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niepodległość, narodową lu,dów i lepszą przyszłość młodzieży świata

hasłem

Swiatowei Federacji

Przemówienie delegata młodzieżv ZSRR

na Kongresie w B11dapeszcie
W niedzielę na światowym Konl!resie
BUDAPESZT (PAP) l\Ilodzieży Demokratycznej przemawiał przewodniczący delel);acji ra• dzieckił'j, sekretarz generalny K omsomolu, Michajłow. Mowa jego
prze1·ywana byla wielokrotnie o klaskami, po jej za'rnńczeniu sala
parlamentu węgierskiego stała się widownią potężnej manil'esta<'ji
prorad?:ieckiej.

deleJ?:acji radziecPrzewodniczący
WIEDZ!>.
NAJSZERSZE MASY
rozpoczął od ostrego potępienia DOSKONALE, żE ZWIĄZEK
R \kłamstw i oszczerstw, rzucanych na DZIECKI
JE8T NAJWIERNJE.1Związek Radziecki przez obóz impe- SZY,t, NAJSZCZERSZYM I NAJstwier- BARDZIEJ
rialist~·czny. Na szczęście KONSEICWENTNY\I
z <lniem każdym BOJOWNIKJE::\1 O P0l\ó.T I PRZYdził Michajłow zmniejsza 5ię ilość ludzi wierzącyt'h .T.\ź:(,' l\lll,:~DZY NARODAi\II.
j
w te kłam!'twa i oszczerstwa.
rad7.ieckie, ' kil'rowanc
Państwo
przez wielkic~o wodza mns pr:u·ują
kiej

H'l'AT.IN.\ - jest ni<•zaworiNie
ną O!':toją pol;oju i demokracji.
moi.na z~asić tej pr:rn dy :i:ad1tymi

cych -

WV rocznicę
„ retu

o refarmie rolne i
mija pięć !?.t od o!doszenia hi'<foryc;r,ncgo dekretu PKWN o reformie rolnej. Przcdw1·ześniowe n:ą
dy oh~zarników i kapitaHstów nie
reformy rolnej mimo
zrealizowały
wielokrotnych obietnic. Ozięki rząd'l ·
wi Iur.lowcmn chłopi przeprowadzili
w ciągu kilku miesięcy przy wydatnej pomocy brygad robotniczych rnrozdziel:ijl)c
Jykilną reformę rolną,
1dtdzy robotników rolnych oraz chło
pów mało- i średniorolnych ponad 1,2
miln. ha zi'!mi oh!->zai:niczej i poniemieckiej na terenie Polski centralne)
i okolo !) miln. ha gruntów na ohszar:ich zachodnich.
WIEKOWA KRZYWDA BIED:\'EGO CHŁOPSTWA ZOSTAŁA W
ZNACZNEJ MIERZE NAPRA \YIOl'iA. ZIEMIA PRZESZf,A W R~('E
TYCH, KTóRZY UPRAWIALI J ,~
OD STULECI.
Reforma rolna, odzyskanie dzięki
słusznej po1it~·ce rz:~dn łudowf'l!O i PO
p·•rciu Pol. ki przez ZSHR ziem :>:ao;oclnfrh, burzliwy rozwój przemy-.
sin. rnzladowujący przeludnienie m:;i
-· wszysf ko to zmieniło do irrunlu
uk:ad ;tosunk1lw agrarnych w l'ols('e.
Rząil ludowy, przy<lzii>liwszy chło
pom zit>mię, zapewnił jednocześnie opłacalność produkcji rolniczej, utrzyceny
nrnjąc na U!;ta)onym poziomie
11lc.rlów rolnych, popierając wydatnie
rn7.'''Ój gos}lodarki hodowlanej, u(;zie1<1jąc malo- i śretlr.ioroluym chlopo'tl
w~1.echstronnej pomocy w formie kre
dvtów bankowych. przydziali)w dobor~" ego ziarna siewnego, na,~oz?w
~>?tucznych i do"tarczania po mskrch
Cl'r>,•ch maszyn i l!arzędzi rolniczych.
Heforma rolna stworzyła przesłan
ki do dnlszej przebudowy ustroju rol
ne;zc; Poh:iki.
Dals?'.y rozwój rolnictwa, podniesieniF dobrobytu wsi, wyrównanie wiekowego zacofania ku1tury rolnirzef,
"~ma~a stosowania w uprawie T.ili
T111jnowszyr-h zdobyczv Jtauk ag-ronornin:nych i \\ przt>g-:P1ia w coraz sz<'rszym zakr<'sie nowoczesnych ma~zyn
do uprnwy ziemi.
Dalsza droi'a 11 si polskiej rlo wielc1,rrytni" •Yii;-h~.1,yd1 plonów wydatnego pod" y:i.sienia sto11y życiowej i roz
kwitu kultury wiedzie popnez roz" ój W!<ze1kic!i torm s116lr.lzielczości a
ziś

O

Włochy

POLSKI EJ ZJEDNOCZONEJ PARTII ROBOTNICZEJ
„„„„„„„„„„.
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stonka temniaczana atakuje

1>olol,ami kłamstw i os:-czerstw.
"\"astr1mie m;lwca pocłkreślil imponufoey ohr:n twiirczej, pol.ujo\Hj pr,1
ey Zwią7kll nadzil'ckil'~o. w 1.tiii-..•j
miodzie.i rndziet·ka bil'rze jak naj·
czynnit>jszy udział.
dele~acji radziecPrzewodniczący
kiej scharaktery zowal również sytuację m !o:lzieży w krajach l;apitalistycz
nych, stwierdzając, że GŁó .v.:Y'1I
JEJ WROGlE~l JEST nIPEmAANC.LO - A'lERYKAŃ8l~I
Ll'./,l\l
w imię realizaeji swych al);rel"ywnych
· l u d :r.1· 11racy,
I<rwrn
·
Pl a no. w szai' u1acy
wyzyskujący b~z litości.nie tylko do·
roslyeh, lecz i młodzież, a nawet "licletnie dzieci.
J\lichajlow podkre3Ja naslępnie bez (
nadziejność rachub obozu imperialistycznego: Sil~ oboz~ imper.ialistyc;:nego kurczą !'1ę z dniem kazdym. ::>1-

Młodzieży

Demokratycznej
sumieniem powiedzieć, że dowiodla, iż je;.;t godna zaufania, okazanego jej przez dziesiątki milion(nv JlOstępowej m !odzieży.
Delegacja radziecka zapewnia
Kongres, Ż<' młodzież Związku Ra
dzieckieg·o poświęci swoje sity
sprawie umocnienia jedności demokratycznego mchu młodzieży.
że bęcl7ie czynnie współpracowała
z Federacją oraz hęd:de po11ierała
na całym świecie wszystkie jej poczynania w dziedzinie walid o pokój, niepodległość narodową ludów i lepszą• przyszłość młi>dzie-

ly obozu demokr:itycznego są nieprze
brane i wci:!Ż wzrastają. Związek
Radziecki kroczy na czele demokratycznyC'h sił całego świata. Państ1Yo
s~:.-.jalistycrne jest d:hrną nadzieją i
dum:) tych wszy>"tkich, którzy walc1.ą
o pokój i przyjażil między narodami
przedwkQ poclże'.\·aczom wojennym.
W OBLICZU P08Tf,POWEJ MŁO
DZ!EżY DEMOKRATYCZNEJ C.\.,f,EGO śWIATA DELEGACJA RADZIECKA OśWlADCZ:\., żE ~IŁO
ZAWDZ!Eż R UlZlEC:~A
SZE WYKO:'.'l'YW ALA Z HONORE'lł
s,,:ó.T ś\\'11'.TY orOWJĄZEK, SWĄ
PO'.VINNOść W WALCE O POI\óJ
I DK\10KIU,CJJ3, żE fff,DZIE ZA.W
8ZE WSI'6f,P!łACOW A LA Z KAż

nr.mzrn

Junan. Resziki oddziałów knominta.ng(}wskich, które nie pn:eszły
na stronę generała Lu-Han wycofują
się w popłochu. Generał Lu-Han za
jął wczoraj stolicę prowincji Junan,
miasto Kuming. Zdobył on wiele
sprzętu wojskowego, a w tej liczbie
7 amerykańskich samolotów.
Rewolta generała Lu-Han oznacza
fiasko desperackich planów CzangKai-Szeka, który zamierzał zoi·ganirejonie
w
zować punkt oporu
Czung-King. Liczył on na to. że
Czung-King byłby w przyszłości zaopatrywany w broń przez mocarstwa zachodnie z Burmy : Hinciust:anu. Droga z Czung-Kingu do Burmy i Hindustanu wiedzie przez proWypę1l7.enie wo.isk
wincję Junan.

cję

Górnicy kopalni
przekroczyli swe s ·er .n;owe
KRAKÓW (PAP). W odpowi<'dzi na groźbę Watykanu gómicy
k<tll. „Brzeszcze" postanowili pogłębić współzawodnictwo pracy i
powiększyć wydobycie węgla. M.
in. g1knicy ściany nr 28 wnwali
do współzawodnictwa. gómikó'"'
ściany nr 25, zobowiązując iię wy
w sierpniu br. 180 proc.
konać
normy.
Zespól ściany nr 28 nie tylko

zob.[)w;ązania

wykona! lecz przekroczył swe zob<>wiązanie, uzyskuj:\c 181 proc.,
zaś zewół ściany nr 25 wykonał
w tym czasie 160 proc. normy.
przodownik pra.cy,
Wybitny
górnik tej samej kopalni, Piwowarczyk petdjął się wykonać w
sierpniu 300 pr:i::. normy. Powzię
Piwowarczyk
zo!J'Jwiązanie
te
przekroczył, uzy~kuJ'.\c 306 proc.

•
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indywidualnych domów robotniczych

świ
Województwo łódzkie otrzymało 40 milionów zł
pożyczki

ezprocentowe

Triumfalny marsz Armii Ludowe; w połudn.-zacliodnich ca,1n:tch
(PAP). Z Hong-Kongu do

Zuk ten, znany u nas pod nazwą
stonki ziemniaczanej został 1.awleczo
nv do WJoch z transp:irtem kartofl:
ameryk~i1sk'ch, dost,irczonych w ramach planu Marshalla.
(Z prasy).

300 milionów zł na b.

ll ~ OHCANlZACJ.~. STOJ.~C.~ NA
RT \"\'OWfSKll W ALTO O POKóJ
l'RZECI\\'1\0 WOJ, 'IE.
Dals?:) <'zęść sw11j mowy przewodnic7.ąry di•btr,acji r:ulzierl;icj 110.'.;w!romiiwif'r1i11 w!ell.il'h sukl'C.'<1)w
cił
i\flodzie:i:y DeświatowPj Fl'dr-:·acji
mokraly«rn".i i n:1;>i?tno11al próby
rozhieia j<-1!11ości mlodzit>ży. in'')>ir'lwanf' Jlr7.ez r1>:ikc.ir :rng!o-amerykań
WARSZAWA (PAP). CRZZ w
ską. Wskaz;ił on przy f)·m na konieczz Ministerstwem
1tość zachowa1·•~ czujno:ki wobec tych porozum eniu
11
Skarbu ustaliła zasady udzielania
szys1kich prób.
Na zakońcu•nie swe!Co przemówie- poi.yczek na dokoóczenie rozpoczę
nia Mi~hajlow prze<!<:tawił 10 propo- ·tych budowli i remonty indywizycji deleg 1rji raclzicckiej, w których
robotn· czych.
domów
,.. 11 :·ecyzowat aktualne ,,adania Kon- dualnych
· k zw 1as:r.cz;i na Pożyczki te udzielane będą z kwo
ł l ąc nac1s
!';rel"U. l<:u
ty 300 milionów złotych, przeznajt'ihości
wzmocnienie
ł
' J ••
·
· demokrat··<'zneJ·
'
~nlo1l7:i~ży ś"_iata _oraz na w~lke o e- czon_ych. na ten cel uchwa ą Rady
Konormczne 1 polityczne prawa mło- Min1strow.
Z pożyczek mogą korzystać jedzieży w kra incb kolonialnych i ka\dyn e pracownicy zatrudn:eni w
pitali 3 tycznyrh.
W zako11c·~e:1iu l>r:>:ewodniczący de- zakładach pracy, podległych b. Mi
nisterstwu Przemysłu i Handlu:
legacji ra<hiec!'iej o.(;wia~:zyl:
Rady zakładowe lub koła zw111z
„Fedcraqa moze dz1s z czystym

Zrewoltowany generał wypądzrł kuommtangowców z prowincji Junan

noszą, że generał Lu-Han, l..lóry wy
Czangposłuszeństwo
powiedział
Kai-Szekowi, opanował calą prowi11

zbi~r<nv kartofl:.

ży".

Nowa klęska Czang-Kai-Szeka
PARYŻ

W północnych prowincjach Włoch
pojawił sil; w ogromnych :lościach
tzw. ,.żuk koloradyjski", groźnv
szkodnik roślinny. który stanowi nie
dla tegor0cznych
bezoieczeństwo

lrnetmintangowskich z prowincji Junan oznacza. więc przerwanie '>ezpośredniej łąr:mości Czung-Kingu z
Burmą i Hindustanem.
NOWY .JORK (PAP). „New York

w slużbiA

Prawo

Times" donosi, że prowincja SinKiang zamieszkała przez mahometanów - została opanowana przez
oddziały partyzanck:e, współpracujące z Armią Ludową.

pokoju

daa

lkowe przyjmować będą inclywidu
alne zgłoszen;a, które po zaopiniO
waniu przesłane będą do ORZZ.
będą
Pożyczki przyznawane
przez ORZZ z udziałem delc,gata
I
B d
p
p
u ow aZw. Zaw. rac. rzem.
nego i delegata ZOR.
Okręr;owe
' są
'
· zobowiazane
· rady
·
p!·zydz1elac.kredyty w stosun1n:
8<J proc. ogolnych sum dla robotni
ków, a 15 proc. dla pracowników

Kwata po"vcz 1·i n"' jccfor~o pTa·
cownika nie mo-:e przekraczać
5!l0 t:ys. zł. Pożyczk\ h<•rlą hezproncntowe i ule;rają SJJ „;C W okre•
s'e rlri 10 lat w tcrmi eh miesięc21

nych.

Przyznawane przez ORZZ pobędą wypłacane robotni-<
!mm przez banki w miarę postępu
budowy.
Stosunkowo najw~ększe kredyty
umysłowych.
W p:erwszej kolejn.ości uwzglę<l są przeznac;zone dla woj. śląskie
niane będą m~e~scowości. o specjal go, wynoszą one 125 miln. zł;
mteszkan.o- Woj. łóch:kie otrzymało 40 m;ln.
nych trudnosciach
zł, a woj. warszawskie 25 miln. zł.
wych. Pożyczkę otrzymywać bedą
przodownicy
przede wszystkim
,
pracy, racjonalizatorzy i mistrzo•
wie oszczędności.
Swięto Narodowe
Przy przyznawaniu pożyczek bę
kredyty,
dą miały pierwszeństwo
w Bułgarwi
przeznaczone na ...,dremontowanic
SOFIA (l'AP) - Bułgnrskie madotychczas niewykorzystanych bu sy pracujące z okazji nadchodzącego
dynków, na remont kapitalny za- święta Narodcnvc?.·o 9 -wrze:';nia, pią
m·eszkanych budynków, kt 'ire gro tej rocznicy istnienia władzy Judo·
żą wyłączeniem z użytkowania I
wcj, rozwini;ly szeroko, wspólzawodna dokończenie rozpoczętych ou- nictwo prncy. 25 przedsi biorstw prze
myslu kśn~go i drzewnego wykonadowli.
ło już roczne plany produkcyjne.
Współzawodnictwo z oka~~ji świ1;ta
• 'arodowego og·m·nQło także inne ga1r;:zie g-ospocbr!.;i narodowej.
życzki

.

9 )Vrzesn1a

IV Kongres· Międzynarodowego Zrzeszenia

Clmliga~i

Pra,vnil<:ó4VV-De1nokrató'1V·
RZYM (PAP) - W dniach 28--31
rb. odbędzie się w Rzymie IV Kongres Międzynarodowei;o
Zrzeszenia Prawników - Demakratów
pod hasłem „Prawo w służbie pokoju".
Na porządku dziennym Kongresu

