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GEORGI DYM TROW NIE ZYJE
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K1>m1tet Centralny WKP (b) 1 Rada Minist;Ów ZSRR z głębokim żalem zawiadamiają, te
2 lipca 0 godzinie 9 min. 35 po długotrwałej i
ciężkiej chorobie (wątroba, cukrzyca) zmarł w
sanatorium „Barwicha" pod Moskwą wybitny
działacz międzynarodowego ruchu robotnicz~o!
przewodniczący Rady
Ministrów Bułgarskie]
Republiki Ludowo-Demokratycznej, sekretan
generalny l{omltetu Centralnego Bułgarskiej
Partii Komunistycznej, nasz towarzysz i brat,
Georgi Michajłowicz Dymitrow".

śn'en'a współpracy między

Polską

(PAP).

Wszechzwiązkowej KomunistyczneJ Partii (bolszewików) i Rada l\'linistrów ZSRR wydały ko-
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towej Federacji Związl~ów Za p,łych walka o pakój łąc.zy Slę J~Ch kolonialnych
półkolob
·
'
ł k. h
wodowych w obronle jedno- !z walką przeciwko uciskoW: rualnych. Organa gospodari

ro ołn•cv porto W

zaa.ngażują
rozpoczą.ł się/ Nap-ęta

W OS

•c

załogi.
także

(PAP).
W poTtRch ' ku
nowe
Genui i .Neapolu
sytuacja panuje
trzeci tydziel1 strajku. l'l!arvna_ 1dród urz.:dników
rze przeciwstawiają. s ę prób cno l '.lwią.zek zaw0dowy urzędnikóOI"
oficerów wyprowadzenia ~tat- 5karb<Jwyeh zapowiada strajk
ków. ~o portów me dotkn'.ęty~h w razie ~iopowodzenia. rozmó~
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Haniebny szlak oenerowskich bojówek

- od po~romu mvślenickie~o do r:-rzedpokoiu Gestapo
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WARSZAWA (PAP) - J DziałalnOść prohitler<>wska - czasie której zginęło 32 męż_
skarżonego DobOszyńskiego oraz zwią..zanycb z nim kół i grup czyzn i dwie kobiety, przeważ
przed wojną, jak również skutki i daJszy ciąg tej działalncści nie czł:mkowie AL i BCh.

zot:tały

w okresie Okupacji - omówione
w obszernych zezna.
niach, które skł:).dali w 10 dniu rozprawy: działacz ludowy pos.
JAN GARNCARCZ'YK oraz literat krakowski
ADAM

p~s.

POLEWKA.

świadek Gairncarczyk, dzia_ Wzmagająca się nędza 1 bez_
łacz organizacji młodzieżowych robocie doprowadzały ludnrść
,,Wici" i „Znicz"; który ~ra- na terenie powiatu do .stanu
cował w okresie przedwo.Jen_ wrzenia. Władze starały się roz

nvm na. terenie powiatu myśle_ ładQwa6 te Mstroje i to wrze_
nlck:ego, podkreślił, że w po_ nie skier<>wane przeciw admini
wiecie tym istniał silny ruch stracji sanacyjnej, która. gnębilewicowy - robotniczy i chłop_ la ludnrść więzieniem i prześla
ski. Obok tego - zeznaje świa d!1Wa.Iliaml Według powszech_
dek istniał ruch endecki, nej opinii marsz na Myślenice,
którego szefem był osk. Dobo_ zainscenizowany przez DobosZyń
1
szyl1ski który propagandę 0 skiego był te.,. 0 rodzaju próbą
Pierał przede wszystkim n~ wyład~wania ~astrojów i skie
antysemickich broszurach i na_ rowallia ich na tc.ry demoustr;i,plsach na murach.
cji antysemicko-endeckiej pod
.
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pozorem akcji przeciwko sana_
Bo36wk1 Dobcszyfulkiego urzą. ej! miała to być walkll. przeciw
dzslv poza. t:vm. ezęl'Vto napady frcntOWi ludowemu. Chbpi jed_
n& robotników 1 chł?pów. Tak nak nie poszli za Doboszyflnp. W: 1934 r. w c.zn91e obchodu skim. Poparła go tylko pewna
Lmayiwego oddział na;o~o~- część drobnomieszczań•twa.
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-·„-~
"'
' · · w skła d NR7.
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mieni.ami. Policja granatowa· wszedł pózmeJ
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przyglądala się temu zupełnie ~tara~ się z.a wsz~lką. cenę wy_
obojętnie. jednak gdy zaczęlt_ śled·zić a.keJę l~wicowcgo roehn
!§my się bronić, skutecznie od_ na tereu ie powiatu.
pierając napastników, policja Na terenie gminy Sułkowice
rndzielih. nag kordonem. Rn_ istniał wywiad NSZ. który „roz
jówki te niejednnhrtnie nqpa. pracowywał"
lewicawców, a
dały na w;ere luilnwe, zwh•z_ przede wszystkim komunistów.
eza. młodzieży „~iciowej" w W wyniku. tego w lipc.u 19~3
Sułkowicach i na innych tere- roku P'l"zy;iechały oddzrnły me
111.U,h nowi11t11 mvAlAnickieiro.
miedtie n& „t"'"vi'ilu.ria".
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walką nierĄ1le- stałej
gło~ć narodową współpr~-

udz:ielać
ro~tniko~
orgam~an1u

ruchu zawodowego pokoju kolonialnemu : dyskryminacji cze
powinny
o
pomocy
wodowych
de
i o
tych krajów w
legacji radzieckiej
krajów,
demokratycznych
któremu Kongres u!7ądził :i;y- pod jarzmem imperialistów zawodowych.
wiołową ow:i.cJę. Referat zo- własnej burżuazj: i kliki feoStworzone ostatnio destał wy.słuchany z. niesłabną- dalnej, o żywotne i~~eresy go
partamenty z~wodowe po
cym zainteresowaniem.
~nodarcze . pracown.ków. .w winny się sitać waznym czynDelegat radziecki da ie ana- Stanach ZJednoczonych i 'Y1el nikiem walki o jednakowe
lizę okresu h!storycmego, w kiej Brytanii masy pracuJące prawa robotników danego za
którym
została stwnrwna \~qJc7.ą z wyściiriem z.brojeń i wodu, bez względu na przyna
światowa Federacja Związ- ofensywą monopoli na po- leżność związkową i polltyczków Zawodowych. Powołana ziom życ:a mas ludowych i ich ną. Departamenty zawodowe
do życia ma na celu zjecmo- wolności demokratyczne. Wal będą najlepszym środkiem
czenie
mas
pracują.eych czą one przeciwko wojnie. blo propagowania iproletar:acltiecałego świata w walce o trwa kom agresywnym. przoeiwko go internacjonal!zmu i staną
ły pokój, o podnoszenie dobro przymusowej pracy Murzy- się bronią w walce z rozłamo
bytu robotrików. o prawa i nów i dyskryminac,ii innych wymi manewrami
wolnośc-l
demokratyczne. W katPgori! pracu.iących, o wol- skiej federacji pracy.
roku 194!'i po zwvci~tw!e n~d ność klasy robotnicz~j w obro
Taltie są _ oświadczył Kut
faszyzmem ~aro:ciy zywtly głę nie ich życiowych mteresów. n:ecow _ :wdania SFZZ, maze
C?!as
pra
na celu polepszenie watrwałego pokoJu. ,
_
ce i Manifest Swiatowy runków bytu i pracy wszystN.a
obr?nców pok.OJU Kongresu Pokoju 1
jak kich
zz:.aJdu)e
najczynniejszy
w praz naciskiem znacze
k1. ktory odegrał di;<:ydu1ącą cach ie!:(o org~ów, a w szcze nie walki jedność i dał wyrolę w . zdruz~otann~ fa~zy- gólności kom:tetów krajowych raz nadziel,0 że SFZZ potraf!
zrnu„,zna1dują się kraJe demo Komitety fabryczne zwolenni- skupić całą klasę robotn'.czą
kraci. ludowej, któr~ wstąpi- ków pokoju powinny stać się i unieszkodliwić agentów imł:'o'. ~a drogę budownictwa so- siłą kierownic7.ą ruchu na perializmu i podżegaczy woc~ahsty~zneeo, ~arody kol?- rzecz pokoju. Swiatowa Fede jennych w łon!e ruchu robotmalne 1 . półkolom~ln~. bro:iią racja Związków Zawodowych niczego.
~e. zwyc:ęsko SWeJ mezalezno zamierza w:vstąpić wobec Ko- - - - - - - · - - - - - - sc1 narodowej ·
" · t owego zwoI enn I - Kł
m:'te t u -=>Wia
STALIN
PRZEPOWIE- ków Pokoju 7. propozycją usta
DZIAŁ FIASKO
POLITYKI nowi ema
"
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'
i.-..1zynaro d owego
PODŻEGACZY WOJENNYCH Dnia Obrony Pokoju.
I SŁOWA TE ZISZCZAJĄ
SFZZ powinna rozwijać
SIĘ ·
· · .cz łon
.
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P?Pr~ez orgamzac1e
„~d.amem naszym - mówił kowskie mten.sywną dz1ałalKuzn:ec?.w, przechodząc do ność w ~brome gwałconych
konkluzJ1 swego referatu, - praw związkowych ~ prześla
(PAP). Równoczez~~ania SFZZ w walce. o po- dowanyeh działaczy związko MEKSYK
z ustaleniem wartości pe_
koJ, o prawa i ~olnośc1 demo wych. Konzyes powinien prze śnie
so w stc.sunku do dolara na
kraty~zne pracuJących są na- słać braterskie poz~rowienia 8,65
peso za dolara rząd
stępu1ące:
dernokratyczn:vm zw1 <1zkom 7a
Federacja i jej organy wodowym Grecji. Hisz.p::mi: meksykański wydał dekret, o.
powinny jeszcze energi- Portugalii. Indii, Malaii, Bra~ gra.nicZający drlll!tycznie import
czniej demaskować podżega- zylii. Argentyny i :nnych kra produktów ze Stanów Zjednoczony-eh. Zakaz obejmuje pro_
czy wojennych l ich agentów iów Amervki Łacińskiei.
w ruchu robotn1'czym oraz
dukty spożywcze, owQce tropi_
D
k t
h
·
emo
ra
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ruc
zawalczyć o wciągnięcie wszyst
wodowy po'~inlen śle- kalne, orzechy, konserwy rybkich pracuiących do powsze- dzić uwa:imie zakusy wrogów ne, metale: miedź elektrolityez_
chnego ruchu ludowego w o- iPdno~ci klasy
robotniczej ną., materiały budowlane, ~o
bronie pokqju I wolnośc: de- <;Fzz w'. nna ski<>rować wysil dukty włókienicze, ozdoby zło
mokratyc7.nei. W krajach mar ki n::i odbudowę .ledno4ci zw~ą tA, srebrne i drogie kamienie.
shallow~kich głównym ha •lem 7.kowej w krajach. gdzie re- W związku z tym zakazPm
powinna być walka przeciw· kcyjni dzi::iłacze us i łują dl)- nowojorskie stowarzyszenie han
1
ko ingerencji zagranicznych kona<:'.!
rozłamu albo pÓgłęblć dlu I pr:teroysłu zgfosiło nromonopoli, walka o ocalen:e ga jak w Niem~zech. Japonii: test, stwierdrają.cy, że „posuni~
łęz.i przemysłu narodowego Indiach ! w kraJach Ameryk: cie rzłdu meksykaliskiego sta._
od unic.ąstw.'.enia Drz.ez plan Łacińskiej.
Wf& w cię:tkiej sytuac.u eksnor
terów amflrVkwklłCJl "·

przewodn:czący

i demokratycznych praw za- rasowej z

Kuźni"rnw, cę

znajdującyc~ się

zw:ązków

amerykań-

Myślenicach współpra boką nadzieJę._
c.zel~

AK w
z gestapowcem nazwL
gkiem Drachender w okresie
1943-44 r. Przedwojenny
pra.cownik Doboszyńskiego Mu_
cha. współpracował ści~le z gestapowcem Ruppem, znanym z
terenu Lwowa. W ręku tych
dwóch gestapO\\"ltów skupia-la
się cała akcja przeciwko komu
nistom i działaczom lewicy.

cowała
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Genenloala zdrv du narodo1J1Jel
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M asy pracup• •

wsp6ł

Współpraca NSZ z Niemcami
nie ogranieT.ała się do sparzą._
dzan. ia list „podejrzanyrh"
o
.
le.wiccwQftć,. podawano Niemcom
nieraz mf.eJsca postoju ocldzALia_
łów partyzanckich i sztabu . .
„Muszę oświadczy6 - stw1er
dza świadek Ga.rncarczyk - że
nasza partvzancka Armia Ludowa musi~ła na tym teren ie
poświęcić dużo sił w obronie
przed
NSZ. Musieliśmy się
przenosić z lasu do la~u. z t>un
kru do hunluu gdyż byliśmy
ustawicznie ·śledzeni i tro~i.,,ni.
.
„,Prawie W';Y~.cy wychowanko
wie Dobo~zvu~kiego z naszego
t
· d
k kl ~;enu - 0 ś wia
cza w on u
:.l'! 8~r~cł Garncarcz;i:k - znale
zh ię po ~yz~olemu w ban_
d~rh }iih zb .egh .wraz z banda_
mi ,N RZ z~ gTamc?.
.
N a~tępme ze.zna.ie św1,:idek Po
lewka Adam, literat z Krakowa.
świadek
Polewka. pracował
przed ~oj_ną. na tere~ie. powiąt,,
myślemck1ego z ramien111. Komu
ni.•tvnnAi P11.1·tii Pol:;ki.
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będzie odburtowany Ośw:~;z!~!f!!e~~~l~r~;~~~iDll~s~rnsza
Warszawski
Zamek
I

w dniu ~ lipca. br. RZec.mik o or:ym byt& ook~a.dnie poi nfo~
najazdy
szwedzkie w XVII wle](.u od- Rzadu Min•ster l'ełnom0teny - m-0wan.a. Następnie z& ~śred
rzem \1\'1en1e prem erJ tow. Cvrankiewicza W\ głoszone w se;mie budowany I przebudowa~y w Wiktor Grosz na konferencji nictwem t egoż ~eśnikowskiego
Patrzymy na to dzl.siaj z\ niczą 1 masy pracujące - no- epoce sas~ i później uekon prasowej W: ~SZ oświa~czyt:. Tadeu!>z& wyrobila mu fałszy.
Wysoka Izbo! Plan 6-letni
PrzernaW1.a~ "" Izb1e Gnun W'ł kart~ rozpozn.awczą na no_
struowa.ny w okresie mled:iyJest. ja.k wiadomo, planem bu perspektywy osiągnięć kilku wą socjalistyczną treścią
wojenn~ dzięki ~towi min. Bcvi'll dożył długie o_ zwisko Jankowsk1 Tadeusz. Po
·
St
dowy nowych fabryk, no'Yych la·t, których ukoronowaniem
ąd płynie tywy, twórczy, przez rząd zwl~ku Ra.dziec- świadcr,,enie o rr.ekcmycb. trud za tym niemeldowanego. przeelektrowni, nowych, m· z- będzie w <In. 22 lipca _ 0 •
przy1złościowy stosunek do kiego cennych urządzeń l zblo nościach br~yjsk iej ~racy d~·- tnymyw-ała . w sw:ym. mieszka.
k:1ń, ~1nvych urządzen knm~1- twarde trasy w _ z.
.Jako nu przeto kitka mrns1ęcy.
nikac~jnych, nowych B7ko!, Patrzymy na to dziś w per- pn:eszloścl, stąd płynie ten rów wywiezionych przez rząd plornatyczneJ .,,, Polsce.
uczelni I nowych urząd7.en spektywie planu &-letniego - symbollomy nleja.ko wnio- carski _ wywa.dzony w powie punkt wyjścia obrał sprawę a.- Kempa TaAl.eus"S okazal 1i9
. .
kultu~alnvcb, nowych sz:pita- budowy nowej Warszawy, iłu 1ek - aby Warnawle I naro- trze I pJT,eora.ny C"iołKn.mt hl- reaztowanej przez nane włnd1-e agentem Gestapo..
żąccj pracuJąAJemU społeczeń dowl przywrćelć, dźwigną- tlt>r!lw~kłml w 19H r. _ za- hrytyjsklej obywatelki p. Ha_ Poz& wyżej wynnemon~'1
li i osrodków mrowia.
ciąży na P·. Firth Rzerr.g inwszy go z n1in, założony w mek Warszawek{ _ deby go, J:ny r: Małc ewiczów Firth.
J;'t to pl~n rozwoju prze- stwu Nowej J>olskl.
my_łu i rolnictwa - pia.n roz Rzecz jasna, że pierwszy o- r. 1280 przez Konrada II kslę- w piątą rooznicę powstania. PrzYlJomin11.m _ Clświade zy! n1ch, powaznych zarzutów.
-Tr-woju g()ll;pooarczego i kultu- kre! musiał być przede wszy- cła. mazowieckiego, przebudo- Rządu Ludowego, postanowić min. Gro 8 z - że p. Firth nie
ąu"
ralnego Polski - jest M> pia.n stkim okre!em dbałości o naj wa.ny • chwilą obioru przez przywrócić jPkO ~władectwo była notyfikowane. " MSZ jal! •
budow:_ fundamentów sooja.- bardziej bezpo.średnlą bieżącą Sejm Wars~awy. Jl' ko. stolłcy niespoł.:vty~h sil nProdn I ma• ko urio;ędniczka ambasady bryd f
tyj~kiPj aż no chwili jej aresz_ O
a więc plan skoku użytkowość m :asta, jako sto- Polski z konca XVI wieku - Jestatu Polski Ludowej.
llzmu
gromny e ' ''V t
!.'cy, z pełnym jednak uszartorozwojowego narodu.
towania. Skorzystam z okazji
80-tą rocznicę itby 7lllpO~D!l~ Panów z niektó_ w hlldżec· e USA
w:zja tego planu porwała waniem ~ wykorzystaniem, a
WASZY'NGTON (l'AP). Mirymi tylko n;,zeg6łami jej „dy
za rozwó1 nawet wydobyciem celowości
od'PQWiedzialną
driałalności".
plomatycznei
N°xoAndersena
na
Mart
urodzin
załohistorycznych
piękna
i
robot
klasę
P ·o1skl pr-oduiącą
n'!t.er skarbu Snyder oświad„·
...
· t
· · przes t rzennyc h mias
z· zen
d i h K
k · t · 1946
L"iteracką sylwetkę jubilata l) W m' e~iącu
l lipca br. w sali Teatru K~a,
ongresu ie przytłoczonych
n ac
111czą w
etyl, że rClk budżetowy 1949
wie mu ·
w
w kapitalidnoczeniowego.
meralnego, Odbył się uroczysty pr:ved~tawił w krótk im prze roku p. Firth ukrył& w swym
d
b
i
k
0
t
res e CX:-a:} owy wieczór dl.a tr....zczenia 80-ej ro. mówieniu J11.r-0sław Iwa1Jzk1e= mienkaniu volbdeuetchkt Mix zakc:O.czył się deficytem w 1!11Plan ten ~ programem s yczny~,
LucJ·" wraz li .i...J· eórk'ł Ewt, m1e 1 mllia.rda 711 milionów
·
ca.łego obozu demokracji pol- przez c c.wą gosp ar ę pry
,,., b
„
k
sklej _ szerokich mu pra- watną, dla której miasto jest czntcy urodzin wielkiego duti. wi~
cuj~ ych _ r.oho1nlk6w, cbło nie sp.rawą organlzacil. tycia skiego pisa.rza. proleta.ria.ckiego, Na&ttpnie człc nek KC PZPF tóri: zb~egły r:. 0 <nu pr1tey. w '40 tysięcy 47 dola.rów. Wydat·
Ostap Dłuski omówił dzia- 4<>dzi. Na!Jtępnie. za pośredni~· ki wzrosły do rekordowych "
pó~ inteligencji praru:lą<'eJ. szerokich mas 1:1dnośc 1 , ale bojownika o p0!5łfl>, Martina tow.
. ó
k .
twem swego znaJomego, LeśnL k .
.
ł
laln--''
rabunko
najba rdziej
"'"' apo eczn4 i twórcwM k-0wsk iego Tadeuer.e. wyrobiła o res1e po OJ1l rozm1oar w
· - .Andersena Nexa. Wieczór urzlł
..
.
Plan ten nasyca rom:m ty- Sprawą
dZc111y został sta.ra.niem Komi_ aNrtxystycznt Martina Andersena jej fałsz:vwę. kOTtę 'rozpcnnaw_ 40 milta.rdów, 57 milionów, 107
zmem twórcrego budownic- we) eksploataCJl.
cz11- nr 2115, n& n>t~wieko Mi- t}'BitcY, 857 drlMów. Do~b r. dy
Wa.r57.awa Jako mtasto, te- tetu Uczczenia 80-leci& urodzin 8 is.
twa nlą polską młod7.leż. bo
Człon~k delegarji duftskiej, rh>tl~ka Luryna. Wymienione, spadły do n.ajni7.nego od 5 lat
je1;t to )'.Jełne urwanie z Im- raz dopiero zyskała możność pisa.rza..
Wieczór otworzył marszałek zn~ny krytyk literacki Werner ji1ko P olk i, zamie~zk i wały u poziomu - 38 miliardów, 345
pa.se-m bemprlzlf'jnoścl, ma- swobodnego rozwoju w InteThierry w gorą,eyeh słnwach niPj do r.hwili jej ar<'sztowania. milionów, 667 tysięcy, 810 dola.
rll.'lmleM, bra.klem perspektyw. resle swoich mieszkańców 1
2) w poezą,tku 1947 roku rów. W ten spos6b, według n_
j~ki C<'chow11ł Polskę przed- całego narodu I możność peł- Sejmu Kowalski. Słowa jego, w wyraził radoś6 na.rodu duń~kiP
~
piimrr:owi
życzył
WTZP~niow"w p c 1sce ta k n. Firth ukr;vła. w swym rnien_ fiejn,Jnycb danych deficyt USA
. . duń· go z f a.kt u, „e
.
.
b •których
hl I rozwli
i i wYkoriystanla.
„ - kolo:l'le 7'agra.- nego
storycznyc ,k 1emu długlCh lat życia 1 twór uroezyśe1e obchod,zi ~ę juliil<>_ k•nh1 K~mnę 'I'adeu~za - pr1.e wypadł trzykrotnie wyższy, niż
nlcmf'";O kapitału I Polski: - n ęc a. SWO eh
cz<>.i praey, przyji;>te zo&tały bu u~z wielkiego rewolucjonisty - ~ t ~p<'ę zhi~~łP<;O z trnn Bportu, przewidywał prezydent Tmm•n
pi1>nka rozgrywek bnperlall- założeń przestrzennych.
w styczniu br. ,
kierowanP gn do obO'Zu pracy
pis11.rm Danii.
Przychod7.i dziś C'ZR.!! decy- rzą, oklasków
1tycznych.
I może nigdrle indńej n~e zjl co do pewnych rrkonstruk
'!'
widzimy tego kontrast.u - te- cjl wartości hlstorye-znych,
ule o ..iUJladeclUJO nleJpo#.gtąch Jll narotJu j zru-,.owany ~
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Kryzys naliC
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Warszawa w

