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Spisek przeciw gen. Sikorskiemu

na polecenie gestapo
ofganizowal Doboszyński wespół z Sosnkowskim
WA:BSZAWA (PAP). W
czwartym dniu procesu Adam
Doboszyńsk!. odpowiadając ~a
pYtan!a prokuratora i obroncy wyjaw;ł charakter i plany
tzw.
„l\liędzY111(ll['Z3."
oraz
szczegóły swego pob:;itu w p.)woj~nnej Polsce.
Odczytane
dokumenty dały pełny obraz
rlłu1rnletnlej jrgo współpracy
• wywiadem niemieckim.
N~ wstęp;e czwartego dni:i.
rozprawy prokurator Zarak:owski złożył Sądowi dokumenty
władz
sanacyjnych
stwierdzające, że po wyroku
w sprawie Myślenic o~"\a!.lor.emu nie wolno był,, stu±:1ć
w armii polskiej. Jak w:ad•)mo, oskarżony mimo teg.:i za.
kazu wstąpił w 1939 r. do armil. w~·pełniają.c - jak mowią dokumenty śledcze - ·nstrukcje wywiadu niemieckiev:o.
•
Zapytany o przebieg obrad
komitetu zagran;cznego ..sJl.:i,1zu narodowego" Doboszyii~ki
,,nie mógł sobie przypo:ii.nieć"
poruszanych tam tematów.
Wobec tego prokurat·Jr odczy
tał wyjątki z zeznań oska!'7.onego. złożonych w ślejz1wie. Brzm;ały one, jak następuje:
,.J>rugim obok „Walki" nan:e1h:if'm politycznym, które

szym ciągu, że na terenie Anglii widział się z Sosnkowskiln. Sosnkowski ohcial m~ei:
poparcie polityczne grupy noboszyńskiego w swoim dąieniu do obalenia. Sikonkiel{o i
przejęcia władzy w sw" T~ee.
Prokurator: A czy oskar~onemu n:e przeszkadzało to. że
Sosnkowski był człowiekiem
sanacji?
Oskarżon~· tłumaczy s;q, że
„Sosnkowski
me
uchodził
wśród narodowców za człowieka sanacji".
Prokurator: A czym oskarżony motywował dażenie do
zm:any na stanowfsku premiera i naczelnego wodza?
Oskarżony:
Polityką • ~e:i.
s;korskiego w stosunku do
Związku Radzieckiego.
Ze względu na to. że Dolnszyński. zapytany przez pr1ikuratora, dlaczeio chciał koniecznie jechać do kraj·1 w
1943 r. nie chce dać ja.;;nej od
powiedn - prokurator odczy
tuje odnośne fragmenty z~znań oskarżonega

w śledztw1~.

,;w sierpi' 1943 r. otrzy-

m.ałem z Lizbony łnstrukrje.
bym starał się wy.Jechać do
kraju, gd:rie st>o<lziewanP, jrst
powstanie rządu, mającrgo
współdzła.łać z Niemcami. Instrukcja dodawała, że pne-

ml'lł"m do dyspozycji dla wy dostanie się do kraju powinie
kcm.ywimla. instrukcji, otrzy- nem 11obłe Z()J'ganlzować włarn3nYt'h od wywiadu. 11tał sit: snym sposob.,.m, by nie budzić
kumitet zagraniczny ,.obozu 11odejr:r.eń. Zw-róciłem się n:eoarodowego". Wobec wspć1lnej zwłocznie do gen. SosnkowJll>'!tawy WSZY$tkich uczestni- skiego, u którego bywałem
l'ów komitetu 7:agranir7-nego wówczas czę11to, z pro.foą, by
wo~e
gen. Sikorskiego i mi ułatw:ł przedostanie się
Zwią.zku Rad~eckiego, JIOSie- do kraju".
·
dzenl·~ kBmitet
v
u z a granrnzneOskarżony
.
nie podtrzymHJ.·e
,...,.0 stal Y sł ę j a k- g d Yh Y nara- tych zeznań złożonych w śledz
da.mi szt-a.bu generalnego w tu twie.
· k
„
czącej Slę
a.mpann.
z dalszych wyjaśnień Dob<)Dyskutowany był nas?; za- ~zyńskiego wynika. że skłasadniczy stosunek do p'Jlity:r: nial on gen. Sosnkowskiei:-o
gen. Sikorskiego wobec zw:ąz do obsadzenia. 6-go oddziału
ku Radzieckiego, przy cz~·m sztabu ludźmi wysuniętymi
zgocl11i bylilimy wszyscy w o- przą ~iebie. Wskutek starań
cenie, te drogą podsyca:'lia Doboszyńsk:ego szefem 6-~o
wzbunen:a opini: publicznej oddziału, którego zadaniem
trzeba daprowadzić do takie- było kierowanie ruchem opogo $tanu, w którym albo rzad ru w kraju, mianowany zo~tał
iten. Sikorskiego poda się do płk. Utn:k.
d.vmisji, albo też prezydent
Prokurator: Czy oskarżony
Raczkiew!cz udzieli rządow: również wpływał nq obsadę
d;vmisji".
oficerów 2-go oddzbłu?
Prokurator: ~y w komi•eOskarżony twierd~:. że nie
cle zagraniczl1ym „obozu na- miał co do tego moż:1wok;.
rodowego" była dyskuto·nana
W dalszym ciągu zeznań okwestia żydowska?
skarżony przyznał. że kont.1kOskarżony: Owszem, byia. tował s:e często z Cat-MacProkurator: Kto zain'.cjował kiewiczem.
dyskusję na ten temat?
Przewodniczący:
C'zy hyły
Oskarżony: Wydaje mi się, wówczas jakieś wersje o M~c
te .Ja.
\ kiew:czu? Na czyją rzecz miał
Oskarżony zeznaje w dal- pracować?
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Oskarżony: Cat-Macltiewicz sku, a

spa dek ProdukcJ·1· wzrost bezroboc1"a

w Warszawie,

sowanych germanofilów••Tednym był Studnicki, drugim
Cat-Mackiewicz. W z·wiązkn
z tym gennanofilstwem s1la
za Mackiewiczem wersii\, że
b;1-·ł na usługach Nlt'mców.
Ze względu na to, 7.1? osk;;:żony utrzymu.ie dalcl. iż r.wal
czanie polityk: Sikorskie~o
nie b~·ło wynikiem otnymywan;vch przez Dobos7.yńskie.;o
dyrektyw, prokurator pro:ytacza wyjątk; z zema11 złJi:'.J·
nych przez Doboszy;1~kiego
w śledztwie. Oskarżonv zez.nał
wówczas, jak następuj·,~=
.. z
początkiem
grudnia
1939 r. otrzymałem w Pnr"h
od a~cnta wyW-adu niem:(·ckiego ramową instrukc i~. że
mam pozostać w woj ,·k11 i
zwaknć
gen. Sikorsk:ego.
Szc?.er,:ółową instrukcję otaymać miałem
z::i nastc;pnyin
przyjazdem do Pa::yża. Lic.-ac
jednak na n•chly pogrom Nie
m;ec i ponadto obawiając ~ię,
l:iy n:e zaliczono mnie co wywiadu wojskowego, do cze1~.:i
nie nadawałem się. l co musiałoby spowodować mói b::irdzo szybki koniec. gd~·ż ·każdy
mój krok w wojsku był ob~er
wowany ze wszy~tkicłi stron.
po~tarałem
s!e o możliwie

Po wykryciu antyrc1rnbllka11akJego 8pir-k11 w partii de Gaullea.
sel Dubicz w Lizbonie obiecał
mi pośredniczyć w koresponden -policja Mocha dokonała ,.a.re sztowa!5.''
wśród
spiSkowców.
cji z siostrą i znajomymi na „Aresztowania" te wyglądały w ten spo~ób, że spiskowców wy.
kontynenc:e. Urządziłem się puszczono natychmiast „tylny. mi" drzwiami.
następn'.e w taki sposób, że w
rlą.gu 1941 r. posyłalem rapor
dzień
ty kolę-jno pT?.ez Salickiego I
Lubień<1kci, by nie zwracało u 1- - - - - - - - - - w11gi. iż zbyt regularnie powZarządu Gło'
tarzają się.''
.
w licznych rozmowach z
WARSZAWA (PAP) W 1wwego •!atutu gminnych Fp5ł.
rzlonkam: kierownietwa SN _
Rybi11skim, Sójką, Rojkiem, urugim dniu obrad rozszerzone· dzielni ,.Hamopomoc <'hlopska''
jak również ze zwykłymi i,:o plenum Zarządu Głównego oraz udział w~zp1 kich ogni1v
członkami SN, starałem się w :i'.HCh., udział wzięli wicemiui. ZS<'h. w zliliża.i~··>' "h si~ w~·ho
tym okres:e wpłynąć na zinia ~trowit• Roluictwa i Reform Uol. IR(· h do wlnrlz i::rninnyc·h ~póL
nę polityki stronnictwa w kie n,nh ..:.. Kowalewski i Tkaczo;v. clzi!'lni, kt<lrc oclhP•ln 'iP " tln.
.Na wst~pie wi(•eprezes Zar1ą :\ i lO liprn br. ito\;n·n · >'hlicr.
rnnku przeze mnie i wywiad
du Głó" nego ZSC'h. - Scha.yer dził m. in .. że nadt'ho1lrnl'r walnil'mieeki poiądanym.
zapozuał uczc,tnikilw plenum z 1111 n•hra11ia, nil których' pr7'.'.i':'„W par<; tygodni po zawar- prcliminnrzt'm budżrtuw;vm Z:w. t y hO?dzie no"·y ~ta tut i <111 , '·
c:u p;iktu polsko - radzieck'.e Samopomor.'· Chłopskic•j 11:t rok uanc Z"' t ;111ą w>·bory, li~dą \' :\ ,;,
go z lipca 1941 r. otrzymałem iiiefąc;v, kt.Jr;v zam~·ka się po 11,n n l'tapt•m w n•prnwni1• '' n
z Lizbonv instrukcję idącą w ~tronie do'"ho<lu sumą t.łotyci1 rlziałalnn~«i g-1i1inn.nh ~pi'il1l1· ·i .
dwóch kierunkach .
Wob"c '..! !:;fi.OOO.OOO, zui< p<> stronie ro7.. ui. Pr1cz wei~;!nięełe jesz1 1.3
zamknięcia prze1. Brytyiczy- thodu ~11mą. zł 2.4.33,166.UUU. J'lan ~•'-<'r,zych 111;1,- do <"z>·nnej p1 :> ·;r
ków pisma
„Jestem Pola- (;szcz~dnościnw~· na rok hir/.~•· .v w ~prili!zi1•lni - powiPclzinł o.
kiem", polecono m! zorganizo pnewicluje znosuz~dzl'n ie l i <I •eł P~z1•zólkow«ki kampo.·na.
wać wydawn:ctwo pisma nie- milionów złotyc·h.
wyborcza przyczyni si~ do r~1.
legalnego. Ponadto wobec wy
rea.liza.cji za.•ady, ze
Członek
pr<'7~·<1i11111
Zarzę•ln niejszej
stąpienia SN z rządu gen. Si- (llllwnl'go ZSCli. i prr:r.cs CR~ bezrolni. mało. i
średuiorotni
korskicgo, 4'1>olecono mi inu~ - poseł Pszcz6łkow•ki om611 ił rhłcp1 są prawdziwymi gospodl'.
kać ponownego zbliżenia do
następnie
zasann ic71" znlo7:1'n 1:t rzami ,,. · · " spóldzielni.
SN I nawiąnnia z nim współ
pracy polłtye'ŁlleJ.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.__ _ _ _ •

rychły

W wykonaniu pierwszego
~
polecenia porozumiałem się
yn~
z grupami ONR i Falangi i uzyskałem obietn:ce !eh współ
Wyniki k<mferencJi Minipracy.
strów Spraw Zagranicznych
Czterech Mocarstw przyjętr
Prokurator: W świetle tego zostały z żywym z:idowoll'·
protokółu jasne się staje. dla- niem przez opinię oubliezm'
czego Doboszyński założył pi- na ealym świecie. Wprawdzie
smo ,.\Valka" oraz w i'akim ce konferencja czterech
· ·
mmt·
lu zorganizował i przez pe- strów nie r1nwia.zała nsadn1·
wien czas utI'7.~·m:vwal komitet mej sprawy. jaką jest realizagran:czny Obozu Narodowe
zacja politycznej i go<'podar_g_o_.- - - - cze.i jedności Niemiec oraz
-------•przygotowanie traktatu pokojowego z Niem<"aml. mimo to
jednak w wyniku cześC'iowego
'f·
porozumienia os:fa,gni1:to taki
oreckiei
~tan rzeczy, który może być
""
brzemienny w skutki na prz,v

wyjazd

na front.
wywiadem
niemieckim nawiąz::iłem 1np:e
ro po załamaniu się Francii
w Paryżu
w pien\•siych
dniach lipca 1940 r.".
P:smo ,,,Jestem Polak'.em"
stworzyło platformę dla 'Valki z gen. Sikorskim i przez
·
.,
ca1e pierwsze
po1roczc'
HJ41 r.
· g ł ownym
·
sta ł o się
ośr'Jdkie:n.
dookoła którego skupiały $!ę
wszystkie elementy niechętne
gen. S'.korskiemu. Po linii nro
pagand;v antyrosyjskiej, nakazanej ml prr.ez wywiad nirmieekl, uczyniłem w t,•m cza
sie dwa J>Osunl~ia.. Pierwszym
było wydanie w st:n:>.niu 1941
roku bx'osrury pt. „Wielki naród", propagujace.i oderwanie
Ukrain~· od Zwiazku Radzicc·
ki("i:o. Po wydaniu tej pracy
miałem ostrą rozmowę 7. dowódca korpusu I zaufanvm
gen. Sikorskiego - .(!en. I(ukielem i zostałem ukarany rta
gana.
,.Jestem Polakiem" zabierało równie?. często .!!lo~ w duchu dla Zwiazku Radzieck:·:go nieprzyjaznym.
Wreszc:e
odnośnie propagandy ant~rżydowskiej, ·spotykało się ją w
każd.ym
nieledwie · numerze
„Jestem Polakiem".
„Pod koniec mojego pierwszego pobytu w Londynie w
grudniu 1940 r. wysłałem mój
r;iport wywiadowczy do Llzbo
ny, opisujący połoienie polity
c?.ne I nastroje w kołach poiUSA w obliczu kryZ)!SU
skich w "Londynie i w S7kocji,
NOWY JORK (PAP) - We-,
•
"'
•
to, co potrafiłem !!ię dowiedłu~ danych amerykańskiego in_
W .\SZY?\(Vi'OX (PAP ) - De dzieli o na.jblii~zyeh zamierze
5tytutu żelaza i stali, produkcja legac,ia. amerykań,kirh zwią.:r.- niaeh nądu gen. Sikorskie11ro.
6tali w USA w ciągu ubiegłe!!;) ków zawodowy„h w skladzic JO co do w~•slanfa gen. Ducha
t.vizodnia spadła. w porównaniu o~ób, odwit'rlziła Vfa"z~·ngton, do Kanarly dla utworzenia
z poprzednim tygodniem o 2,5 domagają.c się akcji rządu prze_ tam armii polskiej i to, co się
proc. Kurczenie się produkcji c1wko wzrastającemu bezrobo. dowiedzial"m o Położeniu w
etali odbywa. się już dziesiąty ciu.
kraju. Ponadto opisałem pró. ... z rzę d u i rzeczoznawcy
tydZłeu
DC'lC'gal'ja
prz~·j<_>ta
zo,tała bę obalenia iten. Sikorskle""O
"
.
·
przez koła !lanacyjn(", popart:>
przypuszczają., ze proces ten me przez wireprzewoclniczą.eego se· pnez prezydenta Raczkiewi·~
ulegnie wstrzymaniu w ciągu natn Barkley• a, członków rarh- cza w lipcu
r. oraz mP1940
najbliższych mie;;ięcy.
dora<lc1h1• !'konomicznych prez.v·- moriał w sprawie tworzenia
Czasopi~mo „U8 News and clentn. Trumana. i przywódców wo.i· 9_ka polsl•t'ego
w Z\••i'ązkii
•
~
World Report' wyraża poglą d, r.lm partii. Po odhyriu rozmów, RadZJ'ecki.m".
że w ciągu najbliższych miesię_ rzecznik
i!elei:arji oś"· iadcz•ł,
Ten p'.erwszy raport wysłacy poziom produkcji stali w iz nie uzyskała. ona ża.dny::h ł"'m za pośrednictwem naczel
l18A ~padniP. do 60-70 procent zapewnień odnośnie pro~amu nika wydziału .w J.VISZ SaliczdolnoAci wytwórczeJ ut -:"'le- walki z bezrobociem w Stanach kiego, znanego mi jeszcze z
-ll!ka.Askich.
Zj8dnoczonych.
nasów mojei służby w GdańR

potem

był jednym z dwóch pNnon· któremu powiedz:ałem, że po·

N'ł 5 fepn:vkontakt

7.

li

obrad

Plenum

wnego ZSCh

W"- .:k'I•. kon ferenCJl
. • parys k•1e1•

zWYCIPS
• kI• po cho' d
arm1ł

demokra tvczne1

<:złość.