.racy

faszystowscy

hulają

Zaiścia

I Dniem

w USA

na koncercie Robesona

Pokoju, fiński Komitet Obronców Pokoju ogłosił odezwę, w której
NOWY JORK. (PAP). W miejzapowiada zwołanie w dniu 2 paź· scowości Peekskil~ odbył się kon.
dziernika krajowego Kongresu 7,w"- cert słynnego śpie-.vaka murzyń.
lenników Pokoju.
feraty:
skiego Paul Robesona. Mimo nieI~on'.itet wzyw~ \~szyst~_ie orga11!- słychanego terroru chuliganów fa.
1) Przestrzeganie zobowiązań
międzynarodowych jako warum•k zacJe l o~ywateh FmlandH d~. czvnktórzy grozili ,ponego ud_ziału w walce o. po~oJ, rin szystowskich,
pokojowej współpracy narodów.
Aliant n~tl!Ull1Qt"1lliUJtei lnho!/ici
tworzema lokalnych Konutetow Zw<J- wieszeniem słuchaczy Robesona,
.
2) O~hro_na praw człowieka w lenników Pokoju i wybierania sw\«:h na koncert przybyło przeszło 15
przedstawicieli na Kongres.
. .
sądownictwie karnym.
tysięcy osób. Faszyści obrzucili
3) Prawo samostanow1ema nar-ubliczność, opuszczającą salE< kon
u
rodów - a walka narodów zawi- .
certową, kamieniami. Przeszło 5.0
v.l :{' IB
słych o niepodległość.
osób odniosło rany.
przyjacreł
4) Zakaz produkcji energii atoI. .
mowej dla celów wojennych.
N~emiec
0
Generalnymi referentami Konrąk
D::.iP/o zhrnd11ic~.uch
W,,__.._
...
I
gresu są przedstawiciele organiPARYŻ (PAP). Na konferl"ncj1 Mac Millan odczytał wspomn:ane
e SYKU
Of7gfeSU W
zacji praw11iczych ZSRR, Polski,
zwh: ~ zcza spMrlzi!'\C?QŚci produkcyj-~ tzw. Unii Eurnpe_j>"~iej w St_rassbur- wyżej memorandum Churchilla, 7.alu~·
USA i Wielkiej Hr:ytanii.
nej. O wy7.sznści tej fornly :!O!<po(h-" gu dele{;"at brytyJsk1 Mac M1!Ian od- wierają!:e obawę prz<?d zwyciestwem
•
PRAGA (PAP) - Czechorłow11cki
rowania przekonały l"ię już naocznie c~yt.al memara~d~m ~hurch11la, na- Związku Radzieck:ego. ·
Komitet Olmńcó:v Pokoju wyst<•S?- SZ~ł'lą S~Q!
Churchill w memorandum swvm,
S!'tki <'hlopów polsl:it-h - ncz'.!stni-R PI~ane . w pazdz1~rniku 194? r„. a
· •
bl'·
PA"VŻ (Dl\P) W
wal r!epeszę powitalną do amer;i·kanantyr"ldzi(!Ctonie
w
utrzymanym
_lądowa~
przed
ków wycieczek na Ckcainę Ra<lziec-, ~ięc k1~ka .tygodni
,' ": ·, l . i · : · po. izu mieJ
skieg-o kontynentaineg-o Kongresu· w . ~
mem ahantow w Afry~ PołnocneJ. kim, w.vraża strach przed · zw;vcię
i.
Ournnie PoJwju, który rozpoczcil si 0 · , c.„wo.:;r.1 S~u:nenian '."'. poludntoM
·
·
ą.\V p111ta
. . stwem Arm:i Czerwonej i orz„d;;la- Fińskiego Komitetu
. 1 ?n wyg łos.·l. Pl!'m 1enne
· ac, M'll
reformy rolne1·
roczmrę
wo-zachodrueJ Franc.Jl wybuchły
5 bm. w Meksyku.
ma!-y pra~ujace1\·o chłopst" a uświa- ;J dprzemo,łvie~1e "t' ohbr~met N1em1Peerzy1 wia w zarysach ogólnych program
Depesza stwierdza, że utrzymanie nowe pożary lasÓ\V. O g ~eó. zagraża
Obrońców
.
om2'{a się na yc m1as owego
d ·
b" · ·
! 1 · ·
oaar
jęcia 'Niemiec do tzw. Un:i Europej- zprganizow<:n:a „Stanó·.v l.1eclnoczo• - mrn1ą so ie swoJe za ama:
W związku pokoju powinno być rlziełem rąk sa- nlrn1icznym ws iom P iomienie
MOSKWA (PAP) niają c;ągle n o we tereny Ieśn:.mych m~s p:·acujący~h.
walkę z wyzyskiem skiej. Na poparcie „·wego po~tulatu n.vch Eurony" wraz z Niemcami.
zao~trzyć
ze zbliżającym się Międzynarodowym
,Przyw1ą7:uJemy ,~-1~lką wagę :lo j Kilka tysi ęcy <>:::ób opuściło swe
boiraczy wie~sl,ich. korzystając ,.
'\I. a~ze_g-o J1..ongresu_ 1 zyczymu mu o- m:ejsca z::i mic.::zk r.; n ia i znajduje
•
tym W7!?;lę'.lżie z doświadczeń i po1
v ·~tneJ pracy - . piszą czcc~oglowac- si.ę bez dachu nad glowa.
o~zu11arnr~n
S!łO
moi:y klasy robott1iczej; rozsze- Wysłua
•
cv obroncy poko.iu. - J e~te~·ny prr.:i
u~
-,
"~
'f
'
r. 'f
~
•
'
rzyć za kres. kontraktacji, nniemflł.
konani, że Kongres Zwolennikow .P 1Austr~.·ę
doprowa·-i~?'
liwiaj:}Cej wyzysk chłopÓ•\' prze~
kojt w Mek~yku zjednoczy Wf.ZY. tkie
U..-..,,q
spekulantów; uczestniczyt jak naj
5i:~· mas i.i·acujP,cych Ameryki w waJ
d
k
·
w
WIFDB · (I p
aktywniej w pomocy są;<iedzkiej,
zw1ąz ·u ze I Pl:tn l\~ar~hnlla ~p~wo ował wzro·,~ eydnwaniu o najważniejszych spra- ce o pokój.
, ·,::-r ~A ) nieuo:tannie podnosić zasób swoich
B~rneo
wiadr>mości fachowych i rozwijać zhllżającymi się wyborami do parła- bczrohoc1a 1 przyspiesz:! kryzys !{o- „.-i.eh ich głosy były zawsze zagłu- GOŚCIQ Z a
donie\Vcdług
(PAP).
HAGA.
3~J(iiUCZ~U
formy spóldzil'kzo.:.ci mcntu, Partia Komunistyczna .'.ustrii spudarczy. Reakcja podnosi głowę. sznne przez g-losy obu partii rząJząws zelkie
·
•
sień z B orn e o. w poludniowej czę
Panujący w Austrii chaos gospodarS~1~ ':ci wyspy · w dc:.lszym ciągu trwazw1euzaią
w imię walki przeciwko tej
CZY, grabież mas ludowych i wysln- CYCh.
łącznie ze SilÓłdzielczością pro- wystosowała odezwę do wyborców.
~ Przed 4 laty - głosi odezwa - g-iwanie się mocodawcom amcryka·"i- koalicji b:mkrutów politycznych ko- WARSZAWA (PAP) _ w ponh'- ją z.:.d:-;,:e y; a ; J-i ra ęc'zy wojakadukcyjną.
,. muni{;ci pol~cz) li ię z socjalistami· dzbłek, dnia 5 wrze.;nia, delegaci z n- mi indon~z:rj:iklmi i hoicntlerski•
Rc~ lizując te za~ani~ chłop mało-~ partie „narodowa" i „socjalistyczna" ~kim dezorganir.uja kraj.
Odezwa ~.twier<l11'1. dal<:>j, że je.:ly- lewicowymi, aż~by zjednoczyć masy graniczni na Kou.gre;; Poł<icz_,n :rrn·y ni. W ciągu o„tatnich dn Indod 0 ~·ierlzial o'ć za
· b'1
· 1
i śr~dniorolny stanie s;ę kontynuato-.J
Bojowników o Wolność i Demokr:~r.ię
• n ~ .,
r.!m dzic'a przebudowy ustroju rol-~ wzię Y na ~JE ,e ~ ~ ' •
nezyjczycy ctokonaii dwóch no.
„ d n:owa
przed oięciu \ł losy Au~trn. "ynik1 pohtyk1 teJ ko- nie homuniśri pozostawali wierni w I pracuhce w trwuł.ym bloku lewico- _w:-ruszy 1. na ,,.
11 ''.·'0 zapoc„~tkou·ane••o
wycieczke kra wych atal;:ów na pozycje holen1
J
,,.
„
_.,
~~
, .ioznawcza po Polsce.
c1a!! u fvrh lat ludowi. Lecz przy de- '""' ""
:ilidi sa katastrofalne.
laty.
d!Orskie.
października

poza

sprawami

oeganizacyjnymi,

współpracy
dotyczącymi
zwłaszcza
ze światowym Komitetem Obrońców
Pokoju, znajdują się następujące re-
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manifesłuie wolę

Naród polski

Wieloty~ięczne

wiece

odbyły s:ę

zakończeniu Kongresu Połączeniowego
Demokrację delegaci na Kongres z kraju
'Warszawy do większych ośrodków całego

Bojowników o Wolność
i zagranicy udali się
kraju, gdzie przemawiali
w których uczestniczyły

Po

i
z
na masowych wiecach. N a wieca eh tych,
dziesiątki tysięcy osób, zapadały rezolucje,
wyrażające solidarność
z uchwałami Kongresu w Warsz a wie i niezłomną wolę mas pracują
cych kraju walki o pokój.
KATOWICE
Tłumy mieszkańców Katowic owacyjnie witały przybyłego na wiec
przewodniczącego delegacji radzieckiej )\a Kongres Połączeniowy, Cho·
łodkowa, dwukrotnego bohatera Zw.
Raclzieckiego Fiodorowa, członka Zarzaclu FIAPP Czykalenko oraz człon
ka· Zarządu Głównego Zw. b. Komba·
tantów i t1czestników francuskiego
ruchu onoru - A\ary, przybyłych w
towarz ys twie tow. wicemin. Izydorczyka.
Na wstępie przemawiał tow. wiceminister Izydorczyk.
Wit any długotrwałymi oklaskami
członek delegacji radzieckiej
Fiodorow powiedział, że w toku drugiej
wojny światowej narody świata przekonały s ię, i7. bohaterską walką przeciwko hitlerowskim Niemcom i imperialistycznej Japonii, Związek Ra·
dziecki obronił wolność setek milio·
nów ludzi, którym groziła niewola
faszystowska.
Oczy milionów prostych ludzi - o·
świadczył mówca
wśród burzliwych
oklasków .mieszkańców stolicy Górn:)go śląska - skierowane są ku Zwią
zkowi Radzieckiemu, gdyż ludzie ci
wiedzą że jest on najbardziej zdecydow;nym i konsekwentnym obroń
cą pokoju, prawdziwym przyjacielem
wielkich i małych narodów.
Po ostatnich · słowach delegata ra·
dziec!dego zrywa się znów burza o-

klasków i okrzyków na cześć Związ·
ku Radzieckiego i Generalissimusa
Stalina. •
Następnie pr:r:emawiał delegat fran
cuski - Alary.
GŁOS

DUCHOWNEGO
Z ZIEM: ZACHODNICH
WROCŁAW. W Hali Ludowej
we Wrocławiu zgromadziło się 50 tysięcy Judzi,
których powitał rektor
Uniwersytetu i Politechniki Wrocław
skiej, prof. dr St. Kulczyński. Za·
prosił on na mównicę
ks. Henryka
Zalewskiego, delegata na Kongres
Połączeniowy W: 'Varszawie.
KS. ZALEWSKI oświadczył m. in.:
- Musimy włączyć się czynnie do
dzieła budowy tego pokoju, odbudowywać i wzmacniać potęgę naszego
kraju. Działalność podżegaczy wojennych godzi w polską rację stanu musimy zdecydowanie odeprzeć wszel
kie próby rewizji naszych granic \l:l
Odrze i Nysie.
· Na wschód od Odry są polscy duchowni przepojeni patriotyzmem, kapłani, którzy walczyli o Polskę, którzy razem z ludem pójdą na barykady pokoju. Chciałbym - zakończył
swe przemówienie ks. Zalewski, aby słowa, które padną na tym wiecu, odbily się głośnym echem w Polsce i poza jej granicami.
TOW. MIN. MATUSZEWSKI za-

znajomił

całym

kraju

GOEBBELSOWSKIE ARGUMENTY
PROPAGANDY AMERYKAŃSKIEJ
KRAKóW. - ·25.000 mieszkańcÓ'V"
Krakowa zebr:iło się na Placu Szczepańskim,
aby zamanifestować wolę
konsekwentnej i ni~ustępliwej walki
o pokój. W wiecu wzięli udział przy.
by li z \Varsza wy: honorowy przawodniczący FIAPP płk. Manhes,
delegat austriacki - dr Duermeyer,

gą wojnę światową, roi,poczętą wła

ściwie już

w 1936 r. w Hiszpani'.
Agresja hitlerowska kosztowała dro
go ludy Europy. Naród polsk: stracił 6 miJ:ionów zabitych. Kilka mil'o
nów straciły inne ludy Europy, a po
kojowy naród radziecki utracił 17
m:l!onów obywateli. Dzięki tym
ofiarom - dzięki bezprzykładnemu
bohaterstwu i poświęceniu narodów
Związku Radzieckiego, Niemcy hitlerowsk:e zostały rozgrom:one, narody Europy wyzwolone z niewoli.
Odpowiedzialni za tę wojnę, za mi
liony zaJbiJtych i za zniszczenia są c:
sa~ ludzie, którzy dzisiaj przygotowują nową wojnę.
Są to ludzie,
którzy pomogli Hitlerow: zagarnąć
władzę, są to twórcy sławetnej „111ie
interwencji", skierowanej przeciwko
Republice H!szipańskiej, są to c~ sazdrajcy, którzy wydal: w Monaohium na pastwę Hitlera naród czechosłowacki. I ci rorajcy wstępują
teraz z powrotem na arenę polityczną, aby uprawiać tę samą poli tykę.
Ale dz'..siaj sytuacja lllie jest taka
sama, jak w 1939 r. Dzis:aj Związek
Radziecki jest silniejszy, niż kiedykolwiek. Dzisiaj istn!eją demokracje ludowe :. nowe Chiny Mao-TseTunga, które zadały potężny cios
imperializmowi amerykańskiemu.
Dz!siaj w=aga się ruch demokratyczny na całym świecie. Rośnie za
razem św:adomość !Polityczna mas.
„Mówiąc o rwaszym zjednoczeniu,
pragnąłbym wyrazić radość, że w
szeregach tworzącej się organizacji
znajdą się bohaterscy „Dąbrowszcza
cy", wierni rżol:nierze tego, który byl
ich wodzem i nauczyc:elem - waszego i naszego Waltera; niezai>Omnianego generała Swierczewskiego,
który ucieleśniał miłość dla naszej
Hiszpami:, dla kraju, do którego przy
byli Polacy, aby walCtLyć za „waszą
i naszą w1Ylność", o sprawę całej po-

mi

stępowej ludzkotki jak to określił wieliki Stalin".
„Wiem, źe śledzkie dz:.ś z w:.elką
uwagą
krwawą waJ.kę,
narzuconą

na niczym!

nie naszym głó\wym celem jest
utrwalenie pokoju i udz!elanie wsze!
kimi środkami pomocy wszystkim
bojownikom o pokój : demokrację".
Mówca podkreśla tu z uznaniem iz:asługi jugosłowiańskich bojown' ków
o wolność, prześladowanych przez

naszemu ludowi przez bestialski ter
ror reżimu frankistowskiego. Fran~o otr:zym
. t~je ?Oparcie itpomoc od
imperia.1IS ow 1 wzma.g a error przeciwko naszemu ludowi. Pomimo jed zdrajc.ę Tito za to, że nie chcą dopunak tego terroru i pomocy, uzys!Qwa ścić do oddania swego narodu w
nej od imperialistmv, nic nie zdoła jarzmo i~erial:stów.
oca.lić zbrodn:arza Franco ! jego ban
dy. Skończą oni tak, jak skończył
Posęł Vodicka zwraca uwagę na
Hitler i Mussolini". ·
doniosłość
śc:Słej
współpracy 7.
„Naród hiszpański nigdy nie bę- FIAPP oraz ze Swiatowym Komitedzie walczył przec:wko swo:m przy- tem Obrońców Pokoju.
jaciołom. Nigdy nie zapomnimy
o
waszej pomocy, a w dniu, gdy Hisz.

się

rękę

pani a stanie
wolna, poda
demokratycznej Polsce, aby razem
kroczyć drogą pokoju i socjal:zmu".
Na czele delegacji Kombatantów
Czechosłowacji na Kongres Bojowni
ków o wolność i demokrację stal poseł Wod:cka. Przytaczamy streszczenie jego przemówien:a na Kongresie.
Poseł Vodicka przekazuje Kongresowi od bratniej czechoslowackiej
organizacji ipozdrowienia i wyrazy
radośc: ze zjednoczenia polskch bo1
·
"kow
· O wo,n
oś·
Jown:
c.
Poseł Vodicka podkreśla, że wal• t wa eh me
·
k a 0 je d nos'ć w 0 b u pans
·
b Ył a ł a t wa, g d yz· SI"ł Y rea k cy)ne
wa l
czy ł Y zac I e kl e, a b Y ·ni e d opuŚ c:'ć d o
"ed
· l d
Mó
ZJ . noczema
u hu. ł 1 wca
·
c
·i ·przypod
mma, ze w zec os owacJ zie nocze
nie nastąpiło dop:ero po lutowym
zwycięstwie nad rodz:mą reakcją.
Poseł Vodicka W1Skazuje następn:e, że podczas, gdy w państwa~h
zachodnich uczestnicy walk wyzwoleńczych muszą wciąż jeszcze walczyć o swoją egzystencję przeciwko
odradzającemu się faszyzmow:
organizacje bojowników w krajach
b" ~
demokracji ludowej mają am ic.,ę
być najleps:io:ymi budowniczym; w
swych państwach.
„Jest to naszym obowiązkiem
oświadcza mówca ,.. wobec tych,
którzy nie doczekał; wyzwolnia i nie
podległości, o ~tórą walczyli wraz z
nam: u boku Związku Radzieckiego
i jego bohaterskiej Armii. Toteż obec

imperialiści

amerykańscy sięgn~li

Dr Duermeyer przedstawił interesy impe,ialistów w Austrii i znacze·
nie ros;tących w tym kraju sił postę·
pu.
wALKA o POKóJ n:eDZIE
\YYGRANA
LU13LIN. - Do 40.000 ludzi, zgromad:i:onyclt 1•a Placu Lilewskim w l.u
blinie przemówił na wstępie rektor
U J\ICS, proC. dr Kielanowski. Przewodniczący Zarządu Głównego ZZK,
tow. Kurylowicz, wygłosił przemówienie.
POZNAŃ

50.000 tłum mieszkańców Poznania wypełnit Plac W o In ości oraz
przylegające doń ulice.
Członek KC PZPR tow. poseł
Chełchowski przedstawił wielkie znaczenie Kongresu Połączeniowego i w
oeti ych słowach potępił amerykań
si..1c.h naśladowców Iłitlera.
Następnie przemawiall: b. włoski
minister olnony narodowej, członłlk
Komitetu Centralnego Związku byłych kombatantów włoskich, senator
)1ario Palermo i rektor UP prof. dr
Ajdukiewicz.

nPA BA A
i

,.Prawda" zamieszciza artykuł p. t.
„USA udaremniają demokratyzacj~
Japoni:".
- W ślad za k~itulacją Niemiec
hitlerowskich - czytamy m. in. w
art.ykule - n~tąpiło w dniu 2 wrze
śnia 1945 r. podpisanie aktu bezwa·
runkll'\"e.I kanitulaej1• .-.cz Japonl•.
.... ~ zakończyła
"'
Druga „wojna•· świat.owa
si
ę.
Związek Radziecki odegrał decydu
jącą rolę w !oprawie l!kwidacji
ognisk agresji na Zachodzie : na
Wschodzie.
Rozgtomienie hord hitlerOW$kich
pod Stalingradem było początldem
końca Niemiec h:tlerowskicn. Ostateczne rozbicie wojennej machiny
imperializmu prze:io: waleczną Arm:ę
Radziecką było równocześnie podzwonnyim dla mil:taryst.ów J·apońskich.
Przystąpienie Związku Radzieck!e
go do wojny przeciwko Jao•mii było
podyktowane dążeniem do zakońc7.e
nia drug:cj wojny światowej. Błyska
wiczna ofensywa bohatersk!ej Armii Radzi~ckiej w Mandżurii i Korei, roz.gromien!e armii kwan.tuńskiej , wszy:;tko to doprowadziło Ja-
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Nadeszła tragiczna środa 6-go
września 1939 roku. Sroda pamiętna ucieczką prawie całej męskiej
ludności Łodzi. Ulice zaroiły się
tłumami. Piotrkowska pełna. Fala
płynie w kierunku ulicy Brzezińskiej. Pada hasło: Do Warszawy!
Tym, którzy poszli dalszą drogą _
na Łowic'Z, poszczęściło się. Tym,
którzy wybrali się krótszą drogą-

na Brzeziny, powiodło się gorzej.
Tuż za Łodzią, w Nowosolnej spadają na uciekinierów pierwsze
bomby. Piloci niemieccy sieją ku·
)ami. Ranni, zabici - leżą na szo·
sie, na polach. Volksdeutsche z za·
sadzek. prażą ogniem karabln6w
ręcznych i maszynowych. Młode
szczeniaki drwią z uciekających,
1zucają kamieniami...

·o·kr aty zacJę Japon,. ,. .

Okolo piątej nad ranem nad Ju·

'i

. h k Olsztynie oprócz ob. Ożgi·M:ic as iego przemawiała Jta wiecu ~e·
kretarka węgierskiego związku bojowników z faszyzmem "Kovacs or:tz
przedstawiciel belgijski płk. Colle.
Manifestacje na rzecz pokoju odbyły się również
w hmych ośrodkach Polski.
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:mej akcji propagandowej do archi·
wum goebbclrnwskich argumentów i
starają się rozbroić moralnie narody
:b'riata, aby móc je posłać na nową

RZESZóW
W Rzeszowie do 20.000 zebranych
i1czestnil..ow wiecu przemawiali lll. in.
'' ojewoda rzeszowski Mirek cr:iz wojewoda lubelski - poseł J>aweł Dą
bek.
KIELCE
Również 20.000 ludzi wysłuchało w
Kielcach przemówień przedstawicieli
miej3cowego Komitetu Obrony Pok•>ju oraz delegata włosld~go Francesco Vitti. Po wiecu złożono wieńce
pod pomnikiem żołnierzy radzieckich.
OLSZTYN

Przemówienia delegatów zagranicznych na Kongresie Kombatantów
Bardzo serdecznie oklaskiwali delegaci na Kongres przemów!enie delegata Re.publikańsk:ej Hiszpanii,
Razoli,
manifestując
niezmienną
przyjaźń Ludowej Polski dla bohaterskiego ludu ~s:zipańs]j:iego. Oto
streszczenie wystąpienia Razol:.
1Mówca przypomina, że najazd
wrześniowy ~ Polskę rozpętał dru-

oraz poseł Marek Arczyński.
Przewodnictwo wiecu objął rektor
Uniwersytetu Jagiellońskiego, pror.
dr Teodor Marchlewski. Pos. Arczyń·
ski przeprowadził analizę przyczyn
klęski wrześniowej 1939 r.
Płk. l\fanhes powiedział m. in., .le

osiągnięciami
Połączeniowego.

