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KRAJólJ'

Wiece

ŁJCZCIE

· Polski Ludowej

w całym kraju

Dalsze odpowiedzi
społecz:eńs~ polskiego
na

.z okazii zbliża ' qcego się
Festiwalu w Budapeszcie
WAnSZAWA, (PAP). - W dniu wczo
l'llJszym odbvłv się na terenie Polski
1(11l<awe wie~e - . mlodzieżoii;e, zorgrmizo
u.>ane z okaoji zbliżfljqcego się Festiwalu w B e1dr1peszcie.

sprzeczną

z zasadami
religii

antypolską politykę

Watykanu
i CHŁOPI WOJE..
JEWóDZTWA LUllELSKIEGO

ROBOTNICY

Na zebraniach w zakładach pracy
i groma.da.eh wiejskich woj. lubelskiego ludn<>ść potępiła. uchwałę
Watykanu.
Szereg pracowników warsztatów
kolejowych w Lublinie podkreśliło,
że władze kościelne
nie występo·
wały w obronie klasy pracująooj,
którą gnębiono za czasów s.a.na.eji
i hitleryzmu. K1as-a piracują-ca cier
pi:ała wów-cre•s. a Watykan błogo·
sławił
ciemiężycieli katolików
w
Polsce.
Be.zpairt:y~n'Y chłop z Krasnfozy.
n·a. <ib. Gaskot mówi: „Jestem wierzą.cy,
przeżyłem na świecie
nie
mało. Zauważyłem, że Watykan wy
koleił
się
z drogi Chrystusowej.
Papież jest pasterzem,
ale złym
pasterzem, gdyż patrzy na co tłu·
ściejsze owieczki, a na te chude
nie zwrara uwagi i nie broni ich
przed th1stymi. Uważam, że uchwa
ła WRt:vkanu nie zgad?Ja się z na.u.
ką. Chrystusa.
POMORZA
W Bydgoszczy odbyło się w dniu
a bm. ·nadzwyczajne plenarne po..
siedzenie Wojewódzkiej Rady Narodowej,
pOświęcone
omówieniu
SPOŁEOZE:&STWO

uchwał,v watykańskiej.

Bezpartyjna. -robotnic.a. fabryki
„Kujawi1t.nka." we Włocławku pi·
sze, że solidaryzuje się w palni z
uchwałami Rządu w 51prawie u.regu
low.ania. stosunków m: ędv;y Kościo.
lem a Państwem i pragnąc okazać
swe przywiązanie do polski Ludowej prosi o :1t ·zyjęcie jej w szeregi Polskiej Zjednocze>nej Partii Ro
botniczej.
Robotnik tej samej :fabryki. ob.
Jankowski dla potwierdzenia swe·
go słusznego oburzenia na wy~tą.·
płenie Watykanu,
pragnie zostać
-członkiem przodującej Partii.
Chłopi pomorscy, w odpowie.dz.i.
na uchwałę Watykanu, wzmogą
produkcję na wsi i n1e 'Pozwolą na
używa.nie a.mbQon dla. celów polityki
m.iędzyna.Todowego kapitału.

LUDNOś~

KASZUBSKA

Na plenarnym posiedzeniu Powia.
towej Ra.d,v NarodowPj w Wejhe·
rowie przedstawiciele ludności ka·
~zubskiej potępili ostatnie groźby
Watykanu.
W rezolucji przyjętej n.a. wnio·
sek przedstawiciela PSL zebrMti
p<idkreślili,
że
groźby Wa.tyka.nu
nikogo w Polsce nie przestraszą.,
przeciwnie zmobilizują. siły narodu.
LudnoM ka.szubsk-a posta.n.a.wis.
wzmóc pracę nad dalszym podniesien,iem gospodarki pc;wiatu, oraz
wzmoc>nić
sojusz robotniczo-chłop
ski.
MIESZKM'tCY KRAKOWA
Na posiedzeniu Wrjewódzkiej Ra,
dy Narodowej w Krakowie przeu
stawiciele partii pc.Iitycznych, or
ganizacji społecznych, świat& pra.
cy, nauki i sztuki oraz młodzieży
potępili ostatnie uchwały Watyka.
nu.

młodzie~Gwe

ORGAN WK ŁK POLSKIEJ ZJEDNOCZONEJ PARTII
ROBOTNICZEJ
„ .....................„ .........„ ...
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Nr 214 (ll38)

Na placu
Norberta Barlickiego
w Łodzi

na
#CUI

· Pełny tekst dekre,tu Rady Ministrów

WARSZAWA (PAP). Jak dowczoraj, Hada Miniposiedzeniu w diniu
5 sierpnia bir. uchwali'la dekret
o ochronie woluości sumienia, i
wyznania. Pełny teks-t dekretu
podajemy poniżej:
Na podstawie art. 4 ustawy
konstytucyjne.i· z dnia 19 lutego
1947 r. o ustroju i zakresie dzia.
łani.a
naj'wyższ.rch
organów
Rzecz~-pospol !te.i Polskiej
i z
u:5tawy z dni.a 2 lipca 1949 roku
o upoważnieniu Rzą;du do \-vydawa,n ia dekretów mocą. us·ta
wy (Dz. U. R. P. nr 41 poz, 302)
Racta M1ni«trów P·OS'ti;lillawfa, a
Rada Pańgtwa zatwierdza. co
nas·tęipuje:

Art.1
Rzeczpospolita Polska
wszystkim obywatelom
sumienia i wyznania:

poręcza
wolność

Art. 2
Kto ogra<nicza oby\vatela w je
go nra.wach z-e wzglę<lru na je.g o
przy.należność

wyz:naniową,

przekonani.a re!igi.illle lu'b bez- podlega karze
wi~zienia do lait pięciu.

wvz•namiowość

Art. 3
Kto w jakikolwiek sip05ób :umu
sza inną. os-0bę do udziału w
czynnościach lub ob1,zeda.ch religijnych, albo ją od tego udzia
lu bez-prawnie 1>-0wstrzymu.ie podle.go-a karze wiezienia do lat
pięciu.

Art.

ł

Kto naduź:vw.a, wofo1ości wy.ima
nia odmawia.ią.c udostęp1nienia
Gbrzędu !urb czynności religi,ine.i
z 'P-OWOdU działalności, lub PO
gl~dów
P-Olit:vcznych, sp-0łecz
nych. albo naukowych - podlega karze więzienia, do lat pięciu .
Art.~
l(t.o ()lbraża uc.z uria religijnP,
z,ni.ewazaJll).C 'J)ublicz1nie 'J)rzedmiot czd 1·eligijnej, lub miejsce
prze:maczone do wykonywa1nia
obrzędów religij.ny.eh p-odlega

Wielka karta

więzienia

mokratyczną całego świata.
Wiec za gaił wiceprzewodniczący
Zarządu
Łódzki ego ZMP,
witając
przybyłe delegacje, po czym głos za
brał k'.erownik delegacji na Festi-

do lat pięciu.
Par. 2. Kto czyni przygotowa· I
Art. U
Art. 6
ni.a, do popełnienia przestępstwa
W spraw ach o pnestępstwo. wal, przedctaw'.ciel Zarządu Głów
Kto publicznie nawołuje do określorn:>go w par. 1 - podlega przewidziane w dekrecie
ni.niej· nego ZMP kol. poseł Muteck1i.
wasm na tle religij<nym, albo je karze więzieni.a,
- Wszyscy pragniemy pokoju i
szym, właściwe są, Są,dy Apelapoch w.ala - podlega karze więArt. 9
sprawiedliwości społecznej i 111a Fecy_h1e.
stiwalu w Budapeszcie zamanif·~stu
zi.eni.a d-0 lat pięciu.
Kto, nadużywa.ią.c wolności
Art„15
jemy tę wo lę - mów:ł kol. Mutecki.
Art. 7
wyznania w crlu osią.gnięcia
Uchyla się moc prawną. przePrzemawiaj ą jeszcze
kol. Verges
Par. 1. Kto publicznie lżv. wy korz\·~ci osobiste.i, ma.ią.itkowej
ne
przez
kilka
tysięcy młodzieży: pisów
kodeksu
karnego
z
1932
szyd:za lub poniża grupę ludno- I ub innej, wyzysku.ie łatwowier
Po-kói! 'P ń- ~;:ój! Po-kój!
ści albo poszcz·ególną.
osohę z oość ludzką, przez szerzenie fał roku i przepisów dekretu z dn.
Zywir"
' owacje zebranych wy
powodu przynale?Jności wyzna- szywych wiadomości lub wprn- 13 czerwca 191:6 roku o pr7.estęip wołało ;
mówienie przedstawicie
s<twach
snzegól
nie
niebezpieczniowe.i, pyzekonań religijnych, ·wa, lza w bład mne osohv przez
la Vietnam:J - Tuung Hong Quana,
nvch
w
okresie odbudo,vy Pafr wygłoszon" w język1.1 polskim.
lub bezwyzna1T1iowości - podle- oszukańc:i;e lub podstępne czynPrzema\\ ai ąjeszcze kol. Verges
ga karze '"'ięzieTiia do lat pięciu ności
podlega karze więzie- stwa (Dz. U . R, P. nr 30 poz 152)
w za1kresie unormowam:vm prze Jacques, syn deputowanego do parlU'b are~ztu.
.
nia.
lamentu francusk:ego z wyspy Reupisami ni·nieiszego de·k retu.
Par. 2. Te.i saime.i karze podle·
Art. 10
n:on, oraz Senegalczyk Gueye Abdo
Art.
16
ga, kto 111aru.:;za nietykalność
Kto bierze udział w po1·01zuulaye.
w~-konanie niniejszego dekrecieł·esną, !!złowieka z po1vodu .ie mie1ii.u, mai1;1c~1 m na celu -p01peł
Wiec wywołał wielkie zainteresogo przym1leżnośri w\·7,naniowe.i. nienie prr.e>:tępstwa. określonego tu porucza się Ministrowi Spra wanie wśród całej młodzieży łódz
ldej. Zebrani na placu w ilości ok.
przekonań religijnych lub bez- w aii_ 3 - 9. alro świadomie u· -;\'ied li. wości.
10 tysiecy ludzi entuzjastyczn:e wl\'.' vznani.ov.-04ci.
czest.niczy w zhiegowisku pu·
Art. 17
tali delegatów zagranicznych i serPar. 3. Kto dopuszcza się in- blicz7n -m, które \.\'spólnymi siła·
Dekre·t 1t11n1e.iszy wchodzi w decznie żegnali delegację, udającą
nego czynu przestępnego, skie· mi dOl}Juszcza c;ię ta<kieg-o p1-r..e· życie z dniem ogłoszenia.
się do Budapesztu.
rowanego przeciwko grupie lud- stępstwa - podlega karze wię·
ności lub p-0s·zczegól ne.i os-0bie zienia lub arrsr.tu:
z powodu l)rzynale7mości wyArt. 11
znaniol\nj,
wzekooań religij· Kto wbrew swemu obowiazkowi
nych lu1b bezwrznaniowości - nie przeciwdzi..a~a oopeł-iiieniu
podlega k~rze więzienia.
nrzestępi::twa określonego w art.
WARSZAWA, (PAP). - Za wybitne zasługi, położone dla
Par. '· Jeżeli z cwnn określo· 3 - 10, podlrga ka1·ze wiezienia
narodu i Państwa w dziedzinie budownictwa, Prezydent RP.
n~go w par. 3 wynikła śmierć do lat pięciu luh aresztu.
lub ciężkie uszkodzenie ciała,
nadał Państwowemu Przedsiębiorstwu Budowlanemu „BetonArt. 12
stal" oraz przedsiębiorstwu budowy mostów i konstrukcji staalbo nast~piło za,kłócenie norKto w jakikolwiek sp-osób nalowvch „Mostostal" order „Sztandaru Pracy" 1·-szej klasy.
malnego bieg-u żvcia publiczne· ·wołuie lu:b zachęca do pop.ełnie
Państwowe przedsiębiorstw o budowlane „Beton-Stal" w ogo lub zagrożenie bezpieczeń- nia czynów określonvch w art.
kresie trzech lat swej działalności wykonało szereg prac o dustwa powi::zechneiro - spTawca Z -11. zaJeca ich dokooanie lub
żym znaczeniu państwowym. „Beton-Stal"
wybudował m.in.
podlega karze więzienia na czas ie publicznie pochwala - podle
lotn•isko na Okęciu, tunel linii średnicowej, oraz zachodni odnie krótszy od lat tr zrrh. luh ;:ra karze wi(;'zirnia.
cinek Trasy W-Z wraz z tunelem, Osiedlem Ma1•iensztackim
dożywotni.o albo karze śmierci.
Art. 13
i innymi obiektami.
Art. 8
\V razie skazania in a więzi,e1nie
„Mostostal" odznaczył się wykonaniem licznych prac, które
Par. 1. Kto naduż~rwa wolino- za. przeste·p<:t\Yo prnewid•z iane w
przynoszą zaszczyt: Most Fonia towskiego, Most pod Toruniem,
scr WJ'ZTiania i sumienia w ce· niniejsz~·m dekl'ecie, Są.d mO'że
konstrukcja stalowa Hali Przemysłu we Wrocławiu i słynna
Ja1ch iVT-Ogi<'b ui::t:ro.iO\Yi Rrnrzr- orzrc 11 trat9 Tll'R w pnhli cznvrh
Iglica,
najwyższy maszt antenowy pod Raszynem, oraz wschod
pospolitej Polskie.i
P'(>dlega i obywatelskich praw honcironi odcinek Trasy W-Z z mostem śląsko-Dąbrowskim.
karze wię:zienia od lat trzech. 1 wycll.
k.airze

Order "Sztandaru Pracy'' t.-ej kl.
dla "Betonstalu" i "Mostostalu''

Debato o ,,pracy przymusowe;" w Radzie Społeczno-Ekonomicznej ONZ

Człowiek

pozbawiony prawa do pracy
w krajach kapilalislycznyc h

wolności Delegaci Z~RR i Polski ujawniają prawdę o życiu klasy robotniczej

tł

•
tki
Rząd wydał dekret o wolności nasz. po-zos a WJerny wsz~s . m
sumienia i wyznania w Polsce.
sw<>'?" d.ot:vchczas<>wym .osw1.adczenmm. 1 dotychczasowe] pohtyDekret zapewnia każdemu oby
ce. K~zdy w Polsce ~a J?rawo
watelowi wolność przekonań reli
gijnych, wolność należenia do hyc wierzącym, lub mewierzącym i nikt nie może hyc prześla-·
związków wyznaniowych, wolność
~ kultu religijnego. Dekret chroni dowany z. powodu swego wyznania, lub bezwyznani<>wości. Jest
wierzących przed ograniczeniem to jeden z elementów ładu i poich wolności religijnych przez od rządku naszego państwa. Pańmawianie im dostępu do obrzę stwa 'odbudowujacego się po stradów, lub czynności religijnych z szliwych znisizczenia(!h wojenpowodu ich przekonań politycz•
•
d
.
•. eh, zm1erz_,aJącego o zapewme
nyeh, z powodu ich działalności ny
tki
b
t l
Dla wsz;vs ~ swy~. o ywa. e om
społecznej lub naukowej.
dosta~1ego I szczę~lnye~o JUtra.
Przepisy dekretu przewidują ka
Są Jednak na św1ec1e I w Polry dla tych, którzy próbowaliby sce czynniki, którym ład panują01traniczyć obywatela w jego pra- cy w naszym kraju jest solą w
wach 2e względu na. przynależ oku, są tacy, którzy chcą przeność wyznaniową, lub przekona- szkodzić nam w pokojowym budo
nia religijne, nie pozwala na obra wnictwie którzy chcą rozbić jed
żanie uczuć religijnych obywateli, ność nas~ego narodu. ' Te wste.
t
,
ani na znieważanie przedmiotów czne czynn~.k.1 1!S1·1UJą
wy worzyc
kultu religijnego,
~. społeczenst~~ 11tmosferę waDekret ogłosz<>ny przez rząd, SDI I walk.rehg11n.ych.
,
traktując sprawę przekonań reJest to Jeszcze 3edna proba, po
ligijnych, stosunku do religii każ wielu ni~danych, 1 wzniecenia
degQ obywatela. jako sprawę je- atm?Sf-ery lliepokojU W naszym
go wewnętrznych osobistych p~ kra3u.
Przeciwko tej właśnie próbie
konań jest prawdziwą, wielką kar
•
.
·
tą wolności sumienia.
dekret rzadowy
Jest wymierzony
, . sum1en1a
. . I. wyznama,
· .
Chroniąc jednak wolność su- o wolnosc1
mienia obywateli, dekret przewi który dziś ogłaszamy.
duje sankcje karne za nadużywa
Masy pracujące Polski Ludonie religii, dla celów nic nie ma- wej, robotnicy, chłopi, inteligenjących wspólnego z religią.
cja pracująca powitają ten dePrzykładem takiego naduływa kret z zadowoleniem. Polska Lu
nia wiary w celach politycznych, dowa, która pięć lat temu obaliła
sprzecznego z zasadą w-0lności re ustrój ucisku i wyzysku, obala
łigii, jeft ostatnia uchwała Wa- tym dekretem jego pozostałości
tykanu, która grozi ekslrnmuniką - ucisk , ~ niet?le~an.cję religijną.
za przynależność do partii komu
Wol_nosc _sum1ema _Jest ,w Polsce
nistycztą'ch i robotniczych, bądź zg-0dn1e '!' mteresam~ Panstw.a Lu
sprzyjanie i współpracę z nimi dowego I mas pracu3ących, zagwa
O.ełaszafac ten dekret Rzad rantawana.
1

W dniu wczorajszym ZMP-owcy
wraz z delegacja m: inłodzieży
Vietnamu, Madagaskaru i Senegalu,
udającymi się na Festiwal i Kongres
Młodzieżowy do Budapesztu, urzą
dziE wielki wiec, manifestuią5! swą
niezłomną wolę walki o pokój, o jedność i braterstwo z młodz'.eżą dełódzcy

obywateli Rzeczypospolile i Polskiej
nosiliśmy
~tTów na

W wierach tych brali udział przed·
stawiciele młodzieży kolonialnej, bawiQ
cy obecnie w naszym kraju. Wiece mia
ły niezwykle uroczysty charakter j prze
rodziły się w ży.wiołowe manifestacje na
c;.e§ć jedności całej młodzieży w walce
o pokój, na cześć walki młodzieży ko·
lonialnej, oraz na cze;ć Związku Ra·
dzieckiego i wielkiego przyjaciela 11'1 "'·
dzieży Generalissimusa Stalina.

w USA

1

Anglii, demaskuiąc prowokacje delegata brytyjskiePO
S

rGENEWA (PAP) - Rada Ekono
miczno . Społeczna ONZ na posieclze
Iliach plenarnych w dniu 3 i 4 bm. <>ma.wiała zagadnienie tzw. „pracy przy
musowej".
Delegat Wielkiej Bryta.n.ii Smith,
wypacza;j:v teksty i.staw radzieckich
- zarzucił :.!;wiązkowi Radziieckiieruu
stos 0 wanie ~,p;.acy przymusowej'' i zo
~t~ł skwapliwie pop.~rty przez p;ze:v~
dmczącego delegaeJ1 amerykauskieJ
Thorpa. .
,
.
DelegacJa ame.rykau~ka wniosła. pro
jpJ;:t rezolucJ'i, domi1gaJ·ąceJ· si ę utwo·
nenia komisji dl.a zbadania. pro ble·
mu „pracy przymusowe.i"·
Delegat ZSRR Arutunian stwierdził
że oszczercze t wierdzeni,a delegata
brytyjskiego mają na. .celu zainicjowa
nie nowego et.apu 'prowokacyjnej ksm
pa.nii ant):rad zieckiej, . już m: ra.z :V
I'.rzeszlości pro:wadzon,eJ przez unperia
lrlizrr: ani:losaski.
.
_ .
Ą:tuman wskazał, ze przemowienie delegata brytyjskiego miało charakter talli.ej sensacji, graniczącej z
szantażem politycznym i oblii:Zonej
na ordynarne wprowadzenie w błąd
opinii publicznej świata..
RZ'Ucając ORZ~zer~twa przeciwko
ZRRR powiedział Ar tuman
delega(' ~ryty~ski „zapomn iał", że. sa
n:a
Jest kla -vcznvm
. Angha
.
· . · . kraJem
mewolm ctwa we wszelkich
Jego od·
·
mianach.

W kolonia.eh Wielkiej Brytanii i na nań politycznych
zależnych od niej terytoriach spotkać nych.

wierzeń

religij·

moiŻna zarówn-0 niewolnietwo jak
Komisja ta winne. zwrócić sz:czegól
handel lud.74 w ścisłym tego słowa ną. uwagę nfi. zbadanie sytuacji. bezro·
znaczeniu _ i nie ma. taki-ego rodza. b o·tmych
we wszystkich kra.ja.eh,
ju niewolnictwa, którego nfo można gdzie dotf!d. istnieje bezrobocie i to

było by odnaleźć na zależnych od W.
Bryta.n i.i te~·ytoriach.
Delegat rad ziecki złożvł w konklu
zji wn iosek, w którym· m inu. jest
powiedzi ane:
Celem w~-.j a!in'.ienia r z-eczywistych
warunków p racy r obotników i pracow
ników um ~'~łow~c.ch w k rajach kapita
Ji~tyezn:·ch oraz w ZSRR i ki-a jach
dcmo1, rac ji ludowej delegacja radziec
ka llroponu:,<> utworzenie Wielkiej Ko
misji ~ięciz~·na.ro dowej, złożoneJ z
pu;e,istawi<"ieli pracy f izycznej i u·
my~łow 1 j zjednoc.zc.nyrh we wszyst·
Kich istnie.iąc~-ch związk'<łch zawodowy.eh bJr. względu n·a róż.nicę pr.zeko

zarówno na sytuaeję prawllą., jak i na
rzeczywiste warunki życia bezrobot·
nych, w szczególnośei również na za·
gadnienie mirunków mie!<zkaniowych,
a
1k
z rowolnych i opieki e -a.rskiej.
Komisja winna zwrócić &zczególną. u
wagę na ·warunki pracy robot.ników
i robotnfo „tubylczych" O!J'a,z; i ch nie
letnich dv;il'ci w krajach kolonialnych
i teryt<>riach podopiecznyrh i ustalić
w jakiej mierze państwa kofonialne
i odpowiedzi11Jne z.a t6'l'yt<iri•a. podopie
czne wykonaly ob0wiązki, kt ó-re na
kłada na nie Karta Narodów Zjedno
ł
czonyc '·
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• a reorgan1zac1a
·• •
ł
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•
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u
w
o
1enn1czego
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·

Marsz. Rokossowsk-I
h
b
0H0fOWYffi 0 ywatef em

W

ł
•
roc a W! a

WROCtAW, (PAP). - Miejska Ra·
~a Nar~do_wa Wro;ławia po.stan_o"·iła
Jedn~m~·slme w dmu 22 _kwietma hr„
nada~ honoro"·e ob_ywatc_biwo m. ~ro·
c~aw1a Marszałkowi Związku Ra~ZICC·

k1es:o -

Konstantemu Rokossowskiemu.

ł

ł

.WARSZAWA, (PAP). - Na podsta- ISztncznych, Zjednoczenie Przemysłu Ar
wie· za1·z•dze111'
· 11·a Przemysłu tykułow
·
· Tkamn
· T eeh mcznyc
·
h onz
" , a M'uns
i
I ekk'1cg0 nastąpJ'.a
" . osi~ tmo
· reorgan~~
. · ·z·Jeunocz1>me
.J
•
p rzemysłu· Roszarmczego.
·
CJa ~rze.m:•słu włokienmczego. Na nneJ / Zjednoczenie Przemysłu Ros;r,arnicze·
sre istmewrego dotychc~a~ .C~ntralnego l go ma siedzibę we Wrocławiu, wszyst·
Zarządu Przemysłu Włok1enmczego U• : kie zaś pozostałe Centralne Zarzędy i
.tworzon_o 5 Ce.ntralnych. Zarządów i 3 Zjednoczenia mieszczą się w Lodzi. .
samodzielne Z1ednoczema.
Przeprowadzone zmiany organizacyjW wyniku rcor!!:anizacji powstały : ne mają na celu usprawnienie pracy
Centralny Znl'ząd Przemysłu Bawełnia· 1ro1hudowanego na przestrzeni ostatnich
n<'go, Cen!ralny Zarząd Przemysłu Wel lat przemysłu włókienniczego.
ni;~e~o, Centraln y Zarząd Przemysłu I Nowoutworzonc Centralne Zarządy hę
~ łoloen Łykowych.. Centralny ~a rząd J dą inol!lY nawiązać ściśl ejszą łączno,;ć
J rzern yslu r Jcdwabmczo-GalantcryJncgo, , z po(lll'irłymi im fahrykami, co wpły·
c_entral:1'. z„rz11d. Pnem:;słu Dziewiars-'1 nie dodatnio na rozwój i jakość pro'kiego, ZJcdnoczeme Przemysłu Włókien , dukcii włńL·iAnnirzeL

I:
.

I

K omisp. -winna 'Zeb1!ać jak na~ob
szerniejszy materiał informacyjny i
prze dstawić w:rniki
swych '[>rac Rn
dzie Ekonomiczno--Społecznej ONZ
oraz podać je do wiadomości opinil
pubh:.·znej, zaś Hada Ekonomicz i o-Spoleczna w:.nna z uwagi na ważn<Jść
zagadnienia wnioski swe przed s tawić
r:eneraln emu Z gr~m adze niu ONZ.
DELEGAT POLSIU MINISTER
SUCHY POPARŁ WNIOSEK DELE
GACJI R.A.DZIECKIEJ, stwierdzając
m. in ., że pozbawienie człowieka w kra
j~ eh kapitalist ycznych elementaruegQ
pr:iw<I\ jakim jest prawo do pracy stwarza z natury rzeczy stan przynrn.
sowy, ktoreg„ l'>gicZną konsekwencją
jest praca przymusowa.
H ,botnic.v, kt<irzy ż5·ją. pod st ałf.\
groźbą zwi~kszenia
armii bezrobocia
zniewoleni są akceptować najgorsze
warunki pracy, byle tylko utrzymać
~ię prz,v niej i dlatego praca ta na
bicra charakteru pra.cy przymusowej.
W tych warunk[\ch -: stwierd ził
min. Snrhy - równ'eż delegacja pol
ska u 1rnża sprawę prac,v przymusowej ,
za ':·ażn ą i palącą, i w całej rozciągl ośc 1
pop1era wnicsek radziecki o utworze
niu Wielkiej Kom'~.ii Międzynarodo .
wej dla zbadania, po"Wyższego zagadnie
Jl ;(ł

Komunikat
Prezy dium Wojewódzkiej
Rady Narodowej w Łodzi zawiadamia, że we wtorek dnia
9 sierpnia br. o godzinie
11-ej rano odbędzie się Plenarne Posiedzenie WRN.
Upras za się Ob. Ob. Radnych WRN <> punktualne i
obowiązkowe przybycie.
Prezydium WRN.

•

•

•

'· ~-

łod ieży

Awangar

-

spotka

się

'f\1 a

mar~inesi'e

-N\ep~zYtalne
w-vstępy

na: fesfi,valu w Buda,peszcie.

