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chińskiego

Patriotyzm ludu
stworzył

przed 22 laty

Nr 209 (1133)

ROKU

Armi~

Wyzwolenia

walczącą o wolność i socjalizm dla swego
21 miast powiatow}ch wyswobodzonych od 24 do 31 lipca br.

bohatersko

. Z okazji 22-g:.ej roczn~cy utworzenia Chińskiiej Armii Ludowej AgenCJa No;vY,ch Ch1!1 opublikowała ~rtykuł pt. ·„MOIŻemy przezwyciężyć
trudnosc1 ', w ktorym czytamy m . 1n:
„Pierwszego sierpnia 1927 roku przodujące siły narodu chińskiego
pod prz.e~odem Komunistycznej Pariii Chin dokonały w stolicy proaby zmiażdżyć
wlncji Kiangsi - Nanczangu zbrojnego powstania,
kontrrewolucję, na ktqrej czele stal Czang-Kai-Szek. Dzień ten jest
dniem narodzin Czerwonej Armii ro botnlków i chłopów chińskich _
· W t
1· w
j A
L d
yzwo
l'JJJ_ 1
_u owe
kymt samym dniu faktycznie narodziły
D
d 1enta.
L
Nowe Ch
się
my u owo- emo ra y~e".
trlotyzmu I tnternacjonalbmu. KatGŁOWNYM żRODŁEM SIŁY
CHI~SKIEJ ARMII WYZWOLENIA dy żołnierz świadom jest celów, 0
które walczy.
JEST LUD

arm:a
chińska jest potężna, gdyż skupiła
ludzi, którzy nie walczą w obronie
egoistycznych interesów małej gruPY, lecz prowadzą sprawiedliwą woj
nę w ~nteresie szerokich mas, w interesie całego narodu.
Głównym czynnikiem składOWYDl
tej armii - jak podkreśla Mao-TseTung - jest chłopstwo• .Test to armia zorgani?'>Wana na bazie emanhiston: Ch:n.
cypacji chłopstwa
Oto trzy główne cechy charakteTystyczne Ludowej Arm:i Wyzwolenia Chin:
t.UDOWA ARlłfiA WYZWolenla prowadzona jest przez czo

w

1

Iową partię polityczną współczesne-

go proletariatu chińskiego. mianowicie przez KomunistyC'Zllą Partię
Chin.
LUDOWA ARMIA wyzwolenla posiada własną ideologię.
Armia ta wychowańa Jest w duchu
markslzmu-łeninlzmu, w duchu pa-

2

zasady

marksizmu-le-

ninizmu.
W konkluzji ageJ)()ja Nowych
Chin podkreśla, że jeśli partia komunistyczna, armia ludowa i cały
naród zrozumieją naturę czekają.cycb ich trudności i konsekwentnie
oraz zdecydowanie podeJDll1 odpoewi'edni'e kroki do 1·ch p-~vycięz·
·~~~·
„„n...
nia, to 051.,..
... cel. do którego zmie

a jednocześnie
na wysoce rozwiniętej dyscyplinie.
Umożliwia to armii utrzymywanie
ścisłego kontaktu z masami ludowyml · oraz zapewnia jej wysoką

rza.Ją..

MOSKWA (PAP). - Czasopismo
Bolszewik" w artykule Krajnowa
~mawia sytuację w Korei.

zdolność bojową.
W zakończen:u Agencja Nowych
W ciągu 3 lat od chwil! wyzwoChin stwierdza, że z wydarzeń ubie
glych 22 lat, ze zwycięstwa ludu lenia Korei przez P. -mię Radziecką
chińskiego, wyciągnąć można na- sytuacja w Kare: lnocnej, która
stanowiła radzieck ie! .itrefę okupastępujące wn~oski:
Skoro potraf!liśmy przezwycię cyjną, radykalnie zmieniła się. Pro·
żyć niezliczone przeszkody natury
militarnej, nie mające precedensu w dziejach, to potraEmv również przezwyciężyć te niezliczone
przeszkody gospodarcze i :nne, na
jakie napotykamy obecnie l niewątpliwie napotkamy w przyszłośct. Trudności te są następstwem
zacofania dawnych Chin i uc:sku
Przekonanie,
imperialistycznego.
iż trudności te przezwyciężymy,
czerpiemy z wiary w bohaterstwo
narodu ch:ńskiego i w słuszne k ie
rownictwo Mao-Tse-Tunga, sto-

Całe Węgry
setną. rocznicę

unjwi~kszego

rewolucyjnego

BUDAPESZT (PA:J?) -

zgonu

I

pisze: „Powiększa s:ę przepaść między Holandią a Belgią. Isthiejące
sterstwo Spraw Wewnętrznych Ko- między obu krajami poważne sprzecz
uniemożliwiają real'.zację
ności w roku bleiącym 20 miliardów wo·
reańskiej Republiki Ludowo-?~~o- sojuszu gospodarczego".
nów.
Zupełnie inaczej - pisze „Bol- kratycznej opublikowało oficJa n~
„Podczas gdy Belgia dąży do swo
szewik" - przedstaW:a się sytuacj;i komunikat w którym stwierdza, :z
w Korei Południowej, która znaj-· w ostatni~ czasie oddziały wojs~<?- bodnych wzajemnych rozrachunków
duje się wc:ąż jeszcze pod okupacją we tegoż Ministerstwa całkow1c1e - pisze dziennik belgijsk! „Nieuwe
USA, chociaż wojska radzieckie ew~ zlikwidowały dwa silne oddz'.a~y ~Y G'.ds" - Holandia jest do tego niekuowane zostały z Korei PółnocqeJ I wersantóW i terrorystów w l:czb1e zdolna, ponieważ gulden holenderjuż w końcu 1948 roku. Korea Po· 150 osób skierowanych na tery~o- ski nie jest tak „twardą" walutą,
łudniowa stała się . kolonią USA. , rium Ko~ei Północnej przez mario- by wytrzymać konkurencję na rynku europejskim".
Z 860 przeds:ębiorstw. z?ajduj~cych netkowy „rząd" Li-Sun-Mana.
na terenie tego kraJU - Jedna. 1 --------------------------~----•
się
trzecia część została opanowana.J
przez kapitał amerykański. W chwi
li obecne j na terenie Korei Południowe j jest „oficjalnie" 674 tys!ące
Zł
bezrobotnych, z danych jednak prasy wynika, że liczba bezrobotnych
wynosi 3 miliony osób.
Marionetkowy rząd Korei Poludniowej na czele z Li-Sun-Manem,
znajdują. się imperialistyczni agenci 1
prowadzący poEtykę antyludową,
prowokatorzt typu velebita. oraz skom.
znienawidzony jest przez szerokie
promitowan1 burżuazyjni politycy w
rzesze ludu koreańskiego. Utrzymurodzaju Stanoje Simicza, Milan Popo.
je się on jedynie dzięki pomocy
wicza, Marko vujacicza., Zeczevioza.,
wojsk USA.
Brecel i inni.
Mariana
W ostat nim czasie rozwija się
W partii zorganizowano rozgałęzioną
ruch partyzanck:, który w chwili
sieć szpiegowską., począwszy od na.jniż.
obecnej obejmuje 243 gminy · we
szycb, a na najwyższych szczeblach
wszystkich 8 obwodach Korei Po•
skończywszy. Każdy członek partii zo_
łudniowej.
bowiązany jest poinformować sekreta.
Lud koreański - konkluduje „Bol
rza partyjnego o każdej rozmowie z
szewik" - jest niezłomny w swej
decyzji utworzenia jednolitej, O:einnym członkiem. Ta praca. szpiegow.
zależnej Korei demokratycznej.
ska jest miarą jego partyjności i dro
gą do awansu. Z partii, jako bojowego
sztabu proletariatli nie pozostało nic.
Zamiast tego istnieje a.ntj1udowy i an_
typartyjny aparat. Większość członków
partii stoi na. usługach policji Ranko_
vicza, a. w każdej komórce partyjnej
znajduje się zausznik U.D.B. (tajna.
policja Rankovicza), który jest odpo.
wiedzialny za działalność organizacji.
Sam fakt, że obowiązkiem partii jest
walka przeciw ideom marksizmu.leni.
nizmu, przeciw WKP(b) i innym brat_
nim partiom komunistycznym i robot.
niczym, ora.z wmawia.nie masom sl:usz_
ności zdra-Ozieckiej polityki Tita do.
wodzi, że partia zeszła na manowce i
nie ma. w niej miejsca dla. żadnej ideo_
wo.wychowawc;zej pracy.
W tych warunkach, w okresie zao_
si;rzenia się walki klasowej masy ro.
botnicze Jugosławii nie mogą pozostać
bez rewolucyjnej partii, bez kierow_
nictwa. zwłaszcza, że tzw. KPJ zo.
stała zmobilizowana. do walki przeciw.
ko klasie robotniczej, do testauracji
kapitalizmu, do sprzedania. kraju im.
perialistom.
Od cza.su ogłoszenia rezolucji Biu!'a
Informacyjnego na. terenie Jugosławn
powstawały nielegalne grupy do walki
z reżimem Tita, wokół których grom.a_
Oficjalna. KPJ, mimo, że w jej sze. dzili się najlep~i synowie klasy robot_
rega.ch znajdują się jeszcze szczerzy niczej Jugosławii. Grupy te utorowały
i uczciwi komuniści - stała. się na- drogę do stworzenia prawdziwej mar.
moco_ ksistowsko.leninowskiej partii.
,-ęku Tito i jego
rzędziem w
Proces organizowania tej partii już
dawców z Wa.Il - Street, którzy wy.
się rozpoczął.
korzystują ją. dla. s~h kontrrewoluDla klasy robotniczej Jugosławii, dla.
cyjnych celów, dla. restauracji kapiwszystkich ludzi pracy w naszym kra_
talizmu w. Jugosławii.
W ciągu minionego roku jednym z ju, istnienie takiej partii jest najży_
głównych zadań titowców było przysto. wotniejszą. koniecznością, albowiem ona
sowanie KPJ do tego celu, przez osła. jedynie będzie mogła. zapewnić powrót
hienie wpływu klasy robotniczej w Jugosławii do obozu demokracji i so_
KPJ, przez zmienianie jej składu soc. cjalizmu, zabezpieczy osiągnięcia mas
jalnego. Wyrzucono z partii dziesiątki pracujących Jugosławii i opierając się
na zasadach proletariackiego interna.
komlmiśtów,
prawdziwych
tysięcy
przeważnie robotników, którzy zost ali cjonalizmu, doprowadzi do zwycięstwa
wierni zasadom marksizmu.leninizmu. socjalizmu w Jugosławii.
W walce ze zdrajcą Tito i jego kliką
Dane oficjalne za. rok 1948 wskazu.
gdy partia. liczyła. zacieśniają. się więzy łączności niele.
ją., że w okresie,
sla wielki wkład w budown:ctwo 250.000 członków, w jej szeregach by. galnych grup z szerokimi masami kla.
50 procent sy robotniczej i z wyzyskiwaną czę~cią.
ło 29 procent robotników,
soc jal istyczne w Polsce.
O wielki entuzjazm naszej klasy chłopów, 15 proc. inteligencji i 6 pro. chłopstwa.. Przy zachowaniu najściślej_
robotniczej i o wspaniałe osiągnię cent inn;rch. Ja.ki jest obecny stan, szej konspiracji i nieustannej walce
cia naszej młodzieży rozbiją się gdy partia liczy przeszło 500.000 człon. przeciw prowoka.torom i szpiegom ros.
wszelkie intrygi nas'l:yeh wrogów, ków i gdy do partii napłyn'1Y różne ną. szeregi prawdziwych bojowników
inspirowane lub bezpośrednio kie- elementy ka.pita.listyczne i kułackie, a jugosłowiańskiego proletariatu. Klasa
rowane przez międzynarodowy im- usunięci zostali prawdziwi komuniści? robotnicza. Jugosławii ma w swych
perialimn.
szeregac_h dosyć sił rewolucyjnych, a.by
Ilustracją, charakteryzującą dzisiej.
„W 1m1eniu KW PZPR życzę sze stosunki, b~ie następujący przy. stworzyc nową., marksistowsko.leni.
Wam, Junacy dalszych osiągni ęć na
nowską partię robotniczą Jugosławii,
wszystkich odcinkach Waszej pra- kład: W Słowenii, w ttzech przedsię_
Jugosłowiańscy emigranci politycznf
zatrudnia_
biorstwach przemysłowych,
cy" - zakończył tow. Nowak.
solida.ryzują się z tymi, którzy walczą
członkami
jących 21.000 robotników,
młodzież
przyjęła
Przemówienie
w kraju o stworzenie nowej partii i mo_
burzliwymi oklaskami, wznosząc en part1i jest tylko 250 robotników. Po_ biliz.ują wszystkie swe · siły, by dopo.
c_
że
sobie,
uprzytomnić
na.leży
nadto
tuzjastyczne oknyki na cześć Premóc w tworzeniu tej partii.
zydenta Bieruta, Generalissimusa prócz dziesiątków tysięcy kułaków i
Stalina, ZMP i przodowników DracY. przeclstawicieli burżuazji, w partu
ttADOMm SARANOVICZ.
•

dukcja przemyslo"'a w roku ubieglym wzrosła W porównaniu z roklem 1946 przeszło 4-kr&tnie. Poważne zmiany nastąpiły także w rol
n:ctwie Korei Północnej. W wyniku
reformy rolnej
przeprowadzonej
przeszło 720 tysięcy małorolnych

chłopów otrzymało ziemię:

W styczniu br. Najwyższa Rada
2-letni
Ludowa Korei
plan odbudowy i rozwoju gospodarki narodowej, który jest obecn!e
pomyślnie realizowany. Budżet Korei Północnej przewiduje na ten cel

uchwaliła

Piewca proletariótu.::.:. Władysław Broniewski składa hołd
węgierskiemu poecie w·imienfu· narodu po\skiego
uroczyście

Nieuchronne fiasko Unii Beneluxu

jednolitą, niezależną, demokratyczną OJCZyznę

Jiu czci Szandora Petoefiego

ob chodziły

--

,J
PEKIN, (PAP). - Jak komuni„
kuJ'e AgencJ'a Nowych Chin w cią
· '
·
.
gu ubi~głego tygodni~ tJ. o.~ 24
do 31. hpca br•. formacJ~ armu .IudoweJ wyzwoliły łącznie 21 miast
powiatowych, położonych w prowincjach Hunan, Kiangsi, Hupeh.
HAGA (PAP). - w prasie holen nieuchronnym fiasku Unii Benetu· xu - Belgii, H o1andli i L u ksem•
,
Kansu i Szensi.
derskiej i belgijskiej pojawiają. się
Wiele z tych miast leży na linii coraz bardziej szm:ere wiadomości o burga.
Sytuacja gospodarcza tych państw
ważnych połączeń kolejowych.
pogarsza się w rezultacie depresji
I
w Stanach Zjednoczonych i Anglii.
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demokratycznych,
rządu
temat
na
nym z artykułów
koalic~nego podkreślił, że

sując;go

kraju
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Ostatnia nadzieja foszvstów

ateńskich

użyte pr:z:e:z:

ci z miast i w i

Milion

Jak doniosła prasa - w Pireusie - porcie ateńskim - wyła·
dowano partię amerrkafliJh lclł 1as6W lrujqęrch1 hl6re tnGjq '1;ró

f auy&tów do walki • 1reclcq armlq demo1tratycz™1.