'z

Kongresu
Serdecznie witany przedstawiciel
kombatantów francuskich, PŁK. AL·
BERT OUZOULIAS oświadczył mieszkańcom \Vrocławia, że lud francuski nie weźmie nigdy udziału w woj·
nie przeciwko Związkowi Radzieckiemu i krajom demokracji ludowej.
W imieniu b. partyzantów fraucu·
skich mówca oświadczył, że nic za·
pomną oni nigdy tych Polaków, ktń
rzy walczyli wraz z nimi przeciwko
hitlerowskim okupantom.
„Sprzedajna banda Tito czyni
wszystko dla zaprzepaszczenia tego,
co wywalczyli dzięki zwycięstwom
Związku Radzieckiego
bojownicy o
wolność Jugosławii" powiedział
przemawiajl)cy następnie przedstawiciel partyzantów jugosłowiańskich RADOMIR SZARANOWICZ. „Jed·
nakfo klasll robotnicza Jugosławii
walczy bohatersko z reżimem Tito o
przYJazn ze Związkiem Radzieckim,
z krajami demokracji ludowej walczy o socjalizm. Przyjaźni ludu
jugosłowiańskiego z
narodem poi·
skirn, tej przyjaźni, która wykuta
została we wspólnej walce z faszyzmem, nic i nigdy nie potrafi · zniszczyć" zakończył wśród owacji zehranych deiegat jugosłowiański.

spełzną

Zakusy imperialistów

w

zebranych

pokoiu

1

po~ę do całkowitej katastrofy. Japoma musiała skapitulować.
W okresie powojennym zw;ązek
Radzieck: oparł swą politykę wobec
Ja.ponii na deklaracji poczdamskiej
z 26 lipca 1945 r. Deklaracja ta nakreśliła program demilitaryzucj~ i
demokratyzacji Ja-pon: i, program
przekształce ni a jej w pokojowe pań
stwp demokratyczne, program, który miał na celu uniemożliwić pow tórzen!e się agresji japońsk i ej na
Dalekim Wschod"1'.:e. Równocześn i e
Zwia.zek Radziecki 11 nnnowiada s: ę za
„ J"'
rozwoJ·em pokojowego
przemysłu Ja
ponii, zgodnie z interesami narodu

J'apońsk ; ego.

Działalność przedstaw:cieli radziec
kich· w Komisji Dalekiego Wschodu
i w Sojuszniczej Radz:e Kontroli w
Japonii ma równeż na celu real:zację tych samych zadań.
Jednakże kola rządzące USA starają się wszelk:..mi środkami unicestwić te organy międzynarodowe.
Gwałcąc brutalnie STte zo.bowiązania
mi"ędzyn~.-o"~"'c,
~~t,,.nliJ·ą.
pro
- uv„ USA 7 ....
.....
gram demllitaryzacji i demokra.tyza.
eji Japonii programem odrodzenia
militaryzmu japońsklego, przeksz.tal
ceni& Japonii w amerykai1ską, wojskowo-strategiczną. bazę wypadową
przec1wko ZSRR I ruehO'\vi narodowo-wyzwoleitczemu w kra.Jach Azji.
W wyniku pol:tyki USA. w Japonli zachowano do dziś 301 zakładów

lotn:czych i 178 fabryk broni. Na te
rytorium Japonii buduje się lotn:ska
wojskowe, odbudowuje i rozszerza
bazę morską w Joko5Uka. Generało·
wie amttykańscy przystąpili Jui fak
tycznie do budowania nowej armil
japońSlkiej.
Równocześnie wzmaga się proces
uja.rzmle.nia Ja.ponli przez monopole
amerykańskie, które nawlą.zują iclsly
z, jnpon"
skiml monopola.· kontakt
·
~
mi I>.i;albaąu.
Działając na rozkaz władz amerykańskich. ultrareakcyjny rząd Yoshida prowadzi zaciekłą ofensywę
przeciwko stop!e życ'.owe1 mas pracujących , przeciwko prawom
polityczmrm narodu japońskiego. ·Imperialiści amerykańscy i ich sługusi kierują główny c!os przec:wko
awangardzie japońsk:ego ruchu demokratyc:me~o _ przeciw partii ko
munistycznej i postępowym zwlązk0m zawodow~'TT!.
w dalszym cią~t artykułu czytamy 0 uoorczywej walce, którą pro.
. przewad zą masv pracu1ące
.J apom:
c:wko przekszh.łceniu kraju w kolonie amer:vkań·ka . przeciw odrodzPniu pai'1~twa policyjnego.

('..a.la pos;tępow 2 htdzkość piętnuje
polityk<' lmperinll<:tów amerykań~kich. którzy nsiłnia ~rodzić ondsko ain-edi n:>. Dalekim WS<'hoov:ie,
zp,gra.żajarP T>1t1t0,jow1 1 b~iecze6- I
st.wu narodów.

~t~~w N~:!~~u~~j=s~~~~n=:~u~-

wlad. w Łodzi pełno szpiegów,
którzy informują 0 każdym ruchu
wojsk l ludności. W Julianowie
właśnie przed godziną zakwaterował się sztab armii „Łódź".
I oto na pałac julianowski, na
stary park _ w którym pod drze·
wami ukryły się samochody szta·
bowe - padają bomby, pierwsze
tonówki niemieckie, które V.'Yrzucają
stuletnie topole i jesiony na środek
ulicy, jak pęki chwastów.
Pałac, mimo że nie trafiony bezpośrednio - chwieje się, pęka l
zapa da. są Zilb 1. c1· l· rann 1··
Miasto wyludnia się - fala ucie·
kinierów płynie przez cały dzień.
Radio niemieckie donosi o zaJ·ęciu Krakowa, gdzie natychmiast na
polecenie fuehrera wysta1Viono war
ty hono1owe przed grobem Józefa
Piłsudskiego (Dem Grabe des marschall Pilsudski wurden militari·
sche Ehren erwiesen) .
Kielce zostały zdobyte, a w gma
c.hu wo;ewództwa „fuehrer przysta
nął w cichym hołdzie przed popier
slem Piłsud.sklego". Nic dziwnego.
.Temu i jego klice zawdzięc.zał prze
de wszystkim ówczesny swój triumf.
Ci, którzy zostali w Łodzi - przy
gotowują się na najgorsze. Na ulicach tu i ówdzie spacerują już hitlerowcy. Na ramionach noszą dum
nie przepaski ze swastyką. Ludność zamyka się w domach, bary·
kadując drzwi i okna.

__________________________..____________________________________________
· pereł.

·
·
~

~

W rozmowach ze mną używał zwrotów, jak: „słońce on
pr7yjść" na oznaczenie wschodu słońca; „kai-kai on stać" znaczyło,

sięcy kokosów, które był winien Kompanii, a póki z tego długu
się nie uiści, nie wolno mu ro·ztrwonić ani jednego orzecha.

lądE:k.

Kacyk i wszyscy krajowcy nie , - - - - - - - - - - - - - cierpieli Me Allistera, ba, nienawidzili go, i wiadomo ·mi było, f\\"...,_.:::t!~~~
że przez trzy miesiące cała ludność, ze swymi kapłanami na cze
le, zańosiła modły do bóstwa
o jego śmiert Lecz nadaremnie.
Demony, które nań nasyłali,
straszne były co prawda, lecz hłe
miały mocy nad Me Allisterem,
skoro on w o;óle nie wierzy w de
mony. Przeciw wiecznie .pijanym
Szkotom czary nic nie mogą. Zbie
raE wyplute przezeń kąski, wy-.-=-~~..,,,..-;:;---:::"--~~~
trąbione butelki od whisky, orzechy kokosowe, z których pił, a na
wet jego plwocinę. dokonywując---------------'
nad n imi przeróżne diabelstwa. Nazywał się, !\'Ie Allistcr, był to
stary czlowlek.

że obiad podany; a „brzuch moja on się kręcić" -

że boli go żo-

Był to drobny zwiędły człowieczek, spalony z zewnątrz

~ :4+J'CI słońcem zwrotnikowym a wewnątrz wyziewami alkoholu.

·~~fj,i:rf

to popiołek, żużelek człowieczego rodzaju, mały, ożywiony żużelek,
aiezupełnie jeszcze wystygły, który ruszał s i ę sztywno gwał
townymi urywanymi rzutami, ruszał się jak automat. Robił wrażei.ie figurki,

P!Wt;Uio J. 8. Pt vr.h1/,.,,s11·~·
Był to ziejący whisky Szkot! Whisky swą golił uczciwie. Zaczy
n:.ł dzień k ieliszkiem, punktualnie

Q szóstej rano, i zakrapiał pote"':l regularnie co godzinę, aż do północy, kiedy nareszcie kładł s i ę
spc;ć. Spał tylko pięć godzin na dobę, .a 'przez p_ozostałe dzievi:ięt
naście był pijaniuteńki.
W ciągu ośm\u tygodni, które spędziłem
z nim na Oolong Atol!, nie widziałem go trzeżwyr.:i. Zawsze czuło
s i ę od niego wódkę. Nie mogło być inaczej, skoro spał za krótko,
by wytrzeźwieć.
.
Co za wspaniały okaz alkoholika i jaki nie.porównany system
chronicznego pijaństwa! Ani przedtem, ani potem nie miałem
spo~obności zaobserwować tak ciekawego wypadku.
Nazywał się Me Allister. Był to stary c~łowiek, ledwie trzymający się na nogach. Ręka mu drżała jak u paralityka, co szczególnie z.wracało uwagę gdy nalewał wódkę; pomimo to nigdy nie
z.darzyło mu się rozlać' ani kropelki. Dwadzieścia pięć lat spęd.ził
w Melanezji, b~jąc IPO wyspach i koralowych wodach od N1em'.e ckiej Nowej Gwinei do Niemieckich Wysp Salomona i tak się
z.żył z tą częścią świata, że zwykle mÓ\'l'.ił gwarą poszukiwaczy

Był

którą raptowny

dz ; ewiętnaście funtów.
Toteż w głowie po prostu
jego były rządami silnej ręki.

wicher mó~łby narwać.

Ważył

nie mogło s i ę pomieścić, że rządy
Oolong Atoll miał sto czterdzieści
mil w obwodzie. Żeglując po jego lagunie, trzeba było orientować
się według kompasu.
Ludność składała się z sześciu tysięcy Polinezyjczyków.
Na każdym kroku spotykało si~ o;;ześciostopówych chłopów, mogących, na oko, ważyć ze dwieśc : e funtów.
Od najbliższego lądu
dz:eliło Oolong około dwustu p:ęćdziesięciu mil żeglugi.
Tylko
d'"'a razy do roku zawijał do ntolu mały szkuner ,który zabie::ał
włókno kokosowe. A na Oolongu był tylko jeden biały Me Allister,
słaby na ciele i, prócz tegQ, alkoholik.
Jakim cudem ten biały
słabeusz mógł despotycznie rządzić sześcioma tysiącami krajowców? A kłótliwy był jak stara baba, a racż€j jak stary Szkot,
i 1,;~tawicznie mieszał się w ioh prywatne sprawy. Kiedy Nugu,
có1·ka kacyka, za zgodą ojca wybierała się za mąż za Haunau z drug~ego brzegu atolu, Me Allister nie dał swego pozwolenia i do
ślubu nie dopuścił.
Zdarzyło się, że kacyk chciał kupi ć pewną
w:;spę w lagunie od najwyższego kapłana, lecz Me Allister temu
się sprzec i wił. Niech kacyk spłaci najpierw sto osiemdziesiąt ty-

Lecz Me Allisterowi nic to nie szkodziło. Cieszył się wspaniałym
zdrow iem. Ani dreszczów, ani fe.bry; nie kaszlał, nie przeziębiał
się; na dyzenterię nie zapadł ani razu, a złośliwe wrzody i brzydkie
chcroby skórne, które w tym klimacie dręczą zarówno czarnych
jak i białych, jego się nie imały. Musiał mieć organizm do tego
st•;pnia nasycony al1k oholem, że bakterie rozwijać się w nim nie
mogły.
(D. c. n.).
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sum zadeklarowa11ych na budowę Centralnego Domu I
Łódzka organizacja partyjna nie może pozostać na szarym końcu

poaątkowo

Gdy w miesiącu maju ub. roku przystąpiono do akcji zbiórki
na budowę w War~awie Wspólnego Domu Partyjnego, z całego
lcr~ju posypały się liczne zobowią
zania. Towarzysze deklarowali
znaczne sumy, które niejednokrot
nie przekraczały na'\vet ich miesięcznę zarobki, a ldóre zobowią
zali się spłacać w lS ratach miesięcznych. W tym ofiarnym wyścigu również i organizacja łódz
ka nie pozostała w tyle deklaru-

sumy.

Polnomoonik na d'iolnioy Górnej -

jąc pokaźną sumę 83.400 tysię

cy złotych i zajmuj'ąc w ten sposób 8 miejsce w kraju.

Pierwsze miesią'ce akcji zbiórkowej na terenie Łodzi wykazały
pomyślny stan wpłat. - Jednak,
w okresie połączeniowym (w styczniu br.) na skutek reorganizacji ewidencji zamiast obowiązują
cej organizację łódzka raty mie-

N • • ksza bo I

sięcznej, wynoszącei blirko 5 milionów złotych, wpłynęło nie wie
le p-On.ad 2 m i1iony. Również i '"

ącz

OJWiJę

li

nastęT'Y11ych miesiącach wysokość

Przede mną leżą zobowiązania, nJJ.
których przed kilku godzinami złożyli swe podpisy majstrowie „bawełnianej ósemki'". Tekst zobowiązań
brzmi. wszędzie jednakowo:

