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Obóz demokracji ludowej powstał w ogniu wali

Ku czci generała — bohatera

Przemówienie gen. Spychalskiego na uroczystościach tur LuMłnie
jących do spokoju t wytrwania. Wi

reakcja usjhye hamować
ku IV rocznicę najmiększej bitmy partyzanckiej § iątoprzez
hasło „walki ograniczoIS b. m. w Lublinie odbyła się wielka manifestacja w 4-tą rocznicą naj
miększej bitwy, partyzanckiej, którą stoczyły oddziały Armii Ludowej
ir lasach Janowskich l Solskich. Uroczystość ta przekształciła się w po.
tężną manlfeetację ludu ziemi Labels klej na cześć bohaterskich partyzan.
k$w, w manifestację przywiązania do obozu demokracji Indowej.
Od wczesi
snyęh godzin rannych na
I stadion w ILublinie
wszyli^
I niezliczone rzesze z Lublina 1 wszysl
I kich powiatów Lubelszczyzny.
I Honorowe miejsce przed trybuną
I jeiy delegacje i poczty sztandaro
o
IZw. Uczestników Walki Zbrojnej
Zbr
I Niepodległość"
1 Demokrację,
-podległo
i . .:e'z
. *terei
- ->uU całej. Polaki.
godz.. 11-tej _ zajmują miejsca
ga trybunie: 1-szy wlcemln. Obr.
Nar. gen. Spychalski oraz przedsta
wickle partii.
, Licznie przybylili przedstawiciele or;nych 1 zawodowych.
g&nizacji- społeczny«
Serdecznie była witana delegacja. de.
Jmokratycznej Grecji.

I Prz«m4w!eeie gin.Spyckalskieeo
w obszernym przemówieniu gei
I,Spychalski zobrazował dzieje bohats
I akich
ch .walk narodu polskiego z httlehit!«
I

| rawskim najeźdźcą mówiąc m. In.:
W 4-tą rocznicą największego boju
ianckiego w Polsce mieszl

yćh sił zbrojnych.. aby uczcić
cały wkład w wyzwoleńczą wojnę lu
dową, chlubnie zasłużonej dla Polski,
ziemi Lubelskiej::
— aby uczcić zjednoczonych w
walce z hitlerowskimi żołnierzami lu
dowych sił zbrojnych tej ziemi: żoł
nierzy Gwardii 1 Armii Ludowej, żoł
nierzy B. Ch. i A. K,
— aby uczcić wielką, zwycięską
ideędegFłkracji. polskiej .zi<^pc*wa
OSrodu w wyzwoleńczej wojnie IndoP0bt5
■4 sby uczcić zawarte braterstwo
bręni przez partyzantów polskich i r*
diiecklcb w bojach na Ziemi Lubel
skiej,
— aby uczcić poległych bohaterów
i» Ziemi Lubelskiej: partyzantów I źol
nlerzy polskich 1 radzieckich.

Stażu Hali gilitfezu
ludo,cymi
, Ch.
1 A. 1 .
i A. K. jest źwiadectwei jak jedynie słuszną stała się dla narodu linia
polityczna, wytyczona przez najbar—-czne, w
dziej postępowe
sprawie walki wyzwoleńczej, reitalizo
wanej przez Gwardię i Armię Lu' k idea zjednoczenia wszystludowych całego narodu do
I walki zbrojnej o niepodległość, opartą_Lo—ustrój-"!- władzę ludową,
| stała się również wspólną ideą żolnierzy-patriotów B.Ch. i AK.
Stare, zacofane klasy rządzące nie
Chciały i nie potrafiły prowadzić wal
ki wyzwoleńczej. Egoizm klasowy po
zbawił je patriotyzmu 1 rozumu politycznego. Reakcja nie rozumiała już
dążeń własnego narodu. Nie zrozumla
Mil
kim był Związek R
ajcięższej sytuacji reakcja nie chciai reform ustrojowych i sojuszów z
siłami ludowymi.
Do państw demokracji ludowej po
wstałych w wyniku wyzwoleńczych
i ludowych, należy w pierwszy
rędzie Polska.
W-walce wyzwoleńczej decydowało
«sse doświadczenie historyczne, na
»odstawie którego demokracja nasze
go narodu prowadziła Jedynie słusz
ną i rozumną politykę,

* zsglłczi fniti
W czasie wojny ludowej, rewolu
cyjnej walki o\ niepodległość, narasta

{a świadomość o konieczności przebu
dowy. zacofanego ustroju..

