje
albo zniżka, albo bezpłatny pr:r.e· d na wcza~y.
Jaz

•

daje sił uczonemri astronomowi USA w jego buncie pr:scciw
Trlice dolarowej, w je1to walce przeciw i:sw. rzeczywistości otommuj. Głos ten powtrzrza nit>zmiennie hasło v•folkiej wagi „nie jesteś .sam", co znaczy: nie jesteś, profesorze Steuen$on,
odosobniony w swojej walce, razem s tobą stofa w jednym
ueregu miliony ludzi wy.stępujących w obronie pokoju, wol·
naści i spratoiedliwości sp.Jecznej.

członhów

domvgając się

Wr"eczork"1ew1"cz koch a, sWQ
d
•d •I
o powie ZIO

Ob. :Mlclia.Jdna WlecwrJde.
wicz całkiem po prostu oświadcza, że dziś będzie praoować

~

Pisaliśmy niedawno o granej w łódzkim Teatrze ICamemlnym
$Ztuce amerykamkicgo pisarza postępowego, Stcioortt. - „Gwiaz
da Steven$ona", zwracając uwagę na „głos sumienia", który do-

Wlafinie kometttarsem :iyciimjrm do sztuki Stewartn jest
ostatnie wystąpienie najwybitniej.szych pracowników kultury
USA. PrzeMtnwiciele nauki i ~~tuki
z 13 stanótc USA «"''·
~
'
stosowali - jak się dowiadujemy - pismo zbiomwe do
S<'11atri,
odrimcenia paktu atfontyckiego i uregulowania rozbieżności radziecko-amerykań.~kich pny
pomocy bespośrednich rokowrrń.
;;Apelujemy do czlonk6ta Senatu - stwierdzają co makomit.~ uczeni i artyści amerykańscy - by u;wiadomili sobi.e
to całej pełni. niebezpie.::::eństwo, jakię 1;ryje ui sobie pakt at7rmną pracę tycki.. Pal~ ten oddnln $wiat od polcoju, prowadzi do wojny...".
b'
struktork"
Utoa:iając wyścig zbrojeń za karygodne przes~pstwo, wy i&o
"' tkack".... I trudno sno, a gdy potrzeba, sama ponaprawdę znaleźć na tym sta może.
I tak bez przerwy w
ni reprezentanci Twltury omerykamkiej wiry1oają $eMCorów
nowisku lepszą i odpowied- ciągu 8 godzin.
USA do wyicigi' wysili.ów w obronie pokoju, w szczególności
niejszą pracownt.cę, nitż ona.
Zdawałoby się,
wątła,
do poro:rumi~ $in s czoł_,.,,,,,_ przedstawicielem obozu po- •
Ob w·
,_,
·
żyje ż
"
--.1···
·
ieczor.ILl.eW'lCZ
Y- starsza już ko'b:eta, wdowa,
koju - Związkiem Radziec1cim.
ciem tkalni Oto przechodzi dla której praca jest niby to
•
„ .
.
.
szczupła, gładko uczesana, mię złem koni~ym" A tymcza
"Gww:;da Stevensona Jest :m.glauncą. Po,tawa iednak zna·
"
•
k
(
k.
dzy rzędami kro«ien. Tu za- sem _ w tym wątłym ciele
omitego astronoma trgo se sstu i teroorta i uc:onych oraz
trzyma się i poradZ: tkaczce bije serce, które mocno uko- I artystów, którzy w-w pi~mo wystosowali. - jest dowodem, i:i
jak uniknąć zrywu, tam po- chało mury .swej ~bryki, war to Ameryce Trumanów, Achesonów itp. - świeci comz jaśniej„„
może spruć gniaroo. Owdzie sztaty. tkackie, ludzi, którzy tu
twiazda WU$hinghtona, Lincolna i Roo~evelta.„
znów :interweniuje u majstra, pracuJą.
· E. Tarn.
żeby szybciej naprawił kroH. Sam.
---------------------------------·---------------------

Wz Q r Q wa •Instr uktorka z PZPB Nr 8

Ob

Pod owiazdą Walshine:
....- „htona ...I

12 godzin. Zachorowała
z drugiej ZJnia-

„ - instruktorka

.~

ny, trzeba więc ją zastąpii..
·
Wprawdzie kierownik tkalm,
tow. Bartnicki, radzi życzliwie: „Idźcie lepiej do domu,
bł zawodową..
bo jesteście zmęczona", ale
Począ.wszy od 1 lipca Lódź o· ob. Wieczorkiewicz odpowia'trzymuje
eo miesiąc
28 mi~j.~c
,,. sanatoń,1m
„Radowid"
w ifa· da z wyrzutem: „Dobrze móltopanem. Robotnik, wyznaczo.iy wić, idźcie, a kto pomoże przy
l!a kurację przez Ubezpieczalnię pracy na \-nlodszym tkaczom
Społeczn:} lub Poradnię Przeciw- z drugiej ztn:any, kto sprawgruź:iczą, opłaca pobyt 2-tygo- dzi, czy nie psują to·Naru na
dniowy w tej samej wysokoś~i. krosnach? _ i patri:y na kie
eo i w wypadku normalnych
wczasów, koszta zaś pozostalyeb. rownika swy1ni poczciwymi oJamą pracą I
2-ch tygodni pokrywa całkQwi- czyma, w których maluje się
„Docentiają.c w pełni doinio_
cie Ubezpieczalnia Społeczn3.. głęboka troska.
słość Manifestu Lipcowego, któ
czczą
Ten rodzaj wczasów leczniczych
_ No tak, oczywiście, ma- ry zapoczątkował budowę 'DOma wielkie znaczenie dla ludzi cie rację - przyznaje !owa- ·we.go Państwa. Ludowego, prag_
pracy, da~e im bo~em m~żnn/!6
Bartnicki a pocichu do- n1emy uezcie pią.tą noc=icę te
1cę
lto_rzystanta z wszelkich zab1egow rz~sz
-.
.
go wyde.rzenia wzmożeni} pro- Sk.m:ynie te służy6 będą do
lekarskich, idealnego odpoc.i:yn_ daJe, zwraca1ąc się do mnie: dukcją. i int611Syw>nl} pracQ. na. przechowywanlia. przędzy.
lfli, jednym słowem solidnog<> „Więcej ludzi tak pojmują- wszystkich odcinikach nMzej Pracownicy :PZPB w RUpodreperowania. swego zdTow;a. cych i kochających swój za- pracy'' oświa.domi.ją. 1'000tni DZIE PABIANICKIEJ także
Dziwić się tylko należy, że z wód a pokonamy wszelkie cy łódzki.eh fabryk.
post.Mlowili uczcić uroczyśeie
całego_ mia..~~a i województwa trud~ości w naszej fabryce".
Komitet
Współ=wod:nictwa święto NarodQWe. w tym celu
Ubozpieczalma Społeczna wybra.
.
tu d . mó- Pracy przy :PZPB nr 1 wbo. w cię.gu najbliższych tygodni
ła z trudem na miesią.c lipiec t.yl Istotme - c~
~zo .
wiąizal się zOll'ganliz.owu 100 ze- p.rzeprowa.d•zą ll4I. oddziale I re
ko 27 kandydatów, nie mog11c wić, - ob. w~eczorkiewiczo- społów najwyższej jak~, a.by m0111Jt żłobka, w którym znaj_
już znaleź6 .28-go, Nikt przoct<>Ż wa miłuje swą pracę i sama w ~n sposób podqii~6 gatunek d.zie pomieszc.zenie 30-cioro drziie
nie uwierzy w to, aby wśród ty- o tym mówi bez patosu, bez prodll'koWf!IIlycli u siebie towa_ ei. Godna poohwa.ly jest posta._
męcy :o~otnik6w i ~.o niedłu,~o górnolotnych słów. 30 lat pra- row. Rada Zakł~d{)<W'8. wni.z z W11. robotników farpia.rni, którzy
po WOJnie, która zruJnowała ty·
.
tk 1ni
od czasu wy- Li~ . Kobiet postama:wti.a do chcą.c wykO'llil.6 pla.n ~boln ludziom zdrowie, nie mo:ba CU]e W
a ' a
.
.
· d-niu 22 lii>e& oodid8.6 do użytku wy postaJJowBi fa.rbOW11.6 ~'Od°:L
było znalctć 28 osób, zagr )iu zv.rolenia nie dala $'1.ę ubiec ru.
1- t , ·
500 k
d
d
. .
załogi gabim.et rell.ma -0-1<>g1ezmy ,...,~
. g. p?!Zę zy mei:me.
llych chorob~ płuc.
komu,
?.dobywając
zawsze (służą.cy do leczellJa. reuma.tyz_ W Wyd•zaale Ruchu czynwne
Jesteśmy pewni, że taki wy· pierwsze miejsce we współza- mu), Otrll!Z roz;poozą.6 rem011t są przygoitowania d? ~~żenia
padek nie powtórzy się już wię· wodnictwie. Spokojną, równo- gabinetu dentystyez:nego. Wy_ specjalnych n?'1Zą,dz<'n i mstala.
cej i w następnych turnusa::h mierną pracą., bez zbyłeeznego d2Jiał Bezpiecrreń....twa. i Higieny cji, które poz~lą.·_ zaoo_z.częd'Zlić
b~d~ wytorzyst~~e w;zyat~;e wysiłku wykonywała za.wsze Pracy w ~ymytk sa.ml:tni~i'll~ 50 ton węgla m1001ęc.zme. Ro00
mieJs~a . ez wną "?· _owaznc swe zadania ilościowe i jako- odd11: ~o uz u ro
w ~
nat~~~......n~PBsta:o!~~~.e ł,~to~
cbowią.zki spoczywaJą, tez na 1l'. ścfowe, nigdy nie widział jej k0Wlc1e. wyremontow:a.nł łazm.ę.
""u
karzach fabrycznych, którzy 1•0- nikt przy tablicy brakarskiej., Robotm~ey budowla.m zatrudno~e te.n sposób nitjle~~ej wy1,'l7.ą
wmni gruntownie orientowa6 l>i_ę
Zasługi bywają zwykle oce- ni przy P~PB .nr 1 wykonaJą, swą. rad. ooć z okaz:r święta Na
w stanie zdrowotnym pracow·1:· nione. Ob. Wiee~kiewi~ a- poza ~dz1nam1
pra.cy
rodowego.
lr~w danego zakładu pracy. Za- wansował niedawno na in- skl'IZyń z odtpa.dków drzewnych.
Załoga :PZPB nr 8 dom.osi