hl~~ey~pie~o~emm
_ Gdzie wobec tego należy szu

~~~~~~w~~~~

-

mUSI•

produkc,·i
personel techniczny usprawnić

należy pracować

w Polsce l11dowej

··
.~
-row. H. Śmiechura z Zakładów p OSman:i.erll
Łódź-Południe

każda tkanina przesuwała się równo i bezustannie do skrzynki, umieszczonej pod warsztatem.
- 36 lat pracuję już w tej fa·
bITCe. Ale nafle:'?iej „idzie'" mi robota teraz, gdy wiem, :i:e pracuję
dla dobra l korzyiitl cciłego spolcc:r.iiii5twa, gdy za mój trud czeka
mnie zas:zczytuy tytuł przodownlcy pracy, oraz uznanie l szacunek
powszechny.
100 procent primy 1 115 procent
-wykonania planu prod.ukcyjnego ll H 1
tk
i
e eny
acz t
oto os"lągn ęcia
Smiechury. Oto dowód, jak moina
I należy pracować w Polsce Lndo·

ZllZltdeil.iQ.a,RJ;02>!!4tl;i,dobrz.fl_3.!>.L.'i _ .JJ~ .

-~~)

1

parę lat ludo-

,„„
.
.
bójczej okupacji.
I dlntrgo-- daruj" nam to c/1yba rerlnlcc.m .. Glow '~"g"'.'. l:t•ir~ hi·
.<torii l\1011achium w pamięci ahsol11111ie nie cli ce zac!w;rnc - 1 ~ f)ędzi!!my
mieli 11a olw, 10 z:f'iąl•u .: roc=nicą ~t·y/111clrn ll. lł'ojny ~il'i'.11° 11 '.ej, 1~:·~.=y~t·.
hir r/rai'ist1rn politycz11r. „/;tór,rc/1 111e zc:trf! ::m1c1111c kolcJP l11slorr~ .'"J
1939 roku i t('j - 1111.•zyc/1 c:n.~Ó!l'. c:msów arigloamPrylwnshrch
z 1938 ,padlwl>ierców tradycji Clinmbl'rlaina i Dcilrulirm, Ilitlera i Muss?liniegn.
Dlaczego na tę r:ccz u· tak hncz11y sposó~ zu.Tacamy m.rngę!' • Ano,
„Glos Anglii" poirinien _ pr:iy rlol>rych chęciach - to z.ro.=111111ec: grly
mianowicie uda sie wres:cie 1:hnlcić brotersttvo zdrady Bcv111ow, Attlcecli,
Tnunanów, Aches~11ów, Mocl1ów, Blumów, de G.Mperich, Tit~w i im poego brabler·
dobnyc/1, usunie się glórmą dpr:es:kodę
d
· l · wiodącąb do b pra~:111w.
me potrze ne ę ::re u·ou:czas „ rastwa międ:y tł'szystkimi naro ami.
terstwo broni". Ustt;:puj<!' ono ben.dem miejsca o wirle cenniejszemu bra·
terstwu pokoj01t·ej v.'spólpracy i przyjaznrj budowy lepszego jutra.

,

swą pracę

budyn'ków, że mają jeszcze wiele in- działywać na personel techniczny, unych trudności i przeszkód. Ale w żywać wszelkich metod, aby wszys!y
wzięli się do solidnej 1
znaJ·.>uJ·e
podobnych warunkach
„ai'ę majstrowie
"
~
rzetelnej pracy. Tylko wówczas nowiela innych zakładów, które jedn .~ wy system premiowania przyniesie
w PZPB Nr 8 poż11dane rezultaty.
produkują nacznie lepszy towar,

I~~p~~~~h~~ -----------~H=·~S=a=m=·-~===~=:~======~===========~~E~·~T~a~m~~~

z przyczyn tych niedomagań „ósem-

mych pracowników i świecić im przyłtać przyczyny tego kom-promitu- kładem, pod.nosić stale własne i pod·
jącego dla organizacji łódzkiej sta lcgłcgo mi personelu kwalifikacje zanu rzeczy?, - pytamy pełnomoc- wodowe, podnosić dyscyplin~ pracy
nilia dla akcji zbiórkc;cwej na Cen przez punktualne rozpoczynanfe i
trnlny Dom PZPR, tow. Majkow- kończenie pracy, dbać o odpowiednie
wykonanie planów jakościowych i ilo
s~iego.
Kontrola akcji zbiórkowej, ściowych."
Podpisali się majstrowie przędzaljaką przeprowadziliśmy pomiędzy
1 i 15 lipca wykazała, że w więk- ni, tkalni i wykończalni. Nowy regu. h
,
.
.
.
szości swe3· Komitety Dzielnicowe
premiowe.ma na.dada na m::
d 1·osłości" tych lamin
· ·
„
. .
.
.
on
n i e d ocen1aJ ą
spraw. Acja zbiórki na Central- większą odpow1edzialnosc za pracę
ny Dom nie bywa tematem pasie podległych im robotników. Nowy redzeń Komitetów Dzielnicowych/ gulamin daje im w zamian możliwoegzekutyw, odpraw sekretarzy or ści zdobycia znaczneJ· nagrody, jeśli
ganizacji podstawowej. Członko- ich partia wytwarzać będzie dobr)'
wie komitetu nie interesują się towar.
• wszys tk o.
stanu
tymi sprawami, nie badają
Ale podpis to jeszcze me
·
wpłat ani nie d ozoru3ą sprawozdaw<:zości. Mówię o większości Nie jeden z majstrów PZPB Nr 8 mu.
komitetów, gdyż zaledwie jedna si bowiem wobec faktu podpisania
dzie1nica, a · jest nią Dzielnica przez się zobowiązań, radykalnie
Sródmie;..~ie, wywiązuje się nale- zmienić styl swej pracy.
w miesiącach lipcu i sierpniu „bażycie z akcji zbiórkowej. Parnimo tego, że stan liczebny Dzielwełniana ósemka" wykonała w barkl
,._
. ,;:~ 12 ·c swój pbn jaknnicy oródmieście od czasu de aracji, to jest od maja ub.r. do chwi
ściowy. Wiemy wprawdzie, że PZPB
li obecnej uległ zmniejszeniu o 18
procent, reguluje ona składki na Nr 8 rosiadają fatalny park maszvCentralny Dom PZPR w wysoko- nowy, że bez przerw w produk!ji
ści /104 procent !Zadeklarowanej przcprowau..:ają kapib:ne remon';y
____::___________________________ _

Kto pracuje najlepiej w Zakłaiłach Pasmanleril Łódź - Południe1
w odpcwledzi sekretarz organizacji podstawowej wylicza wiele
nazwisk. Zatrzymujemy się przy
pierwszym - tow. Heleny Smiechury, tkaczki „na gumie··.
1-) Jakże odbywa się tkanie gumy
1 l czemu to.,v. Smiec!l.ura zawdzię·
Icza opinię najlepszej pracownicy
tego orldZ'Iałui
~Na !lze_'foklm krośnie, które obslujd I 1
h
gnje tow. Smiee ura, zna u e s ę
45 pasemek różowej gumy blellżntanej. Każda taka wąziutka tkani·
a powinna byó bes błędu. Tow.
S echu& . C?Znwa, aby wszystkie

ka PZPB Nr'8

ton'(llo nan bezsprzec:nie knrnu-y une.•ień 19.'J'I rohu

podnieść niską ,·akość

'vpfat miesięcznych nie osiągn~ła
wyznaczonej wysokości. Nic dziw
nego, że wskutek tego org3.nizacja łódzka zająla ostatnio >V wykazie D~ólncn>l)t,;.k;~ ostatnie miej
sre. Dla pełnet;o c-brazu trzeba
J·~zcze dodać. że niektóre organi
za-cje wojewódzkie jak na przyklad śląska czy stołeczna macznie
już przekroczyły wysokość zade-

Aby

Braie1•§two zdrady

t

„W tym t:·godniu _ czytamy re „Głosie Anglii" (Nr 36 z dn. 3 wrze.
Aby jednak zadanie to
zostało wykonane muszą się wy- . >nia b.r.) _ obclrod~imy d:ic$iqtą rocznicę wybuclrn u·ojny. Na.leżałoby
<afriać «ię mr.:.lami lf"slrcz. do clitt'ili. gdy ro;;por::<:lu si-: br11t"'r!tu:a broni
kazać wyd1d10iejszą o wiele, niż
między ludnością nas:yclt krajóU', którego nie zotrą nigdy zmic1me kudotychczas pracą, wszyscy pełno
.
trje /1 i.~torii".
mocnicy, musz.ą oni zorganizować
Ilm, to bardzo /ądnie, że .,Głos Anglii", bfriący oficj1J.lllym „tygod1~1orvym
stałe odprawy z tc>warzyszami l'd
przeglądem spraw bry1yj.~kirh" (te jęz. rml!kin:) pam1ru1 o roczmcy ~r·
powiedzialnymi za akcję zbiórki.
Również dobrze i mądrze, iż redai.-cj11 tego tygodmka
buclm wojny.
Trzeba, aby więcej niż dotąd uwa
.
11W{lża, że „nafożaloby cofn.1ć się w..iec: myślami„.".
gi poświęciły tej sprawie Komite
Właśnie od dłuższego czaw nic in11ego nie robimy, tylko „cofamy się
ty Dzielnicowe i organizacje podmyślami wstecz ...". Różnimy się atoli z redakcją „Glo.m Anglii" . co do
stawowe. Trzeba, aby każdy czło
wybom „chwili", do której wypada się cofnqć. „Głos -:'-nglii" radby_ r~z·
począć ten moment dopiero od „wygaśrtięcia terminu ultimatum bryty1sk1enek partii pamiętał o tym, że za
to" we wrseśniu 1939 , a my „niestety", sirgamy nieco dalej: d~ daty kon·
deklarowana przed 18 miesiącami
ferencji monachijskiej. I gdy „Cło.~ Anglii", ~ardzo u1:rns.:a!~c?. zresztą
suma na budowę Centralnego Do
wspomina 0 „braterstwie broni miedzy lu~lno.foią .na8zych .hra~ow , to my
mu PZPR nie może być słowem,
~ snowuż: „niestety" _ przede wszystl.im m11sm1y nau:~~zac d11.. b_rat';'·
rzuoonym na wiatr!
$lwa zdrady między rządami Polski pr:ed1cr.:cfaiowej, A11gl11, Fra 11 c1 1 1 Nie:
' Terminowa wpłata rat na budo
wę Centralnego Domu musi stać miec hitlerowskich. Bo tale się fatnlnie slrlrrda. iż choć „braterstwo broni
między ludnością naszych krajów" przyniosło niewątpliw!e. korzy.id„. Wiclsię ambicją każdego to'>varzysza
kiej Brytanii czy to w pamiętnej bitu·ic o Anglię (wrzesien 1940 roku) ~zy
i całej organizacji łódzkiej.
u· walce :: morshim korsarzeni Hitlera, nn polach Tobrulw, l'rlo!1:te. Cass1110
R S h
c::y A.rnheim, to braterstwo zdrady rządów sanacyjno-n10.m1cl111slach zgo• c '

PZPR.

'

'"

Jak

Lewej sy- m>noe do KOmit<f.„ Centralnego

tuacja przedstawia się jeszcze gorzej. Wynika to oczywiście z winy samych pełnomocników, jak i
z braku zainteresowania ze stro
ny Komitetów Dzielnicowych, a
co za tym idzie, również i komitetów organizacji podstawowych.
Rzecz prosta nie możemy zado
wolnić się samym stwierdzeniem
podobnego stanu rzeczy. Akcja
ć .
k ń
.
.
b', k"
z 10r l powinna się za O czy l
zakończy się na pewno w pafdzier
niku. Organizacji łódzkiej pozo.
staje do wpłacenia jeszcze około
16 milionów. To znaczy że w
przeciągu dwóch miesięcy trzeba
zebrać sumę odpowiadającą mniej
więcej trzem miesięcznym ratom.
Przed organizacją naszą staje
więc_ bojowe zadanie: powstała
należność musi wpłynąć w ter-

dla akcji zbiórki tei dzielnicy,
tow. Jab!oński, odbywa częste ze
brania z tymi, którzy są odpowie
dzialni za zbiórkę w organizacjach podstawowych. Na tych
odprawach poucza zebranych o
tym, że należy dotrzeć do każdego członka partii i przypomnieć
mu o obowiązku regularnego wpła
cania rat. Tow. Jabłm1ski czuwa,
aby odpowiedzialni za akcJ·"' zbiór
"
ki regularnie i w terminie przysyłali sprawozdania ze swego tere
nu. Toteż niemal żadna z organizacji podstawowych Dzielnicy
Śródmieście nie zalega.
Inna jest sytuacja w pozostałych dzielnicach. Wysokość wpłat
miesięcznych kształtuje się tam
najczęściej w granicach 70 - 80
procent zadeklarowanej sumy, a

ki" jest fakt, że niektórzy majstr.,_
wie PZPB Nr S nie wypełniaj' 11u·
mlennie obowiiJzków. O tym mówi sekretarz orgąnizacji podstawowej tow.
Sosnowski, dyrektor Łęgosz i 0 tym
mówią robotnicy.
Rozmawiamy s tkaczkll, tow. Iren\
Pol. Od 16 lat jut zatrudniona jest
w tkalni. Obecnie pracuje na czteh ..... opiniA
"
• ma
rech krosnach kolorowYC
Stara
bot ·
rzetelnej, solidnej ro mc7.
się zawsze oddać towar pierwszego
gatunku. Czasem jednak zdarzy ~lę
„sekunda". Dlaczego? !est ,w tym
również wina przędzalni, ktora ~e
zawsze dostatcz!L •dobrych. wątko~,
ale przede wszystkim -: wm~ ponoszA„ ni"ektórzy maJ·stroWle. N. ie chcł
iść do krosien, gdy tkaczka ich wzywa, nie przeprowadzają dokładnych
reperacji.
_ Nie zawracajcie głow~, zrep~·
rujcie sobie sama - zbywaJą częs:o
proszące o naprawę w:irs~t~t~ ~obot~
Nie można powie zi~c, .
nice.
wszyscy ale takich majstrów Jest Jednak ~~lu. z tych, kto.'rzy do.br~~
en1•
b · k
c
wypełniają swe o owiąz i, wym1
trzeba Drobniewskiego, lub tow. Ku~
ka który umie sobie „wychowa-:::
tk~czy. Gdy sam nie może sob!~ ?ac
rady z br>\korobem lub „spozm11-lskim" wtedy udaje się z nim do sekreta;iatu crganizacji podstawow~j
lub do Rady Zakładowej i tam :i?piero z pomocą towarzyszy ~tara ~1ę
mu przemówić do rozsądk~ 1 .sunn~
nia. Bardzo często zdarza się, ze dz1ę
ki takiej spokojnej i n:eczowej rozmowie następuje przełom w P!acy
złego dotychczas tkacza. Są w. „~sem
ce" maj;;trowie, mogący sluzyc za
wzór dobrych pracowników i dobrych
obywateli, majstrowie, którzy ,potr>\fili nawiązać doskonałą wspołpr~cę
z robotnikami i dzięki ~ei:nu „partie'
ich osiągają. dobre wyniki w plana~h
.
ilościowych i jakościowych.,
Ale często słyszy się w. tKalm. nar::ekania na majstra Malmowsk~eg:>,
który jest opryskliwy i. ar?ganck1, na
Czekalskiego, na Dudk1ew1cza, zup_eł
nie lekceważącego sobie swe obow1ąz
ki i na wielu innych. Słabi tkacze
skarżą się, że nie mają z ich stront
żadnej pomocy. Uważają oni, że robotnikiem, który ~ie wyk?nuje planów, nie w.u·to sobie w ogole „głowy
z 19-letntą
zawracać". Tak było
tkaczką, Eugenią Poddębską, która
do niedawna ~·konywała swe bazy
akordowe w 35 procentach i nikt na
to nie zwrócił uwagi. Obecnie przyjęła ją do swej grupy instruktorka!
tow. Wieczorkiewiczowa - o któreJ
śmiało można powiedzieć, że jeit
prawdziwą nauczycielką i w!c?o:va~
1 JUZ wiczynią młodych tkaczy dać, że Poddębska pracuje o wiele lepiej.
W PZPB Nr 8 zagadnienie szkolenia robotnik6w staje 1>ię sprawą donioslą.. Zakłady te posiadają bowiem
d h tk
·aczy,
ponad 50 procent m10 yc
nad którymi trzeba porząd11ie popracować, żeby wyszkvlić ich na dobrvch i zdl-scyplinow~nych fachowcó~. Zadanie to spoczywa w pierwb .
1<zym rzędzie na majstrnch. Ro otmcy d<!ią <lo tego, żeby poprawić jakość 11rodukcji. Wyrazem tego są
znacznie lepsze w~niki w ~~esiąc!l
pr?~ierpniu, wykonany Jest w
centach plan eksportowy.. Aby jeil:
nak zakłady mogły daleJ posuwac
się po teJ· drodze polepszenia swej
produkcji, konieczny jest w tej akcji
•
udział w11zy11tkich ll!ajstrów,
Rada Zakładowa 1 podstawowa or-

I

Nasi korespondenci łabryczni piszą ]

Na froncie

wałki

Niedawno obszerna sala świetlicy
Ilalni Nowej przy PZPB Nr 1 była
niecodziennego wydarze·
świadkiem
r.la. Przy szesnastu małych stoli·
kach, nakrytych białym papierem, za
siadło 16 kobiet, zdających w tym
dniu końcowy egzamin z I-go stop·
nja szkolenia dla analfabetów.
W programie egzaminacyjnym prze

Ro~otn icy

I

aa~lfabetyzDle01

Gazowni Miejskiej

na dożynkach w Witoni
Podczas uroczystości żniwnych, któ
re odbywały się w ub. niedzielę w
Vfitoni, w pow. łęczyckim, z niecierpliwością oczekiwano przybycia ro·
bc.tn.ików i pracowników Gazowni
Miejskiej z Łodzi. Bowiem od szeregu miesięcy, dzięki ekipie łączności
miasta z'! wsią, szczególnie aktywnej
w naszym zakładzie, zacieśniała sic:
przyjaźń między robotnikiem a chło·
pem mało· i średniorolnym z Witoni.
Na tę wspólną naszą urociystość
przybyliśmy z Łodzi samochodem w
owacyjnie witanych
t(1warzyslwie
pcdchorążych Szkoły Polit)'\.'ZD!J·Wychowawczej.
Dożynki w Witoni tłumnie zgromaclziły mieszkańców całej gminy. Trzy
tysięczna rzesza chłopów z uznaniem
p1zyjrnowała przemówienia przedsta·
wicieli organizacji partyjnych, stronr-ictw chłopskich, Związku Samopomocy Chłopskiej oraz robotników na
· s;•ych zakładów.
Vvszysry mówcy podk1eślali od·
~i.Hiny .obecnie charakter uroczy~to
sc1 dozyDkowych, wyplywająry z
prrnmian społecznych, jaki~ nastąpi·
ły w Polsce Ludowej. „Plon niesiemy,
rlon, we wspólny nasz dom!'" - te
skwa pieśni dominowały nad naso:ą

pod hasłem sojuszu robotniczo-chłop·
skiego, osiągnęła swój punkt kulmi·
nacyjny, kiedy za stołern prezydialnym zasiedli pospołu przodownicy
pracy z Gazowni z tow. Łom piesiem
na czele oraz przodownicy z tutejsngo Państwowego Gospodarstwa
P.c lnego.
Na zakończenie odbvła się wielkc.
z11bawa ludowa, którą jeszc:::e dłu·
r,o, bt:r!zicmy z radością wspominać .
Wiar;ając co ł„odzi robotnicy mówili:
„lo była nasza wspólna uroczystość
i wspólnP. zebrnnie plonu, dzięki nas7ej wzajC'mn~j współpracy czuliśmy
jak prawdziwi współgospo
się liim,
d<1rze".
Władysław Eatory
korespondent fabryczny
z Gazowni Miejskiej
0

Ponad t milion

Chocioż: kierownictwo naszej fabrv
tódzHch Zakładów Aoaratów
ki Niskiego Nopię::::O Za!<ład „A" 22 nie prz:ijawia zbytnier,o zainteres::>·
wania przodownikami pracy i racja·
nalizatoromi, to j:idnak ruch rac;0na·
iizotorski rozwija się u nas coraz bar
dziej
urc•czystością.
Malo rocjono!izocja i wynolozcz::iść
odbywa· przynio:;'. · nom już w tym roku poU1oczystość dożynkowa,
jąca się pod hasłem pokoju, wzmoże nad milion złotych oszczędności . Do
nia produkcji rolnej i przemysłowej, najważniejszych pomysłów należy za·