przebywa w roku bi zqcym na koloniach
I

krutacyjnej oraz zw!f1k8zenlt prz~ ny 1 Wykwalifikowany. Zapewn:enie dzieciom opl ki 1 karskiej, zaznaczonych na ten cel funduszów.
Z wczasów korzysta zarówno ml• biegów higien!cznych, gwarantuje
odpowiedni poz,!om zdrowotny kodzież miejska, jak I wiejEka. Zosta- lonii.
obalone niesłuszne
całkowicie
ło
o tym, jaką l11fotlilą rolę spełniają
twierdzenie, że „ponieważ dzieci ze wczasy dziecięce św:adczą najlepiej
ws: i tak przec:eż są cały rok na opalone twarze 1 wyśmienity humor
świeżym powietrzu, organizacja wy rttfotbłe:!y. Oprócz zdrowia, wzmocpoczynku dl11 nich nie jest kon 'ecz:· 11!onych sił fizycznych 1 dobrego hu
na". Dzięki wczasom znika z:e wsi moru, dzieci przywożą z wczasów
w!dok d1.lcc!, pozostlijących bez o- coś wlęcl!j. Przywożl\ te aobą umlepiekl w czasie największego nasile- jętno,6 bela w społecznoścl.
a morz _d dziecięcy na _kolonii,
nia prac w polu. Z drugiei zaś strony dzi ecińce i półkolon:e. czy też wnos: do zbiorowiska młodz'eży po
wycieczki do miasta, z których ko- czucie odpowiedzialności za całość
rzystają dzieci wiejski , odciążają w i za swoje wło1;nc czyny. Ko~onle
1 obozy są Jednocześnie uzupełnłe
znacznym stopniu kob:ety od obo- n~em nauki zkolnej. Naul<q przypo- rody doskonale ilustruje obcowanie
wiątltu opieki nad dtleddem,
1m swobodnie 7.ajqt ~ię przez miesiąc z naturą. Geografia
zwalając
pracą.
staje się nm1ką żywą, dzięki ogląda
Wczasy dzkcięce są wielką. nlicJą niu nieznanych ożlclnlc kralu. Wyspołeczną. Obok władz państwo c:eczki i um:ejętne objaśnienia wywych w !eh org.mlzacjl biorą udział chowawców p~łębiają jeszcze barorganizacje polityczne, zawodo\ve, dziej zrajomosć tego prz:edmlotu.
F d
częścią akcji wczasów, o której
społeczne. un usze na ten ce 1 prze
wld?:iane, pochod1.ą z11r6wn'.> z bud- ~aJc•y mówić oddzielnie, to wctuy
t.
żetu Min. O:iwiaty i innych mini- "
• letnie dla. dzlerl potskłcb z zagranł·
1 6w organizacj.
,
sterstw, jak i z zaso)
bi· cy. Obe1.·muią one przeszło 3 tysiące
d·
h
ł
spo ecznyc ' samorzą ow, ze z O·
rek i impr2z. PUnkty kolonijne pro- dzieci z Francji, Belgii, Niemiec.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ wadzone są za zezwcleniem whdz Wczasy ~ są dla n~h oka~ą do poszkolnych prze~ organizacje sp".lłecz znania kraju ojczystego, którego
ne i zwlązkqwe. w roku bie7ącym
w pr1ygotnwa„iu wcrnsów wzięli większość z n!ch nigdy nie widziaaktywn:v udział u:omllcty Rodzlciel- ła, np. okazje niejednokrotne do po
• •
600 tysłęct dzieci i młodzie~y wra
ca do domów z kolonii, obozów, pół
kolon.!.i i dziec:ńców. Wracają opnlenl, roześmiani, szczęśliwi, pełni no
wych wrażeń, doznanych w czasie
pobytu w górach, nad morzem czy
na wsi. Jednocześn!e rozpoczyna
&ię drugi turnuii wcta~ów letnkh.
Dal.sze pół m:łiona dzieci ·wyjeżdżd,
aby korzy 8 tać z. tego wielkiego daru, jaki Polska Ludowa przyn:osła
swoim najmłodszym obyi.vatelom.
Nie9jesteAmy jeszcl:e w stanie zapewnlć wczasów kaZdemu dzlpcl~U.
11e z roku ne rok akcja organl1A>wanla rilcjonalnefo Wyf)(JCZynku dla
mlodzieży przybiera curaz ba.rd"'\lej
na. sile i ogarnia c:>raz większą liczbę dzieci.
W r. 1946 akcja 1tbJ::ła 750 tys.
dzieci, w r. 1947 _ '18'.I tys., w roku
1948 - 932 tys. Rok bieżący r>rzynosi dalszy, poważny wzrost i104c!
dzieci, które korzystają z dv~rodziejstwa wczasów - plan okr!!~Ia
ich liczbę na 1.084 tys. Liczba ta
gwarantuje, iż Więitszość dz:eci :.
młódzieży, potrzebujących szczegól7
nie wypocz)-nku, będzie miała umoz
liwiany wyjazd. w tych dniach 7 a··
.
W dl
I I t
.
k Onczył
e ug n:eurnus.
• ę
kompletnych jeszcze danych z tere.Je•t
nu' l'lośc' dz.'eci· w I tur·n·•sie
u
wyższa, niz przewidział plan. .J •gt
to wynikiem sprężystości akc·i re-

Czyi .I .,Pallas Atena made In USA„
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•
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Fatal~e

skutki pol'ityki

W~r6d hojnych Przyrz.cctefr, których
szczędzili labourzyści w okre!ie
kampanłi "ll"yborc;r,ej, znalazła 8lę rów_

nie

nież obietnica zbudowania "