Tej" jedynie słusznej i
keja polska przeciwstawlwia strategię
rości i stawkę na □jnę Anglosasów ze Związkiem Radzieckim.
Przy pomocy swych oragnizacji dą
żyła, doo podporządkow.
podporządkowania ruchu nieantydero
podległościowego swyi
kratycznym celom. Te;
Tego jednak r
udało się jej dokonać.
Równocześnie z. PPR powstała or
ganizacja zbrojna - • Gwardia Ludo
wa. — Gwardia Ludowa mi<
miała
zadanie praktyi de dowieść, żi
ka zbrojna jest możliwa i koniei
dla samodzielnego bytu narodu.

Do momentu uderzenia Niemiec hit
lerowskich na Związek Radziecki, w
Polsce, koncentrowała się. połowa
wszystkich dywizji niemieckich. Ta
sytuacja opóźniła rozwój walki pod
ziemnej w naszym kraju. Z chwilą
jednak uderzenia Hitlera na wschód, Sukcesy Gwardii L*dow«j
kraj nasz stał..się.głÓwnym_zapleczęm..
armii niemieckiej, przez. które. prze
Odbiegało 70. proc: głównych arterii
. K.
komunikacyjnych, 5; podstawowych W połowie maja 1942 r. wyruszyły
linii kolejowych, rozstrzygających o do walki pierwsze oddziały party
zaopatrzeniu wojsk niemieckich .na zanckie AL.
froncie wschodnim. Po uderzeniu,
W Pol
główne siły hitlerowskie odesriy na
atakowani
wschód: Spokój w Polsce chcieli
15 do 20 dyi
Niemcy utrzymać przy pomocy wy
stra t—w—posła
doprowadzić^
woływania specjalnej psychozy terruchu koie3200 godzin przerwy
liągu jedikłge tylko rojowym
ku
1945
1
3.
Przełamanie tej psychozy było
jednym z pierwsi ch zadań naszej
Dla polskiej, partyzantki walka :
walki zb ropiej.
transportem i komunikacją był;
"iwnym zadaniem. Systematyczni
W żadnym innym miejscu Euro;
isowane uderzenia, w najmniej o
nie zależało bowiem Hitlerowi ba
dziej na spokoju jak w Polsce. I w słpnięte punkty wroga, prowa<
żadnym innym miejscu Europy nie do .-.rozpraszania jego s"
orzenia stanu ciągłego
było większego cmentarzyska, więk
:ażdy obiekt 1 posl
szych fabryk śmierci i tak dzikiego
zamieniany był przez oterroru.
kupanta
mta na małą forte«
fortecą._
Demokratyczne siły ludowe doce
Rzecz jasna, że ta skuteczna tak
niały znaczenie
nowego' momentu tykami
forma
walki
wście
wojny. Z inicjatywy, znanych dzia kłość reakcji polskiej,budziła
która liczyła
łaczy podziemnych organizacji de na wykrwaw
■ykrwawienie się sił Związku Ra
mokratycznych' — powstaje w 1941 '2 dzieckiego.
;oii ina stłumienie partyzant.
roku PPR. Wysunęła ona wówczas ki ludowej.
podstawowe zadania-*
Zwolennicy hasła stania z bronią
1) podjęcie powszechnej walki zbrój u nogi skompromitowali się jednak
nej,
szybko. Za oddziałami Gwardii Dio
..p zjednoczenie do walki o niepo- dowej ■ poszły d.o partyzantki oddzia
itriotyęzna
ly
ły -innych
innych organie
organizacji. Patriotyczna
3* 'szybką organizację sił zbrojnych, młodzież nie . mogla^ znieść,■ .bezczyn
bezczyn4) nieustanne atakowanie transpor ności. Walka podziemna wykazała
komunikacyj- wkrótce fikcję rozkazów rządów etu ' wroga i jego linii
Hi
migracyjnych w L^dynii

staczaia
jąc z nienawiścią ku walczą
cym siłom ludowym. Bogatsza w pie
niądze i broń, magazynowała ją, cze
kając chwili, kiedy będzie mogła wy
stąpić zbrojnie, by zabezpieczyć sobie
całkowitą władzę.
Proponowane przez dziaałczy de
mokratycznych wspólne dowództwo
sił zbrojnych dla wzmocnienia wal,przestanie wrogiej kampanii w rasie podziemnej przeciw
lndowyn . idącej tylko na ręslłoiim Indowym,
' legatów
kVNiemcom, zostało przez dęli
igracyjnego rządn londyńskiego
odrzucone,
(Dokończenie ba str; 2-ej)