Uczniowie Szkoły 25 gośćmi PZPG

W świetlicy Państwowych Zakła.d~v
Przemys/u Gum~weg.o - Wytworn1a
Nr.~· o~by!a s1ą niedowno. L1roczy·
stosc, związano z. rozpocz~c1em ro~u
sz~olne,.,o. Sloraniem. Kom.1tetu Op1~kunczego Zak!ad6w 1 Komitetu Rodzi·
cielskiego Podstawowej Szkoły Nr 52
urządzono akademi~, no którą przy·
byli uczniowie szkoły podstawow„·i.
rodzice oraz załogo zak/adów.
Uroczystość ta na tęrenio:i noszy:::fi
zakładów stanowiła dalsi:y etap zbliżenio między robotnikomi o dziotwą
szkolną, synomi i c6rkomi robotnikóN
z Pa1istwowych Zaklodów Przemysiu
Jedwabnicza - Galanleryjn~go Nr 8
i Państwowych Zoklodów Przemys/u
Gumowego . Gdy jeszcze w począt·
koch naszego patronatu nad pod·
cpieczną szkolą gloNiliśmy s:ę n'.Jd
formomi łą·:znoki szkc/y z fabry!<q,
to dzisiaj, po kilkumi~s:ęczn::ij wspólnej pracy, formy te - coraz to licz·
niejsze i bogatsze w treść politycz,1ą
i wychowawczą, dyktuje nam samo
życie.
Noszym riiewątpliwym dorobkiem
w dziedzinie opieki nad szkolą jest
to, że w tej procy ideologiczno-wy·
chowcwczej zyskaliśmy nowego so~
jusznika, o mianowicie -. Dzielnicorani~eja partyjna powinn7 at.ale od- ~ Rod• blarod.OV>t«. Jen nasz nowv.

1

z

widziano trzy przedmioty: język polski ustny 1 piśmienny, rachunki pa·
oraz podstamlęciowe i piśmienne,
wowe wiadomości o Polsce vVspół
czemeJ. Rozpoczęto od dyktanda kilku zdań. Spracowane ręce robotnic
p0woll i z namysłem prowadziły trzy
mt<ne ołówki. Po 15 minutach odda·
no karteczki do oceny Komisji.

I

sojusznik rozpoczął ~wą d. zia/olność
b. konkretn :e i z wielką korzyścią dla
Oto przedstowi·
uczniów szko/y. cie/ka Dzielnicowej Rody Norodowsj
wręczy/o najuboższym dzieciom 39
talonów na komplety podręczników
szkolnych.
t ·1
k d ·
p
o uroczystej o ,a emli nas qp1 a
cześć ortvsryczna, urozmaicona wy·
stępami mtodzieży szkolnej.
Kierownictwo naszych zakładów
zorganizowało tego ~omego dnia kil·
ka wycieczek dla młodzieży naszej
Szkoły Pod 5 tawowej l\Jr 52. _ Dzięki

temu, że zakłady dafy do dysp 1'Zycji
szkoły ki/kc samochodów ciężaro·
wych - wycieczka byla w ogrodzie
zoologic;:nyr.i, bawi/a się w parku he·
!cnowskim, zwiedzała zok/ady pracy.
Bi orący w tej uro~zystości udział
starzy toworzysze, pamiętojący przed
wojenne warunki na·Jki w szkoło:h
podstawowych, powiodali później ze
wzruszeniem: - „Dożyliśmy wreszcie
tych tzosów, gdy nasze dzieci i wnu
ki w oparciu o opiekę robotniczą, mojq naukę łatwiejszą i radośniejszą,
niżeli my",
Kor~ndent fał:rryczey „Glosu"

Sześciu spośród oddanych prac przy
stopień celujący. Pozostałe po
mieliły oceny dobre i do&tateczne.
Jedynie jedna otrzymała wynik nieclc;~tateczny, który poprawiła jednak

zn5no

egzaminem ustnym.
Po piśmiennej pracy z języka polskiego i rachunków, przystąpicmo do
egzaminu ustnego.
wykazał zupełną
Ogół zdających
druróżnym
i;:c.prawncść czytania

kiEm.

Vv wyn!ku egzaminów I-go stopnia
wszystkie uczestniczki kursu uzyska.
Jedno
świadectwa ukończenia.
ły
świadectwo było celujące, IO dobrych
i 6 dostatecznych. Dziesięć spośród
ne jlepszyth absolwentek otrzymało
ocl kierownictwa Domu Kultury upo·
minki książkowe.
Skromną uroczystość egzaminu za.
kończyło śniadanie, poprzedzone krót
kim i serdecznym przemówieniem
pcdinspektora ob. Duńcowej i sekre·
tarza Rady ob. Wilkowskiego, którzy
pe dkreśtili

wysiłek Rządu, zdążający

do wyplenienia analfabetyzmu - spu
śdzny sanacyjnego reżymu, oraz zacht;cili zebranych do dalszej pracy
Pc;d pogłębieniem zdobytych podstaw
Ili'l1ki.
Wł. Czekańslct

korespondent

„Głosu"

z PZPB Nr l

zł oszczędności
liczyć tutaj przyrząd, skonstruowany
przez ob. Bartosa, który rozcina taś
mę izolacyjną. Dotychczas taśmę ta•
ką rozcinano ręcznie. Po zastosowaniu nowego rozcinacza fabrvko 1•zy•
>koła oko/o 700.000 z/otych oszczęd·
ności.

Drugim pomysłem, który przyniósł
nam 300.000 złotych oszczędności, jest
zastosowanie taśmy z miedzianej bi~
chy zamiast plecionki antenowej. Od
dluższego czasu odczuwaliśmy dotkli
wy brak tej plecionki, co groziła nam
niewykono'1iem planu. W tej chwil!
zagadnienio:i to zostało rozwiązane
dzięki pomysłom ob. Roszkowskiego,
·
ślusarza tejże fabryki.
Nast~ony pomysł racjonolizatorskl
- to klejenie ternitowych płyt nowo
zastosowanym środkie:n i sposobem,
opracowanym również przez ob. Rosz
ko.wskiego.
Nie mniej ważnym pomysłem jut
projekt tow. Cze~lawa Gryglickiego,
który skonstruowal przyrząd do l<rą
powania sprężyn z tośmy miedziane!
przy produkcji przełączników typu
HK.
Prócz wymienionych pomyslów jest
wiele tokich, które mimo ich zast~
sowania przez rcbotn;ków pozostaly
nieznane, dlatego, że robotnicy po
prostu nie zgłosili ich. Winę tu po•
nosi kierownictwo zaklad6w, które
nie zwraca odpowiedniej uwagi na
robotn ików-v:ynalazców, nie otacza
ich do~iateczną opiei<ą t tym samym,
n:e tylko, że nie przyczynia sią do
rozwoju ru:::hu racjonalizatorskieg~
ole nieraz wręcz hamuje go. Sytua•
cjo ta musi ulec zmionie . Zarówno ro~
cjonolizatorzy, jak i ich wynalazki,
muszą być odpowiednio oceniani I
.~
nagrodzonL
Mikołaj Kopczy"skl .:
korespond1mt fabrycz:~y
z ŁZWANN Zakł. A :Q
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„Jak się masz''! l pomknął wraz z uczniami do
„Serwus"!
,,Czuwaj"! - Na boisku klas i korytarzy.
Klasa Maciusia dostała jasną s'a
szkolnym okrzyki lecą we wszyst
kich kierunkach, budzą echa po lę z trzema rzędami nowych, błysz
korytarzach i klasach. Mury szkol czących ławek. Każdy wybrał sone nabierają życia po dwumie- bie ,,swojq'' ławkę. Maciuś usiadł
ciszy i wypoczynku. A z Edkiem w trzeciej ławce od
sięcznej
na boisku już ruch niebywały. okna. Wyciągnął z zadowoleniem
„Woj.tek, 9dzie ~yl~ś w lipcu?!", nogi pod ławką, ostrożnie by nie
1
„Łok1ete~ „ - widz.rnłem cię we zbrudzić podstawy i z zadowole'."lrocła':"1uf • „,,Mac11:'ś, mam dru- niem spoglądał na czysty, blyszKazdy krzyczy,. czący prz:od nim pulpit. O jak ·
zynę TJmura! .
skacze, śmieje się. byle prędzej i przyjemnie bęc/zie sie w tej nobardziej zadz.iwić kolegów swy- wej klasie uczyć - rnyśli Maciuś
mi zdobyczami i prz s życiami wa- - tak czysto. przcslrcnnie.

,,Cześć''!
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Drcv.•nianc, spr ~· ;,'.: m1e wapnem
rusztr-.wan'a oplatał:· j~:izcze wysoki, t;:z;.· piętrowy buclynf"k, gd~r
jnż wrześniowe sbnlro przeghdało
si~ w wycz;vi:zc:wnych szyhach <luż~· ch nk ·en. U <lołn, pTzy szerokim
wejściu czenv:cniła si.ę na jasnej
ścianie b!ldyn~u tablica z h'ałym
Pubrczna
orłem i napisem Szkr.ła Powszechna.
Józek i Loiclc pa•1ii~tają, jak na
tym miejscu, gdzie teraz str;: ich
nowa, piękna sz!wła, był duży pbc
z wydeptaną trawą i wiecznie
oskubanym!, ckcrlawymi krzaczka
mi po łiokach. Tutaj odbywały się
wszystkie mecze w p:łkę nożną
ich nlicy z sąsiednimi. Tu chłoncy
gry i bójki.
urząnzali przeróżne
Tak było kaidego popdudnia, chy
że pogoda nie pozwalała nosa
z domu wychyl'ć. Choć i przed
południem też plac nie św'ecił pustkami. Szkoła, co jest na trzeciej
ulicy, ledwie połowę dz'cci z ich
dzieh1icy mogła w ciasnych klasach pomieścić. Ci, dla których
nie starczyło już miej:;ca, albo cho
dzili, gdzieś na drugi k•m'ec miaalbo ku c:..,u-łemu
sta do szkol''•
... . .
J
utrap:en'u rGdziców zabawiali się
na placu,
O, wszyscy, nie tylko .Tózek i Lo
lek, cała dzielnica doskonale pamięta, jak na wielki plac· zaczęły

a.a,

pędrak&w, aż po slwych, pr.d
riiera.iących si<~ lash:lm~ sędziwych

k?..mi

olJywatel;, p;Inic obserwowali bu!lOV":lę. śmigające kn niebu czerwo
ne ściany szkoly i wype.lniające
s'ę szybko przcgrr.~ami, podłoga
mi ! schoclami wnetrze.
Będzie nasza szk.oła na wrzesici1
gotowa?! - Pytali się n'ccierpl:wi - Będzie, będzie - Odpowiadał\ z wysokich rusztnwal1 robotn 'cy ! n urarze. 1 września, długie,
b::-lo-czerwcne fl3:.~i spłynęły aż z
trzeciego piętra fon z'emi na froncie bnd~:nku. Wewnątrz szkol~'
wszyslko błyszczało świeżośc;ą i
czystością. Widne, duże sale, szerckie, jasne knrytarze wypełniła
młodzież i stars'. Dzisiaj p:crwszy
Podwójtl:r.ień w nowej szkole! na uroczystość. Otwarcie nowego
roku szkolneg" odbyło s· ę uroczyście w dużej sali.

,,Rozpoczynamy naukę w no~
wych, wspnn:ałych warunkach I
powiech:iał kierownik szkoły. my mamy obow ' ązck naszą pracę
i naukę postawić na tak•m P"Ziomie, aby hyfa godna wysilków,
jakie n:e szczędzi Pai1stwo na odc'nku szkolnictwa. Miliardy zło
tych r.l~cl ludowego pal1 stwa prze:~macza na budow') nowych szkół.
Na terenie całego · kraj•:.i wznnsi
s' ę dziesi~!tki i setki budynków
szkolnych, tuk:ch, jak nasz. Starczy w nich mfoisca dla wszystkich
dzieci w Polsce.
Józek - szepn:tł do ucha koleche Lulek, - pamiętasz słowa
naszego drużynowego na ostatnim
rgn\sku obozow:.•m - Idziemy z
nowym dcświacłczen!em i energią
do prat:y i nauki. Idziemy do swoich śrr•dov:isk, świadom'., że nasza,
harcerska postawa będzie pobu-

dzała innych do nr.wych, zwielokrotnionych wysiłków. Tak. - My
<lotrzym~my ~Iowa - odpowiedział Jó.lek. Nasz wys:łek przy
nauce jest równic ważny dla Polski, jak wysiłek robotnika przy
maszynie, czy rolnika w P"lu.
Obuj przyjac'ele zamyślili się
Byli
nad treścią zasłyszane.go.
dumni z obowiązków, jakie przyljcilł na sieb:e wobec Pal1stwa, szko
ły i harcerstwa, byli dumni z nowego gmachu i z tej wielkiej gromady, która rozpoczęła clziś naukę.

,.

Wypra Io wan ze

l~acyjn)~m.i. Al~ najwięcej '~r.zas- Z końca klasy podnió'ł się ncrku, to JUZ l~crnlo od ~rudzimego 1 gie straszliwy wru1sk. Truci no by
~d~m/Ju, gclz1.e ze/J:a~ się .ze swo- Jo się zorientować co zaszło. W
1mi k~le9am 1 !'1ac 1.~s._ Az lop.ol; rogu, przy ostatniej ławce grupa
nad nimi t:aclly lisc.1e. „Macms, cJilopców okłada/a się pJq,foi~mi
czy le raki m~cn°. cię po~zczypa- i tarmosiła za zwichrzone czuptyDopytu1e się Wo1lek. ,,A ny.
ły! zasuszyłeś sobie płatki kwiatów z
Maciuś, już c~iciał przeskocr;yć
bukietu przodownika pracy! przez ławkę, kiedy się powsluy.
stara się przekrzyczeć wszystkich
mał i obieg wlwlo ś\·1i·że, czy!lte
zamień się ze mną na
Wanda Nie można przecież skaławki.
jeden płatek - dostaniesz znakać po lawkach, jak po· zielonej
czek z Hondurasu!". Maciuś odłące.
powiada, opowiada, krzyczy, wiKoledzy rozd1iclili walczących.
ta się, znów stara się przek1 zy- On, jest, jest„. zasapany Wa.
czeć kolegów.
cek pokazuje palcem na Bronka,
Wiadomo, pierwszy dzień w który siedzi na pocllodze i rozcJe.szkole, jak że tu zaraz wszystko ra sobie łokieć. - Kim jest ? ..wypowiedzieć, i tydzień na to Maciuś patrzy na Bronka, który
coraz bardziej się czerwieni. Cala
nie starczy.
glofoy klasa patrzy na Bronka. V.1 reszcie w wesoły,
gwar na boisku wcina się ostry,
On na nowej ławce chciał
donośny głos dzwonka, na lekcję. wycinać scyzorvldem
litery :Gwar na chwilę przycichł, po tym krzykną/ Bronek. Halas się zrobił
wybuchnął z jeszcze większą siłą w klasie nieopisany i Bronek
znów by oberwał, gdyby Maciuś
energicznie nie interweniował. :--;
BerJldo
aż
go
i przegoniliśmy
Odprowadzić go do wychowawcy
na„."
- krzyczeli niektórzy chłopcy.

I

„Pani'' chodzi po k1asie i raz
po raz rzuca okiem na qlowy ucz
Czując na sobie życzliwy wzrok
niów i uczennic, pochylonych nad
Władek podnosi gło
nauczycielki,
wypracowaniem szkolnym. Tytuł
wę i pyta:
nau„Jaka
brzmi:
wypracowania
ka ·wypływa dla nas z września zmarszczonym czołem, mierzwiąc 1936 roku w boju pod dalekim
- Czyż nie tak było, proszę
nerwowo czuprynę Kazik Majch- Madrytem.
pani?(
1939 rokuf"
,,Nie mogłam się powstrzymać
- Ciekawe, co też te smyiki na rzak „stawia" szybko litery w
- Tak było - odpowiada nau·
szkolnym zeszycie
Pisz dalej, moje
od Jez, gdy byłam z matką na czycielka.
·
ten temat napiszą? - myśli „pa,,Polacy walczyli nie tyko za „Ulicy Granicznej". Natan tak ml dz.ie-ck o.
ni'', spozierając z zainteresowaniem na zeszyt Tadzia Mańkow- ,9woją wolność, ale i za wolność przypomniał mojego stryja, klory
Co powiedziawszy, zag'ląda u,
h narodow.
·
wozy i auta zwozić cegłę, piach, skieqo.
Bohaterska bry- też walczył w czasie powstania kradkiem do zeszytu
innyc
Wandzi
,,Nie zapomnimy nigdy katowni gada Jm. Dqbrowsldego pomaga- getta warszawskiego I podobnie Kwiatkowskiej, która przeżyła
wapno, belki. - Będą budować
n"wą szkołę! - powtarzał jeden, Oświęcimia. Hitlerowcy nie mieli Ja naszym hiszpańskim braclom jak Nalan, zginął w podpalonym tragedię powstania warszawskiefaszystowskieqo przez Niemców domu-twierdzy.„'·
drugiemu, a chłopcy już zaczęli litości ani dla kobiet, ani dla dzie obalić . jarzmo
go.
robić zakłady, jaka ta nowa szko- ci. Chcieli wyniszczyć cały .naróa gen. Franco. Ci sami Dąbrowszcza
„Jeszcze raz: - pisze Wandzia
To mała Ala odnawia w wyprd
la będzie. Ba! Nawet wybuchł polski I qdyby nie przyszła po- cy z generalem Walterem-Swlerzdradzili nasz naród sanacyjni
swojej
wojenną
żałobę
cowaniu
z
jednyml
byli
czele
na
czewskim
l
Radzieckiego
Zwiqzku
ze
moc
wieiki spór między dziewczętami,
o tll, czy w nowej szkole postawią nie przyniosła nam wyzwolenia„." pierwszych, którzy przyczvnili się rodziny, z której tylko ona z mat panowie. Z odległego Londynu
zgotowali naszej ukochane! stolihitleryz- ką ocalały.
nad
Tak pisze Krysia Wojciechow- clo .zwycięstwa
doniczki z kwiatami w klasach,
przechodzi dalej do cy jeszcze jedną ruinę, z które/
„Pani"
ezy też w skrzyneczkach przed ska, której matka zginęła w hille mem„."
do tej pory Warszawę dźwigamy.
oknem. Ale, dziewczęta zawsze się rowskim obozie !koncentracyjnym. , Nauczyclelfica kiwa z uzndniem pierwszej ławki, w której zasiada A kiedy setki tysięcy warszawla
Od jej ławki ,,pani'' przechodzi głową. Ano, Kazik dobrze parnię- „pierwszy uczeń": syn żołnierza
o takie drobnostki martwią, kiedy
ków ginęlo w powstaniu, nadawa
tymczasem nic wiadomo, czy pod- wolno do następnego ucznia. Ze ta, że je90 starszy brat padł w spod Lenino, Władek Kulii1sk1.
li nam na pocieszenie przez radio
,,Bili nas Niemcy we wrześniu
ciągną mury do trzeciegll, czy do
hymn: Z dymem pożarów„.
pisze Władek
1939 roku _
drugiego piętra, zastanawiali się
bOśmy. do wojny nie byli przygo
chłopcy. A może wyciągną tylko
t B er k·o Skończyła „pani" ?rzeqląd kla• R d
J
•
do pierwszego - puwiedział kiea panowie y ze
iowan,
•
p
w~e ra~em ze zdr~jcami anpielski: sy i usiadła na katedrze. UcznloZIDICDI
Z O
Wla r
"
dyś Franek spod 17-tego. m1 kra/ n_asz w niewolę '.l1_tl7roV:'1 wie piszą, a pani myśli z dumą:
tym chodził przez tydzień z okiem
zaprzc;dal1, ale za Io pó~n1e1, kle „dobra klasa!'' Nic zresztą dziw~
I):
.A'
-_- K.SIEGARI J•
w ciemnej obwóclce. B" chłopcy
11
1
dy. Hlf.le! napadł na Związek Ra-1 neqo: ileż tu sierot po poległych
i
l 11 .
l
\
_ I
od p :erwszej chwili pokochali nodz1eck1 1 ~aczqł dosta_wać w skó- bojownikach 0 wolność i demokra
·~ b ~ .• _ : ~ ..c~ ,
(. 11-,.~~~;
wą szkołę, byli z niej dumni i w~e
rę, a .Pa~noto"'; polskim udało stę cję. Dziś wlaśnie, w dniu 1 wrze
·. j~w~~
--~~
mr:e--= „ _ : ) ~ ~:> .~F:;
rzyli, że będzie piękna, duża,