krótkim
cza~ia mie~zkl!ń d}a ludzi praey, pod
napu~zonym hasłem w stylu labonrzy.
sto;nkim: „mie11zkania. d1a llrszyst~
kich' 1 • Obecnie, po 4 latach rządó
Partii Pracy, robotnicy nadal łyj4 w
nędznych ruderach, przy czym komar_
ne pochlania 1 :ą czfAó ich budżetu.
Kiezadowolenie robotników z polL
tyki mieszkaniowej rządn prz7brało
tak wielkie rozmiary, że nawet pod_
czas czerwcowej konferencji zwią.zku
za-wodowego robotników tran~porto_
wych, na którego czele stoi Deakin,
przy;j~to wbrew jego woli rezolucję,
zwracającą. uwagę rządu na koniecz_
ność budowaHia mi88zkań dla robotni_
ków. Jeden z deJegatów land,?ń~kich,
Cln k, oświadczył na konferenc;ji:
„Ozyj możemy -aprob<rwat politykf
rzłdtt, jeśli po 4 latach od chwili za.
kończenia. wojny ltldzte wci1tż jellzcze
mi zkajł w barakach?" Clnr .:zaata.
ko ał ))(' kina t 7.t<'dllgown1 pro.
jcktu rezolucji gratulująct',j rt.ą<lowl
„s1ikc1..'!IÓ1' w dziele zapewnienia Ind_
no8d mi szknń".
Oto jak w~·glądają. wec1ług relacji
kore~ponc1enta „Daily Worker" w11_
rur1ki mie;;-zkaniolre w J,iTerpoolu,
~~~-wkU~WOO~~~

rządu

chronić je przed szczurami. Podczas
gdy kobiety toczą zaciekłą. walkę z
brudem i chorobami, robotnicy budo-w_
lani, kanalizacy,jni, szklarze, murarze
i blacharze &iedzt bilzCzfnllie W domtt.
Wiele tjisl~ey robotników mieszka
w barakach, namiotach, szopach itd.
Gazett. burżua7'yjna „Pieture Post''
pisze, te w rejonie New ł'orest „lu_
dzie mieszkają przez cały rok w brczentowych namiotach, sporządzonych
z płótna balonów zaporowreh. Wezę_
d:ti panuje 11traszliwy brud, Na pręd_
ce sklecone domki pozhawione są ele.
mentarnych wygód„. Mieszkańcy tych
- rzekomo - o~iedli żyją jak kocz019'
nic7, Wśród tych „osiadłych koczow_
nlk6w" znajduje się wielu wetera.
n6w wojennych. Nie maj~ oni żadnej
nadziei zmiany na lepsze."
Na. li'eie osób nie mnjących duchu
nad głową, sporządzoneJ przez wydział
~~morządo"''Y hrabstwa londyńskiego,
figuruje 168.000 rodzin. Prócz tego
czeka na mieukania 170.000 rodzin,
zarejestrowan7ch przez inne władze
W llirminghnmie
LOnd:JllU,
lokalu
czeka na. mieMkania 06.iOO hndorn_
n;vch rodr.ill, w Cnrydon - 56.000, w
Liverpoolu .:...ii ił4.000, w ShP.ffield 28.000 w Manchester - 27.000.
A. gdy wre11zcie przed robotnikiem
staje perRpektywa otrzymania miesz-

Labour Part",_
.J

I
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Na pó.lce zI

LE.·r. · W. I. O Zwląi:kacb .Gawodowych
cena 100 zł.
,,K~iąż.ka•·, str. 168 Zbiorek Lenina o związkach !tawo_
dowyuh J;'.icli się na. dwie częśei.
Pierwsza obejmuje zagadnienia ruchu
zawodowego z okresu przedrewo!ttcyj_
net:o, kapitalistycznego. Druga zawie_
ra art~kuły i przemówienia Lenina po_
święcone dzi.alalności zwiąr.ków zawo_
dowych w okre~ie budownictwa socja.
liRtycznego, ki<'dY wfodza i środki
produkcji ..z1rnjdują się w rękach kla_
sy rohotniH('j.
Dla uczestników polski<'go ruchu ro.
h6tniczcgo znaczenie obu części jest
niezwykle donio'!lc. Nie moi.na bo_
wiem zrozumieć taktyki leninowskiej
w rul'hn znwodow:tm po rewohirji, gdf
,ję nir przy•woifo sobie doświad_
rzelt. ro~:v~~kic;io i nuędz;rnarodowe"o
mchu rnwodowrgo w okresie przedre_
r.-olucyjnym„.
Zbiór prac Lenina 11 zwifłzkach za_
wodowych dopomoże uczestnikom ru_
chu robotniczego właściwie ują.e zada_
nie. i metody pracy związkowej) w
·obecnym okresie hlstorycznyf. (Z
przedmowy).

i nie mogli

zlikwidować

kąniowrgo, ponieważ utr1yma]i

Z dniem 1 bm. „Kram z pio·
sen.karni" L. Schillera ustąpił

zł.

ptac 8talina o zagadnieniu na_
rodowo_fcolcmialnynt.
jest głośny
1utykuł Stalina „Marksizm a kwe8tia
r111rodowa' ', odzwlereiedl11j11cy „okres
dy~ku ~ji zasadrticzycłi w kwPstii na_
rodowe.i w s.tercgach rosyjskiej socjaL
rlemokrn•·Ji w ezaaif- reakc.ji obi.zarm.
czo.car"l'iej, półtora roku pr:ied po_ :
czą tldc<m wojny lmperis.llstyctnej„."
Do tomu weszły ponadto wszystkie re_
fern ty, przemówienia i artykułr Sta~
llflfl związane z iagadniłlniem narodowotciowym, a tak~e fr&łJilenty łnrtyeh
w stępie umir~zezany

by Gmin. Ale IV wi~kswści wypadków
wyst.ąpie11ia te mają na względzie nie
tyle przcl·onanie członków parlamcn.
b • Wv
.
j
.
t
11 .
u, 11e r. <'0 nnntll S\ ne wy orcow. . •
~t:ipieuiom h'm nie townrzy. r.ą nigdy
remzji polityki.
Żrldania
po,rażne
mi<>szkaniow<'j.
Rudery "ą nie;clłącznym townrzy.
Rzcm kapitalizmu, poUolmie jak bez_
rouocie, w~·zysk i nędza mas prncu_

ich charakter. W roku 1>rzYBzłym
\Vczallów
liczba korzYstaJących i
wzro!iłlle O \\riele dalszych 1ełek tyslęcy dziecł. którym umO'ilłwiony zo
stanie rurjonalriy wypooztnek. Bowiem PllAstwo nuze - Polaka Ludowa pragnie, aby kałde dziecko za
znało radości, Ja.kl\ daje wypociynek I r.droWl.e.

M ll1arst wo czech os ow ack•Ie
h
ł

na

W'1_ stawie
Y

w ramach Drugiego Fcstivalu Pl!!_
styki w Sopocie otwa ta v.oAtała li'
dr;iu 30 bm. w.r-"htwa spólcz<'sllr~o
malarstwa czecho. o' :neki ego oraz Fo_
togrufii cie('\10. lmrn~ ie3.
Przew(){lnię~ w . ·dclzkir[O Za_
rządu Tow. Prz~·j nfo'i Polsko _ Cze_
cho"!o"·nckiej, adw. Wionc<'k, po"·ital
przyh;d<'go na otwarcie ~-~·-t:iwy czr_
cho~lo"ll"ackiego wiremini~tra Tnforma_
cji, P. Ciwrny'<'go oraz konr.ula gell.

w Sopotac

Gdnńsku p. Chorobrycha.

11•

Ilndra

ambasady

czechosłowarkiej

w W11r~7.awle, p.; ·echwatel w dłutst~-in

ptv.rmówieniu przedstawił rozwój ma_
lantwa 111.echo O'!l'ne11.il"go Ota?. -pod_
:niki Wsp6lpracy
krr~l'l pout~ :1110
pol~ko_czerhM!Ol''ackiej w azledzinie
'
kulturalnej.
lMwuocr.rlinie otwarta. zo"tała og6L
nopolska wy~tawa o tematyce mor_
skiej.

Tak się jakoś złożyło, że udają.
cy się na Pomorze w celu nawraca.
nla na katolicyzm lutt61t" i innyel\
, 1 łierct:tkóll-", niemiecki zakt>tt tte„
domptoryst6w zaniechał swej „kru.
cjnty" w 1791 r. i osiadł na stale
w Warszawie, obejmują.c w nve -ttła
61111la ltoA<'ł6ł Aw. li nona przy ul.
Pienej ua Kowym :Mieście. Zakon
któroinu lud war11Zawski nadał na)'ląeż„
l!wę Benoruiw, •kła.dał .illę
nie t Nl11mcllw l cies11ył ełę 1pecjt1.L
nę opil!ką mturju~:ta papieskiego,
nluzzo. Z j('go polecenia wikariu_
gcnNalnym zakonu zostad: .
1'7.Pm
l(Jem 11~ Iloffhau-?r1 zuiemctony
zech, kłórl•go rod1.lce nosili pro_
&t<'. ~1owini1Rkie nnzwi~ko, Dwo_
.
rinkó .
Dzl11lnlnoś6 Benonów rozszerzała
siQ coraz bardziej zwłasr.cza w o_
kre. le K. lęstwa Warszaw.!kiegq,
do !!praw, w żadnym
sięgająe
Z'):iązku n!o powstających z relł.
Szeptana propugnnda, wroga.
głą.
rządowi 1..:slęRtwa i mająca na ce_
lu wywołn11ie rozruchów religij..
nych, miuła swą. centralę w klasz.
torze przy ul. Pieszej. lły przeciw.
dzi11ł11ć jPj, włndze wydałr spacje.I.
ne wyjaśnienia, które jednakże
niewiele pomogły.
Oezywł~cle, że te!fb • st!tttu ~ładte
Iile mogły,
tolerować
K~ięstwa
zwłR~zcża, że poszlak.i wskazywały
na to, iż niemieccy zakonnicy pro_
"1Tadzę, obok roboty dywersyjnej,
r6wnioż i dzi11łalnoś6 szpie/lows1'\,
poęzątkowo na rze<lz pruskich Ro_
henzollern6w1 a po ich rozbićiu
przez Napoli>oua i pokoju w Tyliy
- na rzecz Au~trii1 ez;ykujfłcej Bię
do napadu na KsięRtwo.
Przeprowadzone filedztwo i rewi.
zja w klMttorze -wyl<azały batdro
ciekawe neczy. Specjalnie wyzna.
czona komi~.;a •twi.erdziła szeroko
zaltrojoną. dr.lełalnośó zakonil.ików,
działalnoś~, nie mającą nio w1p6L.·
nego z obrządkami i posługami re.
ligijnymi. Naduż.ywają.c swyah n..
ptuwnlc~ teligijnyclt zakonniey wy_
wiernli wpływ na !udnoś~ organL
zując wewnr:tnną s1e~ szplegowl!kQ..
Sieć ta równle.t sięgała poza gra_
nice kraju. Komisja stwierdziła, że
Benoni posiadają rozgałęzionł or_
ganizacj~ „kore<'pond<'ntów' ', obej_
kraje europej~
mującą w~z:vfit kie
kraje wrogie
~kie, a. zwła~zcza
Francji i Pol~te. Centrala tej or_
g11nizarji n1ieściła siv na Nowym
:.'.lfiC~C'le.

Na podsta11·ie rowyż~zych da„
ny h opral'ownno a"kt o,;"katienia.
i w dnht !1. 6. 1808 r. ekatano Be_
nonón· na w1'~iedlt>nie. w~ztMkich
zakonników 'załadowano n~ wo_zy
i w dniu 20. u. 1808 r. wywieziono
W. P.
do }{' ,trzynia.
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Zbłór

Na

Kolonie; p6łkolonle, dzieclflce ł o•

bozy, niosą millonom dzieci i mło
d:tieży radcść t słońce. Kmztattujit

I

~sia,żka11li

STALIN J .
Marksizm a kwestia. narodowo.
kolonial:la, „Książ.ka' •, itr. 396

aoo

i rodzicom.

kryzysu micsz
w sta_
nie niPnaru~zooym władzę monopoli
Pań~twowe Wr-daw11icawo"Liternturv
kapitalistycznych. Jedynie ~01:jalizm
umożliwia rozstrz~·gnięcie . problrmu planuJ'e w'.·dani~ w r. 1950 381 dziel
micszkaniow<'go dla mas pracu,;i1 c,·ch.
bcletn·atyczn~·ch, o Oflóln~·m „nakładzie
"' '
Nawłl w okr<'~ie wojny z zaborca_ !JOn<11d' 37 mil«mów egzemplarzy.
· k.lej 1·iteratury kla
W za k resie ro;;yJ~
mi faszvstow~kimi budownictwo mie.
ki
dz' ł p
b'
·
· l ·
'
u,z
'.('
Związku Radzieckim nic ~yczneJ u rnzą. eię z wry
w
szkaniowe
wy&tfłpień Stalina, e ile dotyczfł teao
na, Niekrasowa, czernyszewskiego, Oze
chowa, I.wa 'Tcłstoja, Gorkiego, Turgie
ustawało ani na chwilę.
zagadnienia - łącznie 25 pozyeji.
Rewolucja w ZARR - • stwierdził niewa i innych pisarzy 0 nakładzie po
Tom zamyka fragment referatu o pro
J. St~liu - doprowadziła do tego, że„. 20 tysięcy egz~mplarzy. Poza tym wy_
jekcie Konstytucji- ZSRR na nadzwy_ ruder7 znikły z powierzchńi naszej daqe zn~taną utwory współczesnych pi
czajnym VIII Wszechzwi(!zkowym Zjeź ziemi. Zastąpiono je nowozbudowany. ~arzy roRyjsk'ch: Serafimowicza, Alek
dzle Rad 25 listopada 1936 r.
mi, obszernymi i jasnymi dz~elnicami segu Tołstoja, Kr;vmowa1 Swłceho.
robotniczymi, przy czym w wielu wy. wa, Fiedina, Pawlenki, Kata.iewa, Leo
W załą.cznikach dane Sfł teksty wa~~
padkach dzielnice rubotnicze wyglą. nowa i inn~·ch. Plan „Goslitizd11tu" prze
niej<zych uchwał partii w kwestii na. dają n nas lepiej, niż centrum mia. 1 widu.ie również wydnnie w Hl;10 roku
1
45 utworów klas,vków i W!•półczesmych
rodowej i wre~zcie obszerne preypi11y,
2ta".

* • *

c~na

wigham (Londyn) 41 rodzin zrczygnovrnło z mie8zkania ze względu na zbyt
wyg6rown nc komorne, wynonącc od
1 :funta do 1 fuuta 1ll gz~·lingów. W
nowym domu, zbudowanym prZC'Z nauę
Miejską. w Ma . laybono (Londyn Za.
chodni) komorne wynosi od 2 funtów
do 2· funtów 10 szylingów tygodniowo.
Jak11 czt;"~ć zarobków musi więc wy_
da~ robotnik angiel~ki na ophtę czyn_
Rzu .za n_iic_szka11ie w takich ~omachł
Jrśh wczm1rmy pod uwagę, ze prze_
cl tne zarobki tygodniowe wynoszą. od
5 do e funtó~· s.i:tcrlingów, to okaże
się że robotnik musi wydać jedną.
cz~arta lub na.wet jedną trzecią swe.
go zardbku, !lby korzystać z „rozko.
0 ey''
których dostarcza mu rząd la
-,
bour~ystoweki.
Sprawa kryzysu micszlrnnlowcgo wy_
pływa. od CZ~RU do cza~u na forum Iz.

zpi clzy .
w zako11nych
habitach

b~~~mu~~~u~pL~~~oorrykinieili~~ili~~-~-~~~--~~--~~~~-=-----~-~--~-----~-~----------

wat'I, bowiem miel!zkania W nowych
domach okazują się czę~tokroć niedo_
stępne dla ludności pracującej ze
kach. GMpoil."nie, gnież.c1ż.ące się w względu na. niebotyczną wy~okolić ko_
ruderach m11q1ą chować artykuły ży_ mornego. Niedawno gazeta. „News
wnościowe do żelaznyeh skrzyń, by Chronicle" donio~ła, że w rejonie Le_

budrnvlanych pozostaje bez pracy, a
5000 mężcZ,711 ; kobiet chorych na
gruźlicę. żyją " okropnych warno_

znania fZY do' pogłębiania znajomo~
ścł ojczystego języka. Dz'.eci wracając do domów, wiozą ze sobą bezpośrednie wrażenie i w!eści o ojczyprzekazując je rówieśn'kom
źnie,

~;~· pr~t~r:,(l„~;~tl~~c~~:ogl~:w:~:

cjl rcl,rukc;V,jncj. mohlllzowały fnn
dusze I frodkl matcł'łrłll'We, ot{l ~Izowab pllłców' 1 ktl:r,ljne. Rola
ich .iest ~zcze."<óln!e w11tna. bow 1em
Komi:>je Rodzicielskie Wczasów, jako bezpośrednio znające j styKa 1 ące się z dziećmi mo_gły najpewniej
wytypować dzi :, dla których wyI jazd jest potrzebny i konlec7hY.
Równo~gle do prac przygotowaw
, czych. jak reltrutac1ii dzieci i orga· nizacja placówek, Mln. Oświaty prze
ó
h
ł h .
k
1 10 ~r~ysz yc
"'.:c owawc. w
sz ~a
i k1erowmkow .kolon:i. ~ednohty
program wykładow, wysokie kwa, lifikacje wykła~ow~ów suraw~ły. że
personel wczasow iest odpowiedzhil

Na margines ie

miejsca - na okres miesięcz
ny .. „ „Kramowi z ariami" Ope
ry Sląskiej z Bytomia. Nim w
poszczególnych recenzjach . z.da
my sprttwę z wieczor6w operowych które się już wczoraj roz
parę
poczęły w Teatrze WP słów o samej Operze Sląskiej.
obecnie
W Polsce istnieją
cztery sceny operowe: W War
szawle, w Poznaniu, we WroZ tych
cławiti i w Bytomiu.
czterech oper Opera śląska nie
od dziś cieszy się opinią najlepszej opery w naszym kraju.
Inicjatorem i załoźycielem
Opery Sląskiej (oraz jej pierw
szym dyrektorem) był nieodźa
łowanej pamięci wielki polski
artysta operowy - Adam Didur. Stworzenie sceny operowej było mar.zeniem Didura
jeszcze przed wojną, ale - jak
w)adomo - w Polsce sanacyjnej hasło upowszechniania kul,
tury nie istniało, opery wpraw
dzie istniały w Warszawie i
Poznaniu ale były interesem de
ficytowym, tak że nikt wówczas. nie kwapił się w przyjś·
ciu artyście z pomocą w realizacji jego ambitnych planów
Inaczej wygląda sprawa po
wyzwoleniu. W roku 1945 ów
czesny wojewoda śląski, gen
Aleksander Zawadzki (obecnie
przewodniczący CR ZZ) zapew
nil odrazu znakomitemu artyś

I
i
I

cie życzliwe poparcie. Wojewódzki Komitet PPR postarał
się z wielkim nakładem wysiłków o fundusze, które Didu
row! pozwoliły zorganizować
placówkę operową na śląsku.
Marzenie Didura „stało s!ę cia
łem": powstała opera w Bytomiu i zaczęła odrazu „prosperować", szerząc kulturę muzyczną na obszarze całego województwa śląsko - dąbrowskie-

coraz wyżej artystyczny
pozioln powierzonej sobie pla·
cówki.
Zespół Opery Sląskiej liczy
obecnie nie małą ilość 400 człon
ków. Ubyły dztś z tego zespołu takie ,,pozycj~ wokalne"
jak Arno i Calma, ale i bez
nich Opera Śląsk.a „błyszczy"
takimi nazwiskami śpiewaków
solistów jak Lachetówna, Fiutze, Hiolski, Paciejewskl, Ma-

sząc

g;-:.„•.~-.4••-:1-'.t••••••••• t •• :::: .. ~~~~~'

li Opera Śląska !ljl
lj

fi

na

gościnnych występach
w Lodzi

l

piF-Rrzy USRR, BRRR, republik Or.
rni11ń. kiej, Gni7.il1;.kiej i innych re.
. k
publik radz1er :.eh.
Xakład dzieł piAArzy krajów demo.
krarJ'i ludoweJ· wzrośnie trz~·krctnie w
porównaniu z rokiem ubiegłym. Czy.
si
z
·
telnik rad.z1eck.i za.po na ę z nowytni
wydaniami utworów teromsltlego, Ko.
nópnicklej i wspOłcl'!esnych wybitnych
pisarzy i pi>etów polskich.

* • *

Na zapro~zenie }lfini~terstwa Kine.
matografii ZSRR przybyła do Mcskwy