•

~tworzonychstanowiącychprzeszłe
pełne!1'.0 przeciw!eństwa pnkolenia.,
- ja.k

go
epok tak wyraf.nle,
dwóch
jak w odbudowywanej stolicy
Polski Ludowej - w Warszawle.
Warszawa była m~artem, o
którym okupant hitlerowski
myślał, że go już nic i nigdy
nie przyw.róc! do tycia, tak.
jak i naród pol~ki był narodem, który miał przestać !stn'.eć jako naród.
W tym tkwił zbrodniczy
s-ens niszczenia kamienia po
kam!entu w Wal'!luw!e, ni~zczenia zarówno teratniej~ośc! Warszawy jak 1 jej przeszłości, jej tradyc.11. .le.f pomn!ków kultury narodowej.
Miał to być śmiertelny cloe
w serce narodu polsk!ego.
jak
Wswscy pamiętamy,

J>?ZPZ

mówią miłośnicy
je~o metrykę.

miasta -

Wbrew tym, kt6ny mia.sto
I wbrew
tym, którzy by dziś chcłPJł
tradycję i przeS7łnść zmumifikować, umuzl"alnlć, oderwać
od teratnlejszośtl, albo ją na.wet pnyszłościowemu dzit>łu
m:>.s praoojacy, eh przP.CIWl'tawić, ja.ko mnnopolic7nllo jakoby własność wstecznictwa.
Przenłoś6 na.TOdu nie Jest
własności!\ lud?.t p~:do~clreakc.JI, niwJon 11.Ustów I kosmopolltów _ odwrotnie
oni się jeJ za.narll, zdradzlll
. Jlł f aipnedaH. Dziedzicem
przeszlyeh walk minionych po
koleń, d-zledzlcem dorobku
nadsłuchlwa li~my p~erwszych przeszłości są dziś twOl'7.:tee
nowvch udeneń te~o serca w pr.-vszłość narodu ma.sy prar. 19'15 - w r1>k11 ~olenla cu,Jące.
Polska demokracja przejPolski przez Armię Czerwoną
łn~rTIAt\łonall1!1J1 mule bogatą spu~ciznę d:dePl'7.ez
rwy<'lrstwl. w rozprawie z fa- jów narodu polskiego I narodowe formy bytowania i kulszy'r.Jtlem.
Wszy!Cy wl.t'ltny, ile wysił-1 tury, prze-bijające si~ w walków trzeba było, aby real~zo-, ce poprzez ucisk feudalny i
wać decyzlę R:i:ądu zbudowa- \ kapl.tallstycm.y, stawać się bę
nfa w Warszawie - Nowel dą naczyniem wypełnianvm
przez przodującą klasę roboJStolicy, Nowej Polski.
•

Po doprowadzeniu obu 090b_
28 m"1'1. br. grupa. przechod_
n.i6w zatrzymała. 'Prr:y ul. Gott_ ników na miliej~, jeden 1 ntch
wald.a " Sofii dw6ch podejrza wylegitymował lit jako 1rngi
sekret&rz ambasady jug<>słowiati
któ
b .k
h
:zy po ';Y- sk:iej Nakov, drugi za.9 wprost
n:r:c . oso ~i 6. w,
Jak: chś n1ez:orollll~- oświa.dc.zyt, ie je.st ~piegiem
m11m1e
łych. zn~ków ~rzekaze.h 1ob1e jugosłO'Wl.aJialdm, przekazującym
od 11Btopada 1948 r. raz tygod.
W2'Jll.Jt'lmn1e jakie• p11.Czki.
Jeden z ty.ch.o8'0bników wy_ nlowo ma.tertały polityczne, go
ciągnął rewolwer { irrożąc nim spOdarcze i wojskowe a.mb:isa.
dzie jug0l!ł<>wia4Skiej w Sofii.
przech.odniom usiłował zhiec.
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Daf eko od Moskwy
Może na Kaukazie? ... Tutaj gdzie stoimy obecnie, na
lewym brzegu, las cofnął się. Ale tam stanął tut przy
wodzie, jak gdyby mówił: „Zwolniłem dla ciebie tamt..,. brzeg - rób tam co chcesz, ale tutaj jest moje królestwo, tutaj dla ciebie nie ma drogi - zawracaj!...
Beridze uśmiechał się nieznacznie, Batmanow spostrze~ł ten uśmiech.
- Niema powodu uśmiechaE się, - powiedział z udanym gniewem - Zimni naukowcy w rodzaju was widzą
w żywym lesie tylko drzewo, słupy i czterdziestocalowe
deski. Ale są też i inni, którzy w słupach, w drzewie,
w deskach widzą zielony las pełen głosów i wesołego
szumu!
- Waszą uwagę przyjmuję jako dyrektywę i od dzisiejszego dnia przestaję spoglądać na las od strony dreczterdziestocalówek. Będę się nim ·
wien i desek niecha; kochany postoi jeszcze spokoinie
zachwycał piećset lat!
Aleksy kiwnął przecząco głową.- Czv prosicie o głos? Czy nie zgadzacie si~? - zapyt'lł Ba'.manow.
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WARSZAWA (PAP). - W dniu 2 bm. odbyło się 1:7 po·
siedzenie SeJmu Ustawodawczego, ostatnie w ses.ll w!os"nneJ 1949 r. Przewodniczył Marszałek Kowalski. W łl'warh
rządowych - t'Złonkowle R:i:~u z Prez~ttm Rllfl.., Mlnlstrów - Cyranklewic:iem I wicepremierem Kony<'k'm na
czele.
Jako

pierwszy I>Unkt

po- Gospodarki

Komunelnej

rządku dziennego, poseł Gross Mieszkanfowej.
Pro•~kt 0 zmian!-:
__, 1
<PZPR) :r;ło-l..ł _

i

clofynh-

!

- Nie zgadzam się, aby ten las stal spokojnie pi~et
lat - odpowiedział Aleksy. - W tym lesie gospodaruje
tylko niedźwiedf. Ja nś ~stem zwolennLkiem innych
widoków. Nigdy nie zapomnę obrazu, jaki pokazał nam
Rogow na swoim punkcie.
- C6t takiego pokazałeś Rogow'P - zapytał z zaciekawieniem Batmanow. - Znam cie. kuglarzu!
Ro~ow uśmiechnął się. Ale~y uprzedził jego odpowiedź:

- Pokazał mi ognie na tresie wzdłut Adunu i o~ie
na lewym brzegu. Taka północna zorza - to jest widoki
Batmanow z zadowoleniem zerknął w stronę Rogowa,
lecz mruknął z nadal udanvm gniewem:
- Niepotrzebnie 1!ię wysilałem! Prozaiczne inżynier
sko-techniczne dusze, czy podobna 1e czymkolwiek wzruszyć?

d owyc h
rz„.
'°"
ustawv o zm'anie de-

wpływa bardzo dodatnio na
o'Płacie sk:i rbowej . bieg spraw państwowych. W
oplat związku z tym, Rząd zwrócił
Us tala j ąc nową tar:dę
skarbowych od podań, świa się do Sejmu o udzielen~e mu

i-kc:e
kr() tu

'
r.
~
„rawv-.r..uan e z
"·1
, •
ko.m.s.1. prawniczej i regula- czasowego skła.du komi~fl sej
mowych w drugim I trzrrlm
sł6
j 0 wni09 k
u po w czytaniu został przyJi:ty.
minowe
klubów: Polsldej ZjednoczoProjekt ustawy o mnianie
nej Partii Robotniczel, Stronnictwa Ludowego, Stronnie- prawa o sądach pracy. pnedtwa Demokratycznego, Stron- łożony prze?: komi.sie pra•vn!r~f~rnnictwa Pracy, p 0 Isk!ego Stron czą i re~ulaminowa
nictwa Ludowego ! kh1hu ka- wał ~seł Jo~lowski (SD).
Zmiany maia na r~lu 11protol:cko-społeczne.e:o w sprawie
uchvlaSejmu , ~zczen!a . procP.du~y
zmiany regulaminu
Ustawodawczego oraz powo- 1ą przepis, przew1du1?cv ohtlwiązP.k ogłaszania w Monitołania komisji 9 tałych.
rze Polsk:m listy ławri1<ów I
•
Zgodnie• z projektem komi- :>.astępców ławników. Projek.t
sji prawn.czej 1 re~lamtno- ustawy przyjęto bez dv~kusj1.
Poseł Dąbrowicz {PZPR) zło
w;j ustalony.eh ma by~ 19 ~o
1\1:sjl sejmowych, a mianowi- żył nastepn;e dwa sprawozda
Narodowej, nia komis·ji prawniczej i regu
Obrony
cie :
Spraw Zagranicznych, Admi- !aminowej 0 rząd<YWYCh pro5 tracji R~dowej i Samo~- jektach
ustaw o orderach
dowej, Be7;pieczeńllłwa . Pu- „Sztanrlar Pracy" 1 .. Rudowblicznego, Planu ~podar- n!c7.y Polski Ludowej".
czego i Budżetu, FinansowoRzadowy projekt uchwały
Skarbowa. Prawnlczo-Regularntnowa. Ołwl.aty ~ Nauki, w 11prawle odbudowy Zamku
Handlu we- Wa~awslC.ego został jednoPrzemysłową
wnętrznego ł Spółdrlelczości, myślnle pnyjety wśród dłuMorskll f Handlu Zagranicz- ~otrwa!ych oklasków cale1
nego, Rolnictwa i Reform Rol Izby.
Po9el KieT!llł'k (PSL) złotył
nych. Pracy ~ Ouiekl Spoleczne.1. Kultury ~ Srlukł. Leśnie- w dalszym cli\~ obnd spratwa, Komunlkac.11 1 J'~ąC'Lllo~cl. w01:danie komisli skarbowoZdrowia. Budownictwa oraz budżetowej o rządowym pro9

- Moią starą inż:vniersko-techniczn::i duszę też ruszyWyrażam skruchę,
uśmiechnął się Topolow ło gdvż nie spodziewałem się. że nasze zwierzchnictwo po-

o

dectw, uprawn'eń, u<;tawa ze
\V7e;ledów nnturv ~nołec1nej
r07S7m"7a ulgi I o'l-niża. w~ględ11le k<>.:n.ie nlrktńrp st1ue opłaty. Ulirl t obnlikl opł11.t 1to
sowane będą w wypadkach,
w których chodzf o dobro .naj
'l\{pfln!Pis:iych ob:vwatell. dohrn wsi, o WT,ględy n&tnr:v !IO·
cjalneJ. jak np. konystmle z
nn::1,chełl :iiłrnwotnych, opieki
lnkarskiej !tv.
przf'z komisj~
Zgłoszonv
projekt
>karbowo-budżetową
w drugim i tr7.ecim czytan:u
przez Sejm przyjęty
został
iednogłośnie.

Poseł Jerzy Jodłowski {SD)
komtsj1
złożył sprawozdanie
prawnlcz.ej 1 re~ulamlnowei

o rządowym pro1f'kcie ustawy
o upowai.n'.e'lllu Rządu do wy
dawania dekretów z mocą u~t11.w. Zwraca~l\C uwagę na
fakt, te prace Se~mu Ustawodawcze~o w ses.1i wiosennej
r'lobiegaia końca. zaś zwołania
F<esji budżetowe.1 należy spodzlewać się w końcu paf;dzier
nika referent stwierdza, Ił w
okres"!e tym, który trwa(: będzie prawie 4 miesiące dzialal
noś(: ustawodawcza nie może
ulec za.wieuenl'll. Praktyka
wykazala, te upowatnlen!e
Rządu do wydawania dekretów z mocą ustawy w okresie
ses.fami sejmowymi
m!ędzy

-

do wydawapełnomocnictw
nia dekretów z mocą ustawy.
Udzielenie tych p 0 łnomoc
nictw będ~e dalszym wvrazem zaufania Sę}mu do R7ą
du, je~o polityki 1 jego twórims
C7f'1 d:>.!ałalności.
W drugim i trzecim czytaniu Sf'.1m ustawę jednomy§~"
nie uchwal!l.
Na tym został wyczeroany
porządek dzlefłnY 67 pos'ed?.e
nia Seimu U!'tawod-:iwc?e<>o.
Marszał!'k Sejmu Kowalski
zakomunikował,

ROZDZIAŁ JEDENASTY
KARPOW ODCHODZI NA BUDOWĘ
Batmanow obserwował, jak przez mały otwór w
~fachu ~ózka, prześlizguje się rudy promyczek słońca
i r~zmyslał o czekającej go pracy. G0dziny, kiedy orze
nosił się do punktu, byłv dla n:ego rzadkimi chwi1ami
'J~motności, na którą rzad 1co mó~ł s0bie pozwolić. Obecme trzeb~ było .dokładnie. pomyśleć o stanie budowy.
~rzypommał sobie ostatmą rozmowę z Pisarewvm
I .Dudinem. Stalin porównał budowę z bitwą 0 strategicznym znaczeniu. O tym fpp'h<1 'h„l„ ci ą~la i c; „ "le
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członkielll ~nółdzieln,i !
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wpłynf'ła

że

interpelacja pnsła Fr;inc:szka
Rocha Kowalsk'el?o do m'nfstra Rolnictwa : Reform Rolnych i ministra B11dnwn'ctwa
w spr!!.wle przydziału żelaza
dla potrzeb gospodarstw W.ej
skich.
Zamykając posied7,enif' ~ej
mu Ustawodawc:>.e~o Marszałek Sejmu ob. Kowalski odczyt11ł nadesłarie przf'7. P'"P7.Psa R::idy M:n i strńw zarząd?e
nie Prezydenta Rzeczypo•nolitej o zamknie~h1 zwyczajrej
wi.o~ennej sesji Sejmu Ustawodawczego.
W celu przedstaw'<>nfa rz~
dowego proiektu uchwqlv w
odbudowy Zarr:ku
~rawi.e
WaI'll>7.awskier?o zah„al n<>s~'!;)
nie głos witany 0kla~1~a.,.,, ca
łej Izby Pre?.PS Ratly Ministrów Józef Cyrankiewicz.

stko, najdrobniejsze szczegóły!... Nasz szanowny mal:>rz
chciał odtworzyć na pł6tnle jesień. Kilka brzózek o zło
tych liściach na skale. Jak gdyby przvwędrowałv gdzi.eś
z daleka, zbliżyły się do urwiska i zamarły w przerateniu. Poza tym nigdzie nie było żadnego dnewka,
Jedynie czarne, skaliste pagórki. A ponad ni.mi blade,
zimne niebo. - Beridze roześmiał się. - Widzicie wiec,
Wasyli Maksymowiczu, odtworzyłem dokładnie cały
wasz krajobraz, a wy jeszcze klniecie na mnie i robicie
mi wyrzuty z powodu prozaicznej duszy ...
- Za mało jeszczę klnę - powierlział Batmanow. Właźcie do moich sań. Powiem wam kilka słówek, któ1 e odur 7 'l was plotkować o zwierzchnikach!...

5iada taki subtelny artyst·.·cznv smak.
- W tak:m razie zdradzę wam sekret: nasz naczelnik
od wczesnej młodości namietnie zaimował się malarstwem - z odcieniem złośliwości oświ::idczył Beridze.
- M i ałem nawet szczęście wiciz1eć jeqo krajobrazy Pewnego razu zastalem go n::iwet n 1 nieiscu przestenstwa
- przy st11h115,..ch z pęclzlem i palet~ w ręce . Zdziwiło m~~
mnie to do t"'.'O l'tonnii:i 1.„ :>.an:tmietałem sobie wszv- •
" . ••
p .
l .ztm:w a &Ul&. :uaz u _ ę;z a
* µ ;se
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.
zw1az owiec

uchwalił
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Str. I

Nr 1Tt

Z,__;a11._rz_ań_stw_o_i_zd_ra_dę należy wypalić

do Cna!

-i~
I

C1 m6wi• r1b1t1lcy 1 wstrz•saJących rewelacjach procesu Dobaszy6skieg~

PBOCU DOB08~1!1KIJ!!- ~. jak obuło lię, w ogó
ł 1 ni ~tniał
Ż<>łnlerze ni•
GO ba ~tplenia poruszy ~li• nmndur.6w ani broni.
do glębl cal• nene IPOłecuń- Dowódcy 11dekait. Na tyła.eh
1two. Odklld praJa oodzie:nro. działała łwWme :1011ranizowa
donosi o coru no~h lllCH- na d.1'1ftl"l}a niem'.ecka. Były
gól.ach teJ bezprzykładnej, po to ju:t jawu. oznaki zdrady.
twornej afery zdrady naro- Ale lud.z:le wproat 'Wierzyć tech ba czlowie- mu nie chcieli 1 oszukiwali
dowej, me ma jl:dzilby tych sami r..eob!e.
ka, który nil
_
_ zutanawiające jest _
1prawozd16 z 1onką wpraw ciągnie dalej tow Misiak ...:..
dz:ie lecz 1or,CLkOWI\ cieka- jak swobod~ ~ prz:es:r.k:ód
wokią. Więc to tak było„. ze strony NierOCów pracowała
Wiele zagadko~ch faktó~ :r: 1ieć wyw!adowcza rządu londalszej lub bl!żs7.ej przes .o-

ści

jasnośc: ~

d:rt\.llCeto przez eały ten o- CT.el'\ wojennych, ;pnybywaL
krfl gdy miliony &pośród na1 tu potajemni• rounuwać swe
gmę}y & rl\k oprawców hi.tle- niecne knowania, podjudzajllC
rowskich, jak zachłannie dl\- 1łabe
umysły, zakładając
:tyli do władzy bankruci. dla mó~1we maeki - aiecl azpie
których wnystkle środki by-, gowskie.
ły dobre - nawet hojne sza- MY, ROBOTNICY, domafowanie krw'..ą swych braci - gamy IJ!.ę, żeby to zło ~lobyle by tylko prowadr:iły do ne zostało do cna. ~Y na
ich podltęp117eh eelów. Nie naszej ziemi nie pozoetal ślad
ma wp'l'Oł't k&ry - oświadcza po t~h 7.drajcach, 1przedawz mocą tow. Misiak - dla czykach 1wej Ojczyzny. Zdatych którzy i w obecnej do- n!e tow. Misiaka podzielaj!\
b'le, 'gdy w tmudnym wys~ku ·w·szyscy jego towarzyue pradźwiga.my nasz kraj ze .znuz- cy.

Załoga

wyrazisto.łci.
Jakte inaczeJ
nabiera nagle
mogły potoczyć się wypadki,

skoro zdrajcy n:ądz:l.11 Polską
przedwrześniOWll?
Czy!
mógł
być inny trag!cmy
przeb!.eg

PZPB Nr 5

fl~Zi ftld fea.lizac1·ą IChwał

Niedawno odbyło lri~ zebranie
załogi fabrycznej PZPB Nr r,,
ł h .
d
1
w ce u wys uc ama sprawoz a.·
6
ni& li II Kongresu Zwi\Zk w Zawodowych, Przecłstawiciel Zw.
Zawodowych, ob. Kotarski, po_
informował zebranych 0 wytycz_
h
z . kó z d 0 .
nyc
prac
WllłZ w awo
wych, utalonyc'h. na Kongresie.
rodo~j, uprawia~ej za~odo- W ez:ul.e przemówienia kilk11.wo przez SMl.aCyJną kllkę.
'- ni
.,._ .
kl ki d
Gł..~JtO NURTUJĄ te a.rot • tuyw-J nę o . as. ' g :.v
bolesne aprawy W .ercu kat- mowa była o uaprawn1emu
akCJl
.
·
dego
uczciwego obywate~a wcA11ów pracown1czycll, o powrzemie 1939 roku,. skoro pod
stępnie i nikczemrne _zaprudano interesy kraju Niemcom.
W imię czego walczyłem w
powstaniu? - zapyta ~e jeden Ak-owiec, który jut w
pełn! pojął to, co dawniej kieł
kowało tylko w niejasnych po
dejrzeniach, :te warszawskie
powstanie - to był jeden %
kolejnych et~ów zdrady na-

0

K

li-go ongresu

Chodzi n~m równie! - ;tn6wil l·yśm~ me produkowah t?wa.ro
2. go i 3-go gatunku, a urukntemy pn:ez t-0 milionowych stro.~.
Po sprawozdaniu Rady Zakla·
dc.wej i Dyrekcji wywiązała sit
dyskusja. Jeden ze starych ro.
botników mówił, że słyszymy
<"zęsto narzekania. na przędzę, a
to nie przędza winna, tylko maJ
ster. Prządka się męczy na. ~'lpsutej maszynie, a majster nie ia·
tllresuje się swą pracą. Była też
. me
· k t órzy maJ.
mowa o tym, ze
strowie odnoezt
.
. się
. niegrzecznie.
d~ robotników i ze za to ponosi

Z Z

aw..