spC'/nlć zy~zenrn całego narodu I śnia 1949 roku, w roczmcę wy• (..,...
I~~-~-~:~1 '/;,_~',-.-...
trzypiętrowa, wszystkie dzieci z
połączyć. się w ~alce z bohater- buchu 2 -qiej wojny śwtatowet eł
~1 „ j
!.'.; ~
; ·' ''. ~~i~f3-=:'~~ich d:rielnicy znajdą w niej miejską Arm1q Ra_dz1~cką, wów~zas to. wszyscy, ·co walczyli 0 społecdne
"" "'c-!. ,
~(li~~ :; · 1 !
-~ _
sce, - a ten Franek, o jednopięmy:, u bok~ zołn.1erzy radzie.ck ten i i narodowe wyzwolenie ludu pol
~J~~~
•. ~~-...;/. . "\(;:!2
trowej ględził! Wszyscy; od ma...ieam:p~r~zEe•b•i•c•r~aJm·ą~cmyacah„n•ómżm-:Ba„lllllllllBlllllE!„111111'.R1SB11m111m1111:mm„1Z11r:m„11111111:t111111:11111D111„a:m„...1111111111mm1&1bs1•l~1smm&ym.az~n•1e~n•a••~v~1dmz~o~n~em-g3o„aNm1~e•m•c„a .skieqo, uczestnicy re,volucji 1905
ły.;.c.h~,l!!l'lll!legd•w
roiku, weterani powstań śląskich
a~am9emmms•mmmamamamammBmm•mma~••·
- Nie, nie - powiedz:ała nowa i wielkopolskich, walczący za wol
Nowa spojrzała na niego zdzi11
i posp:esznie uscisnąwszy rękę ność naszą i waszą''. Dąbrowszcza
wiona. A Wołodia mlasnął języ
•Tłurn. Helena Bobinsko
: L. Panteleiew
Lizy pobiegała dalej. fr za widzia-, cy, obrońcy barykad Westerplatkiem, zakręcił s'ę na pięcię i zała, jak skn~ciła za róg w zaułek te, Warszawy, Modlina i Kutna,
czął naciągać palto w jakiś dziwPrzez c ckawość po- partyzanci i bojownicy ruchu oKowieński.
ny sposób, wsuwając ręce w oba
szła aż do rogu. ale kiedy zajrza- porn przeciw bestii hitlerowskiej,
;rękawy od razu.
ła w zaułek, nowej już nie było. więżniowie faszystowskich katow
Przez Wołodię nowej nie udało
ni, powstańcy qetta warszawskie* * •
:
dalszy)
(Ciąg
:
się wyjść niepostrzeżenie ze szko
Nazajutrz Wala Morozowa we- qo, uczestnicy warszawskieqo poły. Podczas gdy się ubierała. szat
n•m••mmmn•••••~Emamaama•amE~ma•••
szła do klasy późno, przed samym wstania, żołnierze I i II Armii
nia zapełniła się dziećmi. Zapidzwonkiem. Kiedy stanęła we Polskiej, którzy u boku Armii Ra
nając po drodze swoje krótkie
- Trochę cieplej - odrzekła leciał i nikt n:e wie, co się z nim drzwiach. w klasie zrob'ło się na- dzieckiej przynieśli Ojczyźnie na
stało. Już półtora miesiąca listów
paletko z zajęczym kołnierzem, nowa.
raz cicho, choć chwilę przedtem szei wyzwolenie i wyrąbali qrawybiegła na ulicę. Tuż za nią wyRaptem zwolniła kroku, spoj- od niego n·e było.
taki był hałas, że szyby w ok- nice na Odrze, Nysie i Bałtyku
biegła na ulicę Liza Kumaczowa. rzała na swoją koleżankę i zagad
- A może n e ma czasu?
nach dzwon:ły, i martwe motyle - odbywają właśnie swój zjazd
- Morozowa, ty w którą stro- nęła:
n :cpcvm ie zauważyła Liza.
kolekcji szkolnej poruszały połączeniowy w Warszawie.
w
spytała.
nę? - Powiedz, to bardzo głup~o, że
- On nigdy n'ie ma czasu
I myśląc o tym, a korzystając
Ze
jak żywe.
skrzydełkami
- Ja tędy - wskazała na lewo tak beczałam dzi.ś w klasie?
a jednak we wspólczujących
powiedział nowa litościwych z okazji, iż dzieci jeszcze przed
i
:Morozowa.
Nie, dlaczego? wzruszyhr wrześniu przysłał nam stamtąd aż spojrzeń, jakie ją spotkały, no,.va dzwonkiem ukończyły wypracowa
- Po drodze mi, znaczy się ramion.:tmi L za. - U nas też os· em kartek.
domyśliła się. że L za Kumaczo- nie, nauczycielka rzuca pytanie:
powiedziała Li.za, chociaż powin- dziewczynki płaczą„. A ty czemuś
- Tak - pokiwała głową Liza wa zdążyła już opowiedzieć o
_:_ Jak wam się zdaje - dlacze
stroinną
w
na była iść zupełnie
płakała? Co ci się stało?
- a wyście dawno stamtąd przy- wczorajszei ich rozmowie na uli- qo nastąpiło połączenie wszystnę. Ale bardzo jej się chciało poMyślała dlaczegoś, że nowa JeJ jechały?
Morozowa poczerwieniała, kich orqanizacji polskich bojowcy.
gadać z nową.
- Myśmy zaraz z nim przyje- zm;eszała się, bąknęła: „dzień do- ników o wolność i demokrację?
nie odpowie, ale ta spojrzała na
- Ty, gdzie mieszkasz? na ja- Lizę i powiedziała:
chały, jak tylko wojna się zaczęła
?ry", ~ cała klasa odpowiedz i ała _ Bo w jedności siła - odpokiej ulicy? - spytała, kiedy do- na trzeci dzień! Jego wyzna- JCJ chorem.
- Tatuś mi zaginął...
wiada Tadzio M.~.ńkowski, wnuk
szły do rogu.
czyli na dowódcę eskadry.
rewolucjonisty z 1905 roku.
- Dzień dobry Moro7.owa!
Liza aż stanęła ze zdziwienia.
- A bo co? -·spytała nowa.
- I mama t4voja przyjechała?
_ ŻPby jeszcze lepiej walczyć,
zaginął?
d~wicdzie.ć,
to
się
Jak
chc:et
Wrysc~
- Nic. Tak tylko„.
- Rozum:e się.
- On jest lotnikiem - powieco s y.chac u. Morozo~veJ, czy i:ne aby już niqdy nie było wojny- W Kowieńskim zaułku - po
- Och, na pewno też się nie- n:a w • ado1'?~sc1 od OJca, ale mkt _ dodaje Krysia Wojciechowska,
w1edziała nowa i poszła prędzej. działa nowa.
- A gdzie on„. tam u was za- pokoi? płacze na pewno, prawda? się o to me zapytał. Tyko Ltza której matka zqinęła w OświęctLiza ledwie mogła za nią nadą
·
- Nie - powiedziała nowa - Kumaczowa, kiedy nowa u~·arHa miu.
ł.yć. Bardzo jej się chciało rozpy- ginął?
ławce - szepnE:ła po
na
niej
obok
płakać!
n:e
umie
mama
moja
ie.
fronc
tym
na
-tutaj
Nie,
Ahy jeszcze bardzie.i wzmotywać nową o wszystko, ale nie
Spojrzała na L'zę, uśmiechnęła c:chu:
Liza otworzyła usta.
dorzuca Acnić front pokoju! :wiedziała od czego zacząć.
- Cóż? nie ma?
się przez łzy i powiedziała:
- On jest na wojn;e?
la.
- Prawda, jaka Elizaweta Iwa
Morozowa pokręclła głową i
- A ja, widzlsz, nie umiem„.
- No, rozumie się powiedziała
nowna jest śliczna - spytała.
westchnęła głęboko. Przez noc zda
ja
powiedzieć
jej
pragnęła
Liza
nowa.
- Owszem - zgodziła się nosię ze wzrnszeniem
Uśmiecha
Liza spojrzała na nią i zobaczy ki eś dobre, ciepłe, pocieszające wnło si ę, jeszcze bar.dziej zmizer:.wa.
słowa, ale w tej chwili nowa za- n i ała i f.chudła. Ale jasne warko- nauczycielka, wid'ląc, że nie tyloczach.
w
łzy
ma
znowu
że
ła,
Tu na ulicy w swym ~ekkim
nic trzymata się i wyciągnęła do n :ej czyki miala tak samo jak wczo- ko ojcowie i matki, ale i wszyst
- Dlaczegożeś milczała,
paletku wydawała się Jeszcze
raj starannie zaplec:onc i każdy kie dzieci polskie zdają sobie
rękę:
edziałaś.
i
pow
nie
mniejsza niż w klasie. Nos i polizawiązany zieloną, jedwabną ko- dobrze sprawę z nauki, jaka wyjuż
pójdę
Dalej
widzenia.
Do
- A co tu mówi ć? Teraz przeczki. poczerwieniały jej strasznie
pływa z krwaweqo września 1939
kardką.
sama.
to
froncie
na
mają
wszyscy
cież
od mrozu. Liza zdecydowała, że
ławki,
do
dzwonek:
się
Rozległ
roku. Ta nauka to: walka o uLi
się
zdziwiła
Dlaczego?
na początek najlepiej zacząć o ojca, to brata ...
przeóeż to jeszcze nie Ko- gdzie siedziała Morozowa i Kuma- mocnienie podstaw demokracji,
za·
pyzaginął?
on
jakże
A
pogo<).zie.
o pokój.
wieński zaułek„. Ja cię odprowa- czowa podszedł Wołodia Besso- walka ~, .- U was tam na Ukrainie co? tała Liza.
(D. c. n.).
now,
t.- Jak "'- ogóle na woj_nie. Po- dzę.
' ł\~ląi_~ s:;a. . llimnleil ~ s,p,Y.tała. '
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Kiedy slę trochę uspokoiło Ma-

ciuś stanął na środh.u klasy' i po-

Chłoocy
":'iedzial do kolegów zle zaczynamy, w klasie u nas mu
si być zgoda, a jak ktoś zawini to
nie z pięściami na niego, ale ~aj
pierw stwierdzimy wszyscy winę,
a potem karę sąd koleżeński wyznaczy. Bronek odpowie przed
nami. za swoją lekkomyślność, nie
będziemy

z

każdą sprawą

do wy-

chowawcy biegać, on ma I tak
wiele kłopotów na głowie. Nasz
samorząd klasowy winien z wychowawcą współpracować, pomag~ć mu. Proponuje, abyśmy dzi-

siaj wybrali zarzqd. Nikt nie zajak w drzwlach klasy
uważył~
ich wychowawca i przysłu
clliwal się rozmowie chlopców.

stanął

odezwał się,
~ Brawo Maciuś! kiedy ten slwńczyJ. - Ja jeszcze
dodam chłopcy, że w szkole zdo-

bywacie nie tylko wiedzę z ksią
żeJ:, ale również uczycie się życia
zbloroweg?, poznajecie jego formy orgpnizacyjne w waszym śro
dowisku szkolnym. Jestem z was
zadowolony, że rozumiecie wartość wspólnego mienia, bo ławki
w klasie nie są „moje" albo
„twoje'', ale nosze, wspólne, i o
każdą z nich, nie tylko o ,,swoją"
trzeba dbać. A sprawę Bronka
sądu
oddaję w ręce klasowego
koleżeńskiego.

Teraz chłopcy, wszyscy na mlefsca, zrobimy pier,.,-sze zebranie
Na przewodzarządu klasowego.
n!cz~cego zebrania proponuję Ma-

ciusia.
Gromkie brawa były odpowieklasy, aż woźny zdziwiony takim hałasem z:ijrzał do
dzią całej

klasy.

Rzeczy ciekawe
Dlacze~o pr:krzywa narzy
została
Pokrzywa obrlarzona
przez natnre potężną brouią: parzy ke.żdeqo', kto ją dotknie, a
mechanizm teqo urządz0nia obron
neqo jest dz:ełEm natury wprost
mistrzowskim.
pokrzywy pokryty jest
Liść
Każ<ly
drobniutkimi włoskami.
włosek jest wydrążony w środku
i sztywny; u podstawy posiada
qiętki pęcherzyk, a na wierzchoł
ku maleńką cebulkę.
Gdy ręką dotkniemy liścia pokrzywy, cebulka pęka i wylani<!
się z niej tak cienkie i ootre za·
przebija
że
włoska,
kończenie
skórę.

Na tym się ..ie'dnak nie kończy1
nacisk naszej ręki na powierzch·
nię liścia powoduje jednocześnie
naciśnięcie pęch ~rzyka, z któreqo
wydziela się i poprzez włosek wy
pływa pod naszą skórę odrobina
trnjącego płynu.

Uczeni zbadali ów płyn wydzie
pokrzywy.
łający się z włosków
on dwa
Okazało się, że zawiera
rodzaje trujących składników: je
den z nich wywołuje wrażenie
silneqo, lecz krótkotrwałego spd·
rzenia, druqi zaś - dluże.i trwa~
jące S'W~dzeni~

.
-
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Pierwszy
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zgłosił się zespół

Adama Kubiaka

Sieradzanie
potępili uchwały

Watykanu

Zespoły najwyższej jakości stanęły do współzawodnictwa w PZPB
~ A11drychó~ najgroźniejszym

Coraz Wi(icej zespołów w całe.i Polsce za prz~· kl >1dem tkacza
Balcen:aka z Lod.d. zgła;;:za się do ogólnokrajowego ko11kurs11
o pier\y31,1~1'is(\\'O. Z rs poł~- tr zobo\\·i11zują sjQ clo dawania już
od 1-go \\Tześnia jedynie sztuk materiału w getunku prima i
extra-prima.

30 sierpnia prz~ .~lin1ił clo konkursu pier\\'s1.~· z~~pół P ZPB ,,.
Pabianiral'h. Zt>spół zgło'iił \Yielokrotn~'
pr;i:nd o\·;n i k
pracy
Adam Kubiak.
I\ubi?.k jest do!Jrrj myśli. ma
W AżNIEJSZE TELEFONY
nadzif'.i<;', żr iego ze s pół upla~u
Straż Pożarna ~ O
j~ się na clohr.nn miejsn1·
Komisnr:at M. O. - G3
I)a ls~rn ze~pcl~· zgłosi I i 1-go
Zarząd Miejski - 66
\Yrześnia Suhatkowski i MaksyP. C. K. - 112
mO\\·icz. Zgł<>i'ila się 1·ównież 7.\.'
Pogotowie Ub. Społecznej - 10
swymi
zespołami rlo .~1Yiadrzona
Dworzec Koleiowy - 97
tkaczka Sabina Zy cl1. Organizu
Telegraf - 213
ją. się dalsze '~espoly, Zl\'laszcza
PZPR - 4
na oddziale 11· l. Zgta:o:zane zePZPB - 23
Zarząd :Miejski ZMP tel. Nr 143 społy s·kłada .i.<1 :o:ię z clothoro\\'ych
Kon~n:;Ja „Służby Polsce" tel. nr 6. tkaczy, \\Tszr. tko przcma\\ ia za
trm, że tkacze P7.:PB w Pahianirarh nie orlrgrnję. pośledniej
szej roli w konkursie.
KINA
Ale zclobyeie jednego z pier\\'·
K no ,.Polonia" wyświetla film
produkcji radzieckiej pt. „Młoda «zyrh miejsc ?H:cli:ie ,, . ,,· magało
wiele . wysiłku· Przcg!ąclaliśm.'·
Gwardia" część I-sza.
wyniki
uz~·"kane przez wymieKmo ,,R::botnik" wyświetla film
nionych
tkarzr, w n"tntnim okre
produkcji czeskiej pt. .,Zelazny
dziadek". Film dla młodri;ieży do- $ie. Są one lepsze· od przeei~tncj
w zakładach, ale mimo ,,·szystzwol·ny,
ko nie .<:ą najlepsze. Przecir:tnie
wymienieni Ikarze dają. 80-flO
proccmt primy. ::\ie jest to źle
Redakcja „Głosu
Pab ianic": ale zhrt malo. hy mo:ina hyło
- Armii Czerwonej 19, tel. 287. marzyć o jakirhkolwick sukce-

rywalem

\Yspólprara między zaintere so·
tkaczami, a majstrem
odd 7. ialO\\\'lU i radnymi. Tylko
1\·ówc7.as te trurlnośri, na jakir
na po tyka tka cz, hQ{lą mogły h ,\ · ć
w pm·ę likwidowane i usuwane. I\ i czh~<ln~! rzeczą j c:-t pne"~ łanie
efo
Rad y Z a kłado1\· cj
dziPnnyrh raportów 7. prac~· ze
"Polów konkursowych.
\Vtecl~
t~· lko
pomcr llacly nie h~dzic
c:późni o·na. bł~ rl,,· i hraki zaś usu
\1·a-n e \V :ror Q· Czasem ho\\'icrn
jerlen l'.ły rlzi r fl rno%e zaclC'c~ clo
wać o c ałomicc:ir,c z n~· rh w~· ni ·
ku. Zespoły konkurso\\'r mu~zę
hyć oto r·wne troc:kli1\'ą. opieką.
i wi11Jla im b~· ć dana 1\'Szelka
możliwa pomoc.
\.V PZPB twiel'dzą że najgroź
niejsz~· mi ryi\·a!ami w kO'likur·
sil' h<;-fl~ tkacze z Andrycho\\'a.
Oni już 0!1 er nie ns ięgaję. 95 pro

,\Yan~·mi

:::a c h na s·~er s z~·m terenie, ,,. kon
kursie C3'ól11opohkirn. Zdch~ · ('ie
jednego z piern · sz~·ch mi ejsc h<.>
ilzie \\·rmag-ać już nie 100 prorent pl'im::, air z t~ · m conajmniej :JO pro cent extrn-primy.
Dot~·rh<Fa!'O\\'f'
meto·ll~· 'Pracy.
ober.n~· '>tyl prac~· n ie są wyst1 r
n:ająco dla o ...;iqgni<;-ria przez
tkaczy PZPB jakiegol\\'iek poważniej:-zcg-o -sukcesu·
Nie móll'iąr o konieczno~ri
'' iQ<ksze,g-o „JH'z\'łoże·nia'' się rlo
prarr ze -;tron~· tkaczy, o potrze
bach wzmocni.?·nia uwa~i i pil·
ność i przy maszynie, kouiecrnc
jc...;t \\' yz~·--kanle wsz~· stkich innych elementów pomocnicz~·ch.
które jednak w dec.nlując~·m
.<> top11iu ułatwiają prac<.> na tkal
ni.
l\lamr tu na m~· śJi pomor dl a
tkarz.1· ze stron~ · Rad .\' Zakład-o
wej, dyrekcji i organizacji pai

KOMU WINSZUJEMY
Wtorek, dnia 6 września 19.1!'.l r.
Dziś : Eugeniusza

Dziwne

przeobrażenie

przechohala w budynku muro
wanym na rogu ulic Mariańskiej
i Orlej. Halę zbudował Ender i
przeznaczył ją
na
ujeżdżalnię
swoich koni.
Jeszcze
obecnie
można
otserwować po obu stronach obszernej sall balkony, skąd
fabrykant Ender ze swymi najbliż
szymi

przyglądał się maneżowi.

Po tym

salę zm ieniono w halę
sportową. Przymocowane do ścian
kosze, zdają się czekać na przyję
cie piłki. Ale pod koszami piętrzą

się dz:siaj zwały zniszczonych i po
łamanych maszyn przędzalniczych

i tkackich.

porządną salę.

I

Jest to magazyn PZPG starych
maszyn. Padło
ga połamana, ściany kompletnie
zn:szczone, całość robi przygnębia
jąc ~ wrażenie. Trudno się oprzeć
WC1. tpliwośc:om co do właściwego
wykorzystania tej sali.
W Pabianicach istnieje jedna
tylko sala teatralna przy ul. Trau·gutta. Bardzo zresztą nędzna i zu
pełn·e nienadająca ~»ę do poważ
niejszych imprez artystycznych.
W Pabianicach nie ma am jednej
hal: sportowej, gdzie młodzież nie
zrzeszona czy kluby sportowe mogłyby
przeprowadzać
regularne
treniJ?.gi, czy odbywać zaprawę
zimowa. Równocześnie zaś salę,
którą ·z powodzeniem można by
przebudować na salę teatralną czy
halę sportową,
przekształcono w
rupiec amię.
Czy Pab ' anice mogą sobie pona to, by salę nadającą s· ę
na cele widowiskowe czy sportowe zam ' eniano w rupieciarn:ę?
Aby w Pabianicach mogło się
rozw : jać sport, by umasowienie
ne, potrzebne są nie jedna, a 3
sale widowiskowe. By mógł s· ę
rozw : jać sport,
by umasowienie
sportu n c pozostało papierkowym
hasłem, w m i eśc ' e powinny być
co najll'.n iej ~ hale sportowe.
zwoln i ć

drobne

ZGUBIONO książeczkę Ubezpieczalni ST)ołecznej na nazwisko Michalak Antoni, Pabianice.
214.k
ZGUBIONO legitymację
ctwa pracy na nazwisko
Antoni, Pabianice.

pośredni
Sowiński

213k

ZGUBIONO kartę RKU, dowód
osobisty na nazwisko Paterski
Stanisław
zam. Szestków pow.
Lask.
215k