czcchosłowacl<a delegacja. filmowców z
Państwowej Rady
przewodniczącym
F :lmowej - Bogdanem Rosa na czele.
Goście ezecho~łowaccy zwi~dzlll studio

nego „sezonu ogórkowego"

niowych wieczorów operowych
wyreżyserowanych przez Ado1
fa Popławskiego i Romualda
Cyganik.a, a prowadzonych po<l
badutą mistrza Sillicha? Ano,
przede wszystkim arcydzieło
polskiej muzyki operowej „Halkę" Stanisława Moniuszki, która będzie grana w cią
gu sierpnia co najmniej 8 razy, następnie słynne opery wł<>
sk:e - „Cyrulik Sewilski" Rossiniego i „Don Pasquale'' Do~
:-iizettiep,o oraz Verdiego „Tra
v1atę" i „Rigoletto". Francus
ką twórczość operową będzie
reprezentował „Carmen" Bi-

zeta.
Pragnąc uprzystępnić

jak,

Paprocki i Kostrzewska

Chlubą Op~ry jest Wacław Do
mieniecki, nasz łódzki rodak,
były ślusarz 1 artys~a

dui.ej mia
ry, który wyszedl z klasy robo
tn1czej
Nad oprawą scenografczną
';ląski2j ·placówki operowej czu
wa artysta-dekorat o r Stanisław
rarocki, · a nad baletem spraNuje pieczę Olga Glinkówna.
Gościnne wystc:py Śląskiej
Opery będą tez niewątpliwie
wielkim wydarzeniem artysty
cznym w „dziejach" tegorocz-

i

dać

w
udziału
wzięcia
wieczorach operowych
"lajszerszym rzeszom {:lracują
:ym na!'?:ego miasta, dyrekcja
Opery Śląskiej w porozumleniu z ORZZ przeznaczyła du·
7:ą ilo~ć biletów dla łódzkicr10
-\wiata ptacv rrzy równoc?e.c:.
wm or;anlzowanłu • spccjal ·
rtych przed«taw:eti dla pos c1M.
-:<Jlnych zw:11:Ków ZaW'. i Za·
' }::irl'iw pracy.
W tych warunkach sierpień
br. roRuje łódzkim rnlłośnikorn
muzyki operowej nielada prz~
źycia artystyczne.
B.B.-Stef
".tlożność

'1'-w

go, wśród robotników i praco
wników hut i kopalń dQlnoślą
skich.
Gdy w pierwszych dmach
1946 r. śmierć kładzie kres pia
nierskiej działalności pierwsze
go dyrektora Opery Śląskiej
a:zieło jego kontynuuje słynny
swego czasu tenor oper zagra·
nicznych („w tym" ~ medio·
leńskiej „La Scali"), Stefan Bt
lina·Skupiewski. Stoi .on do
dnia dzisiejsżego na czele Slą
skiej Opery rozwijając prac~
zaczęte przez Didura i pGdnó-

Ło

Cóż bowiem zobaczymy i
31 sierp:isłyszymy w ciągu

<lzi.

,,Mosfilmu" orat obejrzeli szereg l'IL.
f"lmów pcpularno-nauko.
dzieckich
wv. eh dokumeutarm.·ch.

* • *
~fu7.eum
urządziło

politechniczne w :Moskwie
kilka wystaw naukowo.
technicznych vr parkach stolicy ra.
dzieck1ej. W Izmaiłow1<k im parku kul
tury i odpcczynku im. Stalina czynna
je~t wy~ta a, ilu~trująca przyp.pieszo.
ne metbdv obróbki metali. W 8 par.
kach stolicv demon1<trowane !fł w spe.
ejalnycli pa llonal!h najnowsze zdo.
bycze techniki radzieckiej. Pawił•n7
te z-wledziło już ponad 100 tys osób,

* • •

Pracownik nnuknwv instvtutu Lite.
ratury Rosyjskiej ·Akademii Nauk
ZSRR, N. :Malrzew, cdkrył we wsi
Ust.Cylme w republice auton-0micznej
Komi 150 cennych rękopisów ksią!ek,
porhodzących z okresu XV - XIX
wieku,

* • *

O

ol(romn~·m

re 7,woju siecl kinote.
Rtrów na terenie Federacji HQsyjsk1ej
świadczą, mist~pu.il}ce c~·fry. :Mimo,
że W cza~łe ogtntniej wojD.T hitlerow.
cy zn'suzyli -połowę instalacji kino.
liczha id1 pczekrocz~·ła obec. _
w~·~h nie ,ju?: o przr~iło 50 proc. stan przed
woje11ny, o~ii1gając ryfrę Hl.500. P cu
konil'c hr. ni\ terenie RSFRR działać
już będ?ie 20 tys. d~więkOWych instalacji kinowych. Liczba kin obja.zdo.
wych z-większona została w br. o
3.578. l'orl koniec roku czynnych bę.
dzie 9.500 k'n ohjazrlo'"rch. Do§ć
kin k01ch-zo-.vvch wynosić będzie pod
koniec br. 6.300,
~------... ,.......__

_____
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Nowvm Torku

XOWY JOTIK (TBLBPRESS).
Twain'a
ut"ór ~Iarka
Kh~ ·cznv
„Ycn!~cs ·n1 Dw:c:?:e Króla Arhusa•·
ma b~·ć na ~knte 1{ zan~dzenia mieJ
s1:i1 h wla•lz <'~1·.-'ntow~·ch w Nowym
.Tntku, usunl!'tJ z not\• ojnr~kich biblfo
tek szkoln:;·rh, pod zarzutem, że k9'fłi
ka ta ;e~t 1 „anlyamerykań~ka" i 1 ~
śm'e.-za deznnk rację".
W związku z t~·m członek amery.
l<rn,jnwej RRdy Naukowej,
k»M~'e,i
Forman. o~whr1rz~·I, że młejśkie wła.
dze oświatn" e w • 'o\\·nn ,Jórku 8kła..
dają. się t „łak'ch M~1~·eH analfa.be.
t6w, jnkimi byli nazistowcy"_

str.

ZO!J

Ludwik
Gwarzyliśmy o sprawach organizacji i fabryki z tow. Stefanem Czal'
neckim, II sekretarzem koła w :z.akładach :m. Strzelczyka. Zbierałem
właśnie materiał do artykułu o osią
gnięciach robotników „Strzelczyka",
gdy wejście dwóch robotników do
pokoju przerwało nam rozmowę i w
re;wJ.tacie skłoniło mnie do nap:Sarua iupełn.ie innego artykułu, niż

Gło wacz _iuz_·.d_a1

rzowi oddziałowemu podlega rnon- zapytał starszy z przybyłych.
- Tow. Jokielowi z odlewni odpowiedział Czarnecki, a czego
·chcecie od niego?
- Gdyż ten pragnie s!ę zapisać
do Partii ~ tu .wkazał na drugie. go z pnybyłych.
Sprawa prosta i. tek często spotykana w fabrykach, że nie powinzam!erzałem.
na zwrócić specjalnej uwagi. DzieTowarzyszu, jakiemu sekreta- siątki hldż! pl'zycllodżl ż tym co
:taż?

Zasłużona

nagroda
Tow. Hel na
Płachta
na1leps:la tkaczka

PZPB Nr

odpowi·edZ

o

dzień

do lokali partyjnych. Ale nó- wówczas na nich klątwy. Jestem
swym zachowaniem wieI"zący - -w każdą niedzielę cho•
zwraca naszą uwagę. Spytałem więc dzę do kościoła, ale dobrze wiem,
go w chwili, gdy już zbierał się do że. polityka ;i wiara - to dwie różne
sprawy. Jeżelt nam tak zaciekle u•.
odejścia.
trudniają pracę dla polepszenia soTERAZ bie życia, to niezawodnie mają w
tym interes. A jaki? wiadomo: fabrykanclci i obszarnicży. Już tam
~ Amcrttitanie !ypią dolary,
gdtie
i komu się da 1 żeby nam przeszkadzać na naszym dorobku.
Mille się zdaje, że prawie wszyscy
bezpartyjni robotnk:y myślą tak1 jak
ja. Jest tiużo tak!t:h. którzy poW.inni
przyjść o Partii, którzy myślę, jAk
partyjn.:acy, tylko nie mają l~gity
macji. Powinńiśmy w odpo\Viedzi
na te ataki _Da Partię i na klasę robotniczą maso\\'"O wstę{Jować do Par
tii. Proszę Was, Redaktorze, napiszcie, że Właśnie teraz, kiedy chcą nas
nastraszyć,
należy im pokazać,
że
Partia, to nie tylko partyjniacy. To
nie tylko owe półtora millona czltlrtków, ale Uct.ne miliony be.t.t>artyjnych, stoją,~ch ptzy Partii, którzy
żadnych grótb się nie ulękną., a wła
śnie w odpowiedzi na groźby będą.
wstępować do Partii.
wy kandydat

•

~

Spełniłem Więc życzenie

tow. Gło
wacza. Sądzę, że wulno mi nazwać
obywatela Głowacza towarzyszem,
choć nie otrzymał on jeszcze partyjnej legitymacji. Podaję tę szczerą,
przekonywującą wypoWiedź
tow.
Głowacza z głęboką wiarą, że nie
jest ona odosobniona, że podobnie,
jak on, myślą szerokie rzesże robotników, chłopów i pracujących inteligentów, w tej liczbie rzesze w:erzących katolików ludzi pracy,
budujących naszą ludową, sprawie-

odznac~ona
/

,,Sztandarem
Praćy••

dliwą Polskę.

Kazimierz Jerzy Zaleyskl

3

Duce''
Cl&yielrticy obddrteni i.zw. dobtq pamięciq właz sobie z pewnosciq pr•r·
Aha, to pamiętne slou:a Hitlera :i depesty
«:ysłbnej do Jl.ltUJsoliniego po i;ajęciu Austrii ....".
Nie, uanowni czytelnicy: to nie stowa ir ~elegramu sla.u:etnego Adolfa.
łnnych /riKesów „dziękcr:ynnych" on mSwczas użyl: „Mussolini, nigdy Ci
tego nte zapomnę.„".
Skąd więc poc110d1:ą sluu!a: „dsiękuję Ci, Duce ..."? Wstyd pou.iedsieć: s tekstu... modlitu-y, uloionej i 1:aaprobowartej przez włoskie Wlad:re duchou·e. Modlitu:a ta - jako obowi9=kowa - była odmawiana u·e wszystkich
szkt>lach i obozach mlodzieźou:ych faszystowskich:
- „Duce, dzięfrilję ci za to - mod/il~ się w myśl zaleceń Watykanu mlo·
cizi włoscy faszyści - że polllt'flfasz mi rość zdrowy11i i silnym. O, Panie
Boże, ochraniaj Duce, aby mógł on długo żyć dla faszystou-skiej fozlii...".
Bardzo znamienna 'modlitwa/ Wyciągnijcie sobie sami, d'rodzy czytelnicy,
wnioski, ile w niej jest akcentów czystej wiary, a !le nieczystej polityki!
Zważcie, że te nit? modlitwa za cluszq grzesznih<t, ale modlitwa za pou:oilzeme czynów gr;;;esznilra.
Modlitwa ta nie jest zr<>s:tą bynajmniej unikatem w działalności Watykanu.
0to w sierpniu 1940 1\. konferencja bis~·upów niemieckich w Fuldzie zwróc:ła się r: pismem hołdowniczym do llitlera. Oczyu·iście, nie działo się to
bez Wyraźnych wskazóu·ek i ro:r;kazów Watyk1mu. Również nie bez wiedzy
j 11probaty Stolicy ApostoM.-iej biskupi niemieccy zarządzili po lconferenc}i
odprav..>ienie modłów we, u:szystkich ko!ciołach niemiecfcich - r:a fiihrera.
Pónieu:a:i; akt ten o wyraźnej wymoi.de politycznej tt•yivołał dość silne obu;.
ri:enie w całym świecie, Pit1s Xll raczył miłościwie po.~pieszyć z antoryta.
t ywnym, „lispalwjającym" wyjaśnieniem:
„Było zawsze zwyczajem Kościoła. modlić się za świeckich kierowników
puństw, przy cz~71i tego rodzaju modlitwę odmart'ia się po nabożeńst1vie".
Nie naszą jest rzeczą U"trącać się do ztt-yczajów Kokiołct. Nie mam)' nic
p•zeciw temu. aby Ko.~ciól u·z11osil modły .n śu:ieckich kierotntików prrristw.
Tylko chcielibyśmy się dou-ied=icć, cz<>n111 akurat te modły kaz'.lł i każe
u znosić Watykan wyłącznie za kierotrników ,mństtv faszyst<nt'skiclt, hitlcfowsldch, kapitalistycznych i imperialistyczn ·cli?
pumną: „dziękuję ci, Dtrce..."?

------

J. Szczctiatiska

Dom który grozi
zawaleniem
Jeden z robotników naszych za- Łódzkiej Fabryki Maszyn
Jedwabniczych - mieszka w domu
przy ul. Gen. Swierczewskiego 2G,
który już od 2-ch lat grozi zawaleniem.
W 1947 roku zauważono pierwsze
pęknięcia ścian
budynkµ. Trzeba
prtyznać,
że
Komitet Domowy
nie izawiódł w tej poważnej sytuacji i natychmiast zawezwał""Pogoto
wie Budowlane, które stwierdz:ło,
że po przeprowadzeniu odpowlzdniego remontu można będzie dom ten
uratować przed zawabniem.
Zarząd Nien1chomości,_ zaalarmowany prtez. Komitet Domowy opracował kosztorys n'.1prawy i. przy
znał na t e n cel fundus ze w wy:.okości 170 tys. złotych. Zw!ezion:i c :.
ment i piasek, i przystąpiono do robót.
Po dwóch jednak tygodniach prace remontowe z niewi2domych przy
czyn zostały przerwane. N'e uprzedzono o tym Komitetu DomowegJ.
Niszczące
warunki atmosferyczne
tymczasem zwolna rob:ly swo:e
Po kilku miesiącach Komisj:i Rzzczoznawców z Zarządu Nieruchom>
ści stwierdziła, że k oszty remontów
ze względu na dalsze dewastacje .S'.l
już o Wiele wyższe. ·
I tym razem nie prz~p~·owadzono
koniecznego i p;JnegJ remontu.
Od chwili pierws1.ych pęknięć mu
rów domu minęło już dwa lata.
Dom nadal niszczeje i wzrastają z
dnia na dzień koszty jego r emortu,
a mi eszkańcy domu przy ul. G 2n.
Swierczewskiego 28 żyją pod stalą
groźbą runięcia stropQw.
Wobec powyższego zapytujemy,
czy właściwe jest d;ilsze odwlekanie remontów, grożące zawaleniem
się domu, a nawet i wypadkami. w
ludziach?
Mieszkańcy domu przy ul. Gen.
$wierczewskiego 28 _.. w przeważającej w:ększości robotnicy fabryk
łódzkich sądzą,
że
obowiązek
stosowania syste mu ,.O" w naszej
gospodarce dotyczy również d Za·
nndu Nieruchomości, który przewlekając remonty domu, powoduje
stały wzrost nieodzownych kosztów
reperacyjnych.
Korespondent fabryczny 11 Głosu"
H. Boguslawsld
kładów

ją.

wiej!kim świetliczanom przy opraco_
waniu bogat<?go programu tycia świet_
licy.
D~dąc na wczn~ach w l'liichałowL !Polgkicmu Towan:yet~ll Tatrzn11skirZałoga naszych Zakładów p9maga
„n.ch, powiat Jelenia G·Jro., st~icruzL nm - ta jednq, eymbollcz1~'ł zlot6wk~. również mało i średniorolnym chłopom
ł~m wielkie marnotta\Ystwo w echrooL .Tedna z kopalń wałbrzyskich chciała z Julianowa podczas robót żniwnych.
~ku na Wzgórtu Drrymdy.
przej~& tę willę od Pol~k. Tow. Tatrz.
Ta współpraca naszych robotników i
T!~ltnll ill:i, do niedawna była luk. dla swych dzieci, lecz Polsk. Tow. Tn_ chłopów ze wsi Julianów na odcinku
su3cwo urz:: d!'.ona, zaopatrzona w łwia trznńskie chcialo tatobi& ńa tym
gospodarczym i kulturalnym zacieśnia
· l"•Z:l,J':',
• · woo'oc1ęg1
· · 1 pol'OJ"'
, ' rntądało 70.0CO zł odstępnego i dzier_ coraz więcej zadzierzgni~te więzy przy
tł o, 1:nnr.
częśdo~·o umcMowanc .•rcazcze rok te_ f.awQ roczną, na co zarzQd kopalni nie jaźni. Xiedawno temu w naszych Za_
kładach bawiła
wy::icczka. chłopów
mu 'l\'3::yr.tko b~·lo w zupełnym porząd- mógł się r;godzić.
ku - tnmic5zhał~. Obecnie gl"':'<~h jest
Korespondencję tę przceyłaru za po_ średnio_ i małorolnych ze wsi Julia.
opuJzcro11y - b •;:Trń ;.ki, Zaró'l\·Tli " 'Y- śrcdnictwem Redakcji, by wpłyną~ na nów, a ostatnio robotnicy ŁZWANN
1;~~cono1 3~.;· :)y t o'.;icn wyjęto, o•oma_ właścir.'1-c czynniki, które powinny nic_ rewizytowali chłopów.
Wierzymy, ~" w atmosfor.zo wzajem_
ny rozprnt<> ·- picr::e z poduszek fru_ z"l'.'łocznie zają& się tą spra'I\·~ i uratonc~o zrozumienia wspólnoty interesów
wa ro pc':o j ~ d1,
'l"l"ać will\) od zupełnego znistczenia.
chlopD; Srednio_ l. małorolnego oraz k1a_
I: · !t1: P ~k tc•1 mirr.ci ~i~ na tcrc;lie ,
T:ofil Dobras
sy rol.Jt>tniczej, potrafimy stworzyć no_
lc:hid•: a Mfrh::'owice. Ldnin1;-;o odA
"\YC
formy sojuszu robotnicz<l_chłop_
Korespondent „Głosu"
clałC? 'l":illę j1k nrnie informo,~ ano -

Wielkie marnotrawstw9

korespondent fabcycanr
z PZZPP Nr 2

„Głosu"

•

Robotnic
ślusarz,
Otwarcia dokonała kierowniczka so_
cjnlna nnezych znkladów, tow, :Ma_
kowska, po czym głos zabierali d~·rek_
tor naczel_n! PZZ1:'P ~r 2 ob. Szulc i
przcdst:--:;1c1cl Zw1~zkow Z~wcrJowych
- ~b. _G1;:rczyko'\\·a, obraznJ~C wnru~ki zycm i wychowania. dżlec1 robotm~

tokarz,

~pawacz

a"1'ansu1ą

na k'.erown=czych stanowiskach

OLSZTYN (PAP) Dyrektorem
technicr:nym fabryki maszyn rolni_
czych w Dobrym Mieście został mia_
no'l"l"any ślu:arz Konrad Chojnowski,
który połoźył duże znsługi pr1y otlbn_
do'l"l"ic i uruchomieniu tej fabryki.
POZ.'1\. (PAP) Dyrektorem
I Pa11stw, :Fabryki Torebek Papierowych

w Gorzowie mianowany został Marceli
Caban, były tokarz zakładów prtemy_
sło'\\·yeh Cegielskiego w Poznaniu.
Pracownik zakładów H. Cegie1ek1E!go
- llieronim 1ficl1ałek awansowa~
ze spawacza na Hanowisko mistrtłl. w
oddzH1le fabryki budowy pa.roWożólf,

•

209 '
we trzech wyszli s
brama z łoskotem zatrzasnęła się za nami i stróż kilka razy obrócił klucz w zamku.
Major wyciągnął do chłopca rę.
kę.
- Zuch jesteś obywatelu sierżancie, będzie z ciebie prawdziwy
żołnierz. Do widzenia!
Chłopiec bąknął coś i odpo~eLedwieśmy

ogrodu -

. - No i ja powiedziałem: „Da
że nie odejdę".
Ję - słowo
co?
No i honoru,
- No i stoję. stoję, a ich nie
widać.

-.

„

uśmiechn„łem

si„
tu postawili?
- Jeszcze było widno.
- . Więc gdzież oni?
Chłopczyk znów westchnął I po
- T ak I -

a dawno

cię

wiedział:

-

Myślę, że sobie poszli.
Jak to poszli?

-

Więc po cóż ty tu stoisz?

Zapomniel~.