W.

robotnic protestowała. przeciw
zwyczajowi sprawiania majstrom
p·ezentów i kwiatów imienino·
wych, gdyż to się czaMm od bi.
ja fatalnie na pracy tych, którzy prezentów majstrowi nie kn·
pują. Zwrócono uwagę, że po.
trzeba więcej ręczników, używa
się bowiem przędzy do wyciera·
nia rąk i nóg, a to jest marnotrawstwem.
Na zakończenie tow. Grabow•ki udzielił wyja8nie:6. i przy·
rze kl , .1.ze R a d a z a kla dowa, Dy.
rekcja oraz Partia uczyni'ł· 1wszy·
stko, by robotnicy nie mie i po-

Funt traci grunt
. .
·re mu io• wldciwiewaobchodsi,
• ale • .
K'l
•auważycie _ owszem, iednoatlca
gi,
1 0
powieCJe.
niewiele dla
funl'! Pr:iymajf wam rację: funt .., rzeczy _ . ,
il i~
n4U -a,. (kilo = % i pól funta), ale gdńe. -. py~m m oeh
blitriiego'! Oc:iywiście, na io snowu odpowiecie: ,Cl, dla
d . • !Tunt to farsa. a forsa to funt ( azterhng) - n IQ
::::i "bliźnimi" i po TOS wtóry.„ będziecie mi~U ll~sr:rść·
Więc mo'ie sac:miemy • innej beczki? Tej :iaoceamcme} „a an•yckiei"' _ amln'Vkań!kiego nac:z;ynia „be:i dna"?
•i
• Nie ulega -·'
• ·
• • pr21ec1ea
wątpliwości, śe tera:i !f!tqpme: ~
. lica
t 1. . ku pośytkowi ogólnemlł aluśy poucza1qca wie •
p~zy~a :., ~ co w t.:iw. planie Marahalla nad.t:ieję ~okladaJQ.
uiona ., c ,
. _:iaJcc „ Gł w Anglii" o poNiedawno przytac:ialiśmy opinl.f rea P. ''. • 0
..,. B
„
.
• 11merylcań&kie] dla ,,. • rytann.
żytku :ibaW1ennym „pomocy
•
•
lob: brzucha
.„ d 0 byw ancemu 11ę • g ... •
Wbrew temu „gl O!OWI •.
•
k
.
'e tylko funta (uter·
p. Bavina, pomoc ta, Jak nę o . azu1e, ni
ie warta.
linga) ale nawet funta przysłowiowych kłaków - n ..
, .. bo~.~„.
•• .:- konferencn
Z ostatme1
,. organizacji marshallowsk1e1
.
·
" dodl
wodnie wynika, śe Ameryka (1'ólnocna.. a w,ięi: -: „um~a
~
WJoich partnerów) kpi właśnie M funty-(szterlingi) s czcigodne]
W. Brytanii i jej rządu z Labour Party.
La"
. mie
. l"
ismy, zł udseił, śe rsąd -~oour
i
Nigdy iaturalnie, nie
••
prsypuncz"", ae
Parly niewiele jesi wart, aze t~1ulno nam było
p rnó
l
właJnie
warloU ta :ibliiy iii} tak fatalnie.„ do zera. • o Mg mhauIl D .,
· te1· „po:ryc11.„, - tak ceniony ara
walnie w uzyskaniu
. . •• sio•
• k o" ..,
-AA...,
to „nazw1s
__, dla Anglii: maru z szal wszelkie] wa:mo.fci
.
ra
gospodarcsej ; politycznej I l'unt traci grunt, 1tac.1a lllJ co z
niśej w .merykaruk4 bec:ikf - bes dna„.
]s kochani csytelnicy, wiem~ psi
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Polsk!! Ludowej. O tym dz1- i:rawie lecznictwa,
budo wte
siaj mówi 6ię wszędZ:e - w nowych *łobków i przedszkoli, •

t :a~~k 1~~~'i>r:Z:.O~a!~
0

których brak

odczuwaj,

rów_

całko- nieł pracownicy bawełniaueJ
„piątki",
o współzawodnictw!':!
· powiękueniu liczby przodow

prostych ludm, którri:n
wicie obca była perfidna polityka sanacyjnego rzą~u, w
obliczu tych wstrząsaJących
rewelacr. maj,
wymowę. Tow. ZenlNl Wieruc
ki, majster frezarki '!1 zakł~dach Strzelczyka, me moze

swą specjalną

1

.

. •

•

mków pracy l :i.eh •prawiedliwym
wynagrodzen:u, o poprawie jako_
lici towaru i wiele innych.

Lódzc1_1 kolejarze nie zawo zą
, •
pomys.1
-k·
ne WYDI I rea1•ll8CJI•· pIanu oszczędnosc1

DOKP-Łódź

na I mie1· scu wwilce ozmnie1· szenie zużycia węgIa pI'zyczynił
DOKP

Ja.k już wspomnieliśmy, plan oszczędno1kiowy Łódz- wych i wskfl.zujt .weitł nowe
klej Dyrekcji Okręgowej K Olei Pa:dstwowych na rok ble. źródła oszczędnol1ci. Każda ta_
żtcJ' umyka. się kwotą blisko 850 mllion6w .zł. W rozdz1e. ka narad1L - to no- kon~rola
leniu wite na poszczeg6Ine kwartały pOwillny o~zędnoact planu oszczędnokiowĄ.:;o i aua
wyniedć przeciętnie po 212 milion6w zf. Niestety, jednak liza dotychczasowyeh wyniików.
pia.n pierwszego kwartału br. nie został wykonany - u.o- w wyniiku tych na.rad plan wy
sZczędzono tylko 190 miln. zł.
konywany jeat co miesiąc lerzyczyny tego
szu. ganizacja systemu
pii!j.
o tym
ka6 w zbyt
przepro
na DOKP eta.le sit u. wyniki: w kwietniu - 86 mil.
. 08ZCzę d nOoCl
, · W .„
· · ęczne nara aY
_._nA-1· 120 ""'Ocent
pla
wadzanJU
O'L}'~Z- d OSk OD al a, Co m1es1
w
"""' vn
rniu i lutym br. Plan omawiany wytwórcze i
nu na t6n
w maju j0$zcze w
lutego we
wszystkich
jednostkach, 92 mil.
to jest
ok. 130
odgórnie, nie
przy jak najnerszym udziale proce11t planu. Nie ma jeszcze
1 h k
.kó
d
·ko
d kl d
h d
h
.
dotrze6 do poszczegó nyc
o- pracowm w
,przo own1 w o a. nyc
anyc za czerwe1c,
mórek DOKP., nie był jeszcze pracy i racjonalizatorów, przyale. według pobieżnyc\.
rl
.ó ł ohliezeń
.
WY[l{'!nia.ny oddolnie.
cz.vniają się do coraz wy at_ m1esią.c ten przyn1 ~ ;reszcze
Poprawa. następuje dopiero niejszege wykorzy.tania wszeL leps7.e wyniki, niż poprzedni.
od marca. Od tego miesi11ca. or kich możliwości oszczędnośdoDo tych sukcesów łódzkiej
----------------

.,,

znacznym

etopniu

•ię ro.zwój wspólza.
wodllictwa pracy i ruchu racjo-

na.lizatorskiego. Te dwa czyn_
niki podmosly znacenie wydaj.
noś pni.cy. l..ódey kolejarze mo
gą się poszczyci6 jeszcze jednym osiągnięciem w !'kali ogól
ookraj-Owej _
Z..6dZka DOKP
wysunęła się na pierwsze miej
sce w kraju, pod
zmniejszania.
na

powstrzymać słów obun:enła. Po d.111kmji, która wywiązał>i.
kt6re canlł mu się na ust4. się 11ad referatem, uchwalono
Zawsze był wrogiem sanacji. rezolucję, w któąj przewijał się
Wrogiem jej był ogół robotni- jeden motyw. Zebrani doło:ią
ków, wyzyskiwa,nJ'(:h przez w1ze2lrich &tara.:6., by wykonM
kap;tat:.stów 1 zdrajców.
II Kongreeu Zwiq.zków
Tow. Wierucki z
Zawodowych.
wspomina, Jak to w Po sce
•
<Uu„u
0
DyrekcJtt,
1 Bada1
Listy l'&Aljonalizatorów i P'.ZO
Cle e ze
u - wrzvs ajl}c .z og6lnPgo zebrania
downi;Jców pracy pTZedstaw10.
najbolept.z
nych do premiowanift. w
l\7.VCn syn w 1939asy ro
• .
.
....... .
.
n\~t.ej.
A w
roku od- no„c1 IWeJ .., oue~1~ pierwszego
kiej DOKP etają. s~ę co m_ie·
d
b
t d
h Sk pułów półrocza, Przewoon1czący Ra<.ty
s ·„c
ano ez a nyc
ru
Z kl d
. •G b
k'
.,, dłuższe. Mało Jest ta.lnch
1
cały kraj odwiecznym wro- . a a oweJ, ...,w, Ta ows i, pokolejarzy
w naszym okręgu,
gom, Niemcom skazują·c na- informował zebranych o praktórzyby nie starali eię wyróż·
ród na zagładę'
cach Rady Zakładowej. Między
niiS w ten lub inny sposób. W
W
woj
ie Rada Za.
maju na.
ny podejrzany
w pracy nie
miejeca.ch 'W tych lista.eh zna.la
fakt, że wszyscy c.złonkow!e kt~rych mźymerów stary, kap1_
~
._..
ft
zły się nazwisk& mMzyniat6w,
naszego rządu, :te wszyscy tahstycznJ'.111 st~nek do ~racy.
którzy najbardziej zmniejP1zyli
prowodyrzy sanacyjn! spokoj To, oezywieta, ni.e wychodzi na
normy l!'illŻycia. węgla.: Wacława
nie schronili
te
Braki we
Roma.na,
Engelbre.
rodziny ich bez żadnych trud wtipó}z~wodmctwie pracy sta..
chta., Stanisława. Górala 1 Sta.
ności podątyły w ich ślady ra~y 111ę ubuw.a6, ~ pr~y ;pomocy
nisława Skwarneckiego oraz po
całkiem legalną drogą, cho- r1ęzów_z!'-ufama zhkwiduJemy Je Od azeregu miesięcy w całym\ty}y one dotychczas traktowan~,ce, dziesiątki tysięcy metr6w mocników 'f--leusza. Kozy, Ja·
ciaż w Polsce już podówczas całkow1c1e.
naszym przemyśle bawe}nianym, bardzo po macoszemu,
tkanin, z którymi pófniej nte na Błaszczyka., Władysława Pa
szalał terror h!tlerows!G. _
Rada Pa:6.&tin. przydzieliła dla toczy się zażarty •pór pomiędzy
Coprawda niejednokrotnie sły. wiadomo, co zrobi6.
sieka, Mikołaja Słodzill.skiego,
Poznałem
ja dobrze perfidną PZPB Nr rs _ lts miliouów zło- wykol1czaln1ami z jednej, a tk:i.1- szy się, że w wykończalnio.en
Uczyć, uczyć i jeBzcae raz i Mariana Felakowskiego.
Poll
.tvkę rządu !ondyn' ski'~go t h
b d
..., bk ·
,, nia.Dli li drugiej stron"'"
.J·fst źle, że brak wykwalifiko- uczyć!
p·
„ ·e
•
•
v
,
yc na n owę mo a 1 przeuJ
ierwsze mleJSCll na i~c:
tych byłych sanatorów i dwój ~zkola. Widząc, te dzieci w żłoo·
O co chodzi f O procent pierw. wanego personelu kierowniczego
1
Nie trzeba przeciet, żeby kat_ przodowników pracy zajmują.:
karzy. gdy w .rok~ 1945 chc~a ku i przedszkolu posiadaj, idral. szego gatunku. Sprawa ważna a nawet majsterskiego, ale o dy majster wykończalni był wy Jan Grzelak,
Wł:iclyi:iław Wie.
łem ze . SzwaJcan1 powrócić ne warmlld, ll'l!ZJ'ICY praeowm_ i nic dziwnego, że obie strony ~zkoleniu ludzi jakoś mało 1-ły_ trawnym chemikiem, a.le teJJ czorek _ obydwaj
1
tokarze oraz
do. kra.~u -. opowiada tow. c~~ ehcieliby przyprowadzió tam staraj'ł się za. wszelkt cenę wy- cl.nó. Szkoli się przędzalnik.Jw, swój mały odcinek winien po- zatrudnieni przy myciu i dezyn
\'.'.1eruck1.-N;e było kłamstw, ~we pociec~y. Nfo!tety, nie n:o· kazaó swoją rację. Normalme masowo szkoli się mistrzów i pod znać nie tylko ze strony prak. fekcji wagonów robotnicy: Jan
n:e ';>Yło . oszczerstw, których :i.emy ich pomieśció. z chwilą., powinno być tak, iAl jeżeli tkał- mistrzów tkackich, a wykończa!· tycznej, ale również rozumiM Jurek Józef Węgrowski. Grzy
by 1 n:e
wtedy, aby po- i;;dy wybudujemy domy, 0
nia wykona., pnwiedzmy, 75 pro- r.icy
sami.
jego zagadnienia,
,JO bOwski1 Piotr.
mRHY
'"S.r~:vmac nas od powrotu rych mowa a tych domów bę· cent pierwszego gatunku, to wy. Tymczasem wykończalnia - naukowo, zgłębió teoretycznie, nista ze stacji Karsznice, ztotył
do 0.1czyzny.
dzie coraz
dla wszystkich ko:6.czalnia powinna w takiej to przeciek chemia.
pra_
sobie
teo ostatnio
szereg
Tow. Stefan Mfi:łą.k, robot- .Jzieci znajdą się pomieszczemn. partii dać około 80 proc. prir<1y, wie jej dział ma w mniejszynt retyków, którzy nie potrafią. racjonalizatorskich.
nik odlewni, opowiada szczeRóżne małe uchybienia, pewr.e lub większym stopniu do czynie- swych książkowych wiadomości Ci ludzie i wielu inny~h, kM
góły nieszcZP<'n!'go poboru we Z kolei dyr, administracyjno- crobne niedokładności czy błędy nia z różnego rodzaju chemika. zastosowa6 w praktyce, ale każ_ rych nazwi•s k ze względu na
wr-ześnln 1939 roku. Powoła- handlowy przedstawił zebranyrr,. mogą byó zawsze na wykończ&.! hami, które wywierają. dccy<lu· dy ziodzi się, że naprawdę ooo_ szczupłość miejsca nie możemy
nv. na próżno wraz ze swymi cyfry, opiewaj,ee, te produkcJa ni usunięte, pokryte drukiem jący wpływ na jakość i wygląu rym fachowcem będzie zaw~ze wymienić, są gwaran~ja. że _
towarzyszami szukał pułku, wzrasta. z miesiąca na miesiąc. i t. p. .
zewnętrzny tkaniny i człowiF)[{ doś'tiadc:r,ony praktyk, posiada· sią.gnięcia łódzkiej DOKP nie
0
Tak by~ może i powinno tak który z racji swego stanowiska .iący jednak przynajmniej mi.Ctt- są. pr~adkowe, a będą. się poW Qozetkoch kiennvch czytamy
byó, ale na razie bywa wpr1>st dysponuje tym~ chemikalianu. mum wiadomości teoretycznych. wtarzać często.
przeciwnie. Tkalnia. powiada., M powinien o nich wiedzieć coś nic
Fachowców wykończalni ma.
l..ódzcy klasie
kolejarze
już nieraz
robi 70 proc. primy, a bywa., że coś. Trzeba znać właściwości te. my. S tarych, wypróbowanych. dowiedli
robotniczej
na.
wyko:6.czalnia zrobi z tego zaled. go czy innego środka chemicz- którzy podległy im niższy per· szego miasta i całego kraju, że
Za rządów sanacyjny<"h było dużo panów. My robotnicy źle wie 50 proc. a czasem jesz~:>.e uego, trzeba umie6 etosowa(· sonel techniczny mogliby wiele można. nil nich liczyć. Nie za.
czuliśmy się we wszystkich środowiskach tych panów, bo każdy
mniej.
środki zaradcze,
Pauczyć - gdyby tylko chciell. wiedli i w tym wyrd,k u. Ko·• nirh - kapitalistów nic liczył się z robotnikiem, zbywał go
l tu zaczyna rię dramat.
Tymczasem obecnie eytuacj11
Wydaje mi się, że nad tą. spra niecznolló O!zczęd·zanii\ ~t~łR się
byle czym, nie podawał ręki, robotnik odchodząc kłaniał się
Tkalnia. twierdzi, że wyko:ń.- często bywa taka, że jest jeden wą warto się zastanowić, zwh. dla nich prawfflll na cor•-'n1i _
czalnia psuje dobrą. tkaninę, za.. dyrektor, posiarlająry właściw~ ~zrza teraz po o~tatnich przyk „żrlaznym eyBtemem"
• uniżeniem. Czując to przykro nam było i marzyliśmy o zmia·
; k
powiedział tow. min. Minc.
nie uotroju. Gdzieniegdzie zbierały się gntpki proletariuszy, dla mia.st ją. poprawió, zaś wykot.· kwalifikacje, czasem jeszcze in rych do6wiadczeniach,
--ilm--ilmBel.
których nie było często pracy. Mając wspólne dążenia myśle czalnia powiada, że tkalnie •1c kiś kierownik, zaś reszta zatru•ł·
nionych to ludzie niewątpliwi·J !===========--==================
liśmy 1 utęsknieniem o przyszłych ustrojach robotniczych. To klasyf~kują swoj'l; produkcję.
Trzeba zupełnie bezstronnie dobrej woli, starający się ze Nowy sukces .5-latkl Stallnows~I•/
byli towarzysi:e - tak swali 1i~ pokryj()mu.
stwierdzió, że • tym kl&&yfil'o- swej strony jak najlepiej, ale
Dziś - ~dy marzenia naue tak pięknie 1i, zrealizowały waniem w tkalniach nie zaw~zc cóż oni winni, że nikt ich nie
Wła~kni·arze
'J:vlo w porzą.dku, a nawet i tf'- nauczył trudnych
zawiłyc11
V
marny wolnośr, twoje rz4dy, nie ma obsz11~ików i niewolni·
ków. Ci ~ami tow11rzysze spotykając się mówił! - do siebie: raz jeszcze zdarza się, że jakiS praw chemii.
Dyrektor lub kirrownik drn_
I
„Jak się panu powodzi?", „Gdzie pan pracuje?", „Ile pan za· kierownik chce się wykaz.ać <lJ.
l8bia?", „Czy jest pan przewodniczący?", „Pan kierownik", „Pan brymi rezultatami i pod presją. karni, farbiarni albo bielnika,
W przedsiębiorstwach wł:>. N a. dzie:6. 1 .ezerwca. zaoszczę.
brakarze przymykają jedno oko nie będzie przecież sied ział bez
majster" itd. Czy więc Sł u nas sami panowie, a towarzyszami
kienniczych obwodu iwanowski~ dził on ponad plan 160 ton ha.na błędy, Bywa też i tak, że i przerwy w fabryce, gdyż to jc.;t
go odbywa się współzawodnic wełny i 298 ton przędzy, z kt'S.
staj, dopiero, gdy spotykają się w sekretariacie PZPR?
sami brakarze lekceważą swą. niemożliwe. Wyda dyspozycji!,
Towarzysze! Nie rezygnujmy z tytułu, jaki wywalczyliśmy pracę, albo nie są na~eżycie wy· tarzą.dzi co trzeba i pójdzie, a j e two o przedterminowe wykona· rych wyprodukowano dodatko.
nie powojennej pięciolatki sta- wo setki tysięcy metrów tkani.
weród trudó\\ ciężkiej pracy, głodu i własnej przelanej krwi.
kwalifikowani, ale często, a. - żeli w czasie jego nieobecnoiio.t
li11owRkiej. Zespół robotników i ny.
niestety
nawet
bardzo
często
C\OŚ
się
tam
sknoci,
to
bie'.lny
Niech słowo towarzysz będzie dla nas chlubą, zasz<'%}'łem i dopracowników techniczno _ inży.
Robotnicy iwanowscy zobowit
wykończalnia. psuje materi ał.
inaj ~ter rzy brygarl zi ~ ta albo 'll t
wodem D~owania własnej godności.
r•i eryjnych iwanowskirgo kom :rali się, że w roku 1949 wypro·
Kiedy t eraz za stanowimy ~ !\' zauważy tego, albo szuka po o .
1.inatu włókienniczego pr.i:edter_ dukują
A. Z.
taką. ilość przędzy i tka
nad pracą naszych wykończa.lru, macku, błtdzi stara si~ na.p~a·
._Gazetka ici«lllQ PZł'.B. w Rudzie Pllh„ to Jnusim.Y, &Obie powiedzieó. Aa wi6 - a llletr.Y. ida: ntkł. tra!&... minowo wykonał plan produ.k- nin, jaką zamierzano Jr.YDroda..
erln.Y. 11ierwszej polon 1949 .r• lrnwd w. rokn ~
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ROSNĄ

PORTY POLSKIE
W. ,SŁUZBIE POKOJU

Na morze, na morze, na morskie odmt;ty
Spuszcza•ny ładowne, handlowe okręty.
Nie straszna nam głębia, nie straszne nam burze,
Gc!y polsk.i bandera nad nami lśni w ·1órw ..•
(Ewa Szelburg - Zarembina: „Pieśń marynarzy".)

Do chwili obecnej porty polskie odwiedziło bll.sko 30 tystatków. Ilość ta, oczywlfoie, ulega coraz wydatnle.fsz4'·

sięcy

mu

zwiększeniu„.

W Polsce Ludowej porty są nletylko naszymi portami.
Korzy słll.ją z nich również wszystkie bratnie kraje demokracji ludowej. Odnosi się to w równej mierze do Szczeclna-Swinoujścia, które mają ogromne zna<'zenle dla. Czechosłowacji, jak i dla
niemniej potężnego zespcłu portowego
Gdynia-Gdańsk, który staje się portem bazowym dla nas
i dla. paflstw zaprzyjainlonych•.•
Istnienie portów, łączących Polskę gęstą siecią regularnych linii komunikacyjnych z portami świata, uniezależnia
nas od międzynarodowej spekulacji kapitalistycmej, od wrogich i niepożądanych wpływów imperialistycmych na kierunek r(}zwojowy eksportu i Importu, na handel zagranicmy
demokracji ludowych.
W TYCH WARUNKACH ROLA GDYNI I GDA~SKA,
SZCZECINA I SWINOUJSCIA URASTA DO NIEZWY·
KŁYCH ROZMIAROW: SŁUŻĄ ONE NIE TYLKO SŁUSZ
NYM
I
SPRA WIEDLlWYM
CELOM
GOSPODARKI
PAŃSTW, ZMIERZAJ~CYCH KU SOC.TALIZMOWI, SŁU
ŻĄ ONE I'ONADTO WALCE Z OBOZEM IMPERIALI·
STYCZNYM, SŁUŻĄ OBRONIE POKOJU„.