ob. Golczyk -

SL

potępiającą U-

chwały

którą

Watykanu,

zebrani

przyjęli jednomyślnie.

I

Czytajcie

i rozpowszechniajcie
„GŁOS"

•
l

brud

Jeden z naszych czytelnice się o stan sanitnrny nasze- żaden z nich jednak nie zmienia
go ' miasta.
ków nadcsJał nam list o stawody w zbiorniku i szklanki
1
nie hi::tieny w pabianickich
·
lki
płucze się w tej same;, coraz
W gor~ce 1e t n~ d ni, wsze e- brudnieiszej , zatęchłej w koń
sklepar.h. Uwagi są niepozba
wione sl.uszności i winny się g? rodrn1u ~udki z .wodą, .lemo- cu wodzie. Czy zmienia się w
nimi zająć czynniki troszczą- i;iiadą, czy PlW~m cieszą, sie dl;!~ zbiornikach wodę raz na .dzień
zym powodzeniem. Wię~zosc czy raz na tydzień też pytanie.
'ł.'.c~odzący.ch do owocari:ii. s~le 1 ·są ludzie · którzy właśnie z

Igrzewanie. Jeszcze taniej

m'ałyby łożyć tanim kosztem centralne o-

Budynek nadaje się najzupełn'ej na przebudowanie go na mały
teatr. Mieszczą się w nim obok
sali do:ić obszerne pokoje, które z
łatwością można by przebudować
na toalety i szatnie. Obol~ hali
znajd:ije s ~ ę farbiarnia. Mo~~aby
przec1ągnąc z fabryki rury i za-

.Po dyskusji

odczytał rezolucję

w n.iektórych sklepach
zagraia·q zdrowiu konsumentów

Dotyrhrrns o wynikach pracy
takiPgo czy innPgo tka cza d-01Yiallywano s i~ dopiero z kwartalnnh rapo·rtów w miQdzyczR
«ie z.aś tkacz. h~·ł pozosta\\·iony
,;<;memu sobie. " " iczbęclną rzeczą jest możli\Yie
harmonij1Tn

czy zespoły świetlicowe

z:istrzeżeń.

Niech! ujstwo

t~· jnej.

daje się

przebudować sala na wzorową

halę sportową, tym bardziej, że
pewne urządzen ' a sportowe tu się

już znajdują.

Jesteśmy przekonan', że budyn-

kiem przy ul. Orlej zajmą si ę odpowiednie czynniki w mieśc '. e.
B.

p1kow spczywczych czym to 1e- t h
dó'
· k·
·
d
dynie dla u,gaszenia pragnienia. yc_ po~o w n~e UP1;11ą wo Y
Kupuje się po prostu szklankę w zadne1 bu~ce ~ skl~pikach. wody· albo piwa.
1Po prostu .bo1ą s~ę: Nie ?hcą z.a. .,
.
.
chorować 1 bodaJ ze ma1ą racie.
Byh~In_:Y w wielu s~leJ?lk~c~ z jednej brudnej szklanki pije
pabianickich. Szklanki, ~akim~ · gruźlik z otwartą gruźlicą, pije
nas czę~towano, (z .desemai:ni i zdrowy człowiek i pije dziecko.
:nzorami od .lepkie1 l~moniadv 1 Czym to grozi łatwo wywnioi zas~hłego ni.wa) budziły ~brzy! skować.
·
dzeni~. ęklepikarz z wyraznym j Należy żądać od sklepi}rnrzy czy
zdu~iemem reagGwał na nas~a stych i dobrze wypłukanych szkla
prosbę o porządne wypłukanie I nek.
szklanek.
Trudno również zrozumieć
•:Y"szyscy ta~ piją i i est' tych ludzi, którzy z pełnym zadobrze '. oburzał się.
.
ufaniem zaopatrują sie w towar
S~lep1karze dysl?onu1ą na- w skleoie, gdzie pełno ;est much
czymem do płukania szklanek, I i wszelkiego rodzaju owadów.

I
I

Sy mbo Iicz ne wieńce dożynkowe ~:~~:~~::~~1r:r~F~!i
1

otrzymali
•

zwożonych zewsząd

Ogłoszenia

Zresztą, w jakim u licha celu
trzyma się w tej sali połamane
maszyny. Jeśli niektóre z n ich nadają się do produkcji, to trzeba je
do tego celu użyć, po co mają rdze
wieć i ulegać dalszemu niszczeniu.
Resztę zaś, n; enadającą się ani do
produkcji, ani do remontu, należa
łoby przekaza~ na złom i spraw~
byłaby załatwiona. Sportowcy zas

eent pl'imy, - mówi nam jeden
z radrów. - Doska•nale wyniki
tkaczy andrychowskich nie '!if!
prz~· padkiem, a hazują na zasto
so\\'anyrh w Andrycho\Yie u!epszeniarh technirzn~· cJt. Przy km
~n:-irh w Anr!rycbowie są: przytnocowane specj11!ne mct11lowc
hla.-:;zki tz"" .,lamelki". Przez
proste połączenie takich lamelek
z nitką uzy:::kuje siQ nutomatycz
ne \Y:dączenie biegu kro$na, jeśli chociaż jedna nitka '>iQ zerwie. Rzecz zrozumiała, że przy
takim udc 1godni2niu ilość hlQdów tkackich w Andrychowie
je..;t znikoma i tkaniny prawie
rnwsze są, w !-rm gatun~;i·
\Va.rto b,\· się zastanow1c, cz~·
p.odobnyrh urzą.dze1\ ni.a ~ałoby
się zasto:>o\\'ać w Pabiarnrach.
B·

I

Hala ·Sportowa zaięfa na rupieciarnię
Budynkiem przy ul. Orlej wf nny zająć się odpowiednie władze
dziła duża

Dnia 31. 8. 49 r. odbyło Si{! w
Sieraclizu plenarne posiedzenie Powiatowej Rady Narodowej, na któ
rym ob. Marian Sobczak zreferował sprawę uchwały Watykanu. Po
referacie wywiązała się ożywiona
i;lyskusja. Sędzia ob. Pawlak (SL)
pcdkreśllł, że dekret o wolności
wyznań i sumienia jest ze wszechm1ar pożądanym; jest dekntem
Jasnym na wskroś ·demokratycznym i nic· wysuwającym żadnych

Niedziela 4 września br. była
pierwszym terminem obchodu uro
czystości dożynkowych. W r · cć
rych gminach naszego województwa odbyły się one niezwykle uro
czyście.
Ogromne rzesze rhłop
stwa manifestowały na rzecz ~YJ
ko ju, jedności ruchu ludowego i
sojuszu robotniczo - chlops~- · :i.
Od wczesnych godzin porannych ze
wszystkich wsi, należących do (13.
nego punktu obchodu ;::jeżd7. :1ty
udekorowane wozy z rozśpicwc,
nym i radosnym
chlop.:;~wi>m
Chłop zrozumiał znaczenie
';eg 1rocznego obchodu, w którym g!!J .v
ną rolę odgrywają
przodo .v;~1cy
- ludzie pracy. Toteż udział chlap
stwa, kobiet, młodzieży był "ardz:>
liczny. Ale oto jak nbchod7.0WJ
święto dożynek w powiecie arhm
szczańskim. ·

* * *

„Pługiem i
nową Polskę"

motem odbud·1jnmy
- głos i ł "1apis va
tablicy, umies7.czonej

ogromnej
nad bramą tryumfalną. w res: ~ jw
ce spółdzielczej f,adzicc w ~m:n ; "!
Radz!echowice. Dożynki, to nie
tylko tańce, śpiewy, muzvh TC•
podsumowanie osiągnięć na "Joln
rolnictwa, to s:vmhol zakońrzenia
prac przy zbiórce plonów. Tak też
zrozumieli je chłooi z Radz!Pciiriwic. Przybita na drzewie tuż przy
wejściu tablica informowała 1J 1e
gorocznych osiągnicciach ·ii t<"~o
nie gminv i porÓV.'11""'" 1 '1 fo ·~ ro
ltiem 1945. I 1.ak w r. tn45 psz:.>ni c·1
obsiano 102 ha, obecnie 17:i ha.
żytem 2.480 h:i.
ter::iz 2.090 'in
Rzepaku uprawiano ':ylko 4 h.-1.
rok 194() podniósł tę lb:bę '10 '25
ha. Plantac.ia huraków cukrowy··n
zajmowały w 1D45 reku powie~:~rh
nię 2 ha, teraz natomiast już 20
ha. Tak samo wielkie osiąg-nię:ia
są w hodowli zwierzęcej, N Nl•·~
1945 radziechowiczanie hod 1wa li
710 koni, 915 bydła rog1~cg:J ,
1.050 sztuk trzody chlewnej. :)be.:
niA ilość koni wvnosi 1165. b7dlu

pracy

•

przodOWlllCY

I

A

Z ló

Odbudową

Warszawy

~~:sz~~~ż~:l'cf:· _!aro~~~~i~;l~ ~~= ll~llll~llll~!lll~lll l~llll~ll ll~llll~llll~lll l~llll~llll~li
chłopi.

robotnicv • 1lni z

miast
•

wyobrazic czym grozi kupno pie
czywa w brudnej, zaśmieconej,

nie~!f:~~~:~i~i
~:~~~~i.pod!loszeme hiineny w sklepach ]est

brze mają, bo do spółdzielni m. in. zadaniem kontrolerów z
wszystko Qdstawiają ... " - f1pie- Wydziału Zdrowia Zarządu Miei
ski.ego. Ale sama ludność miawały dziewczęta.
sta winna stanąć do walki z nie
Albo :::ów:
chlujstwem i brudem w skle. - „Naszej Gawlikównie, to duć pach i na wystawach. Nie nalekołaczy,
bo ona dobrze Mpeł.1iła ży kupować w tych sklepnch,
obowiązek
pracy". Nas tępo ;v-aly w których nie dba się o zdrowie
jedna po drugie: zwrotki skoczn,; kupującego. Są one rozsadnikago krakowiaka, ułożonego '."nccjal mi ~iężkich, nieraz zaraźli\vych
nie na cześć przodownikó·;; pracy chorób. Trzeba takie sklepy zda_
wsi i miast oraz na ten uro.:zy- leka omijać. Trzeba dbać ·o wła
sty dzień dożynek.
sne zdrowie i zdrowie swoich
Długo je:zcze w noc rozbrzmie najbliższych.
wał par;, spółdzielczej resz :5w!:i
S. I.
gwarem i dźwiękami mużyki .• ,
Nazwisko i adres znane re(Jot)
dakcji.

Kontraktacja ziemniaków
jadalnych i przemysłow~'ch
/ ·rozwija się pomyślnie

Poza kontraktowaniem trzody, roślin przemysłowych iak
len, rzepak, przeprowadza się
również kontraktację ziemniaków. Kontraktacja ta ma za zadanie po za odbiorem nadmiaru
wyprodukowanych artykułów
od chłopa utworzenie zapleczy
ma,g azynowych, które pozwala
u nas na równomierny rozdział
i dostawę ziemniakóv~ dla województwa łódzkiego i śląskie
go.
Pierwszym etapem kontrakta
cji ziemniaków iest kontraktaljililj/ljllll1/llllll"(llllJlll!li.ł:!l!!l!lllJll!llJlll!lllll!llU!!l'l!lllllllllllllll!IW!I
1 nn nnl ' rml .1m rm fl'(] •lflll rm
1m lli1 IUI · 1m cja wiosenna (maj, czerwiec),
·
która obejmuje plantacje ziemź
niaczane. Chłop kontraktujący
oliarę uzyskuie
za dotrzymanie umona
wy pod względem terminu i ilo
ści premię w wysokości 15 procent ogólnej wartości ziemniaków odstawionych. Tego rodzaju kontraktacja objęła na terenie naszego województwa obszar 1000 ha. z którerrn soodzie-

I·

bryk,

•

WSI I

2.810 i trzody 2.506 sztuk. !.'tający PGR-u, a potem jechały wozy i
przed tablicą chłopi z dumą 5pG- maszyny rolnicze ze spółdziekze
glądają na si-abic: „To myś rny go ośrodka. Cały pochód kie!'')Wał
to zrobili, my swoją rzetelną 1ra- się w stronę byłego dworu, godzi~
cą",
miał nastąpić uroczysty moment
* * *
wręczania wiei1ców.
Już na killrn kilom~trów lJ!'Z Jći
Stanisława Jackowska naszyniKonstantynowem, gmina Brież.ni- stka z krętkami fabryki „Metaca, można było zobaczyć sz;1ury lurgia" w Radomsku, Michał Kowozów, zapełnionych młodzb"~'.ł 1 łaczyk, chłop z Bogumiłowic, Anto
s:arszymi.
Dożynki!
Skocz.te ni Kostrzewa. robotnik z PGR dźwięki muzyki, przyśpiewki i tań Wola Wydrzyna
oto cl,
ce. Jak Konstantynów Konstanty którzy przyjmą symboliczne •vicń
nowem nie widziano tu jeszcze t'.l ce dożynkowe. Na miejscu dziekiej masy ludzi. R7.ędy WCZ '.JW i ;;.1 dzica, obszarnika, żyjącego z pra
mochodów,
las chorągie;vek i cy ludu i wyzysku, stanęli 11 rzotransparentów.
downicy pracy,
- Nie pamiętam, żeby kicd.\'Ś
Słusznie wręcza się wieniec 1.bo
tak uroczyście ~ię o::J' •v1::iły "' n3.S żowy w ich ręce - mówi ob. T.tydożynki - mówi drżącym głosem bak z majątku Wola Wydrzy11a,
stary, bo prawie 70-letni Jan :~'ie _ bowiem oni wspólnie "Jrzyczyni
chal. Tyle gości! Patrzcie. tam ro Ii si<.> d,1 jego powstania.
botnicy z PZPDz Nr 1 z Łodzi, t.u
* * *
dzieci z łódzkiej szkoły i żo~nie-' Cześć przodownikom ora~y,
rz~ Ofi cerskiej Szkoły Politycli10- bohaterom budowy Socjalizmu:Wychowawczej, Dalej znów siedzą wzniosła okrzyk na zakoń~z-ime
robotnicy z Radoms~a z naszymi I swego przemówienia ob. Gawlik '.iw
chłopami. Razem byli w pracy, ril
. .
·
.
zem są na weselu.
na, członk1m ZMP na obcbodz•·?
_ Oj. plon niesiemy, plon _ dożynk_owym w Strzałkowie. I'M:zaśpiewal, uśmiechając s i~ r~doś niej nastapiło wręczenie przofownie.
nilrom pracy - rolnikom d ypl•J* ·• *
mów uznania i 'Nieńców do~.;nko
Aby tylko była pogorh wych. A potem .. . jednym T)a;smon
myśleii członkowie Komitetu Ob- ciagnęłv się tańce i przyśo icw!d:
chodu święta Dożynek w \\'oii
t
hJ
·t
· d
Wydrzynej, n licznie reprczentowa
- "
e nasze c .opy, 0 3Ię 0

na dzi;ciarnia biegała n~ grob~":?.
pa trzyc pod las, czy tez czasem
się nic chmurzy ... •I pogoda ')yla.
w jasnych promieniach 'lłońca
grał wszystkimi kolorami banvny
korowód dożynkowy. Na przedzie
postępowały w barwnych
•''lSi!lkach dziewczęta, nio s ąc wieni-ac
dożynkowy i korony uwite ·~ Jdo-

•

wa się około 7000 ton ziemniaków, czyli 100 procent zaplanowanej ilości. Drugi rodzaj kontraktacji to kontraktacja letnia
przed kopaniem. Rolnik podpisujący taką umowę otrzymuje
na każdy metr po 300 złotych
zaliczki resztę zaś przy odstawie. Umowy takie zawierane są
do 15 września. W skali wojewódzkie; zaplanowano zakupie
nie z tei drugiej akcji 8000 ton
ziemniaków. Do tei pory. podpisano umów na 2000 ton. Ponadto jeszcze przewiduje się za
kupienie 25,000 ton wprost od
rolników po zakończeniu wykopków.
Poza ziemniakami jadalnymi
kontraktuje się w naszym wojewódzhvie ziemniaki przemysłowe dla krochmalni w Głow
nie. Przewidziana planem powierzchnia uprawy 300 ha została w 100 procentach zakontraktowana.

Str.

fr" ..___

Uśmiechnij się!
PLOTKARZE

„Człowiek,
gę. prą.pile

stracił pra.wą no
zawrieć zna.jomość z

który

clientelmanem, któremu brak lewej
n-Ogi! aby za.wiąza.ć spółkę w celu
wspolnego kUJ>owa.nia butów i skarpetek. Numer obuwia 43"•
. MIŁOSC
OD PIERWSZEGO WEJRZENIA

Panie profesorze, pc<lobno pa.skutkiem miło
t~~
ści od pierwszego wejrzenia.?
-. ~ tak. Jedyny raz w życiu,
- I sa.m pan to słyszałeś?
- Ba., jesi;cze lepiej! Sam to wy- własme wtedy za.pomniałem wło
żyć okulary l co gorsza z05tawilem
tnyśliłem!
je w domu.
na

SPOŁKA

W pewnym d.7llenniku szkockim
niedawno nasttaluJące
tlka.zało się
ogłoszenie.

- „Młoda Gwardia" I serio
godz. 16, 18, 20
· film dozwolony dla młodz. od lat 14
„Spiewak nieznany"
BAŁTYK godz. 17, 19, 21
film dozwol. dla młodz. od lat 14
BAJKA - „Przygody Nasredina"
godz. 18, 211
film dozwolony dla młodz. od lat 10
:GDYNIA - „Program Aktualności Kra
. jowych i Zagranicznych Nr 38"
: godz. 11, 12, 13, 16, 17, 18, 19; 20
21
BEL (dla młodz.) - „Tr6jk.o trefl•
godz. 16, 18, 20
film dozwolony dla mlodz. od lat 14
MUZA - „T~zeci szturm"
· godz. 18, 20
film dozwol. dla mlodzlezy od lot 14
POLONIA - „Dni zdrady"
godz. 17, 19, 21
film dozwolony dla m!odz. od lot 14
PRZEDWIOSNIE - „Tragiczny pościg" - godz. 16, 18, 20
film dozwo:ony dla młodz. od I. 18
ROBOTNIK - „Opowieść o prawdzi·
wym człowieku"
gocłz. 16.30, 18.30, 2)30
film dozwol. dla młodzieży od lat 14
ROMA - „Powrót do domu"
godz. 18, 20
film dozwolony dla młodz. od lat 7
REKORD - „Za Wami pójdą inni"
dla młodzieży godz. 16
„Cztery serca" godz. 18, 20
film dozwolony dla młodz. od lot 10
STYLOWY - „Siedmiu śmiałych"
dla młodzieży godz. 16
godz. 18, 20
„Sępy" film dozwolony dla młodz. od lat 14
„Słońce wschodzi"
śWIT godz. 18, 20
film dozwolony dla młodz. od lat H
TĘCZA 11 Bokserzy"
godz. 17, 19, 21
film dozwolony dla młodz. od I. 7.
TATRY - „Muzyka i miłość"
godz. 16, 18, 20
film dozw.olony dla młodz. od lat 10
WISŁA - „Dn! zdrady"
godz. 16.30, 18.30, 20.30
film dozwol. dla młodziezy od lot 14
„Spiewok nieznany"
WŁóKNIARZ godz. 16.30, 18.30, 20.30
film dozwol. dla młodzieży od lat 14
WOLNOSC - „Bokserzy"
godz. 16, 18, 20
film dozwol. dla młodzieży od lat 7
ZACHĘT A - „Olica Graniczna"
godz. 16, 18.30, 21
film dozwolony dla młodz. ...,d I. 12
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POCZĄTEK BYŁ ZŁY
Zaczęło się żle. Na mecie w Helenowie pi.erwszy był Rumun Niculescu, za nim Duńczyk Ostergaard i
Włoch Locatelli. Pierwszy z Polaków
tył Wójcik, ale bardzo daleko, na

l!l miejscu. Drużynowo zajęliśmy też
dalekie miejsce dając się wyprzedzić
Danii, Rumunii, Francji, Anglii i Wlo
- A mówiłem cl wczoraj wiecZ>O- I chom.
rem, żebyśmy zamle6zka.li na plę-1 II ET AP POPRAWIŁ NAM HUMORY
Drugi etap poprawił wybitnie naszą
trze! Ty upde.ra.łaa się przy pa.rteW Toruniu pierwszy był
sytn~cję.
rze!
~ ~"!Jf

c&
__.---

Dział

~

oficjalny

at

lkil

będziemy mieli kogo oklaskiwać?
Na marginesie VIII wyśc~gu dookoła Polski

TRUDNY PROBLEM
Komarek poszedł z żoną do leka~· Po. jej zbadaniu lekarz oznajw Warszawie, ale W1zesiński i drużynowo zajęliśmy
IDla.: Pan~a żona jest zupełnie zdro
doskonale sobie wy pierwsze miejsce przed Rumunią. Miwa.
obrażam, co musiało dziać się w sto- 11y nam się poprawiają. Poczekajcie,
Komarek skrobie się w głowę: licy w niedzielę wieczór. Nieprzej- b<;dzie coraz lepiej! Istotnie na trzeTak;, tak, panie doktorze. t;vlkQ któ- rrnne tłumy nd ulicach, nicprze.uz<i- c.im etapie z Torunia do Olsztyna