Dałem słowo honoru...

Już chciałem się roześmiać, ale
P.ołapałem się i pomyślałem, że
z:1e ma ~ tym nic śmiesznego i
powiedziałem. kaj chwilę'' - i nie tracąc cza- Słusznie ze chłopiec ma zupełną rację.
Skoro dał słowo honoru, to musi - Nic z tego. Nie mam prawa su pobiegłem ku bramie.

·
"d
Po drugiej stronie ulicy mignę dział:D
zema ...
-Majoro Wl
.
. k"ieś czarne mundury,
ł Y mi. Ja
zasalutował nam obu
ucieszyłem się; myślałem, że to i widząc, że znowu podjeżdża
marynarze z wojennego okrętu. tramwaj _ 1>;9biegł w kierunku
Przebiegłem przez ulicę i zoba- przystanku. Ja również pożegnaczył em, ze
· marynarze, t Y1 łem się z chłopcem i uścisnąłem
· t o nie
ko uczniowie ze szkoły rzemieśl- mu dłoń.
_ Może odprowadzić cię?
niczej. Przeszedł wysoki kolejarz
w pięknym mundurze z mocno sp;tałem.
- Nie, ja tu blisko mieszka~.
malinowymi naszywkami. A1e i
powiedział
wspaniałym Ja się nie boję kolejarz w swym
mundurze na nic się nie zdał w chłopiec.
Spojrzałem na jego mały pietej chwili.
Już nic nie wskórawszy, chcia gowaty nosek i pomyślałem że
łem wracać do ogrodu, gdy na- w samej rzeczy nie ma się czegle 'za rogiem, na przystanku go bać. Chłopiec ,który ma taką
tramwajowym dojrzałem polową siłę woli i taką wierność daneczapkę dowódcy z czerwonym, ka mu słowu, nie ulęknie się ciemChyba ności, nie ulęknie się łobuzów,
waleryjskim lampasem.
jeszcze nigdy w życiu tak się nie nie ulęknie się i. strctszniejszych
ucieszyłem jak w tej chwili. Pę- rzeczy. A gdy dorośnie... Nie wia
dem puściłem się do przystanku. demo jeszcze, kim on będzie, jak
Jeszcze nie zdążyłem dobiec, na dorośnie. Ale kimkolwiek będzie,
raz widzę, do przystanku pod- można zaręczyć, że będzie z nie
jeżdża .tramwaj i dowódca, mło go prawdziwy człowiek.
Tak pomyślałem. I było mi bar
dy maJor - ka~alerzysta w~az
z ?o.~ostałą publl'ką ma zamiar. dzo przyjemnie, że zaznajomiłem
""'.s1ąsc do wa15onu. Zdysz~ny pod lsię z tym chłopcem. I jeszcze raz
bi,egłem d~ mego, schwyciłem go mocno, z zadowoleniem uścisnąIłem mu dłoń
zś rękaw 1 zawołałem:
- Obywatelu majorze! Proszę - - - - - - ·- - - - - - - -

Brama była jeszcze otwarta,
stać, żeby nie wiem co _ choć- nawet zdjąć ciebie z posterunku.
byś pękł, bracie. A czy to jest za To może uczynić tylko wojsko- jeszcze stróż chodził gdzieś w odlegych zakątkach ogrodu i wy
bawa czy nie zabawa _ wszyst- wy, tylko dowódca„.
I nagle błysnęła mi myśl. Sko- dzwaniał swoim dzwoneczkiem.
·
ko jedno.
:ałuję bardzo, że nie mogę 1 .- J:. to historia. dopiero _ po- ro zwolnić chłopca ze słowa ho Stanąłem przy bram;e wyczeku~am powiedzieć, jak się ten 1'A~1ed ziałPm _ i cóż ty teraz zro noru i zdjąć go z posterunku mo jąc, a nuż będzie przechodził ja.
że tylko wojskowy, to o cóż cho kiś wojskowy - oficer albo choć
.
.
chłopiec. nazywa, gdzie mieszka i bisz. .
k~o są Jego rodzice. W ciemności . - .Nie.wiem_ odrzekł chło- dzi? Tneba poszukać wojskowe- by zwykły szeregowiec. A1e jak
go. N;e powiedziałem tego chłop na złość żaden' wojskowy nie zia
nie zdążyłem nawet dokładnie piec l znow zaszlochał.
zaczekać!
Bardz~ mi się c~ciało jakoś cu. Krzyknąłem tylko: „zacze- I wiał się na ulicy.
1Jrzyjrzeć się jego twarzy. Parnię- Obejrzał się, spojrzał na
tam tylko, że nosek miał piegowa n::i pomoc. Ale co m1~łem robić?
mnie zdziwiony i spytał:
~
Isc szukać tych głuprch chłopaty, a krótkie jego spodenk'1
O co chodzi'?
·
·1·
t
przy- ko'w c g
.
. , . o o. pos aw1 I na warcie,
t rzymywał nie rzemyk tylko s;el
- Widzi pan - zacząłem
ki, takie co to przerzuca się przeti wz1~1i o.d n.1ego słowo honoru, a
'ł.'. ty;r. roirn pierw:,zy lników. 0 harcerzach pracujących tu w ogrodzie koło budki stoi
rhamię i zapina gdzieś na hrzu-lsteam1 1:1ch1ekh kdo _domNu? I gdz!e~ ra.zJestem
i:a obozie harcersk,m i barr}zo w Harcerskiej Służbie Polsce. Cza mały chłopiec na warcie. Dał
a pewno JUZ
raz ie szu ac.7
c u.
1zdąży1i kolację zjeść i spać się mi_ się tu podoba. Wczoraj w nie- sami druh drużynowy przerywał. słowo honoru i nie może odejść.
latem
Jednego razu
Pł a c ze ...
·
· ma ły c hł op1ec.
ł u. nas ogn;>'.~.i 0{!- a wtedy chłopcy śoiewa1i odpo- Z uoe ł me
· k na war- d ~1el ę b Yo
• zasze' nie wiem
.1. A . t u · czł.o:v1e
J·ak 1'P.o kł a dl'
dłem do ogrodu;
Major spojrzał na mnie z prze
st01 w CJPmnosc1 I głodny na nisko odbyło się w lesie na dużej wiednie piosenki lub mówili wier
się, ten ogród nazyw a. M:ta ł em c1e
strachem. Pomyś1ał na pewno, że
·
B l
b ·
1 ·
pewno
v ' na mm sze Najb:łrdziej padobała mi się
po ame przy o ozie
. .. . . .
p.
wowczas ciekawą książkę _ zaiestem chory i że mi brakuje jawiersz
i
Marsz
Żelazny
osenka
p"
obonaszego
z
harcerze
ewno 1esc c1 się .~hrf'? -- wszyscy
siedziałem się zaczytałe . .
zu i dużo lud. zi z poh'iso<ic11 wsi. ..Budujmy miłej Ojczyźnie dom" kiejś Jtiepki w głowic.
m. 1 anim spyta~m
się b · ł '. k
- A mnie co do tego? - poczóro ~~rp~a' Jak. dnad s.ztedł wie- j - Tak - odrzekł - chce mi Rozpoczęło się ognisko rozpalaOgnisko · zakończyło się hym- wiedział.
·
·
iero, ie Y i ery zaczę ·
.
mem ogma przez najmłodszego
.
.
ły mi się mącić w· oc?'.ach i czy- się.
Tramwaj już odszedł i wojskotać już było nie sposób, zamkną-; - _ot co - pow!ed.ziałem po harcerza; wszyscy stali na bacz- nem Młodz:eży.
na mnie zły.
dł 1namys1e - pędz, bracie, do do- ność i śpiewali hymn harcerski. żałuję bardzo Promyku, że nie wyA1spoglą<lał
łem książkę wstałem .
' 'ł em mu szcze
p o tym paru harcerzy z pierw- mogłeś być na tym ognisku. bo
·
· t u za c1e· a J~
· d z k o 1acJę,
posze em
e k'1e d y o b"Jasm
już m_u. zJe
w kierunku' bramy. 1Ogród
deklamowało było naprawdę ładnie i dużo się ~ółowo. o co chodzi - nie namyPodobozu
szego
. t. ł , b1e tymczasem posto3ę.
opustoszał na ulic
światełka 'i gdzieś zay d~1!~a~, - Tak - wahał .się chłopiec w:ersz o pracy i wszyscy zaśpie- dzięki n'emu dowiedziałem Te- ślając się więcej. zawołał:
.- ~hodźmv! cho~źmy! Rozuwali piosenkę ,,Dymią kominy Slą raz z niec erpliwością czekam na
diwięczał dzwonek stróża. Zlą- - a czy to ~k m.oz,,na?
pozdrawiam Cię m1e się! Dlaczego m1 pan od razu
ska". Ognisko prowadził druh nowe ognisko
j - D1aczegozby · me.
i
k
kłem się że ogro'd
· ł'
· · powi e d z1a.
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·
. · ł o odbudowie po harcersku.
·
· k owy. d ruzynowy.
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śpieszyłem
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Podesz1iśmv
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Polski, o trudzie
. . Z„frasowałem się.
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o mi się
JUZ zam
Ją chwilkę
cia
c
roz
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~
z boku, z§: driewaml ktoś
gdzieś·
knąć. Poprosiłem. żeby
•
ł
zaczekał - powiedziałem, że tam
p acze.. Skręciłem w boczną ale t
w ogrodzie został mój chłopiec.
Ję_ - . . bielał tam w ci~mności ni.' ej
I obaj z majorem pobiegliśmy w
w1elk1 murowany budyneczek,
głąb ogrodu. z trudem znaleźliś
jakie widuje się we Wszystkich
ś · h b"ia ł ą b u d ·
•
H
coś w
publicznych ogrodach -stróżówki.
1
w ciemno ctac
my
zbie
oswojonym
i
dzikim
stanie
W
podżycia
ciągu
w
które
u.a noga - motocykl ptaków,
rodzaju budki czy
słońce kładzie ;j1tsz.cze dlu.
kę. Chłopiec stal wciąż w tym giePora.nne
.
.
.
patrywał i analizował.
Ob k t · b dk"
~;enie z drzew pr::) drożnych, kiedy
raJą s:ę one naJczęscieJ w polu samym miejscu, gdzie go zostae~ :1 i . prz:y: ścianie st~ł Czeski konstruktor - amator,
0
Uczony zoolog zalicza Żl•.,.- ':? lub na łące w kółko i zaczyl!ają wiłem i znowu. ale teraz już po wych<Jdzimy li' pnk Na długich, jakbv
mał~ _eh.opiec s1edm10 czy ośmto Mały zbudował elektryczny moi;o
'Vidhim grzebieniem przeczesanych la_
•
· ·
głową
z opuszc:>:oną
letni
Zawołałem na tach pól, wyrastaj!} niezliczone rzędy
" b ard zo solid- żywo kręcić się, tańczyć, rozpu- c;chu, płakał.
swym. ze- d 0 typu Pt a k ow
za-', cyk,
sięi isz1oZbliżyłem
ch ał głośno.
1 ' przypommaJący
I wnętr~nym wyglądem hulaJnogę. nyc:.". W zetknięci11 z innv--· vi szczając przy tym skrzydła i nieo:o. Ucieszył się, nawet krzy- burnków. Nierówną, łamiącą linią. po.
·
gadnałem:
I Oto kilka. ~anych o tym mo~?cyk rzęta:r..i w stanie oswojonym prze śmiesznie przytupując swymi dłu knął z radości. A ja powiedzia- rnwa się wolno wzdłuż wielkiego zago.
- 'co ci to, chłopcze?
nu ~7treg p('lcliylonych postaci w sza_
łem:
Wtedv od razu jak na komendę) lu.: ~:lługo:~ 160 . cm. wvsokos~ l w strzegają one dvscyplin" i oo rząd gim! nogami.
h. Jesteśmy .na _m~j;::.u
ryd1
przyprowadziłem prac. mundurh<
- Widzisz,
przestał płakać. podniósł głowę, ' m1~Jscu kkroyvmcy) 95 cm, ~1?d~~ ku. Tym zwierzętorn. które zakłó
Hiisk;._.gr hufca harcerek I.ć.dź.
dowódcę.
R
na wysokoi::ci fiu
Je~t
~ł na mnie i powiedział: um1e~zczo~e
spojr Nic.
Ujrzawszy go, chłopiec, wycią Chojny. Dziewczęta pracują ńa polu przy
yby - ludoiercv
1e
cm, sredmca kol 30 cm. Motocykl cają spokój, wymierzają
1
- jei.t to ich u•lział
się, pide~iu burak•;"'
się cały, wyprostował
~ął
drobne
aby
to,
w
wierzycie
Czy
"-1si
nie
żuraw
sprawiedliwość.
Jak to nic? Skrzywdzq cię: n~pędza motor ~lektryczny, czer.
0
w ~11: •~cli podJl 1 ~·eh prac liarcJ ·•ki:·j
j p~ący ~rąd 'f dwoch 12 Yoltowych wszelkiej bijatyki _i kłótni. Gdy rzeczne rybki zdolne były w ci~ ~u {~~w~dyby urósł kilka centyme t:-luzb;• ;·olace na obozie letnim. :!:w·.rne
kto?
_ Obywatelu wartowniku
a umu atorow. Posiada on czter0 dostrzega np. koguty bijące się, kilku minut pożreć żywego człoNie.
i szy!>kie dziesiątki par rąk wych··"Ywieka? Zapewne nie wierzvcie
·
biegow~. skrzynkę biegów, a _.ie~o
tuJą. spośród szerokich nisko w'\"ras .a .
Więc czegoż płaczesz?
szybkosc m".kSymPlna wynosi -O wpada w gniew. Rozpędza b:ją- . A J"ednak w rzel'ach Połudn.o- zwrócił się do nie~o major
jący(·!i .iści buraczany~h, wyb;~ałc i
J'akieJ' rangi J·estes'cie?
'
b
h ·
. ..., ,
· .
-.
Trudno mu było jeszcze mó·
· d rameż:Ic
· · t alue
. jeszcze wciaż łykał łzy. po- km na
odrzekł chło- ws.zędzie panos1.ące się, łodygi cli.wa_
- Sierżant! ~ cyc się gniewnym krzykiem l·: weJ· Am eryk"1 zy.ią
, · Moze przeJecha„
.- godzmę
wić,
stow. ;era~a. .harcerek ma w sobie tyle
rybki: piranie. Są to ryby wielkn piec.
chlipywał, zanosił się i pociągał 70 ~1lometrow bez potrz y łado. nawet uderzeniem dzioba.
- Obywatelu sierżancie, roz- wyraz1steJ siły ataku na zieloną. śc'ia.
Ptak ten jest wielkim przyjac!e ści małego karpia, posiada5a'.!e
ą za~~ma akumulatorów. Gł
nosem.
nę chwastów, że trudno się oprzeć na.
- Chodź, nójdz!emv - powie- e ~ tego. ni.eco dzh·~nep,o motocy~~ lem ludzi. Podobnie jak pies, po- czerwone płetwy, potę?.ne szczęki kazuję zejść z powierzonego wam suwają.cym się porównaniom. Linia
1
i niesłychaną żarłoczność, a śmia posterunku.
działem. - Patrz, już późno, już ~a w:t .~1sk1 koszt; J<?f:O prodnkcJI
pracujących dziewczą.t wygina się V:
trafi- przywiązać się do człow!e!ra. łe są nieprawdopodobnie. Płyną
1 tan1osc
Wtedy chłopi ee dotknął ręką niektórych miejscach ostrym łukiem ku
·
·
,.użycia"
·
zamykają ogród.
a nawet „usługiwać" mu. Pro4'~c;or w dużej masie - atakują śmiało, szerokiego daszka swej czapki i przod?wi~ jak?y tutaj chwasty traciły
- I chciałem go wziąć za rękę. •
·-·•ie nawet n::ijwiększe zwierzęta i lu- odpowiedział:
swą, siłę i kapitulowały. To zwycięstwo
Ale chłopiec n~ś-piesznie wyrwał Zurawie n:e lubią bó~ellc Kajgorodow opowiada, jak
- Rozkaz, obywatelu majo- up~rtych i zwi~nych rąk pracujących
go razu oswojony żuraw obudził dzi. Każdą ofiarę. która nie zdoła
·
rękę i oowi~dz'.ał:
. uskoczyc• na b rzeg, rze: mam zeJ'ść z posterunku.
.
swel>'o pana _ robotni'ka na sY._ błysk awiczme
dziewcząt. Za nimi długie rzędy bura.
Wybitny
- Nie mogę.
·
dzoolog radziecki, prof.
·
Powiedział to tak dobitnie i cza.nych listków błyszczą. soczystą, zie.
- Czemu n'e możesz?
D . KaJgoro ow, znany jest J::!ko
0
buldo~o tak f.kładnie, że obaj z majorem lemą. wśród czystej ziemi uwolnionej od
wybitny znawca zwyczajów i oby gnał fabryczny, wzywając" do !"!!\ te małe ruchliwe rybki
- N'.e moge iść.
watych pyszczkach ze zdumiewah nie wytrzymaliśmy i zaśmieliś- szkodliwych chwastów.
- Jak to? -dlacze10? co ci jest? czajów żurawi. W licznych ~-:~7.ii.u cy.
Inną ciekawą cechą żuraw! są cą szybkością, potrafią ogryźć, po my się. I chłopiec również zaśłach i pracach przedstawił on ch11
- Nic - odpowiedział.
Czernieją.ca smużka oczyszczonej z
miał się wesoło i z ulgą.
raktervstyczne sceny z życia tych nadzwyczajne zdolności rytmiczne. zostawiając czysty szkielet.
Coś ty. chory?
1111111m11!11111111111111111111111111111111111111111111111111111111N1 1111;1111111111i11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111m11111111m1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111n11111111111111111111111111111111m chwastów ziemi z równymi grzą.dkami
- Nif, zdrowy.
buraków wystrzela. daleko w przód,
•.
'd
,
t
. • . .,
. .
d
p
- Więc dlaczego nie możesz
d
o rzymac na~ro z roznych wzglę
1.-.
rze m1es1ącem zam1esc 11smy
i ..
1 Ja jestem wartownik rl?w. Włodek Lipiński z Pabianic I prze czoł~w~i linii pracują.~ych. dziew
po- ntak łakmackh „Prodmyka" opowiase_:_
nie może otrzymać nagrody, gdyż cząt'. Zdziwiony wzrok b1egme za
I~ ę:. o~ urs po" tytułem „Czaw'edział.
napisał, że patrząc w oczy, Pawe- sniuzką. Wśród bujnej zieleni wdać po.
_ Jak to wartownik? Jaki war 10dz:e1s.~ e słowo Jak sob e przy
lek nie m@gł mówić jednocześnie chylone cztery postacie. Tylko migają.
•
"
~
I pommac~e, była tam mowa o pew
townik?
A więc pierwsza nagroda - do ucha.. ~oże n:ia nieco .racF - wyrywane łodrgi chwastów. Zbliżamy
nie rozumie pan? ny!fl nieqrzeczn.ym chłouc~y~u, wo, wcale nie słowo z bajki, a sło
- Jakżeż.
; kt~remu. albo ~!Ostra 0?mowiła wo z życ'a. To słowo brzmi cał- książka - należy się Helence No- ale p:zeciez ?1ozna spoJrzec w się do tej wy:;uniętej grupki. To przo.
My się bawimy.
1
- A1e z kimże ty siP. bawisz? 1 P.ozy~zenia. farb. ~lb? zi:ow bab- k~em zwyczajnie, całki em prosto wak z Aleksandrowa koło Łodzl, . oczy szepną: nastęom: do ucha. downiczki pracy. Prowadzą współzawod
1
Orzechowski . AndrzeJ z Kon- nictwo pracy w swej drużynie na za.
Szkoła Nr. 1. Helenka pisze, że
Chłon'ec zamnkł. Westchnął cia rne chciała dac p:erozka. Brat - proszę.
N
.słowo to na pewno brzmi - stantynowa podał słowo „kocha- jPciach HarcerskioJ· Służb . P 1