,.I\Iiasto Gd:> ńsk niegdyś nasze, dzisiaj - znowu nas7.e".
Ale nie t ylko Gdańsk. Naszą dziś jest również Gdynia. nasz
J l' ~t I\:ołob rz" g, nasz jest wspaniały zespół pGTtowy Szczecin-SV(inou,J~ cie„. Pol!lka sanacyjna miała zaledwie makń
ki lufcik na świat, demokratyczna Pol<>ka Ludowa pf>CiHla
s;ieroko otwarte, potężne „okno": 500 kilometrów mcrskkgo

Zodvssei MAKSYMA GORKIEGO

Jeszcze cztery lata temu wybrzeże to t porty, zdo!:'yte
bohaterstwu Armil R:ldziecklej I W?lcząccgo u jej boku Wojska Pol ~ kiego przedstawiały smutny obraz w ojermego
zniszczenia. Dziś - ~tanowią one obraz rad~nego rozkwitu:
twórcza inicjatywa i pomoc Rządu, wysiłek ldasy robctniczej, świadczący o pl'łnym zrozumieniu zagadnienia mor- k'ego, sprawiły, Iż wy brzeże tętni r ytmem pracy. Przebudowa
i r1nbud awa polskich portów posuwa się wciąż naprzód ..•
fzi~ki

Dowiadując się

o tych czy innych „wystąuieniach"
w ostatnich latach przez rząd USA „Komitetu do badania. działalności antyamerykańskiej" czytelnicy dochodzą do wniosku, Iż są to wystąpie
nia haniebne, ale datnjąc' c się dopiero od czasów niesławnej prezydentury Trumana.
Ta przelrnnimle byłoby jednak niesłuszne. Oczywiście, „Komitet do badania clziafalności antyamerykań
skiej" „jako ta.kl" jest Instytucją nową, lecz początków
„komitetu" (naturalnie nie w tej samej postaci) nalef;y
szukać w okresie grubo dawnil'jszym.
Siady tej „działalności" spotykamy np. w pierwszych latach naszego stulecia. Doświadczył Ich na swej
skórze znakomity pisarz rnsyjskl, twórca realizmu so·
cj:>l!~tycmego w sztuce-1\t?ksym Gorki. W roku l!lOG
Gorki, skomt1romitowany swą rewolucy.iną twórczośdą
w 0!'7"-C'h władz carskich. zmuszony był - celem ul'hronienia się od grożnych represji, udać się na tułacz
kę, poza granice Rosji.
p~wołanego

L
ODBU_D_O__,_W_A_,_
__

~/-POLSKIEJ PLOTY
H-ANOLOWEJ
I
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Sięga coraz dalej w morze i oceany &bduga żeglugowa
polskiclt portów, wzrasta flota., powiększając się o coraz nowe
jednostki, splyw9,ją na wodę pierwsze w historii stat~i pł"l
n(}morskle, zbudowane w Polsce, polska flotylla ryba.eka
przekracza plany połowów morskich ..•
Porty polskie, po!ączone dziś ze światem 35 liniami regularnymi dociera.ją do licznych portów Europy, Amery:>i
Płn. i Południowej, Afryki I Azji. Tona.i polskiej floty handlowej przekroczył o przeszło 50 procent tonaż przedwojenny. Zespól portowy Szczecin-Swlnoujście podw~·ższył w Polsce Ludowej cyfrę przeładunków z 40 tysięcy t. w r. 1946 do
3,2 MILIONOW TON w r. 1948.

ny byt Jednocześnie 1 przeciw
ko Mikołajowi II, zdrajcy in
teresów Rosji ! przec'.wko dra
pi eżnym zakusom wilhelmow
skich Niemiec.
W czasie agitacyjnej podró
ży po Ameryce, nadeszła wia
domość, że Francja wyraziła
w końcu zgodę na udzielenie
pożyczki rządowi carskiemu.
Gorki odpowiedział na to
pamfletem „Przepiękna Francja".
„ w:elka Fr!l'ncjo, ty, która
ong: byłaś hegemonem kultury świata - pisał w tym paro
flecie czy rozumiesz całą
nikczemność twego czynu?"
MAKSYM GORKI .
Pamflet wywołał burzę pro
testów we francuskich _ggzePow:adacle panowie: „stim41
tach burżuazvinych Profe~o Eśmy w obronie Gork:ego,
rowie, dziennikarze, mężowie gdy siedział w więzieni :-•
stanu prześc'.gal'. się w w.v ra on ...„
żaniu swego oburzf'nia temu
- Byłem dobry dla ciebie,
rewolucjoniście.
który z takim brakiem szacunku ode- a więc - win;eneś mi odpła
to wdzięcznością! zwał się o ich ojczyźnie Fran c '. ć za
cuzi - p:sal: oni - zachwyca słychać w waszych słowach.
li s i ę przeci e ż utwora mi Gor- N ie odczu w am jednak wdziekie::ro. czynili starania. by czności, dobroć zaś wa,;i:ą, pa
zwoln i ć go z w : ęz'.en i a, lubi- nowie, uważam za nieporozuli go, a on odnlacil im taką mien'.e„.
Z punktu widzenia zdrowe
niewdz i ęcznością.
Pe w· en
dziennikarz przypomn:ał so- go rozsądku pow i nniśc : e, pab'.e nawet, że za bilet na nowie. życz:vć snbie. bym s'eprzerlstawienie sztuk1 Gork·e d7ial w więz:eniu iak n1 iczego ,.Na dnie" zapłaci! 50 fran ściej I Jak naidtu7.ei : gdy pro
te~tuipc:e 7. tego powodu
pro
ków.
nę mi w;vbaczyć.
ale mn '. e
Na te wszystkie skarg'. Gor
kl odpowiedz i ał artykułe m: _ śmieszy takie zarhowan ie
D
·
'k arzy F ranc ji"
Jestń. ~my boWl·em „~og". m:'
„ o pp. d z:enm
r
·~ ·
1 to nieprzejednanym.i - je„ Zapomałem się z tym1 gei stem te~o pewiEm.
zerami krasomówstwa, które
wytrysnęły z waszych k alaDalej , panowie, mó wi cie jemar7.y w odpowiedz' na mói s1rze· „Lubimy Gorkiego, a
artykuł o pożyczce . ud,.ielo- on.„"
nej M i kołajowi RomanowoPanowie! Powiadam wa'll
wi orzez rzą d finansistów fran ~ ,cze rze : cJla ucZ<'iwcg'l pi~?.
cusk'ch po to. by ur7. 'HhaĆ' w rza I sO«'jall:i:t:v mil<>~io brurRosji krwawe Pcr7.el{ucie . ~ą - ltl'"łs .t est głeboko ubllż-ł11,ca!
dy ·polowe l wszel k ie ~nne
!\bm nPd z!„.JP, że tr sło•va
JlWalt:v, ZflpO?n~ł e m się i ar- rnprłnle rlckł:-driP I ri!z na
gumentami panów 1 - nie zawsze okrP(!ą nasze wzajfm
gratuluję.
Ine sfos1,.,ki".
·
•.•• „.„„.„.„."'"'„"""'""''""'""'"'"'"'"'"'"."'"'''"""'"''"'"""'"„„„„„••• „.„„„

„Gorki - czytamy w mono,gę drapieżnej plutokracji n~e
grafii o G?rk:m Ilii G Lizdr!e- miecki~.i. Dla współczesnego
wa - W:YJech~ł za granicę 1czytelnika za cesarzem Wilprzez Fmland~ę w styczn '. u 1 helmem stoi ,,filhJ;"er" Niem.:ec
1906 roku,
faszystowskich - Hitler.
Dla rządu carskiego w zwlą
Oto w:Żerunek tego, jeśli
zku z przegraniem wojny z .Ta można się tak wyrazić, dzteponią był to okres strastliwe dzicznego kretynizmu:
g() kryzysu• f'.nansowegp. Za„Jego cesarska mo ś ć weszg.adnienie, czy rząd utrzy.na , ła mocnymi nogam: istot.V pe
się przy władzy,
czy potraf: wnej tego, że jej pałac zbujo
znal~źć w sobie nowe siły, by wany jest solidnie. Postać jerzu.c1ć je na
stłumienie
ru- go cesarskie.i mośc: ogromn ie
chow rewolucyjnych,
b y ło zyskuje
na
dos1ojeństwie
związane w dużej mierze z za przez "to, że cesarska mo~ć ni?
gadn'.eniem. czy Europa po- zgina nóg. lecz chodzi. trzymoże rządowi ca rsk'.emu . Dla- majac
Pęce
wyciągn:ę t e
tego w odpowiedzi na grat•Jla wzdłuż ciała, I nie porusza
cje cudzoziemców Gorki pu- ani jednym członkiem tego
bli~uje w Europie odezwę: c~ała . Oczy są też nierurho„N1e dawajcie pien!ędzy rzą- 1me; takie właśnie być powin
doW:
ny oczy !stoty prostolinijnej
o rosyjskiemu!"
epartament policji zaczął która przywykła spoglądać w
am- przyszło~ć" .
bwted:v
d za pośrednictwem
k' j
asa Y cars 1e, w Ameryce e
Maniak maszeruje:
r.ergicznie przec'.wdziałać a„Jego lewa noga podnk1sh
gitacji Gork iego.
się do góry I w ślad za nią
Jeszcze przed przyjazdem prawa ręka wleciała na wyso
Gorkiego urzędnicy wydziału kość ramienia
emigracyjnei:-o na żądanie am
- Ba-aczność! - zakom 0 n
basady studiowali Jego wystą derował Król. Noga i ręka
nienla, starając się znaleźć w momentalnie wróciły do swej
nich coś sprzecznego z pra- poprzedn.!ej pozycji.
Wl'm amerykań~kim, które za
- To się nazywa swobodbrar>la.lo „anarchistom" wjaz- na dyscyplina członków ciała .
du .d o Stanów Zjednoczonych. Dy~c~plina działa niez a l~ŻnJP
To im sit: jednak nie udało. od świadomości. Wymach
I Wówrzas agentura carska w nogi wywołuje automatyc'l!'.n 'e
, Amf'ryre wszczęła uporczywe podn:e~enie ręki
rrraz!
starania. zm!Przające za wsze. I Mózg nie odgrywa tu żadnej
ką <'t'JH~ do skom"'lTomltowanla roli. To wprost cudowne."
Gorkiego w 1-urżuazyjnycb ko
Czy ten obraz nie jest nam
\'Y
i
il ...
i łuh republiki.
doskonale znany?
.
.
W tym cza~ i e Gorki napisał
Iluż jeńców
hitlerowskich
Poza . repre~e.ntacyin!m: _k„ „ 1 ibięła niet ylko m Łódź. :ile
i , Matkę". sztukę „Wrogowie", jakież mnóstwo Niemców, lu- cer~am1 . w Filharmon;1 .t .odz- województwo łódr.kie 20 konszkice „W Ameryce" J c:iły dzi _ automatów na pytanie
k JeJ . kt?rych rze~zyw 1 $r 1e by- certów dla doro~łych
'llło
s~ereg satvr~cznvch pamfle- m?tywy ich dr.ialan:a. or!DCJ- ~? nl~w1 e le ~nwi;id~ 1emv s~e d7.ie7v S7k•)lnej - oto 11·c3Jl'
tow pt. „Mo1e wywiady" .
wiadało teno pndcrns prz~du 1 .7 do:1ał a l„n•~ SPkr1.
impr 7. bogaty d ,1robek d>.iał;,(:P~ci
Wśród tych o5tatnich w•D~ chania· ,,"My nie pnwinn ' ~'IW R0ku . . C'h,op1T1>1W~k1 ~ go:
na wyiazd ~1wei orkiestr Filh-.rmo
niały jest pamflet na niem!e~ mv<leĆ' Za mi~ myśli fiihrer! szczę~c1e nie tvlkn rln nich r>ę ni~ l\/l"iE'iskiel i f,0d1k'.e1 Or0
7
ki imperiali7.m. napis'lnv w
W ten spnsóh nn·a nhrq ·•fl - qgrfłn•f' fłła S k• 11-1 1m or ·z ,_ kie~trv Svmfnnlr7nei dn P:aforn;iie .. wyw:adu" autora z mi Nieml!'!r wi'h"'1mnw>k 'c'1 wa , ifl k się ok8 7 1J'P ink,r1 ~ ł'l bianic
Tn1"'1'ł•mwa - M 1P .
cesarzem W'.lhelmem TT i z3- zqrysowuje s i ę już na•bar- P•madto łacin i>go .. kflw<ilk i' ' P'.otrkowa . Ku tna itd. 1'11 e
t:vtułowany: „Król , k1órv tr7." , dz iPj smr.o dliwe, tępe ~ han i<>- rnhnt~ ~ ' rhPi ~ nie re'd ·• fi" · trzeba dodawać. 17 w w auctv
ma swój ·sztandar wysok o"
bne ziawi~lrn . ;:ikio k '"rlvknJ . wa ne1 af·9am1 uoows1.ec .rn a ciP orow'nrinnqlne bvlv w' elChocia? w tvm satv rvcrnvm wink isln ialo na ~wi i>c ' t> - f;i · i<i c t w ń rr1 n<lr C"hnpina w <rf,d k im "'"rlan°ni(>m k11l+nr:il. interw iew" Gorki ob~a~a 1- 07v7m
I r. 11 is 7 erszvrh rz,~~1 orac11"m · - nvm d la wv7ei
p ·hn "Cł\
~tote imperial '. zmu
n 'emierw innym n ' eco ró7.'1i "' i f"l'ł-' r ?v(' h rw 0 ·1;: 7 r1 °- 0 ;,1 „v ·h >a mia;:t 0"7." rarl 'em - pozDakiego w jego wczesnym st4- n isa nym p 'ł mflec i n, w „L'. ' r e k ładach prar:v . . oraz wśród u-1 winl'"C'h k 1ntaktów z wi~li'ą
d'um ki <;> d:V to je••c„e k n v 1r!o monarchi~tv" G 11·k ' d Pml'IS c1.arP1 ~ip młod ,; 0 7v ·v• •;i J! k i m11?vka ovmfnn ' czną .
wa jego rozwoiu 57'a w g6 r ę ku ie di:tżenia imn"'ri ali•tvr1.- n::i · R;iłtvk"\ 7.nrg ;i ni 7 · ' ,,„r,r·
J'1k na~ informuia -.. 1(i"1'.l7i~k i roS" " ~ Y n~ s iton; wy- nvc~. Niem'.er rl „ qi ·.r 7. m'e~i R m'anm:'irie ~R ""rl~· ~i' r': ·~.'J '. ki~h plflnach Rnk11 -,„h..,r"r.•· w
tworczym N1 em ""'C to 1ednak . Ros11. zaprow::i-i1 n la w ni u I ' now~k 1 <'h d'a t1<' 7 '1'" '" - 71{oł sk1ego zna idn ia oip ipo-·r ,„ if. 7
zaiste jak w i'3snow:d1eni„ . I _ . nalPżvtP~n onrn•rl'' u" A ip łńciTki~h 11 - dla łój :& eh ne po 7 v„ie I< ,..,~M! „:." „;i
autor ja k by pok '1 •nie nam w in0c7p<nie w " k ' '""~ i~tnien ' e ~nh..,•n · ków .
wrzP~'"'"
i p- ·»1 -f-- r,.,"< br.
postrici swegn .intt>r1 r.o l: ut 'r'ł'' ;ippn!urv
n i 0 r-i• 0 ~k ; „;
we· 1 D„brzp uczyniła tódzka • ..,k V"-r ·> r•, to .-,1h~-ia -'" >, ;i -
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wej poprze:& liczni! wystawy dziel artystów-amatorów i konkursy ludowe odkrywa się coraz więcej talentów, ukrytych wśród
ucrokich maa pracujących. Samorodnym artystom usdolnionym w dziedzinie rzeźby i malarstwa - sapewniajq opiekt
i pomoc Pamtwowf! Op1.iska Kultury Plastyc:mf!j.
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wYbrzeża.
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Nie jest to bynajmniej dzieło rąk zawodowego arty1ty. To
rzf!źba, wykonana prze:& robotnika • samouka. W Polsce Ludo-
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Rm:wijające się

coraz bardziej por1y pcl~kle ~ą coraz
Ucmiej odwiedzane przez statki płynące po<'! różnymi h~nde - m8niak::i rń ,vn i ~7
słuq e t~ · rin_tr"? Rnc:i~
k :::i 'ń · ·
l11rł1ł rn cia fmnro7ff''' ::ł 'R"'l ~ 11 r'~"'I-, · · - rń -.u n " 0,1 F ·---~7
;„1< i
r::!.mi. Oto charakterystyczna „kolejka" do portu gdafakiego: \.1"~n;)łc7.eisne~o th'1ipr1 r i'"'gri im ~ "; . . l{i ,., „,.,. wnl~ ·".!. <"' : R 1'=' ; „ „
T" nu• c- 1~; 0~ ·1 • .;. p'""r- ••1 ttr "„~, w h I ie wództ 1'. J C? łó ::! 7.k : m.
oerializ.mu niem.:eckiego, słu- ' P::imflPt r.ork ie1w wvmierz.o . n'.enia
twó r~wśc1 Ch .io.ca'
~ety obce czekają. w „o:ronk.!1" na wjazd do portu,
i

v

\un~

7

„
ł

,•

•

zal „za m~o". A gdzie - PY-j patrzeć raczej akord6w fataliz trzeb&, n tu chodJd ni• o przy kament6w nie pomniejsza. zasa.. wyznania czy rasy! I to ltł.am.
- (nie dostrzegając mili. mu 1 nioprzeciwsta.wi&Jlia. się pa.dkowe ofiary łap&llki ulicz_ dniczej wartości filmu A. For. stwo „Ulica. Graniczna" &kute_
cj!l.llta. żydowskiego, Okła.dają.ce Złu, niż optymizmu i - walki ze nej,. ale o ludzi „wa.lezących za da. Wit.rtoAć ta. tkwi w re'llisty czn ~e zwalcza. i rozbraja przy
cznym obna.!eniu ohydy fa.szy- p .:mocy humanistycznej prawdy:
go pałką małego Dawidka. w:a~ zlem. Zwłaszcza., że obOk bierne waazit i naszą wolnoAć".
człowiek człowiek c1.łow '. ek0Wi jest bradewizy:
Te błędy 1 us•er1U .._)1<1Win..i;, stowsk!.ej
przedsta.wiciela. Judenra.tu, słu- go, szukającego uoieczlrl w Bo_
wilkiem, tem. W oblicru ws::;.nnee;:> me.
jest
niemieckiego komisarza gu Lieberma.na. wJStępujlł w fil były mal.et~ jakieś „na.ds?..1111:0 człowiekOWi
gusa
sz~ętcin, w ogniu W""pólnej wal
makabrycznych za.kład6w T ~ eb. mie jeszcze dwie pOIJtacie zupel
ki rodZi się pomoc braterska, ro
bensa) - „czarne charaktery" nie bezbronne wobec życia, a
sną i hartują się lud·kie chara.k
getta.? A gdzie r63zta mieszkafl grające w „Ulicy Granicznej"
tecy.
ców kamienicy, sąsiadujzir.ej z p~watne role: Dawidek 1 dr. Bia.
Pod wpływem bOh&terskieg~
Gra.niemą? A gdZie pełny prze. łek.
r,lębOko ludJ:ldego pąpku ty_
Błędem filmu jeat takie „&no
krój życiA naszego s okresu oku
da Liebermana, roztapia się na
pacji? A gdzie to, a gdzie tam nimowałć" środOWiska. wapiiera.
wet wsrczepiony przm: ideologię
czynnie mies:akaAc6w
J4Cego
to?
endecko- fa&:ystowską ir.neyae.
Jak Jut u.zn.ac.zyU§my: jeSJl- getta.. Widzimy np. w filmie, ie
mityzm kpt. Wojtana.
cze się ten nie ur~d.Ził, ktoby Dawidek zaOpa.truje się w ty-. .
* •
•
wszystkim dogodził. Nie wa.tne ność i br~ „poza. murami". Ale
Artystycznie „Ulica G-ra.nicZ_
jest W'iłC, że film Forda nie do kto go w ~ żywncść i broA zaA>
ALEKSANDER FORD
na" jest dr;ieJem w całym ina.
godził kilku ma.lkont-entom, wat rr.trnjPf H11ndlar:r.e, robiący inczeniu tego słowa.. Oprac()IWttnie
to&pć!lwórca sce!lariusza - rety- ne jest, że „Ulica Graniczna." terea na. okupacji, czy robotni.
techniczne materiału - d<>sktt„dogod!!ła." naszej ;publl.-czno- aa. orgallizacja. niepodległoacto
$er filmu „['lica Graniczna".
sytua.cja głębOko
nałe, k~~rta.
ści filmowej, że „dog:dziła."- wa.'1 Film tego w 11pos6b ja.sny
przemyślana., postacie filmu m
Prey:ił~ie powiada.: jeszcze . co lstotnlejsze - wymogom pra bynajmniej nie określa Ta.k sa.
rannie zarysowane, &kcenty dra
ktoby wdziwego artyzmu filmowegó. mo budzi za.strzeżenie postać
tię ten n ·e urodził,
przemawiajłC•
matyc~ne silne,
nieznanego mężczyzny, rzucaj4
* • •
wszystkim dogcdził. Przysłowie
do sumienia. i uczuć widza pro_
to stoeuje się do niektórych„. Powyższa uwagi nie oznacsa- cego gr11J1Ąt w · załogę niemiecsto i be:ą>rliredn!o, bez tanich
filmowych. Gdy ją. ii zwarty, artystycznie wyra kiego ckm.u, ostneliwującego
recenzentów
•. sensacyjnych dreszczyk6w' •.
JDia.nowic•e ukazał sit Dieda_ zisty 1 głęboki ideorwo film A. wyj~cia 1 getta.. Odruch rozpa_
Na czoło zespołu a.ktOt11kiego
wno na na.szych ekranach fil:n l'Orda. Jest Wolny cd brak6w i C%J'1 Akt tywiołowego współ„Za wa.mi p6jdą inni.", podn~ili usterek. Sł&bOść „'t",;cy Gra.ni.. c:i;i,ii:ia? A przecież P'Olska lew!. Łapanka uliczna. Hycle ipod znaku iwastyki polują na lud~. jak „Ulicy Granł!cznej" wysuwa. Ilf
W. G<>dik w znakomitej roli
oni za.rzuty przeciw wsp6łauto cznej" 11tanowt jednak nie to, ca spofeczna całkiem planowo i
Ponadto
krawca Liebe......
na thikie swierzeta...
-•- I k ...._ Organi Z()W....,,
ni""""
.....
.._
• -----' ź 9 „pok a.zu j I A m-v",
• . ."""
....._.
w...._.0 ni mvw~
& l I t'lp
r&;oyso&VW&,
6vft& SCellari\\Sza i
A· Bohdliewiczowi, te pokazał ie nie wszystko poka.Zuje jak cję zbro.i ooj pomocy dla wa.lezą wa.nie" wy.}aQliające przynaj- w zdemaskowaniu zła. 1 w prze 'lależdoby wyróżnić J'. Złotntr,.
mniej w speakerce, otwierają. 01· Y~•1jlłcej likwidacji sztur.2. kiego we ~,~z:ijącej 1-reacJt
„za du±o", bo i tajne nau.czan'e ,,należy". Akcent główny, p:>_ cego getta..
„mur6w", z"!:Udowa.nych Dawidka i T. Fijewskiego w · ~
Niewyra~ny chara.kter J)!'eia- cej i za.mykająi:ej „Ullcf Gra... nych
I tajni drukarnię, i przekrój stawiony na. tragicznej p :etaci
prZez ludo-b6jczą teorię hitlery-- li szlachetnego cwaniaka wr::czasów 1Liebermana (Wllpalliala. kreacja. Ol\ . r6wnirż grupka epizodyc7.- niczną".
J>urżuazyJi;.ego domu z
zmu. Kłamstwem jeat, że Indii sza.wskiego - Bronka..
* •
•
nie nkazanY'Ch bojowników wal
Et.
cztcej Warszawy. Domyśla~ się Wytknięcie powyźszych man- dzieli „gra.nica" narodowości,
tajł
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TADEUSl ZELEf\JSKI (BOY)

--------------------------

Balzac przeciw Balzacowi

W ten aposób oglą.da autora
ludzkiej" p. Minie
„Komedili
Bor w ksiflżce „B11Jze.c c<intre
Balzac.". Autorka. stwierdza, że
w literaturz.e francuskiej nie
ma. dotąd krytyki literackieJ &
punktu widzenia marksizmu;
próbuje tedy porzeprowadzi6
Balne• w tym
analizę dzieł
duchu.