Wielki
Of•

I

dzień

)·

22 lipca

• wzmozentem
'
• •
••
prod O k CJI

r oczn.

Io' dzcy ro bot nicy
„

podwórzu fabryemym, & w kt6
rej będą 7lllaj<lo"WM się fotogra.
.
fie pmodowników pre.cy, ra~jo.
na.li'7Jll.borÓW 04l'M: wyk.r~ il1lr'
strnjąiee codzienny stan produk
na.m, że do dmna 22 lipca po.za cji.
gOO!zina.mi pra.cy położy dTogęj Wszyscy robotmiey „ba.wełnda.
~.on.~ łą.ezą.cą. obi~ przędz.a.! nej tróJki" p~kają pesto._
me połozone na te.rema fn.brycz
.
.
nym. Rade Za.:kla<l'Owa. za!i ZO·l>o wić na. jak na.jwyzszym J!'<>Zlo...
wię.za.ł:a. się sporzą.dizll6 gablotkę mie współ2l8.wod:nictwo pmcy.
która będzie umieszco:o!ll:8. na•
(Sam)
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PZPW N r 3 wyk onaJ y
t1

z nad wvżką plan eksporłOW)'
Z d

•

J

. lk

urną '" Wle

dośC:ą !ten zlożył się wys'.łek

ą ra

.

.

.

całej

przesyłam tę koresipondencJę
w !Imieniu całej załogi PZPW
Nr 3.
- Plan eksportowy Iniesięczny i kwartalny wsta1 u

załogi. ~a)'lepszym do":ode~
tego będzie chyba fakt, ze naJ
starszy pra<:owrE.k naszych zakŁadów 74-letni farbiarz Józef Ko~orowski, który prze-

nas nie tylko wykonany, ale
nawet przekroczony. Miesięcz
ny o 6,7 procent a kwartalny
27,6 procent.
0

bywał na miesięcznych wcza

sach, przerwał je i wrócił do
pracy, gdyż wykonarrie planu

ek~rtowego uważał

7.a

waż-

Jiak błyskaW:ca obiegła ta n:ejsze.
radosna W:eść całą załogę 'faWypadek ten jest momenb~. Trzeba przyznać, do- tem, charakteryzującym ofiar

ZA CZE ŁY SIĘ JUŻ ŻNIWA· ;~I:.?dP~~S°~E~~:;_;:;, ~;:~:
Dziesiątki maszvn. rolniczych i sprawna pomoc sąsiedzka umożllw1ą szybkie zbrnry .

:;:po~;:1;ot;;;~e ~~:~ :iś~~::!yn~ł;ż:~~~e.n&

75 kosiarkan~.i b~z I Oprócz przygotowama parku ści.
korespondent fabryczny
-przyrządów· żniwnych, po:;1~1~)ą maszynowego, ważnym zaga.1nie
Nie sposób wymieniać tu
„Głosu"
18 k~siarek. z. p:zyr.~dami zmw- niem jest stosowanie pomocy są- 'W'Szystkich, którzy iprzyczyz PZPW Nr 3
1 44 8 0 0
n~, 1ki'.4 zkmwiarki
~. fy~ siedzkiej w a.kcji żniwnej, Wy- nili się do tego. Na sukces,
S. Waroikowsld
wiązar
onne.
m~
konanie
tej
pomocy
w
tegoroez·
tych korzystać będą chłopi m~lo.
nych żniwach będzie na.pe„!\O
i 6redniorolni.
Dobrze przygotowały się rów· lepsze, aniżeli w roku ub, a to
Pomimo, że nasza łącz.ność feraty polityczne, nie powtnnież Państwowe Gospodaratwa z tego względu, że obok gmin·
Rolne do akcji żniwnej. Dyspo- nych i powiatowych rad oraz o- ze wS:ą Trębacze-w, nawlą'Za ny one jednak być zbyt dłu
nują one 137 kosiarkami, 151
bok organizacji partyjnych c:...u- na została już ed dość dawna, gie. Przydało by się także, by
żniwiarkami, 54 wiązałkami trak
nie dała dotychczas właści W:ejskie V.'YStępy naszego zetorowymi, 66 wiązałkami k.on· wać będą. nad nią fabryczne eki·
nymi. Poza tym posiadają lOł py robotnicze. Ekipy, wyjeidh- wych wyników. Przyczynę te- społu świetlicowego stały 'l!I.
traktory czynne, 23 znajdujące jące do wsi w ramach akcji łącz· go stanowi fakt nieodpowied- wyższym poziomie.
się w eliminarjach i 42 w nap'ł·
niego podejścia do tej sprawy
Tych kilka krytycznych uności, będą miały ze. za.danie u·
wie.
6wiadamianie chłopów mało- i ze strony grupy łącznośc:io- wag odnosi się niewątpEwie
W związku z udziałem w ~:u·
w pewnym stopniu :. do nieo ich prawie do wej.
wa.eh wielkiej ilości maszyn, po- średniorolnych
.
. .
Jednym z .za,sadnicz~h jej których głup łączności, z :nwstaną
Robotnicze Pogotowi:i. pomocy są..,1edzk1eJ oraz będą
.
.
. . d
taden błędów jest Il!:.e'WCll\gmęCTe . 0 nych zakładów pracy. Uwagi
Techniczne przy zakładach pra- czuwać nad tym, ażeb
• Y
.
akcji ludzi z terenu, a więc te nasunęły mi .!lię właśn:e w
cy w miastach powiatowych. :ta.
bogacz nie uchyla.ł się od ndz1<1edst
. . li
·
.
.
.
prz
aW1Cle ~nego i po trakcie naszej współpracy ze
lJu tegut0cZllL'J a.KcJl zn1w111l~ daniem tych grup technicznych
1
•
wistowego komitetów PZPR,
rrzystępujemy
przygotowin1i będzie reperacja maszyn w O§rod lerua teJ p&nocy.
wsią Trębaczów, a więc są oznacznie lepiej, niż w roku rxbie- kach Ma.szynowych na wypa.d~k
Ta.k przygotowani do akP.Ji przedstawiC::eli Związku Saałym. W 142 Spółdzielczych O- uszkodzenia. się ich w czasie ak- żniwnej możemy 6miafo stwi-,r- mopomocy Chłopskiej i miej- parte na doświadczen:u.
F. DondeT
środkach Maszynowych ukońezo- cji żniwnej. Na.d pra~dlową pra
dzi6, że plony zostaną na cza~ SCOWef!O nauczyeielstwa.
no już remonty maszyn żniw· ą pogotowia r?botn1czeg? cznkorespondent fabryczn~
(Ta~)
Dobrze jest, że podczas ::><>nych. Ośrodki te dysponuj!} 25 j '\Vu będl} Komitety Powui.tow~ zebrane.
„Głosu" z PZPB N1' l
bytu na wsi. WYałaszamy re- 1
traktorami wraz z 7·ma ano'OO- Fart.ii.
wiązałka.mi,

z

Błędy

ZACZĘŁY SIJ,; żNIWA. ;,„
polach majątków Państwowyi;h
Gospodarstw Rolnych Skłuty, w
powiecie łowickim, pokazały bię
:pierwsze ma.szyny żniwne - ko.
si.arki, a. niedługo we wszystlu<1h
powiata.ch naszego województwa.
IOZ'DOCZna sie t>ra.ca żniwne.

w akcji

łączności
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mały b.ęben·

i

czyli jak mały Jacques (czytaj .Żak)
zdobył B:łstylię w dniu 14 lipca 1789 r.