Delegacja polska czyni oslatn1e przygo:iowa11ia do

]),;rul7.irścia.

trzy lata temu
n111cnka1\ Rl;i lotnik i agent hantllnw~· ,fimrnv Doolittle, przybył
do stoiin· r<'•:uhliki Chile - 8ant
,fo!~O, w· rolt~ 2awarria tranRak(')i
1111 "111·zr1l:iż partii samolct?w· J:\a.
jednym z nroc:-.y~tyrh przyJę6, p~M
my~lowy lotnik,
chcą.c
zwróci~
i•a ~iPbic Il" ap-ę ZE'hr a nych, ni
otau ni ;rnw11d„. '~tanął na głowie.
Ur::~rnilo t~ widocznie „dobre
wr11'.tcuie 1'. Doolittle otrzymał po\'>'PŻne wmliwiPnie handlowe.
W cir1gu dwutlzie:;tu lat Doolittlr do~lnżyl Rię ~topnia generała
i obecni~ - w charakterze wiceM
prz<'wodui('lljl'ngo trustu ,,Shell
Union Oil" - wystąpił z prze_
mówi~ni••m w St owarzy-zeniu b.
ab:.olwl'ntów katolirkiego uniwersytrtn w (trorgPtown (USA).
Od1Jawsz.v należny hołd religijnym uczudorn >łuchac1.y, elok_
n:<'ntn•: grneral oz11ajn11i, że dla
ni:i h1i~1·in nowl'j wojny
byłoby
clohr1c orlrod7.ić ludzkość drogą.
„rrzcksztttkeniR
diichowego' '.
.lr<l11:1k7,P ta Rkomplikowana dro·
ga nirzupi•lnie pnypac1a. do guRtn
pa1111 gcncrf.łowi, który w koń~u
wyrnzil opini~. żo lrpie,i brdzie
1,ntr1yn1:if: pnkój przy pomocy poM

oodróż~r

BUDAPESZT (TELEPRESS). szczególni~ uroczystą S7<atę.
Ti:>r~n młodzieńczym gwa 1·em
opu~usnl;·
Budapeszt przygotowuje się gorącz- ten nadaje się do tC'~O rodzaju .ur~- na czas wa!rncji ,.Nasz J?::m·' TPD
~)
kowo na przyjęcie tysięcy gosci z 1'7 czysto~ci znakomicie: plc;kne, ~en~- n'.1 Biel'."'nach V: yvarszav.~1e_. są. znakrajów, którz.y przybędą na M!ędzy st.e aleje dr~ew, w~pan:ałe kw1etn:_-: n.i t•ałc~ _mł~clz~ezy ~l'~slor~~ c:~sząc
narodowy
Festiwal Młooziczow;>, In, o\'az otbrzym1 basen p!y.wack1 się u_ niei '-:nell,!m sz::11.unl~L.m 1 }arozpoczynają,cy się w dniu 14 sierp- stanowią niezmiernie harmoniJną ca u!amcm._ Nic dz1_v:n:go. _Wsrotl S:> ~
nia br.
łość. V! pobliżu parku przygotowu- sob,
kfore_ znaar.1uiio. su: na. oh'l:r.Ie
Uroczystości festiwalowe koncen- je się obecnie_ '.'tadiony
s;;>orto;ve: przed ~:nazd-:'m . na Ft>sin„sl. trować się będą. przede wszystildm gd~!e .odbyw2c, SJG. bqd1. mecze p1lk: wlększcsc
stannwr~
n.rr.orl ~wmcy
w Pai·ku Mfojskim, który przyb'.era nozneJ, koszyko:vki, tenisa. oraz za- pracy -:-- ze W!"zystlrich r:hl<"rlzi_n.
..- '-- na nadchodzace święto młodziei.y ·wody k1dc..,::itl"tycu:e.
A wi~c ł,yk'lw~l\I z r;r:7nansldch
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~·~·~~~~~~~~~~
~ p0bliżu
basenu pływackiego ~kładów Cegkbkkg~ rrokop z ko
J.w.· •
znaiduje się ob:c.7erny teatr letni, ::ialnl
„rl;-kri!ZO\'.";'r"'.
c!lrnar:rnna
micszcząc:v 5.500 widzów. Odhr:d'l Srebn1ym Krzy~e1.., Za.•h!~l robotsię t:~m produkcje przybywający<'h nica z łódzldrh zakładów k•mfckcyj
rlo Budapeszlu licznych zesp0łów nych Janina S!r!nkicv.-ir.r.ównr;., n:ijtcatralnych i tanecz:iych, oraz kon- lepsza tcgorcc71.1a 111aturz:v~11~a z
certy. Poza t.vm teatrem zan.<Jd warszawskiego licrnm im. Królrwrj
•
o
miej>k'. Budapesztu stawia do d;vspo Jadwigi - córka robotnl~a z buitozycji or~:-ini~atorów Fcst!walu pi1.;ć wy C •ntralnrgo Domu PZPR - Bar
•u}jwkk~zy('h kln, TE>~t.r Narodowy,
b;-ra Pomafi~ka, Pl'Zodnwnłk z trasy
„Trud". zamieszcza reportaż spe- Jest jej na razie, co prawda, mało, że żyjemy w epoce, kiedy zwycięża T<':!tr Mic,iski,
oraz 1.rmach AkP<demii '~'-Z Wiechetek, młGrl<' c11'icwc7ęt•1
cjalnego korespondenta francuskiej ale za to pochodz.i ona z zupełnie in socjalizm, w epoce, kiedy rozwija nt l7.~'C'7nc..l. Zwl:niti z.awodowe odzi- wsi, robotnice PGR A1 na No:okogazety „Vie Ouvriere" Henr: Bas- nego źródła. W!dzieliśmy sami, jak
st;ip:lv
i~ ?e.~1·w~lu "'"" lokair wicz i Stefania Ra icw,ka i
wiclt>,
sis, który wraz z delegacją demokra produkuje s:ę tę broń w odległości się i rozkwita wielki Związck Ra- k!ubmvl'nai C"w~·
r1v 7.yni•'l'Ye. Równ iPż inrP•rh.
tycznych działaczy francuskich od- kilku zaledwie kilometrów od linii dz:ecki i kraje demokracji ludowej, poło?:ony w p::ihliżu parku Patac Pio
Na ohozie spo1~ kamy również zn"
kiedy setki milionów Chińczvków nierów bc;d;:in w:•karzv;;tany na w:v nvrh mlor1ych 11rty•tó,v. Młodo;:'. m:był podróż do wyzwolonych tere- frontu, w przenośnych warsztatach
nów Grec.ii i zwiedz:ł przy okazji i kuźniach, gdzie wynalazczość i wo zrzuciły z siebie jarzmo fPudalizmu st1w<; pr::t~ ml~dzic?y.
strzfPNie ~krz"picc \Vili..flr.'lh-f.k:\
górzyste tereny Grammos.
Ja zwyc:ęstwa zastępują często wyDru.~im miejscem, gd7.I<" konccn- i· Chodor, wlolonczclistR - Ci<'rhr.1ii imperiaJ:zmu i znalazły się w oboReportaż ten jest szczególnie in- posażenie techniczne, maszyny : natrow<>ł si~ bedą uro'Czysto~r.:i fęst:- •!d, śpicw2c;• Ł2:dysz i hHm1;i::wizie pokoju.
teresujący w związku ·z ostatnim o-.
rzęd;i:ia.
vca1ow0 będ; ie 'NY ·pa i\fargaryt~· ('70W:l - pn:y;~otowuią ~i~ !u na Ot\'~~ ....wojr:l.-:qwr-j' '.
świadczeniem
sekretarza generalPodczas bankietu, który urządzo
Naród grt>cki
pragnie pokoju na r>una.ju. pom;ecizj• Dudą 1 ?C'sz- bozie do swych wystc;pów na estranego Komunistycznej PartE Grecj!, no na n<Jszą cześć - pisze Bassis ·w t rn1 eplu - zdanirm gen.
i wakzy o pokój. W tym tkY.' i j"go tem. Cała wy~p'.'ł wygh!da ;ak zn<1ko d;de.
Zachariadisa, w sprawie przygoto- zauważyliśmy, że nic tylko obrusy,
Deo I i tf le
Stn ny Zj!'dnoczone
micie
utrzymany
or,,rl<l
z
p'.c;k:1Ymi
K;-i:dy
przybyłam
do
ob07.tt
w
wan reżimu monarchistyczno-faszy- szklanki, noże i widelce, ale nawet wiara w triumf demokracji, ·źródło trawnik<im!, .:'1'"'nącym; się wzdluż [FOgram'.c b,·ł.•: zaic;cin na ~W;<)żym
powinn.r h11rloll'!•Ć kicrownne na
stowskiego do nowej ofensywy na ; kiełbasa b:vla amerykańska! Wszy- jego woli : wspaniałych zwyc:ir>stw ulic i c!rór:
i-dk>d"~ć
po<·i~ki
atomowe „da_
p~)Wictrzu.
Ale wbśn·e .. rozpadat
rejon masywu Grammos.
stko, oczywiście, zdobyte na wrogu. wojennych. w~ród którvch jed'1ym
i:ie
„;ę
WYl'ZUCI!
mrd1:anir·z11ie
W'P.1u z nich mam dobrz~. Oto się" deszcz. T~ki dokuc11.wy, gęsto
Henri Bassis przekonywująca o- Nie od rzeczy będzit! przytoczyć tu
.~·baz ::iPrr)·lrnńs1deh do każdE1go
np. d ·,'J?j ju:. 'CY z zcsz!oroczn('j mżący .kanu"ni;;czPk", który miepowiada o bohaterstw'.e ~ bojowości ironiczne słowa jednego z lewico1·p·i :·1.1,111'{!0 r<'lu
VIII iJryt>; ~
na kuli ziem·
:-p - slynny inicjator możliwił Pjcc:a.
żolnieri:y demokratycznej Grec.1: wych
dziennikarzy francuskich: masy·wie Grammos.
v:s;1'.:i!rn·;.'rdnict'."" p~ac'· w brygaT w!a~nie y·tedy 1apac!lo po~tano
... tl J' 1
Lnc1 1·b6jc7~' g•~nerał nie
wyzwolicieli i obrońców ·masywu „Wcina Grecja jest zdaje się, jedyd·1ch - E:.i~::ik i jcg6 kol0ga Budz'·;. ":icn1e. że C7ns zostan!e '"'Ykof7ysta
ni '."'""l przrrl Rwymi ~lnchacza_
Grammos.
nym kra.jem, ktflry odniósł jakieś I
Kie'.ly rok t 'rnu '" V!!I brvgad·de n:v P~ d~~P1ową lci:c.ię j1;z:-·ka romi. j;i kic to cele ma on przede
- Podczas pobytu na masywie korzyści z planlt Ma:-shalla".
po ra'I'. p'e-,vszy ~rid:>:irtam juna!<a sy.isldc.ro. Wn.yscy chcą j'lk Pajwiq
ws:cv,1kim na mdli. Okrasiwszy
Grammos - p!sze m. in. Hcnli BasW repo!·tażu czytamy również o
"!Judzkiego· - osiągn .' ł wh1~n:e swói cej n11uczyć się wiośnie j~zyków ')b
p1 z~1:101nc11ic s;:>rt>gir,m kłamstw
sis - w:dzieliśmy bardzo dużo roz- bestialskich aktach dokonywanych .
pierwszy· su!-;ces - 5.00 pr0c. norm~·. c:,·rh. Pomoże im to bow;crn naw!ą
1 o~zczcr:>•w pon adrrR<"m Związ_
maitcj broni - od rewolwerów do przez Ameryk,anów w Grecji.
Dzlś ten mlv:.ly er.topice
z m".lei z2ć sP.rdccrnQ więzy z młodzieżą inku HarJ,.icckiego, Doolittle wy·
cic;żkich dział artyleryjskich, od mm
Mimo potwornych trudności woCzelah':l;;.k:ę Wydawnictwo obwodo wsi S?C?Yt»iki w woj krakowskim nych krajów
L,.,.,.1-,1ql:
„Powinniśmy
być fi_
do armat zmechanizowanych., B.roń jer.mych, mimo niezliczonych wyrze
ma
już za so.bą drugi turnus pracy
c: WS7yscy m!odr.i, :majdt1i<1cy się
zyez11i<',
111.1•.•lowo
i
moralnie
tę zdobyli fołnierze Ariui: Dcmokra czeń - pisze korespondent - ludzie we w:vtJalo sPrię biążek, nnpi~an~'<·h w brygadzie
i nowe. Vi'.ą~nięcia we na ob·nie na Bielanach cies-~ą się
tycznej .,,.,; !Gwawych bitwach' z mo- Wolnej Grecji wierzą w zwycięstwo, przez n walorów pl'()dukcj1 połudn · o· w~półzawodnict,•'.•ie. Pokaw.ie z du- n:i:i7ieją • u5,..tenia. pię.lmego
p rzy:~o(0\'"'1 lli. do t<>go, fr by zrzu_
mi„sb1,
narcho-faszystami.
są pełni ra.dości życia, kochają życić hr.in:'" a 1ornowe
na ośrodki
\:ego Uralu - kolejarzy, rohotn1 kó•.,· !l;q zegarek, rov:er. \\•L:sny porlr<~t ujrz"r>;:i. n!e7n~.ncgo kraju, cil'sn
Bojownicy demokratycznej Gre- cie. Spiewają i tańczą, kiedy tylko fabryk ;;.nlllf>Ph(l(]OW,n"h, gt1rnikó1V I rn v.cykoa:rny przrz arl;.'S'e-rn~larza .
kh
mo?.HwoM•
poznania
pcst~vcwej ~. ro~;:,i•l:i1 g.•1 . przf'm~:słn„."
cji mają jednak jeszcze inną broó. jest to możliwe. Naród Grecj: wie,
~
c.ir hr<1r1 t'my się teraz zaJmO·
n;)~(rod? i.a swe osiągn:P,cia w pracy.
77·!~'11.l-·iy r~t~t'O śwlata.
l,l>fni"ków inn~·rh zawodów.
·-----Najwięcej jedn3k cięszy się z tego,
Spotkają się bowiem w Budapesz~ F. wP li lrn·c. t ią przygotowań „fizycz
1
nyC'h", ale ro się t~·cz~· umysło_
K•il!ika pt. „Nasza p!ęciolatka" po że \Vchodzi w skład ckh.•1r;tcji mło- cie z młodzieżą calego świata, będa
w~·ch kw~lifiknr·ji grn. Doolittle,
~" ęcona j.,'~t do§wiadczeniom robotni d::idy p.;lskiej na ~wiatowy Festi- mogli 01u:-wi<'r1zieć im o swych trud
fatah~· wpl1·w
wywarły
nościacb i osiqgnięciai:h, dcwiedzieć
na nie
W całej prasie krajowej ukazują.
kanu. Stąd najlepRzy dowód, że groź ków i inżynierów - przodc:wmkó"I w WPl lHł<:c11i<>b· no B'Hlapesztu.
Zyg1mm!2 CLwost!ta
poznałam sie o żyriu ni101fai\':i·.~· w hmych kraj<'go dn" nirj~zc 11opi~y akroba._
się co dz; eń setki listów i wypowiedzi
ba ekskomuniki jest manewrem po_ przemyśle budowy maszyn. W bl:)ż·
pół roku tfmll w w:Qłkiej hali mon- jach.
Ale jctlnof:zcśnie cieszy ich
tyczne. Gen. Donlittle zdaje się
p1·ow,;t11jących przeciwko uchwale "\Va
litycznym papieża, który idzie na
tażowej Stoczni Gdvńskiej. Nie miał jeszcze coś lnne~o. Nie mówią o tym
zapominać, że era Rzantażu ato·
tyk11nu, ztrn ie rającej groźbę ekskomu_
rękę
anglosaRkim podżega~zom wo_ ce pt. „Wi~eej węgla dla kraju", za·
wtedy czasu na dłui:szą rozmov;ę. sami. Mówią o tym irh oczy, mówi
mow<'go mi•1~la :P1ż bezpowrot_
nik\,. Protesty; · te ;'ladchodzą. ze wszy·
jenuym, a Ilie kieruje się interesa· mi_ęszc7ono artykuły przodująr"Ch lu- Nie chciał obn:żyć
swej wydajności o tym za.pał do n:iuki, chęć do jak
nie„. Orygin:ihH•go pr~lcgcnta, do_
dzi z Czelabińqk'ego Zagłębia Węglo- pon-iże; ustalonych przez siebie stki'ch ośrodków kraju od ludzi o róż_
mi katolików."
najlepszego wylrnrzystania. czasu oprawd;;-, ':'lalnźli sobie b. absol·
nych pogl:11hth., od . Judzi wierzących
Tow. Zdzisław Makówka, 23_letni Wefb'O·
168 proc. normy ogólpej. Teraz Zy- b07.0WPgo.
wcnci k~.tolickie~o uniwersytetu
i prnkt~'ku.i" (';:ch, od lndzi o różnych
„Przez przPlęrze ur:ilskie" - ta„ g_111t\!J1 . Qhy.~()~.\ęl{· .mą , urlop - najCieszy ich fakt, że to właśnie oni
syn g~rnika z kopalni „Saturn' •, u_
w Gco1·~to\rn. Czyżby-tm ame_
za·11·{l.U-trt>11. ,;.: ·i.rj 1w~'&lki~i ~ l)'(mby ;wyjest tytuł autobi• graficznej P'l1'1eoi.ri pięknicj~7.y w swym cłoly('hczaso- b~dą repr<'zentować młodz;eż polską
~rz"ędnik p"'odatkowi. ·;.·Zarządzie Miej- mą!;zYnistv Ku'flr'anowa ze Slatom:ty.
rykaus!;i k'1toli<'yzm iatotnie są·
po„-łedzi zacytujemy dziś kilka.
wym życiu url1tp-z:;i. '-''Ysokie osiąiz- wobec całego świata, oni - przosiadował
tak bii!1to z„. bombą
Na łamach „Gai;:ety Robotniczej" skim w Czeladzi, członek PZPR - pi_ Auto~ jest· wybitnym nowatorem trans nięcia we współzawodn:ctwie pracy downicy pracy, on: awangarda. mło
atomo1~ą t
13. D.
z d.-iia 3. 8. uknznła się wypowied~ sze na łamach ·,,Trybuny Robotnt_ portu. OpowiadR on żywo i intere~n został dele!i;owany na F !'~iwal. .
dzieży Pol'.'!ki Lud1>wl'j,
•
i::rr~ ""„Jl '""zm1.kornitcgo dyrygont1t ~ wiolonczeli_ t ~ •
WYiJCłnln.ią
jąco o 1rnlre przodnj'}cych mas7.yni<- ""~Ys~ eł, '>'IJi!fl:>hy
* * -"I<
czej'':
sty, dyr .Opery Dolnoślą.skiej, Kazi_
tf,,v, o opirnowaniu techniki prnwndze
Jest.em
praktykują.cym
katoli· n·'>a ciężkirh por.iągów towaMwyrh na
».iier:ia Wilkomirskiego który pisze:
kiem, ale mimo to w sumieniu swo_ liniach id1J,cych przez grzbiety gór·
· Glębol<ą tro.:;ką. i niE"pokojem prze
im nie czuję się winnym i grzesz_ skie.
Hla maie tre§ć lłl_statniego oświad_
nym dlatego, ·że należę do partii po_
ru~nu''e
wzra~ta bezrr bocie.
AI?'erykafls~e
czenia papieża. Wii;'c aż tak daleko
litycznej, której program nie przy
B •uro Staty•tyczne ogł<is1ło ostatruo
leży katolieka Pofska od Watyka_
pada do gustu Watykanowi. Jestem
l
'dane, z których wynika, Ul w lipcu
nu, Przez 3 lat c·ku\)acji nie do·
młody, ale wszystko co w życiu o_
Na sytuacji amer~·lcańskich mas p~·:i. przedwojennych, w roku bieżącym zaś r czba benohotnych wzro•ła o 317 ty
cierały tam glosy, od których stro_
siągnąłem, zawdzięrza.m partii 'i nie
oo.ii:icych odhija się cornz silniej amcr~·kański budżet w<>jskni•y prze· ~i~~y w P'Hównan·u z czerwcem, ob·
py niC'h1c~k1c zacln1ia(~ ~ię mogły1
mogę pot~piać jej idei dlatego t.yL
3 sierpnia odbyło się w Central- wpływ p"• lit~·ki wy~<'i 'gu ?,brojeń, po· wyższa 15 krotnic budżety przedwojeu; jąw~zy hli•ko 5 milionów ludzi.
Więc nż 1 a k obc~i i niezrozumiała
ko, że są. postępowe i dążą. ~o zmia· nym Domu Literatów partyjne ze- lityki montowani~ hloków agre~yw· n<'.
j BeZrobocle, skazujące mili.ony ro
jr.~t Ojc11 ~; „. i~te11P1 zbiorowa dus.za
ny porządku społecznego świata..
Cały c1ężar · ~ych wydatków spada dZin a.mecyka!lsk'ch na. nędzę i głód,
branie pisarzy i krytyków moskiew nych, prc;wa.d;:onej _przez m~mopolistów
narodu pol •ktt'goi
- Roazice moi też Rą gorliwymi ka_ sk:ch.
amei·yknus k1c11, kturz~· i;.nu,1ą sw~ •za- przede wszystkim na. b~rki lmlZi pra..;
.
_
"\Yitlzi1'1~· na ka;;J_vm kroku piękne
tolikami, ale poglądy ich na sprawę
Sekretarz generalny Związku Pi- Jeńrze plan.v prno.wnnh nad światem. cy, ).l'OWodujµ,c szybkie chrn7.enie się I w z1~pe1:ności odp.0 wiada m n 0 polistom,
o1'·oce '.;O•l!!"'.P "lnpóluego ''"ysiłku
Wn rto flrz~-pomn.'eć, że w roku poziomu życiowego Judno~c.' Star.ów UVi<lz?jącym mihonowlł tę rpniQ za.
groźby papieski<>j w zupPłności zga_ sarzy Radzieckich ZSHR A. Fad:elud::i · purt:·juJ·ch i bezpartyjnych,
dzają się z moimi.
Hl47-'18 w~-datki St.:rnów
jew,
Zjeduoczo Z,iednoczonyc_h. Cieżrur zbrojeń jeRt rezerv;ę siły roboczej, która umoż!i
wygłosił referat pt. „Walka
o
"li it•rząt~·ch
i wątpiąc~·ch. Chcemy
Na ten sam temat ob. :t.arzycki na wysoki poziom literatury pięknej i nych . na . zbr~jeni.a pnekrnc~ały ' 11· t.i:m trudniejszy do zniesi?aia, że jak wia dalsze wzmożenie wYZysku mas
bu,.1•Jy.-a{: d:dcj nasz~ Ojczyznę, tyru
wydatki z lat wiadomo, w Amen-ce meprzerwnn'e
zasadniczą kry•ykę". Fad'.ejew pod- krotme otlpow1edme
j
h
sam,·ar '"J,1 '"~lrnnu wy,ilkiem. N:t· łamach „Sztandaru Ludu'• pisze:
.·
·
pracu J!CYC •
kreślił, ŻP ogłoszone niedawno na
ró<l " n:1~z . .ir>~t ,; olhr~ymiej części
„Jestem wierzący tak jak mój oj_ łamach prasy artykuły krytyczne o
1lfoll'1po1e kapitali•tyczne
,
lw•olicki. 1\1-e z o'iągniętych raz
ciec,
dziad i pradziad. Nikt mi wia_ sztukach Sofronowa: „Kar'.era Bebeznst~n~e ataki na pl~c.ę :1iarobkową.
zclohycz;y so<"jn-lnych nic zrezygnuje,
ketowa" i Kożewnikowa „Ognista
robotmkow. Wecllug of1c;ralnego sprary nie chce wydrzeć. I to właśnie, rzeka" maią ogromne, zasadnicv.e
potlo.J.mie .jak Wi~l.a. i Odra nic coL
wozclania urzecln statystycznego przy
nę. wstr('z s\Y('go biegu.
że są. księża, którzy twierdzą ina· znaczenie dla rozwoju całej literaNini ~ tnrstw'ie Handlu USA dochody
„Gazeta. Robotnicza'' podaje wypo„
czej złości mnie najbardziej. Boli tury rad1.ieckiej.
przeszło 60 proeent rod,zin arnerykań
Fad:ejew omówił szczegółowo zaNOWY .JORK ('relepresR) - Grupa
wiedź csłlmka I'\om•etn Kościelnego,
Apel zQst.ał pcdpisany przez znane- ~kich są. <lnleko niższe od minimum,
mnie również, że papież przemawia gadnienie walk'. o podniesienie powybitnych c sobistości CHA apclol\· ała go histor~·ka, prof~~ora Dubois or" z. które nawet • fini,terstwo Pra-cy uwa
aktywnEgo czionka kcła gromP<dzkiego
do Niemców po niemiecku, do tych ziomu ideowo-artystycznego dzieł d; „w~zystkich ludz.' i organfaacji, byłego zast~pcę ministra. sprawiellli· 1 ża za n.·ezhęrlne do utrzvmania nQr·
i'I, w Wi!i:ch (pow. !lwidnicki), Wła
od których cały świat ucierpiał tak literackich i polepszen:e pracy kry- pra,gnąc~·ch pokoju, a.by wzięli udział waści, Johna R<>gge.
'
malne,j ~topy ż~·ciowej. 'według da·
ct:·r~ł::.wa Dżugaj', "'' kt'ircj stwierdza
tyków. Wezwał on
aby w rnzporz.vnnj~c~-m się w dniu 5 wrze
O"
Henry WRlla~e, Tcma'>z Mann, de· nych Biurn St<Rt~-stvki Pracy płacR
wiele w czasie ostatniej wojny, st.a_ zwiększyli wymagan:a pisarzy.
wobec
wła
śnia w Meksyku Kongre~ie Pokoju.
putowany Kongresu, Mareantonio, bi zarohkowa r hotników po,zMtaje w t;v
- rufJ]„ż ·1it11j(' si9 ~1nd 1<atarui
rają.c się podburzyć ich przeciwko snej pracy. Metoda krytyki i samo· 11a1 oUu pni :~iPt~o i aa ~z<l ziemie u_
W
a'Pelu
t~'lll
pt
daje.
się.
że
„cii,
któ
s1mp
Arthur :Moulthon Paul H-obeson Je 7'1. wzr<'stPm cen przeriętnie o 20
nam. Powodował się w ty;n wypad_ krytyki powinna • stać się najważ rzy prngn~, ci~gn·~ć 7. n-owej ·wojny zy i inn.! przyjęli
" ·:-i;::i widać j1~:;z1,zc
już zap/oszenie' na Ken ;prorent. Co ~;ę 7.tlŚ tyczy -cen artyku
za 111emieckie,
n:e)szym
elementem
pracy
or)laniku tymi łlaJrty i 'pobudkami, eo rzu_
zy~ki, rrzwijają. w Ameryce z dnia na gres.
s::oro dct„„h:·73s nie iniauował na
I łów spn?;ywcz.yrh i t<>warów pow~1.ech
zacji pisarskich.
Pi ch poJ., 1~ ' c~1 I i·•knnów- i ki<icżv. A
'Veilług wir.c1omo§ci prnRowych
w !IP.W• u i.~· tkn, to nn.";et według ?anych
ca._iąc ekAkemunikę. Chce przeszkoW dys~sj: nad referatem F'adie- dzie{t więk~zą. <1ziRłRlnoAć. NRrody R·
mcryknńskie n.'e mn~:} po7ostać oho· Brnzyli<i, Argentynie, Kubie i Vene·: 1111n· '•terstwa
Prnry w okresie od
'" ziPi11ic. ·,<i 11a,zr i· 1.a"·~ze b~~l:} na_
dzić społeczrń•twu w jego budow- jewa zabrali głos pisarze i krytycy:
jętne wobec t~·ch dą7.eń, lecz muszą zuGl', różne organizacje post~<rowe c,:zy I Rierpnia Hl48 r. rlo stycznia 1949 r.
~4~·~.
Szewielc;>wa,
K:ożeWn:ikow,
Szaginictwie, w jflgo dążności do dobro_
nian, Jerm'.łow, Sofronow„ Gryba- się one zjednoczyć, aby wykazać swą. nią. prz.1·gotowarnia do w7J~r:·a udzia· wzro sły one o 41 prOl'ent.
.Na · poJil.~· kf,' papirża odpowiemy
bytu i równosri."
wolę i siłę".
łu w Kongresie.
Otcu•ywa monnp•.Jt.•tów 8illlPTykafl·
czow, Simonow i ,Kowalczyk.
w;· '!tqzunę. p1 aeq, która powi~kszy
11111111111111i111111111111.11111111111111111111111111m111111111m1n1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111m:111111111111111111 1111•11111111111Hn1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
d:.ilFoii~·t .1 pul •:;.:Q 11 ~1sz „go państ ' a.
ski,·h nn. Rtopę ż,vriową nfo ogranicza
1\<;>l·:al'· y •rzt•ba 'z!łl-:l,ać i pnu•.ować
~ię
Nad Morzem Czarnym, w
wyłąr:rnie
palm, oleandrów, agaw, krzedo klasy rob~tn' CZeJ,
jednak o to nie posądził. Wy
ró,manym zdrowiem Abcha,ics71·z<!
l„ 1,irj. Wypowiadam się
Suchumi,· stolicy Abchazyjstępuje' naprzód jeden z tan- . wów cytrusowych, herbaciazyjczyków. Problemowi temu
lec7.
d'lh·rzy
w~zptkich kateg rii pr~
pr:•ct• ,w ! y<n. l;tórz,v uic eh('!} naazej
nych i tyt0niowych, w kraju wa
skief Autonomic:mej Repub1icerzy, zachęca do tańca młod
poświęc'ł się szcze~ólnie zmar
l <'mrn!ków. w cir7.kiej ~:-- luacji znaleprar~· · na
1 ZiPmiach Odzy~kanyclL
wrzynów, eukaliptusów, 1eżą
szych (pojęcie młodości jest tu
ki Radzieckiej, miało miejsce
ły przed wielu laty prezes Uźli Rię przrrJ,fo•wicicle inteligencji Pr1.ceiwko him zloż~·l~m swój pod·
cym na południowych zboczach
bardzo względne, gdyż najniezwykłe święto artystyczne.
kraińskiej Akademii Nauk, Bo
pi s na ri•;;.J IH<".i i, w której domaga_
lekarze, 'prawni;:"!", inf.:v-nie.rnw;e, 7
gór Kaukazu, należącym do
młodszy ma 54 lata)) i kręci
Artyści ludowi Abchazji obgomo1ec. Był on równocześ
rn~' ' ię
01i11nmrn11ia polskich du_
ktńr~-ch \\''Pin, jnk dono~i „Biiiłetyn
chodzili
100-letni
nie kierownikiem lekarskiego
jubileusz
chomiych na po:skich zicminch za·
g 'ddy prncy" nie ma. n~jmnt'ljsZycb
swych chórów i grup taneczinstytutu badawczego, zajmuc110<lnirh .
wiclok(iw na. otrz~'l?la.n1o zajęcia.,
nych.
jącego
się
problemem
przerHu
W wyt;o·;;'zqzi Bernarda Szczukow_
JerlnCl' 7!lH11:e dn.ic !\ię w dn!Rzym
Obchodzi. się tu wiele jubile
żania życia ludzkiego.
Instyslw·go, .pracilwnika Zakładów Oczysz_
cir gn zaoli~Nw inć proces pauperyza
uszów. Co więc niiezwykłego
tut ten ,mający swą filię w Ab
ćz~Dia Min.'ia w Toruniu, czytamy:
, cji . farmerów. ~fai;nrn.faj~c w swe rę·
było w tym jubileuszu? Niezwy
chazj'i., przeprowadza obecnie
Słys zfd»111 o przemówieniu papieża
ce grunta i i.n11·entarz rolniczy oraz
kłe
było
to,
że
w
badania
koncercie
na·
szerszą
jeszcze ska
:Io bcJ'li1j 1·zyków. Przemówienie to
f'\'1rnwuj:1c knnt~olę nad 7h.1-tem prolę.
jubileuszowym brali udział okilkukrnu 1ic nnda,Yałv· nirmiccki.c,
duktów, kRpitnliści Rmcrykvń,ry roang id ~ ld e , an1cr~-k ~n'1'. ,. ki~ i·adiof\t.asnbiście ludzie, którzy przed
Republika Abchazyjska sta; !), z fnrm<'rów n"<17!"łr7.v.
Lichwiar
cj1·. Pa p ic'Ż ubokwał, że Bcrltn jest
100 laty zakładali abchazyjskie
ła się w ogóle po rewolucji
~kie warunki
kontraktów, n.arzurazni~ zrzoay. A nigdy nie słysza!Pm ,
chóry. Uro€zystość rozpoczę
wielkim ośrodkiem kulturalnyrh farmf'rom pnez amer~· kańsk : ch
ż1• !n· PiuR XII ubolewał nad zuisz_
nym.
ła się występami śpiewaka Hahu•in""-'lllllnów row r dują. że fa.rmerz.v
e~~, ; 1 i Pm \Varszn wv.
saan Palba, uTodzonego jeszcze
1mn ... zrni. ~n znst~~·iać. ~"· e n1ienie bv
Ustrój
socjalistvczny
A pr.zccicż ro J\;icmcy, a nic PolrUo i grunt;;1 , 'Yrdlng danych Minl~te'r
się lekko i młodo w abchazyjczasach Beethovena i ByGeorgijsl\ iej
umo7,li.wił utworzenie alfabetu
Republiki
Rasha :-oz111)czrli woj n\\ i zuit1zczv IL
~t,,· :i R ol n· rt~rn PSA suma zadłużeń
rona. Lic:r.y on obecnie 130
skim tańcu ludowym. Nazydz:e2ki e j , nie ma praw · e zimy.
dla
języka
Abchazyjczyków.
~ ~tki 1;1i·1, t. ~ całPj Europie. Ale pa·
farm p·<h; zn,h1-1 h;pol _'7.ny vr.·::rosln
lat, wygląda młodo i świ<"żo.
wa się Łukasz Scharia. Ma
Dzięki temu powstała bor;ata 11
Żyje tu mnóstwo starców i wie
pi • ż li1·1: ~ si(' "\\'Jaśnie nad bcl'liii_
w cil).gn roku Hl48 o 2:1 6 milionów
Nie
należy
on
do
najstarszych
teratura.
W
102
Abchazji
lata.
lu
ludzi
jest
W
o
ponad
zawody
1
OO-letnich
z
nim
„:;.Y!;.,nd , którzy palili Wa rRzwwę,
r1 olttrów.
tutejszych mic>szkańców; lecz
idzie „młodzieniec", 95-letni
Zad :> iwi ająca
dh1gowieczbecn;e teatr; niedawno otwarta
t;;:di•1grnd, Bru \<.'<'!~, bombarr1owah
P i;t,vkn amerybń~kich kóJ, rządzą.
oo najstars'l:ych śpiewaków ]uność Abr.h11zyjczyków przvpiAdamia. Nie trudno było by
L<1i1•i•.--i i tvle innych miast Za pa_
zoshła filia Akademii
Nauk
rych jP~• jnw1rie sprzeczna z intere~il
dowych wyj:itkowo
pięknej
svwan;i jest nrze·r. lud dobredalej wyliczać tych pełnych rap1< ·~a,;n s to.Ją dziś Anglicy, którzy
Związku Radzieckiego; i ona
mi na r0clu. DIR 1Pg'l też masy prar,u_ją
Abchazji.
mu klin;ntm•:i i racjr.nnlncmu
p:.~ · · "; ··! nle są. katolikami. Tak sa·
dości starców, którzy śpiewaią
ce Ameryki przcdwRt.~wl;;.Ją się tej po
równ;eż zajmuje się między in
mo .\ •n"i·y J;ani.e w większości nalo_
;p»snbowi od:l.~; w;R:nia.
Również i wśród tancerzy
piefoi ludowe przy dźwiękach
lityce, żądając co--a.z głOśnie.1 p:>lttyk1
żry ,)n r11,:nrrli sekt i nie sa k a tolL
znalazło się kilku, którzy żyją
nymi niezniszczalną wieczną
starośw.eckich
instrumentów
Uczeni jedn11k radzieccy inpokoju i ws,półpracy międzynarodo..
k; mi, ale popierają. polityk.ę Waty·
już oonad 100 lat. nikt by ich
strunowych.
W tym kraju
teresują sie od dawna niep-0młodościa Abchazyjczyków
wej.
1
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EŁNIANA PIĄTK