Okupacj{I hitlerou.:ska w Polsce. Nikt nie wie „ani dnia, ani got!:siny", kiedy spokój domu zamąci wi:yta ludobójcz:ych „go&ci":
Gestapo lub żandamierii niemieckiej..•
Okupacji 1 rozbraja.nie Niem. ~ktorska. Godika.!) odsuwa. nieców i handel z treuhendera.mt słusznie na. plan dalszy i prze.
1 wymarsz partyzant6w itd. Itp. słania. osobę dzielnego bojowca.
Oi s2.mi recenzenci ma.ją za. żydowskiego, Natana„ W konse
łwia.domy
złe A. Fordcwi, że z kolei w fil kwencji widz mniej
;mie „Ulica. Graniczna"" poka.- i uważny, got6w sit w filmie do
·····················l.!•••111111111111111111tlllflllłlllllltłlllllllllllllłlłlllllllłłlllllllłlłlllllłlllllllllllllltlll
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nie:i 130-lecie urodzin wielkiego pisar:a franciukiego, Balsaca,
twórcy powieści realistycznej, autora wspanialej „Koml!dii
ludzkiej". Pamięci snakomitego powiekiopi$«rsa po.iuącamy
recenzję najwybitniejszego pohkiego „bal:akisty• - dr T. ż._
leńskiego-Boya s książki /!1-- ri.• • '•r p. i. „Balscc pruciw
Balsacowi•.

Punktem wyjścia jest tu -z i spo!ec=ą podszewkę rehgii , \wolucjonittą. mimo woli''. Za.da·
fl':bczy dobrze znanye.h, element. jej a clidarnoś6 z kluami poi<ia dy, które obwieszcr;a, S\ na
społeczny „Komeooi ludzkiej". dajflcymi; związki między re!i_ wskroś reakcyjne. W religii w1.
Balzac pierwszy z powieściopt gią. a. własnością.. Daje filozo_ dzi koniecznoś6 społeczną, hamu
toarzy daje stosunkcm ludzkim fil~ rządu: „Odkąd społoczeń- lee, element porządku, zabezpie
tło społeczne: widzi związki stwa istnieją. rząd był za.ws~ cz<>me klas posi adających, z któ
~raw gospodarC>z:ych ze św a_ 1 nieuehronnie ubezp ieczeniem rymi on, Balzac, się solidaryzu
tem myśli i uczu6, idee wyra. fię bogatyc.h przeciwko ubo_ je. Dostrzega we.dy nowego spo.
st.ające z gruntu materialnego. gim". Widzi i ~~dzi kapitalizm, łeczeństwa, ale rat.u nek widzi je
Dramatyzuje pienią.dz; jego bi- tę ,.naj~mutniPjszą. z atrakcyj''. dynie w ne.wroc.ie W9tecz: motwy i szaleństwa, jego chytro_ Wi d.zi w spo-łeczeństwie grupy; narchia, hiere.rchi1l, pr:ziywilej
ści i UJ.biegi. Ogarnia. całoś6 charakteryzuje ludzi wedle i •h starszeństwa, ogranicu.enie po_
piętno, dzielnośri gruntów, ogranie?.'widzi
tworzącego się współezes!1ego przynależności
życia; be.da puls nienawiści kle. jakie zawód wyciska na jedno. n~e :wolności myśli. ?.foluje ci;:r
St&rClll, stkach, przes}anieją.c zo;oła i.eh pienie, krzywdę, WfZJ'.Sk 1 ale ]~
przewiduje
~owych;
znacz:· ceeby indywiduu.ln.e. Wyczn•w a dyne lekustwo w1dz1 w tym,
miały przyjś6
które
Illie p6foiej. Widzi, pod pozora. ruch bezimiennvch me.~; jedno aby ludowi da6 złudzenia; :-cal
mi haseł woln9'ci, ueisk, które stka. staje iri~ ·d la niego wyra- n.a z~iana ~oli mas wydaje mn
go zuchwalsze natury nie mogą. zem interesów i dążno6eoi maso_ się memożhwa.. Jest głęb<>lum
Możn a oszukać czło. pesymistą. „Ludzkoś6 waha się
<Vytrzyma6; pojmuje 'wia.t jako wvch.
1vielki dramat energii, która. wiek~ ale n ie da. się oszukać nie między złem a dobrem, ale
Baln ezużyta. a.lbo tle zużyta, zwra intere~ów zl>iOroWych" _ 110- między złem a. gorszym".
gpołecze:óstwu. wiada. I w tym jest prekul'!lo_ zac W!id"Zli 'wiat statycznie. jest
Pa, się przeciw
Oaje ipolecznt filozofię zbro- rem Marksa, że bohaterem jego jeszcze z 1'.>Qkolenie. Buffona i
jest epoka. i kla~a. n1;e ziaś je_ jego podziału stworzeń na. stalr
dni.
Mało wierzy i niezmienne klasy, p n dcza~ j!'dy
następ. dnostka. ludzka..
zrozumiał
Dab:ac
przywilejl\w w prz~odek, mczej wictzi ..,. :Marh jest już z epoki Danvi.
zniesienia
,twa
1
na nim w!J)adkowt sił, dajl).rych na i ewolucji gatunków. HaL
wszyetkiego
oparcia
i
7ac nie wiilział ~eszc·zr rohotni.
·1ien i ądzu; walkę interesów, wy się obbiczy6.
Balzac, podobnie jak 1!Rrk~. ka; widzi~ł- jPdvnie rhlopa.. p. a
ścńg ambicji, iparcie jednostek
1 grup społecznych ku górze. gard•z.i crozą. metafizyką.. ~'ilo- gnąrego się zrówDR6 z ~~.en
Był w pewnym sensie prekur~o zo:fi& jego, de.leka od płytkiego cz~ń~twem; gdy_ Mar~_s,. ~VJący
rem „materialistycznego yojmo mateirializmu, zaws 7,e wsputa o ~l'?n:1 .noko!Pnie ~"z m.rJ, w1
.Jak oz1r. JUZ nowe siły 1 nowe
wania. dziejów", ujęte~ potem jPst na rzeczyw :~to ści.
w system naukowy przez MarkRa Marks, rozumiał r.nac.zenie zdn_ drogi.
Rl:rwem, Balzac chciał po.
1 Engelsa, który pisze: „Ba!Zac byczy techniki dla. żyda. „ży
nauczył mnie nawet co się ty_ cie lud7.kie rozszerza się o całą. w~trzyma6 żyo1e, ale życie l:ipiało w nim i tryskało u niego.
czy szcze~ól6w ekon:l!licznych, ~ume O<'lzezęomnPiro cza~u".
I więcej niż ksią,żki ~·szystkkh „Call). wiedzę ~po!eczną. trzeba Chriał hy6 pitmrzem ary~tokrn.
zawodowych histo~Tk6w, ekono hy przrro\J. ć na now r." - powia tycznym, e. stał się pisarzem C:'.:i
mist6w i statystyk6w oWej e. <'le. Balzrc. Jnk później dla mM. On Ram ~ię d7liwił, że ze.
Marksa, t.ak <'Ila Balzaca obRer. cerzy. składający jego utwory,
P~ki".
Ale jeet mtiędzy Mark9em e. wa.rja rzeczywi~toś ci i f ilnzofie. czytają. je z zachwytem, mimo
Balzaciem róimic.a: Balzac pnj opnrta na falttarh 1doln.P ~ą 7.e hvły wymierzone - pr:r.priw
· muje wallrę klas w tym sen~ie, ob .inśnić i pTzoobra.z.i6 budowlf lu r1owi. Żccerzy m 'eli instynkt!
T klr„a pirnują.ca nie om;idi'
że jedna klasa. rhce po prostu spo łerzną..
· t się: wyrz11ła w tym 1'0juszniku
f 'lś l Druga C7ę ś'" k !' ·: ąz'k·1 n r~n· mo
uzyska6
.
. klasy
.
d . przywileje
1
ohroń r ~ .
prze n10 pnnuJ.ą,ceJ, . DI~ za to w z ięte z Zoli: „Jak geniun zhyt niPb ezpieMneiro
1 Ftworz:i•.6 .now;r rnenł z~:c1a i w c zło wieka może iś~ wbrew pne Nif'd:v Balzac nie ir.6'!! sie dO ·
· k a " . -T „ stać do Akademii; nie;dy, mim~
t cg-oz. czł owie
·
rózm s>:ę . zaRadmczo
tvm
. k od k on nniom
d .
;
"far~:,a; ~ .~ teJ o m1.e~neJ on c z ęM &?.cze gólnie mnie z11.;nt c- pragnit'J'I I ambic_ii w tej rni'.!r.>.e
. . nie z - pt~ł pC'sł~m. Kat:itl~;vzm
t . d
d .
ł
repcJ1 dz1eJOW płyną. 1 rnne r :
.
b ć
h i
s wier zpn1a 1 któ
r , wa a, I? vz
b. . · , .
konklnzj-0 au'torki sebod z ą. ~'\' · rego c c at " RZerzyc'C 1P'l\ ,
iezn c„ci.
Balzac rozumie znaczf'rn'e §ro niemal z~:rełnie z p r glądam nn ' Omirf"iJ '-'m:y 3tkie jego utwllry
dowis"ka; widzi zależnoś6 form tw6rrzoM Ral1,ace., kt6rll- w~· ra na. indeksie.
P11r<1doks:v te wynikają. stąd.
obyczajowych od przyczyn ma 7.nłcm niem.z, komentują.c ,irgo
patety utwory. ,.Balzac pncciw Rnl za że g<rnialnr§~ obserwacji i pbs
teri11.lnych; odtwa.n:a cznie lub ironicznie - rałą. norl cowi". Tstotnie, czytająr Ila L tyka ohrazów zasuwają. w rień
budowę i deową. i psych r logir>- z~ ca, raz po raz orJnMi się ;vra ' <'ieolo11: i ę Ralzaca. On mó<Vi •w r
ną, wznoszącą. się na konkret. żenie. że co innego gło si aut "r, je,!\ <'lzirło !fWoje. On prawi sw•
11ym poolo:iu: :i:vr;r iłus7y i ~Pr· a ro innego mówi .ieiro o:drł<l. ie kazanie „w chowa wcze", a
ca. śriśle rnleżne od warunkó-v Kłóci). $'ę; prz;v czym r'zirłn 1.n ilziPło jego hurha r~wolucją. Dr
mechanizm
obłudny
ws:re bije na. głowę auto ra. Bal maskuje
egzntl!ne,ji.
.82.lz.u noka.=.ia aka.rulmiczna. n.li bW.. miWia. llOwiecWAl4. ..z.a władu, eaoi= ooaia.d.u.i&. '08.
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Fabryka w Polsce Ludowej nie jest tylko i jedynie mie1scem
pracy: jest ona również miej.~cem rozrywki i ukolą. W $u:ie·
tlicach fabryc:r.nych wre dr.ii ożywione życie kulturalno-o5wia·
towe, obejmując 3wym zasięgiem u · irk.uą ilośl! uczestników.
W działalności świetlicowej jest położony główny nacisk na
'1pra11:y o.<wiatowe, na organizację kół dokształcających i samokształceniowych, równolegle :r.aś rozwijn $ię_ i rozszerza działalno.~ć artyst,·c:na świetlic. Ztdaszcza młodzież ro/lotnicza gar·
riie si~ ochocz:o do śtt·iPtlit'ow'>'ch ::espolów scenicznych. mu„,..„""o-woloalnvch i lanecznych.„

W&ród u:ielu wielkich i wamych r.ocsnic: Mickiewicsowskie},
Pus:kinou·slciej, Chopinowskiej itd. - mija w tym roku r~

'

HCJNORIUSZ BALZAC
trząsa

strupieszałe

przeżytki,

krzyozy o nowe formy życia dla
nowych energii. C6ż stąd, że
Balzac - polityk jest wrogiem
myśli jako czynnika destrukcji,
k..-0dy jego dzieło jest jednym z
najtęż!fzych łe.dun k6v myśli, ja
pvdloż c no
kie kiedykolwiek
pod budowlę społeczną.I Tę mrśl
stwierdza autorka
Balzaca. Marks pod~jmie. uksiążki jej nowe
porządkuje i wskaże
<lrog:.
Dwoist cM ta tłume.ezy się
Balzaca.
~on i ekąd s>1 mą os<Jhą
Będąc dzieckiem ludu (dzilldek
ir!rn b,vl ('hłopen. i nazywał się
Bal~~a), Balzac wszedł w życie
w dobie, gdy, po upadku Napo
Jeona, reakcja świę c iła. triumf.
Chciał by6 człowil'kil'm wład-ry.
ArystokrRtyczne formy życia,
stare r od,v, wykwintne i dumne
koh:ety, zamki i parki ze Etule
tninn drzewami, wywierały na
niego jako na artystę nieprzepar
ty urok. Obdarzony nicposkrlł.
mioną.

wyobraźnią.,

uwierzył

wreszc. e sam w ~woje arystokra
tyczne porh1ozenie. Ale dzieło
jego wciąż rozsadzało jego ten
r! Pneje i płatało im figle. N1l't
tak jak on nie wy•me;:{Rł ~atyrą.
a rys to krar ji d mies1,cznń~twa,
któr,rch rzekomo bronił. Jak Elu
szme zazna r zn 11utorka książki,
jei!~· ne hL'Z zn•trzeżoń sympaty
C7ne p•·stacie w j r , dziele, to
:•wi rc> pnblikanie z lat. 1830-3·3,
reprrz e ntnj :~r:v me..•:v Ind owe. De
dukcje BRlznca (koukluJuje)
~ą znw!:l"ze gen ialn·e i mówiące
w1edząc o
ssme pr1ez się. „'
tym, chcą.c czy 11•11 chcąc, autor
tego olbrzymiego dzieła n:>Teżnł
do s!lne.1 ra.s y pisarzy rewo!utymi •ł „ w- - . wy
cyjn~h", onwiedzian"11i <J Rnlzecu pnez
Wiktora Hugo, końcu SJ.utorka
IWA-ie WYWOd7 -

•,

Str. Ili

1'r lTt

.
------------------------------------------------------------------------------------------------.........------~-------------------------------------------------

....---..

-...