BEZSPRZECZNYM SUKCF.
SEM tej konferencji jest prze
de wszystkim utrzymanie, a
właśeiwie powrót do cztero~tronnej polityki w sprawie
Niemiec. Zebrani po przeszło
półtoraroeznej przerwie ministrowie dali wyra.z konieczno·
~e1
utnymania
współpracy
rzterech moearstw i zohowią
7.ali się do kont:vnuowania tl'j
wi<nółpracy w celu osląirnięl'ia
1·ałlrnwite1rn porozumienia w
sprawie Niemiec. Jest to do·
niosłe zwyciestwo tezy raclzieckie.i i nieugiętego stano·
wiska Związku Radzieekiego,
który domagał się konse' Oddziiił.v 6-<>.i clywb:ji Annii kwentnie realizowania pr7.yDemokratycznej, operuj~c w re- fęt~·ch w Poczdamie zasad
.ionie Salonik,
zaatakował" w t-stronnego
roz.~trzy"ania
t~·ch dniach g-aruizon niepr;yj;t . spraw niemi!'ckich.
riel;;ki fortyfikarji P•1;.:ratina :
DRUGIM SUKCF.SEM koni rozgromily go całkowicie. Z•h• fercneji jest powtórzone w kil
~·yto prz.f t~·m dużo Rprzrtu wo· ku miejscach komunikatu zoJl" n n ego i amunicji. 60 żołn i er ~.-- howiązanie s~·gnatariuszy do
111011 areho - fa"zysto"''kit'h w 1. i~ <'zyni.-nia dalszyeh w:vsilkl1w
to do 11ic"·oli. Ataki posiłk·J: w kierunku 1>rzywTócenia powych jednostek nieprzyjaciel- litycznr.i i gospolłarrze.J Jedskich zostały odparte.
ności Niemiec. Wbrl"w wysil· ICll'go.
·
Ocldr.ial~· 7-ej d.n1izji
dem•1_ kom z~w t'".,,z k ll R a d z1ee
mocarstwa zanb-„ 11 I s rzAet'
krat:vcznej dokonaly ataku na
' "" " P " fort~·fika r.iP niPprz.' ·ju«iel,ke w wiały się realizacji .Jednośd
olcnli 1·a«h Xanti, powodują.c pll. Niemiec. Treść komunikatu
płoch w szeregach monarcho-fa- !lhwosci.
ni; P?2°s!awia żadn:veh wątze na konfereneJ'I pa
szystów, "którzy 'tracili przy ryskiej
mocarstwa zaehodnir
t~·m 17~ i.olniE'rzy
i ofJ<eró\\·. przyjęły zasadę .iedno~~i poli?'il"prz,v.i~cil'l . usilował
knntr- tycznej i gospodarczej Nil"atakowac oddZ1:lł~· dem9krat~·cz miec.
ne, lecz zn:i.u~i:ony był wkróL;:el TRZECIM SUKCESEM kon
wycofać sie z bitwy.
ferencff Jest nnrozumlenle w
Bl"K o\ REf'ZT (P,\l') -

.fak
podaje Agrr1c.ia Eleftori Ella.ta.
:LC"ia clywizja Armii Dr111okr.L
t.Hzncj, clziałająta 11a Pelopom"
zfr. odparła wszystkie ataki
'X7nl(lcnionyeh przez artrlNir 1
lotnidwo je<lno~tek m~narrl10·
fa,zy~towskieh i zadała im ch•ż
kie straty. Dywizja prowad~i
nieustall1lie działania zaczepne.
nie clając nieprzyjacielowi ani
chwili wytchnienia. .lcdniie w
"i~g-u o~tatnich dwóclL tygodni
w walkach z :i.rią. cly"ll·izją. 1110 _
narcho-fasz~·ści
~tracili
okob
~OO żołnierzy i oficerów.

i;.prawie współpracy C7.t.,.nch
mocarstw na terenie Berlina.
lest jasne. że kontynuowanie
rozmów berlińskich na szczeblu czterostronnym utrmlnł
wielce dotychczasową politykę rozbij11.eką.
jaką
prowarlziły zac-hc;.lnie władze oku·
paey Jne w Niemczech i prz:v·
czyni się w dużym stopniu dl•
zlikwic1owania „punktu zapal·
nego". jakim był Berlin.
•
CZWARTYM
SUKCESEM
konferenf'ji jest osiągnię<lk
porozumienia we wszy:r;tklch
zasadniczych _BFOblemach do·
h•czącyrh Ail'frii. Do uzgod·
nienia obecnie p&Zostały jedy·
nir zagadnienia dn1irorzędnt
które
czterej
ministrowie
spraw zagranicznych przekazali swoim zastępcom.
Reasumujac: wyniki konfer<"ncji pary\kiej są. fiaski.e111
usiłowań

wyłączenia

Związku

Radzierkiego od decydowania
w najistotniejszych probie·
mach Europy powojennej, fia
~kiem
polityki dyktatu morarstw zachodnich.
Zawiedli się ci. którzy przez
raly ezas trwania konferencji
prorokowali. że nie przyniesie
ona żadnego porozumienia.
Konferencja okazała się wk·
eesem pokojowej polityki ra•
dzleekleJ. polityki współpracy
mic;tlzynarodowej, Jest 7,WYcłę
stwcm światowego frontu pokoju.

Porozumienie, Jakie zostało
w Paryżu - to cios
zadany organizatorom histerii
wojennej na Zachodzie, to ciOll
w podżegaczy wojennych. Komunikat Oll"IOM:ony po zako6<'Z("niu konfcreneii mówi w
~posób niedwuznaczny o konieczności i obtrwiązku kol'tY•
nuowania współpracy eztereeh mocarstw w rozwiązaniu
~prawv Niemiec. Jak ta współ
f>raea 11,Jzie wyglądała w
prakty<•e. zależeć· będzie od
stanowiska moea,rstw zachodnich, a w dużej mierze od dal
szej konsekwentnej ofensywy
sił poko.łn i n-t„.uu na świe
~!e.
-'l'A. .J
osiągni~te
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Zwy·ci~skie
weszły

drogą niezależności, ·

Chiny Ludowe
swobody, pokoju,

iedności i

rozwoju

na
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Agencja NowyC'h Chin pod~.je dalsza burżuazj~ naro'lom~. Front ten
politycznej konferencji doradczej, w cza- jrst tak trwały, że ożywia. go
przewodu iczący Chińskiej Partii Komuni. zdecydowana wola rozgrCWJ.ien'a
styczx:.ej - Mao.T&e.Tung,
wszystkich wrol{ÓW i pokonan•a
„1-go maja 19JS r. - powie. 'J'ung oświadczył: - „Obecnie wszystkich trudności. Front ten
- C11ii1~ka resztki wojsk lrnomintangow. jest. trwały, ponieważ posiada
.
dział . \rao.'l'se.'l.'ung
Partia Komuni:;tyczna ?apropo- skich, włą,cz?,jąc odtlzialy reg11_ r.icwyczerpane możliwości.
ŻJ jemy w cp0<:c, gdy system
now11la narodo"·i chiń~kieum larne i nieregul:!.rne, jak rów.
imperialistycimy zmierza do cał.
z~:ołaaie nowej polit~·,•zuej kou· meż
organizacje wojskowe
ferenc;ji doradrzC'j, Partie de. szkoły wojenne na tybch, liczą kowitego krachu. Imperialiści
mokrat.v.czne i przedstawiciclr tylko około półtora miliona osóli. ugrzęźli w kryzycie i nawet je.
elementów postn>IJ. Całkowite zlikwidow:u:ie re~z. ~libv chei„li kontynuować lrnl·wsz.v~tkich
wych kraju, jak równi<>ż muicj- tek wojsk Kuomintangu wymaga kę Z narodem thifiskim - na.
EzMci 11\HOdowe w (1hinach i jcSzcee pewnei;:i okresu czasu, ród nasz posiada ws:ielkie moż.
poz:i jednakże chwila. ta jest j'iż nie. hwości, by osią,gnąć osta.teczne
przeb,vwając,v
(;hiń~zycy
zwycięstwo.
granicami kra,ju powitali z za- aalBka..
dowohniem ta propozycje. u_
W ty'm czasie chcemy oświa1l.
Jest to zwycięstwo całego na.
ważają. oni, że władza imperia. rodu chiń;;kiego,
jest to zwy. czyć całemu iiwiatu, że walczylizmu, feudalizmu, biurokratycz. clęstwo narodów całego świata. my jedynie z systemem imperia.
nego kapitału i kuomiuta11gow- Cnły świat za w~-j')tkirm impr. listycznym i z jego sprzysięże
ekiej kliki rea keyjncj winna ria1istów i reakrjonigtów, z ra . niem inzec1wko narodowi chiń.
być óhalona i że rtalcży zwołać clością powitał wjelki<> zwycię ~kiemu.
dorad. stwo Lndownh C'liin.
polityczną. konferencję
lF.a na.
Gotowi jesteśmy przeprowa_
czą. Chin, któr:i. obejmie przed. rodu chińsk.iego
i walka ma'O- dzić. rokowania na temat nawią.
stawicieli pa.rtii dcmokratycz. dć\,· na całym świecie przeciwko
zania sto~unków dyplom a tycz.
ny~h, przedstawicieli org:miza. ~v.ym wrogom prowadzona je;t
przedstawicieli pod tym samym ha.Słem i przy. i1ych z rządem każdego państwa
cji ludowych,
i·agranicznego na pod~tawie wza
wszystkich kół postępowych, jaK świeca jej ten sam cel.
i równości, wzajemrównirż mnie,jszośc:i nm:i)dow,v ~u
We~pół z naródem t•hiJl~kim, jemnosc1
i Chińczyków, przchywających r.nrody
były nych korzyści i wzaj~nrncgo po.
świata
calego
poza. granicami "kraju. Celem t.cj bwin<lka111i. uasti:pujątego fak'!i; ~zanowania suwerenności tery.
konferencji jr~t proklamowanie „Imperialiści przewod.:!:ili ch\:1. torialnej pod warunkiem, że pań
Ludowo · Demokratycznej R'd- !'kim reakcjonistom w okrutnej, stwo takie zerwie stosunki z re.
publiki ChińskieJ i wybra,nie de. kontrrewolucyjnC.j wojnie przo.
akcjonistami chiń~kimi i uie b~
mokratycznego rządu koalicyj. ciwko narodowi ch!.ńskiemu. Jed
nego, reprezent•!j:;,ccgo tę repn. natie naród chiński osiąguą,ł dzie więcej udzielało im pomory i pod warunkiem, że napraw.
blikę.
zwycięstwo.••
Uwni.am, że jc·st rzet:zą. ko dę a nia obłudnie zajmie przy.
.Jed,n1ic w ten spo9ób - mó.
Clii. r.it'l'Żn:t - oświadezył clalej Mao jazue stanowi,ko "obce Chin
wił cl:1!Pj 1\[ao-'l'RC.'fnn~ ny mog;i. zerwać ,; reżimem pół. 'l'~e.'l'ung - zwni<'ić uwag~ na. I.udowych.
kolonialnym i półfend:.>lnym 1 rodu na fakt. że imperialiści i
Naród chi!l.aki gotów jest przy
weJsc na. drogę niezależności, irh ~y łaii1 1·howe - rPakcjo. jaźnie współpracować z naroda..
swobody, pokoja, jedności i roz. uiści chińsc~· - nie pogodzą• 8ię mi wszystkich krnjów świata w
w swą. klęską. w ChinaC'h,
woju.
dziele ustanowienia i rozwoju
JeP.t to ogóln1 bnrn polityczBrclą. oni wsp;\lprarować z ~o.
stosunków
międzynarodowych
na dln. wRpólnC'j walki Chii1~ki<'.i hą i postarają się wy lwrzys•ać
Partii Komuniątyeznrj, partii w$zy~tkie możliwe spo<ohy do handlowych.
dcmokrntyezl\ych i grup Judo. walki przeciwko narodowi chiń
Dojrzały już wszystkie warun.
wych, organizacyj dcmokratycz. skirmu. Nie wykluczona jest. ki dla zwołania nowej, politycz.
uych. jak równi<'ż przrcls1 awi- możlil''o§ć, że uciekną. ~ię cl(l 11<"j konferencji doradczej Chi.n
cieli m n irj~zości n:i ro1lowyeh i i;wantury i wyślą. ('.7,ę~.~. swyrh w ~el;1 ii'fuorzenil\ 7.ąou ' koa1i.
(hińC"z~·ków przchprnj:ir·y<"h po. sił "·oj~ko,rych, hy wtnrgi1ąi: d_o ~.'-jnrgo.
za gm n i cami kraju.
Chin.
Nar"~a. nasz orzckuje z. ni"eci·~r
~
Nic bnczęc na nn~zo zwvciP.
Jest to baza polity.c zna tnk
k~nft>.~
trj
.zwołanin
pliwośc·ią.
osłabi.~ć
powinniśmy
nie
stwa.
jasna, ie między prawdziwie de.
r~ncji i utwou.enia rządu. W~e.
organizacja.oni czujno3ci,
mokra t:•cznymi
KTO BOWIEM WYRZEIU~E rzę, że praca., którł rozpoczęliś..
nie było na. ten temat żadnych
Wszygcy zgadzah SIĘ CZUJNOśCI, BĘDZIE PO.
różnic zdań.
ROZBROJONY.
jest jedynie LITYCZNIE
że baza ta.
~ię,
uregulowania W tych wamnkac;h cały naró.1
słuszmt w dziele
winien Się zdecydowanie i ::alwnystkich prohlfm6w Chia,
Cały n?.ród popierał Armię Lu kowicie zjednoczyć i wspólnymi
dowo • Wyzwoleńczą i wygrał ~ilami rozgromć ws2ystkie ant.y.
ludowe spiski imperialistów i
wojnę.
SOFIA (PAP) - Ucirkinic.
Ta wi1•1ka wojna l11dowo.wy. ich lokajów reakcyjnych w Chi.
rozpoczęta w lipcu nach. Chiny muszą być niezalr.:i;. ;;.y przy1Jywający z Jugo>lawii
zwolcńcza,
1046 r., trwała 3 lata. Wojnę rę ne i wolne. Sprawy Chin winie:i stwiNdznją., że klika 'l'ito progo8podarkę rabunkowri.
rozwiązywać sam naród chiński wadzi
rozporz~li real!~joni§ci kuominangowscy przy pomory zngr'l.. bez najmniejszej interwencji..1a. ~pecjalnie w dziedzinie eksploa.
niczn<'go inmperializmu. Rozpo. klegokolwiek kraju imperiali. tacji bogactw kopalnianych o.
iaz 1as 6 w. Pragnąc zaopatry.
czyna,iąc wojnę domową, , reak- stycznego.
Rewolucja w Chinach jest re. wa~ imper_inlis~ów w sw·~wce,
cjoniści kuomintnngow~cy zdr'tpo~uida.ir,.. strategiczne
clziecko pogwałc i układ o !!la. wolucją, dokonaną, przez ma'ly lltrire
warty w sty. ludowe całego narodu, z wy,jl)t. zr.aczenie - już obecnie tito,v·
wieszaniu broni,
kicm imperialistów, feudal1)w, cy stwarzają. ze swP~o kraj11 czniu l!H6 roku.
dl k 'ta.I'
b
k 1 · ln
·
a ap1 i.
azę
hHrY.uazji, reakcjonistów kuomin o oma Ił
lat
trzech
Jedna.kte w ciągu
stów.
7.\\0lc:>nnik6"'
i~h
i
tangow~kich
bohaterska Armia. Lndowa roz.
Aby obniżyć koszty własne
-· wszyscy s<> nanzymi przyJa.
biła. armie Kuomintangu.•'
na
~tirowców przeznaczonych
Przypominając snkr<'~.v Chiń. clółmi. Nasz jednolity .Jront reskiej Armii Luilor,·ej, zajęcie wolucyjny jest tak ~zeroki, że eksport. - min. finansów Radri.
robotnicZ>J.18riwlcwicz zażą.n~.ł, aby organi.
kla~ę
Nankinu, Szanghaju, Han.czou obejmuje
i innych miej~cowości, Mao. T~e- chłop~two, drobną. burżuazję i zowano tzw. „dobrowolne brygaP:EK™: (PAP) -

e~ra\'\'"ozd~me z obrad
sie kt6reJ zabrał głos

0

'"P

Igraszki z diabłem

Na

1narąlnesle

Władze Polsl<i Ludowej, W>'par
wysiłek c.alego spolecze11.