21 strzałów armatnich powitało

öybdr notseso prezydenta CzertiosłOMCii

Ulice Pragi przybrano zielenię i flagami

dów przemysłowych, gdzie w chwiH
Posiedzenie Zgromadzenia Narodowego, które
PRAGA (APD
wyboru prezydenta wstrzymano pra
lenta Republiki, rozpoczęła
rozpoczęło się o godz. jedenastej rano
wybierało Prezydenta
*
w słynnej sali wladysławowsłdej* na Hradczynie.
poniedriałel
*
yremierem udali się do premiera - Klemtmt GetiMcUd urodził *§? « »•
atopada 1896 r. w Dziedzicach, *e
ttwalda, aby oznajmić mu o doSSSK™«by;
Morawie, jako syn małorolnego efttokonanym wyborze.
pa. W 12 roku życia udaje się do Wie
dzących w skład prezydium
dnia na praktykę do warsztatu sto
trybuną ustawioną wx sali władysła
larskiego. Już jako 16-letni e«o»ło
Nowy prezydent Republiki, wpro
wowskiej dla prezydium zasiadł
uczestniczy w tamtejszym ceem*v*
wadzony
do
sali
Władysławowsfed
ej
ruchu robotniczym, wstępując doorrząd Republiki in corpore oraz
przez przewodniczącego Zgroma
ganizacji czechosłowackiej młodzieży
przedstawiciele wszystkich czecho
socjal - demokratycznej. Zmowter
dzenia Narodowego 1 wicepremie
słowackich partii politycznych. Po
wany te r. 1914 zostaje ranny na tron
ra rządu, złożył pisemne ślubowa de
słowie zajęli miejsca w porządku
francuskim, po czym bierze u4gg
nie
prezydenckie,
po
czym
odje
w walkach na froncie włoskim. Przed,
alfabetycznym.
końcem pierwszej wojny iwtatowCi
chał na dziedziniec hradozyński,
Jak przewiduje konstytucja, kan
deserteruje
armii austriackiej i «gdzie przyjął defiladę oddziałów daje się do zCzechosłowacji,
dydat na prezydenta nie może być
gdzim te
wojskowych 1 straży zamkowej.
pierwszych łatach po odzyskaiiUT^f-- obecny ha ssti, przeto premier Klepodległości
pracuję
jako stolarz w fa
Przez
cały
czas
uroczystości
raz
ment Gottwald zatrzymał się do
bryce
JTuscułum“—w^Businówte.
Bie
bmniewały w całej Pradze dzwo
rze udział te. organizacjach eotcoSo-

JMar

czyna.

