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„Chcemy pr.zyiaźni .z Polską"
Skończył się raz na zawsze '?Drang nach Osten"
Wywiad dziennikarzy polskich z premierem Grotewohlem
Premier Otto Grotewohl przyjął bawiącą w Berlinie delegację
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Dziennikarze polscy skierowali do premiera Grotewohla następu3ące pytam.a:
PYT ANl E: W jaki sposób rząd zamiePYT AN l E: Jak opinia publiczna w

Niemczech przy7"ęła utworzenie rządu Nie rza zrealizować swoje zasad.Y odrzofoie
. hł
stosrmków niemiec k o - polsk ie ·
mieckiei Republiki Demokratycznej?

Odpowiedź: Chciałbym oświadczyć niedwu·
Odpowiedź: W całej
radzieckiej strefie oku- I znacznie, że rząd Niemieckiej Republiki Depacyjnej, jak również mokratycznej nie ma nic wspólnego i nie chce
.
w Niemczech Zachod- mieć nic wspólnego z antypolską polityką daw
nich siły postQpowe i nych rządów niemieckich, niezależnie od tego,
demokratyczne, powita- czy była to monarchia, republika weimarska,
powstanie naszej czy też rządy hitlerowskie.
ły
Nigdy więcej nie powinny istnieć imperialiNiemieckiej Republiki
Demokratycznej jak naj styczne, agresywne Niemcy. Nigdy więcej
goręcej i jak najżyczli- Niemcy nie powinny zaatakować Polski, Zwią
wiej rozumiej\c, że w zku · Radzieckiego, czy też jakiegokolwiek in·
ten sposób front kra- nego narodu na świecie. Raz na zawsze chce.iów pokoju i demokra- my położyć kres polityce „Drang nach Osten",
<'ji wzmocnił się o jesz- aby naród polski nie potrzebował więcej żyć
cze jedno państwo, W w trwającej od stuleci obawie przed ekspan24 godziny po utworze- sją militarystów i imperialistów niemieckich,
niu rządu, w dniu aktywistów przedstawiciele której straszliwym rezultatem była masakra
rządu przemawiali na fabrykach i w kopal- narodu polskiego.
Dlatego też uważamy, jak to wyraźnie sfor
niach do wielu dziesiątek tysięcy robotników.
Była to manifestacja ścisłej harmonii między mułowałem w mojej deklaracji rządowej, że
rządem a narodem niemieckim. Wszyscy mini- granica na Odrze i Nysie jest granicą pokoju
strowie stwierdzili zgodnie, że ustęp deklara- i uważamy każdego, kto wysuwa zadania zrecji rządowej, mówiący wyraźnie o uznaniu widowania tej granicy, za wroga narodu niegranicy na Odrze i Nysie jako granicy po- mieckiego i polskiego oraz podżegacza woko.iu, na wszystkich tych ZP't"omadzeniach spot jennego. Popieramy w całej rozciągłości ldekał się z jednomyślnym aplauzem (mit unge- rowaną przez genialnego Stalina politykę poteiltem Beifall) ze strony ludności pracującej. kojową socjalistycznego mocarstwa światowego, Związku Radzieckiego, na którego poCzynniki reakcyjne, zwłaszcza w Niemczech tężnych barkach spoczywa zadanie uratowaZachodnich jak również ich protektorzy anglo- nia ludzkości od wojny,
amerykańscy naturalnie są przeciwnikami naTelegram Stalina do Demokratycznego Rzą
szego rządu. Ale wszak my nie rządzimy w du Niemiec uświadomił nam, Niemcom z całą
interesie reakcjonistów, lecz przeciwko nim.
Nie rządzimy również w imię celó'v AngloAmerykanów i ich polityki wojennej, ale w
imię jedności niezawisłych Niemiec i dla pokoju.
"' . .
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· PYT ANIE: jakie są najbliższe plany
niemieckiego rządu demokratycznego?
Odpowiedź: Plany nasze przedstawiliśmy
wyraźnie w deklaracji rządowej, W dzied~inie
polityki wewnętrznej - podniesienie stopy ży
ciowej ludności , droga wykonania i przekroczenia planu dwuletniego, czemu towarzyszyć
będzie cały szere~ posunięć, które 12odniosą
nasze żvcie go~nodarc:r.e i naszą stopę życiową
do poziomu przedwojennego i powyźej tego

poziomu.

Hołd

Przy tym

Pięć lat temu, 20 paidziernika 1944 rokr' Armia Radziecka wyzwoliła Belgrad.
Tę' historyczną rocznicę oswobodzi:rzia
swej stolicy obchodzą narody Jugosławii
w warunkach niesłychanego terroru i wrogiej polityki rządtt titowskiego wobec Zw.
Radzieckiego, którego bohaterscy żołmi
rze swą krwią i życiem opłacili wolność
Belgradu.
Mogiły żołnierzy radzieckich - te wie~
czne symbole przyjaźni, dzisiai bardziej
niż kiedykolwiek są natchnieniem dla patriotów Jugosławii, w ich walce o oswobodzenie ojczyzny spod jarzma titowskiego.
Obok Armii Radzieckiej, bohatersko
walczyli o wyzwolenie swojej stolicy jit·
gosłowiańscy partyzanci, których patriotyzmu i miłofci do swej ojczyzn.Y "!ie mo··
xly złamać titowsko - churchillowskie kom
binacje.
Minęło 5 lat od tego czasu. Przed całym
światem ujawnione zostały podłe intrygi
i plany, które imperialiści do spółki z ti·
towcami przygotowali na Bałkanach. jaskrawe światło na te niecne konszachty rzu
ci! ostatnio proces budapeszteński. Ujaw.nił on między innymi, że już w 1943 rokre
Tito i jego wspólnic.y gotowi byli zgodzić
się na propozycję Churchilla w sprawie
okupacji wybrzeża Adriatyku przez wojska angielskie. Bl.yskawiczna iednak ofensywa Armii Radzieckiei, która 29 wrze!nia przekroczyła granice Jugosławii, pokrzyżowała te plany.
Lata wojny były wielką szkolą dla narodów Jugosławii, jak i dla innych narodr' . Miliony ludzi przekonały się, jak ogromną siłę polityczną, moralną i rt1"atexiczną reprezentuje Związek Radziecki.
Narody Jugosławii nie zapomniały,
skqd przyszły pierwsze transporty zboża
w naicięższych momentach po wyzwoleniu. Narody Jugosławii nie zapomniały,
kto uchronił Jugosławię od losu podob~ze
~o do tego, w jakim znalazła się Grecja.
20 października jest dniem historycznym dla narodów Jugosławii. W dniu tym
serca mieszkańców Belgradu i całej fugosławii bić będą uczuciem miłości i zau.f:z
n:a do Związku Radzieckiego i Generalissimusa Stalina. Jest to bowiem pamiętna
rocznica, która doda sił narodom I ugosła
wii w ich walce przeciw zbrodniarzom titowskim o zrzucenie ich nieznawidzonej
dyktatury.
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bohaterskiemu dowódcy

składają narody, które wyzwoliła Armia Radziecka

Wczoraj o godz. 15.3~ odbył się w M{)Skwie na Placu Czerwonym

uroczysty

pogrzeb

marszałka Tołbuchlna.

Wiece żałobne ku czci zma.rłego odbyły się w dniu wcrrora.jszym we wszystkich jednostkach wojskmvych, zakładach pracy i uczeln lach.
Na wieść o zgonie marszałka Tołbuchina w wiosce Androniki obwodu Jarosławskiego,
z które~ pochodził ZmaTły, odbył się wlec ta łobny, który zgromadził tysiące kołchoiników
z okolicznych wsL