te o
· twa,

prowadził encrgicr.ną. ail:upowszechniania. kultury,
nrnlczania ·analfabetyzmu, 9d_
rabiania. v.'iekowych za.niedbań
w dzirdzinie oświatowej i vrymy spełni te nadzieje. Wierzę, chowawczeJ·, na. które t-0 celo
na.J'bliz·
w
spełnione
one
będ""
'e
· ~-y zn"a cza się ilziC'sią tki miliar„
z
szej przyszłości. Koalicyjny rząd dów zloty;;h z 'budżetu państwo-·
skoncentruje wego. Są. jeduak w Polsce pewdemokratyczny
przede wszystkim swą, uwagę na i.e koła i pe~·ni ludzie, którzy
wykorzenieniu kliki reakcyjnej pragnęiihy bamo\': a<S szeroką. ak.
i zdławieniu jej destrukcyjnej C",ję kulturalną. i nie dopuszczae
działalności a. następnie doloży <lo tego, by światło rozumu, na~1wszelkich starali i wykorzysta ki i wiedzv rozproRzylo ostatecz
wszystkie środki w celu odbudo. r.ie mroki· śrcdmowi~czn<'go ob
wy i rozwoju życia gospod:tl'- skurautvzmu i zacofania.
Oto ;ymowny przykład: W
czego i kulturalnego.
Przemówienie swe zakończył tygodniku „Głos Katolicki" Jll2-1ao.'rse-'l'nng okrzykiem 1111. kiś „::Moraiista· ', odpowiadają~
demokratyr.znf'go rzą•lu na. postawione pr7.ez j!'dnego z
czc!'ć
koaliryjncgo. na cześć jcdnC'ści czytelników pytanie: „Czy ist1nieją czarownice?", w obszer.
rurod11 chińskiego.
C'Ję

elegacja chłopów polskich
zwiedza stolicę USRR - Kij6w
I
w

MOSKWA (PAP). - Przez
2 dni - 20 i 21 czerwca dele·
gacja chłopów polskich gościla w Kijowic. Wielkomiejski
ruch, niezwykła czystość, panu,iący wszędzie

ład,

szyb~ie

tempo odbudowy K:jowa, zabytkowe gmachy. dz'.ela sztuki i muzea W7.budziły w'>ród
uczestników wycieczki podziw
dla narodu ukraińskiego i jego socjalistycznej kult•1:·y.
Delegacja zw:edz'.łn P~f1stwowy Uniwersytet w Kij0wie imienia Szewcz2:1ki. pv·
tęi:'le gm;i.chy Rady N.iiwsższcj i Rady Min:strów USRR.
partyzantów ukrawystawę
a
ińsk'ch oraz liczne parki,
przcde wszystkim park 1-go
Maja, gdzie znajdują się gro-

by bohaterów radz:ieckich, któ
rzy zg'.nęli w ostatniej wojnie.
Studenci wydz'ału filoJ0gicz
nego Uniwersytetu im. Szewczenki przydzieleni w charnlt
terze tłumaczy do delE>gacjizasypywani są pytan'.ami na
najrozmaiti::ze tematy, z-w:'ą
zane z oglądanymi gmachami,
muzeami i pomnikami.
Najdłużej zatrzymali się uczestn!cy wycieczk: w muzepartyzantów Ukrainv,
urn
gdzie w kilkunastu s:<hi.:h zebrano pamiątki boh.1terskicj
Goście
walki partyzantó·,v.
polScy z ogromnym z3interesowan!em oglądali rze:l.'b/ wy
Stal:na i wybitobrażające
nych dz:iałacr.y pafl.: :twa radz:ieckiego, broń, dok~1menty,

Reorganizacja Ministerstwa Oświaty

Warszawa (PAP). Rada Mi- z:iomu nauki ~ szkoln:ctwa
·
nistrów na pos'.edzeniu w wyzszego.
W myśl uchwały dotychcza
dniu 21 bn:. uc~walił~ ~owe oowy · <lepartam~nt nauk: i
ramy orgamzacyJne Ililruster- szkół wyższych rozwinięty zow zakres:e :~tanie w cztery departamenty:
stwa Oświaty
spraw nauki i szkolnictwa z.) pla.nowanla i administracji,
"'Wy7.Sze-go, dostosowane do po- b) nauki, c) studiów hum.anitrzeby wzmoienfa wysiłków 1styO'Ulych t przyrodniczych,
w k!enmku podniesienia po- d) studiów techniCUtych.

. d na na lup
Jugosławia
wyzysku kapitalistów anglosaskich
j
I

I

"'
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Ażaiew

Daleko od Moskwy
Do samej cieśniny jechali już w krytych saniach. Na
przedzie pędziły sanie Batmanowa, które wszyscy nazywali „flagmańskim.i". Batmanow leżał zawinięty
w kożuch i od czasu do czasu wzywał któregoś z towarzyszy, aby mu złożyli sprawozdanie „na leżąco". jak
dowcipkował Aleksy. Reszta ulokowała się w saniach
parami, skracając sobie czas rozmowami i dyskusjami.
Podróż trwała z przerwami na punktach i w różP •~h
miejscach trasy wyznaczonych przez kierownika budowy.
Aleksy i Rogow usiedli w jednych saniach, gdyż czuli
do siebie coraz większą sympatię.
Alosza, bardzo się cieszę, że jadę na cieśninę mówił Rogow, lekko przyciskając do siebie młodego
Jak tylko dowiedziałem się, że wyjechaliinżyniera. ście z Nowińska, ciągle myślałem czy Batmanow weź
mie mnie czy nie. W moim punkcie praca już idzie normalnie, tak, że zrobiło się nudno. A ja muszę czuć, że
głowa mi trzaska od kłopotów. A poza tym już od dawna

marzyłem, ażeby

popracować

u Batmanowa, popa-

trzeć, jak on gospodaruje, poduczyć się.„ I za co go tak
lubie? Przecież jest taki wymagający cia!!.Ie.• klnie. ni-

dh f?Car nastrruj~re ;>oleccnie: „Nic
dwumie8i(<'t·zn<>j llracy w kopal-, r:ależy organfao1vać Fpółdzielni,
z biednych
lsk!ailająrych się
i:itirh.
Uzbroj,:!e grupy ag'itacyjne, rh!opówl Nal<'ży zmusi~ wszeL
rekrutujące się głównie z agon. kimi spo~ohami do przejścia efo
tów tajnej policji, rozpoczęry pracy w kopa1ninch. Spóldziel.
k d o owyc h „d ob rowo1- nie należy' organiwwać :r;e śred'"
wer„une
nych bryga.d''. Przy użyciu :;i- uich i bogatych . c~lo_Pów cy. wyłamttJąc drZWi i organizn. wówczas b~uą. one 1nllll<'Jsze goJąc pościgi za uciekaJ:i,cymi - r-1Jodarczo."
przeprowadzono „werbunek'' w
Powyższd wiadomości 'wia<l.
i
• ·e · tk h
az1 :llą ac WS·
We wRi R<>gotina (Serbia) za. czą, iż titowska. Jugooławia za.
hito dwóch obvwateli którz7 równo gospodarczo, jak i poll·
ty
przC'c1wstaw1ah ~1ę agitatorom. · czrue stała. się kolonią ka.pi:Minieter Ilado~awl<'wicz vty- t~listów zachodnlch i krajem ka.
dał za~tępcy narzelnika okręgo- p1talistycznego stosunku do lu..
...-<',i tajnrj policji w mi~§.eie Zai_ dzi pracy - krajem wyzysku.
riy" ludnofri wi<'jf'1dt•j -

·

· · : · ·'

gdy dobrego słowa nie powie! W glosie Rogowa słychać
było aprobatę.

sie.
-

uym wyw.:>dzie „stwierdza' ', tł
- „szata.n istnieje na.prawd~~.
a. więc jest rzeczą. możliwf, ~
człowiek mógł wejść w ~
ty z dfabfom" ...
1'\ie do p02azdroszczeni& je3*
los r.zytelnik6w ,,Głosu Ke.tołk.
kt.1rzy - karmie'ni ta..
kir"'o",
"'
la.en.o
kimi „mądrościami" mogą straci6 równowagę duchową. i dostać manii prześladow.
czej z gatunku tych, jakie sza.11,.ły po świecie za. cza.sów „&wit„
tej Inkwizycji".
Szkoda jednak, te brednie, o
których tn piszemy, są publicz.
nie ko1por,towane i do wierzenia.
podal':·ane. Smutne, że nieodpo„
wied7.ia.lni „Moraliści" s odpu...
~towych pi:emek U.Siłują. ni8z..
czyć plony akcji 1.-ulturalnei,
prowadzonej wielkim nakładem
B. D.
~ił i środków.

Porządnie się speszyłeś, gdyś go zobaczył w bur-

,
Tak, speszyłem się, sam nie wiem dlaczego. A przecież nikomu nie ustępuję z drogi: jako dziecko wiecznie biłem się z chłopakami. A wobec niego jestem jakiś
nieśmiały„. Pamiętasz. jak ·osadził mnie już przy pierwSkoczyłem wtedy, jak tygrys. On
szej znajomości? zaś powiedział tylko dwa s!owa i z tygrysa zmieniłem
się w kotka.
- W duszy byłem wtedv po twojej stronie, - wspominał Rogow. - Sam przedstawiłem mu wówczas raport,
-prosiłem aby zwolnił mnie na front . Od tej pory przethowuje ten raport w szafie. Raz kiedy byłem u niego,
„Czy oddać?" Po'"yjął raport, pokazał mi i pyta: myślał chwilę i schował z powrotem: „Jeszcze za wcze,
śnie, niech trochę poleży".
- I jeszcze powiem ci Alosza, dlci.czego chciałem wyjechać z wami. Lepiej będzie, ieśli na razie będę jak
najdalej od Nowińska.
Głos Rogowa drgnął. Aleksy żałował, że nie widzi jego twarzy.
Dlaczego powinieneś być jak najdalej od Nowiń·
i;ka?
Kilka lat temu, byłem niebardzo w humorze. Cią
gle myślałem o Oldze. Przypomniałem sobie Chmarę.
Serce tak zabolało, że mimowoli pomyślalem o kropfr,ch walerianowych. Dowiedziałem się, że pojechaliście

cza.SOsztandary, odezwy
czasie
pisma, wydawane
okupacji.
W godzinach wieczornych
delegacja polska obecna była
na koncercie, zorganizowanym na jej cześć, w k':órym
braE udzia1 wyb;tni artyści
USRR, oraz orkiestra symfonic~ma radia ukra:ńskieg'l pod>
batutą Polakowa.
Przed koncertem p~zewod
clo spraw
niczący Komite~u
Sztuki przy Radzie ?v'ri:-ii~tró-117
USRR - Paszcz;,.'TI pow:tał de
legację w prostych i ser:lec-znych słowach. Przemówienie
swe zakończył Paszcz:,.-n okrzy
k!em na cześć Polski Ludowej i prezydenta R. P. Bo!esława Bieruta, przyję:ym entuzjastycznie przez uc:i:estników wycieczki : ws~~''Jtkich
obecnych na sal!. Długo rozbrzmiewały okrzyki w języku
polskim, ukrai'ń.skim i rosyjskim na cześć ZW::ąz~u Rad~:eckiego, wieczy~tej przyja1 na
źni polsko-radzieck'.lej
cześć Stalina.
W CVISie koncertu wv!ton!lno m. in. utwory Cz~jkow
skiego, Chopina, fra~menty
,.Halki" ·Moniuszk!,
Wieniawskiego i Dworzaka.
21 bm. w godzina::!'! popo·
wycieczka chło
łudniowych
pów polskich podzie1tma na
12 grup udała s:ę do poszczególnych obwodów Uk;:-ainy, by
zaznajomić s!ę z życiem i pra
cą ukraińskiej wsi radlleckiej.

utwocy

Komunikat
Dnia 26 bm. o godz, 13-ej W
Swienicy Robotniczej przy
PZ
od:~z·~r ;• ul; Ogrodowa 18,
j ~ •. e :t~~k~~onfer;'~
~ob ej
c a d 3: ~
zza u md,a eGml_ prz~w0<Lllngiicząo.eK•
ownego
r'Zą u
biet d I Szt h Iski ·
,
eJ.
ac. e
N r
ba zat onczenie konferencj.
oga Y program artystyczny.
obo•
Zarządy Dzielnicowe
wiązane są pr~ygotować listy
uczestniczek konferencji.

1

k,

„.

wszyscy do Rubieżańska. Wsiadłem do samochodu i po. ·
gnałem do Nowińska! Jechałem bez przerwy trzydzieści godzin„. Pamiętaj jednak, nie wygadaj się przed
gdyż wtedy będę zgubiony. Nie Pogospodarzem wiesz?
- Oczywiście, że nie. No i jak Olga cię przywitała?
- Przyjechałem w nocy. Serafima otworzyła drzwi,
i zaczęła klaskać w ręce - znasz przecież ją. Tak jak
stałem w kożuchu, wbiegłem do Olgi. Leżała w łóżku,
?daje się, że nawet z początku ucieszyła się. Jak tylko
j:i zobaczyłem ją, bladą z tęsknymi oczami, upadłem na
kolana. Zacząłem całować zabandażowane ręce i poczuze szczęścia, czy ze smutku.
łem, że tracę oddech A ona płacze„. łzy„. łzy.. Przylgnęła do mnie mokrynX
policzkiem i szlochała, jak dziecko.
Rogow zamilkł na chwilę.
- Mów dalej„.
· - Szczęście moje skończyło się szybko. Ucieszyła gize mnie w chwili załamania, a ja już myślałem„. Serafima, patrząc na nas, roztkliwiła się i zaczęła na głos·
ryczeć. Olga od razu zesztywniała, kazała wyjść, ubrała się i dała mi burę! „Po co przyjechałeś? Kto ci poodpowiedziałem. Ono
zwolił? „Serce mi pozwoliło, jest moim zwierzchnikiem".„ Spojrzała mi w twarz,
dotknęła czoła, zmierzyła temperaturę. „Na Boga, trzy-.
dzieści dziewię5 i trzy kreski"! Położyła mnie na kanaP;ie w pokoju Beridzego i razem z Serafimą zaczęły
mme leczyć. Byłem szczęśliwy, że jestem blisko nieił
Chyba wydaie ci się to śmieszne?