.

":~fJ"

. ~..ł.:'

W~elki bęben

y.

nr•

I

paeys!dm raz~ia- 'Pisma Im sprzedawał ma.lee.
[rzetn. Co niewielki był Je.k palec,
Jacquet
Mały bęben, tyci Po francusku bnml to imię
[„Jacques",
Zduny, szewcy, krawcy i mu- A gdy Ind, nękany długim
[głodem,
[rarze

Kubu~ był

~

Na allcach go pyta.U tak:

· - Co tam

słyohać na S'l.el'O·

fkim
Co nowego, Kuba,
C:iy lud1>wt

świecie?

d:dś

wszę(!'Z!e

Ja.k la.~..rur. rozhukAna rw,,c..
Na Bastylię gToźnym &redl Po[chodem,
Ruszył

w p ·

-z ludem Jacques, pary[~ki bmtą.c.

[:i:ecle?
chleba . Idą S?.ewcy I muran:e. 7..obam!
[brak? Z wielkim b~bnem kroe-ey Kn(buś dobosz.
Mały bęben Kubuś z całych

[stl
Bum-bum-bum, bum,
Bum·bum-bum-bum!
W wielki

b~ben bił!

Runą.I

sztandar króla strojny
[w lilie,
Słychać salwy, basy annat
[grnrnią!

Lud

pary~ld

zd(}był

j11ż

Ba-

fstyll~.
l\fnły Kubuś również zdcb~·ł
[ją.

Po bitewnym trudzie I mC'.z<>le
Sn.nkiulocl1) tailrzą karma.ni.f}[lę,2)

J,ecl z nimi w

t~ńcu,

D:ilełny cfob~7. męmy

nlc:r.yin
[pta!'!,
m~lo?c.

Co nit'w!eHC'i jr-st .lak palec,
t~·ci Jaeques.
Riały bi;ben A ie cudów męstwa dGkazy-

Aż wreszcie wzniosła się
zielona korona sosny nad ga
łęzie dębów i lip i sióstr sosen, rosnących w pobliżu.
Złociło ją swymi promienia
mi słońce, tuż nad nią prze[·Uwaly się złe, zimne chmury. Wiatr sznmiał jej pieśni o <:!alekich 1-!<ljach, o
wielkich morzac!1.
Aż razu pewnego gruchnęła po lesie wie~ć:
Idą ludzie! Nics"! ze sobą
o:;tre siekiery i piły!
trwożliwie
Zaszumialy
Hulał jesienny wiątr. Tar- drzewa. Potem znieruchogał długie warkocze brzóz, miały ze zgrozy. Stały nietrząsł konarami wielkich dę me, oczekujące nieszczęścia.
Przyszli ludzie, Oglądali
bów, chylił wierzchołki
dumnych wysokich sosen. drzewa, znaczyli, aż wreszGnał het przed siebie za- c;e zabrali się do dzieła. Od
mieć zeschłych liści, c\skał rana do nocy słychać było
daleko brązowe żołędzie i stuk siekier..Jedna za drugą padaly smukłe wysokie
szy$zki sosen i jodeł.
I wtedy, właśnie z małej sosny.
Broni.la się jak mogła naj
rozwartej szyszki sosnowej
wypadło maleńkie nasionko. wyższa sosna. Powalona,
Dmuchnął wiatr i podniósł odpychała si ę jeszcze od zie
w górę skrzydlate ziarenko, mi konarami sw2j korony,
a potem rzucił je na ziemię. unieść się chciała w górę.
- Czemu kładziecie mnie
Małe, wystraszone nasion
":o leżalo cicho T'Gbr7.e mu na zi~mi - jęczała. Nie
bj"1o. Przytuliła je do sic- ch::-ę leżeć tak nisko. Chcę
bie czarna ziemia, osłonił jak dawn!ej piąć się ku słoń
przed wiatrem siwy meC'h cu. coraz wyżej i wyżej!
Po kilkl:I dniach zam! lkł
Śnie~ 1aNastała zima
krył ziemię. Cicho. S!"'okoj- stuk siekier. Od2sz!i ludzie,
nie spało ziarenko pod cie-I unosząc wr~z ze sobą ociosa:ie kłody drzew
płą śniegową pierzynką.
Znliw uroanowa!a w les,t~
Aż wiosną uśmit"chnęlo się
Cicho opłakiwał la"S"
cieplej jasne słonko. Małe ciszri
_;,;.
i.iarenko wypuścilo w górę swe straty.

~s~~~~~~~k~
-------~~~~~~---------------------~A~~~dd~~~
[smyk, tek 1 rozcJnało się ciekawie.
Nie wolno palić ognisk
w lesie, ani nawet bl.isko
lasu. Czy chcecie, aby tak
•
i pożyteczn:i- 'oor
piękny
00aień l szkodniki
snionął?
„
- to najwięksi
owadzie
wrogowie, mogący w krótkim czasie spustoszyć ogromne połacie drzewosta-

nu.
Gwizdek!

k

Małym bębnem odtad r.ie na-

I mó„-rllł ""'"int F~nldvlocl:
•
1
i;(}1tuerz
„To et wojak, dz.l'lny
[to cl!
Tak na.leży walczyć, wł:lśni<'
ftak!

Że był Jacques wojit."ki~m

(śmiałym,

Drużynowy -aNie jest Jacques już b"bnł'm
"
plecaki ,c;oodami
[małym.
wvschły.
aby
ca,
•
do Sło11
Wlrlkim bębnem jest na!"Z
J
[Ja.cqueii!
Wszyscy siadają w cieniu.
Włodz:mierz Sbbod.1ik
pod drzewami i pałaszują
śniadanie.
Po krótk;m odpoczynku 1) PO\vstańcy z okresu Wi~ldrużvna wyruszy w dalszą kiej Rewolucj'., tJ Pieśń rewoJucjonil;tów.
drogę.

że położyć

W
nek

słoneczny,

letni

pora- jnych, teg?

;:ajemnic~ego

µo-

maszeruje ze . szumu wsrod konarow? ...
raźno
śpiewem harcerska ~yciea l Drużyna zagłębia się