na czyn!Minister Obrony Narodowej Marszałek M.
ne.i współpracy ludności pracującej, bez któ- Żymierski prresłał w zwjązku ze zgonem M~r
rej Niemiecka Reoublika Demokratyczna nie szałka ZSRR F. I. Tolbuchina następującą de
mogłaby nigdy iść naprzód. Od ludu pracują peszę:
cego zależy ·w ostateczne.i instancji, czy zdoMinister S:l _Zbrojnych _ZS~R
łamy dokonać odbudowy Niemiec własnymi si·
Marszałek Zw:ązku RadZ1eckiego
łami.
A. M. WASILEWSKI
Rząd nie będzie zatem izolowany, nie bę
W imieniu Wojska Polskiego wyrażam Padzie pracował przy biurku, chce on być rzą nu i Armii Radz:eckiej głębokie ubolewan!e
dem czynu, jak najściślej współpracującym z powodu przedwczesnej śmierc: wybitnego
z masami ludowymi. Opieramy się na naszej dowódcy Armil Radzieckiej, bohatera w!1?lwłasnej sile oraz na solidarności międzynaro· kiej wojny ojczyźn:anej z niemieckim' faszydowej, na współpracy ze Związkiem Radz~e
ckim, z ludowo-demokratyczną Polska oraz rnlllll~llllllllllEl llllllllllllllllllllllllllll llllllllTillllllllllllllll lJJ lnlHTi llllllllllllllllllllHl'lllmllmll~
wszystkimi innymi krajami demokracji ludo·
wej, a nie na napiwkach anglo-amerykań
ł
uznaliśmy
skich.
Jako dowód tego, jakie sukcesy osiągnęli
śmy już na drodze Polityki pokojowej, chciał
bym przede wszystkim wskazać na naszą mło
dzież. W największej demonstracji, jaką Berlin widział w ostatnich latach, defilowały w
dniu wyborów Wilhelma Piecka na prezyden(patrz artykuł na str. 2-ej) ~
ta - kilkusettysięczne rzesze młodzieży, któ if1111111111111u1111111111111n111111111111111111~1111111111111111111!11111111 111111~n1111111111lllllllln11111111111m111111111fi
ra nowoobranego prezydenta witała z entuzjazmem i przysiP,gała wierność reprezentowanej przezeń polityce.
Już
Dzięki reformie szkolne.i, dzięki olbrzymiej
pracy wychowawczej wśród młodych ludzi, wy
rasta w Niemieckiej Republice Demokratycznej młodzież, która wyzbywa się narodowej
pych:v i szowinizmu, jakim hołdowała w przeszłości, brutalności hitlerowskiej, uczuć wrogich wobec innych narodów, a zwłaszcza wobec narodów słowiańskich.
Stanowi to cenny wkład w dzieło pokoju
międ~ynarodowego, jest kamieniem węgielnym
naszej pracy dla pokoju. Pozyskaliśmy już
pokaźną część młodzieży niemieckiej t pozyskamy dla tej idei całą młodzież niemiecką.
Rząd będzie się

f

wyrazistością, jaką rolę odegrać mogą Niemcy w walce o pokój.
Porozumienie niemiecko-polskie stanowi je.
den z rozstrzygających elementów tej polityki pokoju światowego.
Polska Ludowa, biorąc udział w uchwałach
Konferencji Warszawskiej wraz ze Związkiem
Radzieckim i innymi kraj.ami demokracji ludowej zajęła czynne stanowisko na rzecz jedności Niemiec na podstawie uchwał poczdamskich.
Mamy nadzieję, że rychło nawiążemy ści
słe stosunki. Polska misja wojskowa i przedstawicielstwo handlowe rządu polskiego znajUtrzymujemy jak
dują się już w Berlinie.
najlepsze stosunki 2 tymi przedstawicielstwami'. Teraz, kiedy szczerze demokratyczne i pokojowe siły ujęły u nas ster rządu w swe rę
ce, chciałbym dać wyraz nadziei, że zacieśnią
się stosunki pomiędzy rządami: polskim i niemieckim.
Pragniemy również gorąco stale rozszerzać
naszą wzajemną wymianę towarową, tj. prowadzić polity~ę handlową, wypływającą nie z
zasad imperialistycznego handlu, ale z potrzeb naszych obydwu narodów.
Po powrocie do Ojczyzny, pozdrówcie proszę, wszystkich przyjaciół, a w szczególności
tych, których już znam osobiście. Nie miałem
jeszcze sam przyjemności odwiedzenia Polski
po 1945 roku. Sądzę jednak, że będę miał kie·
dyś możność przekonać się w waszej Ojczyź
n~, z jakim entuzjazmem naród polski 11tanął do pracy dla przezwyciężenia straszliwych
skutków wojny.
Opowiadano mi wiele o wspaniałe.i odbudowie Warszawy. U nas widać jeszcze wiele
gruzów, ale i my damy im radę. Jesteśmy peł
ni dobrej myśli i wiemy, te możemy pole.,.ać
0
na naszych robotnikach.
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Marszałek Tołbuchin byl dowódcą wo_i3k
3-go Ukra'.ńsklego Frontu. które wyzwol'ły
Bułgarię spad jarzma faszystowskiej okupacji.

W całe1 Bułgarii ogłoszono trzydn:ową ża
łobę. Zamknięte zostały teatry, k:na i zawi~

szone wszelkie imprezy rozrywkowe. Na uESofii oraz wszystk:ch miast
Bułgarii wywieszono flagj żałobne.

1Marszałka Związku Radz!eckiego ~'. cach i domach

I. Tołbuchina.

Razem z Panem, Wojsko Polskie ubolewa
z powodu tej ciężkiej straty.
Minister Obrony Narodowej
Rzeczypos olltej p Iski j
e
o
p
!MICHAŁ ZYMIERSKI
Marszałek Polsk:.
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•Marszałka

Bułgaria pogrążyła się

w

Tołbuchina,
głębokiej żałob:e.

Nominacja przedstaw1e1ela
Demokratycznych Niemiec przy Rzqdzie Polskim

•

*

*

Na wieść o zgonie Marszałka Związku Radzieckiego Tołbuch:na, premier Dobi przesłał
do Generalissimusa Stalina depeszę, w której
podkreśla, że wielka strata, jaką paniósł zw:ą
zek Radtieck! przez śmierć Marszałka Tołbu
china, jest równ:eż stratą narodu węgierskie
go. Premier Węgier przypomina, że bohaterskie czyny, których dokonał Marszałek Toł?u
chin na czele podległych mu wojsk są nierozerwalnie związane z wyzwoleniem Węgier
s-pod jarzma faszyzmu.

Min:ster Obrony Narodowej Farkas prz!?Przedstawicielem dyplomatycznym Nie- słał depeszę kondolencyjną do ministra Sll
mieckiej Republiki Demokratycznej przy Zbrojnych ZSRR Marszałka Wasilewsk:ego.
Polskiej został
R~ądzie Rzeczypospolitej
mianowany p. Friedrich Wolf, znany nie·
miecki literat antyfaszystowski.
Rząd polski wyraził zgodę na nominację p. Friedricha Wolfa.
tworzv gab~net francuski

Rene Mayer

Już

jutro!

W środę popołudniu Rene Mayer odrepubliki Vincent
wiedził prezydenta
Auriola i oświadczył, że przyjmuje misję
tworzenia rządu.
W czwartek Mayer ma stanąć przed
zgromadzeniem narodowym, by otrzymać
gabinetu,
upoważnienie do formowania
czyli tzw. inwestyturę.
Rene Mayer jest ściśle związany z kapitałem międzynarodowym i uchodzi za
męi;a :llauiainia Jq:t-pilba.Jistyczmych
.amervkAVskich.
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uznanie rządu Demokratycznych Niemiec

ZSRR

Rząd Polski uznał rząd Demokratycz·
nej Republiki Niemieckiej i wyznaczył
swego przedstawiciela dyplomatycznego
przy tym rządzie. Jest to akt przełomowy
w Btosunkach polsko - niemieckich.
~rzypomnijmy wypadki, które poprzedziły i przygotowały nadejście tego prze
łomu w naszym ustosunkowaniu do Nie·
miec.

•

l

kraje demokracji ludowej

przykładnie ukarany przez pierwsze na Związek Radziecki i kraje demokracji ludowej.
świecie paiistwo socjalistyczne.
Związek Radziecki nie tylko rozbił
naród
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i wybitne zdolności gospodar
organizacJ'ę
„
cze, jest narodem wielkich możliwości. czech warunki dla odrodzenia demokraty·
W interesie miłujących pokój narodów cznych sił narodu niemieckiego i dla ich
W tej części
jak i ~amego narodu niemieckiego leży, zwyci11Stwa nad reakcją.
żeby możliwości te nigdy więcej nie zo· Niemiec :e9wstała i okrzepła rewolucyjna
robotniczej,
wykorzystane dla celów zbrodni- partia _niemieckiej klasy
stały
czych i wojennych, ale żeby służyły spra· Partia Jedności Socja.lio;tycznej, powstał
w~e pokoju i współpracy między naroda- front niemieckich stronnictw demokratyjednak nie chcą imperialiści. cznych, który .w ciągu czterech lat swej
mi. Tego
Na szczęście dla narodów Europy i dla dk ziałalności głęboko przeorał grunt i doprzecbrażeń w psyonał zasadniczych
całej .ludzkości, bezpowrotnie minęły cza·
sy, kiedy imperialiści mogli decydować chice i świadomości narodu niemieckiego.
o losach świata. W odróżnieniu od sytu· Dzięki władzom radzieckim. które nie u·
acji, jaka była po pierwszej wojnie świa stawały w pomocy dla sił demokratycztowej, decydujący wpływ na bieg poJity• nych, zatriumfował we Wschodnich Niem
ki światowej mają obecnie - potężny Iczech ustrój ludowy, dojrzała możliwość

odrodzenia demokratycznej państwowoł
ci niemieckiej.
Doniosłe wydarzenia ostatnich tygodni
ogromne znaczenie dla narodu
P_ osiadaJ·ą
polskiego, dla jego bezpieczeństwa i J·ego
przyszłości. Od chwili wyzwolenia i odrodzenia naszej niepodległości konsekwen
tnie pcpieraliśIJ.Y te siły, które są na
świecie za demokracją i pokojem. Wydarzenia ostatnich tygodni, powstanie deNiemiec i Chin Lu.domokratycznych
wych, historyczne zwycięstwa obozu an-,tyimperialistycznego potwierdziły w całej rozciągłości słuszność naszej polityki.