....
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Z l~u~nościami trzeba walczyć

Organ1zac1a partyjna, Rada Zakładowa i dyrekcja PZPJG Nr 8
. - muszą dokonać przełomu w swej pracy
i„.
Nie ma.my wielkich na· bia~ jego produkcji, a przędza!' nr 8, Dąbrowa jest wielk1m Doboszyński
W ~t~ br. ~a. Konferencji

!'e~::;ne;~z~l~;ic~Z~~~t~/Yś
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LICZBY MOWIĄ

W listoyadzie ubiegłego roku
odsetek primy w tkalni do.cho·
dził do 81 proc., a braki wyno
1lly 1,7 procent, zaA w marcu
bieżą.cego roku odsetek braków
wzósł jeszcze w znacznym atop_
ilopod wątlędem
&
niu,
kfowym plan zo5tał wykonany
uledwie w 95,4 procentach.
Na wyko:6czalni SP'I"&W& nie
przedstawiała się lepiej.
Stalo się to w okresie, gdy
Dyrekcja .Jedwabn iczo-Galan teryjna zaplanowała. wskaźniki
jakościowe,

przewidują.ce

74

dziei na. ~siągnięc~e. "'! najbliż·
szym czasie powazmeJszych rezultatów.
Dlaczegoł - I tu przy11tępuDą.browy"
jemy do spmwy
oddziału PZPJG nr na. Ch,ij'.
·
· się
nach -" którym ob serwuJe
od d'łuz"szego czasu _ ZJ'awi"s'·o
o.
czasowego odpływu siły robo·
•
· ro b't
o ro1nycn.
'~zeJ· w o k res1e
W ODDZIALE NA D"'i.Ro~
WIE
W Radzi e za kła doweJ• 1. w or
· lk'1
· wie
ganiz· ac··
Jl PZPR. panuJe
rueh,. przyszły ~u robotnice z
tkalm i z oddziału przygoto·
wawczego przędzalni. Są. oburzone i zdenerwowane:
. - Przy.ezłyśmy do pracy, a
n.~ ma eo robi6. Gdzie indzi!'j
jest współzawodnictwo, a u nas
- postoje.
Poatoje mają. miejsce w od·
dziale przygotowawczym Dą.i>ro
wy dlatego, te przędzalnia obrąe1.ikowa 1uie nadąży przera-

'8

oddziałem,

nie. obrączkowa nie na.<ląża, bo
ma. za mało prządek, podezas
jak twierdzi $ekretarz
gdy podstawowej organizacji p::irtyj
nej tow. Cichowska - Centra·
la. ma możliwości przerzucenia
pewneJ' ilości prz•-dek do D•"
browy. Postoje ma "'również tkał
nie., bo ma za mało snowaczy,
pooczas, gdy i snowaczy cen·
· d ostar
trala mogłaby Dą.browrn
czy6. I te właśnie postoje obok
, · d aniedostateczneJ. pracy n~w1a
partyjnej
organizacji
miają.cej
i zawodowej są. przyczyną. od·
plywu robotn ików z fabryki.
Na Dą.browie nikt z l'Obotnłkami nie prowadzi odpowiedniej pracy politycznej. N ikt też
nie wywiera dość energfoznego
wpływu na dyrekcję, by pestoje jak najszyboiej zlikwidowa6.

a · od jej pracy :zare
ży w dużym stopniu wykonanie
zadafi produkcyjnych całości za

kładów.

Konieczne je'!!t więc, by łąez
nie ze wzmożoną. pracą. organi·
zacJ'i partyJ'neJ·, dyrekcJ'i i Rady Zakładowej nad przełama·
niem obeenego stanu w za11:ra' · · osobl.1· ?owmez
dach zajęto się
K o·
b
wą. sytuacją. na D ą. rowie.
nieczne jest, by pracownicy dy
, · · t am zag1ą.d a 1·i,
rekcJ l. czę~cieJ
konieczne jest ?ównież, by or·
ganizacje putyjne, eho6 podlegające różnym Komitetom Dziel
nicowym, lub przynajmniej kie
rownictwo obu organizacji par
tyjnych koordynowało swoją.
pracę załogi w walce o wyko·
na.nie planu i o podniesienie ]&
kości produkeji.
W PZPJG nr 8 mulłi by~ der
MUSI NAS'l'ĄPIO PR.ZEŁOM konany przelom. I trzeba., łeby
Dąbrowa. nie jest ja.kimś to nastą.piło jak najszybciej,
R. Schabowska
drobnym dodatkiem do PZPJG
0

I

Su•••1el:hl nrzodol'Wni"ów aracu

Murarz - Franciszek Hadrysiak
układa 12 tysięcy cegieł

dziennie

Wojtan

Tak 1ię złożyło, iż zbiegajq się u nas dwa wydarzenia bardzo
nierównej wagi: proces agenta hitlerowskiego, Dobouyńskiego,
:r; „.premierq filmu „Ulica Graniczna". Zbieg okoliczności, oczy·
M.iście, przypadkowy, ale nie jest bynajmniej rzeczą przypadku
pokrewieństwo ideowe .,_bohatera" haniebnego procesu s bohaterem filmu - Wojtanem.
„Dobouyński - czytamy w akcie oskar:ienia - otrzymal za.
danie lansowania tezy, i:i między ideologiq hitlerowską, a ide·
ologią t.zw. „obozu narodowego" w Polsce nie ma sasadniczych
różnic. Zadaniem jego było uerzenie i popularyzowanie przeko·
nania, te Hitler nie ma :ładnych agresywnych planów w stosun·
ku do Polski.„ Jako podstawowy warunek dla skutecznego wprou1adzenia propagou;anego przez siebie ustroju faszystowsko·hitlerow.<kiego w Polsce przedstawial Doboszyński konieczno§ć
eksterminacji Zydów ...".
W ojum jest niewątpliwie fDYChowankiem tej tak „modne]"'
u przedwojennych „narodowców" ideologii. Zarażony doktry•
nq faszystowską nie wierzy w wybuch wojny („Hitler nie ma żad.
nych agresywnych planów w 1townku do Polski"), nie wydaje
1if nawet 1pecjalnie wystraszony możliwością wybuchu takiej
wojny: być może, cala „rzecz" skońc:r:y 1if na „uporzqdkowaniu"
1prawy jydowskiej, w której slikwidm.caniu leży wspólny intere1
hitlerowskiej III Rzeuy i swolennik6w polskie10 „obozu narodowego.„•.
Wybuch wojny rychlb przekreśla te obwiepolskie i oenerowskie
rachuby. Hitleryzm - jak się dowodnie okazuje - to nie
tylko „antysemityzm", to o wiele ogólniejszy ludobójczy ra·
si::m, to zoologiczna nienawiść człowieka do człowieka. Nie·
nawiU do Żydów gra w tej „ideologii" zaledwie rolę przy·
słowiowego kamyczka, od którego się idzie nie tyle nawet do
„rzemyczka", ile wprosi do „s tryczka".
Przekonuje się o tym na swej skórze imć Wojtan, gdy uda]e
mu się umknąć cudem z oflagu. Nie - Kuśmirakowie go przecie
wówczas ratują, nie „ludzie" Doboszyńskiego, ale stary, :iydowski
krawiec Libennan. I to - z narażeniem własnego życia.
Wobec bohaterskiego, głęboko ludzkiego postępku Libennanna,
wobec post~pujqceJ równolegle do eksterminacji Żydóto masowej „akcji" eksterminowania Polaków roztapia się powoli wuczepiony w duu~ Wojtana „antysemityzm". W walce ze wspólnym
wrogiem Polaków i Żydów ginie antysemita, który, zdaje się,

proc. primy i 2,4 proc. bra.ków. „ósemka" - nie wiadomo
to budowie budynku przy Nriciar ob. Jan Osiewała i Franciszek
Franciszek Hadrys!ak
dlaczego - zaplanowała. dla. sie
bie inne, niższe wskaźniki, tyl młody mężczyzna. Trudno u- nianej Po pierwszych pró- Miszczak. Cały zespół od rako 54,8 proc. primy, ale nie· wierzyć, że już od piętnastu bach, w krótlón czasie do- zu zaczyna pracę „pełną paetety, i własnych, obniżonych
lat jest murarzem. „Tak, oby szedł do swego rekordu, uło- rą".
,,~Ianów" nit wykonuje.
Uloteułe przy pomocy jedwatelko, przeszły lata ciężkiej żył bowiem wraz :ze swym ze
DLACZEGO
pracy, która daV1t-niej nie da- społem aż 12 tysięcy cegieł w nego wapnłana t jednego ceTAK S~ DZIEJE?
gla.rza 12 tysięcy cegieł dzl.enciągu dnia roboczego.
nie _ to nie b"'-tela. 1 zuoBardzo różne otrzymujemy wała zadowolenia, która nigdy
-goo
dz.isiejszym,
dniu
W
odpowie~i Jl& to pytanie.
ok. 14 tysl•przed naszym obecnym ustro dzinie 8-ej rano, grupa mu- bek tygodnio..,..,.
„przejrzał".
"'
„„
surowiec
zły
- Dostaliśmy
jem nie była należyC:e ocen.:a rarza Hadrysiaka przystępu- cy zł - to teł nie bagatela.
Có:i 1if jednak dzieje s „uiychowawcą" podobnych, §wiadoz Chodakowa. - mówi dvrekmych i nieświadomych Wojtanów ~ panem Doboszyńskim?
tor naczelny tow. Szczepa:6ski. na. Ot - pracowało się przed je do pracy systemem trójko- Ale mural'Z Hadryslak nle ma
- Mamy słabo wyszkolonych wojną byle dalej, z dnia na wym przy bi.lllloW.:e gmacllu za.ml111n1 na tym IH>IH'7,estać.
Tm nie uzedl ani razu ze &Wej haniebnej drogi nienawiści czło
'fachowców - twierdzi kierowwieka do człowieka, ani razu nie zboczyl se ulaku zbrodni
chciało Centralnego Zarządu Przemy Zapowiada nowy wysBek i
,,A
mówi.
dzień" nik produkeji tow. Jan Bogucprzeciw własnej ojcsyźnie i narodowi.„ I gdyby nie czujrw dloń
w Łodzi, wyłsze wynikł.
się zawsze, ieby było inaczej. słu Papierniczego
ki.
sprawiedliwo.fci, :r;ajm.owalby 1i ~ - nadal na obcym :ioldzie Niewątpliwie i jedno i dru- Jak bylem w czasie wojny w przy ul. Zachodniej 56-58. W
Bo staje stę to, ezeaoo prac1wym ohydnym, ludobóic:r;ym procederem„.
gie odpowiada :prawdzie, ale
obozie w Spergau, to tak 10- grupie ob. Hadrysiaka praco- nął: buduje Polskę, dobrze
E. Tam.
ani jedno, ani drugie nie ll!pra
(es)
b!e myślałem, te jak dożyję wać będą jego pomocnicy ob. pracuje t tyje lepiej.
wiedliwia tak powunego
ilościowego i jako6ciowego
! wrócę do Polski, to pnecłeł
1padku produkcji.
pań.stwowqn1
Co uobiono dla 'llWllitcia Ja,ko.t inaczej tneba będde sa
tych brakówł Ows:r:em coś nie bra6 slę do pracy. Budowa6
eo& zrobiono. !ciągnięto 1r.omi- Polskę - robi6 więcej - ły6
1je • Chodakowa, które stme1 lepiej" - pow!lada.
dziły, te ich fabryka faktycz·
nie dostarczia „ósemce" złego · Tot~ gdy t;:vlko stanął na
"Prusly" nie fachowców-rolników s no..
Majttell:
N a zielonej, . obszernej łą.ee tykamy m~zta~a.rza 1t&dniny, dualnie.
aurowca. Powołano specjalne budowie zrozumiał bez dłuf:
u przechadzają. 1ię zwolna stadka tow. G&rdzińskiego, będącego wspó~awodniczy równieł • po. WYJlli zdobyczami nauk a.groń ni
inetruktorki dla tkalni, których 9 eh
e.zinane m d„rodnych, rasowych anglo_ara· równocześnie 1ekretarzem Komi_ zosta.łymi ma.Jttkami 1espołu technic.mych, między innymi •
cze
zadaniem j~t po1r1aganie w zy
pracy 6ła.bszym tka.czom, nie dotąd za-sady wspó~wodnic b6w. W blasku za.chodzę.eego tetu Gminnego PZPR w Głu- „Babsk' '.
epokowymi odkryciami Miczu..
pracy. Zrozumiał też słońca połyskuje złotawo ich eta chowie.
wykonują.cym norm produkcyj- twa
Równolegle s postępem ułwia.. rina i l.ysenki.
nych, bądź produkujących sztu wcześniej, nit !Inni murarze rannie wyczyszczona i wypielęg.
Pozytywne rezultaty pracy
Rozmowa na.sza od r&Z'll scho_ domienia partyjnego w6ród to_
ki brakowane. Zajęto się rów·
sierś6. Idą.c wzdłuż o_ dzi na tory pracy podstawowej warzyszy z ,,Pruss" wzrasta za_ organizacji partyjnej mają.tkn
nowana.
nie:!i uruchomieniem kursów dla korzyści nowego systemu pra
grodzonego żerdzie.mi pastwiska organizacji partyjnej w „Pru!- sięg pracy kulturalno· oświato- ,,Prussy" są. 6wiadectwem tego,
tkaczy, ale to :r:najduje si~ je· cy w budownictwie - systeże praca. aktywu .może i powin.
.
.
dociera.my do białej, murowanej sach". Organizacja podstawowa wej.
Od bramy, na której widnieje czer- W- „Prus~ach"
mu tzw. trójkowego.
ezcze ~sferze projektów.
której jestem . Na terenie maJ~tku. ezynna. na stworzyć z każdego majątku
1
Wszystko to przyczyniło !il} pierwszej chwil! ~e tylko wona tablica z na.pisem: „Pal1- członkiem _ mówi _ liczy
17 Jest łwietlica, pos1adaJą.ca ze_ państwowtJgo potężny ośrodek
do pewnej J!Oprawy, ale eytua·
okolieznrt
na
bibliotekę. oddzta.ływa.nia
tlU proc. spół dra.ma.tyczny,
itanowi
co
członków,
Rolne,
Gospodarstw&
titwowe
cja i teraz jeszcze nie jest za., sam nabrał przekona~a do
ogólnej ilości zatrudnionych w W ~wietlicy odbywają. aię zebra ludność, oddziaływania polityc~.
tym bardziej, że takiej pracy, ale yvc1ąga do Ma.jątek „Prussy' ',
dawalają.c11.,
W obszernym podwórzu 1po_ majątku robotników„ Możemy z nia i odczyty oświatowe. Pro- nego, gospoda.rezego i kulturalniej towarzyszy pracy. Przy
ja.k twierdzi dyrektor:
że wadzone jest intensywne szko- nego, tworząc tym samym z ka:li
zadowoleniem stwierdzić,
wszystkie 3 czynniki decydują.- lenie partyjne, & równie! szko· dego majątku P.G.R. promie.
ce w majątku: organizacja par_ lenie zawodowe pracowników nlujący na. ca.1:4 okoltct socja.
tyjna, Rada Załła.dowa. i admi. mają.tku, prowadzone przez tow. listyczny o§rodek wysokiej ku\.
To szkolenie tury rolniczej 1 hodowlanej.
nistracja pracują. ątodnie nlj.d Góra.nowskiego.
Kar.
rozwojem gospodarstwa., nad wy zawodowe ma. na celu zapozna..
produkcyj_
pła.nów
pełnieniem
Po zakończeniu V etapu Mło faktycznie brygadami nie są i gady powinny, i muszą. dba6 o
spo Nasi koresoondenci abr»czni piszą
dzieżowego Wyścigu Pracy mło spełni~,,awego zadania. w żaden jak najlepszą. jakość, o jak naj nych i uaktywnieniem życia
łecznego i kulturalnego w „Pi•lS
większy prooent ,,primy". Mlow ogólny sposób nie mogły.
się
dzież włączyła.
Warunkiem dobrej pracy bry dzieżowe brygady stać się po· sach".
nurt współzawodn i ctwa.. Mlojest przede winny brygadami najwyższej
dzież jednak w tym nnreie nie ga<ly produkcyjnej
Mają.tek „Prussy'' jest gospo_
ginie. St•.je si~ inicje.torem wszystkim odpowiednie rozmie- ja.kOśct, jak to już ma. miejsce darstwem wybitnie wyspecjali.
pt. „Z.obzowi'llnie".
W niedzielt, we wczesnych aktówkt
szeregu ulcpsze:6 i usprawn i eń, szczenie wszystkich jej człon- w PZPB nr 8, gdzie bryg'l.da zowanym w kierunku hodowli
do podniesienia ków, jednakowa ilość obsługi· kOl. Wawrzykowskiego wyra.bia koni, bydła i owiec. Praca za- godzinach rannyeh, przed Za.· Dwie najmłodsze artystki zespo
zmierzających
maszyn ł świadomość do 100 procent primy. Jedna. ż równo kierownictwa, jak i zalo. kładami naszymi zebrał eiv w łu, córki na.szych pracowników,
wydajności i jako~ci produkcji. wanych
zakla· gi wymaga wielu umiejętno~ci,
świ adezy o tym wzrastają.ca. z odpo-wiedzia.InoAct za. cały ze· przodownic pracy tych
komplecie zespół metlicowy. wśród hucznych oklasków wi
każdvm dniem liczba młodzieżo spół miu1zyn brygady, a nie tył dów kol. Wawrzos w rozmowie staranności i jest pracą bardzo
Zbieramy ai ę do odjazdu. Kie- dzów, odtańczyły kilka ta:6c6w.
wyc.h brygad produkcyjnych, ko za. ma.szyny bezpośrednio z nami powied zi ała:
odpowiedzi alną.. Wszelkie tarcia
- „Wierzt, że za nami pójdą i nieporozumienia pomiędzy ad. runek - wid Psary, w powie- ludowych.
których w chwili obecnej jest obsługiwane przez danego człon
inni ZMP-owcy, pójdZie cała mnistracją. a komitetem fol- cie skierniewickim. Wie.ś ta po
na. terenie fabryk Łodzi ponad ka.
Po części artystycznej rozpo
Odpowiednie, bliskie rozmie- młodzież, której bliskie jest do warcznym czy organizacją. par_
400,
zostaje pod opiekt naszej zalo· ~ęła się wspólna. zabawa lUJo
szczenie c.zlonków brygady nie- bro naszego ludowego pal1stwa., tyjną. byłyby równoznaczne z
.
d
b
t .
p
0
dowa, w trakcie której za.propo
gi.
':~ a~ą.c~ d rykgady nie 11h~ zbędne jeat po to, by można. dobro klasy r<>botnik:Zej".
stratau;i,
t
młOd ież wielkimi szkodami i
•
·
'"'ie· · po„„
. b cieJ
rzeg~J 11 ę Je na.
1bl~il
1 my wierzymy,
Przyjęto na11 • ogromnym za- nowano dobrowolną. zbiórk~ na
z
ze
k b Yło j ak na.Jszy
ho pewnyc
kt.6
·
szczęście, u JW1 ta.k nie jest.
a
N
ri c cemy ws a. szyć koledl!e • pomocą, by do polska. zda egzamin vr tworzelow, na
Skutki 6cislej współpracy uwi- dowoleniem. W godzina.eh popo bu.dowt 1zkoly we wsi JeruzaL
minimum 1króci6 okres postoju niu 1 prowadzeniu M?odzieioza
na. dużym pl&cu Zbiórka dała w ~umi~ koło
daczniają si~ we wzorowym sta łudniowych,
N ajpcmdniejszym błędem by maszyny. Tego ?o-Ozaju organi· wych Brygad Pracy, tak jak
nie gospodarki, w stałym zwięk. zebrało się około OOO os6b - trzech tysięcy złotych.
niedocenianie konieczności zacja pra.cy spełni swe zada- zdała egzami·n w Mlodzieżo·
ło
szaniu się procentu wykonania mieszka:6ców Psa.r i okoliez· W pófoych godzinach wieczor
11lrupienia. brygady obok siebie. nia nie tylko w dziedzinie pro wym Wyścigu Pracy. Wierzyw każdym planu gospodarczego. Tak np. nych wiosek. Uroczy§cle zagaił nyeh żegnani serdecznie przez
Członkowie jednej brygady pra dukcji, ale jest również slusz· my że już wkrótce
w
eowali w różnych kątach sali, na z wychowawczego punk tu zakład zie pritcy będą pracować plan zasiewu wykonaliśmy
zebranie stary działacz chłop- mieszkańców wsi Psary i pro·
wskutek czego nie pozostawali widzenia, gdyż w większym n i ż młcdzieżowe brygady produkcyj i06 procentach. Poważnym czyn
inten_
na.
wpływającym
nikiem
tow. Perliński, po czym szeni o ponowny przyjazd, odje
ski
ze e c.bą w należytym kontak- dotychczas stopniu natllezy pra.- ne, brygady najwyższej jakocie. Przykładem służy6 tu mogą. cy zespOłowej, a przecież t o ści. Wierzymy, że bę<lą. one ~yfikację gospodarki, a. równo· tow. Zawadzki, pracownik PZZ chaliśmy wzruszeni serdecznym
załogę
brygady w PZPB nr 2, w PZJ> je~t jeden z niezbędnych czyn- dobrze pra.c owa6, przede ;rvszy· cześnie mobilizującym
PP nr 1 wygło s ił referat p. t. przyjęciem.
JG nr 1, gdzie młodz i eż jed!iej ników WJ"Chowania socjalisty· ~tk i m wtecly, gdy obowią zkiem m ajątku jest dobrze zorganizo_ ,;3ojusz robotniczo-chłopski".
Z. Kołaci-:6ski
każd .i go c złonka naszej organi- wane wspól:zawodnictwo pracy,
brygady pracowała na różnych cznego,
głosu doszli
d-0
Następnie
Hajndrych
W.
rowszystkich
obejmuje
które
Nie tylko jednak zagadnienie zacji stanie ~ i ę jak llajczyntypaeh ma.szyn, na. różnych sabotników i prowadzone jest za.. członkowie naszego zespołu ar·
koreapi>D den ci fab rycz.al
lach, a. nawet w różnych zmia· wydajności jest zasadi;iiezym ce I uiei.szv udział w tej pracy.
równo zes'DOłowo iak i indywi... tystyczne1?0 występujl!C z trzy4 . żaezkiewicz
D&Ch. Tego rodzaju ,,brygady" lem bry1?ad woilukcYinYch. Bry
~p a:r ł
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Organizacja partyjna walczy o wykonanie planu
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O czym powinieit pamiętać
każdy członek Młodzieżowej