AK-owcy nie wiedziel

!_7;:.=y~~:~::: Szeregowi
znan.!a świadek Pajor. Pajor

~~~:~~a\:!~~~~!ół~;.t~
nia warszawskiego.
omawiając nastawienie pra
BY, Wydawanej przez Delecaturę w czasie powstania, łwla
dek st:Merdz~, ż.e n~ lamach
tvch p:sm ~JaWlły s1ę rosnące w ostrośc1 ataki przeciwko
Związkowi Raaziecklemu. ·w
a.t?1'aoh tyc~ celował zw~~
'\'RN-owski „R.obotna:k • Polemizow~ła z mm w spokojn~. tome .prasa leW.cowa, od
cmaJąca się od Delegatury,
jak „Robotnik V.: walce" i
,,Trybuna Wolności".
W zakończeniu swych zeznań świadek atv:ierdza, ie
po wybuchu powstania Niemcy tolerowali oddz'.ały AK,
przebywające w lasach. Na te
gdz.ie
Kielecczyzny,
renie
po poprzebywał
świadek
wstaniu, formacje A~ były
tolerowane przez Niemców
na równi z oddziałami NSZ
osławioi:ego „Bohun.a", który
następnie wycofał s.ę wesipół
z ~iemc~i ~rz.ed naporem
wo1 s~ nrdzieckicl;i.
Swiadek c~uie. ja~krawy
w:y-padek i~sp1racJi ~1emieck1eJ W: czas;e ?<JWst~ma, który - .Jak mówi. - me.był odosobmony. Otóz na k1l~a dni
przed k?ńcem pows:tama, do
placów~1 AK w Ale•i ach Uj~zdowsk1ch przybyło kilku me
uzbrojonych żołnierzy . ~ehrmachtu, którz:y urządz:h wespół z powstańcami libację, w
cząsie której wznoszono toa~
ety na cześć braterstwa brom
między AK i Wehrmachtem
w walce przeciw ZSRR. N;:iwet gazety niemieckie, wyda
wane w języku polskim, interesowały ~:ę A~.' P.ropa!?Ując
jednocześn.1e zb~1ze~1e . mię.dz!
AK .i władzan_n memieckuni,
ja~ ~!" w ,.Goncu Częstochow

sk1m , wydawanym przez Pro

p~gan?aabteilung, ~óry ~aw-

n;e p1s~ł o AK. J~J działamach 1 „wspólneJ walce z
ZSRR".
Tcgo rodza~n rolera.ncja W,Y
woły-wała zakłopotanie i zdzi~enie s1rero~kh mas. AK-owc~w. Gdy ~u~ ~ ~iint rozmaw1.?.ło - mowi sw1a.dek - wy
~'ll~w~lo.. si~~ że nie wiedzieli,
co to zńa.c'Zy. S?AJ'Y żołnierz
AI~-owski, eddęty od snbtelnosci politycznych. a raczej
od c:!łej ordynarnej gry „it6ry", !!Qstrzep,~! pewne przejaWY to.lerowl'l"ta okupanta, ale
nie wied:r.!:>ł. eo on.e 07'11S.OZ~,1ą
1 do czego Titnłerza..•ą. Wiedział
tylk~ o ~r~paęandrie antyra,dzieckleJ w oddziałach AK
i wówczn.s Jut ustosunkowa}
11lę d_? niej n-.atywnie - kon
czy sw. PnJm swe ol>Merne
wywody.
Zeznający

następnie

ppłk.

o zdradzieckiej

ion7 dobrowolnie pocz!łł 1kła
da~ zeman!a. Je.t też charak
terystycme - dodaje świadek - t.e Po złożeniu zeznań
odnośnie IWej wspó)pracy .z
Niemcami w o.kreeie pr.zedwo
jennym ł&m Doboszyński wyraził Ilię w ten sposób: „Jettem 12lCZęśliwy, że nareszcie
po tylu latach mogę zrzucić z
&!ebie tę xinorę która dusiła
mnie przez tyle' lat". Odtąd
potoczyły l!!ę zeznania i rozmowy, w toku których Doboszyńsk:l własnoręc7n:le napi8ał
swe zeznania i to z własnej
inicjatywy. O ile w początko

wym okresie wyjaśnienia jego nie miały sensu, o tyle kie
dy począ.ł składać ze.znania
zgodne z prawdą, to -cało
kształt jego wywodów posiadał zwartą całość logiczną.

Ppłk. Humer zwraca uwagę
na fakt że w czasie zeznań w
śled:i:twfe, Doboszyński z wła
snej inicjatywy, żeby lepiej
wyjaśn!ć swoją działalność w
okresie wojennym i po wojnie, sam na początki:.t zawsze
mówił, względnie pisał: „że
by zrorumieć te fakty i moją
działalność w czasie wojny i
po skończeniu wojny, nalety
wróc!ć do czasów przedwojen
nych dlatego, że to wszystko
się łączy i wypływa logicznie".
Gdy oskadony przekonał
się, że jego dr.iałalność zostamówi
ła zdemaskowana przekonywał
ppłk, Humer mnie i mołch przełożonych
że nie warto robić procesu
wyciJlga6 Je«o - jak się wyrażał - brudnych llJ>r&W, któ
ryeh żałuje. Podkreślał ze
spuszczoną głową, że bardzo
są ,one
się ich wstydzi i te
hańbą jego tycia. Są to S>ło
wa Doboszyń-!!kiego, które po
wtarzam dokładnie - zeznał
Doboszyńsk: zaświadek. prQPOnował nawet, że było by
celowe dla organów bezpiego
wykorzystać
czeństwa,
jako tego, kt6ry by wyjechał
zagranicę i tam, działając z
ramienia organów be:iipieczeń
siwa, inspirował po naszej
myśli koła emigracyjne. Dobo
szyńsk: powoływał się przy
tym na swe „doświadczenie"
w tym kierunku. Uważaliśmy
to, oczywiście _ mówi ppłk.
Humer - za prowokację. Była to jedna z całeiw cyklu pro
wokacji, w których tak celuje
Uoboszyńsilti i które ujawnione zostały n& procesie - dodaje śW.adek.
W dalszym ciągu rozprawy
prokurator Zarakowski złożył
wniosek o wł:\czenie do akt
sprawy kilku wydawnictw,
odziałalność
obrarujących
skarżonego w okr("sie przedwojennym i wojennym.
Jednym z tych wydawnictw
jest hitlerowski tygodn!k, za„Antisemitische
tytułowany
który zaWochenschrift",
mieszcza swą op'..nię o emigra
cyjnej prasie polskiej. Cza~o
pismo to pne:im;:iczone wyłącznie dla użytku służbowe
go, ocenia pismo „Je:!tem Polakiem", jako wyraźnie antysemickie.

Humer oświadczył, iż organom śledczym na wiele mlearesztowaniem
pr.ed
si_ęc:v
znany był
Doboszyńsk:ego
fakt jf't;O przyjazdu do kraju
t spotkań z szeregiem osób,
tkwiących w konspiracji w oparc iu o które usiłował zorakcje skierowaną
ganizować
przeciw Polsce Demokratyczmówi
f' <? i. Znana nam była jego działalność
świadek pr1edwoje,..,na , a w szczególności bb·k ie powiązanie z '..nż.
Szurakiem , figurującym od
lat w naszej kartotece, jako
agent niemi<e<:ki i współ;pra
cown'.k hitlerowskiego ·wyw iaclu . S:mralc wraz ze swym
s yn em wsławił s:e za czasów
okupacji udziałem w masowych morderstwach Żydów,
m. in. uczestn i czył w likwida
c.ii getta w ~iedlcach. Kiedy
władze bezpieczeństwa dowie
dz:ał:v sie, że Doboszyński ma
zamiar nawi11zać kontakty z
a więc band'lmi l"śnymi.
przej ś ć

'10

działalności doraź

nie niebezniecznej, położono
kres jego knowaniom, aresztując go 3 lipca 1947 r. w Poznaniu. W pocz11tkowyrn okre
sie śledztwa Doboszyński prze
jawi'łł arogan~ję nie tylko w
stosunku do oficerów śled
C7~' ch i służby więziennej, ale
nawet i do współwięźniów.
W toku śledztwa o s karżony
początkowo odmaw:ał rzeczowych wyjaśnień, później usi:swe czyny,
łował tłumaczyć
lecz w wielu punktach nie po
tra fil dać jasne.i odpowiedzi.
Pon;ew::iż

źródło
temat współ

mieliśmy

wp m 3+f'riaty na
p"a cv Dobosiyń•kicgo z wywiadem niem'P.c:dm, jeszcze
w okresie przedwojennym, po
~tawiliśmy wobec niego to za
.„dnjpnj4 i :w.tAd7 l&D1 oekar-

działalności

swych ,,wodzów••

, k"1emu
• D o b oszyns
• rozprawy przeciw
, . dk ów w 9-tym d 010
. sw1a
D a Isze zeznama

i

ieraz,
N ceni

zachwy
mówimy
sobie: „jak wartko i i.praw_
nie przebiega to przedstavcie
nie" i... z11.glądamy do progra
mu, in:ukajl!C nai:wiFka
reżysere. i jego asystentów.
Gdy po-Oobają nam się de(a często się to
kOa'acje
zdarza. 11.a naszych ~oPnRch)
Otto
szuk!!.m:V ~cen ogra fa:
AxM"' Władysław Daszewksi f
Józef Ra.chwalski f Jerzy Za_
ruba f.
dobrą
kostiumy,
Piękae
ehamkterymeję łą.czymy za_
wsze z o~nbami występują
cych „n• deskach scenicz_
nych" aktorów.
Rzadko - trzeba to przy_
zastanawiamy •;ę
znać
nad tym, że nie tylko reży
ser, scen<>graf i akt-0rzy bio_
rą udział w teatralnym przed
stawieniu, że nie jedynie oni
przyczyniają się do jego ~uk
cesu. Jeż.eli sztuka przebie_
ga „w tempie", wartko i
''°rawnie -ń.aFłnq;a to prze_
ale
c ież n:e tylko reżysera,
i technicznych mi!ltrzów s.cen.iieznyeh, muzyni9tów, .iek..

lll;P.6-..: i

w

tee.tr·ze -

!l:z:tuką.

a. Je.Ili ®?'&W& .ee

W dal1z:rm ciUU prokurator załącza k!lka egr.empl3.rzy
pisma „Jeaitem Polakiem", w
którym m. m. znajduje s'.ę ar
tykuł skierowany przeciwko
Kun~wic:fowej. Redakcja 1
autor tego artykułu byli niezmiernle oburzen! na Kuncewiczową za wstęp do jej noweli, b!orący w obronę napastowanych żydów
w tym samym Ptśmie ukazał się list otwarty do Anton,iego Słonimskiego, naip:.Sany

pl"ZH DobolZYflskieeo, a oma
wlający kwestię masowej ~
m!gracji żydów s Polski.
zacytowane wyjątki z piarna Jeetem Polakiem" ! tygodnfka niemieckiego zbijają
zdecydowanie twiierd~nie oskarronego, jakoby p.smo to
.nie miało tendencj! antyżydowskich.
Prokurator przytacza również wyjątek z artykułu, zainie!lzczonego w piśmie „Jestem Polakiem", w którym od

pienne lą UlnJUty, te wydaw
nictwo to hołduje ideolog'j fa
szyzmu i hitleryzmu,. te pobie
ra fundusze od Hitlera, że
jest piątą kolumną i wobec
tego redaktorzy winni być
zamknięc! w ~boz'!e koncentracyjnym.
Jako ostami dokument prokurator prze~stawia Sądowi
kilka fotografii, .zachowanych
z okresu „marszu na Myślenice". Po obejrzeniu ich oskar
rony rozpoznaje na kilku fo-

:a;~~~;=
Jedna

:ir;

nich

przedstawia

~~ ~~j~~k~: :;ysś~~~~:.

kroczących środkiem ulicy z
wyc!ągn.!ętymi w hitlerowtkim pozdrowieniu rękoma.
Drugie zdjęcie przedstawia
grupę mężczyzn, witający.eh
tym samym gestem, podmesieniem. prawej ręki, kogoś
na pierwszym planie, odwrócon.ego tyłem do. obiekty,~'U,
na)prawdopodobniej oskarwnego Doboszyńskiego.
Wszystkie dokumenty przed
l!lt.awlone pt7.ez prokuratora
orzeczeniem Sądu zostały dołączone do akt st>rawy.
Ro2'Jt)rawa trwa.

20 lat nleu§tanneqo rozwoju

Wielkie miasto na Uralu
Jak z zaniedbanego J~katerynburga
powstał wspaniały ~wierdłowsk

nie liczlłc linii autobu_
Powyeh i trolleybusowych, ląc.!ą
cych centrum miasta. z peryfdriami. Około miliarda. pasaże_
rów przewozi ei~ rocznie, Równieł i liczba eamochodów wzraZwfłsll::U sta usta.wieznj.e,

Swierdłowsk, dawny Jekaterynburg, ma za sobą 225-letnit
przeszłość. Najbardziej znany pisars r&dZiecki, Paweł BaAzow,
jeden z najstarszych mieSzkańc6w Swierdłowska, pi.!lze o wieikich przemianach, zaszłych w tym mieście od czasu rewolucji

długości,

lekarzy itd. Swierdłowsk posiada te.Z filię Akademii Kauk.
Jak wiele innych miast ra·
dzieckich, stał się i Swierdłowsk
ośrodkiem kultury socjalistycznej. Posiada scenę dramatyczn:i.,
operę, operetkę, teatr dla dzieci,
konserwato!ium i filharmonię.

co nas~puje:
wykazują,
działalność
Żywił
oczywiście i teatry amatorakie,
dy przed 60 laty po raz pierw-,k6w przemysłowych
32 domami klubo_
dysponujące
11zy je<? hałem do Jaju.teryn- Radzieckiego,
motna dziś na· wymi. Galeria obrazów, muzea i
Swierdłowslt
że równoezdnie
Oczywiście,
burga, pokryty byłem całkowicie kurzem niebrukowanych u- 7 fabrykami budowano potrzdb_ zwać miastem uniwersyteckim, wystawy miasta Swierdłowska
lic. Po obu stronach ulic cią.g- ue domy mieszkalne, zakładano posiada on bowiem 12 Wyższych wykazują dużą frekwencję.
Tak stał si~ Swietdłowsk a
i k1rnalizację oraz uczelni, w których 11tudiuje
11ęly się ubogie, drewniane dom_ wodociągi
ki i tylko w centrum miasta sta... elektryfikowano miasto. W sta- 14..500 słuchaczy. Tym 11amym małego, prowincjonalnego miakamien- rvm Jekaterynburgu cała komu- miasto posiada licznt inteligen_ steezka z czasów caratu w nieło kilka piętrowych,
Pych budynków, nalcżą.cych do n~kacja miejska składała się. z cję: ponad 2000 profesorów, ok. spełna 20 lat wielkim ośrodkiem
bogatych przemysłowców. Kon· ··38 pojazdów konnych. Obecnie 2000 uczonyc~ i artystów, ~ilka kulturalnym i przemyslowYm
trasty te utrzymały się przez linie tramwajowe liczą 67 km tysięcy inżynierów, techmków, Zwią.zku Radzieckiego.
długie lata. Bogaci dbali tylko -----=-----=---------------- -------------październikowej,

G

~rrł:0~~=8e:~e~n:c:i:e:a::~ Rozmach życi· a

rynburga nie mogło pomieści6
wszystkich dzieci, obowiązanych
do pobierania nauki, a gimnazjum dostępne było tylko dla bogatych. Skutek był taki, że
znaczna. część ludnośct nie u..
miała a.ni czytać, &ni pisa.ć. Zauważyłem przy tym pośród robot
ników i rzemieślników wielu
zde>lnych ludzi.
Nigdzie na świecie nie potr!l..
Eiono robić takiego żelaza, jak
na Uralu. Już przed 100 laty
miały metale Uralu niesłychany
popyt w Europie i Ameryce, a
wyroby naReych szlifierzy kamieni szlachetnych znane są na
całym świecie. Brak jednak wyk!ztałeenia był poważną. prze_
szkodą do pełnego zużytkowania
uzdoluień miejscowej ludności.
Rażące kontra.sty Jekaterynburga poczęły stopniowo znikać
dopiero po usta.nowieniu ustroju
radzieckiego, Od tej pory miasto, nazwane o~tatnio od wybit._
Pego hcihzewickiego męża stanu,
Swierdłowskien:i,
Swi<'rdłowa vrz:vbrało charakter prawdziwej
f; tolicy Uralu. Za czasów pierwszych pięciolatek, Swierdlowsk
wyglądał, jak jeden wielki plac
budowlany. Bezustannie powsta...
wały tam nowe fabryki.
Wystarczy powiedzieć, że w
ciągu lO_eiu lat produkcja prze·
podniosła się
my~łowa. miasta
62-krotnie. Swierdłowsk stał się
jednym z największych ośrodniczna wywołuj~ szmer podzi
wu - „splendor" spływa nie
na scen ci grafa, lecz i
t~·Jko
na tych, którzy pomogli mu
pia_
urealnić jego kon cepc ,ję
modelat crów, dekostyczną:
rat'1rów, tapicerów, malarzy,
stolarzy, i td. Jeśli przypada
j~ nam do gilstu kostiumy i
charalcteryzacja artystów
pomyślny, że wpływ na ten
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mioletni, tak, że korzysta z nich
młodzież do !Lej klasy liceal.
nej. Ma to na celu umuzykalnie·
nie najszerszych warstw mł~
dzieży. IIogć dzieci przewijają.
cych się co rok przez sale kon.
ce,rtowe, 11tale wzrasta. W 19i5
roku na 51 koncertach obecny·:h
było 29 tysięcy dzieci, w l!J±tl na 156 kuncerta~h - 13i tysię_
cy dzieci, w 1947 r. na 18ll -·
184 tys. i;lzieci, w roku 1948 1.:a 218 - około 200 tys. dzi.ici,
w 1949 roku przewidzianych ,jc,;t
232 koucerty i ilość dzieci roa
nich powyżej 200 tysięcy.

I

sw.
Wvdział

Kultury i Sztuki Zarząd~ Miej~kiego nie szczęrlzil
pracy i wy!'>iłków dla podnie.;ienia poziomu kulturalnego i rozwoju placówek kulturalnych w
naszym mieście . Dziś, po pię
dzialalno~.· i
jego
cioletniej
możemy śmiało, .;.e
•t1vierdzić
J~ódź stanęła na jednym z pier·
wszysrh m; ejsc w Polsce, jak'>
o tl„oiłt'i' ż.l' ci a kulturalnego.
Uru chomione zoRtnly czti" y
muzea, a j cd ''> z nich - Muzeum Sztuki, j cRt b o dajże prww Pol~ce. Poza ty.u
cu,ią.cym
odbudowano Filharmonię, zorga·
le zwracać uwagi. W Polsce
Ludowej nie ma pojęcia „~za
rego szłowieka.
Trud pracy nie jest dzjś
„b&zimienny''. O trudz ,e tym
głofoo i z najwyższym uzna
niem mówi się i pisze, trud
ten się na.gradza i składa mu
lrię publiczny hołd.
Wyrazem tego hołdu byr11.
jubileu_
właśnie uroezystcM

łł~ezwykła uroczystość wTeatrze

W.P.

Jubileusz „ludzi zza kulis"
sukces mają teatralne kra w_
cowe, rekwizytorki, fryzje_
rzy, charakteryzatorzy i tp.
Za dawnych „dobrych" lat,
- między
przedwojennych
wojennych, w Polsce endecko
siana.cyjnej, nie zwracano u_
wagi na sztab techniczny te_
pracownik
atru. Teatralny
terhn1ezny był tzw. „szarym
l'ie figurovcał
cz~owiekicm":
nie fig·1 rował
w programó.~ je.ko
w życiu społecznym,
ktoś, o kim warto mów:6, na
ltt6rerco pra.ee warlo w orcó·

W lodzi
kulturalnego
• I k"
K

wym•k•I prac

szowa Pracowników 'l'echn1cz
nych Pań~tw. Teatrów WP.
ta odsłoniła 15
Uroczystość
weteranów „cichej" pracy re_
atralnej, 15 ,;anon imów", któ
rzy w jednym szeregu z rezy
serami.li a.ktorami o gło§nych
nazwiskach przez długie lata
byli współtwórcami licznvcn
sukcesów p r l•kie.i seeny. R P
rownik modelatorni, J. Ciu
nowic z, !'7.a.tniarka. L. Dzwu_
nie.rek, fryzjer teatralny S.
Falenciak, mistrz eh&ra:kitery_
z.a.cli. 8. Galczewski. bry,lia._

'

vizowano Ośrodek Propagantly
i::ztuki, dwa ośrodki muzyczae
dla zdolnej młodzieży robotmczc>j. - \Yydział Kultury j Sztu_
ki ćzuwa nad wszystkimi impre.
rnmi artystycznymi w Lodzi i
działalnośeii}

zespołów

świet.lL

cowych.
Poważne osil!gnięcie stanowi
zorganizowanie, już od pier\V·
s;.ych lat powoj€Jlnych, koncertów dla młodzieży szkolnnj.
\Vszvstkie dzieci od 5 klasy szk»
ly podo,tawowej uczęszczają a z
w miesią.cn na te koncerty. K ;m.
certy są powiązane w cykl sieu-

Clier_maszynista, K. Janow_
ski, tapicer-dekorator, A. Ka
miński, szatniarka A. Kc1U_
J.
rekw izytorka
pińska,
Kwiatkowska, administrator
A. :Mycielski, mistrz scenlcz_
ny, S. Olczyk, ma.o,zyn~ści: T.
Plamiński i E. Ressau, mistrz
malarski H. Rachalewski, elektryk_„rświetleniow 1 ec" Z.
Szadkowski i mistrz kraw!ec
to lu_
ki W. Wiśniewski dzie, z których każdy owncnie pracował za kulisami te_
atrów polFkich od 25 do 40
przeszło lat.
Serdeczne życzenia złożył
jubilatom - ni.
zasłużonym
uroe zvstości w dn. 1 bm. - w'
cemiii:. Kult. i Sztuki tow . W.
!'lokorski i przew. MRC\ t • w.
E. Andrzejalt, dziękował im
za ich trud i pracę dyr. tow.
L. Schiller, k{}led.z:v-artyści,
przedstawiciele Zw. Zaw. itd.
Całe

i!ip ołeczeństwo

łódzkie

które wdzięcznym sercem n.
ceni długoletni, „anonimciw:v'·
,;ludzi z za kulis":
IV~'siłek
winszuje jubilatom dal~7_vrh
owocnych lat pracy w sln7._
l>i'6 pol&k.iego teatru, w służ
bie - goo,ill.lia~ kultu_

rr

ł
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PROMOCJA SŁUCHACZY
UNIWERSYTETU
MARKSIZMU-LENINIZMU
W Leningrarlzie odbyła się
promocja smchaczy wieczorowa_
go uniwersytetu .marksizmu.te.
ninizmu przy leningradzkim komitecie mieJskim WKP (b). uniwersytet ukoń c zyło ponad :&
ty!liące osób. Na drugi rok sturliów przeszło 3.500 osób.
Egzaminy końcowe wykazały,
iż Młuchacze posiadają poważny

zasób wiadomości z histol'ii
WKP (b) i historii narodów
politycznej,
ZSRR, ekonomii
materializmu historycznego i
dialektycznego. Ponad !JO pro_
cent słuchaczy uzyskało na egzaminach bardzo dobre oceny.