W Poczdamie stwierdzono, że Niemcy
miejsce w rodzinie wol
narodów, jeśli
nych, miłujących pokój
wysiłki ich będą skierowane w tym celu. Stwierdzono tam , jednocześnie i trzy
Jesteśmy za pokojem i sprawa pokoju
wielki~ mocarstwa się do tego zobowią
c·ieszy nas, że na naszej zach-0zwycięża.
należy Niemcom pomóc na tej
zały, ze
dniej granicy, która od wieków była gra·
dxodze przez demilitaryzację, denazyfika·
powstała Republika, której
mcą wroga,
cję i demokratyzację Niemiec, przez wyrprezydent uroczyście stwierdza: „Granica
wanie z korzeniami hitleryzmu i militana Odrze i Nysie nie jest granicą wroryzmu niemieckiego.
giego szczucia, lecz jest granicą pokoju,
wierny
Zobowiązaniom tym pozostał
jest granicą przyjaźni między narodem
jedynie Związek Radziecki - kraj socjapolskim, a niemieckim". Cieszy nas, że
ze
lizmu. Mocarstwa imperialistyczne
demokratyczny rząd Niemiecki uznaje wi
Stanami Zjednoczonymi na czele bardzo Usprawniamy bezpieczeństwo pracy
nę narodu niemieckiego, i że pragnie pra
szybko sprzeniewierzyły się zasadom pocz
cować nad naprawieniem krzywd, wyrzą·
damskim. Łamiąc i depcząc systematyczdzonych przez ten naród w przeszłości
nie te zasady, mocarstwa zachodnie po·
innych narodom.
szły inną drogą . Miast pomóc siłom de·
mokra tycznym · w Niemczech. odrodzić
N~ród polski nigdy nie kierował się w
mocarstwa zachodnie
się i okrzepnąć,
swoich dążeniach uczuciem zemsty, wieP.rześlutlowaiy i tępiły je. Faworyzowały
że uczucie to jest złym doradcą.
dząc,
urzędowe
~ecznie wykonywać
siły reakcyjne, faszystowskie i neohitle·
Niemcy hitlerowskie wyrządziły nam stra
rowskie, które jawnie zaczęły głosić ba-.
już o wizycie ministra występujc;i.cych chorób zawodowych, zbyt szliwe krzywdy. Droga do ich naprawieDonosiliśmy
i grozić nową napaścią de- pracv i 0 pieki społeczne.i w Lodzi. Min. powierzchownie i formalnie wyglądał nia i zapobieżenia nowemu przelewowi
sła odwetu,
mokratycznym sąsiadom Niemiec, w pier- Rusinek wzia.ł udział w konferencji, po- nadzór nad p•racę. inocn~ kobiet i mło- krwi nie prowadzi jednak przez rozpale·
wszym rzędzie Polsce i Czechosłowacji. święcone.i zagadnieniom bezpieczei1stwa dodanych. nad prac~ kobiet ciężar- nie nienawiści. Jedyna droga - to zwyprocy.
zwyc~ęstwo demokracji w Niemczech,
.
. .
ny..:b itp
Wiemy, dlaczego państwa imperialisty· i hig'ieny
podkresl1ł min. Ru· c1ęstwo tych sił które uznają winę naroInspektorzy
inie.resują
się
dowiadujemy
Obecnie
taką
wybrały
czne na czele z Ameryką
która sinek. : - Winni. być. ~ęcej S_P?ł~CZJ?ika- du niemieckiego i które pragną dobrowłaśnie politvkę w Niemczech. Uczyniły r·ycb sz·'zeg-ółów te.i konferencji,
tak dlatego, że po zakończeniu wojny, - .iaJ< się okazu.ie - nosiła charakter mi, n1z n.rzędnlkam1 l bard.z1ei zy~owo \ sąsie?zkich stosunków z Polską . Takie stoWzit;}li w ni'8.i udział ;10dcbcttz.1ć do swych zada'?„ KGmeczne sunk1 są bowiem - jak stwierdził Prezykoła rządzące Stanów Zjednoczonych prze narady mboczej.
inspektorzy pracy, 1est naw1.,.zan1e bez!łOśredn1ego kantak- dent Bierut w swym liście do kierownicjęły po Hitlerze szaleńczą myśl opanowa- wszyscy obwodowi
nia świata. Jako narzędzie dla realizacji przed<>tawiciele referatów higieny i bez- t-ą_ z r01!0łnikami, a dl>piero na pC-dsta- twa SED - niezhęrlnym wkładem w ddeSą one · jednym z
tych planów, amerykańscy podżegacze pieczel'lstwa przv OHZZ i Zw Włóknia wie takich O?serwac!i m.ożna będzie wy ło pokoju światowego. rozbijają się ra0 który
rzy. oraz kierownicy wydzialó\\' socjal- snuć ur~w~z1we wn1osk1 co do potrzeb czynników,
wojenni wybrali naród niemiecki.
uzupein1en1a sprzętu Ochronnego przy chuby prowokatorów wojennych, rozpala
nych ŁK i WK PZPR.
Wybrali oni Niemcy nie przypadkowo,
maszynach, lu~ usuwania. mankamen- jących rewizjonizm i szowinizm dla ceWysłuche.no s.prawo«.dania inspekt<>- tów w dZiedzime bezpieczenstwa.
można poważnie
gdyż bez Niemiec nie
lów nowej agresji.
wojny przeciw rów pracy z działalności za trzy kwarmyśleć o prowadzeniu
.
.
.
..
Zaniedbania na tym polu ze strony
Narodom Europy. Siłę Niemiec wykazała tały 19-19 r .. p-ocz~rm wywię.zała się dys- dyrekcji winny być szybko komunik.p.Nar.ó~ polski _P?w1tał powstani~ Niedobitnie ostatnia wojna. W wojnie tej kusja, która. pordilumował mirnister Ru- wane wi.adzom prokurart-Orskim, celem rrueckieJ Republiki Demokratyczne], upaNiemcy hitlerowskie potrafiły rozbić je- .:;inek i dyrektor departamentu Rybak. wycią,nięcia k<rnsekwencji w stosunku trując w jej powstaniu i rozwoju nową
bezpieczeństwa i
własnego
gwarancję
Poddali oni krvtvce dotychczasowy sy do winnych
dno po drugim ~szystkie kapitalistyczne
In51'Jektorzy pracy mogą. też nieki~dy. rękojn~ił' trwałego p~koju w . ~uropie.
Te Niemcy stem pracy i wizvtowania fabryk, którv
p a.ństwa Europy i zająć je.
i ich machinę wojenną rozbił dopiero w niewielkim tvlko st0pniu wpływa na i:tdy choci?i o śmie-rtclne wypadki lub u:~ame rząd~ noweJ Rep~~hk1 pm~z
Polskę 1 mne kraJe
potężny Związek Radziecki i jego boba- p(!:prnwę wal'unków sanitarnych i bez- kalertwo robo-tników przy warsztatach, Związek ~adz1eck1:
ter·,ka armia. Naród niemiecki. który po· pie~zl'ństwa pracy w zakładach przemy spowodować rewizję procesów, o ile - demokracJl ludoweJ, :ozpoczyna nową erę
szedł za Hitlerem i poniósł wielkie ofia· 1słOv.ryeh. :Hi n is ter w<:kaza!. ż;e zbyt ma- oczywiśf'i.e - uznaliby, iż wymiar kar:vj w stosunkach europeJsk1ch.
J. Cywiak
(at)
ry w imię jego zbrodniczych celów. został ~o uwagi zwrar.ano clotą,d na zjawisko jest zhvt ła1mdnv.