Brygady Produkcyjnej

.f

Nasza współpraca ze wsią Psary
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Kopernik

tworzył

pamiątek

po wielkim uczonym i patriocie

Ikultu
biografię

I

Kopernik 't_>rat udział w<·
wszystkich sejmikach i zja~~
dach
dotyczących
Warm11
W 1510 r. na zjeździe w Poznaniu, nie dopuścił do wydz:lerżavrien1a Krzyżakom :r.a
cenę
50.000 czerwonych zło
tych , całych Prus Wschodn!ch
na co już godzili się magnaci
polscy. Nie opuszczał tej ziemi nawet w najcięższych
chwilach, a gdy grabieżcy, sy
ci łupu, powracal: znów do
swych siedzi~, wtedy śpieszył
z pomocą znękanej ludności
znosząc pańszczyznę, zmniejszając podatki, rozdając ziar- ,
1
no.
W 1521 roku podczas zalewu
krzyżackiego. Kopernik b:vł
przywódcą obrońców Wamu:,
KOPEłtNIK
a stając na czele załogi 01' !\rad za·l ewem, jak:!. morzP.
sztyna nie dopuścił wrogów
'.Bałtyckie tworzy u wybrzeży
do miasta. Dowodem jego za- ,
Warmii, wśród zieleni pokrysług b~ł fakt mianowania go
wające.i
malownicze pagórk!
w tym.ze roku przez króla korozsiadł się stary gród-From
misarzem Warmii.
!:>ork. Historia jego W.nie w
Takiego Kopern:ka pomanurtach wczesnego średnio
jemy na dalekich ziemiach
wiecza, wiadomo tylko, że w
.
.
miejscu, gdzie znajdował się
warrmńskich. 406 lat mija od
dawniej zamek rycerski w
chwili, gdy tu, we FromborXIII wieku, założono m:asto.
* • •
!tu zakończył swój żywot je- :1
Rozwój jego postępował szyb
'
. .
I
ko naprzód, zakwitał handel
Polskość Kopernika nie u- den z naJW1ęk!zych uczonych
i rękodzielnictwo, a wkrótce
~ega
żadnej
wątpliwośC-:. -świata - ~elki Polak i wiel
powstał także
port rybacl<i..
Swiadczy o tym zarówno jego ki patriota.
Nieszczęściem miasta było bl:
pochodzenie (rodzina wywoskie sąs:edztwo Krzyżaków, m~*~~ a
ATh~ht dri~zDcl~o~*~oo- _____u_._~
__M_~
__k_a_____~---------------------którzy pod pozorem nawrac.l- Fruski wzywałna~t
go nieraz do tern wywędrowała do Krakonia stale napadali na ~ie - Królewca w sprawie oorady wa :!. Torunia), jak i całe jego
I
grabiąc, paląc !i. mordując mie 1 k
k
życie. Grubymi nićmi szyli
e.
ars
iej.
Odbitki
recept
piswą
propagandę
N'iemcy,
usiszkańców.
sanych ręką Kopernika pow XVl wieku ucierp'.ał zwalają z trudem odcyfrować
łując wmówić hriatu, że KoFrornbork podczas wojny z z.aledwie kilka nam znanych pernik nie był Polak!em. Za- otwarcie Wystawy Mickiewiczowskiej i Puszkinowskiej
Albrechtem Brandenburslrim nazw ziół.
przecza temu działalność naxvn w. został zn!szczony Kopernik był takU! zamiło- szego wielk!ego rodaka, który
W Muzeum Narodowym w Warszawie
!. ograbiony podczas szwedz- wanym kartografem - kre- był gorącym patriotą, rozumDnia 20 bm. odbyło się w Mu. \nie wiedzy o życiu, twórczoś:ii \kim zrozumieniem praw i dróg
kie"o potopu", Z każdego ślił sam mapy Polski i świata, nym politykiem i, co najważ- zeum Na.rodowym w Warszawie i działalności gonialnego poety rozwojowych wła.snych na.rodów,
kat~kll~u miasto dźwigało co łączyło się u niego z wro- niejsze - zdecydowanym wro uroczyste otwarcie Wystawy a równi>cześnie ud·ostępnieme wówczas jeszcze, w tamtych cn
się szybko, dzięki opie_ce. i po dzonym talentem malarskim. giem Zakonu Krzyżackiego i Mickiewiczowskiej i Wystawy zgromadzonego na wystawie me sach reakcji i ucisku, podało so.
mocy Królestw~ P~lsk~ego. Te Najstarszy portret Kopern:ka, obrońcą ziemi warm:ńskiej Puszkinowskiej,
zorganizowa_ zwykle bogatego materiału nau- bie dłonie, zawierając poetycki
rdzennie polskie zierrne odpa zdob'ący
ściany
muzeum przed ich podstępnymi napa- nych staraniem Oióh:okrajo- kowego i przyczynienie się w sojusz wspólnej walki o wolnośe
dły od nas dopiero W 1772 r., przedstawiający uczonego z 1'~ dam!.
wych Komitetów Obc;hodu 150- ten !posób do rozwoju studió'v i o lepszą. przyszłość swoich lugdy I-szy rozbiór włącz.ył j~ łązką konwalii w ręku, j'i'st
leeia urodzin Mickiewicza
nad wielkim artystlj. i myślicie· dów, o ich braterską. przyja:i.ń.
do Prus. Ostatnim polskim bi kopią jego autoportre~. Poza
Puszkina.
lem.
81dadając dziś hołd naszemu
skupem warm'.ń~kTI:n był po- tym konstruował sam zegary
Na uroczysto§~ przybyli człon
Wystawa Pu~zkinowska. ma wiesz~zowi, skł~damy r.ó~no:
eta Ignacy Kras:cki.
słoneczne, interesował sie
kowie Ra.dy Państwa: wicemar- nie tylko spopularyzować je"o eześnie hołd „naJsz.lachetnH1J5:>.eJ
Dziś, po upływie prawi'! miernictwem, geografią, zaprn
szałek Sejmu W. Barcikowski, twórczość wśród na.j~zerszy~l:I. ~ ~aj~~lachetnie~szyck" pr.ty_
dwóch wieków wróciła do Pol jektował '!czuwał nad sparząH.KołodziejskiiF.Jóźwiak_Wi_ warstw społeczeńRtwa polskiego, Jaźni, Jaka. łę.czy,a w owe cz:i.
ski Warmia, wróciły Mazury. dzeniem p:erwszego rurociągu.
told, wicemarsz. Sejmu 8. SzwaL ale też wskazał, że Puszkin był 8 Y Adama M~ckiewicza i AlekZ głębokim wzruszen!em od- który zaopatrzył w wodę WVbe członkowie Rządu z premie- oddawua 'ednym z najbardziej ~andra Puszkrna.
najdujemy na każdym kroku żej położoną część miasta. Był
re:n J. Cyrankiewiczem, ezłon- znanych i J najbardziej lubiany;ih
Wy.ataw. a M.ie.•kiewicimwska. ślady
przynależności
tych zarazem doskonałym znawcą
ó ł
Sol
z:em do naszego państwa, śla literatury i języków klasyc-z:kowie korpusu dyplomatycznego w Polsce poetów.
°1; W1 wicenn.~ister
rn~ski. dy, których nawet bezwzglę- nych, sam nawet próbował
z dziekanem korpusu, ambasaZabrał następnie głos wicemL me tylko. zb1,iza .nas do zycrn i
dna polityka Niemiec hitlerow swych zdolności poetyckich,
dorem ZSRR Lebiediewem na nister Kulturv i Sztuki W. So- twór?zości wielkiego poety, lecz
skich nie potrafiła zatrzeć. wydając poemat „Septem el- i
t,zele, przedstawiciele KC PZPR, korski, mówi~c m. in.: „Nie jest, będz~e nas uezyć, a zwł.a~ze;;a
Prawdziwym skarbem pol- dera" - tłumaczenie utworu
organizacji społecznych, ~wiata oczywiście, rzeczą. przypadku, i.e będzie uczyć. naszą. młodziez, z~
sk:.ch pamiątek jest dla nas greckiego poety Teof:lakta.
naukowego, kulturalnego i arty_ wystawa, poświęcona życiu i ~ochać i miłować w~asny kraJ
Frombork. z zawieruchy woNajgłębiej jednak umysł jestycznego.
twórczości wielkiego l>olskiego 1 własny n~r~d . mozn~ tylko
.
l ł
szczęśl'wie go obeJ·mował nauk' śc'sł
•
oet ł cz" si' •
stGwa zor- wówczas, jezeh c1ągle l zawsze
1
jenneJ
oca a a
•
'
·
e Przed aktem otwarcia. wysta. P _Y ę. Y kę ~ WJ'. ~ . .,.l,ki
walczy się o iego lepsza przvzbudowana w XIV w. kate- astronomię, fizykę, matetnatyb eł 1
d kt
M
gamzowaną.
u czci wie ego
• .
·~ . ·
dra - wspaniały zabytek go- kę. Muzeum posiada dzieło
wy zaNr dg os
yre ford us- r.octy rosyjskiego.
szlośe, walczy się .o zniesrnme
'k
t
k
::eum
aro
owe.
go,
pro
.
r.
.
„
.
.
.
,_
wyzysJm,
walczy się o nowcl?O
tyku - otoczona murem o- K operm a
ra tujące o tryd
h
h d
h
k
c·1
~
bronnym. Z licznych nagrob- gonometrii, opatrzone odręczFROMBORlt
Lorentz, móWląc o za ama~ , Tyc
woc . naJWlę sz! , człowieka., walczy się o wielkoM
ków tablic pamiątkowych, wY nym:. rysunkami. Inne działy Wieża, która była mit>szka- jakie speł~ić mają. obie ~ys:a- twórczych .gen~uszy Słowia!- narodu,
wie-lko§ć wyzwalaną.
zierają stare polskie nazwi- muzeum obramią dzieje astro niem 1 pracownią ' Mikoła)a wy. Zadamem Wystawy Mickie. szc~yzny, . eozywionyc~ ~łęboklm na drogach wielkiej pracy i
ska: Szembeka, Załuskiego, nom:i na przestrzeni wieków,
Kopernika
wiczowskiej jest npowszechnie. umiłowamem woluości 1 głębo_ wielkiego braterstwa wszy~t..
Kromera Łysakowsk:ch, G ó r - i . - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - kich ludów, kochających pokój
nic kich, 'Rudn.iclóch i wielu
i wolność.
innych.
(Film produkc.lt an- men, jeden z drugim, po u- nogi ofiarę h:tlerowsk!ego Autor sce.nariusza włożył
„Socjalizm _
pisał Micki&.
W ciągu 30 lat, aż do chwigielskiej:
J.
Arthur licy i magle wstępuje do ba- ucisku! Oczmście, obra- przecież tyle wys'ikłku, b a~y
v;icz - to słowo, które choci'll
która nastąniła w
Rank - Ealing Stu<Hos. ru: jesteśc:e aresztowani zów takiej „działalności" się go przedstawi~ ja ~ z f~o nie wiadomo skąd przyszło i
1
li S·m•erc:,
,...
Scenariusz: wg. powie- powiada do młodych ludzi, w Anglii n!e filmuie. Wy- nicze „zwierzę' , a nie o tarę
k d · ł
1543 roku najsławniejszy austroju funta szterlinga ~ s ą mę wz1ę o - j es t przysz łości Artura La Bem. Re- popijających piwo przy bu- twórnia „J. Arthur Rank łk"
ścią wolnych 1 szczęśliwych na.stronom świata zam:eszkiwał·
żyseria: Robert Hamer. tecie - rąbne_l'iście dnia te- Ealing Studios" ma pocru- policyjnej pa I.„
w obronnej wieży, w kt ó reJ
Cel~~ ,,podparcia" dość
r od.6w, N aro d...vw, któ re zrod z~
'
· 1 0b
W rolach
głównych:
go i tego, o godzinie tej ! tej cie taktu i stoo na straży
="
·
alki•,
założył swą pracowmę
d
~ztuczneJ·
i· chwieJ'ącej się in
się z w
John Me Callum (rola partię wrotek.„ Albo też pod „d1'.l:0rej reputacji" Scotlan
~
p
ó •· ·
·
· ·
serwatorium. Tutaj, przy potytułowa
Tommy
trygi _ reżyser filmu ucieo przem w1emu Wlcemim5tra.
szumie fal bałtyck!ch, któt;e
Swan - 7Jbieg z Dart- JP·e~~ do~eg~~~:J? k:~~~~ Ya~d~~bllkowanej niedaw- ka się do niezłych nawet Sokorskiego, premier Cyrankie.
uderzały o pobliski brzeg, w
moor), G<>o.g!e Withers - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - · , scen „rodzajowych": mamy wicz dokonał w imieniu Rząd i
szmerze odwiecznych drzew,
(Rose Saudigate), Ed- -•
więc ·przekroi opłakanegl), uroczystego otwarcia wystawy.
otaczających wzgórze, zrodziward Chapman (George
biedoklepskiego życia przelo s:ę wspaniałe odkrycie, któ
Saudigate),
Patricfa
/\la lód71'.ic:h
ranach
ciętnej angielskiej rodziny
. re wstrząsnęło światem, poPlunkett (I>oris), Susan
•11111n1111MJ1111111"111H•11111•1łłrt1•u11n••111111 ... 111111111mnnn11łllrtllłlłt'tllłnHJlłll•11"""11111uu11t1111•11Kto1u11un*"'1"'*"'u"1r1Un
miesz.c'Zańskiei,
wcale plawstała myśl, będąca wynikiem
Shaw (V:!), Sydney Tafstyczną migawkę z londyńodznac~ona Krzyżem
dług!ch
i mozolnych badań i
fler (Morry c_ Hyams).
sk:ego „czarnego rynku", p-i
obliczeń: to nie słońce krąży
tł
,
rę wyrazistych figur drobOdrodzenia Polski
doo~oła ziemi...
•
* •
nych wyzyskiwaczy (zwłaszW najbliższą. sobotę odbędzie
We fromborskiej w!e'!y zro
„Co daje nam ten film cza kapitalny, pobożny pa- się w świetlicy Zwią.zku byłych
dziło się wiekopomne dzieło czytamy w programie kino- ' : . . - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - • ser, podobny z urody„. do
Kopernika „O obrotach c!ał wym - poza dozą mocnych która . zdążyła się już „usta- no jub!leuszowej pracy Bry Mikołajczyka), ale cóż, kie- WiQźniów Politycznych uroczy.
"toś6 odznaczenia Krzyżem Ofi..
niebieskich" dzieło, które
wzruszeń, wy.w·ołanych kryibilizować", wyjść „porząd- tyjskiego Instytutu Badań dy to całe „społeczne tło"
dokonało rewolucj: w pojęminalną, sensacyjną treścią, nie" za mąt i zm!etr.ć na- Opinii Publicznej pt. „Kim jest rzucone tylko na marcerskim orderu Odrodzenia Pol.
ciach ludzkości - dzieło znaj
dobrą, wyraz:stą ti przekonu zw:isko, i oświadcza: uciekł jest przeciętny Brytyjczyk" gines sprawy „zasadniczej",
~ki tow. Wandy Jakubow·
dujące się w ciągu stuleC: na
jącą grą aktorów oraz staz Dartmoor pani kochanek, - doW:edz:ieliśmy się, iż pa jaką stanowi pościg za Tom
skiej, znanej i cenionej reżyser
watykańskim indeksie książek
ranną fotografią?"
on tu na pewno do pani sją przeciętnego Angl:ika jest my Swannem ...
wzbronionych do czytan:a.
Co nam daje poza tym? przyjdzie, prosimy uprzej- - hazard. Film pana Ranka
Tommy Swann ucteka 'Z ki filmowej.
Pod tablicą pamiątkową Ko
Oh, bardzo wiele. Przede m:e, by nas 0 tym zaW:a- jest pokw:towaniem tej szla Dartmoor, f:lm Ranka udeWysokie to odzn11czenie zosta..
pernika znajduje s:ę dziś odwszystkim - pokaz wyjąt- domić...
chetnej pasji. Jest on (ten ka z orbity rzeczywistości fo jej nadane decyzją. Prezy.
lana w brązie gałąź palmowa
kowej wprost sprawności J>'l
I jacyż przy tym ci funk- film) tak :mnajstrowany, aby współ.czesnego życia angieldent& RP za jej wybitne zasłu_
z liśćmi laurowymi, a na wstę
licji angielskiej.
Londyn cjonariusze policji Labour widzowie angielscy mogli skiego.
dze napis: „M.:kołajowi Kobądź co bądź jest wcale spo Party są sympatyczni! Nikt robić między sobą zak!ady:
Z uwagi na powyższe, wy gi w walce o wyzwolenie naropernikowi w rocznicę odzyrym miastem, liczącym ład- by nie pomyślał, że _ przy złapią tego zbiega z Dart- daje nam się, 1z „Zbieg z dowe i społeczne.
skan!a Warmii - F.ząd R. P.,
nych parę mil'.onów miesz- całej elegancji swoich me- moor, czy nie złap:ą?
Dartmoor" zupełnie n:epoUroczyste wręczenie tow. J&..
maj 1946 r." To był pierwszy
kańców,
lecz przed okiem
trzebnie zbiegł na ekrany
skmmny hołd, złożony parnię
bobby'ch i tajniaków Scot- tod - potraf'.ą wleźć, jakOkoliczność, iż Tommy kin łódzkich. Dlatego też kubowskiej Krzyża Odrodzenia.
ci wielk:ego rodaka. w miejland Y;;irdu nic. się nie ukry za przeproszeniem - ś,,.,inie Swan zostaje wreszcie - po pczwolimy sobie wyrazić ka Polski odbędzie się w SObotf,
scu jego wiecznego spoczynku.
je: każdy z nich wie wybor na statek płynący pod cudzą emocjonującej gonitwie tegoryczne życzenie, aby iak
dnia. 25-go o god.11. 16-&j w Io.
W styczniu 1948 r. Prezy-1 nie, „co piszczy w trawie", flagą,
sterroryzować
po przyhaczony przez policię naj;;zybciej „spłynął" z łódz
1'a1'1 Awietlicy Zwitzku 1lfZY ul.
dent R. P. Bolesław Bierut
a nawet „gdzie raki zimują". gangstersku załogę i wcią- nie wy.vołuje wśród widow kich ekr~ów.
rzucił nroiekt
założenia
tu Chodzi sobie taki dże.ntel- a:ać do wiezienia za rece d ni wiekszeao wzrus:zen.!a.
Nawrot SlSt.ef. Afu!kł
muzeum Kopern:ka. Po wi\!lu
miesi ącach gorączikowej pracy,
polegającej na Wy>Szuk!..waniu
pamiątek w kraju i zagranicą,
w końcu roku muzeum zostało otwarte. Zawiera ono szereg bezcennych wprost skarbów - pierwsze wydanie dzie
' a „O obrotach" i szereg dzieł
'.vielkich astronomów ówcze;nego św::ata , wykresy, ręcznie malowane mapy, obrazy
'1ieba według układu geoi heliocentrycznego. z eks?onatów, z drogocennych pam i ą
tek, przemawia do nas nie tyl
ko Kopernik - astronom. Poznajemy tu także innego, z1lpełnie nam ri'ie znanego Koper
n:ka, człowieka un!wersalnt>go, jednego z największych
geniuszów Odrodzenia, mistrza, dla kti)rego nie byfa.
obcą U:dn~ dziedzi~1a . nauki.
~ p;zec1wme, w kazd~J prze1awiał ogromną energ:ę twór
czą.
. .
Oto w1dZ1my w . gablot~e
egzemplarz
kopern1kows~1~j
„Rozprawy o zasadach b1c1a
1
:nonety '. ~opernik - polityk
i ~konor;i1sta - domag a~ .s : ę
1 z
zr~wnama monety prus,oe1
ogolnopolską, aby tym silniej
związać te ziemie z macierzą.
Ukończywszy studia medyczne we Włoszech , był leka
rzem nadwornym b:skupa war