w

ka. Chłopcy zbaczają z szo-1 las. <;:hłopcy r?zglądaj~ si~,
sy na leśną drogę. Śpiew i ltrącag. nawz_aJerr,i ł?kc1arm,
pogwarki milkną w szer~- pokazu~ą sobie Jakieś n~d
gach, wszyscy rozgląd<1Ją żwyczaJne drzewa, lecz mkt
W lesie panuje ,nie śmie podnieść głosu.
!':iP :iokoła.
ich onieśmielił.
pn:yjemny cień. Czerwone! Cza r lasu
i żółte plamki słoneczne ko- !I Po pewnym czasie. ~ochodza
aksam:tnych. do gęstego zagaJmka, za
ły.41zą się na
mchach, drgają na szarych którym widać ni~kie, kwa- ,·
pniach dębów, pozłacają brą dratowe ogrodzenie.
- O, jakie małe drzewka! ..m'=:l!C~=~-..'zo·vą korę sosen. Gd1jeś zer
wał się wiatr. Słychać, jak, - O! Zając, zaJąc uci~
Kochany Pro1myłc:ul Chcemy z Tobą się poznać i n.;ikonary,,, ka, tam - • spostrzega]'.\
zbliża się poprzez
jak szumi wśród liści i o- chłopcy coraz to nowe rze- oisać, ja•k my się uczymy i pracujemy. U nas je&t drugarnia las. Promienie tań- ery. A drużyn..;.,\·)' objaśni11: h•na harce.rska i drużyna zuchów. Harcerze i zuchy
To sc:kótlrn Wysiewa wspólnie pracują. Czyin I-Ma.jawy wykonaliśmy. Zasaczą coraz żwawiej, jasno-zie
lone i białe brzozy gną się się w niej nas'.ona różnych dziliśmy dwieście krrnków ma.lin i cztery jabłonki. ~o
miarowo z szelestem drob- drzew, a potym młode sa- nieważ u na-s jest dużo przodowników pracy, więc
dzonki . przenos1 się na po- aleja malin nosi nazwę „A! eja HaJCerzy Przodowriinych listków.
si~- !'Ęby.
Chłopcy zatrzymują
ków Prac y''. Jablonki zaisadzil·i harce•rze przodov·micy,
--· A po co na tamtej poOgarnia ich niewypowiektórzy się wyróżni1li najbardziej i d!a·tego każda jadziane uczucie. Coś, niby r~bie takie wysokie, µojebłonka nosi imię i nazwi'sko tego prz-odownika pracy.
zachwyt, niby strach, niby dyńcze sosny?
Oz1ie<:l 0€mu OJJ'ecka w Helenov.rle
- Te sosny dają nasiona
podziw„. czar lasu.
A drużynowy zaczyna o- i naturalne sadzonki. Widzi:011ogłe Dzieci! Byłem na urlopie i li·sty Wasze dopowiadać„. Mówi o pięknie cie ten zagajnik, parę lat tepolskich lasów, o puszczach mu został posadznny na po- szfy mnie z miesięcmym opóźnieniem. Za spóźnioną
pradawnych, które pokry- rębie, a za lat kilkadziesiąt odpowiedź serdecznie Was przepraszam. Cieszymy
wały ongiś naszą ziemię. wyrośnie zeń pote7ny sosno się w Prom~nku, że sprawujeoie się dz1lelnie i poszczyWyjaśnia znaczenie lasów wy las. Obecnie stosuje się c ić się możecie prmdownikaimi pracy. Prawdopodobdla polskiej gospodarki, dla inną metodę: · rozsadza się nie większość Waszych harcerzy wyjecha~a na obozy,
zdrowia. i klimatu.„ Podkr~- szkółki rr,iieszane, gdyż tyl- a wiele z Was na kolon!e le·t nie - przypuszczamy, że
śla kon1eczr:iość .zachowama ko. w ~akm1: ~~dlm l~ bę dotrze tam do Was odpowiedź Prornyka. My ze S'Wej
lasów, mówi o Lidze Ochro- dz1e się naJlep~eJ r.ozwiJ~· strony pragniemy podtrzymać z Wami kontakt. CzeChłop~y ~b~Jrzeh ~zkoł- kamy od Was listów przyrze.kamy rych~ odporvv:iedź.
ny. :rzyrody. .Chłop~ ·
'
, .
dz1eo1 fabryczne] Łodzi - kę, rozbiegli s ię po lesie, go
:AJ1d2'Jia·łem Wasze prze~l·lcme wys1ępy w ~e~~r~lchłoną jego słowa, głęboko nili wiewiórkę, zbierali pol neJ ~zk?le PZ~R. 1!1tereSU}~ nas Wasza p~a-ca 1 zyci~
zapisują je w swych mło- ziomki.
dych serduszkach. Bo. i jakt - Janek, rozpalimy so- I je§l1 me macie me prze:o1wko temu,przyJd~ do Was,
tu nie kochać tych pięknych bie ognisko - mówi Kazio. aby Wa.s ooznać osobiście.
DAdal1rJtOr
c\rzew. b'ch mchów ciem- DrubnoWY usłyazaJ

I

'•

Wokół stały potężne drze

fzywał wa.
Mele(1kiego bohatera. nikt.
-

W:ielki, ciemny las. .
c1emno t u - powiemaleńka so
nie~~iał~
działa
k d
k
Y Jeszc.ze wszy
·.ie
a-:sen
h ł
5 zc e ,b u Jiuam na wierze 0 . ku drze.wa, patr~yło na mn~e
dobre, Jasi;e słonce.. T~ nie
dod10dzą )ego prom1eme.
'r e
. lk"
. ł
Z
aszum1a y· wie 1e o z wa:
- RośniJ', rośnij, sosenko.
Wyrośniesz wysoko, ujrzysz
nad sobą jasne niebo i złote słońce.
I rosła sosen~a. Pięła si~
ku górze.. Ku Jasnemu slon
cu! Ku niebu! Ku obłokom,

~jafy~ielmi~:ą~. M

wreszcie pewnego dnia przy
niósł wiatr dziwn ą w:eść.
- Spotkałem wi:::lką sosne - szumiał. 7robili z
niej ludzie maszt okrętowy.
Na wielkim okręcie przemierza teraz ogrom~e morza. Odwiedza coraz -nowe
miasta, coraz nowe kraje.
nd
.
p d .
o nią szumi morze. nc.
.
" s ł once
t
.
.
.
n.
mą szumi wia r
·
złociste oświetla j12j wierznagi pozbawiony
chałek,
wspaniałego zielonego czuba, ale jak dawniej dumnie
wznoszący się ku niebu.
Z11fia Charszewska

Kocłmny „Prom}'ku''ł

Bardzo Cię przeora-srnm, że tak dawno do Ciebie
nie pisa·łem, ale na dr:.igi raz posta ram się zrobić to
.
prędzej.
W tej chwili napiszę Gi o sz.kole. Uczniowie naszej
szkoly po-stanowili uczcić. li Kongres Zw. Zaw. Na tej
podstaiwle wla·śnie wykonaliśmy plan ponad normę.
Plan ten wykona-ny został przy pracy w ogródku szkol
nym. Powycinaliśmy suche gałązki drzew i krzewów.
PosadZilliśmv kwiaty, pomi.dory, selery, pie·truszkę itd.
Każda klasa ma wydzielone parę zagonków. Nasza
klasa posiada ich trzy. Dwa pod opie·ką dziewczynek
i jeden pod opieką chłopców.

A teraz o drużynie harcerskiej . Nasza drużyna jest
bardzo liczna. Nasz drużynowy to dzielny chłcpa-1<,
dlatego też chodz!my często na wycieczki. Zata-rgów
między nami nie ma. Zbi6rk·i prowadzone są regula·rnie. Przed zbiórkami I po zbiórka-eh gramy w pEik~,
Przewa4mie gramy w siatkówkę i „Dwa Ognie''.
Czu-wajl

„Harry
Drogi Harry!
Ładi1'1e ~o z Waszej strony, że VIY'konujecie swoj e

przedkongresowe f ~bacie o ogród
szkolny. Interesuje mnie praca Waszej drużYlflY 4 jakie
sprawy poruszacie ne zbiórkach. Natpi'S.Z m1 o tym o~
szemiel. ~'">rawdze. oo sta-ło ~ie z Twoia nagrodą.
•• d '?1ar
zobowiązanie

'