będą mogły zająć

Szyb~iej syenal i zować

zaniedbania

ln§pektorzv pracy powinni bardziej spofunkcie
swe
1

Lodzi Frmo 1wu elko „l::rnre!\su"

dni
Ludzie naszych
I

C~argyn pr0~niósł synka i posadził go
~eJ, kier:aw.niku budowy,. mó..i d.łu~
g--onog·1 p·r zy_iacielu! Prze-stan się iuz s-ob1e na ram1011a. Wszvscy wysz·li na
rodzinnym. ulicę. Tam czeka.I na nich kapitam z
szczęściem
l'ozk-oszować
Slor'1ce wschodzi! Czas już! Ludzie zbie- Lub~ i Milwłą.-As1kerem, Ajganysz z Dże
nyszem.
r~ją. się.
'f.ak mówił Szam.bet, wchodząc wraz z Nurkasym dziarsko wskoczył na wierz
Nurkasymem do domu Czarg:vna. Czake chowca z ozdobnym siodłem.
- Ja.zda! Jazda!
pospiesznie koiiczył śniradanie. Betisz
Szambet chciał również dosią.ść ko·
krz~tała się kQło stołu. Gdzież podziała
się dawna rezerwa .ie.i, chłód w stosun- nia, lecz rozmyślił się. Wzią.ł p.od paku do ludzi? Życzliwi·e powitała gości. chę Dżenysza, posadził go na siodle i
- Siada.j cie, zakosztujcie strawy w P-O'Wiedział z dumą..
- Rusza.i, Batyrze! Czas przyzwycza·
naszym domu!
Czuła się tu gospodynią. Każdy JeJ iać się!
wczepił się rączkami w
ChłopczY'k
ruch - - płynny i opanowruny, każdy gest
s.p·ork ojny i pewrny siebie - wszystko mó ~zywę, a koło rnóg konia omal nie pła
wiło o trm, że młoda żona jest zadorwo- kał .7- żalu i rnzdrości Mikoła-Asker.
- Co, i ty miasz ochotę? - spytał
Jona z żyda, ż;e zn-a.lazła swe szczęści.a
- No Cz.a.ke, oto masz już własne ogini SzP.mhet. - No cóż, siadaj! Na razie
sko domowe! - Powiedział wesoło Nur starczy wam miejsca na dwóch, nie tylkasym - Gratuluję! Dom twój - pełna ko na koniu. ale i na kozie. Siadaj,
czara. Czego ci brakuj.a w tym domu. hą.dź Kirgizem. jeżeH jesteś Już u nas!
Wziął konia za uzdę i poszedł. W cia.- Niegasnącej lampki - ze śmiechem
Żona im tych lat Szambet zeszczuplał, zro1bił
O 'lrzekł i spojrzał na Batisz. moja świed niby świeca. Ale mnie tego się lżejszy i zwinniej.szy_ Chodził teraz
.iziarskim, wojskowym krokiem.
mało. Niech ieszcze pali się żarqwka!
Nad urwiskiem p·odohnie j1a1k myego
Po pokoju kuśtykał dwuletni saper.
w wielkiej drew,nianej mis-ce pamiętnego dnia, kiedy F!ehes przyn i o•są.c
ail'an - kwaśne mleko. Airain przele- niósł wiadnn10'ść o wo.inie, było ludno i
Mieniły się bar.vami suknie
wP.ł się prz,ez brzegi, na p-odłodze pozo- gwarni•e.
stawały białe plamy. podobne do srebr- młoct~· ch kobiet i dziewcząt. Mężczyźni
w białnh koszulach z zakasanymi ręnych monet.
- Czyj to chłoiprzyk? - pochylił się l\rawami. stali, opiera.ją,c się na kilofach
S zambet. - Jakoś go sobie nie przypo- ; łopatach. Podobnie jark wtedy Dymitr
p.odiech.ał na taratajce i zcsko 1 czY'ł n11
minam! Czyj to syn?
Saper uśmiechną.ł się, iak gd,rby mó~ ~ie-mię.
- Nie zac:>:ę·liście jeszcze? A ia już
wił: zalewasz wujaszku, ni·e n.im·wsz.Y
chciałem zwozić kamienai..
raz mni.e widzisz.
-

W ciagu czterech lat ścia.ny kanału
poszarzały, zwietrz.ałv. Były one Jednak

jak dawniej równe, proste. Twardy
grunt wytrzymał. nie> osypał się. Pozood
stawa.ło jeszcze jakie:§ 100 metrów
tego miejsca, na którym miała stane.ć
elekt1'0wnia i turbina Na prawo od kanału pieniła się i p.od .skakiwała na kamientch burz I i wa rzeczka.
Kapitan :\1ikoła obrzucił okolicę doświadcznnym okiem.
- N-iez-łe wybraliście miejsce. Jak należy. l rzeczka w sam raz. 1T·apór będzie
niezły . Dobra rzeczka. prarowita.
Przpprnwadrnno krótki wi ee.
- Kochani! ·- zwrócił się do ludzi
Nurka•sym. - Na czte·r v lata oderwała
nas wo.ina od P·r acy pokojowej. Ręce
na::::ze tęskniły do plug.a. W proch obró·
obroniliśmy swą. wolciliśmv Hitlera.
ność i prawo c1o twórczej prar.v . Nasza
;łuszina sp·r a·wa zwvcieżvła. Krwią. na.i·
!erp·swf'l1 żołnierzy wywalczyliśmv wolJeszcze pięknie.i rozkwita nasza
11ość.
Ojczyzna, drodzy bracia i siootry! Ka~
nałem tym pomknie bystra. przejrzysta
woda„ Nigdy nie wyschnie to źródło
nowego życia. Ponie$ie on<l światło i
Z.godnie
radość do każdeg-o domu wsi.
do prracy, kochani!
Ludzie rozsypa,li się wzdłuż karnału.
Jedni zeszli w dół, by pogłębiać stare
dno, inni siarnęli na powierzchni, by da·
lej kopać kanał.
Rozległy się pierwsze głuche ud erze·
nia zadiwięczrały <> kamienie rydle i kilofy. Z każdym nov.·,·rn ruchem ludzie
Poraz bardr.ie.i zapalali się do pracy,
uderzenia stawały się coraz częstsze.
zbielało i zaczcło błyszczeć na
Żelazo
-:łoi1cu. Cza.r ne grudv ziemi wzlatywały
w górę i z szele·s tem nactały na brzeg.
Kapitan i Czar!?yn ciiHnięli sznur.
wnoszą,c poprawki do wyznaczonej daw

me.i trasy. Za nimi szedł Akman z
młotkiem i wbij.al paliki.
spocone cznlo Sergiusz
Wycierając
wołał .
- Hej Cza.ke, stał~ś .się inżynierem.

Uważa.i. żebyś się nie omylił. Żeby woda
nie p.opłvnęła w przeciwna. stronę!
- Pójdzie tam gdzie .iei każemy. Mamy tu prawdziwego h ydrotech!nika. On
jest wiadra. wody.
- A jakże - odzywa się Sergiusz to zażą.dasz
elektrownię,
Skończymy
kombinatu mięsnego. My z Ka.seinem
będziemy kopać, a ty będziesz chodził ze
<>zn u recz'k i em.
Słońr·e zacz~·na przypicikrać. Pali pragnienie. Ktoś kładzie się i pi.ie z rzeki.
- \\-'ach! W czasie pokoju nawet woda jec;;t bardzie·i przejrzysta i zimma l
Szamhet ze.skoczył nia dno kanału, zama chną.ł kilofem. Silne jest jego uderzenie głęboko wchodzi kilof, odwalaią,c ciężkie bryłv ziemi.
- Spieszcie się kochami - woła głoś
no - p·r zed zimą p.ow!nno w każdym
·iomu zapłonę.ć cudowne światło!
W zgiełku i gwarze pracy od człowie
ka do człowieka pobiegły po trarSie sło
wa Szam berta:
- Spieszcie się, kochani, spicsz·cie!
Trz.eha się spieszyć! Czeka jeszcze
wiele pracy! Przed zima należy ująć
zbudować eleiktro·w nie,
rzeczkę groblą,
wkopać słupy, przecii;tgną.ć druty. A wte
:iy popłynie kaniałem bystra woda. Zaturkocze turbina. Po drutach popłynie
prąd. którv będzie poruszał młockarnie,
który zajaśnieje światłem w każdym
domu • klubie. zaleje światłem obszerne podwórz;a kokhozowe.
Spieszcie się, kochani, spieszcie! ·
{fra.gment z powieści laureata
NainXJ>rlv Sia;lin-O'Wskiej
T. Sydvkbekowa)"
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PRZYGODY

WICKA I

WACKA

I

WICEK: - Tu będzie szczyt SZJ"bikoś-1 WACEK: - Wiciu! Belka odjeżdża!
WACEK: - No i powiedz mi, co może
WACEK: - Ratunku! Spa.damy !„.
ciowca! Wejdź do mnie na belkę, zo- Jakże stąd zejdziemy? ...
WICEK: - A czemuś rozbuja1ł belkę? znaczyć taiki sen?
baczysz, i·ak ba.rdzo jest tu wysoko! Nol WICEK: - Nie kręć się! ..•
Puszczaj, )lo cię kopnę!„. ·
WICEK: - Ż·aden sen nic nie znaczy!
da.i rękę!
·
WACE~\.: - Kiedy mi się noga oihsuAl1e budowę szybkościowe.a, trzeba koWACEI~: Kiedy_ sp'.1d~n;1y!...
WACEK: - Tvlko os·trożnie...
111ęła! Zginiemy marrnie~„.
WICEIC - E, zdiaJe c1 się.„.
nieczn ie obejrzeć!