realizuje . plan

początku br. zakłady zaczęły opraccwywać swe plany oszcz~
dnośc!owe, specjalnie do tego powo-

Gdy na

wydawało się, że
będzie znaleźć jakleś nowe ·
źródło os3czędności. . Tymczasem okazało się, że źródeł tych jest bardzo wiele, że w każdej fabryce znaj
duje się prawdziwa kopalnia róż
nych pomysłów i sposobów, dz,ięki
którym można w ciągu roku przyłanym

komis jom

trudno

sporzyć państwu pokaźne
oszczędzonych pien'.ędzy.

sumy za-

plan oszczędnościowy
Pi~rwotny
PZPB Nr 5 przewidywał oszczędno
ści na sumę 204 milionów zł. Wiele
rozmaitych pozycji wchodzi w skład
planu oszczędnościowego tych zakła
dów. Obejmują one oszczędność uzy
skaną dz'.ęki zwiększeniu wydajności pracy, ludz'i i maszyn, dzięki umiejętnemu używaniu energi-i elektrycznej, oszczędności uzyskane w
wyniku realizacj: nowych pomysłów
w produkcji przędzy bawełnianej i
włókna sztucznego.
BliLANS DOTYCHCZASOWYCH
OSIĄGNIĘC

oszczędnościowy

tat)T. Przędzalnia jeszcze nadal n'.e
osiąga właściwego procentu wyprzę
du. Bojowym zadaniem kierownh:twa zakładu, a szczególnie przędzal
ni jest roztoczenie ścisłej kontroli
nad procesem produkcji w przędzal
n:. Należy wpływać na personel
techniczny i całą załogę tego oddzia
łu, począwszy od obciągaczki, a koń
cząc na salowym, aby drogocenny
surowiec wykorzystać w jak najwyższym s.topniu. Należy pilnować,
aby prządki wyrabiały niedoprzęd
do końca nie zostawiając nic na
cewkach, aby meldowały o każdym
najdrobniejszym nawet uszkodzeniu
maszY'llY,
SPRAWA REMANENTOW
Na początku br. zakłady „bawełnianej piątlci" posiadały 'ł' magazynach przędzę wartości ponad 26 milionów zł. Można obecnie z zadowolen:em stwierdzić, że remanenty upłynniono, a pozostała jeszcze niewielka ilość przędzy będzie w na.ibl:ższym czasie zużyta do przeróbki.
Okazało się także, że na terenie
zakładów znajduje się jeszcze wiele

I

Obecnie, po upływie pół roku,
PZPB Nr 5 sporządziły już bilans
dotychczas0<wych osiągnięć w dziedzinie oszczędności. Okazuje się, że
największe sumy w oddziale chemicznym przyniosło ulepszenie produkcji włókna sztucznego. Zmniejszono o 10 gramów ilość celulozy po
trzebnej do wytworzenia 1 kg włók
na. W ciągu niespełna 6 mies'.ęcy
fabryka uzyskała na tym 14 milionów złotych oszczędności. Podobnie
Ostatnie wystąpienie Watykanu,
było z produkcją tzw. wipolanu, w
ocenie ucz.ciwych i trzeźwo myktórej także dzięki zmniejszeniu zu w
ślących katolików. mus: być przyżycia surowca uzyskano 11 miliojęte jako akt polityczny, na arenie
nów złotych oszczędności.
polityki międzynarodowej i jako taPoważną pozycję stanowi zwięk
szenie wydajności przędzy w tkalni ki nie ma.ją.cy nic wspólnego z wiarą i z kościołem.
„bawełnianej piątki". Dzięki często
Przyjmując takie założenie, wyorganizowanym narad-0m wytwórczym, odprawom majstrów ~ przo- pada podkreś1ić, że za aktem tym
downików pracy - osiągnięto znacz kryją się dążenia imperialistów
nie większy procent wyrobienfa wąt podżegaczy wojennych - do sprowokowania nowego kataklizmu ludz
ku i osnowy.
ja!C.m niewątpliwie byłaby
Wzrosła także wydajność pracy ro kości,
botnlków, dzięki intensywnie pro- nowa pożoga wojenna.
wadzonej walce ze spóźnianiem się
Perńidnie ukryte ostrze tego aktu
! nieuważnym obsługiwaniem ma- najboleśniej dotyka nas, jako naszyn. Akcja ta przyniosła na oddzia ród, który zespolił się kosztem wiel
le chemic2'1nym praw:e 8,5 miliona kich wysiłków i wyrzeczeń, dla odzłotych oszczędności. W przędzalni budowy barbarzyńsko zniszczonego
zaoszczędzono 3 kraju przez hordy hitlerowskie.
zaś w ten sposób
miliony 200 tysięcy zł.
I właśnie dziś, kiedy powstają VIii
Sł,ABE PUNKTY PLANU
dome pomniki naszego heroi2'JITlu, po
OSZCZĘDNOSCIOWEGO
dziwianego przez oały świat, w usuNie wszystkie pozycje planu o- waniu zadanych nam ran, k:edy
szczędnościowego dały w ciągu ubie dźwigamy kraj nasz z ruin i zgliswz,
bierzemy czynny udział w
głego półrocza tak pomyślne rezul- kiedy

rzeczy zupełnie fabryce nie zarówno tych fabryk, które mają
potrzebnych, nadających s1ę do u- pełne magazyny, jak i tych, które
plynnienia lub przekazania innym poszukują zbędnych gdzie indziej
zakładom czy i'llstytucjom. Aby wy- towarów?
ZADANIA NA BIEŻĄCE
brać i spisać ~zystkie te remanenPÓŁROCZE
ty, wyznaczono na początku bm. spe
dnia 1 l'.pca PZPB
Ogółem do
cjalną komisję, która wespół z robolmikami, przedstaw'.cielami wszy- Nr 5 zaoszczędziły 91 milionów zł.
produkcyjnych, Brakuje więc 11 milionów zł do ide
oddziałów
stkich
przeprowadziła dokładną kontrolę alnej połowy ogólnej sumy oszczęd
całego terenu fabrycznego. W wy- naści. Te 11 milionów muszą zostać
niku tej kontroli wykryto 235 rozma „nadrobione" podczas b'.eżą~ego pół
itych rodzajów zbędnych materia- racza.
Zakłady „bawełnianej piątki" doSą to niepotrzebne maszyny
łów.
lub części maszyn, artykuły tech- brze zdają sobie z tego sprawę
niczne, urządzen:a elektrotechnicz- i przystąpiły już do wzmożonej kam
ne, gotowe towary, złom itp. Dokła- panii oszczędnościowej. Polegać ona
dny spis przesłano do Centrali Zao- będzie na podnies:eniu dyscypliny
patrzenia Przemysłu Włókiennicze- pracy, na zmniejszeniu ilości godzin
go, ·którego zadaniem jest przekaza- opuszczonych, które dotychczas znanie tych remanentów zakładom mo- cznie przewyższają zaplanowany pro
cent, na walce z brakoróbstwem
gącym z nich skorzystać.
W PZPB Nr 5 oczekuje się na i marnotrawstwem surowca. W kam
szybki odb:ór tych remanentów. Ak panii tej muszą wziąć udz'.al wszyscja ta jednak posuwa się, jak do- cy robotnicy zakładów pod ki~ru_n
dyrekcji o.raz aktywistow
tychczas, ba.rdzo powoli. Czy Ćen-1 kiem
trala Zaopatrzenia nie mogłaby przy związkowych i partyjnych.
H. Sam.
śpieszyć biegu swej pracy dla dobra
różnych

Je~żcze
.
'

Watykanu . katoliokim pismom tdoskim: „Il Popolo", „Quotidiane", które
Sacrum Officium zamieściły s własnym, b. ostrożnym komf1ntarzem) - oficjalny organ papiestwa „Ossert•atore Romano" pośpieszył
s oficjalną interpelapją uchwały o ekskomunice.
Nie wspominalibyimy o tej „interpretacji", gdyby nie okoliczności, że
potwierdza ona w całej rozciągłości, iż uchwala Watykanu ma charakter
tylko i wyłącznie polityczny.
Ot, weźmy ów : „punkt", w którym oficjalny organ W atykanri oficjalnie
Ul).jaśnia spr,awę przynależności do partii komunistycznej. „Osservatore Ro·
mono" nie uiywa terminu: partia komunistyczna, lecz: partie kom.unistyczne,
stwierdzając, . iż partie te są „różne", jak np. „partia jugosłm.viań.ęka". Oczy.
wiście, szanowny · „Osservatore" ma tu na myśli nie Partię Ko11J:!lnistyczną
};1goslciwii jalw taką, ale ticią klikę, szajkę judaszów międzynarodawego
r11chu robotniczego. Tito, Rankowicz, Kardel i reuta obsługi gmachu Wall·
Street, szwąjcarów Departamentu W'!jny USA - to są ci „różni komuniści".
Ci „różni", po~ostajqcy pod przekleństwem jęczącego w niewoli narodu ju.
gnsłowiańskiegó. ekskomunikowani przez cały wieLki obÓ4 postępu i spra·
pod uchwałę
wiedliwości społecznej jako sbrodniarze przeciw ludzkości Watykanu, „nie podpadają...".
Podobna „kombinacja" wyłącznie polityczna, dotyczy również socjalistów.
„Wszyscy wiedzą' - pawiada „Osserootore Romano" :ie istnieje wiele socjalL.mów, różniących sil} jeden od drugiego.„", Nie wszystkie s nich, tych
licznych „socjalizmów" (??) - podlegają - oznajmia v.roczyście organ
PiU5a Xll .....:.. gróibi'e ekskomuniki. Pogróżki papieskie nie dotyczą więc wca·
le „partii" Bluma, „parti" Saragaro, „ partii" Bevina, „partii" Spaaka itd.
Dlaczego ich nie dotyczy? Ano. dlatego, iż polityka Watykan.u, pozosta•
jąca 11a wługach , W all-Street'u i Departamentu Wojny USA, ot.ocza troską
wszelkich rozbijaczy ruchu robotniczego, zdrajców i lokajów kapitalizmu i fa·
szyzm.u. ·Przelclef!sttf;o - mQwi „interpretacja" „Osservatore Romano" tym, którzy budują pokój, niosą wolność i sprmviedliwnść, błogosła1f;ieństwo
tym, którzy ten pokój mącą, którzy służą ciemnym, diabelskim machinacjom
. wyzysku i niewoli..„
słm.vetnq uchu"ałę

wiarą i Kościołem
Katolicy ,polscy przeciwstawiają się zamachowi
na budowę Polski ·Ludowej

nie ma nic wspólnego z

walce o pokój, właśnie dziś, słyszy- lub hamowało budowę wielkiego
my słowa pociechy, wypowiadane gmacltu Polski Jutra - Polski Luprzez najwyższego dostojn:ka kościo dowej.
la dla tych, którzy byli przyczyną
szystkich krzywti i nieszczęść, dla
tych, którzy w latach 1939-1945 wy
kazali cale swoje barbarzyństwo,
nie DJ,ające precedensu.
krematoryjne
i komory gazowe, pamiętamy druty
pod wysokim napięciem i rozstrzeliwanie niewinnych ludzi, pamięta
my ro2';)>~ setek tysięcy matek
i dzieci, ale pamiętamy również, że
w okresie tym nie słyszeliśmy słów
potępienia i uchwał o ekskomunice
dla tych, którzy byli bezpośrednimi
sp~wcami tego bestialstwa.

A. Łabentowicz
Przew. Komitetu Grodzkiego
Stronnictwa. Pracy

Wczasy najbardziej
Z szosy skręca się w lewo„ jedzie
s;ę kawałek leśną drogą, aż do miej

taką pieezęci\ katollck~

-•11•P~•un0- -.....~~

f" Dłimwypo~ynk-.,wy-1

l

Biorąc

pod

uwagę

wyżej

zasłużonych

Przodownicy pracy w.e własnym
domu wypoczynkowym w Kolumnie
Godna uznania inicjatywa Zarządu Gl6wnego Zw. Wl6kniarzy

sca, gd:rue widnieje brama z napimy, sem
chcemy
nie
i
mod:emy
Polacy, nie
- -- ,figurować dlatego, że podżeg&nia do
wojny, uoisku narodowego t chęci
rótnicowurla ludzi nie uważa.my za
ka.tolickie.
,,PRZODOWNIK"
· Manifest Lipcowy i konsty-Wcja ~~~ -~
W głębi widać piękną, świeżo wy
nal!zego Państwa Ludowego gwaran
tują swobodę wyznania i praktyk remontowaną willę. Tu właśnie mie
religijnych.
ści się dom wypoczynkowy dla pn;o
downików pracy, prowadzony przez
Nie zruiczy to jednak, źe tolero- Zarząd Główny Związku Włóknia
wać będziemy wystąpienia przeciw- rzy.
ko państwu i ludowi, że tolerować
Wchod?Jimy do środka.
poczynania wichrzycielbędziemy
Urządzenie wnętrza czyni najmilskie.
sze wrażenie. Czyśc~utko, schludnie
Dlatego też odróżniamy znaczną : wytwornie. Dywany, miękkie fote
część duchowieństwa po~kiego, na- le, śnieżno-białe obrusy na stołach.
stawioną patriotycznie i pozytywnie Jest zacisznie i przytulnie. Można
do prac 1 poczynań w dziele odbu- tu się czuć, jak u siebie w domu.
dowy naszego kraju od tej częśC: du
która pod dyktando
chowieństwa,
kapitalistów i imperialistów mię
dzynarodowych, występuje przeciwko własnemu narodowi i państwu.

Pod

• * *

Nikt i tak. nie. ma złudzeń co do po11ycji, jaką reprezentuje renegat Tito
czy Rankowicz tudrież sprzedawczycy Blum, Bevin, Saragat, Spaak i spółka.
r;chwala Watykanu stanowi tut.aj t}lko jeszcze jedną . przysłowiową kropkę
nod i (deologią zdrady, zaprzaństwa i judaszostwa): Stanowi tei jeszcze je·
den przejaw dzialalno.(ci politycznej Watyka1iu, celorn w-w ideologii służącej.

piece

Stronnictwo Pracy, które reprezentuję, bazujące na zasad.ach chrze
ścijańsko-spolecznych, odróżnia tra
dycje katolickie, jako sprawy wiary i etyki od spraw politycznych,
od „katolicyzmu politycznego" wyznawanego przez polakożercę Adenauera w Niemczech, de Gasperich
we Włoszech i Schumanów we Fran
cji.

jedna
kropka nad 1•.

żeby nie było żadnych u~tpliwości co do tego, kogo dotyczą ostatnie
(a takie wątpliwo5ci nasunęły się stojącym bli~ko
pogróżki Piwa Xll -

Akt polityczny Watykanu

Pamiętamy

'

...

Gdy wchodzi.my do pokoju, zajmowanego · pńez trzy przodownice
pracy z PZPB Nr 1, przybyłego z
nami tow. HanusM!ewicza witaj\
głośne okrzyki
- d, jak nam tu dobrze, jak dobrze!
- Nie miałyśmy pojęcia, że moż
na żyć tak , szczęśliwie!
Po porannym spacerze w lesie,
kobiety odpoczywają. Są radośnie
uśmiechnięte. Gdy wyjasn:amy cel
naszej wizyty, wołają jedna przez
·
drugą:
- Napiszcie, koniecznie napiszcie,
jak wspaniale spędzamy tu urlop.
Rozejrzyjcie sie dookoła, jak tu pi.ęk
nie, jak czysto...
- A karmią nas nadzwyczajnie.
To prawdziwe tuczeU.:.e.

Nasi korespondenci fabryczni piszą

A'.\c:a szkolen 1a zawodowego
w PZPW Nr 39
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PrzodDwnice pracy z PZPB Nr. 3 - wierzące
katoliczki - '.ob. Józefa Szewcz-ykowa i Irena
Bisynger piszą do „Gło~u·: o ost,:-t.nim antvoołsi'-im wystąpieniu Pap1eza

wyjeżdżałam

płakała

-

na urlop,
mówi tow.

z Nowej Tkalni - pła
i mów!ła: „ w~. moje dziec
ko, tyle lat pnepracował!U1')., ośle
płam od pracy, a nikt n!e pomyślał
nigdy o wysłaniu mnie na wypoczy
nek. Inne teraz czasy, :lńne". Wydaje mi się - aiągn:ie da.lej tow. Woż
n!ak - .że lepiej już być człoW:e
kowi nie może, jak tutaj.
Tego samego zdania jest i tow.
Maria Augu.stynfak z PZPB Nr 5
i tow. Marda Kococik z Księżego
::. wszyscy, mieszkający w
Młyna
„Pmodown!ku".
- A nie nudzi słę wam?
- Dlaczego? Odpoczywamy na ca
tego. Chodzimy na spacery, czytamy
codziennie ga2ety, jest biblio.teka Woźnfakowa

kała

·-

czone przesłank! w całej rowląglo
akceptujemy stanowi~ko Rządu,
zajęte w stosunku do uchwał wa.tykańsklch I oświadczamy, że z całą •
,bezwzględnością przeciwstawimy się
wszystkiemu, co godziłoby w interes
narodu polskiego, co utrudniałoby

~ ;_\'\;"-'~

- Kiedy
matka moja

Ju~

by i grzechem

było żądać

Ja tyle lat pruo.wałam
więcej.
przed wojn~ w faibryce dywanów, a
nigdy nie stąpnęłam nogą na dy-

ścl

...

wędkę.

czegóż można więcej wymagać?

przyto-

Zakrojona na szeroką skalę akcja
szkolenia zawodowego obejmuje w bie
żącym roku prawie wszystkie zakła_
d.v przemysłu wełnianego w Łodzi.
Wpłynie to w dużym stopniu dodat·
uio na WJ koname planu produkcyjne_
go i' jakościowego.
Pragnąc przyśpieszyć tę akeję, ML
ni,terstwo Przemysłu i Handlu zarzą_
dziło, aby z dniem 1 sierpnia br. o_
twarto przy zakładach praey bursy
dla a<:k<\ł przysposobienia przemysło_
wcgo. W myśl tego zarządzenia kierownictwo PZPW Nr 39 uruchomiło
przy zakład zie bursę dla 40 uczennic
z Zielonej Góry i Bielska.
W rozmowie ze słuchaczkami dowia.
dujemy się, że są. one pochodzenia ro_
Należą
botniczcgo i chłopskiego.
wszystkie do ZMP i mają. za sobą rok
nauki w Szkole Przysposobienia Prze_
mysłowego. W dyskusji z naczelnym
dyrnktorem na temat ostatnich osiąg·
nięć w produkcji wykazały dużo wia_
domości teoretycznych.
Głc\wnym zadaniem naszym jest roz
toczyć nad nimi opiekę i dać im moż~
nosc u1rnńcze nia lUctniej praktyki
pod kirro1v nictwcm najlepszych sił fa·
rhowych naszych za kładów.
Olkusz
korespimdent fabryczny „Głosu"
łl :PZPW Nr 39

Zjawia się jesze%e kilka przodownic i wdajemy się w dłuższą poga-

Zespół

pierwszej

w · PZPW Nr

jakości

tow.

J. Bialaszewicza

2 pierwszą na- b:ety) wyraża się o swym przow II etapie współzawodn'. downiku w słowach pełnych uoświadczają
Wspscy
ctwa pracy otrzymał zespól przę znania.
dzalniczy tow. Józefa Białasze zgodnie, że tow. Białaszew:cz
wicza. Zespół ten wykonał plan jest d0skonałym nauczycielem,
produkcyjny w 117 procentach przy tym pogodny i pełen humoru, ttigdy nie krzyczy na swych
przy 100 procentach primy.
Trzeba nadmienić, że praca na uczniów. Spokojnie a dokładn:e
objaśnia im, jak unikać błędów
samoprząśnicach wózkowych jest
: usprawniać pracę. Dlatego pod
dość ciężka i okres nauki mus:
kierunkiem tow. Biała~ewicza
trwać na jmnie; pół roku. A w
zespole tow. Białaszewicza pra- młodzi robotn:cy chętnie uczą
się i zdobywają teoretyczne oraz
cują przeważn:e młodzi robotnicy. Duż0 bowiem zależy od tego, fachowe wiadomości, konieczne
jak prowadzi akcję szkoleniową dla zdobyc:a kwalifikacji dobrek'.erownik zespołu i jaki jest je- go przędzarza.
Z tow. Biał.aszewicza w: nni
go stosunek do uczniów. Zespół
tow. Białaszewicza (w skład któ- brać przykład wszyscy przodowrego wchodzą również dwie ko- nicy zespołów.
grodę

wan. A tu pa.trzeie, Jakie nam nazwozili - położyć się moihta. Ten,
co na podłodze w stołowym leży, to
prawie taki sam, jak ten, cośmy kie
dyś u Finstra dla papieża robili.
Niektórzy korzystali już z wczasów - gdzie indziej. Ci zgodnie
stwierdzają, że n!gdzie tal,ciej opieki
nie s.potkali, jak właśillie tutaj.
- Pomyślcie, towa.rzyszu. Karmią
nas cztery ra:z.y dziennie. Na śnia
danie, jak na przykład dzisiaj, mieliśmy mleko z masłem i żółtkiem .
Do tego bułki grubo nasmarowane
masłem. Na obiad dobra zupa i potężny kawał pieczeni oraz deser. Na
podwieczorek dostajemy śm'.etane
ciastka, albo coś równie dobrego
· Kolacja jest zazwyczaj lżejsza, ak:
zawsze bardzo smaczna i pożywna.
Brak nam chyba tylko ptasiego mle
ka. Dobrze zorganizował nam wczasy Zarząd Główny.
Zgadzamy się zupełnie z opinią to
warzyszy. Inicjatywa Zarządu Głów
nego zasługuje na uznan:e i naśla
downictwo. Należało by jednak pomyśleć o tym, by dla włókniarzy przodowników pracy by·ło więcej ta
kich domów wypoczynkowych. Te
dwa już . istniejące (drugi w Bierutowicach) nie rozW:ązują jeszcze cał
kowicie zagadnienfa.
S. Klimczak

. Nagrody
dla robotników rolnych przodowników pracy
Robotników i
Związek Zawodowy
Pracowników Rolnych w Lublinie u_
fundował nagrody dla 120 robotników
. rolnye\ - przodowników pracy.
Przodującym

rob~ikom

wręczo:no

ja.ko nagrody materiały tekstylne war
toiici 650 tysięcy złotych.