uniwersy.
Wśród absolwentów
te1 u zna,idują się liczni działa~
cze partyjni i gospodarczy, praco,vniry inży'nicryjno_ technicz.
rii oraz uczeni.

*

452.000 KM BEZ REMONTU

KAPITALNEGO
Szofer R. Nawrocki, od jeC!e1;astu lat prowadzi samoch6·l
wyprodukowany
m~żarowy,
,•rzC'z jarosławską. tabrykę sa1uo
c·hodów. \V ciągu tegu czasu
'a11'1'01.:ki stał się ~łynny 'łf' ca_
l~ m Związku Radzieckim, gdyż
przeJccbal na swojej maszynie
15ll.000 km, nie oddając jej ani
razu do remontu. Dzięki staran·
uemu obchodzeniu się z samo.
chodem N a "' rocki zaiiszczęd.zil
ponad I OO ty~ięcy rubli.
N'a tra sach samochodowych:
we wsLhodniej Syberii dziesiąt..
ki szoferów wspólzawodniczt Q
jak najdłuższe ltnreowanie ea.
mochodu bu remontu.

/
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Kronika Pabianic 5 tysięcy
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dz"eci na koloniach letnich

Akcja wczasów letnich I w odpowiednim czasie fundla młodzieży jest w pel- dusze przeznaczone na aknym toku. Dotychczas zorga cję letnią clla młodzieży.
nizowanych zostało 11 punk Również i Związki Zawotów kolonijnych. Punkty te dowe powinny przyśpieszyć
organizowane są w n:ektó- sprawę ustalan:a odpłatno-

sci za udział w wczasach
dla swoich członków. Przyczyniło by się to w ogromnym stopniu do usprawnienia całej akcji. Udział spow organizowałeczeństwa

niu wczasów jest pokaźny.
Zbiórka uliczna na wczasy
jaka została w ostatnich
dniach przeprowadzona w
Pabianicach dała w sumie
około 100 tysięcy zł.

rych wypadkach przez za- -..------------~--------------------------------~------------------~
pracy przy współudziale Inspektoratu Szkolnego, niektóre zaś InspektoW szkołach
rat organizuje we własnym
zakresie. W dniu wczorajW szkołach dla dorosłych' szkoły .i każdemu z nich ja-13 wystąpiły ze śpiewem i 1e
szym otwarty został punkt
kolonij11y w Hucie Dlutow- rok szkolny został zakończo . ko przodownikowi pracy cytacjami zespołowymi. PoKOMU WINSZUJEMY
'>kiej. Spędzą tam wczasy ny 25 czerwca 1949 r. ,wręczył nagrody książko- mimo, że w programach
Niedziela, dnia 3 lipca
dzieci pracowników fabryk'. Punktualnie o godz. 18 ze- we. Z kolei wystąpił przed- szkół wieczorowych nie ma
1949 r.
Chemicznej i Pabianickiej brała się młodzież i rodzice stawicie1 młodzieży i w pro śpiewu, to co usłyszeliśmy
1
Dziś: Marka
Fabryki Papieru. Na pierw- w sali gimnastycznej szk. stych a serdecznych sła- było godne uznania. Jeżeli
szy turnus wyjechały dziew Nr. 1, pięknie udekorowa- wach pożegnał grono nau- ktoś kocha śpiew i lubi śpie
to zawsze znajdzie
częta. W drugim natomiast nej czerwienią, portretami czycielskie i pozostałych ko wać,
WA!NIEJSZE TELEFONY
czas, aby młodzież zachę
turnusie w Hucie Dłutow- dostojników państwowych i legów.
Itru Potarna - O
W części artystycznej wy c~c i nauczyć ~ajlepszych
:::kiej będą mieszkali chłop- p ionierów ruchu socjalistyXomtsartat M. o. - 63
cy. Pozostałe kolonie otwar- cznego. Do zebranej młodzi€ stąpiły młodzieżowe zespoły piosenek. Do takich nauczy;~~~d&..Ml~J 8 ~ - 66
cieli należy p. Morawska.
Pogotowie l'h. Społecznej _ IO te zostaną w dniu 4 lipca. ży kończącej szkołę przemó świetlicowe.
Recytacje zespołowe to
Pierwszą część występów,
miedzy irmymi w Drzewoci wił kierownik jednej ze
Dworzec- Kolejowy - 91
ob. w wyk. Szkoły Nr 2 poświę specjalność szkoły Nr. 1. Na
wieczorowych
nach, Dłutowie, Dobroniu, szkół
Telegraf - 213
Ruścu, Teodorach, Pioruno- Śmiałkowski Henryk, stwier cono 150-tej rocznicy uro- zakończenie odtańczyła mło
P7.PR - 4
wie. Dla dzieci pochodzą- dzaj ąc, że młodzież w tych dzin M i ck i~ w i c z a. J ~- dzież z dużą werwą krakoPZPB - 2S
Z•rz•d Mi~j~kl ZMP - ł!!I. cych z powiatu łaski.eqo wy szkołach godnie przygotowu dna z uczenmc prze.dstaw1- wiaka.
Ogólny śpiew zakończył
typowan:v . ~-t:ił ofrodek ko je s· ę do życia w Polsce so- ła zebranym życiorys m1Nr 14'.~
· recy t owa- uroczys t oś'c.
K:inienda ,Siu i by Pol~~f'"
1onijny w Widawie. 1\Ho- cja l istyczneJ.· Zmienione po s t rza, a na~ t ępme
Po akademii nauczycielw wojnie warunki życia tak no ąolowo l zespołowo utwo
zorganizowana
dzież
tel 01 6. - o rów- pod względem gospodar- ry poęty. Wiersz do „Przy- stwo urządziło młodzieży
Farcer~twa
Związku
N A
&
1
K: 0 R botn"k" w"<"ś iet' i. nież wyje~d?a w tvch dniach czym jak politycznym i spo jaciół Moskali" zakończył występującej ze szkoły, zabawę taneczną oraz wspólfilminpt. "„{li,ze; Nawoi" w-dla ;ia wczasy. Młodzież ż~ńs~a łecznym nakładają specjal- występ.
Następnie szkoły Nr. 1 i ną kolację.
i męska z hufca pab1amc- ne obowiązki na nauczyciem!odzieży dozwo1 ny.
kieczo w:--•jeżdża na obóz har li, ażeby młodzież jak naj.
. "
.
. Kino „Poloma wyś~ietl~ cerski w poniedziałek 4 wszechstronniej do życia Nasi knrPSTJnndenci piszq
film prod. amerykansk•eJ b rn O"ółem blisko 5.000 przygotować. Następnie ob. ----------------""--...:;
wykonał
pt. „Kulisy '1:7i~lkiej Rewii". d~ieci. wyjedzie w r. b. z Smiałowski nakreślił krótki Oddział
Dla młodziezy dozwolony Pab; anie i powiatu łaskiego zarys, jak rozwijało się żyna kolonie i obozowiska. Pi cie szkolne młodzieży w po
od lat 17.
sząc o koloniach należy szczególnych szkołach, oraz
-<>-Oddzial l4-l 5 PZPB mieści pracuje siłą.. n~p~d~ ~lektrycz_
Red::.kc~a „Głosu Pabia wspomnieć również o stro- jak'.e istnieją organizacje m1
się w dwóch budynkach, Maj. nego z s.ec1 mieJskieJ.
ł
k
.
.
ł
k
.
t
ó
·
C
··
A
„
.
m o- duj'łcych się przy ul, Bohate_ Oddział 15 był pierwszym,
rm.11 zenvoneJ 19 nie organizacyJ·neJ· wczas w ereme sz o y i Ja
nic : ·
kt6 ry przesze dl na pro du kr.Ję
letni"ch. Dla usprawni"enia dzież w nich pracuJ'e. Na za rów i Narutowicza.
t11l. 287.
wielowarsztatow'ł i od J")ku
Godziny przyjęć interesan tej akcji zakłady przemysło kończenie - wymienił naj~ całkowic1·e •y
prowadzenie 19 -%'7 pracuJ·e
i
Kierowanie
·•
·
znajdującego się w 2
z k a7.· rl.• eJ· Oddziału,
wyk orzys t ywa ć l epszych uczmow
we powmny
tó w · 11 - 1„„„ 1· 16 -18
odrębnych budynka!łi., oddzie- stemem czwórkowym. . .
!onych od eiebie ul :cą. i prze_ Wpłyn~ło .to bez W'łtp1ema '!"
strzenil} kilkuset metrów - 11ta ogromneJ .mierze na wykon.anie
nowi niemałe utrudnienie dla P:~edter~rnowego planu produk
~
p6łror7e br.
CJl z~ p1~rws'Ze .
kierownika.
Plan il o ściowy wykonany został
.
.
.
czerwca.
Odd1.iał l~_llS me. tylko. J~d- już g
Jednoczdn;e ze wzrostem u. \ wa obecn~e o~re1 wyt?ż?nej\{>Otrze~o;o:aniom wan_z taty TOR na~ stara ~ię być Jllk na;r:nę- Oddział l•LllS pracuje równo_
miernie, z jednakowym wys'ła~e. w m1ar1
przcm.1",low;enia nnnego kra.iu ' rr.acy. "yY okres1~ przed z~1~a- w na~b~izszym cz-asie v.oran~ ceJ ·1~amt'.z1elny,
1
1 1;n~ 0 <_ ki_elll: i natężeniem. Przeciętn!,
1
z,r'ęk~~lł się zap-0trzehowanio m 1 z wielu okolicznych mieJ~Co powaz~1e rozbu.dowane. M ędz~ ~oz 1 wo ~ po~aga
zostalv do innvm1 na komec-zność pow1ęk_ zia om. czy 9 w pos aci S'Tlu nnes1ęczny procent wykonania
wości dQ~ta.rczone
.
h .
na sprzt. 01 ~ amczny ~h~a-:- warntató"w różnego rodzaju ma ~ze~ia. dotychczasowyrh budyn- cis. os~ów i k.r~chm~l;,nia. ich, planu wynosi 113 do 114 proe.
prze_ Pracownicy Oddziału starają
szy~ ro mc1yr . na ws.1. . op1 gzyny rolni~ze celPm prz~pr wa ków wpływa. fakt, że wkrótce cz.v tez „~ypoz.' czan1a
się nie tylko o wykonanie pla.
bowif'm w pełni rozumJe 1 d'lee dzenia kon·eczn>ch rem'lntów. warsztatv okręgowe przenies;o_ wlE1kaczy 1 przykręcaczy.
Oddział 14.15 prsiada dobrze nJ pod względem ilościowym.
n'a warttlśl' uż ..wnnia nowoczes z Państwowvrh Gospod11r;;tw ne zosta~ą. całkowicie do Pabia
nych narzęrłzi przy obróbce zie Rolnych i Spółdzielni Ram1ip-0. nic. W zwi'łzku z tym już obec zorganizowany dział przygoto- ale i jakościowym. Przec·ętny
m;. Wzmożenie zwiększonej pro moey Chłopskiej dckonano re_ nie zapl11nowana. zo~tllła. budo_ wawezy: przewijalnię, cewiarnię procent wykcnani& primy w
br. wynosi
dukcji w gosnod-arstwach r„1- montn 16 lokomobil parowych we. nowych warsztf\tów i maga snowialnię (zespowołe i konu_ J'.o•~TW1Jzym półroczu
.,.,
· oraz 2 tk n1- 18 proc.
· pa 1tOwe ) kToc h ma 1mę
· dług ·m ezas1e
,.
i{aj 1epsze wyniki "
powszechnvm i 4 silników spal' nowych. Pn7n 7.yn ów. w nie
nych jeRt d'zi ~iaj
W!lgę tym TOR przeprowad·za repe- bianieki TOR ~tanie się dużym nie. Posiada własny napęd me produkcji wykazał ma.j. Wyko_
J;tóre..,o
obowiązkiem
6
rację drobniejszych maFzyn i ośrodkiem, przeznaczonym do ch.aniczny (2 lokomobile) <>raz nnno wówczas 85 proe. prim.y.
'
Tkalnia Oddziału 14·15 wy.
narzędzi rnlniczych z okolicz_ dokonywani& wszelkich repera- włll!!tlle światło elektryczne.
w~zyscy rozumieją..
eJi i remontów ma~zyn rolni. Ze wz;ględu na sr;eroko !lakro rabie. flanele, drelichy ~„tyny
Pnhianicki Oddział Technicz. nych gosnodarstw chłopskicli..
joni} akcję „O" latem Oddział oraz płótno szerokie i' W'łslde.
Przy okazji należy stwier_ czyeh całego okręgu.
n"j Ob>łngi Rolnictwa. przeży_
że niezrozumiałym • t a j < ! - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - dzić,
GMl8
WOi"!lJUU'!!
kłady

roku szkolnego

Zakończente

podstawowych dla doroslycb

12

plan
14-15
pófrOCZDY 9-go czerwca
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Pabi2n"!cki
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oddział
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o z-b u d o w u i e

\V p1Uek mo OGVklawy
Jerzy Słabiak, lat 37, pra
cownik Zjednoczenia Ener. d
t
ge ycznego, Ja ąc motocyklem z Łasku do Pabianic
pod Dobroniem
zauważył
wóz. Wskutek nagłego za-

!~ęktdoże o~:io:zy~~"'to!;:~
;ii~
już maszyn. Na pnykład o§rod
ki

maszynowe

w

miej!ICowo_

gradobiC.13
Jpl· d011.ft 01· 0c1· kieską
cu_
'f
I[_·
0frz'7mUją

Tegoroczne burze gradowe
st>Qwodowaly znaczne szkody
w ziemiopłodach w wielu oko
!:cach Polski. Dzięki jednak
powszechnemu ubezpieczeniu.
.
k'
ja ,e istniej~ w bieżącym ro8
WOJewództwach: kieku v:'
łódzkim
leck1m
ń
ta k "' rzeszow•
k"
\,im, ś~~ ws im. po~a
s .m. . ąs m, warszaws im
głda ńsktiml · obejmudjącycth ok'>!m n · go""'
o
~„~ ars w r•l
n:vch - Pow!!zechnv Z:ikład
Ubezp!eczeń Wzajemnych wy
płaca rolnikom odszkodowah
d
cl
P 0 we•achnemu
n:!a
1ÓlV
"rll1h1L
•"' nem na· S''"lr
u be zp1·e ..,=
•
·
·"
•L
"''
czenłu podlegają: tyto. pszenica, jęczmień 1 owies, ~nne
za Ś z Iem Iop ł od v· ro1n i cyd 7bg ł asza l a d o u b ezpieczenia 0 roPrzed kilku tygodniami jej że w hollu dworcowym na walnie.
den z czytelników Głosu pi- wproc;t wejścia umieszczony O . potrzeb~e tego ub~ZiP~.ena1lep1el
świadczy
sa_ł Q potrzebie uruchomie- zostql duży zegar wskazują- c„.ema
ma na dworcu kolejowym cy cl ')l~Jadnie czas. Jest to bieg opadów gradowych w i:na
drugiej kasy biletowej. , A- wielka wygoda dla pasaże- ju i czerwcu rb. ypalna w10sna ze skłonnością do burz,
.
b
D ·t h
.
h
dl ·b
pel nie orz
ow1em oraz nagłe zmiany tPmper:io yc czas
ez ee a. row.
. esze
Naczelmk dworca ob. ~ed- zegar był umieszczony je- tury wywołały cięst~ opady
na~ek, sprawę I?owyzszą dynie na peronie, a tym sa- gradowe o dużej intensywnowz1ął do serca, umiał pr~e- mym na miejscu niedostęp- ści ! szerokim zasie1?u Opady
niemal
dotkn~ły
konać swe władze przełozo- nym dla publiczności prze- gradowe
wszy5tkie tereny, a szczególt 'd
j
.
ne, uzyskując jednocześnie b
potrzebne kredyty na urzą- ywaJą~e wewną rz wor- nie województwa: kieleck!e,
. gdańsk!e, ooz.n3:ńc;k!e 1 rzedzenie drugiej kasy bileto- ca.
Wsk_azanym byłoby umie szowsk1e .. W wielu wypadwej. Wspomniana kasa jest
iuż czynna i otwierana by- szczenie w hollu pod zega- ka~~ zboza :rostały. tak dal~<'~
wa w wypadkach wzmoże- rem dużej tablicy z rozkła- zjeni-._zaczon„e., ze rtolmcy „mus:f'l•
„ oreo.:: zas osowac upr;i.
.
neą;o ruch_u pasazer6w: , dem pociągów przychodzą- wę zamienna Ino. 2 r.vke.. późno 7.i„m.ni2tr1\
Trzeba 1eszcze nadmienić, cych i odchodzacvch.

łłowa

kasa biletowa na dworcu

~

~

~ciach Buczek, Wygiełzów, Ba_

mcz. Zapolic przywiozły w okrP~ie wio~ennym do warl!IZtatu
TOR.u maszyny jak snopowi~zalki, iniwiArki i kosfarki. Do
tej pory jednak ni~t nie zaintere•ował 11ę ~~b1.or.em tyrh
h3mowania, wyrzucony zo- mR.Szvn, a przeciez Zll1W11. rozpo
stał z motocyklu na kamie- czynajl} &i.ę ju* za kilka dni.
Po .okresie żniw następnymi
nie przydrożne, dozna1'a.c nracarni rolnymi na wsiach bę_
p~kniQcia czaszki. Przewie dą. omłoty i rrbot,r je~·enne.
oddział
dotvchell&s
ziony do szpitala w Pabia- Również
TOR.p w Pabi11nicach "'rzygo"
nicach :z:marł, nie odzyskaw towuje odpowiednie muz:yny
·~
Aby podoła~ w>Lrastłlją ·
szy przytomności.
11
_ _z_
------------------·--------·--c:rm

5 I• "

i

2

zaliczki

'
PZUW w celu szybkiej likwidacji szkód zmobilizował
około 1.000 I:kW:datorów spo
śród swych pracowników stałych I sezonowych, którzy
przeszli uprzedn!o soecjalne
przeszkolenie w tym kierunku.
Szkf)dv. wyrządzone przez
gra d Wf' WC7esnym okresie, zo
stały zlikwidowane ~ roln'cy.
którzy mu~leli wskutek znisz
czeń zaorać pola i na nowo je
„ otrzymali zallcz!-ć
uprawiao.::,
wysokoś~ od 10.000 w
20 OOO zł na kaidy zniszczony
hektar 7.lem!opłodów. W ten
sposób Zakład umożliwił rolnlkom zasto!!owan:e uprawy
na polach •n1·sz-n
•amlAnnej
„
""
~
lub sanych. nabycie •'.arna
~
Likwidacja
dzeniaków Itp.
szkód pófo!ejszych jest w peł
nvm toku.
LI.A'

Na tle tegorocznych zn:szspowodowanych przez
grad. uwidacznia się celowość
powszechnego ubezp'.eczenia
plonów od gradobicia i sh1sz.nego postę0<>wania Wojewódz
kich Rad NarodowYch. które
wprowapodjęły uchwały
dzen!u tego uberpieczenla na
ich terenach. Ubezoieczen:e
to, dzięki swojej powszechno~c!, jest bardi:o dogodne dla
rolników, Il składka jest stosunkowo niska i waha się w
zależnoś~ od położen!a gnspo
darstwa na teren1·e Polsk' w
granicach od !5 do 9 zł J od
sumy ubezpieczenia.
1000 d
RoIni cy otrzymują pełne odsz k od owanie za żniszt'i:onP- plo
ny według cen t>łaconvch za
zbo7.e przez ~póldzieln!e roln!cze.

Uwaga,
członkinie Ligi Kobiet!
W dniu 4 bm. odbędz i e
zebranie członkiń Koła
Terenowego (członkiń nie
w zakładach
pracujących
pracy) o godz. 18-ej w loka
lu Ligi Kobiet, przy ul.
Gwardii Ludowej 3 (dawniej Rocha).
Ze względu na ważność
omawianych zagadnień pro
simy o liczne i punktualne
przybycie.
się

Zarząd Koła

--:o:--

dla 100 dzreci
Na łamach naszego pisma
niejednokrotnie poruszana
była sprawa zwiększenia ilo
ści żłobków dla dzieci. Wska
zywaliśmy nawet nienależy
cie wykorzystany b. pałac
Preisa przy ul. Moniuszki.
Obecnie Zarządowi Miejskiemu udało się uzyskać w
śródmieśc i u d-0ść obszerny
budy\lek, w którym urządzo
ny będzie żłobek dla 100 dzie
ci.
Zarząd Miejski posiada
już część potrzebnego umeblowania, toteż na otwarcie
żłobka nie potrzeba będzie
długo czekać.

Wędrówka
po wo· ewództwie
BRZEZINY
Zakończona tu została ak

cja przedwyborc~a w związ
}m z wyborami nowych

władz Gminnych SpółdzielSamopomocy
n 1· Zwi'.ązku
.
Chłopskie]. .
Na terenie cał".!~O powiatu WY. bory przeprowadzone
•
zostaną w dniu dzisieJszym.
KOLUS~!{J

Zarząd MieJ'ski w Koluszkach przystąpił do wymiany
nawierzchni ulicy 3-p,o Maja, gdzie w miejsce dotvchczasowych „ko~ich lb:'>w"
ko.st ka
położona zostanie
.
brukowa. Obecnie prnwadz.one są prace na odci11ku
uhcy pomiędzy Brzezińską
a Staszica.

STRYKÓW
Strykowie został zorga
nizowany kurs radiofoni.zacyjny, w którym wz· ęło udział 46 chłopców. członków ZMP ZHP i SP
Po zapdznani~ się ; zasaW

~:~~~tec;:i~;dio~::~
!~:~ziczynny
udział

mą

W pracach związanych z radiofo:iizacją wsi.

czeń.

Gł.OS
Komlt~tu
t.ódzktego
orcao
WoJewódzkl•go Komitetu
I
~JedOOl'ZODeJ ParU1
Pol•kleJ
RohntnlczeJ
RedaguJe:
Kolegluu. RedAkcy1ne.
Wydawca: RSW .,Prasa".
\O•,., Rertakc,I: Lódż. Piotrkowska 18, Ul p.
1>ru1<.:
Zakład7 Granr7.n„ R. S. W
"Pra~a"' ŁOdł, Ul. 2wtrld ll

o

CENNlk Ofa,OS'l.11'.N
w dzifmnilm ,Ht,mi PABIANIC"

Za jednostkę oblic~mową dla ogłoszefl wym.iarowyrb przyjęto 1 mm przei ~zerokość 1 ta.mu (szpalty)
·
W tekście I ze tElkSf P.m - 6 łamflw oo 415 mm.
0i?łoszeni8 drobnP lłi-zv me za !Iłowo
Za tekstE>m Nekrologi
Wielkość ogłoszeń
Orobne
TO
70
1 do 100 mm
o<l
~o u
110
110
od 101 do 200 mm
rno
160
id 201 do 300 mm

200
200
300 mm
tabelaryr.zne, blianse I komol.llowane o
1OO oroe 1rotej.
Ogłoszenia w n~erach niedz:lelnvcb I 6wi4tecznycll
o 50 oroc. dro~ei
nowvżeJ

Ogłoszenia

„

•.

żłobek

Nkróice powstzme

łf!l.

IOl-fl.

'~daktor

retdony:

naC'?elny:

Zasteoca red. n~ez.
'ekretarz Odpowteda.
Sekretarl•t n~ńlll)':
.IP-11>.
'"lzlał partyjny

Dr.lał

I
J

ltoresponde~~:;·

I eblop.
robo1nJczycb
redaktorów
~kich or82

118-1<
1111-oi
218 23

m-t~
254-~

11

~net
Dział

łctennycb:

21ł-f2

Dział

t»·~nomtczny:

m-211

llł-11
mutaeJl:
Dział ml„ Pk; I 1port.: 26ł-ll
wewn. 9 l U

Dział rolny: wewn. I - lM-21
Redal ·c1a nocna: 112-11: 1541-81
Kolp0rtat:
t.iid!, Ptot'Wl...wslta 10, teL m-:z:i
Admlnl~tra~
n!llr„?eń1
ł.Mt. Plntrkl'\w~1<1 !l!I.

F)zl•ł

l60-ł2

IU-llO
tel. 111-50

ZGUBIONO legit ZMP na nazBerzyński Zdzisław, P;i-

wisko