I

Tanie owoce
dla
Centrala

uruchomiła

świata

pracy

Spółdziel1ni

Ogrl(Jd'Ili·CZ~"ch

przy ul. Południowej 42
skład konsygnacy.inv owoców.
Rady zakładowe oraz detaliści h.ia1ndlu
usp-C>łecznionego i prywatnego uzy.s. Ęali
wiec tanie źródło zakupu owoców. Jabł
ka np można tam nabvw11ć już w cenie
od 30 do 50 złotych za kilogram. Skład
k<ms~rgnacyjny będzie również
zaopatrywał świa<t' pracy w O'woce przez całą
zimę
(se)

---

Dar Tuwima
dlo chorych dzieci łódzkich
Zna.komity poeta polski, Julian Tuwim zw;:ócił się do prezydenta Ładzi z prośbą o
rozdysponowanie 100 tys. zł„ które przeznaczył on w tym roku z Fundacji im. Adeli Tuwimowej, matki poety, za.mordowanej w 1942
r. przez hitlerowców - dla chorych dzieci ro
botników swego rodzinneg-0 miasta.
Kwota 100 tys. zł., która wPłynęła już do
k;::sy miejskie.i. przeznaczona została przez
Kolegium Zarządu Miejskiego na utworzenie
biblioteki przv sa.natoTium l prewentorium
przeciwgruźliczym dla dzieci w
Łagiewni
kach.

Nowy

przewodn~czący

ORZZ

Jak się dowi.adujemy, w ostaitnich
dni ach na9tąpiła zmiana na st.anCYwisku
prze;vodni cza.ceg<>
Okrę. gowej . Radv
Zwiazków Zawodowych w Łodzi. Przewodniczą.cym ORZZ został
Qlb. Krzywań.ski, łl.otychczasO'WY ki er-0wnik wy·działu zawodowego przy KL PZPR.
B. przewodniczący ORZZ ob. Wida~v
ski. przechodzi do pracv w p.r zemysle
łódzkim.

(a)

Wynjki konkursu
zespołów świetlicowych ZMP
Ogłoszone zostały

wyniki zorganizowanego
przez Zarzą.d Łódrzlkł ZMP konkursu zespołów
świetlicowych. Oka.ruje się, że najlepszą orkiestrę posiada - I Gimnazjum Przemysło":e.
Pierwsze miejsee w balecie za.iął zespoi•
PZPB nr. 8 w Łodzi.

. •
'••••
Z zyc1em
Królik i Zajączek są. w Zakopanem. Królik
całymi dniami przesiaduje w knajpach. Przed
południem u Karpowicza, po południu w
„Gongu", wieczorem w „Watrze".
- Panie Królik! - powiada doń Zajączek ..
- Dlaczego pan tak biega prze;i; cały dzień,
z jednego lokalu do dru~iego? ..
- "Bo lekarz mi mówił. żebym używał wię
cej ruchu w Zakopanem i żebym nie siedział
ciągle na jednym miejscu.

*

•

* zdąża jakiś spóźnioTrzecia w nocy. Ulicą
ny przechodzień. Zbliża się duń podejrzany
facet z groźną miną:
- Panie szanowny, która godzina?
- Nie wiem, ale dla pana w każdym razie
już za późno„. odpowiada przechodzień.
- Za późno? „. Co t.o znaczy? „.
- Bo właśnie przed chwilą jeden z pańskich kolegów ukradł mi zegarek.

„.

•

*

•

Do dentysty zgłasza się jakiś pacjent i pro
si o wyrwanie zęba. Dentysta spełnił jego
prośbę.
Gdy przyszło do płacenia, pacjent
rzekł:

- Pan wybaczy, ale nie mam ani grosza.
- Więc jak to? Przl chodzi pan do den·
tys ty bez pieniędzy? ...
Jak pan to myśli załatwić? „.
- Wedl'!. starej zasady„.
- Mianowicie? „.
- Ano - ząb za ząb„. Ni12::h pan siada,
t-0 Panu też wyrw~~

Remonty -

to sprawa pilna!

i~cej

zaint es .wania

tym problemem powinny wykazać komitety domowe śródmieścia.
- Współpraca ludności z DRN-em zapewni dobre wyniki

O czym debatowano na wspólnym zebra.niu
Dielnkowa Rada NarCdOwa Lódź-śródmieście zwołała na ubiegły wtorek zebranie, na które zaprosiła przedstawicieli kOmitetów domowych. Na
zebraniu tym miano Omówić sprawy rem.Ontów, ustalić co jest najpilniejsze do wykonania i między innymi - znaleźć spusoby usprawnienia przydziału materiałów budowlanych
do naprawy dOpiów.
Orgamizatorzy poważnie obawiali się, Komitetów Blokowych, do który~h wyczy skrom.na salka świetlicy P.Z.P.B. bory rozpocznl). ':ie już w listopadzie.
nr. 2 (dawn. Teatr Popularny) pomieści Prawo wyb!?ru będą mieli wszyscy peł
wszy;;tk!i::h przybyłych Począ,tek zebra- noletni mieszkańcy danego bloku, obejnia \vyzna.czono na godzinę piąt~. O mufocego do 500 lokatorów, za wyjąt
pół do szóstej
na sali znajdowało się kiem właścicieli dOmów. administratonie wiele wi~.ćej pCnad„. siedemdziesiąt rów. Osób prOwad:ir~cych meldunki i dOc'.>sib - na kil.ka tysięcy komitetów dO- zOrców. Komitety te i::zuwać heda. nad
m Gwych, Obejmujl)cvch około 40!l.OOO gospodarką. remontową, i lokalową na
mieszkańców śródmieścia!
terenie swych bloków. będą.c pośred·ni
Wytykaniem braków nie załata się kiem między mieszkańc·ami miasta. a
dachów. Tego rod1..aju lekceważenie po- Dzielnicową, Radę. Narodowa..
trzeb własnych i wspóHokiatorów, nie wy
Sprawę remontów omówił inż. Cyran.
stawia dObrego świadectwa kom.łtetom Zapowiedział on mię<lzv innymi, że aby
doUiOwym, d.o których til!DwiąZ'ków na- umożliwić przeprowadr-ainie w okresie
leży miedzy innymi i Opieka nad stanem 7.imowym
remo1ntów w miesizka,ni.ach
dOmu.
małych i zagęsz.czonych. zbudowane zoZebranie
zaigaiła
przewodni.cza.ca staD.IJ w ŁOdzi trzy baraki, do których
D.R.N. oib. Patorowa, po czym ob. Gła~ przenosić się będzi!! O•kresowo r<>dZiny z
że·wski zapoznał zefiranych z•e sta.tutem micsZkań remontowanych.

Czy dywan jest luksusem?