Kopernika,

dzieje
w
dziełach naukowych,
malarstwie i rzeźbie, zrekonstruowane przyriądy astronomiczne, które zadz:wiają swą prostotą. Na najbardziej widocznym miejscu w isi d~kona?a
kop:a obrazu Matejki. Przedstawia ona KO!X'.rnika, siedzącego na ganku swej wieży. Z
daleka widać kontury katedry
fromborskiej.
Uczony
wpatrzony w gwiaźdz:iste niebo. ma twarz uduchowioną i
jakby zduim:oną doniosłiością
swego odkrycia. Wiele podobnych nocy spędzał Kopern:k
w swym obserwatorium, które
w najbliż...o-zym miesiącu zosta
nie wraz z mieszk3.niem odrestaurowane i W:ernie zrekonstruowane.
A wtedy, gdy wieczorem za
szum:ą fale Bałtyku i zaszem
rzą drzewa, wieża Kopernika
ukaże się oczom turysty taka,
jak przed czterema wiekami,
gdy żył w niej i. tworzył W:elki i szlachetny człowiek jeden z najW:ększych synó..'.v na
szej ojczyzny.
kopernikowskieg~

Ku
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W trosce

o· zdrowie społeczeństwa

Województwo łódzkie otrzyma nowe szpitale
Podniesienie poziomu lecz
nictwa społecznego w województwie łódzkim jest w du
mierze uwarunkowane
żej
zwiększeniem liczby szpitali, których wciąż jest zbyt
Na terenje naszego
mało.
województwa istnieje obecnie 12 szpitali powiatowych,
KOMU WINSZUJE.MY
~zwartek, dnia 23 czerwca 7 miejskich i 2 rejonowe w Głownie pow. łowickicę<l'
1949 r.
oraz w Lutowie J»<>W. wieDziś: Zenona
luńskiego.

W MNIEJSZE TELEFONY

ltrat Po~a.rna. _ 0

.Eomltlana.t M. o. _ 63
Za.rząd MleJskl _ 6S
P. c. K. - 112

Pogotowie t;O. Społecznej - 10
l>wor:r.ec Kolejowy - 91
Telegrar - 213
PZPR - 4
PZPB - 23

N Z~~~·d Miejski ZMP - tel.
„
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łeL nr eS. a " uz Y 0 1sce
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K 1 N A
Kino „Robotnik" wyświetl a f.1·1 m pt. „Szewc ·Mateusz" prod. czeskiej. Dla mło
dzieży dozwolony.
Kino „Polonia" wvswietla film prod. radzieckiej
„Czwarty Peryskop". Dra
mło<lzieży dozwolony.
-o--

• ~ed:.kcja „_,Głosu PB;biaruc : - Armii CzerwoneJ 19,
bil. 287.
Godziny przyjęć interesan
t6w: 11-13 i 16-18.

Oprócz tego posió.dam:;;
kilka szpitali specjalnych państwowy szpita1 psychiatryczny w Warcie oraz trzy
sanatoria przeciwgrużlicze
we Włodzimierzowie, Gidlach i Nowym Mieście. Ubezpieczalnia Społeczna posiada dwa szpitale: w Pabia
nicach i Piotrkowle. Ogółem
województwo łódzkie (bez
Łodzi) ma obecnie 27 szpita~i o łącznej ilosd 3.470 łózek.
Jakkolwiek cyfra ta jest
imponująca, nie zaspakaja
wszystkich potrzeb
jeszcze
ł
spo eczeństwa na odcinku
służby zdrowia. Ilość miejsc
w k1inikach jest w porówna
niu z ilością mieszkańców
województwa (1.700 tysięcy)
v:ciąż za mała. W tvm stanie rzeczy wysiłki tak wydziału zdrowia Urzędu Wojewódzk~ego, jak i społeczeń
stwa idą więc w kierunku
dalszej rozbudowy szpitalni
ctwa.
Dotychczas na odcinku

I

tym zrobiono już nie mało. f:zpitali należy również szpi
Od roku 19'15 np. wyremon- tal powiatowy w Łasku, z
towano względnie odbudo- 60 łóżkami.
W szpitalach, które podwano 5 szpitaii i wyposażono je w odpowiednie u- czas wojny nie uległy znirządzenia i przyrządy. ,Ted- szczeniu zrobiono także nie
nym z całkowicie odremon- mało, kompletując urządze
tcn'l(anych szpitali jest szpi- nia, podnosząc warunki lecz
tal Św. Ducha w Rawie Ma nicze i rozbudowując pawizniszczony w lony.
zowieckiej,
W szpitalu łęczyckim np.
1939 roku. Dziś szpitai" ten
posiada oddziały; chirurgicz zbudowano · nowy pawilon
ginekolo- dla zakaźnie chorych.
ny, położniczy.
W Sieradzu buduje się pa
giczny , wewnętrzny i. zakaź
ny z 1(11 łóżkami. R0 mont wilon dla oddziału położnigmachu szpitalnego przc- czo - ginekologicznego i chiprowadzony został w dnżej rurgicznego z łączną liczbą
części z funduszów włas- 119 łóżek, a przeprowadzanych, oraz z zasiłków Mini- na obecnie rozbudowa w Ra
sterstwa Zdrowia. Lecznica domsku powiększy liczbę łó
ta posiada obecnie również żek 0 120.
Jak już wspomnieliśmy,
dobrze wyposażoną pracownię roentgenologiczną i te- Wydział Zdrowia Urzędu
rapii fizykalnej, a także la- Wojewódzkiego dąży do jak
boratorium analityczne. W najszybszego zorganfzowaubiegłym roku . kredyty pań nia takiej ilości szpitali, aleczenie
~twowe pozwoliły na zain- żeby urpożliwić
stalowanie w tym nowo- szpitalne wszystkim potrzeczesnym szpitalu centralne- bującym z terenu województwa.
go ogrzewania.
Według planów opracowa
W styczniu ub. roku otwarto również szpital w nych przez Wydział w najZgierzu, który posiada wszy bliższych latach otrzymamy
piękne
stkie oddziały z wyjątkiem dwa nowoczesne,
zakaźnego oraz pracownię: szpitale, a mianowicie: w
roentgenologiczną z 2 apara Wieluniu i Łowiczu. Gmach
tarni, fizykoterapii i lecz- szpitala łowickiego jest obec
nie pod dachem i jego bunictwa analitycznego.
Ostatnio zostął oddany •dowa zostanie już zakoń
do użytku szpital w Kutnie czona w roku bieżącym.
że
prawdopodobne,
na 80 łóżek, posiadający :Jest
wszystkie oddziały. Do od-,szpital jeszcze w tym r;oku
remontowanych po wojnie zostanie wypasa.żony w u-

-

rządzenia wewnętrzne. Obli lstwa. Lecznica. w Wieluni~
czony na 200 łóżek będzie projektowana Jest na 280 ło
on jednym z najnowocześ- żek.
Widzimy więc, że dotychniejszych w województwie.
osiągnięcia oraz
Wykończenie powstające- czasowe
go szpitala w Wieluniu przy konsekwentne :realizowanie
padnie na rok 1955. Kredy- planów inwestycyjnych na
ty w roku bieżącym wyno- tym odcinku dają pełnll
szą,.na ten cel 21 milionów gwarancję, że szpitalnictwo
zł., własne zaś fundusze o- w województwie łódzkim
15 rnilio- weszło po wojnie na nowe
kreśla się sumą
nów. Istnieje jednak możli- tory i dąży do zbudowania
uzyskania dodatko- takiej ilości szpitali jaka rio
wość
wych kredytów z Minister- zwoli jak najszerzej upostwa Zdrowia, uzależnia- wszechnić opiekę lekarską,
nych od zorganizowania fun nad ludnością miast, miaste
W.
duszów ze strony społecze11.- czek i wsi.