n'e chciał go w~iąć. na wyciPczkę.
pow;edział:
a
J o sce.
Helenka ma słusz- na". Jerzyk z. z Kutna napisał - ' '
Bo pomyślcie sami. MóWicie do prosiłbym"
Wszystko mu się n·e udawało.
- Nie wiem.
Sympatyczny staruszek nauczył tatusia - daj książkę. Czy do ~ość i dlatego otrzymuje nagrodę. !jak mi nie dasz farh, to c; je i czele grupy ~o~hylona, szczupła. dziew.
Wtedy pomyślałem sobie, że
. . J • tak zabiorę. Oleś Kamińo•ki ze rzynka, zadziwia nas szybkością swo.
.
.
t
d
N
jednak chłopiec musi być chory. e:hłopczyka jednego czarodziejskie brzmi ładn' e? Prawda, że nie?
z d .
. . .
. ~
.
. .
agro ę o rzymu1e rowmez as Sk"
Ale jeżeli p o p ros i c i e grzecz,
Sokołowski z Sosnowca _ który . 1ermew1c pisze --: „Jak ~1 JeJ ~racy. a aJcmy .parę ciekawych
i go słowa, przy pomocy ktore11,o
i plecie od rzeczy.
przodowmczka chętnie od
Młoda
pyt~n.
~atus10powiem
.to
farb,
odezwałem się 1 wszystko się zm· enia n·a świecie. ~~%1~.ri~am t\tuś na pewno nie twierdzi, że Pawełek wyraził się n _e ~asz
- Słuchaj w następujący sposób _ A gdy wi, ~e podarłas i:nu ga~etę_ . I .~a~ powiada ną pytania. Nazywa· się Rosz.
doń. - Co ty mówisz? Jakże to? . Po wymówieniu tego słowa i s· oIdaleJ . i. tak daleJ -:- pisali ~ozm czyk Aurelia, ma 15 lat, jest już czte_
Słowo „proszę" dla tego jest ta- c:ę poproszę?
stra pożyczyła mu farb, i babcia
Bawisz się i nie wiesz z kim?
d . . k
czytelmcy. Kto s1ę pomyltł - rokrotn
_ Tak - powiedział chłop- dała konfitur, i brat wziął go na kie czarodziejskie, takie magiczą ~rzo owmcz ą pracy na obo_
Może być i tak - znaczy to niech nie rozpacza. Już wkrótce .
ne, że znaczy tyle, co grzecznosć.
Nie wiem. S !ediialem wycieczkę.
czyk. Bądź l'!Jrzejmy - a wszyscy bę- przecież to samo. Jaś dostaje rów o<:rłos'my nowy konkurs w któ- iue, o~tatmo wykonała 200 procent nor_
Jak"e to było słowo?
sobie na ławce, a tu podchodzą
lrym będzie mógł wzią~ udział my. Swoje wyniki tłumaczy umiejęt.
jakieś duże chłopaki i . mówią: Jan Bernadzik'ewicz z ul. 22 dą c·ę kochali, wszyscy będą two- nież nagrodę.
„Chc~sz. b_awić się ";: woinę?'.'; Lipca _ p·sze że słowo to brzmi 1imi przyjaci0łmi. Bądź grzeczny Wandzla Walczak z Łocfz: (nie każdy czytelnik „Promyka". I nym spo~obcm wyrywania chwastów i
J.a mow.1~. - . „C~cę. · Z~~zęllś J~ „hokus _pokus". Aż śm · ać się w stosu!1ku do sta.rszych, do ".a- podała dokładnego adresu) rów- znów będzie wiele nagród. Tylko 1 właściwym pochyleniem korpusu przy
S'.ę b~wi.c. Om .~~wJą mJ ..- hł chee. Sprobujcie wymówić to sło- uczyc eh, do rodziców, a świat nież otrzymuje na<:(rodę, choć nie trzeba będzie odpowiadać nie lek· pracy. Jest zadowolona ze swych wy.
st;eś s1er7~nłtem . ełle_n uzy c 0 wo tatusiowi do ucha żeby wam st:nie się przystęµniejszy i pny- zupełnie trafiła. Wandzia nap·sa- komyślnie. n :e p'!}śpieszn·e, ale po ników 3 godziny pracy przy pieleniu
k
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1mr al·:
- Już ·<łębokim namyśle.
Pawełek Dpowiedział
la,
dla. ciebie.
cdo . Y 11?-arstza _ne~ -:- prTuzy kupił
piec,
,uw, 1u z ierame porzecze , wca.
.
b d że
ł
. t
.
T
. chylniejszy
. uśmieje
. .'się
. · Tatuś
. książkę
prowa z1 rnnie u 1 mowi: „
1
rów.
dziewczęta.
Inne
ruęczą,.
nie
jpj
le
ze
nadzieJę,
mamy
Tymczasem
na~roJeJ
aJvmy
gr~ecz°:Y·
ę
ę
l
owo
s
o
ze
era~, r?zum1ec1e,
jest nasz skład prochu, a ty bę- i m~ w ęceJ . SprobuJCie powie- I
dziesz wartownikiem. Stój tu, :iz:ec to słowo ~tarszemu bra_tu - „!?roszę Jest naprawdę bardzo, d~, P?1:1ewaz „b~~ę ~rzeczny to wszyscy nasi czyteln"cy nauczą nicż nie są zmi;:czone. l'.foże trochę zbyt
mocno p··z,·<>rzcwa Mońce ale _ przy
ł
d . k'
'k' ;ę nie zluzuję" Ja mówię- zeby wam pozyczył wędki na piękne, posiada w elką władzę 1 rown1ez czarodz eJsk1e słowa. Za . t
nad ludżm1 i mówiąc stylem ba- to samo otrzymuje nagrodę Wlo- się ego . ?~a~o z eJS iego s owa najmnh-.i ·h~d~iem; wsz;~tkie 0~'n1o~e~
p~~rc~e". A on mó~i: ,.Daj sło~ ryby.
~o honoru, że nie odeidziesz". 1 Nie - to nie był żaden „hokus- je~~ -:-· .może być nazwane t;:zaro- 1 dek ~zew~zy~ z. Bełchatowa" . i „~a pamiec l bedą zawsze grzecz bo j~kże by do ,Łodzi wrócić z obozu
na biało" - konczy druhna Aurelka..•
Jednak me moze m.
1 Duzo dz1cc1
j pokus". To było całkiem inne sło- I dz1eJsk1m słowem.
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Kronika Piotrkowa z

W drówka

posiedzenia !HR.N

DOdatkowy

budże·t

Piotrka

po województwie
ŁOWlCZ

Na stadionie przy koszarach Tt
Łowicżu rozegrany tostał mecz
piłki nożnej
między Junioratni
Okręgu Łódzkiego a K. S. Kole·
jarz Łowicz.
Wynik 5:1 dla Juniorów Okr~"!
gtt Łódzkiego.
Gra prowadzona była na wyso-i
kim poziomie, a poza tym i szczę„
ście sprzyjało gościom.
·

przewiduje znaczne sumy na inwestycje
W sali posiedzeń Miejskiej Rady Narodowej w budynku Zarzą
du Miejskiego odbyło się onegdaj 73 posiedzenie Miejskiej Rady r..Tatodowej z następującym po
rtądkiem dziennym:
1. '.Przyjęcie protokółu Nr. '72.
2. Budżet dodatkowy na rok

Zarząd

Miejski utrzymyWane, re Gawrońskiego, którzy wypowiemontowane, ponieważ eą one dO" dzieli się w sprawie zbiornicy odbrem narodowym,
własno~cią padków.
Makulatura - powiewszystkich i muszą być otaczane dzieli oni -:- jest tak cenna, że nie
troskliwą opieką.
należy jej marnować, gdyż możDo ciekawszych wypowiedzi w na z niej wyciągnąć jak najdalej
zł., :.;.ś rozbudowę kotłowo1 łaźni wolnych wnioskach zaliczyć nale- idące korzyści. N a tym zebranie
(R)
WIELU~
miejskiej 2.253.000 zł„ a na re- ży głos radnej Salskiej i radnego zakończono.
l(J49.
mon t domu opieki dla dorosłych
We wsi Klonowa gm. Ku~ica
3. Wolne wnloski.
2 miliony 894 tys. zł. Na wykoń
Grabowska wykryto bimbrownię,
prowadzoną na większą skal~.
Zebraniu przewodniczyła, ob. czenie budynków prywatnych K&M\J WINSZUJEMY
jeszcze z przed
Salakowa
przewodnicząca Miej nieukończonych
Konkurentem
P.M.S. okazał się
wykonany przez Spółdzielnię Ogrodnicza .Ahtoni Przybyła,
Wtorek1 dnła 2 sierpnia 19® r.
skiej Rady Narodowej. Do prezy• wojny, oraz na remont budynków
u którego zni•
Dziś; N.M.P. Ań.
i mieszkań prywatnych zniszczoszczono
około 100 litrów zacieru.
szcze,
dium
które
pbwołano:
przyczyniły
1
sekretarza
się
do
KoJak
nas
informuje
kierowni-0mitetu Miejskiego P.Z.P.R. tow. nych, niezamieszkałych, a nada- ctwo Spółdzielni Ogrodniczej w gnicia tych smacznych jagód. Po- Sprawę przekazano do Oelegatu„
WAŻNIEJSZł!l TELEFONY
Lewandowskiego i przewodniczą jących się do odbudowy przezna- Piotrkowie, roczny plan dostaw za tym Spółdzielnia Ogrodnicza ry Kotnisji Specjalnej w Łodzi.
Straż Pożarna 10-72
cego PoWiatowej Rady Związ cżono 2 miliony 519 tys. zł.
owoców i warzyw został przez tę dostarczyła Fabryce Przetworów
PogotćJWie lekarskie - nocne, ul.
Wszystkie działy budżetu radni placówkę wykonany z nadwyżką. na Bugaju 100 ton pomidorów
ków Zawodowych tow. LechowiWARtA
Stalina 45, tel. 15-87
oraz 150 ton jabłek.
cza. Ponadto za stołem prezydial- przyjęli j.ednomyślnie. W wolnych
Mieszkańcy
Warty i okolicznych
Do
chwili
obecnej
Spółdzielnia
Szpital Sw. Trójcy 10-70.
tow. Szafraniec w
nym zasiedli: prezydent miasta wnioskach
wiosek
tłumnie i radośnie obchoPomimo,
że
Spółdz;elnia
Ogrod
-o-r
Ogrodnicza
dostarczyła
Fabryi:e
Piotrkowa tow. Pabisiak, tow. imieniu k1ubu radnych PZPR
dzili święto Odrodzenia manifeKI N A
zgłosił wniosek dotyczący, zwró- Przetworów Owocowych na Bu- nicza w Piotrkowie ma na swym
Giegurzyński i ob. Badek.
stując swą radość z dotychczasO"składzie
dostateczną
ilość
wszelI<'.ino „Bałtyk" wy~wietla film
Po wyczerpaniu 1 punktu ze- cenia uwagi Dyrekcji piotrkow- gaju 1,8 tonny truskawek zamiast kiego rodzaju owoców piotrkowia wych osiągnięć.
prod. francuskiej pt. "I{utisy rinskiej Elektrowni, która, niedosta- planowanych pól tonny oraz 96
brania
przewodniczący
komisji
nie zaopatrują się dotychczas w
Mieszkańcy Warty mają słusz
gu".
tecznie wnika w zagadnienia oKino „Polonia" wyświetla film budżetowo-finansowej ob. Nowa- śWietlenia miasta. Na wielu uli- ton wiśni zamiast planowanych owoce i warzywa u pokątnych ne powody do radości.
kowski zreferował budżet dodatniejednokrotnie
pt.: „Wielka Nagroda''•
cach jak na Krakowskiej, Staro- 35. Nie wykonano tylko dostawy sprzedawców;
Oto ich osiągnięcia: odbudowakowy na rok 194!J,
warszawskiej i w Rynku 1'rybu- tnalin. Powodem tego były de- przepłacając.
ne boisko sportowe; założenie
Adres Jłedakcjis
Najciekawszą częścią budżet.u na1skim świecą się w dzień uliczMiejskiej Biblioteki, pomoc przy
Piotrków, Al. 3 Maja 4. lntere- j~st budżet inwestycyjny. Sub- ne latarn;e. Natomiast w nocy
żniwach (w czym szczególnie wysantów przyjmuje się codziennie Wencje z Rady Państwa, Minister miejsca te p0qrążone są w nieróżnili
się
pracownicy Szpitala
Pracy i Opieki Społecznej i prz~mikn' onych ciemnościach. W
Miejskiego), założenie licznych
(pr6 cz niedziel i świąt) od iodz. l5 , stwa
Ministerstwa KomunikacJ"i przesprawie tej zabrał głos również
skwerów, troska o wygląd miasta
do godz. 18.
znaczone są na budowę pieców i radny Siczenko, który poinformo
oraz wiele innych drobnych na
zbJomłka w gazowni, na przepro- wał zebranych o nie oświetlaniu
czym
we
Włod:mmlerzowie za... pozór, ale w sumie dających pięk
Sanatorium
Przeciwgruźlicze
Rozdzie1nia ,,Głosu Piotfltowtkie- wadzenie prlłt
wodociągowych ulic Złotej i Górnej, pomimo że
się również lime ze- ny przykład czynów - oto ich
80", ul. Słowackiego Nr 26. przy ulicy Przemysłowej, na za- tymi ulicami wieczorem udają się we Włodzimierzowie położone interesow.
wkład dla uczczenia 22 lipca.
jest wśród pachnących żywicą społy artystyczne.
Teol. 15-40.
kup sprzęłtl dla zakładu Oczy- do pracy robotnicy Fabryki Skledrzew. Jest to drewniana dwu~
jek. Wniosek powyższy został je- piętrowa willa z dwoma obszerny
dnomyślnie przyjęty i postanowio mi tarasami do leżakowania.
Czątelnlc:u olszą
no odwołać się do Wojewód,zkiego
W zakładzie znajduje pomieZarządu Energetycznego.
'
szczenie 55 osób, przeważnie po•
•
Prezydent miasta tow. Pabi- chodzenia chłopskiego i robotniSWOJq pracę
siak na zapytan'e jednei;ro z radNa jednej • przelotowych ulic nad tnaszyną, która wywróciła się ny~h, czy domy mieszkalne zna.1- czego.
1
Dotychczas praca koła związko lub święta zebranie odbtildzie sitil
Jak nam opowiada kierownik
.fła ul. Śląskiej most na rzece Stra i przygniotła niefortunnego kie- dl\Jące się pod zarządem m;asta,
wego pracowników
przemysłu w dzień poprzedzający.
wie zbudowany jest na znacznym rowcę. Na dodatek maszyna za- Przynoszą zyski - odpowiedział: zakładu
ob. Tyczyński, · bu- drzewnego w Bełchatowie
nie sta
Na skutek uruchomienia komu·
wznieaieniu w porównaniu ~ po- częla płonąć i tylko dzięki inter- Domy te choćby nie dawały żad dynek doprowadzony został
do na ła na wysokości zadania. Powoziomem uli . Powoduje to, że wencji przechodniów nie doszło nych korzyści będą jednak przez
nikacji autobusowej na linii Łódź
leżytego stanu. Założono śf1iatło, dem tego była słaba praca mężów
przy większej szybkości kierowcy do nieszczęśliwego wypadku. Ma- Bełchatów i Szczerców - Wietelefon
oraz dokonano szeregu zaufana. Nie utrzymywali oni na- luń postanowiono
pojazdów mechanicznych często szyna jednak spłonęła całkowiwnieść podanie
leżytej łączności z porozrzucanytracą panowanie nad pojazdem.
cle.
'
prac remontowych.
do Dyrekcji PKS-u o otwarcie
mi
w
terenie
członkami,
na
skuOstatnio a
przyk~ad pewien
Stały czytelnik
Pensjonariusze korzystają jed- tek czego bolączki ich i niedo- przystanku na żądanie przy osamotocyk]ist
stra "ł, pan~ ani,e 1(Adres i nazwisko znane Redakcji) Zweązku
11ak dotychczas tylko z prymityw ciągnięcia pracy związkowej nie dzie robotniczej Teofilów, położo
łj i
=e
- „
Piotrkowski oddział Związku nie urządzonej umywalni. Brak docierały do władz związku. Na- nej między Bełchatowem i Szczer
Bojowników o Wolność i Demo-: jest również odpowiednio ur.żą leżałoby zreorganizować • dotych- cow em.
krację
troskliwi
OJ?iekuje się dzonej biblioteki. Pożądanym by- czasowy system pracy.
swymi członkami jak również ro- łoby, aby władze kompetentne
r
Na konferencji aktywistów tego
Zarząd Gminnej Spółdzielni Sa
Należało by również w okresie dz'.nami po1egłych. Ostatnio przy- zainteresowały się tym i uzupeł
moportwcy Chłopskie] w Krzyża ... żniwnym zmienić obowiązujące w stępuje się tutaj do urządzenia niły posiadany zapas książek. Do~ związku postanowiono, że każdy pożaru
now:e nie sprowadził dotychczas naszej gminie dnie mięsne. Za- świetlicy. świetlica ta będzie brze natomiast przedstawia się o- mąż zaufania skupi wokół siebie
natgch111last
dostatecznej
ilości
nawozów miast poniedziałków, wtorków i wspólnie zorganizowana z TPPR. pieka lekarska. Chorzy trzy razy grupę 10 ludzi, którzy będą mu
sztucznych. Nie wiadotrto, dlacze- śród należał'o by ustanowić czwar Zarząd poda.je do wiadomości, że w tygodniu poddawani są prze- przedstawiać wszystkie interesują
alarmować!
go tak się dzieje, ponieważ Spół- tek, piątek i sobotę. Należało by doychczas nie wszyscy członkowie św'.etleniu, stosuje się tut!łi od- ce ich sprawy, a on z kolei przed
dzielnie Samopomocy w innych aby władze adm'nistracyjne zain- podjęli nowe legitymacje. Ci mę oraz inną, odpowiednią kura- stawiał je będzie w Zarządzie.
Niejednokrotnie zdarza się, !e
W ten sposób zostanie zagwarangminach naszego pow'atu nawo-1 teresowały się tą sprawą.
którzy dotychczas ich nie otrzy- cję.
przy
przybyciu straży pożarnej
zów tych mają w dostatecznych
Szproch Edmund
mali, winni się ząłos'ć w najbLż
W rozmowie z-nami chorzy u- towana współpraca wszystkich do miejsca wezwania zainteresoczłonków.
Jednocześnie
mężowie
ilościach.
·
Mieszkaniec gminy Krzyżanów szych dniach do Zarządu.
skarżają się na brak rozrywek
wani właściciele posesji a na wet
kulturalnych. Nie dawno bawiła zaufania zajmą się zbieranil:!m lokatorzy w obawie przed pon•J•
składek
członkowskich.
tutaj ekipa huty „Hortensja", któ
szeniem kosztów wezwanh trzyra dała parę dobrych przedstaZabierając głos w dyskusji w rnaj ą .!>ię na uboczu nie udz1e1:13ąc
wień. Pożądanym bvłob~ jednak, czasie obrad delegat oddziału z należytych wyjaśnień.
aby Sanatorium Przeciwgruźli- Piotrkowa omówił cel .i znaczenie
Kom„ndant ~traży Pożarnej po
1
kas zapomogowo - pożyczkowych.
dajr~ r ~niejszym
do wi.adomość'i,
Zebrani uchwalili, że na skutek
że (·bowiązkiem ka.;, ~ego obywate