Zostanie, czy .nie zostanie
...
w
· Ważą

się

losy podatku luksusowego

lodzi

Jak wiad{)lmo. w ł..,.odzi
obowię.zuje :ota,piła w te.i sp·r awi·e i obiekcjami, st-010-procentowy podatek luksuwwy od iac raczej na stanowisku skasowania
przedmiotów zib~"tku. Sprawa ścią,gania pcdatku Od zibvtku, tym hardziej, iż jest
tego pocla.t ku, spotyka~a się ze strony On podatkiem nie ustawowym, lee.z sta
niektórych organizacji handlu uspołe-cz łutowym. Izha Skarhowa wskazuje, że
nione.go i p.ańs.twowego z pewnymi za- artvkułv zbytku sa już skalkulowane
3trzeżeniami.
wraz z podatkiem obrotowym i podatek
Ch«>dzi o to, że podatek stwarza trud- mieiski podraża tylko te ceny.
n«>śei przy ustalaniu jednolitych cen na
W związku z tym wła.dz,e miejskie
ł'nszczególne
wyroby produkcji pań zwróciły się ct.o Raclv Państwa o wyjaś
.;;twowej. I tak np. ariykuły Centrali nienie, ws'kazui~c. iź podatek luksusoTekstylnej jak np. dywany kOszłuj~ w wy nie został wpro1wadzonv li tylko dla
całym kraju taniej niż w samef Lodzi, POwiększ·enia funduszów gmi1ny, ale ja.qdzie dOUczany jest do nich uodatek Od ko wvraz klasowej polityki siamorrzą,du:
luksusu.
obarcza on bowiem tylko. ziaimożnie.iszą
Rów.nież Izba Skaroowa w Łodzi wy- część ludności.
(a)

Wiele pos.es.ii łódzkich przyłączooo
ostatnio do sieci wodociągowej. Na terenie Ich p0zostały jednak w dalszym cię
gu rezerwuary i motOrki studz:Lenne,
które, nie będęc w użyciu, niszczeję
bezproduktywnie. Tymczasem wiemy
dobrze jak wygląda sP.rawa studzien
terenie porważne.i il0>~ci domów łódz
kich. Czy właściwe władze nie powinny pOmyśleć o tym, aby nieużywane motOrki przekazać tvm domom, gdzie są
llDe kOnieeznie potrzebne?

ina

Dobra goisporlyni ceruje skarpetki wte
dy k:edv dziura jeo:t jeszcze mała. Tą
:>arna. za;;ada. powinny klerować się nasze komitetv domowe. Drobna naprawa,
która dziś kDsztuje skromnę sumę, wymagać będzie w r<>ku przyszłym nakła
du wielkich kOsztów, a do takieno marnotrawstwa w dObie Oszczędności nie
możemy

dOpuśr.ić.

m<•żemy
również
d-0puścić.
mate.riały przydzielone na renwntv

Nie

aby
P·O-

:::zczególnym

dommu czy instytucjom,
leżały bezużytecznie na podwórkach,
jak to ma jeszcze niestety dzisiai miejsce. Sa w LC>dzi domv i instytucie. któ1»e
zaopatrzyły się w papę i smołę już na
zapas, nie zużywają.c ich do tegorocznych remontów. O tego rodzaju wypiad
kach należv natvchmiast
meldować
Dzielnicowei Radzie Narodowe.i.
Wszystkie materiały przeznaczone dO
rem·o ntów, musza być do remontów zużyte!

(a f\
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Kelorow ' elementarz
cieszy sie wielkim powodzeniem

Wy<law
nictw Szkolnych ukazał się w sprzedaży elementa.rz Falsldego, bogato ilustrowany barwnymi rysunkami Gronowskiego. Układ i opra
Cl)Warue książeczki są tak pomyślane. a.by na
uka czytania I pisania mogła być Ja.k najszyb
cied opanowa.na przu uczniów klasy 9łerw
szej szkały podstawowej.
Pierwsze dwie partie w ilości około 9 tY11.
egzemplarzy rozeszły się w ŁGdz.i błyskawicz
nie. Co d7Jieslęć dni nadchodzić będą daI.;;ze
partie elementarza w ilości od 5 do 6 tys.
Saituk aż d-0 zupełneg-0 na.sycenia rynku. Popyt na kolorowy elementarz Jest dlatego tak
właś~iciela
znacmy. ze szkoły wycofują stopniowo eleŁodzi
Redakoję naszą odwiedził wczoraj ob I nami. W lipcu krzaki dostarczyły baLr- menta.r:vstary, wprowadzając lepszy i ładnle,t
(X)
BoJesł.aw Talago,
który p.r zv ul. Uni- dw dużych ilości 0>woców. Rolnik.a nie szy nowy.
I
wersytercikiei 92 posi•ada małe, cz,tero- zdziwiło to wcale. Zdumiał się natohektarmve g0>spodarstwo rol.ne. Przy- miast niepomiernie, gdy zauważył we
Itjósł on ze sOb.l) kilka gałą.rek, na któ- wrześniu, że maliny zakwłtaję po raz
Łodzianie, którzv odwiedzali basen
rych widniały„. maliny! Pię:kne. czer- drugL Sę.dził jedak, że nic z teg'° nie
pływacki w zakłartzie ką,l)ielowym przy
wone, dojrzałe,
na.jp.rawdziwsze
w wyjdzie. Jednakże 3 tygod•nie tem'u zaświecie maliny.
częły się pojawiać
pierwsze CYwoce i ul. Kilińskiego 134. zdziwili się fa:ktem
. ·
.
.
dzisiaj krZewy są po prostu OblepiOne iego zamkmięcia.
Jak ~ się ~ta~<>, ze krz~y malm w czerwOnymi malinami! Jest icl1 nawet
Otóż .ia1k się dowiadujemy, Wydział
ogrodzie łodz1anma obrodziły po raz
znacznie więcej. niż w cz.asie pierwsze- Zdrowia przystą..pił do remontu basenu.
rlrugi w tym roku?
go z,bioru.
który zostanie w.vło·żony płytami glazuOtóż ob. Talago zastosował w czerwZachęcony tym oh Talago oświadczył, rowanymi . Pra.ce te maja, na celu p·odnie
rn nawozy pots.sowo-fosforowe. Miało że odtą,d będzie już stale stosował na- sienie warunków higieny. Ba„enodrłany,
(s~)
Lo na celu wzmocnienie gleby pod mali- wozy przed pierwszym z.biorem.
(ks) będzie do użytku za 2 tygodnie.
Nakła.dem Państwowych Za.kładów

Maliny w ... październiku!
Ciekawe odkrycie

ogrodu w

Remont basenu
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Kadra

piłkarzy

i

piąściarzy

Kandydaci do reprezentacji Polski na obozach kondycyjnych w Chorzowie i Warszawie
łosz (,,Polonia" Warszawa), Flanek
sła"), Serafin (,~Legia"); Sobkowiak
lejarz"), Barwiński („Tarnovia");