.e ę

Z cyklu: wkład Słowiańszczyzny w dorobek nauki światowej

Lebiediewa, wybitnego
uczonego radsieckiego, kontynuatora tradycji słynnej rosyj!kiej szkoły chemików
stworzonej pnrez Mendelejewa i Butlerowa. Lebiediew był tym, któremu przy·
padł w udziale zaszczyt rozwiązania jednego z mzjwainiejszych problemów chemii icspółczesnej: opracowanie pod.~taw naukowych i technologicznych proclukcji kauczuku syritetycznego.

S

opis metody produkcji kauczuku
syntetycznego i załączył 2 'kg. tego produktu jako wynik swoich
doświadczeń laboratoryjnych. Był
to wspani ały dar uczonego dla narodu radzieckiego.
w róku 1928 w laboratorium
Lebiediewa n1 Uniwersytecie Leningradzkim, zbudowano na k9szt
urządzeni·a do produkcJ"i
Pan'st>"a
v
kauczuk u synt ctyczne."a o na szerszą skal<>.
"
W roku 1930 W ]'ednej, z radziec
kich fabryk chemicznych, pod oso
bistym k1' erownictwem Lebiediewa, przeprowadzono pierwsze pró
by produkcji, które dały tak po· JUZ
· · w t ym
myśl ne rezulta t y, ze
samym roku zbudowano fabrykę
doświadczalną i zaczęto projektować budowę wielkich zakładów
, produkcii kauczuku syntetycznego.
·
·
Za zasługi położone w dziedzinie produkcji k.auczuku syntetycz-

Lebiediew (1874 - 1934) po · dza w d'.ziedzinie chemii związków
· ukończeniu gimnazjum w r. węglowodorowych, wspaniała in1895 studiuje na wydziale fizycz- tuicja nauk owa oraz wybitny tano- matematycznym Uniwersyte- 1ent b a d acza-eksperymentatora, po
uczonemu najkrótszą drotu Petersburskiego. W końcu 1897 zwo1iły
.
r 7aczyna się już specjalizować gą osiągnąć te wyniki, do których
w d!i.edzinie chemii organicznej. dążyło tak wielu chemików we
Nie dane mu było jednak iść do wszystkich krajach świata.
cel u „drogą najkrótszą" i praco- ZWIĄZEK RADZIECKI OTACŻA
wać naukowo - bez przeszkód ze
TRO$KLIWĄ OPIEKĄ LUDZI
stro'ly carskiego reżimu. W roku NAUKI - UCZENI RADZIECCY
lfl9Q zostaje za uczestnictwo w
ROZSŁAWIAJĄ SWĄ PRACĄ
sh1dPnckim kółku rewolucvipym IMIĘ ZWIĄZKU RADZIECKIEaresztowany i wysiedlony z Peters
GO.
bur;za. Po ukończeniu uniwersyte
1 stycznia 1928 r. Lebiediew
tu, musi Lebiediew przez pewien wręczył rządowi radzieckiemu
czas pracować w dziedzinie nie
mającej wiele wspólnego z głów
nym przedmiotem swoicn zainte• Na lódzhlch
resowań, a mianowicie w laboratorium badań stali do produkcji
szyn przy Instytucie Komunikacji.
Jednakie i tu nieprzeciętne zaol
ności młodego uczonego ipozwoliły mu dokonać cennych odkryć ~---~~~~~~~~~
naukowych, za które w r. 1907 otrzymuje złoty medal na wystawie
kolejowej w Mediolanie. W tym
Sceno riusz Vladimir Tuma, Fr. Dvorak
roku udaje się Lebiediewowi
Reżyseria: liri Krejczyk
przejść do uluMonej przez siebie
gałęzi wiedzy chemii.
~.:fl'lłtl~-,...,.,~~...... ~ ....~~·#....,,.
Film „Wieś na pograniczu" jest pros· ców, aby utrzymywać nastrój nicpewnoś
'Uczony rozwija ozywioną i:lziah.lność naukową i pedagogiczną IQ, pozbawionQ wszelkiego patosu opo· ci na pograniczu a przy tym utrudniać
w Petersburgu, a później na Uni- wieściQ filmowQ o najzwyklejszych po· akcję odbudowy kraju. Akcja przeciw
wersytecie Leningradzkim w Aka zomie wydarzeniach, jakie stanowiły naj niemicckił'j dywersji przedstawiono w
demii Medycyny Wojskowej, w bardziej istotnQ treść wielkiej historycz· sposób emocjonujący, ale zgodny ze sty·
której obejmuje 'Katedrę chemii nej przemiany. Realistycznre, zgodnie z Iem renli«tyr zncj narrar ji stanowi jeden
organicznei. W ostatnich latach ży prawdą dni powszednich owej przemia· z wątków filmu. L ccz nnjharclziej cieka
cia Lebiediew pracuje w Akade- ny, opowiada o tym, z jakimi klopotn· wy i istotny dla zrozumienia przemian,
mii Nauk ZSRR oraz w fabryce mi i trudnościami spotykajQ się osadni· jakie następowały wfród pokolenia osad
doświadczalnej kauczuku synte- cy Czesi. Morawianie, Słowacy, w opusz ników, a stnnowią cechę charaktery~tycz
tyczńego, która po jego śmierci zo czonych przez Niemców wsiach, jak na- ną naszej opoki jest jakby podskórny
staje nazwana jego imieniem.
prawiają domostwa i zbierają pienvsz~ nurt akcji filmowl'j. Oto widzimy jak

Pieśń

SYNTETYCZNEGO

.
I

Film produkcji czechosłowackiej

/

ODKRYCIE NAUKOWE śWIAlOWEJ DONIOSŁOŚCI.
ebiediew podjął badania w
dziedzinie kauczuku syntetycz
nego w r. 1908 i był pierwszym,
który opracował metodę przemysłową syntezy kauczuku. O doniosłości t'ego zagadnienia możemy
sądzić choćby z faktu, że obecnie
światowa produkcja kauczuku syn
tetycznego przewyższa kilkakrotnie pod względem tonażu świato
we wydobycie kauczuku naturalnego.
Głębóka 1 wszechstronna wie-

l

t!·

plony, jak jedni przywiązują się do
swych nowych domów a jak inni ·- któ
rych jest jednak znikoma mniejszość przyszli na Zachód po „łatwy cl1leb" i
jak uciekajQ od twardej pracy - jl'dy·
nego sposobu zdobycia chleba i lepszego
jutra.
Reż. J. Krejczyk odsłania również naj
bardziej ciemne strony dokonywującej
siti przemiany - podaie111nQ nkcj{I nie·
mieckich sahotaiystów. Niemcy, pomimo przegranej wojny, nie chcieli się po·
godzić z myślą o całkowitej i bezpowrot
nej utracie ziem sudeckich, które chcieli
uwaiać za swoje. To też wysyłali saho·
tażystów, byłych essesmanów i gestapow·

wpływem

wi<'lorokich trudności w
osadniczej, hamowane stary
mi przyzwyczajeniami i przesądami cloj
rzcwa powoli zrozumienie potrzeby pracy zespołowej. W trud i ie i znoju roclzi
się styl, nowy styl pracy naszej epoki zwycięskiego socjalizmu, w któraj żywą
treścią ży~ia społecznego staje si~ hasło:
„jeden dla wszy~iki rh, wszyscy dla jcJncr;o".
Film „Wieś na pograniczu" jest w hi·
storii kincmato:;rnfii pierwszym filmem
poglQdowo nlrnzującym prorrs dojrze.
wania w masie ludzkiej, zrozumienia dla I
warto:!ci i znaczenia pracy kolektywnej,
przy czym reżyser nie waha się się przed
pod

lEBERECH!

Walka ze Żmijowymi

~
dl go panowały mrt>ki w e$tońskiej wsi Koordii. Pient'sze
Dl ugo, barazo
u
ł
d
· l'
,,światła" zablysly dopiero, gdy Estonia 9 lat temu w1'roczy a na rogę soC)a 1·

zm;·c'alizm przyni6sl Koordii, lepsze życie. Opowiada nam o tym piękna po:
.· ~ ,1 H Leberechta' laurenta
fragment zmagan
tnesc.
„ nagrody stalin'owskiej.
. . . Oto
~„
'B
'"
kołchoźników Koordii :i nfosqcymi chorobę ' śmierc „,c,m11owymi
agnami ·
:Muull rozejrzat si~ gdzie stanąć,
aby móc ~jąć wzrokiem wszystkich
ludzi, a. nie znalazłszy na błotnistym
gruncie żadnej wyniostości, wdra.pal
sił} na. toczydło.
.
StOi9C na. tocZydle Muuli za.uwazył
wiele· ~iezn.a.jomych tw2) zy, młOdych
1 starych, mężczyzn i kobiet. St~li
zwartym kołem razem z tak dobr e
mu znaną grupą ludZi z KoO<Idi. Wyło
wa wzrokiem Murumietsa. i Wa.o, Lau
ri Tatrika. i Ta.a.ksałę, wyra.stających
r;miona.mi pcnad czapki mężczyzn wszyscy oni stali teraz nieco zmieszar
ni i jakgdyby zalęknieni - i pj'Zyja
cielsko uśmiechn~ się do nich.
_ Przyjrzyjcie się, ilu ludzi jest
dziś na. tmijowych Bagnach pe~
nynl i doniosłym głosem pcwied:nał
Muu1.1 _ tylu ludzi nigdy tu jesz<'ze
nie było„. Wladza. radZiecka. spr~wiła.,
że przybyli tu
garbarze, koleJu,rze,
piekarze i ludzie wszelkich 1llllych
zawodów z sąsiedniego miasta, aby po
móc k~lchctnikom z Koordi w zbudowaniu nowego życia. -aby pomóc w
osuszeniu :tmijowych Da.gien, w stwo
rzeniu na. nłch urodzajnych pól, aby
zboże zasiać na. ba.gnie...
- WiclZę
że przywietll z sobą
szt~.ncl , y i• wielkie portrety Lenina. i
Sta.l b a. _ ci11.gnął Muuli. - Na. tmljoi::yrh Bagnach nigdy jeszcze nie po
w·nvai.?'/ szitnndary, LudZll.e. radzieccy przyn'es1i je w tajgę i w pustynię,
na pćtnoc i na południe.„ I wszędzi~,
gd<:.:c tylko za.noszą oni na. wezwanie
y;!c):do; o Stalina nowe życie,
gd~l e budują elektrownie i szyby, fa.bry:;! i nowe pola. wciągają na. maszt
czerwc ny sztandar. Tak samo i dziś,
pr:::yatwu.l!!-c do wspólnej pucy na
E··f .'.?wych Bn,gnach, rozwijamy nad
n'm\ czerwcne sztandary.„ Do pracy

t ·· ,, „,·sze, za

naszą sprawę! „„"
z :~,:;:c ::iył na. ziemi~ w huku oklaskó"h'. ITics;;~ w pierwszym szeregu
a::t-.:1rl ~ry, pOdZ'WaD.ia.ją,c
łopatami i

l(Jof:imi ludzie ruszyli naprzód. Roz_
linii wiech dłu·

-?i: c~~a się wzdh1ż

Ji1;1 c~u.irem.

Johannes t'llstaht

naradlimzy 1it

z Pawłem poprowadzi! brygadę kole.
jarzy-robotników zna.j:i:cych się na
pracy. Uustału, jak zaws:::e przy n ·a
cy miał na sobie swoją siwą kurtkę.
Wśród
mnóstwa. ludzi zachowywał
się jak
wśród
włnmej
rodziny
wszyscy go znali i nikOgJ nie d~lw!ła
jego obecność. Tak to już jest z t~'lll
Johannesem - budować i budować co
raz to nowe rzeczy!
,
wa.o pociągnął zamys1onego J;'awra
za. ręka.w:
- Nie traćmy czasu - mrugnął do
niego - go§cje za.wsze chcą dorównać goapoc1~ ·zcm„.

I znowu kilofy wbiły się w ziemię,
polociały gmdy ziemi z t :'.[Jat.
Głośno sta.to się na żmikwych Bi·
gna.eh od krzyków ludzi, od udcrzc1i
kilofów i łomów, od nieust::.nnego świ
stu t cczycll:a. T.u i ówd:?:ie ludzie o_
czyszcZający grunt z błota palili ogn!ska. Ogień początkowo nie chc!nł się
rc.:palić. Ostre trawy bagienne syrza _
ły i gasły, przesycona. wilgocią gleba
dusiła ogień, w który rzucano świeże
korzenie i sęki, lecz wysiłki i dośw)nd
czenie ludzi zrobiły swoje - ognisk:-.
rozpaliły się. Z'lt:zęto wtedy dorzucać
do niego wykarczowane pnie, c;hrmt i
całe scsenki Zahuczał płomicf1 wzdęty
wi&trem, wzbił się wyscko i dym n 'czem wieża uderzył w uiebo. W tym
gorą.cym, drga.ją.cym pł Jmienlu, spopic
Iającym błotn'.stą
rrśl inno~;;.
która
przeszkadzała zaorać poti, było
co!l
bardzo bliskieg') i podobnego do kL
piącej pracy ludzi na bngn ach.
Ogniska. zoutały zauważone zdalek :.
:• zez Semldora i kowala P iot r a, kt ór zy naprawiali groblę w starym mły.
nie.
- Pali się - zadcwolenfom powie
dział Sem'dor ma.rszczą.c piękną., z:trn
mieniona twarz w weaołym u~mi.ccllu
- Wyp'alają tmijowe Bagna.
- Tak„. .potwierdził Piotr, odkładaj ąc na chwilę młotek i cb.c~gi, aby
ucieszyć się wieżą dymu,
"' u·.n>zącl!
się na horyzoncie tmijowe Ba.gna
sko:dczyły siQ.
Gdy słO:dce J>rzeszło na. druga. J>OłO-

n ieba. ludzie z Ii/ • <li na. krótki
okres czasu por zu cili pracę i aby
się pokrzep ić rozsiadłszy
się
na
slr;aju rowu rozwiązali węzełki z ja.
dłem, rrzyn!csiqne rano z d:>mu •

stropy, piętrzą się schody,
I slyszę slowa - to 8yn murarza
Porywające strofy powtarza
Mickiewiczowskiej Ody.

N a jezdni śpiewnie warcw maszy1Ut,
Przy niej robotnik, w oczach - plomient'Pokrytva płynnym węglem kamienie,
I 't ak ulica pięknieć zaczyna.
Ma.<Jzyna warczy, pożera grudy ,
I slyszę dźwięki - syn asfalc.iarza
N a klawiaturze ogień odtwarza
Rewolucyjnej Etiudy.

•

spolrczności

o odbudowie

A ojciec - kielnią, cegm do cegly
Tak się buduje dom niepodlegly.

I

l

l

Pęczniej'!

ogran1czu''

na

I• I

Rosną konstrukcje, proste ł hnfa'l~,
Strzeliste mury z marzeń i cegly -Tak się buduje dom niepodleg'ly,
Gruzom na przekór, ludziom na chwa'l.;.

nego, S. Liebiediew otrzymał order Lenina.
ZNACZENIE GENIALNEGO ODKRYCIA S. LEBIEDIEWA.
Odkrycie prof. Sergiusza Lebie
diewa jest nową wspaniałą kartą
w hhtorii nie tylko rodzieckiej,
lecz i światGwej nauki i techniki.
Wielki
I t uczonydstworzył
· d · · nowe
h ·•per1•
spe<
ywy
w i·zie zinie
c
ł
·
ł
d
·emu
t owy
zn ozy po wa my pod śWU\
przemysł k auczuk u synt e t ycznego
·
t • łó
k
k
h J
I ma er1a w
auczu owyc . e·zeI'I nawet nie
• b ęd z1emy
•
b ra1'1 po d
t
t
h Lebi euwagę prac eore ycznyc
d'
kt'
ł t k
· lk'i
iewa,
ore wywar Y a wie
wpływ
chemii,
można
. d na
„ rozwój
.
f k
stw1.cr zie, ze sam a .~ opracowania '!1etody produkCJl ~auc~k? stawia go w szeregu na1wybitnicsz)•ch uczonych ws;i:ystkich czasów i narodów.
(wg. artykułu prof.
A. Rubinsztajna).

e•ranach

„Wieś

;o

•'

LEOPOLD LEWIN

SERGIUSZ LEBIEDIEW - TWORCA K UCZUKU
Jllnęla n!.ećlauno 75-a rocznica urod:in Sergiusza

t(R'&f*ł

pokazaniem ludzkiego sobkostwa, egoizmu i lekkomyślności, jnkie hamują
ten proces, nie jakie w końcu albo da·
ją się przełam1;1ć albo· SQ usuwane przez
zhiorowQ akcję wsi.
Ten realizm stanowi jedną ze szcugól
nie wartościowych zalet filmu, który tęt·
ni prawdQ żyr.in. Byłoby bowiem naiw·
nośdą sądzić, że osadnicy, którzy znacz·
ną część swego życia przebyli w warunkach kapitalistycznej gospodarki, wszys
cy bez wyjątku i wewnętrznych załamań,
odrnzu 7.a<'zną po przeniesieniu na po·
granicze pracować dla wspólnl'go dobra.
Byłhy taki obraz poważnym błędem,
stwarzałby bowiem iluzję, ze socjalizm
może być zbudowany bez walki z przesą
dnmi przeszłości i oporami ludzkich
egoizmów, krótkowzroczności i nie·Jfno§
ci. Tego hłędn uniknę! reżyser Krej.
czik, dzięki czemu przdrnnywująco po·
ka7ał naradzanie się nowego człowieka
i nowe.i epoki w czeskim społeczeństwie
pogranicza. Dopomogli mu w tym zadaniu barrlzo szczęśliwie autorzy scl'na·
riuszn Wlodzimierz Turna i Fr. Owo·
rzak, którzy zbudowali go logicznie i
pr1ejr1y" cie. Gra zr~połu :r.asln~uje na
pochwałę w odniesieniu do kozdej po·
stnri. Równy poziom gry aktorskiej
świailc7.y dohrze przede wszystkim o pra
cy reżysera, który umiał nauczyć akto·
rów tajemnic gry zespołowe.i. Nn &zcze·
gólne inclywirlunlne wyróżnienie zasłu
guje J. O. Hnrtin w roli Pawlasa, B.
Znkovsky jako dziadek i R. Hrnszynsky
jako Józef. Dzii;ki zaletom gry aktorskiej i technicznemu opracowaniu fil.
jest nie I} lko ciekawym, pożytecznym,
ole i widowi 0 kowo
int<'re„1jącym tfł
worem.
L. R.

Ojciec - asfaltem §ciele ulice.
Tak się budu.je wolną stolicę.

•

Wagony piasku,wapna, cementu
Tony żelaza, betonu, stali.
Podnoszą ludzie mocni, wytrivalł,
I rośnie miasto od fundanzentu.
W odbudowanej galerii sztukl
Widzę obrazy syn tramwajarza,
Ksztaltem i barwą miasto wyraża:
Domy, tramwaje i bruki.
Maluje mosty, ojca siwiznę,
Wisłę, murarzy, niebo ojczyznę.
Ojciec wplątany w sieć rusztow~nia,
Dla prostych ludzi rozjaśnia wnętrz_e,
N a coraz wyższym i wyższym piętrze
Kielnią sk~ndHje rytm zmartwychwstania
A syn -

architekt w przestrzeń błękitną
Wkreśla wiertarld, dźwigi ł krany,
Rzuca na karton wiaje i plany,
Które pod ręką ojca zakioitną.
W?zja za wizją) cegla do cegly Ta.7; się buduje kraj niepodlegly.

wę

Wzrasta ilość teatrów, oper, filharmonii."'

Odbudo~va I rozwój, pla~ówek
I

-::·

LudZie z K Oodi zak0:ć.::zy.wszy swój
odclnek poszli n'.!. pomoc Utt';;tał11.
Paccwali dziś z wesołą dziarsko(;cil!.
zabm(lzeni, mokrzy od s•óp do g!ów,
lecz nie czuj ący ani nrzcjr.mj~ccgc.
wi:itrn jesiennego :in'. r tło d1~ wody. - I
ręk!'..ch Tr·k~:i łn z trz~<tl.-ic:n złam?.ła
siQ ł :.pr..tn . Spojrza ł z talc:n n:i zb.
m~n c nr.rz\dZie, cclrzecil ; c i ch"'"c]
~
J•rótc
10m ..I·-Cz
w·
· a ł ."m '-•-•~ł pog·„•y
l,. ·
Na W :io ~trach brł:> sp o,'1.-~cć, zwlar:i:
cza, l'dY wytężywszy wszystkie swe
siły, z t·Narzą na])icgłry. krwią, wygrze
byw:!ł głaz z ziom !, ,,,,.unu:o1iets ze sro
•<+
gą m in '!- wbij ał łopatę w sint!! glinę i
• j
lb
·
a
W:;'l'ZW~<l~ ą, z row u c . r zym1m1 gm a
mt, Paweł od cz~ qu do czasn n1"gl~dał na n :elio _ ,~ .., zd;.żą,, czy r.:i:ij;i,
jc:;zc::o dosyć czasu?
T n.k to w wyt · ,n·~j pracy min,-k
,icszcZe, ld!k~ c; t:::·::i. ".:P?.Y~tk' m wyda .
w:i ły s.~ ;n~ bar dzo k~ótk1mi.
.
VI k.'. ncu w p:z~cl:nc r::i:l36łO s· ę
„b un2.! " i p orhwanc z ust do ust do
s2ł 1 do k iłcI1o~nik:'iw z Jioordi.
P::.wc~ 11w1ż;1ic spojrZnł
na wod'!
•
po n og:a ni.
- R11a:ia się! - krzyknął.
'Wm:~'l'~y zr.f.mi()Ji si~ i z:1c~ell roz.
maw;~ć.„
•
„ cd prowa
O zmro Im g~ Ś C .' O z m i :isva
dznni żyrzei::ic~1 cl cbrcj clrogi od jecba
li s'.lmoctcclnm!. I>:n~;1o;l::.ky niwnie:!
z~ częli wybierać siQ C::> demu, Ę•czcr
p:ml fizyc;;:1ie, le";;· ;;(l::rndOWt'.Tii i po
l113r-:ni t:\k v;s:r::tni~tt-m clniem.

artvstycząjch

w Polsce Ludowe;

I

S::ajlw hitlero1<•shich nojPf.rli· clzf,w korzy~ta z. hilctów nl~owyrh lnl> Olsztynie
w Gdnń<ku. Stały si~ one
ców ze s:::czcgólną zacieldoki 1 lirzrłatnych, kt•1ryrh przec1rt11a cena poważnym czynnikirm ro~woju kultury
ni.~ =c=1 ł" m<zrll-ie o'rodl.-i i pfo· wyno~i 70 zł. W ten spMóh hilct wslę· po Iski ej na tych terenach.
có11•l<i pol· l<iej h11l111ry. Totd i pn na 11i1hwi ska J°C ' t clziesiPciokrotnir
•
Również poważne osiągni~cia posiatr.i1s1y, niż przc<l wojną.
damy w dziedzinie rozwoju muzyki sym
scrny polskie zosrdv pr:e~1 /Je.
stiulshich olc11prmtów 2:burzone
Nowy wiclz orzrknjc równici: nowe· fonicznej i operowej. W miejsce dwóch
zu b uw11is::czone, ma;.peic teatrnHC go r~p<'rluaru. Teatr prz<'dwo.irnnv,
' przedwojennych opl'r i zuledwie kilku
ohlinony na zysk, schlrbiajęcy miesz· filharmonii, działają obecnie dobrze
i fillirirm1mii :flcrr-1!1ir<n1'.
rrnń~kirj puhlirznofri, nie odpn" iarla rozwijające się 4 oprry i' l 5 filharmonii
.
.
.
.
.
I
av:'.lnęr7.nJnc 1\'ys1łko1~·1 prar?~1·n1· mu. O. i e w nhi<'ylyrh h'.rach kład.zi~- i orkil'str symfonicznych. Dzisiej~za o·
kow tr~trn, oper, filharmonn, a no na r r ~k przrcle w$zptlmn na rlmu· pera polska opiera się przede wszystkim
rr<'z<'clc W«7.:•~1kim - •zrrokid oricr1• nnrję S7.tt:k he7•1·artościowyrh, n re· na młodych ~iłach śpiewaczych, gdyż
i pom.or~: matrri.:1lnrj rzą<l~1, ndaln sir 1,rrtuar h) l prrcwn7.nie przypadko„•: y, olbrzymia większo
EĆ arty~tów starszego
w krntl.1111 rza~1e dokonac oclllllrlowy 1to oliernie wprowarlzono planowanie re
pokolenia
poniosła
ciężkie straty w cza·
plar<iwrk arty~twznyrh.
l
·'I
, . .
.
.
.
!Jc.'rtuaru wt>u n~ i·; arto ~ n Hlrolog1nnyrh sic wojny i olrnpnrji.
Jnż z porZ!)lkn 19~6 r. ezynn)~rh hy- i arty<tyr z11yd1.
Nalriy zdać sohic spraw~, że mimo
ln ;.9 trntrów (1lrac~atyrrnyrh, op<'rO·
W
19~~ -46 t<'~lrr polskit> wv •ta1•:iłv
iryrh i plar tiw„~c muzyr1.11yrl1) w tym
1iow1ŻnPr,o osi~gnifcin, .i<'st jts;o;rze wiclt>
17 rratrów mło <hidowyrh i l nlkowy"h 99 prrmier poh'<irh kla~yków i auto· do zrohienin, ahy wypclnić wszy~tldc za
Tln<'. r irh ll'ZrMła obernil' do 102.
rów 11a1rnyd1, r•h• w l•i<'ż~ry m •~1011ir dania. Jr<lnym z
pierwnyrh l1rdził' dnl
1011:i,19 q frn ta do.idzie do 113 pozy.
sze ndoslfpni<'nie szrrokim ma~om wi·
W7ro•t ilo.<ri sl'en i P~triul nir dP·
..
R,
. .
ł
.
. .
l
k
. .. .
CJL
011· :10rzr~ 111e i..-zro < a 11otiP, preryc1Il.I<' ir<lnnk 0 <' iara tt>.rzł'. 1 l' torir mi<'r <zti:k r:i1lzi Prkid1 z 6 do 92, a downi co mirdzy innymi natrafia na
prz<'lomn lm ltur:ilnrgo, ialn 1lol· o11:ił
trmlno;ri przrile "" zyFtl,im z po•,·oc111
Ri\• i dokon ;·wa •ię w Pohcł'. Zn•:ttlni· ilo;ć innrrh prrmicr z 103 na 158. Wy ~7r ~upło;ri sal wiclrmi ,,lrnwyrh. Pozn
r1ą •prnwą st:1ło się npowszrrl111ir11ic <'liminol';r.no 1~ "i"k•zn~d r l'prrtuar 87 hmlynknmi, któ re orlliuclow::li ~my w
rr ntr6w, opr r, filh~:·r.10nii, nclo•tr•mir· l1 rzwm·t(l ~<'iowv poci wzzl:-.lrm i<l<'owym
cl1wili oht'rnrj, w hmlowie z11aj1lnją ~if
ich 0 zrro!:im rzrszom narodu. Do>r i arły•t:;rwym.
3 duJ , ze. Ponadto przrw1;>illno do ocl
"
.
, .•
, powir1lzi rr\ że ryfrn wi1h6w wzro~ln z
T
J> l
l
0 :,ni:~l~'.1. W d~Jszym C'!!!?_pn!Hy S•ę !5.7(l0 tys. W S<'~ onie 191~·46 do 85 mi]j.
<'!lir W
0 .' rr, cąż~rej cJo FO<'ja. huclowy Fi111:1rmonii N:iro<lowl'j i Teatru
n:i su:ijcwych Bagnach, or.w t'(:,1'::.c po ,
.
. _
'
limm, p r1e '' " ł !t y ć jn i t<'ntrrm prywat· Wi<'lkir~o w ~'ur~:<a1·:i<' ornz do huclo·
19 13 10
ro~ł~ l:rzrczlt~~i n!ziniiJ •rc:-rlym, ży- 11 Frzonir
'
·
11) m i trr trrm t· lh1 rozrywkowym. wy nl'rr1m 11·ir 11~ ;,.h trnt1·r'1w wc Wro
wym (;':7i:>.1łem i cdb'joj:)c S'Q w c icr:1 1 Ocl po•·z~lkn trarr cl.1:'.: ył 110 zmiany „llomt>m otv. af! J' m" dla miC'szrzzi! twn.
1
dmdn, S zr11'C' i11i~, ł,01lzi i G<lai• ~kn.
nej C1 )~~ lstcj woclz:c, lttór a pr.,.e~ąc:rn, rl iaraktrrn nns7.C' ; widowni i wprown·
·
• · t :<.T..h por . d o lt~n~-'.\,
ł:!. SlQ
1
Nir oznnr1a to, ŻI' nie [tra się i nie
z "'
1;10cl'.'S.
(henia na nią now„go wi1ha i słud1orza
Nic hrz :r.nur · ~nia <Ila poclnir, ienia
1Jrzekop.~n3zo za dn•a prz~z lndz1. C::u rohotnirzo-c·hłops!d<'go. Trutr więc stn l1ęclzie grać wartofri o\\'e:;o r eprrl11aru
pm:iomn
nn •zyrh in'l) tur.ii arlyslyc1·
łe U<::ho m ogt) u słysleć c1.chy szmer. .
. b ,
l
tk'
t t
ro zryv.kowl'gn, komrdii, worlrnilów, far~
W cd:i. podnosił:i. P.ię.
Je ~1ę re przcr e ws.zys · 1m . t'a rem.
k
nyd1 hrclzie up:•i1"twow it>nie 1lnlszyrh t•
Diugo jes;czc n:i. ż:nljO>rych B?,- •fH>l rcznym, wyrl1 owuJącym, me orni· itp„ tóre równi t> ż 4!ł uwzglrcloione w aln)w, oprr i fillrnrmoni, gclyi ZP 102
' · Ja~
· I n~e
· om1Jtl
„ ł plmrnrh repertuarowych.
gn:ich p;:~iłY. się w nocy cgnbk~. By .~n!ę~ym. w~pó.ł_c zęsno sr1,
pl:irów(·k s i :-ć pniir.twow~ rl1 osi:~gnie jl'S7
ły one widziane W ccldall, a cbł-..p l w 1 J<'J 1 me on11.1n teatr raclz1ecki. Albo·
Omawiając Mi~ :;niecia pownżne na· czt' w roku bi d . <')'frę 79. Powołana du
s;i.sicdniclt ~:;ir.-:h patrzą.e na łtmę mó ł '"iem teatr i muzyka muszQ sprostać szych plncówek wiclo11'i~kowych, nalc· życia
genl'ralna dyr<'kda prurlsiębiorsrw
wili
do
,e :
.
.
·
.
dk
·
· t<'alrów,
_ To s1cb
w Kcor
d i r :>zpalili ogniska. m eli.
nm przen11an~m
1 .os1?gmęc1om
na zr
po res·1„
ie zorgamzowame
artystycznych zapewni im szers~y roi·
Kołchoźnic'IT or.zVR?r.7.~ i:i. h"an:i.
pod rodu, oraz zadaniom, Jnk1e stawia so· filharmonii i oper na Zicmiad1 Za- wój i ll'psze warunki hytu pr3cownikont
pole.
'
hic na przvnłość. Dzisiaj 65 proc. wi· cbodnich. - we Wrocławiu, Szczerinie, 1ztuki.
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zwycięski