~""T"9WSKI·

Kr~nika

m. Kutna

Racjonalizatorzy

kolejowego w Kutnie

węzła

Duże uświadomienie ogó-1

Ob. Hernas Józef opraco- Urbański Marian zbudowali niżony został do 3 złotych 1ści, w ulepszaniu n8:rzędzi
wytwarzania 20 groszy, a więc na jed- pracy, lub zastosowaruu nojowego Kutna i usiłowanie padków użytkowych mate- wody destylowanej chemicz nym litrze wody destylowa- wych i lepszych metod prauzyskania coraz to lepszych rialów półszlachetnych. Dzię nie czystej, którego wydaj- nej uzyskuje się 26 złotych cy jeszcze jeden skuteczny
wyników pracy wpłynęło ki tej metodzie oddział me- ność w ciągu 48 godzin wy- 80 groszy oszczędności.
środek przyczyniający się
na wynalazczość pracowm- chaniczny zwycięsko wy- nosi 2"400 litrów. Zbudowa- Pomysł montęra zabezpie do wykonania planu 3-letków, dzięki której otrzyma- 1szedł z trudności jakie po- nie dFStylatora przyniosło czenia ruchu pociągów I niego, a w przyszłości i plano ulepszenia narzędzi i wy; wstały w pierws;ych latach państwu wiele oszczędności. klasy Filipiaka . Jó~efa I>?- ~u 6-c.io _let?iego. ~uże możpracowano nowe
metody po wojnie z powodu braku Dotychczas bowiem wodę tę ~ega na us:prawn1~mu mycia h:Wośc1, Jakie posiada obecpracy.
białego metalu, tak bardzo sprowadzano z Łodzi, a i malowania ra~ion se~afo me pod ~ym względem kla....
Ważniejszymi z tych ulep 11 potrzebnego do naprawy pa koszt jedl\ego litra wraz z rów ora~ zab;zp1ecza więk- ~a pracu_Jąca. wpł~ęły na
szeń są:
rowozów i wagonów.
transportęm wynosił 30 zło- sze be~p1e~enstwo w wyko i~dnostk1 ~~Jbardzi~J uzdolW k
·
·
d
Ob. Ob. Teski Henryk i tych. Obecnie koszt ten ob- nywaniu te3 pracy.
mone tak, 1Z wszelkie nawet
KOMU WINSZUJEMY
y oname przyrzą u roz
p d b
h
. ń
·d b · ·
t d ś ·
dzielczego do sprężonego
o o _nyc
usprawnie . naJ ro meJSZe
ru no ci
Sroda, dnia 13 lipca
powietrza, pomysłu rzemieśl
dokonali ob: ob. Olszański spotykane podcza_s pracy
1949 r.
nika specjalisty Konopińli
U
Władysław 1 Kroczka Ste- szy?ko są. rozw1ąo/wan~.
Dziś: Ernesta
skiego Wacława. Przyrząd
fan, których_ pon_iysł doty- Swi~domośc ro?o~1ka, ~
W~~LEFONY ten umożliwia· pracę kilku
czy. z_abezp1eczema. ru.chu od ~ego p~e.ds1~b1orczości
narzędzi pracy z jednego do
t
poc1ągow 2 kla~y, Jest 3ed- z~leo/ w duzeJ i;ruerze wy-.
Pow. Kom. M. o. - 22
pływu sprężon-ego powie- W dniu 7 lipca w świetli- ZMJ>-owskiej w dążeniu do nak trochę 0 ~?1~enny od po- ~ Jego prac.y 1 zado~~le:!:3;~0~=~e!1 M. o.
trza bez obniżania się ·ego cy Fabryki Kraj w Kutnie socjalizmu.
mvsłu .ob. Fih~ia~a. .. . m~ wypJrwa3ąc.e z mozhwo
;jl
d Mt
K
ciśnienia'
l
odbyło się uroczyste rozpo- Ni"ezalez·ru·e od wybranych Nalezy nadmienić, iz pięk śc1 realizowania ulepszeń
arz1t
asta utna - SO
·
.
.
ny i szlachetny cel racjona- wpływają bardzo korzystnie
atarostwo Powtatowe - St
Przyrząd do naciągania częcie kursu ideologiczno-po tematów kierownictwo kur- lizacji pracy znalazł duże na całość gospodarki każdel'r~y:~um Pow. Rady Narod węży powietrzny~h n.a me- litycznego organizowanego su przerobi materiał zawar zrozumienie u uświadomio- go z oddziałów tutejszego
l'ow. Zakład .ElektryUDJ - 82 talowe obsad~ kt~ry Jest P? przez
Zarząd Fabryczny ty w Miesięczniku Instruk- nej części
pracowników, węzła kok!jowego.
'Urqd Zdrowia - 91
mysłem rzem1eślmka Jabłon ZMP, Na kursie z ramienia cyjnym ZMP oraz aktualne która widzi w wynalazczo(B.)
hlsk:t ozerwonJ Krzyt (l'CK) skiego Romana. Działanie te Krkoła. PZPR przy Fabryce zagadnienia bieżące z życia
- 81
go przyrządu skraca znaczaJ ~ył o~cny tow.. G-0- gospodarczego i politycznelzpttal PoW1atO'W)' - 20
nie czas naprawy wężów po rzewski Stanisł~··. Pierw- go Polski.
Ubezp1eczaln1a Społeczna - 84.lwietrznych ułatwiając je- sz~ temate.m Jaki przepraNależy podkreślić, że or:Pogotowie Santtarne PCK - 90 dnocześnie w dużej mierze CUJe kurs Jest pogadanka ganizowany kurs cieszy się
86
'Urz1td &epatrtaC)'Jn7 pracę
na temat „Jak powstało ży- dużym
zainteresowaniem
w dniu 8 lipca br. odbyło się współzawodnictwu pracy na 6:1l'ow. Za.kl. Ubezp. Wza.jemn. al.
·
,
.
cie na ziemi". Następnie za. Narutowtcza nr. ~<;-tel. !Od
Ir.mym _z pomysłow 3e~t planowano następujące te- młodzieży robotniczej.
W w PZGS-sie ogólne zebranie Ko- cinku kobiecym.
W wyniku
:Apteka „POl1 Orłem
- 106.
pro3ekt zbiorowy pracowni- matv- Zaf!adnienia z historii kursie bierze udział 46 osób. la Ligi Kobiet poświęcone zaga- obrad po obszernym referade
:Walenta 4'Lpteka Nr teL 7
ków parowozowni głównej Polski Robotnicy' . chłopi
Raw.
dnieniom walki o pokój oraz wygłoszonym przez tow. FietkieOhac111ska, Apteka Nr tel. 62.
Kutno dp .odlewania kor·
ki.. 1 z
- - - - - - - - - - - Kwiczową
i Zapa!ową kolo Li5l
1
w wa ce z wyzys em, arys (}
b. t
PZGS ·
bo ·
ków kotłowych. Tego ro-1 historii organizacji młodzie
o te przy
-ste zo Wilj•
"'d i i
dza.J·u
skrzynk.
a
odlewnicza
żo
h
C
.
t
.
d
_
~
.za!o się w ramach III etapi1
Re d a k '"J
~a I n. m n stracja daJe w surme poważne owyc • zym Jes i o cz· ·
· twa pracy zw1ęK•
· ·
.W powiecie
kutnowskim ry powoduje gnicie czerwia. wspo'ł zawod me
„Głosu Kutnowskiego" mie- szczędności na robociźnie, a go dąży ZMP,
DeklaracJa odkryto ostatnio ogniska Ogniska epidemii odkryto w szyć szeregi członkiń L. K., oraz
łci się W Kutnie orzv ul Na- jednocześnie usprawnia pra ideowo-programowa i prawo groźnej choroby pszczół, ja pasiekach ob. Syska, w Kut przy współudziale koła związko.
1 21
IZMP, Zadania młodzieży ką jest zgnilec złośliwy, któ me
· przy ul· G orno
•
śl k" ·
wego, organizacji partyjnej zarutow1cza 2, te.
7.
cę przy wyrobie korków.
ąs e], w
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ··- - -·
Krośniewicach,
w majątku
majątku kładu
Miłonice
oraz w
koło, wpracy,
składzorganizować
którego wejdąnowe
Z'l·
Strzelce i gminie Sójki,
ny pracowni~ów i wiele inny.n
Rozporządzenie Minister- kobiet.
stwa R 1 · t
· R fo
Dla uczczenia 22 lipca każcla
łu pracowników węzła kole- wał metodę regeneracji od- destylator do

I

I

Aktyw ro„. 01n·1czy ZMP
szk o 1· swe k a d ry
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Lf g a Kobiet PZ&S•u
na 22•g0 11•pca
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przysporzą m1as u osro e
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· k dz · dzin pracy społeczne i dla zadoh pasie
· Mie3~;J
· k" '/k~:>nane ,t u b ęd zie
· dP.I a~to';g :o;r. Park Trau?'1tta. Pro- h?ffa.
wyprowa ich
ac kumentowania wierności I zdei:y
N a p~;1'ed~emu.
Rad
Prace obej mą zerwa- nyc
z pasiek
pni pszczelich
IT y
aro. ~WeJ ł :W. 1u(me+..1'?wow łnt 0 ~m ~u
(-:;;.UJ~ .s:ę tuta] napra~ę,me bruku. i fundamentów. części, rojów, czerwió~. wo dowanej postawy kobiet polskich