Wzrosła

produkcja b·arwników

w zakładach „Boruty"

I

Obecnie produkcja barwn~
ków w Wytwórni w Pabianicach jest dość wysoka.
Przy tak wzmożonej produk
cji odczuwa się w oddziałach barwnikarskkh brak
dostatecznej ilości suszarek,
zbyt niskie ciśnienie powie
trza· sprężonego, próżnia okazuje się za mała. Obsłu
ga techniczna dokłada jednak wszelkich starań, aże
by niedociągnięcia te usuwać aby umożliwić załodze
jak najwydajniejszą pracę.
Coraz bardziej zdyscyplino
wana praca oddziałów barw
nikarskich daje gwarancję,
że produkcja w najbliższej
nie tylko nie
przyszłości
spadnie ,lecz młlmo zniszczonej aparatury jeszcze się
podniesie.
Ważnym momentem jest
również wprowadzanie do
było niewątpliwie przystą- produkcji przez Wytwórni~
coraz lepciąga ich Dom Dziecka, w-y pienie do
współzawodnic- w Pabianicach
pełniony od rana do wieczo- twa pracy wszystkich bez s-zych typów, coraz szlachet
wyjątku oddziałów barwni- niejszych barWlliików.
ra radosnym gwarem.
F. S.
F. S. karskich.

Dom Dziecka w Porszewicach
dolllent rodzinnylll

Zakłady
Zjednoczone
Barwników „Bo
ruta" - Wytwórnia Nr 1
w Pabianicach posiadają
trzy rodzaje produkcji chemicznej: nieorganiczną, far
i produkcję
maceutyczną
barwników. Produkcja bar
wników os i ągnęła w bieżącym roku nie notowaną wy
sokość i przekroczyła o kilkadzies.iąt procent produkcję z roku ubiegłego. Stało
się to dzięki ofiarności zalogi, dzięki pracownikom
fizycznym i kierownictwu.
Zwiększony dozór i lepszy
podział pracy oraz stałe prze
pracowywanie procesów pro
dukcyjnych w laboratorium,
- - dały w wyniku . większe wy
dajności prawie: wszystkich
produkowanych barwników.
jednak
Najpoważniejszą
~ przyczną wzrostu produkcji
Przemysłu

Jadąc drogą z Pabianic się w mel nowi gosc1e: sie- czyk, dzięki systematycznemu leczeniu może już chodo Konstantynowa, trudno roty i półsieroty,
Do chwili obecnej Dom dzić, jest otaczana specjalnie zauważyć kilku willi,
w Porszewicach ną opieką, dzięki której czu
Dziecka
niezwykle malowniczo poło- zajmuje trzy wille, a stale je się zupełnie dobrze.
Leszek Wiśniewski umieżonych, odcinających się ja- wzrastająca liczba wychoskrawo bielą swych ścian i wanków ustaliła się na 75 szczony został już w bursie
dachówek od dzieci. Granica wieku wy- w Pabianicach, gdzie uczę
czerwienią
ciemnej zieleni lasu. Wille chowanków waha się od 4 szcza do Gimnazjum Medo 18 lat; p.rzy czym gros chanicznego. Na wszystkie
te
zostały stanowi młodzież w wieku święta i ferie Leszek przy- Wielokrotnie pisaliśmy już o zakłady przemysłowe z terenu porządku urządzeń kanałizac:d
pobudowane
jeżdża jednak do Domu podjęciu przez wszystkie zak!a. 1 naszego (Tliasta.
przed wojną przez łódzkich szkolnym.
nych i sanitarnych, jak również
Życie w Domu Dziecka Dziecka jak do własnego dy pracy robót porządkowych na
fabrykantów, którzy potraNie dawno pisaliśmy o współ. z'wi~kszenie ogólnego stanu zdro
fili doskonale ocenić zarów- nie różni się wiele od życia gniazda. Miszkiewicz Feli- dziedzińcach fabrycznych. salach zawodnictwie pomiędzy PZPW wotności na zakładzie pracy, co
no piękno tutejszego kraj- <lzieci w dobrze prowadza- cja, która ma już 18 lat skie budynkach gospodarczych. Bar. \ Nr 41 a PZZPJG, jakie podjęto uzyska się przez poprawienie
nym domu rodzinnym. Wy- rowana została do szkoły dzo wiele jest na tym odcinku w zakresie polepszenia warun- warunków oświetleniowych. urz1
obrazu jak i czystość po- chowankowie nie odczuwa- prowadzonej przez Służbę do zrobienia. Nie wszyscy bo- J ków pracy. W ubieg!y zaś po. dzcl'i wentylacyjnych, budowę
wietrza - stwarzające zna- ją żadnego przymusu, nie Polsce. W bieżącym roku wiem potrafili w równej micrze niedzialek umowę o wspólza\VO- dostatecznej ilości umywalni.
k orni te warunki dla odpo- stosuje się w stosunku do Dom Dziecka opuszczą dal- ocenić wartość i wagę podejmo. dnictwie o tym samym charakte- Obliczanie punktów dodatnfrli
czynku i wczasów letnich. nich żadnych rygorów, niB si czterej wychowankowie wanych przez klasę robotniczą rze podpisały Rady Zakładowe i ujemnych będzie procentowe
się bądź to poczynań zmierzających do prze PZPB w Pabianicach I PZPB w w sfosunku do stanu zatrudnieWille należą do wsi Por- widać nawet na drzwiach którzy udadzą
\Vspółzawo. nia.
poszczególnych izb nume- do szkoły S. P. bądź do śred budowania sposobów i warun. Zduńskiej Woli.
dnictwo to posiada własny regu.
ków pracy.
rów czy innych znaków. nich szkół zawodowych.
szewice. .
Jesteśmy przekonani, że współ
osią .
Dom Dziecka zapewnia
Po wojnie w miejscu tym, Nie znaczy to, że dzieci pow zakresie bezpiezawodnictwo
W okresie, kiedy wszyscy za- lamin i sposób punktowania
wychowankom częliśmy żyć zagadnieniami zwię gnięć poszczególnych zakładów. czeństwa i higieny pracy wpły
całkowicie zbawione są opieM. Są one wszystkim
opuszczonym
przez ,byłych właścicieli, któ wzorowo wychowywane i pełną opiekę aż do ukończe kszcnia ilości i jakości produ!\- W zakres jego wchodzą pra(;e nie dodatnio na polepszenie og'.Slprzede wszystkim nego stanu zal(Jadów pracy.
rzy nie omieszkali podpisać kierowane, opieka ta spra- nia pełnoletności. Doskona- cji, wzmożenia wysiłków bezpo. obejmujące
w czasie okupacji volksli- wowana jest jednak tak łe warunki klimatyczne i re średnio związanych z odbudową utrzymanie porządku na dziedzii'I
(1)
sty, założony został wzoro- subtelnie, że nie odbiega zu- gularny tryb życia zapew- gospodarczą kraju, zapomnieli;. cach fabrycznych. czyst-0ść r.a
wy Ośrodek Rolny. Piękne pełnie od opieki najlepszych nia im właściwy rozwój fi- my częściowo o równie ważn<'J salach produkcyjnych, następnie - - - - - - : - . - - - - - zyczny, a spokój i miła cie- sprawie jaką jest zwiększenie prace związane z zabezpieczewille rozgrabione i zdewa- rodziców.
Duszą i prawdziwym oj- pła atmosfera rozwój ducho bezpieczeiistwa i higieny pra<'y. niem maszyn. Dalej zmniejszestowane podczas działań wo
nie ilości wypadków przy prai::y.
Zarząd Miejski Z:MP zanie cem Domu Dziecka jest ob. wy i intelektualny.
chwilowo
jennych,
zniknąć
Muszą jak najrychlej
momentem jest tuta i wiadamia, że dn. 23 czerwWażnym
Ośrodek rolny pozostają ślady gospodarki kapitalistyczm' j
przeznaczenia, Woliński, który będąc sam
znajdywały
rozbudowa urządzeń ca br. o godz. 19-ej w sali
wkrótce jednak zaintereso- wychowankiem jednego z cy pod kierownictwem nau- z naszych zakładów pracy. Są równiez
przeciwpożarowych.
Władysława
ob.
czyciela
się
potrafi
wało się nimi Kuratorium Domów Dziecka
nimi przede wszystkim ciasne i W zakres polepszenia warun- własnej przy ul. Bagatela 8
odbędzie się dla Zarządów
zapewnia dzie- ciemne sale fabryczne, dziedziń.
Łódzkiego Okręgu Szkolne doskonale wczuć w atmosfe Neumana
ków pracy wchodzi' również za_
go, · postanawiając założyć rę dziecięcą i dostarczyć ciom pełnowartościowe po- ce pozbawione zieleńców I kwie opatrzenie robotników w ubrania Kół seminarium, na które
złoży się referat i dyskusja ·
najbliższej tników, fabryki bez umywalni i
W
1.u szkołę. Projekt natych- swym wychowankom wiele żywienie.
robocze, utrzymanie należytego nad referatem.
miast wpr9wadzono w ży- ciepła prawdziwie rodzinne przyszłości Dom Dziecka po szatni.
cie i już w roku 1945 sale go. Dzieci obchodzą n. p. u- większony zostanie o jepotrafili budować
Kapitaliści
jednego z budynków zapeł- roczyście imieniny każdego szcze jedną willę, w związ tylko jasne i wygodne palace,
ku z czym powiększy i;ię natomiast klasa robotnicza hę.
niły się okoliczną dziatwą, z wychowanków.
Większość wychowanków ilość wychowanków do oko- dzie budowała słoneczne i zdro.
rozbrzmiały _wes~łym g_w_aW najhli~szym .czasie PZ:i:'B Iłowych i szybko rozchwytUJlł
rew, wypełniły się radosc1ą. Domu Dziecka uczęszcza do ło 100. Będzie to już wte- we domy mieszkalne i zakłady sprowad_zi do Pabianic w~g1el nagromadzone zajlasy węgla.. Ta
i szkoły w Porszewicach. Nie dy miniaturowa osada dzie- pracy. Do tej pory zrobiono już przeznaczony dla pracowmk6w bor kolejowy zajęty przewozem
.szkoły
~rganizatorką
• , bardzo dużo. Wszystkie fabryki n~ okre~ ~:m~wy. Rozprowacl~~ ziemniaków, kapusty, czy bul'&
p1erwszą nauczycielką była którzy posiadają duże zdol- cięca.
W bieżącym roku opiekę na terenie Pabianic przystąpiły mem zaJnue 51 ~ PSS „Społem · k6w cukrowych nie zaT>sze !Jl"
ności do nauki. Takim jest
ob. Neumanowa.
prymus nad Domem Dziecka, szkołą do robót związanych z podniesie Pomysł }en to Jest h_ ardzo ~łu· że na. czas przywieźć nr,w9
Vvladze Kuratorium nie Maciej Mikołaj Hznv, me wolno bovncm czekać transporty węgla.
I h' .
· t
· rn b ·
właściwszej klasy V-ej, do takich należy i całą wsią Porszewice prze me
mogły podjąć
igieny. do · ostatniej chwili.
. ezpiecze~s wa_
decyzji, jak tę, dzięki któ- Irzykowska Stanisława z jęła załoga Fa_b!J'.ki Żaró a!e _mimo to wiele Jeszcze \~YZaczynają. się • narzllkania
W społce.zeństw i-e na~ zym glę
rej dalsze wille przeznaczo- klasy VI-ej, doskonale uczy wek Ll w Pab1amcach. Ro- siłkow czek? .nas na .tyn: ?dcm. boko zakorz,enil •ię zwyczaj za Utartym zwyeŻa.iem krytykuje
, ne zostały na Dom Dziecka. się Sych Zofia z klasy V-ej. botnicy z wielką przyjem- ku. Czynnikiem ozyw1aiący:n opatrywania. !ię w wę.,,iel z się wtecl:v nic:o !irnznic w;zyat•
od dzieciństwa nością odwiedzają podopie- i potęgującym wysiłki <V tej chwilą
energicznie Dotknięta
Przystąpiono
uadrjória p ic n~;zp:h k:r h i w~zy•tko. A prz:-ezyna
do odremontowania następ- chorobą Heine Medina, 17- czną wieś niemal w każdą dziedzinie stało się współzawo. mrozów Cal~ ~i·omadv l\l<lzi wę lc ż.1· w niedbałości 1:1tmvch zt.~
. ~~i_lli i wkrótce zjawHi letnia __ Honorata .._Pr_o!cop- niedziele. S_zczęgólnie vrzy- dnictwo do którego pr~_stępują drujfł wtea, do składów ope.· intereso~~~,y_c_!i.

PZPB

przystąpiły

do

współzawodnictwa

w zakresie higieny i bezpieczeÓstwa pracy

I

I

Komu_nikat ZM ZMP

Węgiel dla pracowników PZPB

str. "

PA~STWOWY TEATR
WO.TSKA POLSKIEGO
w Łodzi, ul. Jaracza 27
Dzi~ o godz. 19.15 dramat
Maksyma Gorkiego „Na dnia"
w reżyserii Leona Schillera.

TEATR KAMERALNY
19.15 „8:lU:lYGLl
G. B. Shawa.

Dz i ś o g.
ZAl"ŁEK" -

Piłkarze przerywają wczasy„."~a;~ 1;~i smtmów?
w niedziele lioowcy
znów W'1jdą na boisko N.ejednokrot~1ie ~1~·Ezeliśc1e
e
0

~
J
W
nadcboclzącą niedzielę Po miesięcmej blisko przerwfo, I dz:elę
• zostaną

l".rznowl<l'Jle rozgrywki o mistrzostwo klasy
panstwowej.
~ Łodzi. ŁKS Włókniarz podejmuje Polonię bytomską, z
ktorą powinien bezwzględnie wygrać. Łnt:l7..ianie spragnieni
są dobrego meczu piłkarskie go. a zwłaszcza meczu o punk
ty, który zawsze bardziej interesuje widownię, niż „towarzyski",
„~racovia" zmierzy się z Po Idą miel: trudne zadanie do
LETNI TEATR „OSA"
lon:ą stołeczną. Gospodar•e bę rozwiązania, jednak winni ze
Piotrkowska 94.
p•mna•mmi::mm.•m•mr~'spotkania tego wynieść 2 punk
Godz. 19.30 - „Jadzia wdowa" Na~z oorednik
ty.

TEATR POWSZECHNY
11 Listopada 21,
Codziennie o godz. 19.15 ko.
ruedia. Gabrieli Zapolskirj „Mo.
ralnośó pani Dulskiej" z udzla.
łem Jadwigi Chojnackiej.

„LUTNIA''
Piotrkowska. 243
Godzina 19.15 - „Dzwony z
Corneville' '.

„

A.DRIA Wielka nagroda'' godJ;. 16, 18. 20.30 - film dozwolony od lat 14
BALTYK „Ulica Graniczna godz. 16, 18.30, 21, filni dozwolony od lat 12.
BA,TKA - „Muzyka i miłość'•
godz. 18, ~O - film dozwolo_
ny od lat 14
C7J>Y:'\J A - · P1·oi:rram aktualuo
ści kraj. i zagr. Nr 26 - goaz.
11, 12, 13, 16, li, 18, 19, !!l.
FIEL (dla młodz.) - ,,Kurhan
:Małachowski"
godz. 16,
IS, ~O

hlCZA - ,,Kulisy ringu" godz. 18, :!O - film dozwolony od lat 14
FO!..ONIA „Ulica Graniczna"
godz 15.30, 18, 20.30 film
do 3 wolnoy od lat 12.
PI1ZEDWIOśNIB „l\Uodość
poety'' - godz. 16, 18, 20 f'l
d
l
od lat 12

RO~~TN:wa__on~,Admirał
mow" _godz.
. ,
.