rewolucjonista, polityk, mąż stanu,
wybitny uczony i poeta
Se1uetarz generalny Komunistycznej Partii Chin, Mao Tse Tung,
fest nie tylko rewolucjonistą, po
Jitykiem, mężem sianu, zwyclęs·
kim przywódcą chińskiej

Armil

Ludowej; jest także uczonym, fi·
Iozofi;_m 1 nade wszystko
jednym z największych

poetą,

poetów

„Będę

uczonym Rewolucji"

w

wieku

dwunastu

wódz,

dziełem, co uznać musiell nawet
krytycy wrogich obozów politycz
nych. Jego dzieło „O literaturze",
napisane w r. 1942, uważane jest
za ·syntezę rewolucyjnych zadań
współczesnego
pisarśtwa.
Jego
zbiór „Poezji wiatru I plasku"
przez długie lata krqżył w konspi
racyjnych odpisach budząc zapał
f entuzjazm nie tylko młodych
poetów, ale przede wszystkim żoł
nierzy, bojowców
partyjnych,
działaczy społecznych, ludzi czy·
nu.
Zamieszczone poniżej dwa utwo
ry Mao Tse Tunga są charaktery
styczne jako w21ory poezji polity
cznef.
S. B.

I

Chin \Vspółczesnych.

mawiał,

GENERAL JOZEF BEM

(

e:lat,

zwycięstwa.
Mao Tse Tung do swego przyja·
Ale i jako poeta jest Mao Tse
ciel9 HsiaQ·Sana, że się ta przepo
Tung wozem duchowym
swego
wiedn1a sprawdziła, ~wiadczą o

naulww,ej orpanizacji

narodu, mistrzem mJodej, społecz
tym historyczne sukcesy Armii Lu nie bojowej Weratury chifzskief.
dowej, będące m. in. wynikiem Jego poemat ,,Snieg" jest arcy·

I

Niebo jest wysoko, obłoki polatują,

Widzę, jak dzikie gęsi w locie na południe znikają 'za
widnokręgiem.

Liczę

na palcach -

od:ległośc

Z

długim

smurem w

łopocącym

na zachodnim wietrze,

bał się mitręgi Długiego Marszu.
z pogardą na tysiące S7lczytów, na dziesięć tysięcy
rzek,

J?, nie mam słów uzna111~
clla ciebie, bohaterze,
tyll~o z zachY1ytcm niemy:n
pf.'Jlrzę i n~,.<lrrl wierzę.

Na świecie było biało
i zaspy śniegu duże,
na. śnieżnej bieli m~rzły
czerwonej J.·.--wi ltahl;i,e,

A gdybym mógł człow ·„1,n.
czcić tak, ,iak nial.Jl.os Pa.na,
w~scJy rr::ad to"iJą, w:d:cu,
d>iś zgl'.[~1.Jym swe k:lanc. ·

Walczyliśmy

I

Przy foliie jam harcował
v;··.,;.1 tylu b:tw.pcwcd::;i,
gdzie ginie lurlz!de życie,
a ła.two tm11>rć si.Q rc<1<:1.

z honorem

I

I niebo nas

Trzy Armie uśmiechały się, .
szczęśliwe.

Brucz

PrzeL• '.~·ł Ad.am

2
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Zamiast clralup wiejskich - wygodne domy mieszkalne

~lln.,.łl~---------------------------------

Architektura· radziecka buduje . nową
Prawie we wszystkich wypO- vriedziach chłopów pO!sklc)l uczestnik.ów wyc."rJczck do Zwi1pku Re..dziecltlego - oprócz za.chwytu dla nowcczosnycll urząd<:eń technicznych i kulturalnych W5i radzieckiej, clprócz
gor~ce30 uznania dla osi~gn;ęć r oln!ctwa r2,dzieckiego
i zamożności
J;::)!.;i:J.o.Sni!tów - poja.wi~ją s:ę te charakterystycino słowa podziwu:
jn~{ ci c11l:pi 1;1"CL1ieccy mies:ikają. l Jak wspaniBle i wygOdnic oni mie-

szkajq_!
To prawda. CllłGpi radz:ei~cy mieszkafą. wspanfale i wygodnie, a
b1d;:;, miesz:rn6 _ je5zc<e v.span;a.lej i je52cze wygodniej. To nowo,
11rz;1'E?i!e obLcze arch~tektc;n'c~ne wsi radzieckiej wiąże się ściśle ze
zwyd-:stwcm mtroju kNch'.J20we go, ze stałym wzrostem dobrobytu
cł"ł ·:p't radzi:i:::i:·.ego, z podn · osien iem jego· wymogów kulturalnych.
Ot~. co czyt~.my na ten temat w artykule A. PieremyElowa
p. t.
,/Nowa architektura wsi radzieckiej" („Izwiest~a."):

·na nych na niezdrowych terenach,
partii toworzysz pr;-;enio'5lo się na inne miejsce.
Stalin powisdzia1: „.„pojawia się Powstają liczne no"lire wsie na sku
nowa wid z jej spolccznymi za- tek jednoczenia cię w kolchozach
budowaniami gospodarczymi, z rozdrobnionych gospodarstw chłop
klubami, radiem, kinami, szkoła skich należących dotychczas do
mi, bib1iotclwmi i żlóbkcmi, z niewielkich osiedli.
IV' referacie

XVJl -m

wygłoszonym

zjeździe

Oto jeden z pnylcladów przebukombajnami, młoc
dowy wsi kołchozowej: wśród
karni:J.mi, sam·'.)c/;oclami".
Od t e_i pory - a były to l atd przodujących wsi obwodu wopicrw3zyci1 przemian po kolekty- roneŻ3ki:: go istnieje odznaczony

tralilornmi,

wizacji - wiele już dok.o'1aTio w
dzie( 7.i.r le przc-.::brr::~~t 11ia V7Si radzlc'k!- j. 7·"'ik·1 (j-- -'- aj~cy Gi~ Od
niep~1 1t)·i; ""i 1 :· i c"i.: -':. ~'"
c;1aos w
zabn'lO ;·_,ie. \\'ie: le w::;i, pcłożo1

01

1

orderem Lenina kołchoz im.I ljicza
uczestnik wystawy międzynarodo
wej w Nowym Jorku i \Vszechzwiązkowej
Wyotc1'NY Rolnjc:zej
w Moskvrie. Za'budowa ostedla

wspaniałą w1es
l!

Dt"!, sw.cj c jczyzny p::święcił karierę
w Ezcregach armii p:a'istw zachodnich
poświęc·t osob:i.tte
szczQticie, a nawet
zcirowio. Jak cię wyraZ!ł o nim jede:1
z wr,pókZcrnych p'Jetów: „Bem był
tyll:o żcłn:erzem i w chwili, kiedy za
nosiło się na. w:>jnQ, porwa.t
za pół
J;:się.życ,
jakby za lent do świeżeg0

I a:i: do hnierci będę
za. tobł i!ić wytrwale,
Ot, Bem:e, wielki wodzu,
mój sbwny generale!

O, Bemie, d21iebiy wodzu,
mój sławny generale
wielkość i hart twej duszy
podzivria.m we łzach sta.le.

"

dzi.-::tł:>.".

Lecz przewidywania. nie ziściły się.
lnternoway w Aleppo (Syria) zmarł
t:lm 24 lutego 1850. Ostatnie jego sł'
Bomcwi ;>ia liyły: „Polsko! Polsko Ja cię jnż

Kozł')wski.

ciyło się
na pow!erzen;u
prr:cz Kcssutha dowództwa zagrożone
go odcin!:~. na pJgraniczn v:schcdnim,
w opa:c.ownuym przez Am:..,·iaków Sie
dmi:.grcuzie.
K:impania zimowa (23 XII., 1848 !UII. 1849) prowa.clz: na pr7.y p~mocy
sła-uych, niewyszkolonych s·t, bez zao
pa.trzenia, przeciwko siln!.ej:>~c1au nfo
przyjacielowi zyskała Bemowi c.p·n•ę
w:dza. niezwyl:le śmi:JJ.eg=, choć ryzy
kownego. Bawiąc przy nh:1 kcmisai:z
węgierski rapJrtowal o nim nJeco iro
n.kznie: „Bóg nie mógł w c~ł:·wieka
wl::.ć więcej fanfaronady, prawdziwa
pollllta. krew.„ przecenia własną siłę,
lekceważy wroga.".
Ale tylko tn,J~a

nie

z1Ja~ńrię ! "

Przed 20 hty cdsznk·.no grób Be,
ma. i p:::ochy jeg" przcw:c„ior.") c'o Pel
sld. Zamiam pocb.owa::Ua wJc11:·e00 pa
tri~ty W g·obach Z'.\3lUŻO:lyCh EJ, Wa.
welu, lub chocb.żby na, mundi zamku
kró!ewokiego - nio r.:"'7.:Jla 'J:'J·ło urzc
c~yw:lst.n;ć z pOV;cc.u ;1'ct:nc::;:.:i.cji rclglj:i.cj, wic1.Z?,c2j w Beml<.J j3dynh
oJ.szczep;cńca. VI ten ::;pCsóh 11 • j1vn'l~

Architekci radz.ieccy odrzucili
dawny styl budownictwa chłopskiego chaty o nis·
o wc-ln0ś6 n~::-cd6\"l SV czo~-:.vr::~, 192:;
kkh pułapach i małych oknach,
sporząt
w fi}";:T.'JJ'.'..1n::-r„1 r.:'."~1"z:-:. :eut11
obecnie buduje się na wsi jasn::
wznies:: nym w parku r~dzinn<:go Tar
i obtSzerne domy mieszkalne z
nowa..
J6Zef Bem winien wrócić do Wa~
doskonale rozplanawanym wnę
szawy.
trzem z meblami wykonanymi we
dług nowych wzorów. Wielkie
znaczenie dla architektury wsi
kołchozowej
mają budynki spo·
łeczne. Chodzi tu przede wszystkim o takie budynki, jak klub,
rada wiejska - zarząd kokhozu
i bibli.oteka, żłóhek i przedszlcole,
Jrnkhozowy dom wypoczynkowy
i księgarnia
sale gimnastyczne i
stadiony, które świadczą o nowych, socjalistycznych formach
ATchitekci rad:-zieccy opracowu- życia chłopstwa radzieckiego.
ją wiele projektów nowoczesnego
Praca chłopa kołchozowecro co
rozplanowania wsi dla Całych reraz
b.:itdzi.ej
upocl~tin:ia slę do
jonów· Bia!orusi. Do.skonałe wyniki w tym względzie osiągnęli ar pracy w przemyśle; staje się od·
chitekci Białorusi, ·przy opraco· mianą pracy w fabryce. Tym . też
wywaniu planów przebudowy wsi tłumaczy się uwaga i troskliwość
rejonów Rudzh't13kiego i Smolewic jaką w architekturze WBi socjalikiego (w obwodzie mińskim). - stycznej poświęca się budynkom
produkcyjnym.
Każda ze stu wsi w tych rejoW zw·iązku ze stalinowskim pro
nach jest obecnie za:'budowywana
Ministerstwo Kultury i Sztuhi przy l'I. Karu-di, Stani,law Rolicz - za crf.-1
według planu,
uwzględniającego gramem przeobrażenia przyrody
nowe warunki życia chłopów ra- rejonów stepowych i leśno-stepa rrcl~icle ZKiqz~rt Polslcich Artyst~w Plas 5. d~zeworytów z podobiznami przodoll"·
dzieckich oraz produkcj( społecz wych, rozplanowuje się również t) I.ów zorgomzm~alo tv Warszawie l-szą . 1111'011.1: Izydora Dob~ja, Edwarda Szufli·
nej kołchoz.ó w. Wkrótce rejon zazielenienie wsi. Kołchoźnicy za Ogólno·pols! 1 Wystawę Pcntrctów Przo-1 tmv:-T~iego, Ignacego Rajnowskiego, An·
do;.i:nilrów Pracy, bohaterów Pofrl-i Lu- torziego Z,-cha i Swnisla1m Soldka.
czerkaski na Ukrainie ulegnie cał kładają wiejskie parki kultury i
dorcej, bo!tater6w budom:ictu:a socjr1-'\' rr, . . . .
.
.
.
1r rroz111enta otrzymali: Mana Gorekowitemu przeobrażeniu na pód- wypoc:>:ynkn sa.dy owocowe
l 1slJczncgo.
.
.
l.>1nta
::1.
40.000
ora::
Marian
Łaricrtc·
stawie jednolit €go planu architek- skwery na placach, oibsadzają
W
- T )·l'J. ew„-T·1,· Al• e«sl'.JU
1
zer SteIa·
. tych .dm ach. ,rnstol dol>onany
. . ro~· 11·;.„ ]er~.v
drzewami i krzewami ulice i dro
toni-cznego:
c1=1al nr:gro:l w.~rod artysrow b1or(fCJ"Ch nw„-Tr; Tcon D 0 1.- • I · T
N' · l
gi, z:i.1\ładają klomby koło gma· 11d;iał w wys•awie.
•
I ·: ' ,
«J c. .i,. ''.mori rnsro o
Liczne nowe wsie kołchozowe
, .
_. .
I :v:'."· ;!!el:wm!cr ~111~1;~·~, Wanda Wi·
chów instytucji kulturalnych i bu
powstające na
Syberii i w kra·
Nagrotl3 po 50.000 zl. otr_; malr: Ma·, rrr'. r.b, U)"[rnrcl S:l'nmrfrr, l!cm:a Kr::c·
clyn!{ÓW przemysłowych.
jach nadbaltyckich, w republikach
rinn Tryro~e:nrki za portret przor1cm:i· Iw h~. ]•r::y flul'.i!r, Alfo11s - Lo~ow~ki,
zak<P.ikazkich i Azji $.;:odkowej,
Tak oto zaciera się w Związku "ka pracy llenryka I.endla, Miclrnlon·~.',·i, l.Tnrirm. 1'rmtiil i Ilcmrrk IY"oinial.:owsld
w Mołdawii i republik:ich zuwol- R :1'1zicckim pierwszym pań - za portret przeclou:nilw pracy Mich-r· J - po zł. 20.COO.
•
żm1skch, budowanP "'" "" ,.,.,ri,ciu stwie socjalistycznym - odwiecz (NA ZDJECIU - FI~AGMENT 1.or,c•L!\"Of'OJ.Sl.:/EJ ilTSTATr'Y PORTRE
o .i: owe plany
na rćżnicu miedzv miastem a ws:ą.
Tó-:7 I'RZODOWNI KOir' P!ViCrJ.
mieszkalnego tego znanego „koł
<:hozu-milionera", nie odpowiada
ła jego zasłużonej sławie.
Niedawno kołchoźnicy uchwalili rezolu rj ę o całkowitej przebudowie
swojej wsi. Na podstawie opracawanego w Moskwie pr.zez pań
stwowe pracownie architektoniczne projktu rozpoczęto już przebudowę. Za dwa-trzy lata będzie
to prawdziwa wieś socjalistyczna,
z wygodnymi j pięknymi domami
mieszkalnymi,
kh1bem,
szkolą
dziesięcioletnią
przedszkolami i
żłóbkami,
ambulatorium, kliniką
położniczą i td. W <:ałej wsi zainstalowano już oświetlenie elek
tryczne i wo-dociągi.

całkowicie

I

i

I

SZK0LA \-.;'lEJSKA W Dl\-IlTROWCE

awanturnicza strategi.a mogła. wydać
ow()Ce w Siedmiogrodzie. Od p;:ł~wY
grudnia do 13 stycznia 1349, operujiłC
z 8000 żołnierzy przec;w 10.000 gen.
Pach.nera, wyparł go na Bukowinę,
przez co oswobodZił pói:llocną część
Siedmiogrodu. Potem błyakawicznio
przcrzu<:ił się do walki przeciwko po
zostałym oduzfałom
wojsk au.striac.
kich, bijąc je w trzech kolejnych bL
twa.eh, dZięki czemu 20 marca Siedmiogród został cx:zyszczony z nieprzy
jaciola. Prócz laurów WJdza :sem zy.
EkDł sławę
dc,brogo admini.,stratora,
uspclrnjają;::
zadrażnienin.
narcdow:>.
lici.Owe między Węgrami a Rumunami
i Serbami, czym zyskał sobie szczere
przywią.zanie ludncści Siedmicgrodu.
VI kvrietn!iu tego rciku odrzucił Bem
ai:mtę Pnchnera z B:ma.tu m Wołosz
c1yznę. W maju znów podejmuje obro
n~ f:i9dm\ogrodu, r,a, który poncwn.ie
n:tcierali Austrl.acy, wzmeclJicn! tym
razem
pnłl~mi
intcrwoncyjnyc11
wojr.k c~.l"Jkich. Rl.:.zpoirrz~dzając 26
ty~. ·ąca.:.:ci '.Vęgrów wobec 70-tysięcz
n<::j masy wrogów, Bem zdcb~rl s•'t na
i>z;_reg po~unięć dorafaie odparowuj~
cycl!. n~.pći" n'.\jei3dźców. W jednej z
lli';0-;;r z Ęzpt-.:rnt~ w ręku rui.tar{ sam
ua n.ieprzyj,aciela, który właśnie zdeby~ jego art~·lorię, woła.jął;:: „Oddaj.
c·e m:i moje ;:umatyl" Ledwi.c zclcłano
wy;:wać go ~ zn.mętu bitownegJ, Przy
wi~i1ui doń żołnierze uczcili go pie·
sr.czo';!iwą. nazw'}:
„ojczulelt Bem".
,.B<:inLApo", na,:Pis ten w„dnieje po
cl:Vi rlz!eń na cok~fo pcmn'ka Bama
·w JJnc1r.1)c!>:c;o.
VT od7'1"0cie do B~natu otrzyma.! we
ZG.ranie do objęcia naczelnego dowódz
twa.. Jednak \Obe;: zawifici i nieposłns:>eństwa kilku e;onerałów węgier
r.J;i.ch pr.iegrał walną bitwę pod Temr.sv:i.rem (9.VIII 1849). Po nawiąza
<ii.u nl•ładów
kll.pitulacyjnych przez
geu. Gc;:gcya, zw0lcnni1cy dalszej wal
Y.:i :przodcstali się do Turcji. Tam 11C;'.f;,C r.a. rycbł; wcjn;i z ca.ratem, Bem
w~t:}p;l do wojaka tu:rcckieg::-.,
by w
,ierro szcrtg::::h walczyć o wolnotć swo
j~j o'~zy:my.

Wielu cię porzucilo,
rta.-rt:ze twardego ducha.,
lecz j:::m przy tobie został:
ty:i cah ma otucha!

zawiodło

JUŻ zwiq,clł fortuny wieniec,
jedynie Bem pczostał
nasz wierny sprzym' ~ zeniec.

Góry Min,

tłumaczył Staniisław

Ta sł~wa p~~n~, grozy
przypaclb ni w udziii.!o,
bym z toh~ krvt~we pJh
objeżJ:ial wcią:;, zuchwo:lc.

i okazali męstwo,
wobec przem<Jcy wr~ga
nie nam dal los zwycii;-stwo l

Tatu.
Pokonawszy ostatni wąwóz

cztery dni huct:~ły działa,
tam kr..żdą piędź ziemi
obficie krew polała.

\

urwiste otchłanie, gdy przesadzała je Rzeka Zło
tego Piasku,

Wśród tysiąca śnieżnych rozłogów

huczały

M:!Zakną

cztery dh1gie doby
tam bój za.żarty, srogi,
jakie ogląd:i. rzadko
słońce z niebieskiej drogi,

i opadało falując wełniście,

Zimne były mosty z żelaznych łańcuchów ponad strumieniem

a

dni

Trlvał

Góry Wuliangu były już tylko zielonymi kamykami.
Ciepłe były

Po upadku Powstania. Listopadowe
go, Józef Bem, szczery patriota, !Jzumiej111cy dobrze znaczen:e \13r;iun~ęte
go w r. 1830 hasła: „Za waszą i naszą wolność!''
na cdgłos rewolucJi
1848 r. zjawił się naprzód we Lwowie
z Z.'.Lmiarem zorganizowania powstan!a.
w Galicji. Z lclei objąl dowódz·two w
revrolucyjnym Wiedniu, kierując jego
Olb·-oną przed
wojzknmi cc:a!'Skimi,
(26- 31.X 18<18 r.) Ze zdobytego
przez wrogv, · mfa.sta w przebraniu
woźnicy przedrntał si.ę za Dunaj,
do
l'ressburga (az1s .Hratys1awa). lJy1tta.tor węgierski,
Lud.w·k K~flsnth,
chciał mu, powierzyć naczelne d?wód~
two nad armią węgie-s'q. .Jednak
zamach p~stolctowy jednego z emigrantów pcdskich na Bem:i. n,iawnił
bk głęboką różnicę zdań ir.i'1d~:r ge
ne1·ałem, a zwclennikrr.1i
twr1:;-zni:i
odrębnych formacji polskich, że skoń

wu

,

kiedy zdołamy związać potwvrn.

Nikt w Armii Czerwonej nie

Pięciogórze wzn~siło się

udział w spisku pa
wi>lnomulamtwa. naro'dowego wtr'!cony został do więzienia i
osta.tecznla zwolniony z wojska.. Nllr
stępnie wyjechał do Galicji, gdzie w
trosce o za:początkowanie uprzemysło
wienia kraju wydaJ: podręcznik „O
ma.chinach parexwych" (Lwów 1827)
Na wieść o wybuchu Powstania Li
stopadcwego clociera Bem eto Warsza
wY, gdz!e ja.ko major olbjlił dowótlz.
two baterii lekkokonnej. Pod !gania
mi wsławił się l:fa.vzuroiwą sZ3-rżą arty
lerii. Dzięki zastosowaniu tej taktyki
C'calil armię powstaliczą., pobitą pod
O:rLTołęką. Mianowany genera.łem bry
gady, niewiele wskórał przy cbrcnie
Warszawy. Jednak ceniony jako „żoł
I nierz z kl"IV'i i kości", na radzie wojennej w Modlinie, 9 września 1831 ;:,
był jed-yhym z kandydatów do naczcl
nego dcwóclztwa.

1'4iędzy Drewą

Jl
Patrzyliśmy

W 1822 ".'Oku za.

trioty~ym

~ztery

ręce,

Zastanawiam się dzisiaj -

ż)•cie.

D'CW-~•c:a:t

na najwyższym szczycie Sześciogórza

czerwonym sztandarem

'V

Aleksander Pet~fi

kiego Muru.

z

31 lipca 18Hl zginą.I w bitwi'e p od Segeswar wielki poeta węgierski,
Aleksander :ib-etofi.
· Vf bież:i,cym :roku, „roku roczn ie" (150.lecie urodziim Mickiewicza,
150-lecie urodzin Puszkina, 100-1 ecie śmierci Słowaekiego, 100.Jecie
śmierci Chopi.na, 125.Jecie urodzin Ji'ryderyka· Smetany,
150·lecie uro.
d,:-;in Balzaka itd.) obchcdziliśmy uroczyście setn~ rocznicę śmierei Petofiego.
,
.
Nie od rzeczy będzie dodać, iż PetQfi poległ w boju o wolność Wę.
gier ja"kio.„ a.diutant naszego rada ka, żołnierza m!.elkiej sła.wy, a w Ja.
tach 1848 -184!) - wodza rewo! ucyjr.ej a.rm'~ węgierskiej w Siedmio·
gxodzie- gen. Józefa Berna.
związku z powyższym uważa my z.a stosbwne przypomnieć czytelni.
kom postać Bema., na cześć które go A. Petofi nap' sal ?.a.mieszczony ni·
żej w tekście p'ękny wiersz pt. „CZTE3Y DNI HUCZAŁY l>ZIALA"

20.000 li,

Mówię, że nie jesteśmy bohaterami, jeśli nie osiągniemy Wiel-

Stojąc

Józef Zachariasz Bem urodził się
14 marca 1794 roku w Tarnowie. Z
szkół krakotwskich prZeszedł do woj.
ska pci!Bkiego, które właśnie w 1809
roku uwolniło Kraków. Jako poruczn11k artylerii wzią.l udz·fal w 1812 r.
w wa.lknl::h poct Rygą., w 1813 prze.
szedł ciężkie oblężenie Gdatl.ska.
W
olkresie IU'ólestwa Kong-:esoweigo w
stopniu ka.pita.na był wykładowcą Vf
szkole artylerii. W czasie doświad~Zeń
nad raca.mi kongrewsklmi wybuch pre
paratu opalił mu twarz, za.groził utra
tą wzroku. Niebawem raniuny w n">gę podczas pojedynku, okulał na. całe
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Prol. dr. l'łllodzi1nierz Nien1ierko
Kier. Zakł.