0

1
.czedrwca Je ~10gkosnz1e za- mte~ow o kg; Jo;i:,osc1
me- t og .zk~irem, ~rzekop1m1e p7ze~opa~ie . terenu. umtJCt wier .z<?no. wniose.
arzą- ra 1. szero o~c: 2 ora~ po~a·- rawm. ow,. zasianie trawy nieme drog zwi.rem, zasiadu Mie3sk1ego sk1e:owany dzeme na ~ałi:!J tras1e .~OO .oraz pielerue dróg.
lnie trawy, oraz posadzen~e
do u:rzędu Za~rudmen:a w dr~ew ulicznycn i :i.ooo krze
Prócz . tego obsad~ . się 17 drzew i ,800 krzewów.
Łodzi w sprawi~ zapro3ek~o w_ow oraz nrządze~ie tr~w- krzewami Plac Wolnosc1 w Prace Plantacyjne obliczowanych robót mterwencyJ- mka na przestrzeru ~ kilo- Kutnie. Prz<!kopany zosta- 1ne są na 1.618.'ł.~ złote.
nych.. C?statnio Urząd Za-1m;tra o szerokości .2 .me- nie tutaj tra~ni!< ~ zasadzo-j Prawdopodobnie p·1any te
trudnierua przyznał Zarzą- trow. Prace te przew1dz1ane ne 500 krzewow.
!zostaną zatwierdzone przez
dowi- Miejskiemu w Kutnie •Są na sumę ·56!.2~:i złotych.
Projekt
przedstawiony Urząd Zatrudnienia i po
sumę 3.390.861 złotych na Ponadto urządzi się i upo przez Zarząd Miejski prze-lprzyznaniu
odpowiednich
przeprowadzenie rob?t ihter rzą~kuje 15 hek~arowy park !widuje również urządzenie fuduszów przystąpi się do
wencyjnych dla ko_łn.et.. Ro- „Wiosny Ludów' i 3 hekta- zieleńców przy ulicy Zamen ich realizacji.
boty te- Zarz~.d M1eJsk1 ma
przeprowadz1c przy. pomocy
własnego aparatu i zapewę
ą
~ć im własny nadzór. tec~ru~y. Na prace .te kieruJe
•
,
••
kobiety InstytucJa .zas.tęp- w
Chełmach
'
cza Urzędu Zatrudniema w
D
d . ś .
.
•
.
.
.
.
.
Kutnie. Robotnice :tatrudnio
wa zie Cla In)nut tram- w~tało.sć . po ruewłaśc1wvm dag hasła: „k1! czci ś_więta
ne na robotach stanowią re wajem zg:erskim i jeden ki- odzywian1u ~omo:"Y~. Te P.KWI:i napraw~my taki a ta
zerwę Urzędu Zatrudnienia lometr spacerem przez las- będą na spec3.alneJ diecie.
ki odcinek drogi, utrzymamy
do robót żniwnych, wykop- tak niedaleko od Łodzi mieśR?zkład di:1a - sv.;oboda czysto~ć na. trenie kolon.ii
kowych i t. p., a wynagro- ci się pierwszy wojewódzki a}e ~ dyscyphna. godziny po i
~ele i~nvch zadan
dzenie otrzymują obecnie środek kolonijny dla ctz:ed Slrkow, odpo.czynku .. sportu sp~łm:ny: kt?re mogą ułs
'Według stawek przewidzi.a- w Chełmach. Umieszczony ~gra '!1. siatkowk~, p1l~ę. no- twić zycie me tylko nam.
nych
w
budownictwie. nad wejściem napis „Polska zną i lnne) wycieczki 1 - ale nawe~ ~;zypadk~wym
Urząd
Zatrudnienia
za- Ludowa. opiekuje się dzieć- praca.
.
~rzechodniom - zwierzastrzegł sobie ponadto otrzy mi" odrazu wprowadza w Problem pracy Jest tym Ją s ę.
.
- podstawy, jakimi kieruje się i;iierwszym mo:r.entem, któKiedy się zwiedza pierwmywame stałych. ~pr.awoz- kierownictwo ośrodka. 130- ry wiąże w ośrodku kolonij szy wojewódzki ośrodek wa
dań z Zarządu MieJskiego i wiem założeniem ośrodka, nym w Chełmach sorawę kacyjny dla dzieci w Chełwgląd w przeprowadzane tak samo jak wszystkich pieezy nad zdrowiem fizycz- mach, przychodzi na myśl
prace.
innych utrzymywanych i nym z uspołeczni„miem tej fakt, że w tym budynku
Kobiety rozpoczę~y swą prowadzonych przez Pań- rzeszy dzieci i młodzieży.- przed wojną mieścił się rówpr~cę na terenie ~asta w stwo zakładów dla dzieci, Samorz,ąd 'dzi~cięcy planuje nież . dom wyp~czyn~o_wy.
dniu 5 b. m. Obecnie pracu- ł·est zarówno utrzymanie wsipóln.le z k.ierownictwem ale nie było w nim mie]sca
je ich około 70. Roboty prze eh w dobrej kondycji fizy- swoje drobne czynności na ani dla ludzi pracy ani dla
widziane są do wykonania c:z;nej jak i przysposobienie ~~ły okres pob.rtu. Do ta- ich d1Jeci. Nie było zresztą
w ciągu 4 miesięcy.
już od wszesnych lat do pra kich zamierzeń należy na- takiej placówki w
żadnej
Kobiety wykonują roboty cy dla dobra społeczeństwa . L·rzykład
zadeklarowanie miejscowości naszeg? woieziemne związane z wykońDo lekarza Wydziału prze~ chłopców napraw;: wództ;va. Kogo. bowi.en: obczeniem terenu wypoczyn- Zdrowia Urzędu Wojewódz- drogi przez las. P!"o'yadzące] chod.zi~o zdro~1e dzieci. rokowego wraz z kąpieliskiem kiego przychodzą rodzice z do Osrodka. Dz1ec1 młod- botn1kow? Kazda pracuJąca
przy
ulicy Narutowicza. dziećmi, zapisanymi na kolo sze p~sta.no'~.iły zebra~ pe: matka radziła so~ie jak m~
Plan pracy przewiduje wy- nie w Chełmach. Nie ukry- ~ą ilośc .ztoł l~k.arskich 1 gła;, aby dać ?ziecku mo~
kopanie 280 tysięcy rru?- wają dolegliwości - przeciw diarować Je własciwym pla nosc ~pocz.ęcia . w cza.Sle
trów sześciennych ziemi o- nie, wskazują na przebvte cówkom przetwór.czym.
wakac1i, a nie ~a zda mogła .
raz wytrasowanie dna ba- przypadłości i obecne dolegli
~r~ce te .. powzięte przez A . tera?:. -:- kazda matk~ .
wości swoich dzieci, wiedząc. dzieci bez zadnego przvmu- kazdv 03ciec jest w stanie
senu.
· o d t ei· ch wi·1·i roz t oczona su ma]ą
· Cr;ara
'kter swia
• ·. d o- zapewni'c swoJemu
:
d Zlec
· k· u
.
. . . ze
Ostat~io Zarząd .Mie3sk1 będzie nad nimi opieka Oś- n:e.i ~racy ~połecznej. Wy- odpoczynek latem, pomoc le
W ~utme prz~s~awił Urzę: rodka. Przyjmowane są w za bija Slę w nie_; moment szla- karską i pomoc w wychowa
dowi Zatrudnienia w !-odz1 sadzie tylko dzieci zdrowe.- chetnej rywalizacji. Już pa- niu
nowe projekty n.rac inter- Ji:!st jednakże sporo z wywencyjnych dla kobiet.
".'Ównanymi wadami serca. ~~~~~~li!!!""'~~-~---~~~~~~~~~~~~
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szczyny, odpadków uli, na- w walce c pokój.
rzędzi pszczelniczych, sprzęMarciniak Aureh.il
tu 'i miodu z wyjątkiem mio - - - - - - - - - - - du spożywc~ego: odkażonego
i zabezpieczonego przed dz; a
laniem owadów. Odkażeniem
WdzięCZDOŚCi
jest dwukrotne 45-minutowe
nrzegotowanie miodu.
obowiązkiem
Z wszystkich pasiek pod •j każdeO'O Ob'1 wate)a
7
rzanych 0 istnienie w nich
"
choroby
należy
wysyłać
Od dłuższego czasu nieustan-próbki z woszczyny po wy- nie napływają do Komitetu Bulęgnięciu czerwiu do Pań- dowy Pomnika w Kutnie melstwowego Instytutu Chorób dunki o ofiarach składanych
Pszczelich w G<>rzowie nad przez społeczeństwo naszego µ<>
Wartą, w w0jewództwie po W'iatu na budowę Pomni!<il
znańskim. Opakowanie od Wdzięczności. Bardzo dobrze wy
próbek otrzymaJ·ą zaintc=-~so padła zbiórka na ten ce1 wśród
pracownik~w PZGS-u, PSS-u,
wani bezpłatnie w Starostwie Pow1atowym. Równo Spółdzielni Pracy Rzeźników,
cześnie można. 1;.utaj wypoży Związku Cechów Rzemieślni·
czać lut-lampe do wypalenia czych. Mleczarni Mi!onice oru
nowych uli. Również w Sta- młodzieży szkolnej, którzy dOf
rostwie Powiatowym otrzy- łożyli wiele starań by zadok·.1
mają zainteresowani szczel!Ó men!ować przyjaźń polsko-"~
łowe instrukcje odnośnie do dziecką.
sposobów zwalczania epide- Jesteśmy przeświadczeni, ż•
rnii.
wszyi'tkie placówki przcprowu·
Z
h 1 .
. 0d
dzą dobrze zorganizowane zbiora u~ Y a~i~ się
rozp 0 ki, stawiając sobie za wiór tych
r~adzema. Mm1sterstwa Rol- pracowników, którzy chcą<' wymctwa. 1 Refor~ Rolnych kazać swoją wdzięczność dla booraz. memelclowame st":'ler- hat~rskiej A~mii Czerwonej i
d:zema choroby w dai:eJ pa \~o}ska Polsl~1ego . przeznaczali
s.ece S!arost~o Powiatowe meiednokrotme swó1 calcdzienTJy
stosowac będzie ~ary we: zaro,be_.k na. budowę .. symb?';,1~
dług rozonrządzema Prezy .wd~ ę~znoś~t dla Armn ~adz1e
denta R. "!'· o zwalczRnm kieJ, naszej wyzwollcielk1.
chorób zwierzęcych.
H.
Am.
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Zbiórka na Pomnik
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.Gł .O!ól KłlTNOWSKI"