(„Wi· szawa), Kohut („Wisła"), Mordarski (Le
(„Ko- gia"), Czapczyk, (;,Kolejarz"), Białas („Ko
lejarz"); Wojciechowski II („Kolejarz"),
pomocnicy Parpan („Cracovia"), Alszer („Ruch"); Hogendorf (ŁKS), PatJabloński II („Cracovia"), Słoma („Kole- kolo (ŁKS), Baran (ŁKS), Łącz (ŁKS), Wiś
Cieślik
jarz"), Suszczyk (,;Ruch"), Duda („Na- niewski (,,Polonia" Warsziawa),
przód" Lipiny),
Wieczorek („Górnik" (,,Ruch").
Szombierki), Legutko („Wisła"), Skrzyp·
Wymienieni zawodnicy, z wyjątkiem pił
niak („Warta");
karzy poznańskich (Warty i Kolejarza),
napastnicy - Swicarz („Polonia" War- którzy przewidziani są do II reprezentacji
zbiorą się w dniu 23 bm. w kasynie huty
Batory w Chorzowie. Wyjazd pierwszej
drużyny do Vitkovic nastąpi
w piątek,
28 bm. W tym samym dniu zawodnicy,
wyznaczeni do II reprezentacji, udadzą
zmierzą swe siły
turnieju piłki ręcznej
się de> Poznania.
Z inicjatywy szkolneg-0 K-Oła Sportowego Bafory - SKS Kościuszko i w koszykówce
W związku ze zbliżającym.i się meczami
przy XV Państw. G!.mn. i Liceum odbędzie męskiej Batory - SKS XV.
się w Łodzi w dniaoh 22 i 23 bm. turniej pił
Druiyny wystąpią w na.jsilnie~ycb skła międzypaństwowymi Polski Związek Bokserski powołał na obóz kondycyjny który
ki siatkoweJ i kOSJ:ykowej między czołowymi da.eh.
zespołami S'Lkolnymi Warsizawy i Ła-dzi. Spot
SKS BATORY: Komala, PTochor.rec, pta- zorganizował na stadionie Wojska Polkania. te rmcgrane zostaną na sali przy ul. szyński, Cell, Zdanowski, Milewski, Złotkie skiego w Warszawie, 32 'Pięściarzy z 8-miu
Traugutta 3. Wa:Mzawę reprezentować będą. wlcx.
okręgów. Jak wiadomo, na obóz ten powo
młodzi sportowcy z glmn. im. Bat~rego, ldóSKS KOSCIUSZKO: Kaamnarek, Roga., Ka łani zostali: Kargier, Debisz, Jaskóła i
1-zy juź drugi raz odwiedzą Łódź.
bZliński, La.da, Frondczak, Wojciechowski.
Niewadził, a z innych
okręgów: z PozW pierwszym dniu turnieju, tj. w S-Obo.tę :za
SKS KOPERNIK: Chmielewski, Zimowski,
wody roo.;z>oCtZną się o godz. 18, a w progra- Waligórski. Duda, .Jarzc:bińsiki, Mazur, Bedna nania - Woźniak, Liedtke, Panke, Sciga
ła, Kazim,ierczak, Grzelak, Kołeczko, Ma
mie przewidziane są sipotikania: w siatkówce rowica; II.
żeńskiej SKS V - SKS IV, w siatkówce mę
SKS XV: Kwapisz, Bednarowicz I, Idczak, jewski;
skiej Batory - SKS XV i w koszykówce mę Szew~k. Banasiak, Breitkopf, Kujawa, Liu
z Gdańska Mikołajewski,
Kruża,
skiej Ba.tery - SKS Kopernik.
kowski, Kęd7!ierski. Prus .
Antkiewicz, Chychła, Iwański, KwiatkowW niedziele: o godz. 10.30 spotkają się na
fak widzimy, drużyny te P<JSiadają w ski, Flisikowski;
przedmeczu w siatkówce żeńskiej SKS V - swych szeregach wielu szkolnych re.prezenz \Vrocławia Kasperczak, KurowSKS XVI, a następnie w siatkówce męskiej tantów okręgu i PolskL
ski II,
ze Szczecina Sadowski, Rutkowski;
z Pomorza - Piotrowski, Cebulak;
ze śląska - Grzywocz, Sznajder;
lekkoatleci łódzcy zakuńczą w niedzielę sezon
z Warszawy - Żurawski, Komuda, Kol
Osta,tnia imipreza lekkoatletycz,na, w '-'ię więc liczyć z poważnę. ilością. star- czyński, Wilczek, Szymura.
Trenjrami na obozie będą: Sztam, Kotego1'0cznyrn sezonie łódzkim będą tra- tu.ią.cycb zgł0oszonych \,\/ pierwszym rzę
narze~ski i Wrzosek.
dy;cyj n e biegi n a nr ze łaj. O dh ędą się rlzie przez kluby.
Przed międzypaństwowym spotkaniem
one w niedzielę 23 hm. w Parku LudoBieg kobiet przewidzia.o:v jest na dys\\Yffi P·rzy czym pnewidzia·ne są hiegi tansie
około 1000 mtr dla
junim:ów piłkarskim juniorów Polska - Czechosło
dla cztel'ech grup zawodniczych: senio- clystams wynosić będzie 1500 mtr., a dla wacja, które odbędzie się w Pradze 31
rów. kobiet juniorów i niestowarzyszo- f:.eniorów i niestow.arzyszonych za wod- bm., Kapitanat Sportowy PZPN powołał
nych. Biegi te z każdym roliiem zysiku- ników ponad 3 t:vs. mtr. Start nastą.pić 19-tu juniorów, z których ustalona zostanie drużyna reprezentacyjna. Do druży
.i oo.raz ·więcej na popula.rno1ści, należy ma l>Unktualnie o godz. 10•
ny narodowej .przewidziany jest jako jedyny piłkarz łódzki Bilewicz (Kolejarz).

Kapitanat sportowy PZPN powołał 32
z których wyłonione zostaną
dwie reprezentacje Polski na międzypań
stwowe mecze z Czechosłowacją w Vitkovicach i Poznaniu (30 bm.)
bramkarze - Jurowicz („Wi.sła"), Rybicki („Cracovia"),
Borucz (,.Polonia"
Warszawa), Skromny („Legia"), Krystkowiak („Warta");
obrońcy Gęd.łe~ („Cracovia"),
Wopiłkarzy,

Uczniowie Warszawy i

Łodzi

w

WOJCIECH BALCERZAK
Inicjatora wspólzawodnfotwa zespołoweg!l
w ramach konkursu o tytuł najwyższej jak•1ści - zastajemy w chwili, gdy po ukońc.zo
nej pracy opuszcza fabrykę. JeS>!C.Ze pa.rę uważnych spojrzeń w kierunku krosien i Wlljoiech Balcerzak oddaje warsrztat pracy koled~ zmianowemu.
- Pamiętaj ....:. mówi przy poiegna.niu, że od naszych wspólnych starań za.leżeć bę
dzie wynik, jaki osiągnłemy w konkursie.
Balcerza.k bowiem postanowił sobie, re 11.ezyni wszystko, by sta.nąć wśród innych 15
~ycięskich zespołów. Jak doitąd ma wszetlde
dane, by cel ten ~iągnąć.
Jest bowiem doświadczonym l sumiennym
tkaC'i:em, mającym za sobą 29 lat praktyki za
wodowej, oraz tytuł prz.ocfownika pracy w
współzawodnictwie indywidualnym.
Pemimo cil)zkich doświadczeń losn, ..-0na
bowiem i córec7,ka zginęfa w czas.ie woc}nv,
Wojciech Balcerzak zachował pogodne usposcbienie i entuz.f=. który pOOJWala mu pok„011ll !yaw111·111acu·aw11saz111,yi!lst111k11:irueillpl:lrz=:!eCllll!·l!lwn„os•·•c.1•. 6
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Im. Stefana Jaracza - MARIA STUARTgodz. 19.15.
P1>wszechny - „KLUB KAWALERÓW" godz. 18.30 :dla szkół).
Lutnia - „PTASZNIK Z TYROLU" godz.
19.15.
.
Osa - KRA WIEC W ZAMKU - godz. 19.30.
Cyr!• Nr. 1 (Plac Leonarda) pod dyr. Din- Pal>ianicki Włókniarz wysunął się na pierwsze mieisce w tabeli
Dona. Codziennie o godz. 19.30. W sobotę o
W szóstej kolejce spotkań o mistrzostwo pił
2. Ognisko
6
8
20:8
godz. 16 i 19.30, w niedzielę o godz. 12, 15 i kattkie łódzki~j klasy B notujemy następują
3. DKS Aleksandrów
6
8
19:11
19.30.
ce wyniki: WŁÓKNIARZ (Zd. Wola) - BU4. Włókniar.z Zd. Wola 6
7
13:8
5. Kolejarz Skiern.
DOWLANI 2:2, OGNIWO - OGNISKO 0:3,
6
7
15:12
(walkower), GWARDIA - NAPRZÓD 0:0,
6. Budowlani.
6
6
8:9
Jfi I Nii
7. Legia
6
6
12:15
LEGIA - BAWEŁNA 4:3. WŁÓKNIARZ (P::i
8. Gwardia
5
4
6:8
ADRIA - Urwis Gawroche - ceny bilet&w bianice) - ARCO 4:0 i DKS (Aleksandrów)
ICOLEJARZ (Skierniewice) 3:1. Tabela tych
9. Bawełna
5
4
10:16
po 50 i 25 zł. ~ 16.30, 18.30, 20.30
10. Na.przód
6
4
11:16
mistrzostw przedstawia się ,fllk następuje:
BAŁTYK Jasna Droga - 17, 19, 21.
U. Arco
6
4
9:16
BA.JKA - Dni Zdrady - 18, 20.
1. Włóknian Pab.
~
9
21:12
12. Ogniwo
6
3
12:25
GDYNIA - Aktualności nr. 44.
HEL - Urwis Gawroche - 16, 18, 20.
STYLOWY - Sw:.at się śm:eje - 16, - TraW na.jbUższą niedzielę 23 bm. odbędą si') w
MUZA - Powrót do Domu - 18, 20.
giczny pościg - 18, 20
klasie B dalsze spotkania o mistrzostwo. a
POLONIA - Jasna Droga-16.30, 18.30, 20.30 SWIT - Bokserzy - 18, 20.
PRZEDWIOSNIE Harry Smith odkrywa TATRY - Zwariowane Lotn:sko - 16, 18, 20. mianowicie: DKS (Aleksandrów) - WŁÓK
Amerykę 16, 18. 20.
TĘCZA Pan Nowak - 16.30, 18.30, 20.30 NIARZ (Zd. Wola), BAWEŁNA - ARCO,
ROBOTNIIC - Złoty Róg - 16.30, 18.30, 20.30 WŁÓKNIARZ - Wilcze Doły - 16. 18.30. 21 NAPRZÓD - LEGIA. OGNISICO - GWARROMA - Muzyka i Miłość - 18, 20.
WISŁ
- Kmo meczynne z oowodu remuntu DIA, BUDOWLANI - WŁOKNIARZ (PabhREKORD - Młodzi Idą - 16, Ostatn'ia WOLNOSC - Wilcze Doły - 15, 17 30. 20. nlce) i KOLEJARZ (Skierniewice) - OGNlZACHĘTA Kariera - 16'.30, 18.30, 20.30. WO.
Noc - 18, 20.