Biochemii Inst-ytutu

Biologii Dośw. im M. Nenckiego

Wielki uczony i wielki popularyzator
d . Jan Dembowski - J!!!!ut Piństwnwei Na~rody Naukowej
.

~~~~~~~~~~.....

Pi-of.

kreślone były

Prof. dr Jan Dembowski, z11a komity biolog p1>lski, tegoro<izny
laureat pierwszej Państwowej Nagrody Naukowej, jest do\>.r:ze ma·
111y w świecie naukowym, jak również
wśród
szerokich warstw
społec:i:eństwa. Prof. Demb1>wsk i nale.ży bowiem do tego h i.lll uooonych, którzy dużo czasu i wys.ił ku poświęcają zarówno pracy mysto badawczej, jak i popularyza torskicj, oświatowej i społecznej.
Wiedza prof. Dembo.wskiego, nie tylko czysto biologiczna, lecz
również natury bardziej ogólnej, nabyta i ugruntowmia w C'Jloło
wych ośrodkach naukowyeh rosyjskich i zachoonio - eurO'})ejsklch
jest bardzo pokaźna. Chęć dzielenia się swoją wiedzą ze społee7'eń
trtwem stanowi jego wewnętn: ną potl"llebę. Posiada on pra.wdzłwy
ta.lent PoPUlaryza.torskl. Jego ar tykuly i książki o wysokim poziomie naukowym 11ą niezwykle cl eka.we; czyta się je. jak to się mówi,
Jednym tchem.

zalety jego artykułów i kiem Rady Glównej ::\aukowcj, jc~t
popnlarnych. Jako najbardziej czło11kicm Komi~ji do oprucowa1rn1
znane w3ród nich wymieI11:ić można.: nowych progrnmów naucza111a nauk
„Historia
jednego
pierwotniaka", biologicznych w Szk~·h~ch Wyższych,
,,O istocie ewolucji'', ,,za~ady biolo_ jest czło11kiem Komisji i>opieranlll
gii ,ogólnej", „Psychologia zwierząt", •rwórczości l\aukowcj przy Prezydium
,,Psychologia małp" i inne. Prof, Dem- Rady Ministrów.
bow•ki jest ponadto wspaniałym wyAle i na tym jeszcze nie wyczerpu·
kładowcą.. Jego wykłady uniwersytec_ je się działalność prof. Dembowskiekie zawsze cic~zą. eię wielkim powo· go. Od czasu Kongresu "\\'rocławo.k.1e_
dzeniem wśród młodzieży.
go bierze on czynny udział w walce
rof. Dembowski bardzo często wy- o pokój. Jest członkiem Pol~kiego Ko·
gla~za odczyty publiczne i urzą_ mitetu Obrońców Pokoju i jako przedNi~?'I\% w m&łycll mJa8łf'CIZkach 1 we wsla.ch podor.as wfęk&zych Ul'OC2;ydza całe cykle wykładów, poświęco· stawicie! Polski udaje się do Paryża
stości spotkać mołna fotografów, do koou~ch zdJę6 licznie ~Ił'"
rodzony 26 grudnia 1889 roku Do6wiad!lzlllnej im. M. Nenckiego, któ nych teoriom biologicznym autorów na Kongres Obrońców Pokoju. W wy_
cycb się arna.torów utrwalenia l!'Wej połłoblmy. lob ap&l'&ły budzą ozęw Petersburgu Jan Dembow- ry dzięki wysiłkom grona jego przed- radzieckich. Prof. Dembowski bierze głaszanych przemówieniach potrafi w
sto ulumienie swym WYailądem, rd:yt wśród tych małomiasteczkowyab
sk! kończy w roku 1912 studia na wojennych pr1teowni.k6w zorgani.zowa_ ponadto żywy udział w eprawnch or- ~poRób niezwykle trafny przedstawić
fotografów nie brak wynalwiców•&a mouków, którzy swój wa.rtizta.t pra•
wydziale przyrodnic.z ym tamtejsze- ny został w Lodzi w latach 19-~5--JG. ganizacji nauki w Po!Me. Jest człon_ rolę uczonr(io w walce o pokój.
<lY wykonali sami według swego własnego pomysłu.
go Uruiwersytetu :. przez na&tępne W ten sposób profesor Dembowski
~~_:__~..:._~~_:___:.:._~~.:.:_::.:.:..:.::=::-=:::_:.:.==~_:_:_:.~~:..._;;__;.~--------po·
dwa lata pracuje, jako asystent Za- wrnca do phtcówki, z którą. związau„·
kładu Zoologii. W roku 1918 przybyły początki jego kariery naukowej.
jeżdża do kraju i w roku 1920 uzyorobek nauko'"Y prof. Dembowskieskuje stopień doktora filO!Zofii na
go dotyezy różnorodnych zagad_
Uniwersytec:e Warszawskim.
W
dwa lata później habil:tuje się, ja- niefi biologicznych, przy czym główne
ko docent zoologii tegoż Uniwersy- j<'go zainter<'ąowania są skierowane na
zwierzęta niższe, bezkręgowe. Ulubio·
tetu.
nym obiektem badań od początkt\w jeW roku 1918 rozpoczyna pracę w go dzialnl11ości naukowej i do chwHi
powstającym właśnie wówczas In.sty obecnej
jest w~·moczek, pantofelek,
tucie Biologi: Doświadczalnej im. ledwo do8trzegalny golym okiem jed_
W Zarządzie 1,6dzkim Zl\lP ruch. ż;vna łtld1.k1t przeciw drm\~·nie gości), cielem i wła§nie sprawy oświaty leżą. C\U!kich zmierzają, do ogn.:niczenia nie
Nenck'.ego, początkowo jako asy- nokomórkowy organizm.
Zre~ztą. nie ma, się czemu dzildć„ przy· która za kończyła się ~wycięstwclll go- mu szczególnie na sercu.
tylko naszych możliwości wyższego
stent Zakładu Biologii Ogólnej, a na
jechali tu bowiem gośf'ie - i to nio_ ści - śniadanie.
- Przebywam jnż kilka dni w Pol- kRztałcenia, lerz na w·et zdob~·cia el&!'tępnie w latach 1927-1933 j1ako
Wszech~tronne poznanie tych drob· codzienni. ZP>p6ł ait.vstyczn:v z IIIadaWłnśaie prn:v śniadaniu
zastajemy sce, b,lłem w Gnieźnie, \Varsza,vie a mentarnej nauki czytania i pisania.
kierownik nowoutworzonego Zakła nych istot daje możność najbardzirj
du Morfologii Dośw:adczalnej tegoż bezpo~rcdn;ego zetkni~cia siQ ze zja- ga"kaTU. pr7.rd,;t~rn ióel młodzieży se· wesol<! gJ"Omadkę. Obecność kilku 1lu· obecnie jestem w Łodzi. Widziałem
ne'.{alcz.1·k ornz ;jetlr11 Yietnamcz~·k.
- :Mówicie o pogodnych d.deci,nch 111a<'z.'' umoY.liwia porozumienie i roz- wszf?clzie wiele dzie<'i pogoduyth, u·
Instytutu. W tym samym czasie, w
wi~kami żyriow:nni w ich jak gdyny
dodaje ueze,tnik madagaskarskiego ze
śmie,~hnii:tyth,
Nlpotz~ wająry< Il
po
111owct tot'?.)' ~ię 7.ywo.
przeciągu lat kilkunastu. jest jedno
'l.'ow.
Wojci!'cltow,ki.
wiceprzewod·
pierwotnej. w rzerzywistości zaś jak_
• -aj-tar,z~- z grup~·. 26·lelni przed- prac:v w szkole. U nas w kraju mamy spolu pieśni i tańca, Blai~e Rnbe•11n_
cześn'.e profesorem Wolnej Wsz<>chnirzacY Zarz:irlu Vidzkiego z~rP, Unicy Polskiej. W roku 1934 Profe::or żeż skornplikowanrj formie.
prze,;n;ie i RP~clC'l'Znit> czn1i honory stawiciel Senegalu, Gu eye .A hdoula \'e 87 procent analfabetów. Duże miasto d('rata1111. - .\ j:i warn pornem, że i
Dembo\\'ski otrzymuje katrdrę B;oDakar, liczące 250 tysięcy mieszkań.. mnie i moich kolegln~ na,ibardzicj u·
Jak piszP. JH"Of. Dembowski w jrdn-:-,j goxpodarza dornu. Kłopotów nie rna za - ~rkrl'tarz g<'ncralny partii drmokra
logii Ogólnej na un:wersylecie Wiwirle, gd:--ż go8<·iP rzu,ją sit;>. j:.:k u sie· tyeznl'j w Dakarze, ma wi<'lc do po- ców, po~iada zaledwie 10 szk~ł, a co· derz.d entuzjazm praey i zapał CRze
swych
k,;iążek, „pantofelek mie~~1
leńskim i przenosi s:ę do Wilna.
raz to novre zarządzenia. władz fran. ł!'go ~połf'ez~f1st ·,1·a pol~1deg-o. Porn~·śL
w sobie w.· zystkir podstawo1Ye zaga:l· bie w domu. Po partii siatkciwki ( drn wir<l7rnja. Jr,t on z zawoilu !Hln"z~-cie - '\Y11r,zawa, to m;a~t.o WTraRta
W czasie $WOiei naukowej dzia- nicnia życia''. 'V jednej drobnPj koZ gruzów. Dla nas tPn twórczy •Z?pał,
łalności przedwojennej wielokrotnie m6rcc, zachodzą. jednocześnie olJok SH'jaki widzimy tu, w Polsce i jaki wi·
bie
niezliczone
i
niezmiernie
skomph·
wyjeżdża na stud:a za>{ranicq, pradzieliśrn.'· w CzPcho~lowa('ji,
.ie't niecując na stacjach biologicznych : w kowane procesy. Komórka ta fonkc,io~
zuan;-·. obc„,·, lecz zrozumiał~· i·ówno_
różnych __zakładach naukowyr.h
w nuje przy tym, jako harmonijua Pa_
cześnic.
:ren zapal nie powstaje wyZSRR. Stanach Zjedn'.lczonych, we !ość, z~chowu,i :1c się, jak bardzo zło
łącznie z cech narodowych. lecz. rów.
żony organizm.
Włoszech, Austrii i Francji.
kulturalno - oti"·i:1to1
'\\'„zora.i. w ~al i tPutru „~frlodrnm·'. ko 111 i·i•' kulturn]n') po«ztzr~•il11y1·h
oparty o. u- llież z warunków, w jakich żyje na_
-0dczas wojny, w roku 1944 prof.
To
zaehowanil'
się piprn·otniak,iw i \\„ g1?.:u·!1u Okr~;:!lHY<' j Rad5„ Zw1ązktlw klad„~1· pnHy. Kuni't'rC'11tja 110,;ila cha_ .·hwal~· 1I Kong~rsu. Zwi:izku1\" %awo_ ród. \Yy. Pola<'y, butlnjPcie fundamen·
De!11bow~ki przyjeżdża do Moty 'ocjalizrnu, stąd wa,za radość i en_
skwy, gdzie pracuje naukowo w In- ich reagowanie na różne hod~ce świa Za~n„Jo"·y„h, odhyh ~ię ku11for<'n•",j'I. raktcr ogól11owojcwódzki i dlatt•go po- rlowyt·h, .wygłosił w1'.'PJ1r':ewo~mtzą1·y tuz,inzm. :.\lilą. ga~Y~dę przerywa głos
ta
zewnęt.rznego
b;.-ło
~i:ich
przedmiotem
ona
ogromne
wie
zuaczcnie
dla
oCentralneJ Rndy Zw1ązkow Za.wodo·
poś1> ii;„omi
zagarl11ir·11io111 pracy kuL
stytucie
Biologi: Do~w;adrzalnej
klakoonu samochodow<'go.
Akademii Nauk Lekarskich. Jedno- loletnich, bardzo ciekavrych badań pro turnlno-0811 iatowej. prowadzonej przez ~rodk1)w przc,m~«lo"-yd1 woje\v6tlzt "a wych, tow. ćwik. . \V .refera6e swym
Wyniki tych Z"iFki Z:modowc' i świetlice fabryc~ !lld;r,kiego, prowadn)ry"h pracę knltu_ tow. Cw1~ zapą"W1edzinł roz~ocz.ęcie
- }fa~i zRgranicwi koledzy - tiu_
cześnie obejmuje stanowisko atta- fc•ora Dembowskiego.
ralrH»Ob\\ ia to\\· a, dla Oddziałów Z" iąz przez Związki Zawodowe potęzneJ O· maczy t.ow. 'Wojciechowski che do spraw nauki w Ambasadzie badań oglaszane w jrzyku polskim ne oraz terenowe.
jadą do
kow,·ch, 'l 11~\\'<'t dla świPtlic wu•.1- fPn~ywy kulturalnej, mającrj na celu Tomatizowa Mazowi?ckiPgo, Rby wz1ąc
R. P. Praca na tym stanowisku da.i e i obcych •ą. dobrze znane w~zystkim
Udział w konf<•J'('ll<',ji wzięli:
rpfi'_ skitii, gdyi: na koafcrcncji tej byJy wychowanie no.wego
mu możność bezpośredn:ego zetkn:ę specjalistom zarówno w Europie, jak i
<'zlO'\iPka w. PoL ndział w wiecu młodzieżowym załogi
cia się ze sprawami organizacji na- w Amer~·cc. Nazwiskoaprof. Dembo\v_ rent·i kultmal110 o{rniatowi Odd , ·m· poruszane niw nirż zagadnienia ws pól_ <c:, wychowamc nowrgo l'okolcm~ l.u- ?Zl'JG Nr 3.
Związko,Yych, kiC'rownic.~' ś"-ietlit fauki i możliwość WS'Póldziałania w skiego je~t rz•:-to cyto,nrne w podsta·
lJl'a"Y. ś1,· irtlic i zespołów fabryczn~·ch 1lz1 wolnych - butlow111tzy('h SOC'Jahz·
przecl.„tn \\ iciclc 'Y.\-dLia1u
- Szczęśliwej drogi, przyjemnej za·
zhliżen'u kulturalnym naszego kra- wo"·ych dziełac·h literatury światowej, br~· tz11yc:h,
z zc~polami wi<·j~kirni.
11111.
Oświaty
i
Kultnry
%~rządu
::\[irjskie_
liawy - życzymy chórem.
ju ze Zw:ązkiem Radzieckim. Wy- poświęconej tej dziedzini11 biologii.
Referat rnsadniczv o zadaniach
go, przrd,ta\Yiciele organizarji spolecz
Kad referatrm tow. Cwika rozwinę_
nHciem tego są liczne odczyty radio
W: 6cimy Lódź . (Jj.„;wr.Qci~y do
le praca OZ}'41to naukovra profesora nych, dzialncze kulturalno-oświatowi i Związków Zawodowych na. odcinku Ja. "ię bardzo żywa dy~lrn~ja. Dy~ku
we o nauce radzieckiej dla słucha
woła łamaną. polszczyzną.
Dembowskiego,
polegająca na eks
tanci dzielili się z zebranymi s"·ym1 Łodzi)
czy palskich ! o nauce polskiej dla
Senegalczyk.
perymentnch biologicznych oraz na. pi, słuchaczy radzieckich.
doświadczeniami, wskazując na braki
J
saniu dzieł specjalnych, któr:vch uks_
w dot~·chcza ~wej
Qj gracv . k~ltu alnoDłuiro 11ome"1Taly z !W a ~
W listopadT.ie 1 !l47 roku powraca do\ zał się szereg, stanowi tvlko Clzęść
01hviatowej i sposoby uoumęc1a. ich.
na.nie białe ehu~teczki.
kraju i ohejmuje stanowisko profeso- , dziafalności te~o uczonego." Nie mniej
Dokładne sprawozdanie z konferen_
A wieczorem, w Łodzi, równie dłu_
ra zwyczajnego ua Uniwers~-tecie Łóilz ważna jest jego działalność pedago- Uczniowie
cji wraz z streszczeniem referatu tow. go oklaskh..-ała. występy zespołu mada.P, Szkoły Tecbn.-Przemysłowe;
kim oraz dyrektora Inqtytutu Biologii giczna i popularyzatorska. ·wyżej podpodamy w jednym z najbliż ga•kar~k'ego zebrana na wiecu mło•
nie zmarnu~ą wakacyjnych wywczasów ćwika
dzież łódzka.
szych numerów. (K.)
R. Sch.
Uczniowie Państwowej Szkoły cę umysłową nad tymi przedmlo
Wiedza zdobyczą prostych ludzi
Techniczno-Przemysłowej w Ło- tarni które sprawiały nam naJ..:..;.:.;,_:;..
....;
...;
dZ:., spędzający ferie wakacyjne w:ęc~j trudności w szkole i pod
na kolonii szkolnej w piastow- tym względem korzystamy z
skiej ziemi pomorskiej przesyła- chętnej pomocy naszych profeją za pośrednictwem „Głosu" po sorów i starszych kolegów.
W okres~e władzy radzieckiej pod rosjanem, specjaln:e przybyła z; Ery
.zdrowienia i
wyrazy pamięc:
Wzięliśmy w swe ręce przygoWielu pracowników zakładów i_ in_ dalszym ciągu drogę do miej~ca. pracy
niósł się bardzo poziom kulturalny
wania dla zapozmania się z pracą uswym Rodzicom, rodzeństwu i towanie obchodu święta 22 lipst~'tucji łódzkich wobce braku mies~- przebywa.ią. pieszo.
wsi kołchozowej. Mnożą s'.ę szeregi czonego kołchoźnika. ;Rozprawa naukolegom.
ca. W udekorowanym Czaplinku
kań w mieście osiedltło się w okoli·
Zvrrncamy się przeto tą. drogą do
kołchożnik&w,
kształcących się
w
„Donosimy Wam, drodzy nasi, odbył się capstrzyk, a nka dbois~u
cach podmiejskich.
wyższych
zakładach
naukowych. kowa M'.rdzojana oparta jest na dlu
miarodajnych czynników i d;nekc.ii
goletniej pracy doświadczalnej nad
że nie tracimy czasu na jałowe zawody sportowe i
a a em1a,
Niedawno
pracown:k
kołchozu
PKS-u, aby sprawę rozpatrzyły i udu_
wyhodowaniem OZJimej pszen'.cy w
próżniactwo, lee.z wypełniamy go wieczorem zaś wesoła zabawa
Wieś N'owosolna
je8t właśnie jed_
we
wsi
Karczachpiur w
Restępniły mieszkańcom Xo"·osolnej kowarunkach
wysokogórskich.
Mirdzo
pracą społeczną, nauką ; wypo- w Domu Ludowym; w tym wszy
nvm
z
takich
skupi~k.
Znajduje
się
publice Ormi ai'lskiej, S. Mirdzojan,
rzystanie z komunikacji.
czyn.idem. Doprowadziliśmy do stk:m braliśmy żywy udział.
o~a jednak o tyle w gorszej sytu.acji.
który ukońct}yl Instytut Roln.:czy, janowi udało s!ę uzyskać nowy gaCzytelnicy „Głosu''
tunek
pszenicy
bardziej
odpornej
porządku
zapuszcu
ną
plażę
w
Prócz
tego
plażujemy,
kąpieże
nie
poEiada
żadnego
poląezema
z
napisał dysertację na temat: „Wy(nnzwieka znane redakcji).
n.a
nu:ozy.
Jesienią
roku
ub.
zasiano
Czaplinku,
przygotowaliśmy
do
mv
się
i
żeglujemy
pod
opieką
miastem.
Kursują.
tu
wprawdzie
samosokogórskie rejony Armenii".
tym samym gatunkiem pszen:cy
użytku tutejsze boisko, wyzna- naszych wychowawców.
chody PKS-u, łączące. Łódź z B.rze.zL Nasi korespondenci piszą
Grup.a uczonych na czele z dyrek- 15 ha g·runtów, położonych na wyczyliśmy miejsca kąpielowe w je
Mamy świadomość, że rozsądnami, nie wiadomo Jednak z Jakich
_
•
--torem Instytutu Rolniczego, Marki- sokości 2.500 m. Zapowiada się doziorzeDrawsko dla siebie:: swych ne wykorzystanie czasu dwumieprzyczyn samochody t~ w.rannyc~ go-1
skonały urodzaj. Kołchoźnicy zb!orą
młodszych kolegów z sąsiednich sięcznych wakacji, doda nam sił
stlozlinn:Jc·h nie zatrzymUJQ. się. w l\owo.-.
zespoły
co najmniej po 24 centnary zboża z
obozów oraz zelektryfikowaliśmy i pr.zygotuje do jeszcze sumien,
il
Szkoła Pracy
1
ha.
budynki, wyznaczone nam przez n:eiszego spełniania obowiązków,
·
k"lk
1
t
h
t
c
i
1 ·a no ny~
.
·
·
hl1mo
in. enven J
Za przykładem chluby na.•zych ze.TUR i L
Wkrótce pracOIW'll.ik kołchozu S.
władze do zamieszkarua.
oczekujących
nas w naJ'bl'1zszym
mienkańców
oraz ośw1adczema
dyrek·
„
:
.
.
. .
Mkdzojan będzlie bronił swej dyser
Nie zaniedbujemy także nauk: roku szkolnym".
tora l'KS~u, że samochody będą za_ kładów - :Maru Terp1lakoweJ i JeJ
Szkoła Pracy Społecznej TUR i L
i czytelnictwa. Po kilka godzin
·wasi synowie, bracia
trz~·rnywaly się, sytuaf'ja nie u!Pgła zespolu, kroczy dziś cała załoga. „ba_
w Łodzi zawiadamia, że V (ostatni) tac.ii na pos.!edzeniu Rady Naukow tygodniu poświęcamy na prai knlcdzy z PSTP
pppra wie i mie8zkańcy _· owo,olnt>j w wełnianej 17 -tki''. Nie ma w zakla..
turnus kur8u przygotowawczego do eg w:ej Instybutu Rolniczego w Erywazaminu wstępnego na pierwszy se- n~~iu~·;._--------------~======:.;;;========;:;:;;;;;:.;;:==;;;;;;;=;;;;;;;~-;.;~·,;;;-,;;;-~-,;;;-...;,·-;;;;.;,·,;;;;:;;.;-;;,-;;;;;;;;;;;.;.-~----------------- dzie na~zym (kaczki. która nie prag_
mestr Tozpoczille się we wtorek, dnia
ści miejsca brz,mi dobrze, co
nf,'.łaby należeć do zespołu jakościowe·
Badając
dzieje
muzyki
polskiej,
Występy
Sląskiej
w
Teatrze WP
16 sierpnia o godz. 17-ej.
należy zapisać na dobro kapela zwłaszcza muzykli. operowej,
go.
Dlatego też rnch w~półzawodnic
mistrza Jerzego Sillicha (czytaj
Informacje i zapisy w Sekretariamus:my dojść do wniosku, ie
twa. jakościowPgo zatacza u nas coraz
Silicza).
Moniuszko w d~ed?Jinie kultury
cie przy ul. Skorupki 6_8, w godzinach
,,
A teraz kilka słów o wykoszerHe kręgi. Do · tr,i pory mamy zorod 15 do 17, telefon 153-30.
muz_Ycznej 1;1oł?zył podobne za-opera w 4 aktach St. Moniuszki-Libretto Wł.Wolskiego
nawcach: solistach i o całym zesługi u nas, Jalkie np. na polu czy
ganizowanych 35 ze~połów jakościo_
spole.
telnictwa i literatury posiada„.
razem tej jego walki o polskość
sokim
poziomie artystycznym.
wy<'h,
a. liczba ich w najbliższym już
Kras.zews.kii. Jak Kraszewski w
w muzyce stała się opera „HalOkoliczność, .!:e widown;a Teatru
Na pierwszy plan wysunął się
swo~m czasie nauczył i przyzwycza~ie
z całą pewnością. podwoi się.
ka", która doczekała się zaszczyt
Wojska Polskiego jest dla opery
Lesław F:ntze. Jego Jontek - to
czaił polskie społeczeństwo
do
inego miana „opery narodowej".
za SZCZUpła, że W Ch'Nilach więk
była żywa postać
Trzeba przyznać, że poc zątki orgaudręczonego
czytania dzieł autorów polskichNa l:hretto „Halki" patrz.ano
szego nasilenia
dynamicznego
m:łością dla Halki młodego góZakończenie VII losowania
nizo"ania zr~połów jakościo"·ych napodobnie twórczość Moniuszki
raczej powierzchownie, tymczachórów i orkiestry zdaje się, że
rala. Wokalnie przekonywujący
obligacji PPOK
stręczały
wiele trudności, w:·wołJ'l"a·
zainteresowała społeczeństwo poi
sem jest ono wykładnikiem bezpo prostu rozsadzają śdany tego
słuchacza o tym. że ma nie tylko
skie, w wliększym, niż dotąd
W ::\rinisterstwi.e Skarbu zakończono
warunkowo pastępowych pogląteatru muzyka .:. śpiew, niie przenyt•h nie z dec~· dowanym a nieraz nie_
piękny i silny głos, ale że i śpie
stopn:u, muzyką rodzimą, polską
dów autora libretta na ówczelosowanie wszystkich emisji obligacji
szkadza bynajmniej widowni w
wać potrafi. Chwilam: zdobywał
przychylnym stanowi~kiem niektórych
muzyką ludową i narodową.
sny układ społeczny. RO!Zgrywają
odbiorze silnvch wraż~ń.
Premiowej Pożyczki Odbudowy Kraju
inę na porywające akcenty drakierowników. Ale to na s iczęście naŚwiadomym celem twórczości
cą s·ię akcję podobało się umieZespól Opery Sląskiej zajmuje
n aratę, przypadającą do wykupu 15
matyczne, za które wjdown'.a da
Moniuszk>i była bowiem służba
ścić Wł. Wolskiemu w polskkh
leży już do prze~złości.
ustaloną pisaliśmy już o tym
października
19-!9 r. Wylosowanych.
t-ąła
go gorącymi oklaskamd
narodowi - gorący, choć może
górach i wśród góral"., ale równie
-przodującą pozycję wśród scen
p.rzy otwartej kurtynie - zwłasz
zos tało 54 tysiące obligacji oraz 9 ty_
Również młod zież naszych zakładów
nie „buntowniczy" patriotyzm
dobrze d?Jiać się to mogło w ka żoperowych w kraju. Obecnie uzu
cza po arii „Szumią jodły", któ~ięcy premii, na ~mnę 72 milionów zło·
nie
pozo~tala w tyle.
Młodzieżowcy
wielkiego
kompozytora
dyk_towal
de.i
innej
miejscowości,
gdzie
ist
pełnić
wypada wypowliedziane
l"ą musiał b:sować. Partię tytutych.
mu tQ, co sam nazywa „tworczoniała ta sama sytuacja: szlachzorganizowali 5 zespołów najwyższej
już na ten temat uwag: relacją
tową śpie1Wała Jadwiga Lacheśc:ą dla domowego użytku". Zna
cie - pan i chłop - niewolin.:k. ·z otwarcia miesiąca gościnnycp
Najwyższe premie padły na. nastę_
tówna. Była to kreacja na ogól
jakości i trzy zespoły oszczędnościowe.
CtZ.Y to, iż tworzył nie na „pokaz",
Dlacrego WłodzMnierz Wolskli. wy
występów opery w Łodzj.
Saiłi.
udana, n'.emnie.i wydaje się, że
pujące obligacje:
).famy
obecnie łącznie 40 brygad janie „dla zabawy", a właśnie dla
brał właśnie obszar gór? Odpopomysł „rozbicia" akcji I
aktu
rola Halki nie odpowiada je; tak
Po 500.000 zł - seria 7613 obligacja
Polski,
na
użytek
polskiego
sipokośtiowych, ale praca nasza. na odcin·
wiedz.ieć
na
to
trudno,
ale
nasuna
cztery
odsłony
jest
bardzo
ap.,
jak
Tosca,
w
które.i
wystę
19, seria 12034 obligacja 38, sena
łeczeństwa! W ten sposób Mowa się pewne przypuszczenie: w
szczęśliwy, gdyż lepiej wyjaśnia
;>owała w Łodzi przed 3 laty, a
ku popularyzacji współzawodnictwa
2167:5 obligacja 24, seria 33005 obli·
n:!us2'!ko torował d~gę rewo!~pierwszej połoW,.e, a ściślej, ku
dalszy ciąg akcj:. Nikomu z re- w której była doskonała. Stolnik
gacja 26, seria 42-130 obligacja 36, se_
nie ustaje, a naczelnym. hasłem wszy_