braku komunikacji w Bełchato
Na zakończenie- sezonu teatral- kowskiej były dowodem, jak bar- poziomie zarówno ze wzglę·.fo na
wie w dni śWiąteczne zebrania la r111.leiy zaalarmowanie straiy
nego 1948-49 Teatry Miejskie z dzo ostatni w obecnym sezonie wy grę jak i treść.
w akcji żniwnej
związkowe odbywać
się będą w pożarm·j w wypadku, gdy tyfao
aktorów
częstochowskich
Jak nas ·nfo~·muj1 - kierowniCzęstochowy, które od dłuższego stęp
dni robocze. Ustalono jednocześ zaistnieje możliw0ść- w.r:iuchu poCzłonkowie
piotrkowskiego nie, że zebrania miesięczne odbyjuż czasu zjeżdżają ze swoim re- przypadł jej do gustu. Na specjal- ctwo w progrnm•.e' na ' prz)'szły
żaru. Nikt z tego tytułu nie ponopertuarem do naszego miasta - ne podkreślene zai:;ługuje fakt, iż sezon uwzg\ędni !lztvki okr~11u po ORMO w liczbie 44 osób ochotni- wać się będą pierwszego każdego si najmniejszych ko~ztów, grlyt
wystawJy widowisko muzyczne zespół teatralny z Częstochowy - wojennego .Jraz pisnrJ.r rarizH'C- czo wyjechali do majątku pań miesiąca. W wypadku niedzieli straż żadnych opłat nie polt:lera.
w trzech cz-ęściach pt. „Żegnamy w występach swoich na prowin- kich. Sprawa większego niż do- ~stwowego w Bogusławicach, gdzie
Was", Na całość tego ładnego-na- cji - nie tylko że ni~ obniża po- tychczas udostępnienia przedsta-1 wzięli udział w akcji zniwnej.
ORMO-wcy brali już udział w
.prawdę przedstawienia złożyły się: ziomu gry, jak to miało miejsce wień teatralnych dla ludzi pracy
'9.kt III z ,,Rozkosznej dziewczy- w okresie przedwojennym z te- zostanie postawiona na należytej akcii żniwnej kilkakrotnie, wyny", akt U ze sztuki „Moja s 'o- atrami wyjPżdżającymi w teren. płaszczyźnie. Projektuje się urzą- jeżdżając z poszczególnymi ekipaSąd
Okręgowy w Piott•kowie sny l\Iarta Reich - IIla dwa lata
stra i ja" oraz występy taneczne; nle aktorzy dając maksimum wy~ dzanie zamkniętych przedstawień mi z zakładów pracy. ORMO-wcy
w dniu 15 lipca 1949 r rozpo1z.na i sześć miesięcy więzienia ora'Z
siłku grają tak jak gdyby w nie tylko dla młodzieży szkolnej pomagają równ;eż przy żniwach
śpiew i humor.
W imieniu rodzinom, po poległych O. R. M. wał szereg s·p raw renegatów- przepadek cał·ego .ie.i mienia;
mieście.
Społeczeństwu ale i dla ludzi pracy.
Dobra reżyseria Orlińskiego o- 1.nvo'm
piotrkowskiego O-wcach jak: Ob. ob. Kilańczyko obywateli polskich, którzy w mieszkanka, wsi Małecz. gminy
raz pa wysokim poziomie !jto3ąca piotrkowskiemu - którego wiel- społeczeństwa
ina
dziękujemy
całemu
zespołowi za wi i Papudze, mieszkającym we czasie QkUpacji rniemieckiei zgło Łazisko, Ainna. Baumgart gra całego zespołu stworzvly z te- ki odsetek stanowią r• ,bntnicy,
sześć
miesiecv
wię·zienła;
sili
p1·z:rnależno4ć
Juswą.
do
narodostarczenie chwil - w czasie u- '.ll'~i Kluki. a których S'rnowie jako
go w· dowiska naprawdę m'ly
dowości niemieckiej.
lianna Kujawska. mieszkanka
spektal. Dekoracje Wagnera i o- należy się tego rodzaju rozrywka biegłego sezonu - kulturalnej i ORMO-wcy polegli na posteSkazani zostali: mieszkanka Tomai:;zowa Mf4~owieckiego kultur~lna,
godziwej
stoją1~a
rozrywki.
na
należ/tym
runku.
prawa muzyczna Jałowieckiego
Tomaszowa l\fa:wwleckicgo Ma- na s ześć miesif,}CY więzienia;
były
należytym
uzupełnieniem
ria Drew Io - ina pięć lat więzie mieszkanka Tomaszowa Mazocałości. Konł"ransierkę w trze- lłla§I Nor~s ,..ondenc:I piszą
na z utratą. praw publicznych 1 wieckiego, Emilia Wróblewska
ciej części w· dowlska prowgdzlł
obywatelskich
pra.w honoro- - na cztery lata więz1enia i kon
z humorem t inteligentnie Radwych na lat dziesięć; mieszkan- fis.katę rałeg-0 iei mienia; mieszwan.
ka Tomasz<YV1·a Mazowieckiego, k1rnka Toma!lzowa !vfazowie·r k
Szczelnie wypełniona sala i
·Berta Bezler - na cz·terv lata go Wamda - Amalia Liedtke liczne brawa publlcznoścl piotr·
więzienia; miesz·ka'Tlka wsi Wo- na cztery Iata. i sześć miesięcy
la Wiaderna, gm. GoJeąze. lJ•O·W. więzienia z utratą. praw publipiotrkowskie'1'o \Vanrd::t Haui'el' L'znvch i obywatel~1kich praw ho
/
Ubiegła niedziela była radoś- Mazew i do Ludowego
Po zawodach o~była się zaba- - •na dwa Jata więzienia; mie- norowych na lat dziesięć oraz
Zespołu
mieści
nym świętem dla Ludowego Ze- Sportowego zachęcił wszystkich wa taneczna w m1e3scowym par- c;zka.n ka wsi Łą.czki. mrtinv Cio- konfiskatę całego mienia.
W naszym
społu Spor'towego I społeczeństwa d0 wyrabiania swej tężyzny fizy- ku
Odjeżqżających miłych goś
Ja:K wynika ze sprawozdań gminy Mazew pow. łęczyckiego. cznej i duchowej W iln' eniu ci hucznymi okrzykami pożegnał
TJ!•7.t·-:•; 8tanu Cywiln"qrl, w ub. W dniu tym przybyła delegacja LZS i gminy Mazew przemówił Ludowy Zespół Sportowy i społe
m. uaz:elono 3 5 ślubów, zareje- oraz sportowcy PZPW ze Zgierza ob . .Kacprzak Dziękując za wspa cżeństwo gminy Mazew. bla mie
Sąd Okrę~owy w Piotrkow· e w j Maszewski Bole~ław mieazka~
strowano
to zakłady utrzymują łącz- niały dar powieciz1ał on: ..wdzię- szkańców Mazewa dzień ten bę
131 urodzin i 49 zgo- które
Wydziale
Karnym - Skarbowym · nlec Rozprzy, powiatu 'piotrkow~
dz
e
radosnym
ność z gminą Mazew.
fak~m
zacieśnie
czność
nasza jest wielka. gdyż
nów. Jak widzimy więc, Iłczbd u•
Z okazji 25-ciolecia Łódzkiego w·emy, ze pochodzi ze szczerego nia węzłów przyjaźni w rar.13ch rozpoznawał szereg spraw o prże- skiego, za wykazanie w księgach
stępstwa na s.zkodę Skarbu P:u1- handlowych, prowadzont!gó mlyrodz;n tuykrotnłe przewyisza lłct Okręgowego Związku Lekkoatle- serca od braci robotników".
śÓjuszu robotniczo-chłopskego.
stwa. W wymku przewodu sądu- 119. wodnego. niższych niż rzeczyhę zgonów.
tycznego
sportowcy
Zgierscy
Następnie odhvłv Ble zawody
Leon Tomczak . weg~ ska~ani z.o~tali:
Na uwagę zasługuje tutaj u- wspaniale uczcili ten jubileusz wy sportowe w kilku konkurencjlich.
wiste obrotów, co wpływało na
Koresp. „Głosu"
przejmość urzędników w stoaun~ jazdem na wieś _ dając piękne Nie padły tu żadn~ rekordy i
Jez Zofia, mieszkanka Piotrka- uszczuplenie podatków skarboku do interesantów. Szczególnie pokazowe spotkanie towarzyski~. LZS Mazew zoetał pobity. Nie
wa, za nielegalny przewóz około wych _
a 67 7?6 ł t h .
34 kg. liści tytoni.owych - na jen
·
yc. grzyw·
mile to uderza w sali ślubów.
Przed zawodami odbyło się wrę jest to dla n•eqo żadną komproden mie1iąc aresztu i 34.000 zło- hY z żamlaną w raz1e niemożno
Przyznać trzeba, że czynności swe czenie sprzętu sportowego miej- mitacją, lecz raczej
zaszczytem,
Złóż ofiarę
tych grzywny z z;.1m' aną w razie ści uiszczenia. l'l! 33 dni ar~.ettu,
ur&ędnicy Stanu Cywilnego trak· scow~mu
LZS przez delegata że I tak dzielnie umieli gtawlć czo
tują poważnie starajĄC się wytwo PZPW, który w swym przemó· ło sportowcom zgierskim, którzy
niemożności uiazi:zenia na 34 dni oraz 7000 zł. o~łaty iądowej.
Odbudową
rwl: ....Dodniosłą atmosferą.
. wieniu do mieszkańców gminy są dobrą klubową drużyną.
.:u:esztu.
(sćj
szczania 1"iaHia, Subwencja łR wy
nosi lG.700.700 zł. Na drogi i place publl~zne przeznaczone je1d
26.101.000 tł., na urządzenia we-wnętrzne szkół i kupno budynku
szko1nago przy ul. 1 Maj ·t 1.600~!JOO

Roczny plan ostawy owoców

W Sanatorium

Przeciwgruźliczym
we ll'lodzf n1ierzowie

Pułapka

Koło

na pojazdy

zwiqzkowe w Bełchatowie

ozyw1•

Swi tl•ca

b. Bolownik6w
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iławozó~r

szt11cznycl1
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sezonu teat alnego

Pożegnalny występ częstochowskiego zespołu
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Wpaniały dar robotników· PZPW Nr 30

Wzrost ludności

. dla .' Ludowego Zespołu Sportowego w Mazewie
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Leningradzid tokarz., Eugenius21
Biełecki, należy od 13 lat do amatorskiego klubu alp!nistycznego. W
ciągu tego czasu zdobył wraz z grupą alpinistów
niedostępny dotychczas, niezwykle stromy szczyt „Patchor" oraz wysoki na 7.010 m szczyt
Karola Marksa w Pamirach. Nieznane dotąd okolice szczytu Marksa
zostały przez Bieleckiego dokładn!e
zbadane. Zdjęcia terenu i wiele poprawek wn!.esionych do istnie,jących
map Pamiru - to naukowe owoce
tej wyprawy. Swą wieloletnią dz!ałalność alpinistyczną 1 badawczą opisał B!elecki
w pracy naukowej,
która św:adczy o jego głębokiej wie
dzy w dziedzinie geografii i geobgii. Na podstaW:e tej prac,v Biele~ld
przyjęty został jako członek rzeczvw!sty do Wszech7.Wiązkowego Towarzystwa Geograficznego.

Ci::esi uczą s:ę po polsku
Ostatnio wydano w Pradze cały
szereg podręczników języka polskiego. Najcenniejszym bodaj jest podręcznik „Polstina rozhlasem" (Polsk! przez radio) napisany przez
Adolfa Malka. Drugą część tego pod
ręcznika stanoW: „Polska citanka"
tegoż autora, wydana w tych dniach
przez praskie wydawnictwo „Svoboda". Podręcznik opracowany jest
nader starannie i metodycznie. Od
lekkich artykułów i codz!ennych
rozmówek czytelnik przechodz! do

Absencja ' Łomowskiego owiana mglq tajemnicy

Rumunia proV1adzi z

literatury dla młodzieży, a wreszcie
do najpiękniejszych utworów literatury klasycznej i współczesnej.
Całość
uzupełniona jest uwaga.ro:
gramatycznym! i ortograf!cznym.i,
jak również słownikiem, tak, że nawet ten, kto nie zapoznał się z podstawami polskiej gramatyk! z łatwo
ścią może opanować język, a jednocześnie zapozna s!ę w zarysie z pol-

OPERA

śLĄSKA

P~STWOWYM

TEATRZE

WOJSKA :POLSKIEGO

(Jaracza 27)
Dnia 2 sierpnia br. opera „Rigolet.
to" G. Verdi.
TEATR KAMERALNY
DOMU t;OŁN!ERZA
Łódź,

uL

Daszyńskiego

S4

Od poniedziałku, dnia l do kofuia
sierpnia codzienme o godz. 19,15 w
Teatrze Kameralnym komedia Shawa
„Szczygli Zaułek".
Będą. to ostatnie występy w Łodzi,
po czym zespllł Teatru Kameralnego
przenosi się do Warszawy.
TEATB LETNI „OSA"
ul. Piotrkowska 94
Dzi§, o godz. 19,30 „JadZia Wdowa"
(htatnie dni!

poczęły się pierwsze po wojnie międzypaństwomi ze.wody lekk-oa.tletyczne
.
.
k
p0
.
R umunia
- Pe 1s a..
pierwszym
dniu prowadzi Rumunia. 57:48 pkt.
Punktualnie 0 godzinie 17.ej wma.
ską literaturą.
nerowały na. b-0isko obie drużyny.
Drużynę
rumuńską.
powitał
prezes
PZLA Cz. Foryś, a. następnie kierow.
Klęska
nik ekipy rumuńskiej w krótkim prze
Kanadzie
mówieniu podz ' ękował za. serdec e
Ka11i11.dyjski mi'lll'\t.er I10l11ietwa o- przyjęcie w Polsce, podkreślając, że
Śl\iadczył of'ic.i1tlrue1 że je8li nie · Zl'Uie zawody te zacieśnill więzy przyjaźni
11i się w naibliższym c~ p<•g<)(J:a.,- łąezą.ce oba narody rumuński i polskL
zhór p~ze-nicy w k.raJU br. bęazie ruż. Po wcią~nięciu flag narod-0wych i ode
szy, niż to m'alo miej"OO od 1937 r.
graniu hymnów pe.ń~twowych defilada
M1n·ist&r odbył ositat.nio pod1'ó~ po zawn<lników zakończyła oficjalną. część
Kamadliie, zatrzymu,ią.e się w mle)l!CAO spotkania..
wościa.eh dotkniętych susx.ą.. Poif>lcreDrużyna Polska wystąpiła oMabions.
śl:ił on, oo w 194!1 rok11 .fl'ro·blemem dla brakiem f,omowskieao i Prywera w
X:a,nady bę~ii. nied<>hór ?':OOruiiey, a rzutach knlą, i d~·ski~m oraz M. Hoff_
me pO&ZUkiwan1e dla. l'll1'6J rynkó"'.' m•nn
w trt'•i·.„k 1",l'11.
"T
•n
a "
· ·"
•
J.' a. n·vro'~,n
" · „ ··, cn1"e <-<•
zbytu,
slugu,j!J. wyniki w hit'gach: 400 m. ppł.
- - - - - - - - - - - . . , - - - - i. i 800 m, w których ze.w-0dnicy polscy
Międzynarodowy
uzyFkali najlep!'.ze po wojnie wyniki.
W biegu na. 400 m ppł. Pnzio z.ają.I
trzecie mie.jsce w bardoo dobrym eza.

suszy

w

I

/'kongres szachistów
55
W Paryżu odb~·ł ~1ę XX Kon~·A.~,!~~o r a6ż,\~e,~~y~8;,d;~fe~':~~~n~
l\.liędzynarodo-. eJ
Federacji Sza.ch1 j Statkiewicz
zajął
drugie miejsce

Wyniki techniczne.

2) B hl 10 9
100 m: 1) Ki~zka 10,8,
u
' '
3 ) Stoen.escu (R) ll, 2, 4 ) Toma. (lt~
11,3. Kiszka doskonale wysta.rtowa.ł i
prowadr.:l od startu do mety.
3.000 m z przeszk.odami: 1) Fi.rea
(R) 9:36,2, 2) Kiel.as 9:42,8, 3) Bier.
nat 10:06,0, ~) Bla.duca. Najlepszy
hiega.ez rumuński ·na tym dystansie
Firea. zwycięży! zdecydowanie, uzysku
jąc na me<iie ok. 50 m przewagi nad
Kielasem.
Pchn i ęcie kulą.: 1) Raioo (R) 14,73,
2 ) Praski 14 39 3 ) KrzyżanowsKi
' '. ( .
Brak
14,3 l, 4 ) Negrutm R) 14,~91 ·

Lomowskiego w tej konkureneji t · z.
bawił drużynę polską. sra-nsy ZłlJęcia.
pierwszego miejsca.
Skok
dal: l) Adamczyk 7,20 m,
2 ) Vizesrl\ajeT (R) 6176 , 3 ) Taus (-')
6,76, 4 ) Ki~a. 6176• Adamezyk odle.
'
głdć 7,20
uzyskał w drugiej kolo,jce
skoków, mająci aalRze trzy skoki rów

w

TEATR KOMEDII JlittJZYOZNEJ
„LUTNIA" niOC·Zl'llllY w m~ lderpniu

ADRIA - „Męże.zyźni w jej
godz. 16, 18, 20
dozwolony od livt 16
BAŁTYK

-

,,Młoda

seria U
g cdz. 17, 19, 21
dozwolony dla

-

życiu"

Gwardia„

młodzieży

BAJKA _ „Postrach Mórz"
godz. 18, 20
dozwol. ny dla młodz'eży
GDYNIA - „Prcgram Akutalności"
Ul" 33
godz. 11, 12, 13, 16, 17, 18, 19, 20,
21.
HEL (dla mlcdz.) - „Zielone lat&"
godz. 15.30, 18, 20.30
MUZA- „Tajemnica nocy wigilijnej"
godz. 18, 20
dozwolony dla mlodrleży
POLONIA - „Ulica Graniczna."
godz. 15,30, 18, 20,30
dozwolony od J.s.t 12
PRZEDWIOśNIE- „W<Jłgal

Wołga.I"

godz. 16, 18, 20
dozwolony dla młodzieży
ROBOTNIK - „Antoni i Antonina"
godz. 16,30, 18 30; 20,30
dozwolony dla.' młodzieży
ROMA - „Guwernantka.''
godz. 18, 20,30
niedoz\volony dla. młodzieży
REKORD - „śluby kawalerskie"
dla. młodzieEy godz. 16
„Wiosna"
godz. 18, 20
dozwolony dla młodzieży

WTOREK ~ SIERPNIA 194&

południowe oraz
12.20 Audycja dla
wsi. 12.50 „1.1elodie ludowe". 13.!::0
Skrzynka PCK. 13.30 (L) Chwila mu_
zyki. 13.35 Muzyka. obiadowa. 14.00
Audycja dla chorych. 14.15 Arie i pie_
śni St. Moniuszki. 14.30 Arie i piellni
kompozytorów czeękich. 14.50 (L) Ko_
munikaty. 14,55 „Poda.tek gruntowy a
dobrobyt wsi". 15.05 (Ł) Pi~śni ro_
syjskie do słów P11Rzkina. 15.15 (L) Ak
tualnośei łódzkie.
15.25 Informacje.
15.30 Audycja dla dzieei. 15.50 11 Mówią.
ksią.żki o górnictwie i hutnictwie''.
16.00 „Od maszyny do biążki". 16.15
Muzyka. 16.20 (Ł) Audycja Ligi Ko_
bict. 16.25 (Ł) Utwo1·y Chopina w wyk.
pianistów radzieckich. 16.40 (Ł) „SyL
wetki przodowników pracy'' - Broni_
~ława. Gołygowska. J 6.50 (Ł) Reportaż
pt: „żniwa przebiegają. pomyślnie".
17.00 I dziennik popołudniowy. 17.15
Koncert rozrywkowy. 18.00 Koneert
Chóru Polskiego Radia. 18.30 „Z życia
Bułgarii". 19.00 II dziennik popołu_
dniowy. 19.15 „Na. muzyciznej fali".
19.45 „Opowieść o Chopinie" (23).
20.00 Koncert symfoniczny.
21.00
Dziennik wieezorny. 21.40 Muzyka ta_
neczna. 22.20 Muzyka. popularna. 22.45