Nachi-

Akcja szkoleniowa
kół

sportowych

17 ljpca rozegrane zostanie

równ'.eż spotkanie Legia Lechia. Już w Poznaniu Le-

Amatorski Klub SporLowy, który ostatnio podciągnął się w formie. N:e jest
wykluczone, że mogą Ślązacy
uzyskać w Poznaniu zwycięstwo.
Ruch za przeciwnika będzie
miał 26 bm. leadera tabeli Wi
słę. Dla obu zespołów spotkanie to ma kolosalne znacze
n'.e. Zwycięstwo Wisły utwier
dzi jej pozycje na czele tabeli ligowej.
Górnik
rozegra mecz z
ZZK. Te zawody to .. być, albo
nie być" dla kolejarzy. Sądzi
my jednak, że drużyna Tarki,
Anioły i Białasa da sobie radę z drug;m beniaminkiem
lig! i punkty powędrują do
Poznania„.

ch:a sprawiła niespodziankę,
Akc,ja azkoleniowa Kofa Spor bijąc tam Wartę; może powtó
towego powinna obejmować:
rzy to się 17 lipca w Warsza1. Pm ce- sportowe. Zorganizo. t. wie.
l'l'anie ze~p<;>lów ~portowych, po·• Warta podejmuje w tę niedział godzin i ustalenie kalen_ łlll1TlllllllltlrlllłlllllłtlllłfłllfłłllJłlllfllfłłlUIHIUlflłllllłlUflllUllJłlłJIUMUUlllłtlUłltlłlUUUłlUI
darzyka tygodniowego. Wykorawcy: wiceprzrwodniezący, re.
ferent wyszkf}leniowy, instru:{torzy spoTtowi i kierowniry ze_
~połów
(siatkówki, tańców 111dowy-ch, ping-pon:ra, pl,nrnnia,
"zachów, gimna.,tyki itd.).
'l'ermin: 15-30 stycznia
2. Prace kulturaln~ - oś,~iato_
we. Referaty, pogadanki, fil.
my, teatr, czyt!'lnictwo, ustale.
r.ie form kontaktów o~obi,tych
dla oddziaływania kult._ oświa·
tow ego. Wykonawcy: wiceprz3.
wodnic7.ący, refrrent kult .• ośw.
i kiel'Owu\cy zespołów).
Termin wykonania: 29 stycznia - pólgodzinny referat na
temat „Sport w życiu jednost_
ki, narodu i państwa''. 18 lntec:o - Kolo sportowe irhic na
sztukę„. do teatru. 22 lutego dysku~ja na temat sztuki, którą.
l>glądano w tPafrze.
'V ten sposób należy zaplano.
wać pracę na cały rok. Plan ten

•

-eza~

łs•o•r·
llllS:OllMllJI
SZYBKO:SPRA\VNIE

może ulegać

pewnym zmianom

16 30 18 30 , 2030 zależnie od aktualiów i ni!"prLe·
widzianych trudności wykona.
ftlm dcrzw. od lat 16 .

Polacy sta'rtu1·q

zapewnr, ze twarz ludzka
jc•t najlr\1sz~·m wizcruu.k1em
p.•ychiczn;cclt
pr7.P„,rn czlov. 1cka. Du najbardziej jednak ,.f..tog<'niczu~-,·h" i -1.u~rych Lara
zem twarzy. należ'} twarze ~p11r
to'Wców i zapalonyc·h kib ców
sport0w~·ch. Bn czyi: potrafitliy
ktoś m pomoc·q, twarz~· l dtwo·
rzyć na przykład z takim rrci
!izmem i stuproc·entuwą. >zczt'"
rośrią. nif'zacJoy;nlenie z <JtrzymanC'go poealunku. jak
to na zdjęciu chok ta
zawodniczka l
SATYSFAKCJA„.
Pr z~-brać taki
pomocą

w.naz twarzy,
niej zdradzić
pełną Ratysfakcję, i;ii\ jt>st ue
czą.
łatwą. naw et dla dohrr~o
aktora. Ten gruba• obok, ob,er
wują.c)• mecz piłkarski. obrazu
je nam ją. dosko.nale. Jak t-.-id>ić za:romn;ał nawet o Kumi
~.ii Spec,jalnej, która sądząc po
jeiro tuszy, j<'st jeil~' ną. je;:•·
„zmorą. w życiu".
ahy za

DESPERACJA
nazwali gryma..,
na twarzy tej lt!l.
koatletki (zdj~cie 3) ~
Czy w chwili obecnej wym·
ża ona radość
z c.(\nie-;ionego
zwycięstwa? Ch~·ba nie. Xa twa
rzy te;j zawodniczki maluje si;;
wyraz ostttteezncj de,pPntcji,
wyuik:\jt}cej z ohawy, aby w
ostatniej chw:li nie clae sohi1•
wyrwać zwyci~~twa rywalce.
'byśmy
malują.cy się

JRk

REzyGNACJ'A
Co wyraża teraz ta wvkrzywiona twarz hok;;era' Ż pe'w
uoRcią ani zadowolenia, ani ra
dości. To typowa rezygancja 1.e
zwycięstwa i nowego
wawr7.)'nu sportowego.

Daleaacl
Soortu f'olsk
6'S
R I eno
.~

na 'w1"ęto Sportu w
u .garn
wyścigu dookoła
ęgier
RO~L\. - „Skrzydlaty doroż_ nia.
N
.
.
,
.
WARSZAWA (ob~ł.wł.)
-\poseł Motrka t ~ekrctarz geu..
karz" _ godz 18, 20 _ film
Referent kult.-oświe.towy co
. a. zaproszeme . Węgiersldebo rzów), Rl".~jn1cki (ZZK - Wa:" W środę 22 bm. odlecieli ~amo. Związkow<'.i Rady Kulimy Fi·
dozwolony od lat 10
pewien tzas (np. co 2 tygodnie ) Związku Kola.rs~ego, na mię- pze.ws 1, P1etr.asz~wskl (Gwardla lotem do Sofii dyrektor GUKF "'zyczne,i i Sportu CRZZ _ Do·
i=m:Krnm _ ,.!:'karb Tarzan1.', powinien odhyć najw·yżej pół dzyna.rodo~ wyścig kolarski Do_ - Warsz:.awa).
•
łowy_ Dcle;.,raci sport n polsldeg•J
7
dla młodz. godz. 16; „Ali~zer godziny trwają~'ł odpraw~ z kie ,k~a. Wtgier, rozgrywa.ny w
z ramien.1a. Pol~~i~g~ .""Wl~~wezmą ucl/inł w święri<> '·'·ycho.
~a'\'!'oi·, godz. lS, 20 _ film rownikami zespołów pracy dla za. 5_cm etapach na dystansie 1000 ku Kolarskiego wy.1ezdzRJą: w1·
wania Pizwzne"'o i P.portu Rułdozwolony od lat 14
~tanowieniasię nad kim, specjal. k~ PZKol. zgłosił następn)łce ccnrezes Cieślak i kpt. zwi11z·
garii w <l~in 26„bm.
• r v w·~
· k'-1'.
'
1· zm.c
STYLOWY - „Bohaterowie Pus- nie i w jaki spo~6b należałohy druzyny·'
''JW, .
Dyr. :lfotyka hawić hl)dzie r6tvn:u •· dla młodz. godz. 16 , „Vol· popracowa•~ oraz dla pT?.eanalL
I-sza: Czyż, Leśkit>wicz, Ra~k1~a. " 'YJedz1e z_ Warszawy- 4 .ty dzień ciągnienia wnież w Buclape•zcie, gdtil'
pone" godz. lB, 20 _ film doiwo- zowania. wyników i oddźwięku J,,·ga (Gwardia \\"ar~zawa) , f•0{'1ągwm 2:, bm. w1t>czorem.
• kl
prz>'prowa<lzi rnzmo'\l\·~· \V ZiYl!!ll
przyjętych form pracy kultura!- Wójcik (Ogniwo - Wal'~za·1va);
11-ey
asy
ku z udzia!cm p,>lski' w ;i 1dnto.
18
Iony od lat
.
•
· ·
·
II
K
k
0000
dl
ś'IYJT - .,Komk Garbusek" :.o.os1V1atowe.1, przyjętych w Ko
.ga:
apia
(Ogniwo -Wyyrane po I.OO .
zł pd Y na wym l:'c:;;tivalu "Młndódy Dir
lP Sportowym.
W-wa), Kowoczck (Rueh - ChJ
Nr Nr 16753 w Warszawie, 45014 w ntokrat~···z.ueJ·.
kr~sk6wka w natura I nyc b k·o
L blln'
70564
~
~
pr.z:yby li
v.-ars1awle,
67507 w u
,e,
----------Jorach
- gorłz. 18. 20 .- film ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - w Lesznie Wlkp.
uoz,.;olonv od lat 7
usłyszymy
Onegdaj rano przybyli do LoWygrane po 500.000 zł padły na Uśmiechnij się!
TATRY - ·„Podróż w Nieznane"
uzi kolarze czrcho~lowacrJ•, któ Nr Nr 18600 w Warszawie i 86753
godz. 16, 18, 20 - film dozwo- Program na C?JWartek 23 czerwca Wujka Bolkd', 17.00 I DZIENNIK rzy w piątek startować będą w
w RODZINIE I'AKIROW
w Warszawie.
tony od lat !B.
1949 r.
POPOŁUDNIOWY, 17.15 ,Na mu- Helf'nowie.
Wygrana
200.000
d
padla
na
Nr
'fECZ A - „Złoty kluczyk"
12 04 Wiadomości południowe o- zyc:znej faff,
18.00 ,Puszkin w
Goście zatrzymali się w hote2C914 w Warszawie.
gorlz. 17, 19. 21 - film dozwo- raz przegl. prasy sto!. 12.:!0 Auc;y- twórczości operowej kompozyto- lu „Savoy".
Iouy od lat 7
CJa dla wsi. 12.50 ,Melodie Judo- rów ros)'jskich', 19.00 II DZiEN·
Wvgrane po 100.000 7J padły na
WISL.A - ,.Zbieg z Dartmoor" we', 13.35 (Ł\ Mozaika muzyct.na, NIK POPOŁ. 19.15 Koncert OrNr Nr 9804. 10804, 19765. 29125
54279, 58149, 72987 . 83137. 89991.
godz. 17 , rn, 21 _
film do_ 14 oo !ŁJ ,Kronika polityczna cze- kiestry Rozgłośni warszawskiej,
zwolony od lat 14
choshowacji', 14 15 (l) Koncert 20.00 ,Wszechnica Radiowa' 20.30
Wygrane po 40.000 zł padły na
Nr Nr J3o99, 15694, 30227, 4l704,
wi:.óKNJARZ _ „Ulica Grarucz- solistów, 15.10 (Ł) ,Jedziemy na Koncert Cllopinowski w wyk. µia,,Ogniwa"
na" godz. 15 .30 , 18 , 20 30 _ wczasy', lS.30 ,Mówimy ze sohą' rusty
a11gielsk.iego
Sołomona,
I-ie keja Bokscr~ka ZKS „Ogni 45754, 51977, 65963. 66484.
Wvgrane po 16.000 zł padły na
fllrr. dozwolony od lat 12 .
- rozmowę z dziećmi praepro'-<a· Trans.imsja z LONDYNU,
21 .30 " 0 ,, VI ZV\Ya swvch członkc\w t•U
D
dzi E. Szelburg - Zarębina 15.50 DZIENNIK WIECZ. 22.15 ,Czaro- ;:ebranie," które· od'bęclzie się w Nr Nr 8648, 9064, 11196, lb526,
W()L~Ość - „Zbieg 7
art· Skrzvnka ogólna, 16.00 Aud ycja fl7,:.1 z Majorki' - słuchowisko ,
21964, 22603, 22768, 24132, 24167,
moor" - godz. 16, 18 :JO - dla m!od:oieży - zradiof. fragm 22.40 Mu:zykd, 23.00 OSTATNIE piątek, dnia 2! czerwca br. 0 29764, 30331, 33081, 38445, 38505,
film dozwolony od lat H
„Opowiadań 0 Feliskie Dzierzyń- WIADOMOSCI,
23.10
Koncert irodz. 18-teJ W lokalu wła~n.vm 41145, 48567, 50559, 52994. 54fJ15 ,
ZACHETA - „Krwawa Wendetta" skim' Jurija Germana (3) 16.25 Il) symfoniczny z ud7.. Y~hu-iy Me- ptZ) ul. 11 go Li~topada Kr :JO. 62008, 62636, 66464, 66870, 70130,
_ go~. 16, 18, 20 - hlm do.wo- Pt.eśni w wyk. L. Skowrona, 16.45 nuhina -·skrzypce, 24.00 (l) Kon- · Oullcność w~zptkich człon· 7G447, 72822, 87257, 88897, '1%22.
lony od lat 14.
(ŁJ Audycja dla dziec.; pt. ,Po~zta cert życzeń.
I ków obowi:!zkowa .
90300.
-

w

w

TABELA WYGRANYCH
LOTERII
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Kolarze CSR

Co

do Lodzi

przez radio?

----

Zebranie bokserów
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Teodor Dreiser

160

Tragedia Amerykańska
-

Mó>viłeś, żeś był zły na siebie, nie mogąc dokonać

obmyślonego

planu?
- Tak. Do pewnego stopnia tak. Sylo mi Jednak przykro„. także... A może s:ę bałem„. nie jestem pewien. Może
i nie., Nie wiem.
Ojciec Mc1'Iillan pokiwał głową. Dziwne. Trudne do
rozwiązan:a. Wyst~pne A jednak ...
- Gniewny jednak byłeś na n:ą, że cię doprowadziła
do tego stanu?
Tak.
że musiałeś pasować się z takimi trudnościami?
_ Tak.

- I zamyślałeś ją uderzyć?
na·•• i ,•
Tak rzeczyw:ście było.
mutacji:
1111-11 !
Dział mieisk; t sport.: 254-21 1
Nie mogłeś jednak?
wewn. ! i U
- Nie mogłem.
Dział e':nnomlczny:
3".l.ll · ł> 1
Chwała c:, Panie ... Uderzyłeś ją jednak, jakkolwiek
Dział rolny: wewn. ł - 254< 1
Rertakcl• oocn•: 112->1: l.56-81
nieum~·ślnie, .iak powiadasz. pod "'-pływem
oburzenia na
Koloortat:
, nią. Dlatego to cios by! tak„ tak s:lny. Nie chciałeś, żeby
t.óat, Ptotrkowsu 10. tel m-22
zbliżyła się do c:ebie?
Admtn!stra.cJa:
l&0-!2
Nie, nie chciałem„. Zda.ie mi się, że n:e chciałem.-.
nzt•ł oitloszeń:
111-r.ll
od ·
l'.'1f., PlotrkowRlra •. tel 111-so
Nie jeste!n pe 111oietl. Może.„ może s:ę mylę. Byłem p meco1,w„. chor;" prawie„. ja„. ja„,
Siedział przed kaołane.m ..., swei więziennej odzleży.
D-01958
~azet ściennych:
Dział

z głową ostrzyżoną przy samej skórze i starał s:ę przypomnieć. jak rzeczywiście było, zaniepokojony do głębi. że nie
może sam nawet przed sobą wyjaśnić kwesti:, czy był, czy
nie był winie.n.
Ojciec McM'.llan wyszeptał z trudnością:
- Przestronne są wrota i szeroka droga, Wiodaca do
zniszczenia - a po chwili zapytał znowu: - Zerwałeś s:ę
jednak. by ją uratować?
upadła.

-

Kochany, wstali na
ci zmienić pościel.

Chcę

W 'MAGAZYNIE PSS

Tak, zerwałem się zaraz. Chciałem ją pochwycić, gdy
ale wtedy wywróciła się łódka.
Naprawdę chciałeś ją pochwyc:ć?

Nie„. wiem. Wtedy tak mi się zdawało. I przykro
mi„. żal mi było.„ zdaje się.
- Czy możesz powiedzieć na pewno i tak szczerze, jakbyś stał przed samym Bogiem, że ci było przykro że na
pewno chciałeś ją uratować?
- Stało się to.„ tak.„ szybko ... - jąka! się Clyde z n:epokojem i bez cienia nadziei w sercu - że nie jestem pewien. Nie .nie wiem. czy mi było przykro„. · Nie w:em już
teraz„. doprawdy... Czasami zdaje m: się, że byłem zmartwiony„. trochę - czasami znów myślę, że wcale. Gdy znijl'ła jednak pod wodą, a ja znalazłem się na brzegu„. tak,
było mi przykro.„ trochę. czułem wszakże przy tym pewne
Dlaczego nie ma kapeluszy
zadowolen:e, że odzyskałem swobodę, chociaż obawiałern
większego rozmiaru?
się„. także. Chodziło mi...
- Tak, rozumiem. Śpieszyłeś s'ę do panny X. Ale
- Bo nasz kierow~ik posta,,,
wtedy, gdy ona jeszcze była na wodzie?
n owił
przeprowadzi~
akcjf
-Nie.
„O" i zamówił tylko najmnieJ..
- Nie chci:iJ~ iej uratować?

I.

f{;.

d.

n.) S?-"