Za fednostkę oblfC'zPmową 11a ogłoszefl wymiarowych przyjęto 1 mm prze2 'łZt>Tl)kn~<' 1 tRrnn <szp::iltv).
W tekilcie I za t.ek!ltf'm - 6 ł!1mńw oo łf
Ogtoszenfa r'lhnP lf<-zv s1e ?.:fi !!łnwc
1.Vielkośt.'I ogłoszt>ń
nrnhn~
7.a tek!lltem Nt>krnlne
·ld
1 1o 100 mm
10
30 7.ł.
70
1d l01 lfo 200 mm
I lO
110
)() 201 1o ~oo mm
ifiO
160
'l()WVł.e .1
300 mm
200
200
Ogłoszenln tabelaryr,zne, bilanse I lfombinowane o
1OO oroc i rożej.
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Ogłollzenifl w
iroże:i

numerach niedzielnych I

świątecznych

50 oroc

Ogłoszeni:-.

w numerach snecialnvch I

wvch o 100 oroc.

droże1
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TEATR WOJSKA POLSKl.EG~>
(Jaracza 27)
Dlzi4, o gOO.Z. 19,15 widowi_
śp.~ta.n~e
p~lllli".

llko

„Krom

TRAT.Il KAMERALNY
DOMU ŻOŁNIERZA
Łódź Daszyńskiego 34

·„Stal"(
Poznań) zbobywa mistrzostwo
,

Pięściarze

F.SG. T pozdrowiojq
czytelników „Głosu Robotniczego''