ry z na.s ma je.f to powiedzieć?
ne Llum•r na stadionie Wojska Pol- dzi<;ki doskonałej współpracy naszej
skic-go. Vl!J „Tour de Pologne" był drużyny odnosimy znów triumf. \Vrze
ŻLE ZROZUl\.IlAŁ
imprezą, klór.1 !ntc.resowala ws:;.l'.st- I siń~ki po r~z drugi wygrywa etap i
- Panie doktor:re, źle się czuję - kich, młodych 1 starych, robotmka po raz drugi wygrywamy 1!lap zespoi i11teligenta - bo to przecież szło o Iowo
w dołku mnie gniecie, ciągle głowa
ZACZYNA SIĘ PECJI„.
p1est1ż naszych ba1w natodr,wych.
boli, serce d&!mcza, spać nie mogę .•.
etapu zaczyna nas
czwartego
Od
ZES~Oł..OW
ZAG~ANICZN".'CH
9
- Pijecie chyba?
prześladować „pech". Ww~siński zal\Ol\'J{URENCYJNYCH
- A tak, jeżeli pan doktór będzie
Na slaic.ie lcgo1ocznego wyścigu cho1ował na zapalenie spojówek, nit?
to cytrynówkę!
łaska.w dookoła Polski stai!ęło aż 9 zespołów daleko Gciańska Wójcik przebija guzag1anic:.:nych. Pewnego rodzaju re- mę i w rezultacie na metę we Wrzesz
GRZECZNOSC NA MIEJSCU
welacją był w nim udział takich dru · czu pierwszy wpada Duńczyk Armou
MUloja.nt PrlYWadzl dwóch sabota- żyn, jak angielska, włoska, duńska toi p, a Polak Wójcik zajmuje znów
c.zy szwaicarska. Ze starych znajo- 19 miejsce, tak jak w etapie pierwżystów do więzienia. W drzwiach je
mych startowali: Czesi, Finowie. Ru- s7ym. Piąty etap był dla nas już
den z nich, ksif'.&t>wY. kłania się muni i F1ancuzi. Widzimy więc, że wręcz fatalny i kto wie, czy nie
grzecznie i mówi do dyrektora:
stawka była doborowa, horoskopów przyczynił on się do załamania na- Przepraszam, panie dyrektorze, moc. Nas wszystkich interesowało je szych chłopców. No, bo pomyślcie sa
dno: jak w tym kołowrotku liczącym mi. Uciec na 32 kilometrze i prowapa.n ma. pierwszeństwo. ·
0k1 ągłe 2 tysiące kilometrów wyjdą dzi~ wyścig przez IO km, aby później
aac się minąć koalicji kolarzy zagra
nasi chłopcy?
ROZMOWA
nicznych .- to chyba nie należy do
NASTROJE PO I ETAPIE
- Ach, to ty, mężusiu, juź wróciPo pierwszym etapie tym wszyst- t 7 e~z'. mil~ch. Doświ~~lczyli te~o. po
łeś z biura? A ja wciąż jeszcze mó- kim, którzy nie doceniali, albo lekce- ~obie. Kapiak, '."Vrzesmsk1,. Rzer.mck1
ważyli sobie Rumunów (bo przecież I P~egat, ale n1epowodz7me to ~d·
wię do ciebie przł!'Z telefon.
czuli zapewne ws~yscy 1 wszystkim
jeszcze w wyścigu Praga _ Warsz
wa żadr.ych cudów nie dokazali _ 1mCoqł? ono odebrac duch,~ do dalsze1
LĄDOWE
SZCZURY
r1zyp. red .), Włochów czy Duńczy- wallo. Pinty .etap wygra!. n.> welacyjhów, bo to przecież nie startowały ny Rumun N1culescu, a pierwszy Poich druż1 ny narodowe, a przedstawi;
ciele związków robotniczych - tym
po pierw"'~.zv s tkim powtarzamy
E7ym etupie zrzedły bardzo miny.

·

OSfATECZNA KONKLUZJA.„
To jest o wiele smutniejsze I od
tego, żeśmy zajęli dopiero 3 miejsce
w klasyfikacji drużynowej i od tego,
że Polak znalazł się dopiero na 7 miej
scu w klasyfikacji indywidualnej.
ogólnej J\:ajsmutniejsze z całego „Tour de
Pologne".
Z. Kr.

Komunikat Zarzqdu· Nr 1
1. Wybrany Zarząd ŁOZB przez
Roczne Walne Zebranie ukonstytuoEjme,
wał się następująco: prezes I wiceprezes Org. - Saganowski,
II wiceprezes Sport. - Sieroszewski,
EI wiceprezesem wybrano - Toma·
szewskiego, przewodniczący vVSS W.
przewodniczący
Twardowski,
Szkoln. - Sikorski, przewodniczący
W. Sport. - Tyl, sekretarz - Janiszewski, skarbnik - Daniel, gospodarz - Dąbrowski, kronikarz - Kowalewski.
Radni: Bochenek, Borowski.
Kapitanat: Kubiak, Klimczak, RaSekretariat i skarbnik urzędują codziennie za wyjątkiem sobót i świąt
od godziny 18-21 w lokalu ŁOZB,
Piotrkowska 67, telefon 114-10.
Zebrania Zarządu odbywają się w
każdą środę w godzinach 19-21-ej.
Wydziały: Sportowy i Spraw Sędziow
skich w każdy wtorek 19-21-ej,
Wydział Szkoleniowy w każdy piątek
19 - 21-ej.
2. Zobowiązuje si~ kluby do skierowania wszystkich czynnych zawod
ników do I-go badania wraz z prześwietleniem w Poradni Sportowej.
Wynik I-go badania w sezonie
1949-50 odnotowany musi być w ksią
Badania mu5zą
żeczce zawodniczej.
być ukończone do dnia 20 września
rb. Po tvm terminie żaden zawodnik

nie będzie dopuszczony do zawodów,
o ile nie będzie posiadał odpowied„TOUR DE POLOGNE". Drużyna. p &Iska która w klasyfikacji
niej adnotacji w książeczce zawodni·
zajęła III miejsce po rumuńskiej l w łoskiej.
czeJ.
3. W terminie 1-tygodniowym od
daty ukazania się niniejszego komunikatu kluby po darlzą składy Zarzą
du sekcji bokserskiej z wymienieniem osób uprawnionych do podpisu
zwol n ień i zgłoszeń zawodników.
republik
łlfOS~WA (obsł. '~ł.) 3 bm. rozpo- ' tujących 16 rad;r,ieckich
4. Skarbnik wzywa wszystkie kluby do uregulowania w przeciągu częły się w l\foskwie wszechzwiąz- związkowych.
W pierwszym dniu zawollów pię- 11
7 dni od daty ukazania się niniejsze- i ko:we zawody lekkoatletyczne z ugo komunikatu wszelkich zobowiązań• działem 1000 sportowców, reprezen- ciu sportowców uzyskało tytuł mistrza ZSRR na rok 1949. W skotrn
zaległych, bieżących rozliczeń z prze
wzwyż wśród kobiet zwycii;:żyła mo8Ułflafła
prowactzor.ych zawodów oraz wniesie
skiewska zawodnic;r,ka Czudin:{, któ6
nia składki członkowskiej na rok
1·a uzyskała wysokość 1,60 m.
.
1!.l49-50 w kwocie zł 500 - na PZB i
Pchnięcie kulą wygrała Andrejezł 500 - na ŁOZB pod rygorem nie 1 . PRAGA (Obsł. w~.) w_ n_iiędzy{Jańwynik
dopuszczenia do rozgrywek o mistrzo i ~wowym meczu pilkatskim :Sułga- wa (Moskwa), uzyskując
I r1a pokonała CzechosłowacJę 3:1 14 51
stwo Okręg<i.
m.
• grupie
i bruostra B
Gra by_ła
5. W roku kadencyi·nym 1949-50 (1:0).
mężczyzn w rzucie osz- 1
W
ł
1 .bardzo tr
tal
na, szcz.ego me. ze s. ony u gataksy sę- ·
następujące
obowiązują
rów, tak, ze sędzia węgierski Karne- czepem mistrzostwo zdobył Estońdziowskie:
Zawody międzynarodowe-zł 2.000. r~s. zmuszony. był wyklu~zyć w dru- czyk Walmah, osiągając wynik 67,38
g1eJ ~ow:e Jednego ~ piłkarz?" buł- mtr.
Zawody okręgowe _ zł 1.000.
W skoku o tyczce dla mężczyzn
Mistrzostwa drużynowe Okr. Kl. A gar~k1oh. Dla Bułgarii bramki zdobyli: Blaskow, Spasow i Laskow. 3-ch zawodników: Dcmsienko, Ozolin
_ zł 500.
Honorowy punkt dla Czechosłowacj'. i Kniaziew uzyskali wysokość 4,18 m.
Zawody towarzyskie Kl. A l B
dzięki
Tytuł mistrza zdobył Ozolin
uzyskał VegraL
zł 30(J.
najmniejszej ilości strąceń poprzecz* • *
dziennie
Turnieje seniorów
w drugim spotkaniu piłkarsk:m, ki. W biegu na 5000 mtr. pierwsze
zł 500. ·
rozegranym w Sofii, Czechosłowacja miejsce zajął leningrgcJzki zaw nik
Turnieje .J uniorów - zł 300.
Przewodniczący II zremisowała z Bułgarią TI 1:1 Siemionow, który pokonał dystans
Sekretarz
w czasie 14:44,8.
'.1:1).
{-) E. Elme
{-) J. Janlsr,ewsld

Wszechzwiązkowe

0

a

fok \Vrzesiński był dopiero na IO 1•ajlepsze miejsce zajmuje Sały!r
lsiódme). Sensacją jest utrata żółtej
miejscu.
koszulki leadera przez Ruqiuna NiPO 5 ETAPACH
Po 5 etapach drużynowo byliśmy culescu na rzecz Włocha Locatell!.
Przedostatni etap z Krakowa do Kielc
JUŻ na tr,ecirn miejscu.
Po szóftym etapie nabraEśmy znó'1 przy1iiósł naszej drużynie odrobienie
ale
r icco otuchy..Pierwszym w Poznaniu 3 minut na drużynie włoskiej,
bvl wprawdzie Włoch Spalazzi, ale zasadniczo w niczym nie zmienił naWójcik był już piąty, a clru:~ynowo szej sytuacji. Pomimo tego, żeśmy
? '1. jęliśm.y drugie miejsce za Rumuni;\. na tym etapie zajc:li drugie miejsce
Siórlmy etap przynosi nam jednak za Ri.;munią, w ogólnej klasyfikacji
znów niepowodzenie. We \Vrocławiu i)Ozostaliśmy nadal na 3 miejscu, a
p;erwszy jest Anglik Clarc, a pierw- ir.dywidualnie Wójcik również nie ru
szy z Polaków Wrzesiński zajmuje s zył się ze swego 7 miejsca, chociaż
jedenaste miejsce. Drużynowo jesteś hył szósty na mecie po Duńczyku
my na piątym miejsc;u za Francją, Olsenie.
Anglią, Rumunią i Włochami.
OSTATNI ET AP WSlYSCY
CHWILOWA POPRAWA
PAMIĘTAMY
Po ośmiu etapach (ten ostatni wy·
wszyscy mamy je~z
etap
Ostatnl
grał Polak z Francji Sowa) drużyno
wo poprawiliśmy swą lokatę wysu- cze żywo w pami~ci. Pierwszy w War
szawie był Włoch Spalazzi, a 7 dowając się na drugie miejsce za RuKapiak (Polska). Drużynowo za
piero
spadamy
dziesiątym
ale po
munią,
4 miejsce za Y..Tłochaml,
jęliśmy
znów na trzecie za Rumunią i Wło
chami. Etap ten wygrał ponownie Francją I Danią i na tym skończyła
Clarc (16 był Siemiński), a drużyno się nasza epopea.
wo Francja przed Rumunią. W kia-,
CZY WYP ADI.IS!\lY ZLEf
~yfik&cj1 indywidualnej Wójcik z szó
poziom kolarBiorąc pod uwagę
slego miejsca spadł na siódme.
„Tr,ur cle Pologne" zbliża się do stwa -;ne \Vłoszech, Francji, Danii
wrót V'.'ćirsz:i.wy. Rewelacjq tego eta- C7y nawet Szwajcarii, prawdę mópu jest Polak z Prancji Wi ttck, który wiąc, nie lirzyliśmy na trzecie miejzc jmujc 2 miej$Ce za Drn1czykicm O!- ~ce. VI' najlepszym wypadku dalibysenem, z nas?eJ drużyny narodowej j ~my naszym chlopcom piąte miejsce
PO Włochach, francuzach, Szwajca;ach i Duńczykach. Tymczasem zawiedli nas kompletnie Szwajcarzy.
Trochę lepsi, ale gorsi od nas okazal'
się Duńrzycy. O Francuzach zaś trud
no coś są<lz_i~, bo już po pierwszym
et«p1e utracili ~wego najlepszego kolar~a Garnier'a, ale w każdym bądź
pr>konanie ich przez nasz zera~1e
społ jest niewątpliwie sukcesem naE.zego kolarstwa. Sukcesem, o którym
przed .wojną nie moglibyśmy nawet
marzyc: Pytanie tylko, jak długo zdo
• ·m_v się na obecnym poziomie uti;ą
; mac? O postępach przeciPż nie mo1 żerny myśleć poważnie, gdyż cała na
sza druzyna narodowa z roku na rok
bcd~ie. starsza, a młodszych, godnych
wł?zyc koszulki reprezentacyjne jakcs wcale nie widać.

ŁOZB

cięcki.

WTOREK 6 WRZEśNIA 1949
11.20 „Uczennica VII B" - słuęho
wisko. 11.40 Muzyka. 11.57 Sygnał
czasu i hejnał. 12.04 Wiadomości południowe. 12.20 Audycja dla wsl.
12.50 (Ł) Chwila muzyki. 12.55 „Melodie ludowe". 13.20 Skrzynka PCK.
13.30 (Ł) Chwila muzyki. 13.35 M•1zyka obiadowa. 14.00 Audycja. PCK
dla chorych. 14.15 Pieśni Fr. Lista.
Sonata
14.30 Christ:an Sinding
E-dur op. 27. 14.50 (Ł) Komunikaty.
14.55 (Ł) ,,Rolnictwo w planie 6-letnim". 15.05 (Ł) Interludium z płyt .
15.15 (Ł) Aktualności łódzkie. 15.'25
Program dnia. 15.30 „Strachy w gabinecie przyrodniczym". 15 .50 „Walka
z alkoholizmem". 16.00 Audycja spor
towa dla młodzieży z okazji „Tour
de Pologne". 16.15 Ostatni numer
„Kuźnicy". 16.20 (Ł) Audyl'ja. Ligi
Kobiet. 16.25 (Ł) Drobne utwory P.
Czajkowskiego. 16.40 (Ł) „Wiejscy
przodownicy pracy - na wyższe uczelnie". 16.50 (Ł) Fragmenty z suity „Arlezjanka" Bizeta". 17 .OO I-s·-.y
dziennik pópołudniowy. 17.15 Muzyka
operetkowa. 18.00 „Z frontu brygad
SP". 18.15 Pieśni. 18.30 „Wspomni~
nia muzJ·czl!e z Festivalu Młodzieiv
wego w Pradze".· 19.00 II dziennik
popołudniowy. 19.15 „Na muzyczn..,j
fali". 19.45 „Opowie ść o Chopinie'
20.00 Koncert symfoniczny. 21.00
Dziennik wieczorny. 21.40 Muzyka ł;a
neczna. 22.25 Ludomir Różycki - So
nata a-moll. 22.45 (Ł) „Ocena pozostaje w mocy". 22.58 (Ł) Omówienie
programu lokalnego na jutro. 23.uO
Ostatnie wiadomości. 23.10 Muzyka.
23.30 Utwory J. Sibelius'a. 23.50 Pl'()gram na dzleń następny. 24.00 Zakończenie audycji i r:ymn
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Daleko od Moskwy
Karpow spoglądał na kartki, zapisane nerwowym
charakterem, wygładzał je, m· ał przed oczyma swój czysty dom, żonę i córki wokoło stołu. Stary na głos czyta
gazetę, one słuchają.„ Iwan V1kicz wydobył zeszyt, wyrwał arkusik i zasiadł do odpowiedzi, ażeby jutro wysłać
go pierwszą maszyną, która jedz:e w kierunku Dolnej
Sazanki.
,,„.Nie pisałem do ciebie, ponieważ wygnałaś mnie
i zawstydz'łaś wobec Batmanowa. Ale nic będę wspom· co było to przeszło. Czuję, że mnie zrozumiałaś,
nać chociaż niezupełnie. Czy doprawdy będz i e Ci lepiej, jeżeli z niczym, przed zakończeniem budowy powrócę do
domu? Piszesz zupełnie słuszn · e: takich jak ja tu jest
wielu. Na wsi byłem pierwszy, tutaj zaś jestem mały.
Wykształcenie moje, Jak sama wiesz - jest n lewielk e
- zaledw ie siedem klas ukoó.czyłem. Ale nie mam żalu.
Los zetknął mnie z mądrymi Judżmi, więc jestem zadowolony, uczę, się, wszystko rozumiem. Nie zarzucaj mi,
że chcę się uczyć, nie ma w tym nic złego. Mamy jedne
tto inżyniera, Kowszowa Aleksego Mikołajewicza, 3e-

stem jego pomocnikiem. kiedy mamy wolną chwilę uczy
mnie matematyki i fizyki. Opow:edział ml o połączonych
naczyniach i zażartował. „Jeden człow'ek umie mn·ej
drugi więcej. I od jednego do drugiego wiedza przenika
jak woda w tych naczyniach ... Wkrótce ty, Iwanie Łuk~
czu, będziesz wiedział tyle, ile ja sam dowiedziałem się
od profesorów w instytucie". Żarty żartam:, ale nauczyłem się bardzo wiele od inżynierów.
Obejrzałabyś jak budujemy rurociąg! Op'.sać tego nie
,
trzeba to samemu zobaczyć.„"
można Arkus:k był już zapisany i Karpow wyrwał z zeszytu
jeszcze jeden. Następnie Iwan Łukicz pisał. ażeby się nie
przejmowali, że w gazecie o n·m n!e wspomn ~ eli - to
jest nie ważne, jeszcze za wcześnie, aby o nim pisali, potem k'edyś nap:szą. Karpow tłumaczył, że n e przyjedzie nawet na urlop, gdyż chociaż rzeczywiście jest tysiące budowniczych, ale każda godzina jest droga. Na
zakoi'l.czen· e Iwan Łuklcz zapraszał żonę aby przyjechała do n· ego w goście: „Sama zobaczysz i zdziwis-i się.
Jechać nie jest daleko, wszystkiego jakie dw cście kilometrów. Po trasie jedzie ~ełno maszyn, każda cię zaw:ezie. Jeśli zdecydujesz przyjechać, tQ ub ·erz s ; ę ciepło .
Pocałuj mocno dz ;eci. Bardzo za nimi tęsknię, śnią mi
.
się każdej nocy„."
Już na drugi dz i eń po przyjeźdz te Puszczyna ukazała
się pierwsza gazetka. Po dwóch, trzech dniach, wszędzie
ukazały się ulotki, jak mewy nad brzegiem wody. B.e-

Uy się na pudłach ciężarówek odjeżdżających do tajgi,
na ziejących ogn'em aparatach do spawania, na ścia
nach wznoszonych budynków, na rurach, ciągnionych
przez traktory na dno cieśniny.
Cichy i niezwracający Jta s eb!.e uwagi, blady, o ultrą
marynowych oczach Puszczyn, okazał się energicznym,
niezmordowanym pracownikiem. Poznał w szybkim czas e tajemnice punktu, podążał wszędz~e i wydawał czasem po dziesięć ulotek na dobę. Szoferzy przezwali żar
tem gazetki .,dodatkowym paliwem", co było rzeczywiście prawdą. Kilkoma słowami potrafił zagr:ltf!wać ludzi,
zachęc : ć ich do jeszcze jednej dodatkowej tury, do spawania trzech nadliczbowych rur, do wydobycia z ziemi
jeszcze jednego sześciennego metra. Br ac· a Pestowy rozpoczęli budowę czterech baraków z drewnianvch konstrukcj i do sldadan a - tegoż dnia Puszczyn 'Obwieścił_
o tym wszystkim.
„Towarzysze! - wzywała następna gazetka. - Dzisiaj na dno cieśniny została opuszczona już trzecia sekcja rurociągu. WyprzedziLśmy plan o p : ęć dni. W spawan u części rurociągu przoduje brygada Umary Mahom e1a". Albo zwracał się do betoniarzy: „Brygada Petrygma ułożyła dz:s aj pod fundament stacji tłocząco
ssącej p e ćdziesiąt nadl' czbowych metrów sześciennych
betonu. TowarZ41sze betoniarze, doianiajc.e przodowników!"

tn. r. n.)