Klasa B kopie

piłkę

I

znowu, jak zwycięskie sztandary nad zdo
bytą redutą, szare dymy. I znowu przyśpieszonym tempem uderzały tysiączne
pulsy i serca miasta: stukające po fabrycz
nych halach maszyny,
.Ożyła też dawna fabryka J6zefa Tychwicza.
Zanim jeszcze Leszek Strzelmirski doszedł do bramy, usłyszał już zdaleka tak
dobrze sobie znaną melodię: pracowite
łomotani~ wi~6w - s~arpaczy, r6w~y stuk
selfaktorow i ryrmiczne trzaskame ram
warsztat6w tkackich
·
Na podw6rzu, wydając
jakieś ostatnie
polecenia szoferowi odjeżdżającego wła~·
ni-. samochodu ciężarowego, stał Marek
Wierusz.
Wierusz zmienił się mocno przez ostatni rok. Rozr 6 sł się w barach, zmężni<J.ł.
T
k d
warz jego wyrażała ia
awniei stanow
czość i energię, ale nie była
już raka
chmurna i posepna. Rozjaśniała j.ą pogoda: jak u kogoś kto ma powody, a?.eby
być z siebie i z życia zadowolonvrn.

I

231)

I

Przypomniał mu się list, jaki miesiąc ce Ten ułatwi mi przejście przez zieloną gra
mu otrzymał z Norwegii.
nicę! - zdecydował się szybko.
· · lu - pisa
· ł mię
· d zy ·in·
" Drogi· przy;acie
araz nazaJutrz - me us1·ł uiąc
naw..: t
nymi Olaf Bjornson - wspominałeś, że zobaczyć się z Teresą - opuścił Warszaw Polsce wiedzie ci się nienajlepiej, mam wę . .Jednakże przed swoim wyjazdem do
więc dla Ciebie
konkretną
propozycir:. Kłodzka postanowił jeszcze na dzień wsq
·
·' d Ł d ·
Zb tt d owa l em nowy tarta k - rozumiesz,
pic 0 0 zi.
taki tartak między zielonym lasem a nieTyle spraw i wspomnień łączyło go 7
bieskim fiordem - i potrzebuję pomocni- tym jego miastem dzieciństwa. Chciał
. d os1eona
,
l e na
. raz .
. d
(
i
k a. N ad alb ys, szę
to stano- więc
jeszcze ie en o romantyczny ;,rnwis/w. Praca jest spokoina, wciąf{niesz się prysie smutnego człowieka) zobaczyć dom
w nią ja!eoś i będzie ci u nas dobrze. A w kt6rym umarła jego matka - wśr6d
wieczorami siądziemy razem z Ingeborgą zielonych rzgow~kch p6l i miedz, poszuprzy kominku i przy szklance wina o- kać wspomnień o Krystvnie - i uścisnąw
powiadać będziemy o dawwvch czasach". szy twardą, przyjazną dłoń Marka Wiem
Strzelmirski, przeczytawszy w6wcza~ sza raz jeszcze jeden pogwarzyć z nim
ten list, odłożył go, dziś jednak -przypom- szczerze i serdecznie.
niał go sobie znowu.
Od Marka też zaczął, kiedy w ten cie„
Obraz wyczarowany mu przez Bjorn- pły, lipcowy dzień znalazł się znowu w
sona: tartak zagubiony między fiordem a Łodzi.
lasem, spokojna praca, a potem ciche wie
Miasto wyglądało teraz już zupełnie iczary, spędzone wśr6d ludzi, których ko- naczej niż przed rokiem.
chał i szanował - był rzeczywiście barŁ6dź nabrała znowu rumieńc6w życia.
dzo pociągający serce zmęczonego i roz- Na każdym kroku czułeś rozmach. Nad
czarowanego człowieka.
strzdistymi kominami rozlicznych fabryk
. - Pojadę do Kłodzka, gdzie mieszka kt6re nie nalc~ały już do Ursus6w i Dahm6j dawny towarzysz z obozu Birczyk. 16w, ale do polskiego narodu, chwiały si<;

z

·

·

.Na widok Leszka szeroko rozłożył i:ar.uona.
- Jak to dobrze, żeś mnie odwiedził!
Jak się masz!
- Jak się mam? - uśmiechnął się blado Leszek. - Nieszczeg61nie! Postal'l.owi.
łem wyjechać z kraju. Przed tym jednak
chciałem raz jeszcze zobaczyć się z tobą i
pożegnać się.
- Chcesz wyjechać z krafo? - ~poirzał na niego z ukosa Wierusz. - Dlaczego? - zaciągnął go do ławeczki stojącej
w cieniu akacji.

111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111

Akademia sportowa
W ramach obchodu Mie.siąca Pogłębienia
Polsko _ Radzieckiej, Rada Kultury Fizycznej i Sportu ORZZ w Łodzi organiPrzyjaźni

z.uje UROCZYSTĄ AKADEMIĘ SPORTOWĄ,

która odbf!dzie się w sobotę dnia 22. 10. 49 r.
o godz. 19, w sali teatru „Melodram", ul.
Traugutta 18.
Na program akademii złl>ią się: przemówienie dyr. WUKF ora.z bogata część artystyczna.
Na akademię Rada Kultury Flzyc.mej ł
Sportu zaprasza wszystkich działa.ca;y spoi."towych i czynnych sportowców.

ilfASZlVNA
DO LICZENIA POTRZEBNA.
Zgłoszenia: Łódzkie Zakłady Przetw0rczo - Tłuszczowe, Łódź, 6-go Sie:-pn:a
15-17, tel. 185-55.
95~-:i

Na szarym, zapylonym, jak gdyby zmę
czonym podw6rzu, dziwnie wyglądało to
samotne drzewo - jak biało - zielona nie
spodzianka, jak pachnący uśmiech.
Pokrywały je teraz tysięczne kwiaty,
foieżne, lekkie, wonne, brzęczały nad nim
p~::czoły i trzmiele, kt6re przedostał.V się
.tut~j niewiadomo skąd, jakieś złociste mu
szki.
,
.
.
-- Mys_lałem. ze to suchotntcze ;lrze"'.·:o
d.awno J~Z usc~ł?, .a ~ym~za~e~ odrod7:~;o
się 0 ?0 1 dale i ZYje. 1 ~witn~e. A rymc,_asem ja.„ - Strzelmirsk1 spo1rzał z melancholią
kacji. na gałązke. obsypaneJ· kwieciem ad
\'!ierusz po aje swojemu przyjaciebwi
papierosa.
- Nie powiodło ci się, Leszku?
- Nie powiodło mi się! wes:chr.ął
Strzelmirski. Dawno już odczuwał pmr.t:eb", ażeby otworzyć przed kims' bliskim

„

serce, nie daje się więc prosić i opowiada
szczerze historię minionego roku.
- Sklep, kt6ry miał się stać ;:>odstawą
mojej dalszej egzystencji, zawi6dł rmie ...
Zawiodła mnie przede wszystkim kobieta,
po kt6rei spodziewałem się wiele. r tak O·
to zostałem sam, zniechę_cony 'iank ·ut z
oustką i spleenem w sercu. Jest mi •lltaj
barclzo duszno, drogi przyjacielu. l dlate~o skorzystam z zaproszenia Ołafa Bji)rnsona.„ Może tam, w Norwegii, w zw>e!,nie
innym klimacie odżyję znowu i zna idę i>tkiś sens dla swojego życia tak jałowego dzi
siaj ... i niepotrzebnego nikomu, jak to ... dokończył, odrzucając niedopałek papierosa.
(D. c. n)

Redaktor Naczelny: E. KRONTEWICZ. teL 112-60 - Adres Redakcjl: f..ódt. ul. Piotrk•,wska l02a. tel. 137-47. Dział Mlelsld tel 129-13 - Sportowy: tel 109-62. Ogłns 1 eó ~
Wydawca: -EXPRESS [LUSTR." ..., Prenwn. m.iea. U. 13:>. - Zamawiać I wołaca6: Koloortat. U>dt. Piotrkowska '10.. PK.O Nr vn l"l D-05423

Piot.rknw~ka 55. tel 111-50, ...,