(L) ,,Wiersze Mieczysława. Jastruna.".
22.58 (L) Omówienie pro gra.mu lok. na
jutro. 23.00 Ostatnie wiadomości. 23.10
Utwory Artura Blissa (w rocznicę uro_
dzin kompozytora). 23.50 Program na
jutro. 24.00 Zakoftczenie audycji i
Hymn.

W.

Ażaiew

WQRierscy
zwycięża:ą wPradze

•

($ląsk).

W półciężkiej: Gnat (Bydgoszcz),
Franek (Poznań).
W Pradze rozegrano w sobotę i nie_
W ciężkiej: Nandz.ik (Sląsk) i Stec
dzielę
międzype.flstwowe
za.wody w (Radom).
Jednocze§nie Zwlązkowa Rada
szczypiorniaka. zespołów męskich i ko
Kultury Fizycznej i Sportu CRZZ
biecych.
W szczypiorniaku męskim Węgry po_ przyznała KKS „~dania" w Gdań
10 miejsc na obozie wraz z
konały CSR 8:2 (-1:0), W szczypior_ sku niaku kobiet 7 _o~obowym Węgierki po_ instruktorem w nagrodę za zdobycie drużynowego mistrzostwa Polski
konały Cie.•zki 10:2 (6:0).
W niedzielę węgierska drużyna mę_ na 1949 r. Trenerami na obO'lfe bę·
K11Wa.lskl (W-wa), Kasznia
ska zwyeiężyla ponownie 8:5 (3:3). dą.:
(Łódź) 1 Ma,jchr.z.ycld (Pomiań).
Spotkanie to rozegrano w składzie 7_
osobowym. W rewanfowym meczu ze_
~połów kobier>ch
Węgierski zwycię_
żyły

rekord Polski czasem 10:19,4. Poprzedni rekord w tej konkurencji na_
leiał również do „Ogniwa" (Bytom.)
1
rytuł
wicemistrza zd.obyła sztafeta
„Ogniwo" (Warszawa), ustanawiają.e
czasem 10:23,8 n.owy rekord okręgu
warszawskiego.
Drugi rekord Polski ustanowił Zim.
ny („Ogniwo" Bytom) w pływM1iu n.a.
50 m. z gl'aJla.tem przebywając ten
dystans 33,8 sek. Wicemistrzem w te-j
konkurencji został Proeel (Stal Kato.
wice) _ 34,6 sek. konkurencja. ta. zlstała pora.z pierwszy wprowadzone. do
pr-0gramu mistrzostw Polski.
W Rknkach z wieży mistrwstwo zdo
był Kłaptocz przed Skorupką..
Wyniki te~hniczne-:
200 m.. st. dow. kl. mistrz 1) Ludwi
kowski (Ogniwo Warszaw&) 2:27,7
2) Rybkowski (Stal Ostrowiec) 2:28,1,
3) Gremlowski (Ogniwo Bytom) 2:28,6
200 m. !ft. dow. kl. I 1) Mróz
(Brda. Bydgoszez) 2:45,0, 2) Tura.
(Stal Ostrowiec 2:46,2, 3) Piotrowski
(Brda Bydgoszcz) 2 :5218.
100 m. st. mot. kl mistrz 1) CL
cho1!ski (Wart.a. Pozna.ft) 1 :16,2, 2)
Szołtysek
(Stal Katowice) I 1:16,9,
3) Dobrowolski (Zryw Lódt) 1:19,8.
100 m. st. dow. kl. mistrz 1) Proool
(Stal Kat-0wi-0e) 1:03,0, 2) Lu-Owikow
~ki (Ogniwo Wa.rsza.wa.) 1:04,5, 3) Ma
nowski (AZS Wrocław) 1:05,5.
tiO m. r. grana.tem. 1) Zimny (Ogni.
wo Bytom) 3318 2) Proeel (Stal Ka.to
wice 34,6, 3) Gadzikiewiez (Ogniwo
Bytom) 36,3.
Sztafet& 4%200 m. 51; dow. kl. mistrz.
1) Ogniwo (Bytom) 10:1914 (rekord

Wyścig motocyklowy

6 :O (5 :O).

Mistrzostwa Czechusłowacii
na torze
W Pardubicach

wZakopanem

Tatrzański klub motocyklowy zor okrążenia)

Ko!arskie
odbyły się

torowe
mistrzo~twa Czecho~łowacji na dptan
sie 1 km. Tytuł mistrza zdobył :Mo_
chek kt<lry ostatnie 200 m przejt'chał
w 12,8 sek. Dr!l~ie miejsce zajął CL
gla.r, kt6ry dzierżył mlstrzo<rtwo Cze_
cho,łowacji w tej konkurcnrji przez
6 lat, uzyskują.c czas 13,2 sok.

Dwa rekordy
lekkoatletów radzieckich
Mistrz ZSRR w chodzie na. 10 km,
Zeltynsz ustanowił nowy rekord Związ
ku Radzieckiego w tej konkurencji
wynikiem 44:45;.8 min. 16Jetni Ma.dis_
son ustalił nowy rekord ZSRR junio_
rów w rzucie o~zczepem - 56,57 m.
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Daleko od Moskwv

- A co będzie, jeśli lód oderwie si~ od brzegów? Czy
nie boisz się, Wasyli Maksymowiczu? cicho spytał
stojący obok Karpow.
- A kiedy to może się stać! Dziś czy za miesiąc?
STYLOWY - „Skarb"
To prawda, 'Cl. • wiem ..•
godz. 16, 18, 20
- Ja nie wiem .A c ,· ... kać nie wolno. Będziemy więc
dozwolony dla młodzieży
ryzykować towarzysz~. W i:i:acy tak samo, jak w biBWIT - „Aleksander Matrosow"
twie„.
nie może się obeJsć bez ryzyka. Rogow pogodz. 18, 20
.
rlzielił robotników na dwie kolumny. Karpow i Umadozwolony dl.a młcdZlieźy
ra porozumiewali się co do terenów pracy.
TATRY - „Pocałunek ~ stadionie"
Z tłumu odezwał się Remniew:
goda:. 16, 18, 20
Towarzyszu Batmanow, mnie się zdaje. że dobrze
dozwolony dla młod7;ieźy
będzie prowadzić drog~ z dwóch końców. Jedni niechaj
'.Q!CZA - „Tragiczny p~ci.g"
pozostaną tutaj, inni niechaj zaczyn~j~ o~ wyspy.
godz. 17, 19, 21
To niemądry pomysł sprzec1w1ł się Rogow. niedozwclony dla. mb:>dzieźy
Ludzie wprawdzie dojdą,
lecz w międzyczasie stracą
WISŁA „Powrót do domu"
czas i siły.
godz. 17, 191 21
dozwoJ.ony dl.a dzieGi i młodzieży
Batmanow nie zgodził się z nim.
WZ.OKNIARZ - „:r.no.aa Gwardia"
Propozycja jest dobra, należy ją przyjąć -:- ode~
seria. II
wał się i szepnął cicho do Rogowa; Czy rozumiesz, ze
godz. 16,30, 18,30, 20,30
to jest współzawodnictwo. I praca będzie miała szerszy
dozwolony dla. młodz i eży
rozmach.
WOLNOśO „Powrót do domu"
Wasyli Maksymowicz spojrzał na Karpowa i ten zrogodz. 16, 18, 20
dozwolony dla. dzieei i , mkdzieży zumiał z miejsca, że musi pójść na wyspę .
Nie obawiaj się, towarzyszu, Zastosujemy wszelZAClll.iTA - ,Carie kłamie"
kie środki ostrożności zapewnił Karpow.
godz. 16, 18, 20
....... Na wyspie pozostawisz ze dwudziestu ludzi, niech
.AozwoloD.Y od lat 16

400 m ppł. : 1) Kies (R) 54,6 sek.,
2) Truiea (R) 55,4, 3) Puzio 55,6, 4)
Wdowczyk 58,0.
Rzut dyskiem: 1) Ra.ice. (R) 44, lltł,
2 ) Constantin (R) 41,70, S) Praski
39,56, 4) K. Hoffman 89,47. Brak
Lomowskiego i w tej konkurencji poz
bawił Polskę lepszej loka.ty.
800 m.: 1) Talmnciu (R) 1:55,2,
2) Statkiew;cz 1:55,fi, 3) K r·rban
1:57,8, 4) Pandrea. (R) 2:00. Rekordzista Rumunii na. tym dystansie TaJma<liu wygrał zdecydowanie. Oba.j
Polacy uzyskali doskonałe wyniki. Dał
szą. poprawę formy wykazał w tym
biegu Statkiewicz.
Sztafeta. 4x100 m.: 1) Polska (Ki~zka., Buhl, Stawczyk, ~utkow~ki) 43,0,
2) Rumuz:ia (Ta.us, VrnesmaJer, Jeeu,
Stooneseu) 4412. Sztafeta Polska pro
wadd:a. mimo słabyeh zmian od startu
d-0 mety. W biegu tym jedyny fal.
dn1'u zawodów spo
st a rt w n1'er,tt•zym
t·
" 0
wodował Rumun Tau•.

•
ustanowione na M.1strzostwach wWarszaw1e

I

Szczypiorniści

ni~ż powyżej 7 m. Pozostali uzy1k.ali
wyniki. 6,76 już w pierwszej kolejce.
czt
h k nk
j h pr
0
Pe> tych
erec
~ urenc ac
wa.dZiła. Polska 24:20 pkt, Następne
100
kOnkUrencje opr6cz sztafety 4x
m.
wygrali Rumuni zdobywa.jf!C ogółem
9 pkt. przewagi w pierwSZym dlliu za.
wodów.
lO.OOO m. : 1) Radu (lt) 32:40,0,
2 ) Cristea. (R) 32:49,8, 3) Więcek
33 :25,4 4 ) Płotkowiak. Obaj Rumuni
prowadzili od startu do mety. Pola~y
zot<tali w tyle już po 2 km. Na. mecie
Rumunii mieli ok. 300 m pruewagi nad
Polukltllli.
S!kok w zwyż: l) Soete'l' (R) l,90,
2 ) Brzozowski 1185, 3) Skałban:a. 1,80.
Drugi Rumun :Malmvei nie przeszedł
pierwszego minimum 1,70 i nie zost.ał
skla~yf!.kowany. Zwyciężca. Soeter prze
szedł wysokość 1,85 ui. pierwszym rn.
.
zcm, a l ,.!lO z~ t rze.c1m.
. B rzozo~sk'1
przekroczył 1,8a za trzer1m skokiem.

::.:.::.:.:.::..:.:.:_:::::.:;,:,_:::..:::.:._..::.:::::_.=::.:::...:~...!....::.:..::.=.:..:.:::::..:.....::..:.:.:_=:~------,.:._---------------

Obóz kondycyinv dla pięściarzy związkowych

12.0ł Wiadomołiei
przegląd prasy stoł.

,57 : 48 pkt.

Dwa rehord11 Pol!iki

stów. Ne. kol!~e;;ie po.:1tahowiono mię- . uzyRkując również na,jlepszy powojen.
W drugim dniu pływacK.ich m1.
dzy innymi. •u1 wmo~ek delegacji rs.· ! ny wynik 1:55,6 min. Ne. trzecim miej strzostw Polsk~ na pływ.alni St.U.K.1''.
dzieckiej, p::-~ep~{)wadzić w Budapeszcie j 8cu znalazł się Korba.n, który wynL padł nowy rekord Polski w Aztafecie
turniej międ.zvnarodowy, który wyłoni· kiem 1:57,8 pobił swój rekord życ1~ 4:x200 m. stylem dowolnym„ Drużyna
przeciwnika i!ls szachowego mistr:ta wy. W skoku w dal Adamczyk ze.j:}ł „Ogniwo" (Bytom), atakowana cały
świata - Botwinnika. (ZSRR).
pe~i-~ p'e:wsze ~iejsee b. dobrym cz;as priez „Ogniwo" (Warszawa) zdo
była tytuł mistrza. i is&ta.nowiła nowy
Kongres zatwieTtlził również proc.e· wynikiem 7,-O m.
durę przyznawaniR tytułu międ„ynaro
dowego arcymistrza szachowego i nuę· Tąl•o jeden łodzianin ••
dzynarodowego mistrza. szacihowe.,.o.
Zgodnie z przyjętą, procedur\i. przyz~a.
no tytuł arcymistrza. międ.arodowe·
go, szaehowemu nri1•trzowi świata Bot.winnikowi,
Zw!ązkowa Rada Kultury Fizycz- Czajkowsk:, Tobolczyk (W-wa), Stel
M.
d .
.
nej i Sportu przy CRZZ organizuje mach (Wałbrzych).
istrzom. ro. ziec~im: Kotowo~, i w dniach 1-30 sierpnia br. obóz
W piórkowej: Matlach (Sląsk),
Smysłmvowi, Ke.resovn, Bolo.s:e.~:sk1e- kondycyjny dla czołowych zawodni- Kruża (Pomorze), Panke (Poznań),
mu, Bon_dare~.qk1emu, . Rog.o~msk1eruu, ; ków klubów związkowych. Obóz Bazarnik (Sląsk).
BronsztemoWl, Flohrowi, L1lienthalow1 odbędz'.e się w Centralnym Ośrodku
W lekkiej: Ratajczak (Poznań),
i Lewenfi~chowi oraz wielu szachistom Wych. Fiz. CRZZ w Czerwieńsku,
Sadowski (Szczecin), Waluga (Wroinnych państw m. inn. dr. Euwe
Na obóz powołani zostal: nastę cław), Janiszewski (W-wa), Orlik
(Holandia), Reszewsltiemu i Fine'owi pujący zawodnicy:
(Radom), Krawczyk (Łódź).
(USA), Najdorfowi (Argentyna.), dr.
W mus.zej: Woźniak (Ostrów), Gu
W półśredniej: Baranowski (PoSzabo (Węgry)
i
Tarta.kowerowi mowski (Sląsk), Liedke (Poznań) 1 morze), Kwaśniewski (W-wa), Sztolc
(Francja).
Lindner (Jelenia Góra).
(Wrocław), Sznajder ($1ąsk).
W koguciej: Grzywocz (Sląsk),
W średn:ej: Grzelak (Kalisz), Palińsk! (Pomorze),
Cebulak (Pomorze), Krupiński (Wrocław), Nowara

~
=

Polską

Kiszka 10,8 sek - Buhl 10,9 sek na 100 mtr.
I

Na stadionie WP. w Warszawie roz

?

W

209

.

Rzeczy ciekawe
Tokarz- uczonym alpinistą

•

wygrał

Stankiewicz
ganizował w Zakopanem klubowy (PKM Zakopane) w czasie 7:02,5.
wyśc!g uliczny, w którym poza zawodnikami PKM wzięli udział po- Oweiściedollligi
za konkursem motocykliści krakow
KATOWICE. - W me-0zach o wej_
scy.
~cie do II Ligi, Górni\ z Janowa po_
Jedno okrążenie trasy wynosiło konał na. własnym. boisku Stal (So~
nowiee) 2:0 (1:0). W Bytomiu Stal
2.800 m.
Poszczególne biegi wygrali: do zremisowała. z Ogniwem (Wrocław)
125 cero (7 okrążeń-Wilkosz 39:09. 2:2 (2:1).
- Kotońsk: 22:54, do 350 ccm (18
okrążeń) 22:40. Skulski 23:59.3.
CZĘSTOCHOWA. - W meczu o wej
Poza konkursem Drabik (Kraków) ście do l l Ligi Włókniarz (Częstoeho_
- 22:40.
wa) zremisował z. Unią. (Pionki) 0:0.
. Do 500 ccm (10 okrążeń) dla maszyn wyścigowych, sportowych i tu
KRAKóW. - Budowlani (Kraków)
rystycznych, zwyciężył poza konkur
sem Bębenek (Kraków) na „Norto- pokonali Stal (Starachowice) 5:0 (1:0)
* •
nie" w czasie 25:03,6.
POZNA:t<l". - Grom (Gdynia) zwy_
W klasyfikacii klubowej zwyc!ę
żył Słowik na BMW w czasie 26:03 8. ciężył Polonię (Leszno) 5:2 (3:l), zdo
mistrzostwo swej grupy w
Startowało 8 zawodników. Wyśc:g bywając
motocykli z przyczepkami (na dwa eliminaejach o wejście do II Ligi.

przygotują przestrzeń pod gruzy pouczył naczelnik
budowy.
Umara był zadowolony, że zostaje po tej stronie obok
Ilatmanowa.
- Urządzimy wyśc i ~ pracy! 'o/zywam cię! Czy przyjmujesz? - atakował Karpowa.
- Przyjmuję twoje wezwanie, ale muszę ci powiedzieć, że jesteś za słaby,
ażeby rywalizować ze mną,
uprzedzam cię z góry.
Nie, nie jestem słaby!
Zobaczymy, kto szybciej
przybędzie do mety!
- Należy jednakże dać nam pewne fory Wasyli Maksymowiczu: w innym wypadku możemy przegrać, gdyż
zanim dojdziemy do wyspy, Umara zdąży już tu sporo
Zi'Obić.

Weźmi emy to pod uwagę, a jakże
Iwanie Łuki
czu! I obiad twoim ludziom przywie ziemy i po stopce
spirytusu się znajdzie - obiecał Batmanow.
- Czy słyszysz, co naczelnik mówi - trącił Karpow
Libermana.
- Słyszę. Matka kochana wszak posiadam doskonały
słuch!

- Brygady! - zawołał Karpow. - Droga nasza jest
niewypróbowana, możemy natrafić na cienki lód, dlatego należy iść pojedyńczo, a nie całą hurmą. Słuchać
l:omendy: rzędem jeden w odległości od drugiego na
dwa metry, w kierunku wyspy, naprzód marsz!
Długo jeszcze widać było między zwałami lodu łań
c·uch ludzi, posuwający się za rybakiem do przeciwleggeło
brzegu.
Nie zdążyli zniknąć z pola widzl:'!nia.
a Umara ustawił już swoją kolumnę grupami po kil-ku ludzi. Pierwsze uderzenia padły pod łomem Batmanowa i Umary. Za nimi trzy setki łomów i oskardów

• *

*

* • •
*

Pohki)
2) Ogniwo
(Warszawa)
10:23,8' (rekord Olfr. Warsz..'l,wsk•ego)
3) Zryw (.Łódź) 10:49,0 4) Legia
(Warszawa) 10:55,2.
100 m. st„ grzbiet chłcpców. 1)
ćwierczek
(Górnik za.brze) 1:39,4,
2) Kriesse (Brda. Bydgosuiz) 1:49,7.
200 m. st. klas. chłopców. 1) SalwL
czek (Górnik Zabrze) 3:31,1, 2) Sobczyk (Spójnie. WaT~za.wa.) 3:55,4.
50 m.. st. dow. chłopców. 1) Skiba.
(Górnik Zabrze) 33:61 2) Kriesse
(Brda Bydgoszcz) 33,7.
400 m. st. dow. cihłopców. 1) Kriesse
(Brda Bydgoszcz) 6:12,5, 2) Szperling
(Włókniarz Łódź) 6:12,8,
3) ćwier.
czak (Górnik Zabrze) 6:24,8.
W klasyfikacji ogólnej mężczyzn
prowadzi Ogniwo - Polonie. (Bytom)
72 pkt. przed Ogniwem (Warszawa.)
64 pkt. i Stalą. (Katowice) 60 pkt.
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szarpnęło lodowe zwały.
Dał się słyszeć dźwięczny
szklany chrzęst.
Umara zręcznie pracował oskardem,
a wszyscy oglądali się na Batmanowa.
Zobaczysz naczelniku, jak potrafię spawać! Napewno myślisz: Umara mówi łac'!nie, spawa źle. Potraf ę pisać ogniem. Nie wierzysz? Nie odjeżdżaj zanim nie
spoję pierwszego złącza wtedy zobaczysz.
- Wiem ,że jesteś mistrzem w swoim fachu odrzekł Batmanow: Lekko i z siłą · · · " '" 1<'""' " ~, w lo.
óowe góry, odwracając twarz od odprysków. Nie odjadę stąd tak prędko, jeszcze razem popracujemy. I zdążę
zobaczyć twoją pracę .. „
W międzyczasie inżynierowie dokonali kilku pomiarów na lodzie. Kowszow siadł na występie obok okrą
głej przerębli, w której bulgotała czarna woda i robił
wyliczenia.
Średnia grubość wvnosi najwyżei
trzydzieści
osiem, czterdzieści dwa, Nawet nie załadowany traktor
musi się zawalić. Puszczać auta jest bardzo ryzykowne.
lód jest .nie równy, a miejscami bardz o c ' enki. - Aleksy wstał. Należałoby powiedzieć Wasylowi M a ksymowiczowi, że niepotrzebnie tak śpieszy z drogą przez
c: eśninę.

Beridze z

zaciekawieniem patrzył,

wysuwały się głowy dużych ryb.

-

jak z 'Przerębli

Należy mu powiedzieć . ale niech robią drogę -

odezwał się

Ber!dze.
Niechaj narazie puszczają auta załadowane tylko
cz ęś ciowo. Zresztą Batmanow ma rację. Wyliczenia nie
z<.; wsze wszystko uwzględniają. Lód zaś z godziny na
godz i nę robi s i ę mocniejszy. ,
·
- Ta do'1a - to kolosalne ryzyko maszyn i ludzi.
~ie zc!'.łżysc: krzyknąć. jak cię wciągnie pod lód. Poża
ł.ijesz wtedy, ale już będzie zbyt późno. '
-