cyjnej muzyce Chopma, o ktokońcowi drugiej ćWlierci ubiegłeżyserów dotychczas nie wpadlo
:VIaj<.1ka - stylowy, a to wielka
ria 7914 obligacja. 37, seria. 17180 obhrym wyrażał , się zawsze z najstkich
istniejących zespołów organizago stulecia zaczęto s.ię interesoto do głowy. Dopiero po 10.0 la"JOchwała. Janusz w wykonan:u
ga.cja 36, seria 255066 obligacja 38,
plomienniejszym
entuzjazmem
wać Tatrami i zamieszlmjącym
tach żywota na scenie, ten I akt
cji
podstawowej
i Ligi Kobiet jest,
R.
Fabińskiego:
głosowo
bez
zaseria J8152 obligacja 17.
słowami: „Cóż m!. mówjć o Choje ludem. Zan:m Tytus Chałubiń
opery jakoś staje S<ię więcej zronmtu, scenicznie bez; dostate<'zaby wcią.gnąć do zespołów jakościo
piLnie, dla k·tórego uwielbienie
ski
ostatecznie
odk;rył" Zakopazumiały dla publiczności. Zasłu
nego wyrazu. Charakteryu ·jR
r Po 200.000 złotych seria 4980 obli
wych i o~ zc1.i:dnościowych wszystkich
moje nie ma granic!"
ne, już o wi~le lat wcześniej
ga to Adama Th\b<>sza, reżysera
;iostaoi - n:edobra. Zosia pełna
gacja. 4, seria 14241 oblig. 40, s.ena,
Walkę z.e stanem. jaki zasiał
„pionierem"
gór
był np. p.isa~
„Halki".
pracovrników - począwszy od robot·
wdzięku
i
mila.
Chóry,
należy
26040 obligacja 3, seria 32923 obhga_
w Polsce w dz<iedzinie muzyki wo
tej miary, co ~weryn G<>szczyn' Strona dekoracyjna, zwłaszcza
podkreślić, śpiewają bardzo wynika podwórzowego poprzez załogę p1·0
cja 14 seria 44344 obligacja. 32, sena
kalnej
prowadził
Mon:usziko
ski
w niektórych obrazach, u.;.praraźn:e, poruszają się żywo. Znać
s321 ~bliO'acja
28, ~eria 166227 oblig.
duk<'.".inę.
do kicrownict-wa technicz_
0
przez całe żyoie. I w walce tej
wiedl:wfa tę doskonałą opinię.
w zespole kult dykcji. To pew· 35, seria 288i0 oblgiacja 20, sena
nl'go wl;irzni~.
jednakim orężem była pieśń: np.
Przedstawienie „Halki", jak:e
którą jako scenograf operowy po
nie rezultaty mozolnej pre ·
39556 obligacja. 25.
.
„Prząśniczka" lub „Pieśń wojenzademonstrowała nam
bawiąca
Gen~wefa. Dymowska
siada tak wybitny w te.i dz.iedziZbigniewa L:pczyńskiego. Bale t
Prócz tego wylosowano 36 prem.n
na", czy któraś z licznych jego
na występach gościnnych w Ło
nie mistrz, jak Stanisław Jarocdebry.
korespondent fabr:;czny „Głosu"
»o 100 tysiecy zł i wiele innych.
o"Oer. Najdoslronalszym atoli wydti Opera Sląska - stoi na WYki. Orkiestra - mimo szczupłolfolesław Busiakiewicz
z PZPB Nr 17
k~iążek

p

U

N ie codzien n i

D

goście

I

I=--Z_A_l_r___;;:;q;,___h_i_-_ _
d_o_L_o__z_._i

Zaimujqca pogawędka w Zarządzie Łódzkim ZMP
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Interpelacie
naszvch C zyte/ników

Rozprawa naukowa pracownika kołchozu

Nowosolna bez komunikacji

Org(lOIZUJemy

1"ako"csowe

Spoi.

I

Opery

ff A L K A''

Kto wygrał?

• '*

u

robotników w u

-0--

WAżNIEJSZE TELEFONY
Straż Pożarna

10-72
Pogotowie lekarskie - nocne, ul.
Stalina 45, tel. 15-87
Szpital Sw. Trójcy 10-70.
-0--

KI N A
Kino „Bałtyk" wyświetla film
prod. francuskiej pt. „Kulisy ringu".
Kino „Polonia" wyświetla film
pt.: „Wielka Nagroda".
Adres Redakcji:
Piotrków, Al. 3 Maja 4. Interesantów przyjmuje się codziennie
(prócz niedziel i świąt) od godz. 15
do godz. 18.
-<>Rozdzielnia „Głosu Piotrkowskiego", ul. Słowackiego Nr 26.
Tel. 15-40.

t' ! U f l< t\ U \v ::,

W niedawno upaństwowionej
Fabryce Beczek (dawniej Kopydłowskiego) odbyła
się pierwsza
narada techniczno-wytwórcza robotników. A było nad czym radzić.
Dawniejszy właściciel tej fabryki
więcej myślał o nabiciu własnej
kieszeni, niż o U1')prawieniu metod
produkcji, o podniesieniu higieny
i bezpieczeństwa pracy, stąd też
znaczne braki i niedociągnięcia.
Zebranie zagaił tow. Wieczorek, kt.óry przedstawił zebranym
korzyści wypływające ze zwoły
wania podobnych narad. W nastę
pnym punkcie porządku dziennego
zabrał głos kierown,ik wytwórni
ob. Blachowicz, który przedstawił
zebranym robotnikom obecny stan
wytwórni.
- Pom·mo, że wytwórnia nasza - oznajmił - jest niedawno
upaństwowiona i nie ma należycie
opracowanego systemu pracy, nie
~prowadzono bowiem dotychczas
Jeszcze planowania, to jednak,
dzięki Wasze..} amb:cji i wysiłkom
wszystkie zamówienia wyikonywa
ne są sprawnie i bez opóźnień. Poważną przeszkodą w dotychczasowej naszej pracy była nieregularna dostawa surowca. Obecnie iednak problem ten został rozwiązany Dyrekcja Lac;ów Państwowych
przyznała nam 650 metrów kubicz
nych dębiny, które w najlbliższym
czasie zostaną sprowadzone na teren fabryki. Otrzymany surowiec
umożliwi nam zwiększenie pro<l.u1
k
cji j przystąp:enie do współzawod
nictwa pracy.
Najbliższym naszym zadaniem
jest, śladem innych zakładów
przystąpi.ć do systematycznego o~
szczędzania. Należy zwrócić uwa-

i

i\. l

a wytwórcza

Pierwsz. n

Kronika Piotrkowa

KOMU WINSZUJEMY
Nledziela, dnia 7 sierpnia 1949 r.
Dziś: Kajetana

L U ~

aństwowionej

gę na poniewierający się po placu
surow:ec. Do tej pory bowiem na
naszym terenie znajduje się wiele
porozrzucanych desek, klepek i
i1nnych części składowych, potrzebnych do produkcji beczek. O ile
w najlbliższych dniach .przystąpimy do uporziądkowania terenu i
posegregowania
porozrzucanego

Fabryce Beczek

materiału, odniesiemy z tego dwo
jakie korzyści. Po pierwsze oczyścimy

plac, po drugie zaoszczędzi
my znaczne ilości cennego dziś
surowca.
W dysku&ji zabrał głos pracownik wytwórni tow. Remisz, który
zwróc] uwagę swym współtowa
rzyszom pracy na należyte wyko-

I

Dobrze pra.cuiq Ztv1P- owcy
H'

Gorzkowicach

Wiejskie Koło ZMP w Gorzkowicach należy do najlepiej zorga~
nlzowanych na terenie powiatu
piotrkowskiego. W dużej mierze
~awdzięczać to należy ścisłej łącznośc:, jakie Koło to utrzymuje
z Powiatowym Zarządem ZMP.
Na szczególną uwagę zasługuje
życie świetLcy. Mieści się ona w
.
.

rzystanie energii elektrycznej. Czę
sto zdarza się u nas - powiediział
on - że podczas przerw w produkcji nie wyłącza się silników
elektrycznych. Powoduje to n·epotrzebne zużycie energii elektrycznej, za którą jednak trzeba pła
cić. Przystępując do systemu osż
ozędnościowego
musimy przede
wszystkim zwrócić na ten fakt
uwagę.

W dalszym ciągu narady pracow
nicy chcąc odrobić zaległości, jakie mają w stosunku do innych
państwowych zakładów pracy; postanowiM przystąipi.ć natychmiast
do z:biorowego w&półzawodnictwa
pracy.
Przed załogą wytwórni stoją
poważne zadania. Spodziewać się
jednak należy, że dzięki ambicji
i \\.)'tężonej pracy, w szybkim czasie wyrównają dystans, jaki ich
dzieli od innych za'kładów pracy.

Pracownicy Fabryki Sklej~k
w Domiechowicach
W ramach łączności ze wsią
fabryki Sklejek w Piotrkowie udała się przed paru chria
mi do gromady Domiechowice,
należącej
do gminy Bełchatów.
Robotnicy przepro\"adzili remonty maszyn rolniczych, znajduittcych się w tamtejszym ośroc,.. '
maszynowym.
Przeprowadzono
także liczne remonty narzędzi rol
niczych u poszczególnych mało i
średniorolnych gospodarzy.
Jak nas informują, pracownicy
fabryki Sklejek mają zamiar bardziej n;ż dotychczas zacieśnić łącz
nosc ze wsią, zwłaszcza, iż wieś
Domiechowice zamieszkują przeważnie ·biedni chłopi, którzy n ie
mogą sobie pozwolić na remont
nawet najbardziej potrzebnych
narzędzi rolniczych.
Oprócz napraw narzędzi i maszyn robotnicy
postanowili również zwrócić uwa
gę na podniesienie poziomu uświa
domienia tamtejszych mało i śre
dniorolnych chłopów.
(K. M.)
załoga

mów, lecz naprawdę wartościowych. Pomyślnie także i:ozwija się
życie artystyczne. Sekcja dramatyczna już niejednokrotnie wystę
powała
ze swoim repertuarem
ciesząc s'ę dużym
powodzeniem
wśród miejscowego społecreństwa.
Obecnie zaczyna się również rozwijać życie sportowe.
Oprócz pracy organizacyjnej o.b~dynku Ur~ędu Gmmn~g~. Dzię- raz kulturalnej członkowie koła
ki_ .do~onałemu_ w~osazen1u roz- żywo interesują si ę zagadnieni'ami
w Ja się tutaj zyc1e kultuTalno - gospodarczymi. Należycie rozwioświatowe. Parę razy- w tygodniu jają na terenie gminy akcję „H",
rozprowadzają
wygłaszane są pogadanki na te- poma~ają chłopom w pracach żnimaty ideologiczne. Dużym powo- wnych itp. Organizują także odCoraz bardz:ej wzrastająca sto- ły w ciągu ostatniego miesiąca o~
dze~iem cieszy się b"bliptel.{a, acz-I czyty i pogadanki dla m:ejsco- pa życiowa ludzi pracy zaznacza koło 3 ton drożdży otrzymanych
kol"1ek składa s ę z niewielu to- wych gospodarzy.
się poważnym zwiększeniem kon- za pośre<in" ctwem sektora usposumpcji artykułów spożywczych. łecznionego. Poza tym w sklepach
Państwowe i spółdzielcze
pla- P.C.H. sprzedano znaczne ilości
cówki handlu hurtowego i deta- pieprzu. Wszystko to świadczy o
licznego spełniają bardzo poważ dostatecznym na~yceniu rynku, a
ną rolę w zaopatrywaniu świata z drugiej strony udaremnia wysil
prowadzi Państwowa Lec.znica Zwierząt
pracy we wszystkie artykuły, ki spekulantów.
Jak nas informują, w najbliż
między
innymi także w artykuły
Jednym z najważniejszych za- bydlęcego i triody chlewnej. W
szych
dniach nadejdz!e do Polski
spożywcze.
Hurtownia
spożyw
akcji
tej
olbrzymie
znaczenie
ma
gadnień gospodarczych na obectransport
700 ton winogron najczo
przemysłowa
Państwowej
nym etapie odbudowy naszego prowadzona na terenie ca~go na- Centrali
Handlowej w Piotrkowie wyższego gatunlru - z Bułgarii i
szego
kraju
walka
ż epidemią r1)kraju jest podniesienie pogłowia
Węg. er. Także Piotrków otrzyma
życy, nosacizny i innymi choroba rozprowadz~ła w lipcu następują
ce ilości artykułów spożywczych: pewną część tych smacznych owo
mi bydła i trzody chlewnej.
ców południowych; można je bę
Na terenie naszego powiatu ak- cukru 93 tony, soli 30 t, octu pra
dzie otrzymywać w sklepach sekcję tę prowadzi
mieszcząca się wie 5 tys. litrów, margaryny prze
przy ul. Wolborskiej w Piotrko- szło 1 tys. kg, oleju 650 1, herba- tora uspołecznionego po 350 zł za
wie Państwowa Lecznica Zwie- ty 43 kg., 500 kg. śledzi i 115 ty- kg w detalu. Wkrótce n:idejdzie
Cały po- także z Włoch znaczna ilość ryrząt. Poza leczeniem zwierząt na sięcy pudełek zapałek.
(S)
wiat
piotrkowski
i
miasto
spoży- żu.
miejscu personel leczniczy często
wyjeżdża w teren, przeprowa·
dza badanie, oraz stosuje zabiegi. W ubiegłym miesiącu perwnętrz. Podobnie jałt i w budyn- sonel lecznicy wyjechał 68 razy
ku dla rob.otników „Hortensji'( w teren i zaszczepił 1293 sztuki
wnętrze posiadac b'ędzie wszelkie świń.
nowoczesne ąrządzeuia. Jak nam
Ostatnio między poszczególnypodaje kierownictwo piotrkowskie
go PPB, ~t 11""e! 'f~ pr7.ed~kole' od mi c?Jonkami personelu podjęte
W ostatnim czas'. e poszczególne wczasów niekiedy z błahych powspółzawodnictwo
w
dane zostaną do użytku na dzień zostało
związku z przeprowadzaną akcją koła Ligi Kobiet i sekcje kobiece wodów. Omawiając tę sprawę re1 listopada. Być może. że termin
iprzy zakładach pracy wykazują ferentka wczasów stwierdziła., że
ten zostanie skrócony, zatrudnieni badania koni. Ma to na ceht wy- ożywioną
działalność.
Kobiety przeprowadzając wywiady u posz
krycie
przypadków
nosacizny
i
bowiem tutaj robotnicy dokladają
piotrkowskie
coraz
żywszy b'orą czególnych kobiet, dlaczego nie wy
zwalczenie
jej
w
zarodku.
W
wyni
wszelkich s: ł i starań, aby dzied
korzystały wczasów, bardzo częs
iak najwc7e.~niej korzystać mogły ku współzawodn ; ctwa przeprowa udział w życiu społeC7Jllym, wspól- to spotkała się z argumentem, że
nie
omawiają swe spra.wy i bodzono
badania
wszystkich
koni
na
z dobrodziejstwa, jakim są żło
terenie naszego miasta oraz znacz lączki. Ostatnie zebranie sekcji przeszkodą był brak odpowiedbek j przeds3k0Je.
kob:~et przy k-0le ZZK w Pi()ttko- nich toalet. Jest to bardzo niewłaś
nej
części powiatu.
Niezależnie od powyższych rowie najlepszym jest tego dowo- ciwe podejśc · ę, wczasy to nie poNiemałe zne:kzenie w podniesie
bót oddział PPB prowadzi roboty
kaz mód. Zasarlniczym celem
dem.
na stadionie sportowym „Concor- n iu zdrowotności bydła i trzody
)VCzasów pracowniczych jest odMiędzy innymi poruszona zostaprzeszkolenie
dii". Buduje s:ę tutaj trybuny, chlewnej m' ało
poczynek, który pcn:woliłby na
które pomieścić będą mogły prze- przodownJik6w weterynaryjnych. ła bardzo aktualna sprawa wyjaz- uzupełnienie sił. Ponadto nieprakszło 2.000 widzów. Oddanie trybun Ogólnie na terenie naszego po- du kobiet na wczasy pracownicze . tycznym jest zabieranie zbyt wie
przeszkolonych
zostało W toku dyskusji stwierdzono, źe lu rzeczy, które niszczą się w cza
do użytlku na stąpi w pierwszych wiatu
przeszło 100 przodowników.
(K) wiele pracownic nie wykorzystuje sie pobytu na wczasach i n e są
dniach września.
wykorzystan.e.
Następną poruszoną sprawą były kolonie letnie dla dzied prac-0w
ników. O lle są jakieś niedoci ąg
nięcia na kolonia~h, to w znacznej części winę za to ponoszą kobiety. Należało by zorgan·iz<>wać
Ostatnio odbyte mistrzostwa wodniczek w:ejskich - dotych- których wchodzą przedstawicie)e specjalną komisję, wyłonioną z polekkoatletyczne kobi et~ w których czas znanych najwyżej w grani.- ZMP, SP i Związku Samopomo·
brały udział także Ludowe Zespo cach swojej wsi rodzinnej ich cy Chłopskiej. Odznaczający si t:; szczególnych Członkiń sekcji kodoskonałe
V1<-yniki
w
ły Sportowe walce
z
ru- należytymi wynikarru i osiągnię biecej, która by Jrontrolmvała powykazały, jak wie
le talentów sportowych drzemie tynowanymi przeciwniczkami, po ci~~m1 młode dziewczęb i chłop rządki i potrzeby dzieci na kolojeszcze wśród ludu wiejskiego. zwalają mi eć nadzieję; że nieje- cy kierowani są do Centralnych llli.ach letnich. Uniknęło by się w
Dzielna postawa młodziutk i ch za- dna z tych d:dewcząt, przy su- Ośrodków Sportowych w Złoci11- ten sposób wielu narzekań, gdyż
miennej pracy nad sobą, będzie cu lub Przemyślu, gdzie z0stają Większość niedociągnią~ to sprana instruktorów wy błahe i dające się łatwo usumogła w prz:vszłości sięgnąć po przeszkoleni
.
la1.1ry. Warunki, w których żyje sportowych. Z naszego powiatu nąć.
Następnie zebrane kobiety po'młodzież wiejska, są bardzo ko- po kuTsie ze Złocińca i Przemyr zystne dla rozwijania tężyzny fi- śla powróciło niedawno 4 mło ruszyły sprawę wspóhwwodnictwa
czytelnictwa na wsi
dych enhizi::.istów sn~-L" · W roz- pracy. Zdaniem iC'h, ws,półzaw-<>d
zycznej.
mowie
z jednym z nich - po po- n!ctwo praiey winno być podjęte
ści, na jakie napotykają w swej
Do niedawna jeszcze młodzież
nie tylko w zakładach
pracy listonosze wiejscy, oraz wiejska n ie była zorganizowana wrocie z mistrzostw lekkoatletycz produkcji. Prowadzone pracy przy
ono może
nych kobiet dow'. adujemy się, iż
wskazały na konkretnych pmybyć z powodzeniem również wśród
w
żadnych zrzeszeni ach sportotakich
zawodniczek jak Milewkładach, jak te trudności należy i
wych. Istniejące wówczas kluby ska z Ludowego Zespołu Sporto- kobiet, pracujących w administramożna zwalczać.
cji, w spółdzielniach i sklepach,
W ten sposób przede wszystkim wiejskie były zespołami bez jedno wego w Żurawicy mPmy w kraju a nawet wśród kobiet zaitrudniolistonosze, a wraz z nimi wszyscy litego kierownictwa i programu, wiele jeszcze. W pracy naszej za- nyC'h przy sprzątaniu lokali koleży nam nie tylko na rekordach.
pracownicy
łóc!zkiej_
Dyrekcji powstawały i rozwijały się raczej Wyniki, które poszczególni zawod lejowych.
Na zakończenie przystąipiono
Poczt i T;ilegrafów biorą czynny samorzutnie. Właściwa praca roz nicy uzyskują na m istrzostwach
do
wyboru sekretarki sekcji, któpoczęła
się
dopiero
w bieżącym lub innych imprezach, to etapy
udział w indywidualnym i zespoło
rą została ob. Helena Wolska.
wym współzawodnict;..,ie w werbo- roku - z chwilą powstania pierw na polu rozwoju kultury fizyczwaniu nowych q_zytelników dla pra ;;zych Ludowych · Zespołów Spor- nej na wsi.
Przypatrując
się dotychcza>:osy robotniczo-chłopskiej. Będ zie to to•vych.
niewątpliwie na ich odcinku .pracy
Na terenie powiatu p;otrkow- wym osiągnięciom pracy Ludowielki wkład w budowie socjal:ir!- skiego istnieje obecnie około 30 ta wych Zespołów Spor towych w na
Straży Pożarnej
mu.
k ich zespołów, które skupiają w szym powiecie możemy m eć · naOchotnicza Straż Pożarna v.
Do współzawodnictwa przystą swoich szer egach zarówno mło dżieję, że w 1950 r. nie będzie wsi Końsk · eh obchodziła czterd::iest<:
Kai da gdzieby nie było LZS-u. Należy pierwszą rocznicę istn;enia.
piło 210 placówek poczt owych w tl zi<'ż żeńskit jak i mc::~k~
gm·na n asz0go pow:atu posi ada życzyć sobie tylko, hy samorzą d v upamięhienia tej rocznicy w par
okręgu łó dzkim.
R·i d~ Sportu
w:e jskiego. która terytorialne bard3"ej p:iważn·e od ku miej skiM w Końsk eh, urzą
koorr!ynuje wsze lką pracę na odd zmw z.:ib awę.
c:inku wychowania fizycznego w nosiły sh do potr zc0 sportowców
Kcn ,~ cka
S traż Po~arna ci>' ~zv
swoim okręgu. Gwarancj:i posta- na wsi i przezna czały więl:::;ze niż s ę du ~ą sy mpJ.ti'l. r.1 icj.sc' ·'··cj h.td
w:en ·a r.a wtaś~n-1c j płaszczyźnie dotychczas sumy na zakup sprzę ności , i kai;da impreza urzą dl'llla
zagaomeń sportu w iejs kiego jest tu. sportowe~o.
przez nią ma zapev-nione zawste
skład Rad Sport•.i Wieisk1e1to. do
(!'.) powodzen ·e.

Coraz więcej artykułów spożywczych
sklepy PCB

Walkę

z chorobami bydła i trzody

W szybkim tempie buduje PPB

dam dla robotników „Hortensjiu
oraz żłobek i przedszkole w hucie „Kara"
Oddział
Nr
Przedsiębiorstwa

9

Państwowego

Budowlanego w
Piotrkowie buduje dom dla robotników huty „Hortensja" oraz koń
czy budowę żłobka i przedszkola
dla dzieci hutn:ków piotrkoWskich.
Powyższe budowy postępują w
szybkim tempie naprzód. Budowany z funduszów ZOR-u dom
dla hutników ,,Hortensji" jest już
prawie pod dachem. Obecnie cieśle kończą wiązania dachu i w naj
bliższych dniach ,przystąpi się do
wykończenia wnętrz. W budynku
tym znajdzie pomieszczenie 18 ro-

dzin hutn:ków piotrkowskich.
Mieszkania składać się będą z 1
i :ł-th pokoi z kuchnią. Urządze
nie wnętrz mieszkań jest tak po
myślane, aby zapewnić jak największą wygodę robotnikom. A
więc zostaną skana,lizowane, zaprowadzony będzie gaz, oraz centralne ogrzewanie.
Na ukończeniu znajduje się również budowa żłobka i przedszkola na terenie huty „Kara". Obecnie wykonuje s: ę końcowe fazy
robót jak stolarkę i wykofa:zenie

Dla niezdolnych do pracy
. pro,viant z Opieki Społecznej
Wydział

Opieki Społecznej przy Miejskiego i ofiarności naszego
Miejskim w Piotrkowie społeczeństwa otrzymują oni paotacza troskliwą opieką kaleki, rę razy do roku przydziały odziestarców i niezdolnych do pracy. żowe, a systematycznie przydziały środków żywnościowych.
Dzięki
subsydium
Zarządu
W li~cu wydano matkom dla
dzieci do lat 3 paczki zawierają
ce masło, cukier i pieczywo.
Zarządzie

Wielki wiec
m cdlz ; ty

Niezależnie od tego 150 podopiecznych otrzymało talony na su
W związku z Festiwalem Mło chy prowiant, który pobrać modz;ieży Demokratycznej w Buda- gą w sklepie „Pracy" Nr. 7. Mię
dzy innymi przydziały te zawiera
peszeie w dniu 7. 8. 49 r. o godzi- ją margarynę,
makaron i cukier.
n 'e 11-ej na Pla.cu Agrikoli w
Piotrkowie odbędzie się wiel1k.i
wiec młodzi..:żowy, zorganizowany
przez Zl\'!P. Udział w wiecu wezmą delegaci młodzieży zagraniczw celu zwiększenia
nej, oraz p rzewodni~zący Zarządu
W dniach 29 czerwca i 3 lipca
WojeWOdzkiego ZMP.
rb. odbyły się zjazdy listonoszów
pracowników służby
Zerząd Miejski ZMP
za.prasza wiejskich,
gorąco młodzież
naszego miasta okienkowej i kier. a.gencji w czter:1astu obwodach okręgu łódzkiego.
do jak najliczniejszego wzięcia uZjazdy te poświęcone były upow
dz· alu w tym wiecu. (m).
szechnieniu współzawodnictwa w
kolportażu prasy robotniczo-chłop 
. . 1dej.
Na zjazdach były wygłoszone re
reraty
o II-gim Kongresie Zw.
po województwie
Zaw. prizez delegatów Zarządu
SKIERNIEWICE
Okręgowego Zw Zaw. Prac. P i T
W Szp italu Powiatowym w oraz o ~n" """n'u wcinAh:o wodni„twa
Skll rn ewica ch rozpoczęto budo- pracy l istcnoszy w walce o dźwi
,:;Ili~·.... ~ : \ v::.;1 pu L. .~~c J
L
i;C: ·~Li.t.~ilHi .
wę pralni mechanicznej. Pralnia
Wszyscy listonosz~ wiejscy zobow~1 p os~:'. ona będzi e we wszystk"e
1.viązali się do wykonania, i przenowoczesne urz ą dzenia, kotły, su kroczenia planu kolportażu na III
s zarki i t. p. Ulatw1 ona w bar- kwartał br. Dyskusje zobrazowały
U 7,0 powa±nym stopniu utrz~rma
nie tylko osiągnięcia, ale i trudnon · e stanu sanitarnego w szpitalu.
r