bi~l"ice

168-k

ZGUBIONO kartę rejestracyjną

!Ja nazwisko
Pabianice.

W-4Cler

Stefania

~67-k

Str. b

l'fr ITIJ

~-----------------------------------------------------------------~--------------------_;.~.-..-

PA ŃSI WOW Y

TEA1R
W OJSKA POLSKIEGO
w Łodzi, ul Jaracza 27
Dziś o godz. 19.15 widowisko
śpiewno - tane=e „Kram 1
piosenk a mi" .
Wszystkie bilety sprzedane
passepartout nieważne.
TEATR KAMERALNY
DOMU ŻOŁNIERZA
ł,ó:Jź Da s zyńskiego 34
Dz iś o godz. 19.15 premiera
k o:u~di i Scribe'a --SZKLANKA
W 09Y '".

Ke.sa CTvnna od 11-ej do
13-ej i od 15-e j. tel. 123-02.
TEATR LETNI OS
r1otr~:-(' ·. 1~· r.. k a

"'-

94

Codziennie o 19.30 w niedzielę
:iwięt a o lfi i 19.30
,,Jadzia
wdowa".
PA~5TWOWY

TEATR
POWSZECHNY
t•l. 11-qo Ustopada 21,
Codzienni-e o godz. 19.15 doskon ała komedia G. Zapolskiej
,.MORALNOSC
PANI DULSKIEJ" z udziałem Jadwigi
Chojrackiej".
TEATR KOMEDII MUZYCZNEJ

„LUTNIA"
Piotrkowska 243
Nieodwol alnie tylko do 5.
VII. 49 r. „Dzwony z Corneville" .
TEATR. MELODRAM
Nieczynny z powodu NÓb.

Koszulka z Bialy01 Orlein
czeka na Mistrza Polski.
W dniu dzisiejszym tor k'>larsld w Helenowie b~dzte mteJ.

acem

zacl~tej

walki o zaszczytne miano mistrza Polski.
W dniu dzisiejszym publicz ność łódzka. b~e mia.la mozność przekonać si' naocznie o moźliwoACiach naszej ek:traklasy kolarzy-sprinterów.

raczej taktyka. I w tym momer..
cie nie wolno nam u.pom.int.4 o
zawodnikach s prowiJleji, bo_
wiem nie wiadomo, ery który z
nich mimo 6łabszej kondycji, ni<·
za.stoRuje
bardziej skuteczn ~j
taktyki.
Te
widnie
elementy hi.i·
g5w sprinterow,:kich zwalnia_
j ą nas w dostatecznym 1 topniu
00 stawiania. 6ciślej~zyeh horo~
kopów, dotyczipych losów di.1·
~iej szych :Miwtrzoetw TorowydPol ski. .Tul w dniu dzisiejszym
zobaczymy na. torze Heleno w_
skim, który z naszych kolarzy
lepiej będzie umiał połączyć mn
h ymalny r.wój w y siłek z „najch ytrzej ną"
t:i.ktyką.,
co da
mu w sum ie ko -;zulkę z Bi ał y m
O rłe m .
Począ.tek zawodów organi:r,atorzy wy zna ~zyli 1,a godz. 17-rą ,
apelu jąc jednocześnie pod adre.
•
d on.
·
i>em publiczności o me11tru
IJie prowadzenia zawodów wy·
et:i.wianiem nóg poprzez ogrodze
nie toru.
•••••••••-••••

.Tuż niejednokrotnie o b" J ą ,l ad K ud er t a.
oraz
Wlodarczy ka,
my niemal wezyAtkich kol11rr y , Przedstowi cielami Ziem Odzyrna. dzisif'jHe zawody b~·
zgłoszonych do tegorocznych LH- kanych
strzostw Polski, a pojedy „ra dą bracia Janiccy :r: Wro c ławia .
Kupczaka z Bekiem należą .fu" w~pomn ie ć nal ezy r ó wni eż '> A.
niemal do tradycji. Mimo tycb. nPT cie ze śl~Rka. Zawodnicy ei
nie wyczerpują. jednak listy zglo
względów, zwolennicy kolarst wa
szt>ń, bowiem organizatorzy ML
w l..odzi jak ni~dy śpieszyć sii;
strzostw
PolRki
postanl)wili
Lędą w dniu dzisiej~zym do mi
"lrzyj mo w 1tć z~łoąz eni a
j eszcze
le nowa z bijąc;i-mi sercami. W yna god r.i nf. pr ze d roz poczęclem
da wa ło b-y się, iż n ie mają. b yi;aj 7.awodów. N akż ,v się więc
\ I u ·"' ~· .• ..a •
··-· ł .! Ul tOCZ~ «ę O!leCJJiC CO- &•.; , ;;__ • -- · . spomniej ku temu powodów, poniii- d z ic wać jrszt 7.e li rz n i e j~zcj ohslde o mistrzostwo ZSRR. Na. zd ; ~ciu fr~,gment meczu Dynamo
waż ich as atutowy, Jerzy Brk,
(Moskwa.) - Torpedo, który przyniósł zwycięstwo Dynamo 1·0
~ad y mi str10st w pr zrz k olar L\T
jest w zadowalającej formie. prowinc jon aln,v r h. Cirlrnwi D"{ R,
((':O).
.Tednak nie o Beka w tvm wv- czy w d niu dzi Ri C'j ~zym będ
zil!padku chodzi, łodzianie ·bow1er.i
m,v ogl ~ d a (o kol nn y z t~'ch mi as~
mar zą skryrie o przyszłych •t. itktóre pos i ada j ą. tory kol a r ~ ki e,
1·e ~a c h
miodcg-o narybku kolar_ a rn iano wirie 7.<' Szczeci na i K:tskiego, o }farcbwiflskim i Boruw wyścigu doo'lcoła Węgier
hsza.
czu. Marchwiński ostatnimi gwy
Trieci etap wyścigu kolar- społu jechali dobrze, Bały~
A11ali zują.c formę poszczegóL
mi wymkami, uzyskanymi na t.;- nych zawodników, spodziewa•!
skiego do o koła Węgier ne. tra_ stracił n iecałe e$ry minuty
rze helenowskim, ore:r: cennym
sie Mi~kolcz - Budapeszt dłu_ do r:wycięzcy, a Czyż 7 min.
się
nale
ży,
iż
włdciw-a
walka
zwycięstwem nad czeskim kola- o zaszc1.ytnt ko~zulkę z Bie}ym
go•c1 184 km. wygrał Francuz
Drużynowo po trzeeh ete.ipach
rzem Szmidem usadowił się moc- Or!Pm ro:r.egra tię pomiędzy trze Nasz poradnik
Bourgeteau w c::r:a ~ ie 5 :37 :47, klasyfikacja przedstawia •it n.a
no w czołówce naszych sprinte. ma fawory t ami - BC'ki em, K11ppn&<l. Wvgrfln Kovae ~em i Fran stwująeo: 1) Au!tr ie. 58:55:24,
rów.
··z'lkirm i Marchwiń skim, C za ~y
cuzem Lebeylie
ohRj po 2) Nowoczek 19:49 :29, 11) c ~ ył
.) :41:30 i Sdygę
5: ·il :32. ni11. 59:29 :06, 4) Polska 59:40 :36
Na li~cie zgłoszeń widzlmy uzyskane przez tę „~ielką. t r.S.~·
i poddał pracy
8) Czyi 5 :44:36. 17) NowoIndywidu1tlnie po ITI etapnr h
nazwi~ka Frąckowiaka z Pozri:i · k ę " r ó ~nią. si~ minimalnie.
Naczeln~ władzą Koła
czek 5:50:33, 38 ) Rzeźnicki - 1) Lau~c ha (Au!rtńa), 1!1:24:17,
nia, warszawian: Wrzesi:6.sklego, I Derydować o wygranej winna
Sportowego jest Walne Ze 6:04:10 40) Wój cik - 6:04:14. 2 ) Noowc?:ek 19:49:2!'.l, 11)
Czyż
branle.
Wyścig' uko:6.czył o 42 zawodni. J!'.!: 51:44, 13) Wójcik 1!'.!:54:12,
Walne Zebranie zwołuje ków.
J !) ) Sal:vg-a l!ł:54:40,
22) Rze_
Zarząd Koł a , powiadamia
l"lnick.i 20:13:30.
Dalekie
miejsca
Rzeźni e kiego
jąc o tym wszystk'.ch człon
--oków pisemnie, lub ogłosze i Wójcika spowodowa.ła. choro_
sportowego Wł. K. S "Naprzód"
niem przynajmn'. e.i na 7 ba Wój cika. Wójc ik chciał się
Włókienniczy
związkowy kilka godzin trzymali go się
dni przed zapowie.dzian~ wycofać kilkakrotnie na trasie,
w dniu dzisie' sz,ym
klub sportowy „Naprzód" w jednak, starając się w ten s.po
terminem. W zawiad'om1e- na skutek złego stan'l zdrowia.
jednak ofiarna. jazda RzefoicRudzie Pabianick!ej otrzymał sób doczekać jakiegoś ratunW Łodzi:
nlu należy podać czas,
wczoraj smutną wiadomość o ku. Gdy sytuacja stawała s ' ę
Tor kolarski w Helenowie:
miejsce i porządek obrad. ckiega, który w1.iął go ,,na ko.
to". po:r.woliła Wójcikowi uk oń_ godz. 17 - Torowe 'n·6t'codyuton'.ęciu wiceprezesa sporto- iuz beznadziejną Zajfert zrzu
1 ~,··-rl v Walne!!:> Zebran ia
c zy~ etR~ . Dalekie miej~re Wó .i stansowe Mistrzostwa P'>lski
wego ob. Roulka Jana. który c:ł z siebie ubranie i komplet
otwiera
przewodn:c?...ą cy
cikrt !lpOWOdowało, że druż.yna w kolarstwie.
wraz z sekcją kajakową klu- nie wyczerpany przypłyną! do
Koła . Walne Zebran:e wyprl~ka spadła
w klas.v fikac.i •
bu przebywał nad morzem.
brzegu oddalonego o 5 km.
P: łka nożna: godz. 11 bo
biera Prezyd ium w il ości
r gólnej na rzwarte mie.f~ce. :sko „Związk:iwiec - Zrs;w·•;
5 osób w głosowan iu jawRoulka wraz z kolegą klu- Na ratunek Roulka wypłynął
Dwaj pozostali członkowie ze· Ognisko Zwią1kow: ec
•JL..
nym na podstawie zgło s :z.J
bowym Zajfertem Jerzym wy niezwłoczn;e ku ter. Po długich
Zryw". Boisko PKS Il Pabia-0-nvch urzez członków kanpłynęli na mMze
kajakiem oos:wkiwaniach
o godzinie
nice: PTC II - Widzew li.
żaglowym. W CT.asie burzy. ja 4 nad ranem
dydatów.
znaleziono go
Boisko „ŁKS Włókniarz":
ka ich za~koczyła, kajak zo- trz:vml'ljącego się kurczowo
Każdy cl.łonek Wal!'ego
„LKS Włókn'.arz III" - Bostał WyWrócony.
Obaj przez kajaka. ale już nieżywego.
Zebrania ma prawo zabie:: •. w '1ł-yści2u dookoła
ruta Ill.
------rania głosu w ~yskusJl
Pohski
Godz. 16 - Boisko w Zgienad poszczególnym: spra-1
.
daniam' członków za AmhaReda pol~ka. w Par_y;m rzu: Włókniarz III - ZZK lll.
Godz. 18. - Boisko w Zgie~~~u Koła· w kolejności za nad~Rłała. list do K?mitetu Or6.50 Sygnał czasu, 6,55 Pro_ słurhowi~ko wg. sztuki Al. Fnrzu: Włókniarz II - PTC Jb.
pisania
się
do
głosu
.
Głuiran1
z1trv:1nego
Wyścigu
~ooko
.
gram dnia. 7.00 Aud,vcja dla di ejewa. 16.00 DZIENNIK PO_
Godz. 18. - Boisko w Zych
su w sprawach formalnych , la_ Polski, w którym potw.ierdzn
wsi, 7,15 Muzyka. popularna. LlCDNIOWY. 16,20 Piotr Loca.
linie: Emka - Związkowiec
udziela
przewodniczący
wiadomość
o
kompletowamu
dru
8.00 DZIENNIK PORANNY o. telli: Sonnta na wiolonczelę i
Piotrków.
Walnego Zebrania poza ko ;.y~y kolarsk~ej, złożon~j :r: polraz przegl. pra~y stoi. 8,2'.l :.lu f nrtep ·an. 16,45 ,,Nowe książki''
Parking samochodowy przy
lejnośc
i
ą
zapisanych
do
<
kieh
zawodmków
emigrantow
zyka poopularna, 8.55 Audycjn li.OO
ul. Daszyńskiego (róg Sienk:e
Koncert
rozrywk owy.
głosu mówców, gdy forma!
'\alP ży pHvpomnie~ . że kolane wicza), godz 7 rano: rozpoczę
Społ. Komitetu
Kadiofonizac.1i 18.00 „Pan Tadeusz"
(24.).
ność jest należyc ie umotypol ~cy we Francji, jak np. FranKraju.9.00 Nabożel'l.stwo z Rra- 18,20 Htwory fortepianowe K.
cie jazdy konkursowej w rawowana. Przewodn: cz ąc e - kowski, nal e żą. do czoló"w ki ko- mach
samochodowych Mikowa. 10,00 Muzyka popuhrna \81.ymanow~kiPgo 111.40 „Na mu
mu
Walnego · Zebran:a : lar~twn, amatorskiego w tym strzostw Polski na trasie:
10.20 Audycja reg:onalna. 11.00 z,ycznej fali" . l!l.05
;Krotoprzysługuje
prawo
odbiera
ł
kraju.
Udział
ich
w
Wy§cigu
fto_
Łódź Konstantvnów - Lu
(l..) Program na dziś. 11,05 {L) ' chwila. o hl i żni a kach" francu_
nia głosu członkowi, gdy okola Polski jeszcze bardziej tomiersk - Szad~k - Łask
Muzyka :r: płyt, 11.25 (L) Ko_ s-ka
komedia ludowa.
Hl ,30
;ego
wystąpienie
przekra..,odnió5łby
atrak~yjność
tej im . Łódź, oraz od godz. 10 rano
munikaty, 11,30 {L) Kon ce;t „Czerho~łnwRrja przemawia do
cza ramy punktu obrad 1rezy.
p okazy próby zręczności dla
rozrywkowy 11,50 (l..) „ Z fron Pol•ki". 20.00 (L) ,,N:eznani
lub gdy nie licuje ono z
automobilistów na lotn!sku
tu radiofoniza.eji" wiaifom. • ]ndz e t<>.atru". 20.20 Muz,vpowagą obrad PrzewodniOrganizatorzy wyścigu otr, y_ Lubl:nek. Wstęp na lotnisko
w om6w. dyr. o.kr. PR A, śmie(ka
lu do w:i. 21.00
DZIF.N_
czący
Walnego Zebrania mali również list od Robotniczr·; bezpłatny.
jana. 11.57 Sygnał cza!"tl i Hej,~'1R WIF.CZORNY , 21.40 Muma prawo przywoływan i a
Organizacji Sportu we FrancJ1',
nał, 12.04
Poranek ~ymfnnic z _.zyka tanpczna. 22.30 Ws il omo.
W kraju:
do por1ąd k u każdego człon
.':'i..' pouaje, że chwilowo rir
n.v. 13.00 Rad iokronike. 13 lO~R c i Ep ort fl we. 22.50 er,) w:a<111
€> mistrzostwo Klasy Pz ń
ka.
gdy
jego
zachow'łnie
N a .i<'iekaw~ze audycje przyszłe-' m n ś ci ~ro rt r we lokalne 22 .5R
st wowe1 walczy ć bedą w dniu
f!O tyf!odn ia. 13.15 ,.Nied7.1el:1 ( J',\ O mń w prngr. na jutro. I· s:ę w ykracza przec'.w przv dopiero po w:·lonieniu ze~polu dzigie7s1ym następujące :i:espo
1 jętym obyczajom.
W wyna w~i" . 14.00 „NAnka w •łu7. _ 2:1 OO Oi::'l'A'l'N IF. WTADO ~IO _ 1 padkarh
Polonia
ra7.ących przewo,; rn wo ~·iikńw i na ~tPpn.vrh o)i ły: Wisła - Warta
hie odbudowy". 14,20 ,;Doktór !'!CT. 2:1 .10 Muzyka. taner.zna,
dnicząc.v Zebr'lnia ma pra- minacjach ust11li skład ośmino•o Warsz;iłwa- „ŁKS Włókniarz· '
Oj_boli" 1 „Telefon", 14.37 K on 23.fiO Prat:(r•m nit ~7iPfi n• • tęp
wo nawet wyk1.uczyć c złon
how<'j drużyny na. wyścig dooko. ZZK . - Rucb, AKS - Legia:
rert Pol~kid Kapeli Ludowej. ny. 24.00 ZRkońrzenie aud,vcj; ka z obrad.
la PoL•ki. Zawodnic.v przybęu~ Górn:k (Szombierki) - Cra15.00 (J', ) „MłoclR Gwardia" - i Rymn.
covia, Lech:a - Polonia By- - - - - - · ·~------ilo War~zawy samolotem.
tom.

Władze

A DR IA -„ Krwa wa

Wendetta·
godz. 16, 18, 20.30.
film dozwolony dla młodzleżv od h t 14.
'
l:IA:t.TYK - ,.Ulica Graniczna"
qo dz. 16, 18.30. 21.
dozw. dla młodz. od lat 12
BA.JK A - .,C v g 3ń sk a Miłość
„..,,·~
17.2" 20
film dozw. dla młodz. od lat 18
GD i1'i1A Program Aktualnoś ci Kraj. i Zagr. Nr 28"
godz. 11. 12, 13, 16 , 17, 18
19. 20 , 21.
HEL - fd!a młodz„) „Za Wami
Pó j dą Inni'"
godz. 16, 18, 20.
MU ZA - „Cezar I Kleopatra"
g0c'~
18, '20.'.10
film dozw. dla młodz. od lat 14
POLONi A - „Ulica Granicz·
na ·· qodz. 15.30. 18, 20.30
film dozw. dla młodz. od lat 12
Prl l.ED ~ roSN~E
„Czarny
Narr yz·· q0rlz 16. 18 20,
f'.lm dozw. dla młodz. od lat lŚ
R0'30 r NIK - „Kulisy Rinqu '
'1 'J d7 16.30 18.30. 20.30.
film dozw. dla młodz . od lat 14
R )! 1 / 1 -· „R os :>. nna 7 Księży ·
r 1w ' 11odz. IR , 20.30
film dozw . dla młodz. od lat 18
R .tl.KO.!łD
„Kurhan Małachowski" dla młodz. godz. 16
„Rzym Mi asto Otwarte" qo,•-i n IR, 21"\.
f ilm dozw. dla mlodz. od lat 18
S1 YLOW Y - „Zak.lc:ta Narzeczona·· dla młodz. qodz. 16
„Opowieść
o Pra.w dziwvnr~~,.. „,, n• ;u" ri ro rh . 18. 20.
nm dozw dla młodz. od lat 14
Ś VII
„V<''"0re··

mm

'J•Y

0

11
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f ilm dozw
fA l R !' nnd7

1 i;.

'.'"

d la młodz. od lat 18
,Cz.war ty Per vsl; op
1<l

?O

młodz od lat 14
I V..--"'. \
I' ;iri n r.1 ·
qodz
1h 1R10, ·1 1
f il m dl)ZW dla mło dz . od lat 14
\''I~ „ '\
„Zbien z Dartmonr ·
'l"'h 16 18.80, 21.
film d ozw. dla młodz . od lat 14
\ .,<)i\:NJA V
llli~a G ra .., ;.-7 ... u·· q n rl7.. 1~ ~ n IR. 20 „„
film dozw. dla młodz. od lat 12
W ')LN OŚ<"
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qodi

f ilm d ozw
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film d,ozw. dla młodz. od lat 14
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Tragiczna

śmierć

Polska dop·ero na 4 me\scu

Kota Sportowego

wleg prezesa
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przez radio?

I

I

I

•

I

"f eoflor Dreiser
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Tragedia Amerykańska

Matka mnie zapewn:ała, że może~·... Może
skłonisz gubernatora. by zmien:ł karę w ostatniej chwili? Może skło
film dozw. dla młodz. od lat 12 nisz ojca McMillana, by zmienił Q mnie ufanie 1 poszedł
raz jeszcze do niego? Odrzucę od siebie wszystk:e grzeszne
myśli. Odmien:ę s:ę! O. tak! odmienię się„. Jeżeli tylko zachowasz mi życie, o, Panie! Nie- dozwól mi umierać teraz ...
n!e dozwól. Będę się modlił ... z całego serca będę! Ześlij
mi siłę • zrozumienie, i wiarę, 1 dar modl'.twy. O, tak!
W ten soosób spędzał resztę swych dni .czasem żarli
wie .s:ę modląc czasem trwając długo w obłędnym lęku i
myśląc o c1erpieniacp I głębok'.eJ
wierze matk i. Odwiedzał go teraz prawie codzi~nn:e ojciec MrMillcm, poc ie ::zał.
mówił o boskim m:tosierdz:u, nakłaniał do wiary niezl:imnej
i przekonywał tak gorącymi ;:łowy że Clyde nie tylko rozum!ał potrzebę tej wiary. lecz zdawało mu się, że już ją
posiada. że w niej znajduje spokói 1 zabezpiE'czen:e .
W takim stanie ducha Uł namvwą matki i pod kierunkiem ojca McM!llana . który popraw] nieco niektóre zdania.
napfsał odezwę do wszystkich na wolności. a i::tównie do
rr.łodzieżv w jego W·ieku
,.Zbliżając się ku Dolln'.e Sm:erc1. pragnę uczynić
wszystko. by nikt nie miał naimn iejszej wątp!Jwości w
nawrócen!e się moje ku JezusoW: Chrystusowi, który
iest naszym Zbawicielem i najbardziej oddanvm orz.YóeL slow
16, 18 20.

.
I

...

.•

jacielem. żałuję
pierwszeństwa !

mocno, żem w swoim życiu nie dał Mu
nie pracował dla N:ego .
Gdybym mógł znaleźć słowa, które by umi ały skierować młodzież ku Niemu, uważałbym to za w i elką ła
skę. Umiem jednak tylko tyle powiedzieć: „ W!em. w
kogo wierzyłem, ~ ufam mocno, że w Jego rękach jE'st
to, co popełniłem przeciw Niemu". (Była to cytata,
którą ojciec McMillan często powtarza!)
„Gdyby młodzież dz'.siejszd
mogla pojąć rad0ść
zadowolenie, jak ie daje życie Chrystusowe, . w!em.
że czyniłaby wszystko. aby stać się gorliwszymi chrześcijanami, 1 us:łowałaby żyć. jak Chrystus przykazał.
Wszystko już spelnił"!m . by móc spojrzeć w oblicze
Pana; wiedząc, że winy moje będą mi przebaczone,
ufnie ! szczerze wyznałem je majemu doradcy, a Bóg
sam wie. Jakie są moje w'.ny.
Spełniłem I zwyciężę!
Clyde Griffiths".
Pisał to w stanie różniącym się rupełn'e od niedawnej
duchowej rozterki, sam wzruszony tą zmianą w sobie. Podał swe pismo ojcu McMillanowi, który unies:ony radością,
zawołał:
- „Zwyc:ężę?"

Nie! zwyciężyłeś, Clydzie! „Dziś jeszcze
bedziesz ze mną w n' eb:e" . To są Jego słowa . Dusza twa i
c ia ło ncileża do N ;ego.
W.vnagrodzonyś
wiekuiście prz<!Z
Tmie .Jego
Uszczęśliw:ony z tak wielk '. ego dzieła . 0jciec McMillan
ujął 0bie rece Clyda i ucałował je, a potem wziął go w ra
mior.a ·
D-02194
d. c. n.

GŁOS

orrao
t.61lZklego
I
WoJewodzklf'J!O

PolokleS

Komitetu
Komitetu

'ZJf'dDOCZODeJ Paru•

RohotiJl<'zeJ

ReClaguie:
Koteglut.. Re<IĄkcy•ne.
WyCl qca : RSW .,Prasa„.
AClres Redakc. 1 t.<'dz. Piotrkowska ta, Ul o.
Uruk .:
Z•klady Graficzne R S. W
,.Pra.e" t.Odt . uL twlrld 11.
tel. !08-fl.

re1eron71
~~daktot

za~teo<'•
~ekretarr

nae~elny:

rea. aa~z.
Odpowiedz.

211-h

219-0'
Ili

:u

SeltretntAf n„~loy:
UJ- Il
')71•1 partyjny
221-2' : 254 ·2f
wewn li
Dział
koreapooClentow
robo1nlc~ych
I chłop.

•kl<'b or„ redaktorów
ozet lclennycb:
111- U
nilal mutac)I:
111-11
Dział ml„„k
t sport.:
Uł-11
Wł'wtl. li l
U
D1'łał , .. ·nom•c-zny:
W b
Drtał

rolny: wewn.

ReClaltc]11

Knloor1at ·

nnrna:

1 - 254-:1
172 3t: 156·81

t.ndt. Piotrkowska 10. tel m-22
Ądml l-'r•CJa:
nr1a1 ol!ln•rf'fl:
f ,ńdf.. Plntrkow~lr• all ton

250 ł2
111-5('
111 -M