Polski w kajakach

Dziś o godz. 19.15
W XI mistrzootwach kajako- Poznań) 3:48,8 min., 2) Kozie- Poznań) 4:16,4 min.
komedia Scribe'a „SZKLANKA
WODY".
wych Polski zwyciężyła drużyna ras i Krzyska (Warta) 3:53 min.
Dwójki wy'8igowe kobiet n&
Kasa czynna od 11-ej do ZS „Stal" (Poznań) - 84 pkt.,
Jedynki wyścigow•e kobiet no. 500 mtr.: 1) osada „Ogniwa•'
13-ej i od 15-ej. tel. 123-02.
przed ,Ogniwem" (Poznań) ·- 500 m o mistr7.ostwo Polski: , ) 2:24,8 min. 2) AZS (Kraków) -80 pkt. i „Kolf'jarzem'' (Poz- Szajkówna. (Kolejw·z Pozna ft) 2:25,4 min.
TEATR LETNI ,,OSA"
nań) 67 pkt.
2:32,1 min., 2) Ponczówna (Ll\f
Jedynki wy~cigowe junior.Sw
- ul Piotrkowska 94
na OOO m: 1) Rod.ziejczak (WarW punktacji 11espołowej, do Czechowice) 2:47,4 min.
- Komed!a muzyczna „Jadzia
Czwórki wyścigowe juniorów ta) 2:13,7 min., 2) Kobyłka (OWdowa" z występami Władys której wliczono jedynki męskie
iawa Waltera - codziennie na 500 m, sztafetę męską 4 razv na 500 m: 1) osada „Warty" gniwo) 2: 19 min.
C7.wórki wyścigowe na 1000 m
o godz. 19.30 - w niedziele : 500 metrów oraz czwórki kobiet, J :50,9 min., 2) osada. „Ogniwa"
o miAtrzostwo Polski: 1) osa.Ja
„Stal'' i „Ogniwo'' (Poznań) (Poznań) 2:00,8 min.
święta o godz. 16, 19.30.
Jedynki WYścigowe senior•~w ZS „Stnl" (Poznań) 3:30,4 min.,
W sali zimowej (Traugutta uzyskali po 91,5 pkt. „Wa.rta."na 1000 m o mistrzostwo Poloki: 2) o~nda „Warty" (Poznań)
82 pkt., „Kolejarz" (Pozna:6.) Nr. 1) występy „Syreny".
3:1l2,2 min.
72,5 pkt. Finałowe biegi na. ay- I) Karda~z (.,Stal" Poznań) P~STWOWY
Widzów ponad 3000 osób.
stansach krótkich zakończ.d.v 4:11,1 min., 2) Szajek (Kolejarz
TEATR POWSZECHNY
się przeważnie zwycięstwami 7,a
GQdl'I'.. 19,15 doskon.a.ła. ko me_
łóg poznańskich. bardzo
Wszystkie biegl
di& G. Zapolskiej „MoralnOść przeprowadzono
sprawnie
fj
Me
JPa.ni Dulskiej" z udz.:i.8.łem Ja_
z wyjątkiem ostatniego - czw-sBałt"kach"
dwigi Chojnacldej.
rek w kategorii męskiej - któ··y
cą
Czytelnikom „Głosu Robotniczego'' sportowey francu-;cy przeeyTEATR KOMEDII MUZYCZNEJ na skutek zajechania torów muw wyśdgu dookoła
ła.ją braterskie pozdrowienia I dziękują O. R. Zw. Zaw. za tak
siano
powt6rzy6.
„LUTNIA"
Kolarze polscy 11 Francji, kt6- czy istnieje możnoM dost.arcze· gorące przyjęcie, .1akie im zgoto wa.no , życząc aby więzy brater.
Piotrkowska 243
W poszczególnych biegach zwy rzy wezmą. udział w Wyściug Do· nia kolii.rz
polskim z Franeji stwa łączą,ce narody Francji i Polski zacieśniały si~ jeszcze
Codziennie od dnia 1 lipca ciężyli: jedynki wyścigowe ll'l okola Polski, wyrazili chę6 ~t:i.r· rowc ....... .,Bałtyk". Fakt wyb :abardziej.
5
b:. 0 godz. 19.15 „ROSE MA- oo m: Folwarczny (Liga Mor- towania w wyścigu na rowernch nia „llułtykóvy" przez kolar..:;v, 1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111"
RIE'• Przepiękna romantyczna ska, Czechowice) 2 :15 min., !!i polskiej
produk<'ji „Bałtyk• ·• którzy maj\ do dyspozycji nii.joperetka w 1 obrazach. Udział Szajek (Kolejarz Poznań) 2:1:',2 Polonia francuska za pośrednie_ lepsze rowery firm zagranicz·
bierze cały zespół. Balet min.
twem amba._oady polskiej w P<l- nych, jest dużym sukcesem proChór - Orkiestra:
Czwórki wyścigowe kobiet na ryżu zwródła się do Komiter·1 dukcji polskiej.
wyścigu
UWAGA: Operetka „Rose 500 m: 1) Osada „Ogniwa" (Po_ Organizacyjnego z zaoytan;<'m.
•
Ogólnopolski wyścig motocy- l!l49, przynió~ł szereg niespod i1a
Mańe" grana będzie tylko znań) 2:13,6 min., 2) osada • • '"" "' • '"' ,, "'"''""'""''''··•·"'""''""·••00•...
Turecki Zwi\zek Kolarski po- kłowy po ulicach Krakowa, ja.ko nek w post aci dalekicli lok.at ży _
przez lipiec. Bilety w kasie „Warty" 2:14,l min., jedynki
wiadomił organi1.atorów Wyśei_ trzecia eliminacja do wyścig(}- mirski ego i Dę.browskiego, kt Steatru od godz. 10 do 13 i oi:l wyścigowe sztafeta 4 nzy 500
gu Dookoła Polski, ie nie będ~ie
zajęli piąte i szóste miej1ca
17-tej.
metrów: 1) osada ZS ,Stal" . (Po
S. ,.Ognjwo'• mógł przysła6 swej reprezent!loji wych mistrzostw Polski na rok wrzykategorii
ponad 350 ecm TEATR MELODRAM
znań)
7:16,6 min., 2) osa•la
Zarząd ZKS „Ogniwo" po.:J,\je na tę imprezę z powodu inioraz porażkę Henneka z Jankow
Nleczynny z powodu remon- „Warty" 7:5\,9 min.
do wiadomości, te w środę, dnia strzostw narodowych Turcji, <lr_
skim w kat. do 130 ccm.
tu.
Dwójki wyścigowe juniorów ra 13 lipca. rb. o godz. 18-tej, w lo- ganizowanych w tym eamym terWyścig zgromadził około 100
500 m: 1) osada „Warty" 2:03.1 kalu klubu przy ul. Skarbowej :JB minie, co Tour de Pologne.
zawodników. W poszczególnyc!i.
graią
min., 2) osada „Kolejarza" (Po- odbędzie ~ię zebranie członk•lw
•
•
kategoriach zwyciężyli: do 130
Zarząd PZPN
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znań) 2:03,5 min.
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nicki (Gwardia Krnków) 25:3a.:i
W dnin tym wszyscy zawodni·
ADRIA - „Wołga! Wołga!
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cy,
zrzeszeni
w
PZPN,
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godz. 16, 18, 20.
.
gu. Zar~dzenie to odnosi się jedtocykle sportowe):
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film dozwolony dla rnłodziezy
~ nak tylko do kolarzy.
(P.Kl\{ Warszawa) 22,11; pon.i.d
BAŁTYK - ,,Ulica Graniczna
0 US
101 :Ministerstwo Poczt i Telegra_ prezach sportowych, organiz'>ra- 350 ccm: 1) Koprowski (Gw1lrgodz. 16, 18.30, 21. łodzi .
12.04: Wiadom. połUdn. oraz list.6w. 14,50 (L) Komunika.ty fów zatwierdziło datownik oko- nych ku czci święta Odrodzenia dia. Kraków) 21,14, 2) Mielo~lt
flm d.oa;wOtlony dl~ ~ _. ~zy przegl. pre.sy stoł 12,20 Audycja 14,55 (L) "'Dobrze pnygotowa licznośeiowy Wy,cigu Dookoła Polski.
(Gwardia Poznań) 23.1, 3) 11far_
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no'.'
we". 13,20 Skxzy.n'ka PCK 13,30 dium z płyt. 15,15 (L) Aktua.1 dzie cała korespondencja., wycho
6) Dąbrowski.
g cdz. 18, 20
dl
lioda.' • (L) Chwila muqld, 13,35 Mu- n<>ści łódzk:e 15,2~ (L} Chwila dząca r. Warszawy w okresie wyfilm dozwolony a. m
tezy zyka obiad<>W&. 14,00 Audycj muzyk.i 15,30 „O młynarzu Syl ścigu.
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15 53
GŁOS
Rewo1ucja
Datownik przedstawia sylwet_
ności Krai·owych i Zagranicz
--, '
'
F
k,
'
"k „ 1 o·
II W
•
1
orru1
t.6dak1e10
Komlł•la
1
ra.n
cus
a.
w
799
ro
u
,
6
,
a
kę
kolarza.
i
napis
„V
I
y
iD
PZPN
uk
I
WoJewódzkl•go Komitetu
ny c h N r . 29 go d z · 11'' 12' 13
'"'
k'i D ook ola p os
k"',
WG"
arał czterot,y'
miasto
otwarte"
godz.
18,
20
1
Felieton
literacki.
16,20
(Ł)
ścig
Kolars
i
•
PolaldeJ
ZJednoa:oneJ
PuUl
16 17 18 19 20 21
godniow" dyskwalifikacJ·„
za.
llobołnlezeJ
godz. 17, 19, 21.
Au
. dyc_j6 Ligi Ko
. bi.et,.16,25 (L)
•
.
"
"'
BEL' __: (dla Jniodi.>" ,,Kuli.onr
RedaguJe1
-,
film dozwolony dla młódzieży P 1ean1
l'Ol>Olbn1-cze i mMOwe
niebezpieczną. grę na meczu .Po- • Kolegtwi. Redakc7jne.
Ringu"
ągry
1
lonia (Warszawa). - ŁKS WHk.....vi~. 16, 18, 20.
o d 18 lat.
1~,40 (L) _Przed milk.ro.fonem J.
Wydawca: RSW „Prasa"'•
1
o""·u
"
k Pułapk a " •
niarz, zawodnika łódzkiego JaAdres Redakcji: l..ódt. PlotrZa.krzewili, prwdownik pracy
Al ksander Matro- "WIT - „State
MUZA
kąwska
... m p.
- „ e
dozwolony dla młodz.
w PZPB nr 9, 16,50 (L) Poga '
neczka. Ponadto Janeczek otrzvDrull:.:
sow"
30
godz. 18, 20.
dwnka o Oficerskiej Sz.kole Po
m&! 4 tygodnie dyskwalifikii.-!}i,
Zakład7 Grattczne a. s. W
godz. 18, 20. •
TATRY - " p ep ft a Jimenez"
l i~J
' +...-=o.. W yew..rwa.W<:ZICJ,
t..·
17.OO
W drugim dniu półfinaloweg<> ogło~zonej przez łódzki OZPN, 11
„Pr•~··· t.Odt, UL ewtrld 17,
film dozwolony dla młodzieży
łeL 211&-łl.
·
·k poł""u
~h·d mowy.
·
17. 15 meczu o puchar Davisa FrancJa zawieszonej na okres 6 miesiQ~y.
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Daj spokój, Aleksy i bądź cicho! - gniewnie odezwał się Beridze.
Batmanow narzucił na Tanię kożuch i kazał dobrze
się otulić. Tania okryła się futrem. przesiąknlętYi:r'. z~
pitchem b a ranim i odsunęła się od Batma?owa. mozhw1e
jak najdale j. Leżała nieruchomo w oczekiwaniu rozm?- Do widzenia Tanieczka, całuję was w nose~!
·Tania raptownie się odwróciła i rzekła do Smirnowa: wy. która musiała nasta~ć. Pr7ez otwór w br~zencie
padał z góry promyk światła. Batmanow z uśm1ec?em
- Jedziemy, Kola.
.
.
.
obserwował. ia'k promvk ten dr~al na twarzv dziewZaczęli się wspinać na stro.my ~rzeg, zdz1erą1ąc śmeg
czvnv.
Spłvnął na różowe no?Cltza, na mały równy no7 pochyłości. Batmanow, ktory ich obserwował przez -s ek i górna war~ę, wydętą, jak u obrażone~o dziecka.
chwilę, krzyknął:
eanie podskoczvłv - i promvk "Orześ1i 7 rtnal ~ię PO twa- Gdzie się wspinacie, towarzyszu Wasylczenko!? rzy okrv+Pi c7ek01,.,rfową oualenima. O~wieWł PUSZV!':te
Wracajcie, pojedziecie z na~i. Proszę w~j.ść do moic~ czarne loki, wvm.Ykaiąre sil" snod szvdełkowej czapeczld,
sań!!.. A wy towarzyszu Smirnow wraca1cie do wasze]
koniuszek ucha ·i szyję, obwiązaną czer.vonym s zalibrygady i starajcie się szybciej przeciągnąć te nie- kiem.
szczęsne przewody. W zastaw zabieram waszego nacz~l
Batmanow uśmiechnąl się na mvśl o tvm. jak towar.ika. Nie wydam jej zanim przewody nie zawisną w c1er zvsze podróży stanęli w obron:e Tani. .,Czyż nie rozuś~inie. Zrozumieliście?
- Zrozumiałem! . - wesoło odpowiedzi.al z góry Smir- mieią, że jestem nie mni ejszym od nich jej przyjacielem?
now. - Będzie zrobione.
- Czy j eszcze się $1iewacie ,dziewczyno z charakteAleksy westchnął z ulgą i razem z Beridzem wsiadł
rem? - przerwał milczenie.
do sań.
- To ci kawał! Ale wiedziałem. że zabierze ia z sobą!
- Naczelnik ma prawo zrobi ć mi wymówkę. Czy
Berldze nie odpowiadał.
•\ mogę się z tego pcwodu gniewać? - odpowiedz:L:aha Ta- Czamuś taki nosemnr7
nia to s11C'.hvm tonem z nieuchwvtna ironią.

Daleko od Moskwy

-

- Nie można rozmawiać tak oficjalnie i patetycznie,
je"ieli się leży obok, nawet gdyby to był'sam minister, zauważył Batmanow.
Tania poczuła, że się uśmiecha i szybko zaprzeczyła:
- Czy oficjalne stosunki ulegają zmianie w zależno
ści od przypa dkowych środków lokomocji? Czy zmieniło się co dlatego, że nie stoję przed wami w gabinecie, a jadę razem saniami?
Sanie znów podskoczyły, Tania dotknęła łokciem Batmanowa i szybko odsunęła się. Batmanow ledwie powstrzymywał śmiech.

- Jest oczywiście różnica pomiędzy ~abinetem, a saniami, co tu gadać! Więc nie gniewacie się na mnie?
Dlaczego więc macie speszoną minę? Może się mnie boicie?
- Boję si ę? Czego? - Tania poczuła, że skrępowanie
jei znika i wraca pewność siebie.
- Oczyw'.ście nie wiecie. czego ode mnie oczekiwa~.
·wszak uważacie mnie za człowieka brutalnego i złego.
Co pomyślą o mnie inni w tym orszaku? Co powiedzą
towarzysze. którym Smirnow wszvstko pawie?
- Umiem się qbronić. ieśli brutalny człowiek mnie
c,brazi - odezwała się spokojnie Tania. - W tym wypadku mam prawo przestać s'.ę liczyć z jego stanowiskiem . Kola ~mirnow i inni nic złe2"o nie oomyślą.
- Dlaczego?
ID.c.n.)