F owiatowa Rada Narodowa przezn 3.c~yła n a budowę p ralni 2 m iiiony zł ot ych. Ukoń c:~nie jej
przcw:d!iane jest na pierwsze
dni T' '"l,..:' ~iernika rb.
te)

Dlaqego pracownice PKP
korzystają

z wczasów?

1000 młod eh _chłopców i dziewcząt
zrzeszają

Ludowe

Zespoły

Sportowe wpowiecie piotrkowskim

Pocztowcy przystąpih do współzawodnictwa

Wędrówka

CZYTAJC;E

rozpowszechniajcie

41 rocznica istnienia
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Oh;azdowa Wystawa

l~~"Klit'mlCZ~

·~~Ub

H

pe.mią.tkowe.

W sierpniu br. trasa. wystawy pro_
w~ rusza w teren
wadz1 przez Henryków, Jabłonnę, be.
W tych dniach wyruszyła z Warsza- rock,. Płock, Pułtusk, Przasnysz i :?.!ła
wy objazdowa wystawa „Mickiewicz- wę we wrześniu - przez Działdowo
'
Puszkiu' ', która dotrze do najbardziej Ciechanów i Płońsk.
wsi.
zapatlłych miasteczek i
·wystawa, zorganizowane. stare.niem
i
Mickiewiczowskiego
komitetów:
Pu~zkinowskiego, mieśui ~i~ w spee~
jalnie zmontowanym samochodzie z
Pracownicy Biura Handlu Zagranicz
przyczepką.. Eksponaty podzielone SI}
Polskich Zakładów Zbożo_
na kilka zasadniezych działów, ilu- nego
wych w Warszawie ze.deklarowali na
strn,iących ważniejsze okresy życia i
Każdy eksponat odbudowę Zamku Królewskiego w War
t"ln)rczości poetów.
jest zaopatrzony w zwięzły lecz tre· szawie jednorazową., dobrowolną skład
!lei wy koment.arz. Ponadto kierO'Wllik kę w wysokofoi od 0.5 do 2 proc. powystawy i jego zastępca będą. w CLL borów.
Do podjęcia podobnych uchwał we·
aie rostojów oprowadzali zwiedzają.
eych i udzielali im obszerniejszych zwano jednocześnie inne Centrale
w~·jaśnień, dotyczących żyeis. obu wie! Biura Handlu Zagranicznego.
ki ch poetów i ich dzieł.
W czasie zwiedzania wystawy za·
il\stalol'>any w samochodzie patefon
z reeytacjami
nadawać będzie płyty
i pieśniami do słów Mickiewicza i
Pu•zkina.
NIEDZIELA 7 SIERl'NIA 1949
W celu upowszechnienie. wśród naj_
6.50 Początek ~udyeji. 6.55 Program·
ezerszych mas ludowych wiedzy o obu
wielkich twórcach, rozdawane będą. na dni_a b1eżą.cego. 7.00 Audycja dla wsi,
wystawie bezpłatnie popularne wyda.w 7.lJ :uruzyka popularna. 8.00 Dziennik
poranny. 8.25 Muzyka popularna. 8.35
w
Audycja Spał. Komitetu Radiofornza·
cji Kraju. 9.00 Nabożt'ństwo z Bvdgo~zczy. 10.00 „Historia Koła.". J Ó.20
„Piwniczna leży nad Popradem".
l:.oo (Ł) Program na d1iś. 11.05 (Ł)
h.on~ert muz~·ki z płyt. 11.25 (Ł) Komunikaty. 11.30 (Ł) Arie i duety ope·
retkowe. 11.58 Sygnał cza~u i hejnał.
W PAŃSTWOWYM TEATRZE
12.04 Poranek symfoniczny. 13.00 Ra_
WOJSKA POLSKIEGO
diokronika. 13.10 Kajciekawsze andv(Ja.racza 27)
cje przyszłego tygodnia. 13.15 ,.Xle·
Dziś dnie. 7 sierpnia 1949 rr. o godziela na wsi''. 14.00 „Walery Wrób_
dzinie 19-ej ostatnie otwarte przed lewski w rocznicę śmierci". 14.15 Re_
stawienie opery „Halka" St. !foniu· uytacje baśni dla. dzieci. 14.35 MuzyHki. \V partii tytułowej Jadwiga La· ka ludowa. 15.00 „Zloty "l'l'icnicc'' chctówna oraz N. Dub,inówne., W. Do- ~ł.uchowisko. lfi.00 Dziennik popołud_
miel.l!·ecki, R. Tubiński, H. Paciejew·
mowy. lll.20 1Jtworv W. A. Mozarta.
eki, P. Bar::ki, Z. Platt, E. Federo·
16.45 „Nowe książki'i. 17.00 Koncert.
wicz, R. żaba.
18.00 „Pan Tadeusz'' A. Mickiewicze.
•1utro dnia 8 sierpnia 1949 r. o go(23). 18.20 Arie i pieśni kompozytorów
d z nie 19-ej „•rrav.;iata" G. Yerdi.
rosyjskich. 18.40 „Melodie świata''.
TEATR KAMERALNY
19.05 ,.::S-iedźwiedź" - hmnorn°ka A.
DOMU tOŁNIERZA
Czechowa. J!J.30 ,.Czechosłowacjo. prze.
Łódź, ul. Daszyńskiego S4
mawia do Pol~ki". 20.00 (Ł) ,;w s~
słuchowisko wg B. Prusa.
Od poniedziałku, dnia 1 do kofi<ie. dzie" sierpnia codziennie o godz. 19,15 w !?0.20. Muzyko. rozrywkowa. Transmi_
Teatrze Kameralnym komedia Shawa sje. z Czecho~łowacji. 21.00 Dziennik
wieczorny. 21.40 Muzyko. taneczna.
••szczygli Zaułek".
22.30 Wiadomości sportowe z calej
Polski. 22.50 (Ł) Wiadomości sportoTEATR LETNI „OSA"
we lokalne. 22.58 (Ł) Omówienie pro·
ul. Piotrkowsk& 9~
Dziś, o godz 19,30 „JadZia Wdowr• gi·amu lokalnego na jutro. 23.00 Ostat_
nie wiadomości. 23.10 Muzyka taneczo,: 1 'niP dni!
na. 28.50 Program na jutro. 24.00 Za-

Ofiary na

o~ budowę

Zamku

.
111a„ "°"".""'
- „.Uęzc<'J'Olll
Dz1s1e1sze im!Jrezy
~:yojl i

ADliló

-

Jeden

nictwa i ulotki, sprzedawane pocztówPuszki·

podobizną. Mickiewicza i
PUSZ KaCRu kina. zora.z
odzne.ki

w

Hymn.

JeJ zyc1u"

godz. 16, 18, 20
.film dozwolony aa. ~d'lli&t7. oo
lat 16
„Młoda Gw~'
BAŁTYK seria II
godz. 17, 19, 21, Poranek ~ 9, 11
dozwolony dla 'młodzie.ty
BAJ KA - „Postl'Mh Mórz'"
godz. 18, 20
dozwolony dla młod~eży

,,Program .A.li:!tmt~
GDYNIA Nr 34
godz. 11, 111, li, 16, l'T, l&, lt, SO,
21.

Ke.lenda.rzyk sportowy Jl& dmeń dzi
&iejszy przed.stawia só.ę nastrnująco:
LKS Włók
Piłka. no-żna.: stadion
niarza., godz. 18: 11.e.wody o miistrzo·
stwo Ligi paru.twowej pomiędzy zespala.mi stołecznej Legii i gospc-darzy.
Na. boisk.u W•i1dzewa re.zerwa g<>spoda.r.zy zmierzy &ię o godz. 11 w meczu
towarzy8kim z;e Spójnią.

Kqcik

ŁOZP N

Obsada

dzień w

Spale

Łódzkiego'
Okręgowego Zwiq~ku Piłki Nożnej

na obozie wyszkoleniowym

(Od specjalnego UJqslanniha „Glosu 0

}

sszc.z,e przed ud<Jilem któiregoś kie ćwicz.ani.a p;rl:e'l'abia.ne przez chłci> ob. Kobylmski.. Na. 11t1ezęśetiie
dnie. otrzymałem telefon od k.ero ców 11 '1iymi piiłka.mi. Wazystkie były 11ię jei!n>1>.k bez kontU"Lji.
"l'l l.l!ik.a WydzJiału Wy~zkolenli.-Owego one tak ciekawe i taka. był.a. ich r{,ż
NIE ROBCIE TRUDN'Oaol!
że w eią,gn wielu minut
Łódzkiego Okręgowego Zwią.zku Piłki norodność,
z zoapyta· nie moglo:śmy od n.ich oderwać oczu.
Nożnej ob. Kob~·lińsk·'.iego
Jak już wspomina.liśmy, opisan•iie
Podczas krótkiej przerwy witamy tyc·h wszystkich ćwiczeń przekirncza
n iem, cu,y nie zechciałbym odwiedzić
w Spale mkdych piłkMzy łód'7!kich, się z ms.gistoNl'lll Radwańskim, ehłopca ;nasze skrcmne możl!i.wośe, dośó ehyba
dla których LOZPN ,już drugi rok or- mi. li be.wą.cym tu na. wczasach po de będ?Jie jak powiemy Wam, ż.e 'ZD.jmu·
gan.iizuje w tJ"lll pięknym ośrodkiu wy nilrwują.cym. okresie egizamrnow w ją. one chłopoom w &mnie (ranio 1 po
:poczynkowym obóz szkol&niowy. Pr-0o- Państw<>wej Wy7'!lzej Szk!Ole Tea.tral- południu) bit>e 4 godziny, a.le nie
pozycja h.da frapują.ca, ale niestety, nej _ Lą.cr.em. „Makuś" <>palony na m~'ślcii&,. że na tym kończy si(! pro·
brnk e1A1su nie pozwol~ł mi 01Jr.azu z l>rą.z spędza tu jUJŻ kilka. dni. WałęRa gram ich zaję!S. Chłopcy mają. jednak
n!e.i skr.rzp:.hlć. Dripiero w ubiegły się po lesie, zbiera. grzyby, p cmaga c?..as tak rozłożony, że po.byt w Spiv
p1ą <ek od strony w:l(jzewa po-mknęła mgr Radwa:6skiemu i śpi, odsypcają.c łe przynieF-ie im nie tylko korzyścii
w kierunku Spał~ terkoczące. „De kaw . nit>prze51'ane noce spędzone nad skryp wyłącznie piłkarskie, aJ.e z p$Wn.oaścią.
ka.", wiQząc obok niżej podpi«anego ta.mi.
pl'Zyn,iesie im idealn.y wyix>ezynek czy
to p-0 nauce, ezy teoż po p.raey !:&wo.do
_ Wypoczynek mam tu idealny r·b. Kobylińskiego i chyba już wszyst
kim sportowcom łódzk,im znanego fowej, gdyż w.ięk.szość z :ni()h musi już
mówi. Cisz, ~ ispokój. Re.no je.k się sama .zarobkow&ć ó. podniesie i-ob. st&n
toreportera ,,Głosu Robotnic.zego".
wst-a.nie, to taki, mówię Wam, za· ~.,_;_.!*OW"·?·tny.
Z tych W2lgl-ędów pmyhe jest, ł&
pach idzie -od la.su, że człow•'.eka coś
WYRUSZAMY W DROGĘ
niektóre firmy - mówi :n.am ob. Ko·
:Mijamy szybko Andrespol i inne o- sp~dZl!l. z łóżko. i clą.gnie do niego„.
ezyniią. różne trnd.nośei
1~yliński
sady, płosząc po drr-dze stada. gęsi i
i w więk.szceei nii.e chcę.
ehłopc-0m
BRAMKARZY
ćWICZENIA
z trwogą wymidając fumy czworonoż
o d1111'1ltygod.niionyc-h urlop.a.eh
słyszeć
ny przychówek, aż wreszcie wpadamy
mgr płatnych.
Miłą. rozmowę przerywa nam
i1o wyludnionego Ujazdu, skąd boczną.
wyboi kierujemy się Radwańskrl. ~ odwraea. n-a.szą. uwagę w ZJ-~ i"SZE:K WOCHNA BĘDZIE DOBpe1ną.
sz~ą.
w-prost do 1liedzihy b~·łego Prezydenta inną. stronę. Na skc>pamym skrawku
RYM PIŁKARZEM
RP, oddanej dzie jako miej~ce wypo- bo'ska ćwiczą. teraz bramkarze. Wynie napotkał
trudncśei
Podobnych
zaraz
czynku ludziom pracy. Kiemal
gląda. to nie=ie.rnie efektownie. Po zdaje s'{l tylko jeden „dziki" uczestza lJ.iazdem wjeżdżamy już w laH
spahkie. w~pe.niały za.opach żywicy bi obydwóch stronach skopa.nego n.a sze- nik -0bo11.u w Spale, U-letni Zbyszek
je już w nozdrza. Je:;;.zcze dwa kilo- rokość bramkiil boiska dwaj chłopcy Wochn.a. Od 15 czerwca do dmie. dzi·
metry mkniemy po ,;:deal.nie równym trzymają. uwią.zane na palikach p iłlti. siejszeg'o Zbysz&k je-st s<tałym g ceciem
na boisku ~ przerabia. wszystkie ćwi·
wśród odwiecznych dębów i Bramkarz na. gwizdek musi się rzucać
a~falc i e
Nawet
czenia. z mgr Radwańskim.
zajeżdż.amy przed duży czerwony bu
dynek, w którym niegdyś mieściła to w jedną. to w drugą. stron1! i sto.· 'Podobuo wtedy, gdy po obiiedme chłO'p
,,bydwie piłki p~ą.stkować. cy śpią. w swych kwqi,te-rach (sen jest
się cała ade:i,'•nistrR.cje. Spały, a dzisiiaj ra6 i;,;ię
,jRko jerlen z pa.wile.nów dla Chł~ak n~ ma ani chwili wytchnie obowi~zkorwy), Zlb~rek jesizeze uga·
służy
·
n.'ia się za piłką..
WC'Z~SO"l\1czów. Kie zastajemy jednak n-i.a i cały mokry po kilku minutach
w nrm chłopców. Dawn.o już są. na bo
PRĘDKO MIJA DZIE~ W SPALE
ustępuje miejsce swemu koledze.
is-1\u.
Szybko minął nam dzień w Spa.le.
Po tvm ćdc~eniu kandydaci na
Po wspólnym spożyc.iu z ehłopca.mi
prawd2'!iwej
do
·echodzą.
p.
bramka~zy
Na. BOISKU W SPALE
bra.mki. Porost a li ustawiają. się przed p ·ilnego i smacznego obiadu, kony·
jedzie· nię. półkolem i rozpo-czynają. bombar· ata.ją.c z poobiedn.;ego ich odpoozyn.ku,
Wą.«ką. droż:vną wśród lasu
my na. fo briiskr>. Zdaleka już je do- dawanie jej z kilkunastu metrów swy zwiedziliśmy jeszcze oddalciny o 2 ki·
strzegamy. Z trudnośc-'ą. jednak prze mi piłkami. Późn.iej nast~puje seria lometry od Spały bunkier 11:budowany
dzieramy i<i ę przez różne gąszcza., wre strzałów na. wprost bramki z odległa 'Podobno dla samego Hitlera, do pod.szcie wjeżdżamy na bieżnie i stop. ści 10 metrów. Chłopcy strzel.'.!ją. w ~'iemi którego nie dotarł nikt jeszcze
biegu, totPi !'iłk" ii!7iA tok riotTn no do dnia d.zisiejszego m:.kutek v.atopie·
Jei'teśmy n:i. miejscu.
Jest godzina 10,45. Na środku bois bramkę, że zachodz<i niek:edy ohawa, nie. go wodą i o zachodzie s.ło:r'l.ca wy·
ka przyp · minająrego pola.nę uwija. się aby bramkarze. n1J wyrzuciła. z bram- ru~zyliśmy w powrotn~ drogę do Ło
30 młcd,vrh chląpców. Wysoko już sto ki1 . z~ła:;z,cza gil,y strzela ~,:M~kuś" ! dzi, wywożą.e ze Spały mo.e miłych i
jące słońce rzuea. złotawy blask na mu nlbo od c~su o. c:zami sk •1 •. 1 ę „za· niew.pomnianyeh wraże~.
Zd. Fi ·6Jewskt
nieru~home suną.ć" sam kierown.ik wyszkoleniowy
rawę i łagodnie J:>tzłaca
Wokół
sosen•
strzelistvch
wierzch<>łk1
p1ruje maje~tatycz.n'a ci~za. la„u, prze
rywan& jedynie od ezasu do cmsu
krzykiem jastrzębia., lub krótkim gwi
mistrzostwa tenisowe do Sopot
zdk1em mag'st.Te. Radwańskiego. Odbywają. się 'właśnie rzajęcia praktyezWARSZAWA (PAP). - Na Mię skami Akademicltimi Swiata, Wę
ne.
dzynarodowe Mistl"ZOstwa Tenisowe grzy odwołali wszystkie imprezy
Polski w Sopocie przybędzie osta- sportowe i n!e mogą wysłać SWO'ich
JEST TU I „MAKU•"
tecznie trzech ten.!sistów czechosło zawodników zagranicę.
Pierws·ze. ;rzecz, jaka rzuca. nam się wack:ch: Krejcńk., Javorsky, oraz
w -0c.zy, to przede wszystkim ogrom- Miskova. W grze mieszanej z Mina ilo§ć p'.łek zna.jdują.cych się na bo skovą grać będzie Javorsky.
Przy}azd tenisistów węgiersk~ch
i~ku. Są. tu piłki · nożne ł wielkie, przy
pominaj~ce d:rnie, fak zwane piłki le- nie dojdzie do skutku. W związku
2 :1 (1 :O)
kar~kie. Trudno b~·łoby opisać- 1\'~zyst z II światowym Fest:.walem Mło
dzieży Demokratycznej i X IgrzyPoznań (PAP). Rozegrane w Po--0znaniu spotkanie o mistrzostwo lig'.

J

Grono uc~estników
obozu z kierownikiem
Koby Uńskłm i trenerem
mgr Radwańskim
Ćwiczenia piłką
lekarską

Kolejarz

sędz· ovvska

zwycięstwo
Dvnamo (Moskwa)

Wysokie

(Poznań) Wisła

Gv.-ardia-Wisła
między
(Kraków) a poznańsk'.m Kolejarzem
zakończyło się w penli zasłużonym
poznańskiej
zwyc:ęstwem drużyny

„r.y bki"

Cwiczenie J;D;ęśni
brzucha piłką lekarską .
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Ozfal mutacji:
MOSKWA (PAP). - W kolejnym
Dzlal mlP 'l< t sport.: 2S4 ! J
2:1 (1:0).
meczu piłkarskim o mistrzostwo
HEL (dla młode.) - ,,Zieliou lat..„
w e wn. q I U
223-29
Dział • · 'nnml<'zny:
godz. 15.301 18, 20.80
ZSRR leader tabeli - mosk!ewsk:e
wewn. I - 25-4-21
Dział rolny:
MUZA t-- 11Ta.jemnfoa. noey wigilijn&i„
Gods. 11 .A.mo - ZZK (Kam.)
Godz. 9 Widz.ew II - Spójnia Il „Dynamo" pokonał na właS!Ilym boi
Redakcja nfl<'na: 172-31; 158-81
Pogodnie, lub dość pogodnie,· rany·okim
godz. 16, 18, 20, po1'8416k pa. t, 11 Bi.ra.
G · 'k " (St „_ )
1.
Kol oortat:
(Pol.a.ński).
d
]' t
·
· ·
k'
a,_ouO W W " ·
s~u „ orn.; a
f t':<U.. Plotrlrnw~ka 10, t<!!l 222-:12
dozwolony dla młodzieży
mem na
~ 1 T,30 PT~81l'die..
Jem m.ieJse.an;1 mg i~ ? Godz. 11 Widzew I - Spójnia I stosunku lO:l (5 :o).
l~O ~2
Artmlnl"'racJ•:
za_
wzroRt
mozhwy
kraJ~
zachodzie.
w
prowadzi
(Moskwa)
Szp&rling.
„Dynamo"
Grabowski,
Li'lliowi:
POLONIA - „Uliea. <na.11.ieeu"
(Sikorski).
J;\ -~P
rn·~2 OEttnszeń~
ochłodze
znaczne
Nocą.
c~murzema.
pkt.
36
grach,
22
po
mając
tabeli,
Le.g'.e..
Godz. 18 I.KS-Wł6kntlarz
f,ó<!ł., Pfotrknw•ka 1111. tel. 111-~o
godz. 15.30, 18, 20.80, pora.n.U o p
odbywają. 8'ioę we wtorki o
Treningi
Liniowi: Szumlak, Gryniewski.
Na dirugie miejsce wysunął się lenin me.
dzini.e 9, 11.30
god'Zinie 19 na b e.foku ŁKS Włóknia· gradzki Zenit" - 32 pkt.
Temperatura maksymalna do 25 stoprzed
D-04665
Go&. 16 Włók.nioa:rz (Zd, Wola) PRZEDWIOśNIE - „Wołg&! Wołga.I"
pni.Wiatry słabe, miejscowe.
'
CDKA _: 31 pkt.
rza (treningowym).
godz. 16, 18, 20, pora.nek godz. 9, 11 Dąb (Trawk<>Wski).
RN
dozwolony dla ml~y
o teletechnikach.
rozkazu
przepisywanie
zakończył
sy
Machowa
przo(iowników
szoferów
wam
stawi.am
:ROBOTNIK - „'Młoda Gwe.rdia''
Ażaiew
wyrazistym pismem, zmienił
Batmanow delikatnym
i Sołncowa, kierownika ruchu Kucziną i pozostałych toseria. I
trzy zbyt przesadne słowa tekstu na skromniejsze
warzyszy. Przybyli wam z pomocą. Pr-0szę ich przyjąć
godz. 15.30, 18, 20.30
i Aleksy zaczął przepisywać rozkaz, rysując na doskodozwolony dla. młodzieży
do swojego grona.
nałym papierze litery podobne do drukowanych.
:ROMA - ,.Złoty Kluczyk"
Pachnący benzyną i baranimi kożuchami tłum porupowieChciałbym dziś puścić na lód maszyny godz. 16, 18, 20, pore.nek godz. 9, n
szył się ~ przyjezdni ro~łynęli się w n im.
film dozwolony dle. młodllii.&źy'
Na początek przejadę się ze
ciział nagle Batmanow. Jakto nie nasi! Właśnie, ·że nasi! - zawołał Bat. Pracownicy chcieli jeszcze sporo zrobić, dzień zipotem spróbujemy
Smorczkowym pustą ciężarówką,
„Bohaterowiiie Pustym" manow poznając przybyłych. To komsomolcy z piątego
REKORD Barwy nieba już posza_rzały
mowy był zbyt krótki,
jechać naładowaną. Rogow szukuje drzewo do budowy
dla młodzieży godz. 16
Machow, Sołncew i Musia Kuczina. I ciepunktu zwiastując szybką i ciemną noc. Batmanow uczynił F1„Antoni i An1mllns."
domków, dobrzeby było od razu rozwieść belki i deski
bracia Pestowy„. I drwale Szubin i Fantow. I kuśle limonowi wymówkę, że n ie śpieszy się z dostarczeniem
dozwolony dla młodziefy
lodzie. Jak myślicie towarzysze inżynierowie?
po
charz Nogtew! Doskonale! - Wyszedł żywo im na spotwiększej ilości światła, poszedł do inżynierów i rozgodz. 18, 20
Aleksy sprzeciwił się projektowi.
kanie, ściskając kolejno ręce. Gratuluję! Nie spodzieważe jakoś ,,Zbyt pomyślnie wszystko się dzisiaj
myślał,
STYLOWY - ,;Skarb"
- Kotlarewski robi co godzinę pomiary. Grubość lołem się, że tak szybko przyjedziecie.
składa, wszędzie składam same podziękowania".
godz. 16, 18, 20
du stale się powiększa, ale ryzyko -jest zbyt wielkie, naodezwał się Sołncew
- Nie przybyliśmy piiechotą dozwolony dla młodziefy
Smorczkow i Silin s zli za nim. Szofera zabrał ze soleży zaczekać.
i pogłaskał radiator. Napotkaliśmy parkę bezpańskich
!WIT - „Skarb"
bą, traktorzysta przyczepił sioę po drodze. Silin opoJak długo? Dzień , dwa?
godz. 18, 20
Powiedziano nam na
aut, więc przywlekliśmy tutaj.
drogę
wiadał Smorczkowowi, że zamierza -0btaczać
Prawdopodobnie dłużej. Powiedzmy tydzień.
dozwolony dla młod?Ji.ezy
trasie, że zbieraci•e je.
małymi cysternami po ropie. Są lżejsze od specjalnych
Oho! Może dwa tygodnie? Miesiąc? Widzę, że je• :I'ATRY - „Pocałunek na sta.dionie"
Czego się tak rozglądasz Machow? - zdziwił się
·walców i doskonale je zastąpią. Ponieważ konie nie
steście bogaci, macie dużo czasu! A co po,vie głóv·my
godz. 16, 18, 20, po·ranek godz. 9, 11 Batmanow.
pociągną, trzeba będzie ciągnąć autem. ,
inżynier? Czy jest tak samo konserwatywny?
dc>zwolomy dla młodzieży
- Ot, jak wygląda ten skraj świata - zawołał Maza in- Przygotowałeś choć jedną taką cysternę?
Dobrze, zróbcie próbę, ale bez hazardu,
zgo„Tragiezny pościg'"
!l'ĘCZA N~czego sobie! Tak daleko jeszcze nie jeździ
chow. teresował się Smor~zkow.
dził się Beridze.
godz. 17, 19, 21
łem!... Chciałbym wiedzieć, czy pozostały tu jakieś śla
niedozwoJ.ony dla mrod~eży
Radziłbym przymocować do ramy każdego auta
Jedna jest g-0towa. Zastosowałem ją bez trudu.
dy pobytu generała Newelskiego?
„PoW?6t do domu"
WISŁA odpowiadaporadził Topolow poprzeczne belki, W denkach cysterny, są otwory przez które się wlewa
godz. 17, 19, 21, pwanek o g. ~O! 12
- Dokąd sięga! - Zdziwił się Sołncew. - Nie troszcz
W razie
Batmano'va. jąc na pytające spojrzenie
i wylewa ropę. Wtykam w nie długi kij zastępujący oś.
dozwolony dl& dzieci i młodziezy się o historię, pomyśl lepiej o dzisiejszym dniu.
maszyna zaw'>śnie na belkach, uczepiona
katastrofy,
Ale cóż z tego? Niepodobieństwo wciągnąć je na lód.
WŁóKNIARZ - „Wieś n.a. p-0gra.niezu"
uśmiechnął się BatCo porabiacie gosposiu? o brzegi lodu.
Zdaje mi się, że naczelni1k chce mnie wysłać na
godz. 17, 19, 21, poranek godz. 9, 11
M1:1si.
do
manow
Batmanow spojrzał z wdzięcznością na starego i zaSmorsię
mu
zwierzył
poufnie
próby,
tytułem
lód,
dozwolony dla młodzieży
Wyglądała na zmęczoną i zdenerwowaną.
czął się ubierać.
Przyczepię twoją cysternę. Biegnij i szykuj
rzkow. WOLNOść - „Powrót do domu"
Zgadzamy się na propozycję Ku:':my Ku.Zmvcza.
Może żałujesz, że dostałaś się tu za góry i lasy.
się pocichu!.„
godz. 16, 18, 20, poranek godz. 9, 11
słyszysz Smorczkow? Biegnij, przygotuj auto i doprodozwolony dla dzieci i młodzieży
Inżynierowie, jak twierdził Rogow, siedzieli i kre- Nie żałuję, lecz po prostu zamyślitłam się„.
„Carrie kłamie",
ZACHĘTA mli. Było tu ciepło i cicho. Batmanow z przyjemno- wadź do samego brzegu. Tak, tak, ostrożny młody
- Towarzyszu Batmanow, już możemy przystąpić do
godz. 16, 18, 20, pora.nek godz. 9, 11 pracy, - powiedział Machow.
Batmanow drażnił Ale1<sego, zaw:ązu
człowieku! ścią zd]ął wierzchnie O'krycie i zaproponował Smorcz„:MŁODA GW.A.:RDIA"
jąc tasiemki czapki.
kowowi, ażeby zrobi!ł to samo. Batmanow odpoczywał.
Na eo mi potrzebni jesteście w takim stanie! k
Tym "l\·szystkim, którzy nie mieli
- W każdym razie nie macie potrzeby zajmować się
pewien czas. Żartował z Aleksego i Topolowa podzimożliwości obej.rzenia I-szej serii fil odezwał się Batmanow patrząc z miłością na omsozawołał z gniewem
badaniem wytrzymałości. lodu wiając ich płodność: stary i młody zdążyli już pokryć
Zapoznc:j~ie się z waszY;ni. towarzyszami
mu „Htoda. Gwardia", wyświetlanego ~?l~ó~. Naczelnik buAkksy, chwytając futerko i C7.apkę. wykresami kilkP arkuszy papieru. Przeglądając szena ekranach kin łódzkich przypomina l i~c1e odpocząć. F1hmonow pos!a!'aJ. się, aby otrzyznajduje się nie ood ·lodem. lecz
dy
e
ki
drihry.
jest
dowy
drapał s ; ę w głowę,
Batmanow
lodzie,
na
prac
maty
SZO_grupy
Slę
;my, że film ten wyświetlany jest ,,.a lm...h WSZ)'.'Stko, CO trzeba. -:-- 0~'~'.roC!ł
na je.eo powierzchni!„.
ł;"!dyŻ każdY krok musiał być zdobyty szturmem. Alekferów4 ktora stała w oczeknvaruu. - Przv1ac1ele. przed• e~ran.:e kina. "Robotnik"

dzisiejs~ych spotkań piłkarskich
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