rwane — po czym
parlamentu wraz z urs

. -

Eseaggui

Nowy prezydent Republiki ode
brał -defiladę, w towarzystwie prze
wodniczącego Słowackiej Rady Na
rodowej, Karola Szmidke i przewód
nicząeego Słowackiej Rady Powier
ników "dr" Husfcar ----------------------- Od chwili Benesza powii.
flaga o barwach Republi
lą dokonania wyboru nowego pre
zydenta odbyło się uroczyste wciąg
nięde na maszt flagi prezydenckiej. nazwą program koszycki".
---- - - mtai "
Akt wyboru nowego prezydenta pod
jak wiadomo — poczyniono pew
pisany został przez wszystkich po
LONDYN
ustępstwa
z
obu
stron,
co
umożliw
słów
i
przez
uprawomocnionych
za
zjeidzie
komunistricznei
parts*
obszernie problem
„naciągnięte" porozumienie,
słowackiej
zostaje wybrany
sależnie
stępców wszystkich czechosłowac
cją 6 mocarstw, podkreślając
przewoai...............
..po kich partii politycznych.
jedni
francuski zatwierdzi czy odrzuci po rożniimienle londyńskie, między mo- stwa te nie zapewniają jednak
prawach niemieckich, albo■estti przyszłości koju“
carstwami zachodnimi Istnieje poważny rozłam
ulice Pragi przybrane
wiem
najważniejszej kwestii do- , Wszystkie
do chtriji obecnej-. W czasie-.swej mazielenią i barwami Republiki.
Niemiec.
tyczącej kontroli nad Zagłębiem były
..........................
adza
•rseorowad■
dencji
pr-------...■ szerett podamUroczystość
w
sali władysławowskiej
thry,
Francja
i
Benelux
będą
stale
woiovch reform. społecznych i oospt
gospo
irciu Angli- Ruhry, Fri
Amerykanfe przy popari
talesman and
Tygodnik „New
znajdowały się w mniejszości, toteż została transmitowana przez ra darczych, zyskując coraz tetefcstą
ków mogliby, oczywiście,
od
Nation“ pisze, że nli
popularność
tcśrOd
mas ludowych.
nie ulega wątpliwości, że zarząd kon dio do wszystkich fabryk i zakła
go, czy Francja ratyflSkuje porożu wadzić swoje plany mimo pro1
troli
Zagłębia
Robry
będzie
areną
mcji,
ale
musieliby
oni
w
tym
skommienie londyńskie,!, niezwykle
niez fkle skora
idku przerwać wszelkie dysku- ustawicznych starć i nieporozumień.
p[y
kompromisowe
imisowe punkty te: Francuzami i zdecydować się
g0 porozumienia ujawniają wielkie
bicie Unii zachodniej.
również
na rozbić
ozbieżnośd
w
opinii
mocarstw
zarozbieżność
ygnięty nawet wbrew
cbodnlch w
i tym przedmiocie. Kon
„New
Statesman and Nation" twier sprzęciwon Amerykanów w wypadflikt ten — zdaniem pisma — polega
dzl, że Amerykanie gotiłowi byli do ku, gdyby Wi<ielka Brytania. Francja
interesy narędr
narodu brytyjskiego, - doma gż
ągnęły
. . całkowitą zgodę ^LOlINDYN (A
mocarstw zachodnich są sprzeczne zerwania rozmói r * Francją. Mlnl- I Benelux osią_
enia planu, dotyczącejąc^się odrzucenia
dotycząc*
mistyczna
nalegał jednak na znale- w tej sprawie w dro<idze wzajemnych
między
tego była ster Bevin nale_
jdiy sobą. Dowodem
Do'
robotni- go Niemiec.
'
jakiej
klasy
o
bryty;
iścia.
W
wyniku
—
zienie
innego,
wyj:
ustępstw.
sprzeczność celów postawionych so
Apel nawołuje do zjednoczenia
bie przez poszczególnych uczestni
wysiłków narodu francuskiego f nieków konferencji w Londynie.
d emo^’ —^ —
mieckiego w kierunku demokratycz
„New Statesman and NaV
nego uregulowania kwestii
sstii :Niemiec,
zgodnie z zasadami poczdamskimi na
'owej
podstawie układu 4 mocarstw.
sprawę zi tego.
tego że Europa za
Apel domaga się równieś podpi
chodnia nie może tolerować w chwi
sania traktatu pokojowego a Niezn
li obecnej utworzenia suwerennego
cikratj
acznymi, które stapaństwa niemieckiego, albowiem sta
przedstawiając sytuację polityczną newüyby aię
riowiłoby to zbyt poważne zagrożenie
dla państw zachodnio-europejskich.
w Polsce Ostap Dłuski wskazał na
Apel
podkreśla,
: plan opracowaKonflikt ten — zdaniem pisma —
współpracę PPR Z PPS. Na bazie tej
konferencję 6 w Londynie
pogłębia się coraz bardziej.
współpracy wyrósł jednolity front par.
ipitału angli
ańglo; wielkiego kapitału
tli robotniczych, które dzisiaj posta ameryk
adą pamięci
jest zdrad
•ykańsi
stracili iyde
. którzy str
BUDAPESZT. (PAP). — W udekorowanej saR Opery nastąpiło uroczy, wiły na porządku dziennym sprawę ot tych W5
ganicznego
połączenia.
ej
wojnie.
Gwałci
w
06
■te otwarcie pierwszego Kongresu Węgierskiej Partii Pracujących. Na po
inia, podjęte od czasu
Ihmyes 1 członkowie rządu,
siedzenie przybył prezydent Tildy, pre mler Dfamyes
rządu.
Polska klasa robotnicza widzi w stkie
jjny i_ zrywa jawnie
zakończenia wojny
Przy stole prezydialnym zajęli miej
lejeca przywódcy Węgierskiej Partu Prazjednoczenia węgierskich mas pra współpracę między 4-ma mocarstwa
cujących i delegaci zagraniczni.
cujących gwarancje dalszego rozwo mi. Stanowi oń jeden krok więcej w
stwierdzające, że wojna wybuchnie
jo
narodu
węgierskiego.
Silnie,
nie
roiwo,. jeżeli
Żydzi
złamią
r
Fosied
zenie
zagaił
zastępca
aekraflkl,
przemawiając
w
imieniu
KC
PPR.
kierunku przygotowania nowej wojje:^^ ^
zejm. Min. spraw zagr. Izraela, M<
ilnego partii komuniaty cz- Oświadczył on, że Polacy I Węgrzy — odległe, ludowe Węgry stanowią po
sze Szertok r8W
oświadczył
W imieniu partii chłop po Oflunięfłu od rządów kapitalistów wainą pozycję w obozie narodów
:ył -jednak, że nej
demokratycznych, walczących o utakiego ultimatum nie otrzymał.
iej przemawiał minister Veres, kt6- I obszereśków — spotykają się
trwalenle pokoju.
. zaznaczył, że Węgry oprą swą przy wspólnej drodze.
LONDYN (PAP), W żydowafeichjro złość na nierozerwalnym sojuszu roitycznych v
itnlczo- chłopskim.
BERLIN (PAP). Z Baden-Baden
Następnie prielbaawlaH przedstawi,
Bernau,,^. ------------— ---------(strefa francuska) dotnoszą, że 9ebńpolitycznych, organizacji
w sprawie udziału Anglików w mi cielee partii polityci
eher ma niebawem ustąpić
istąpić ze
zt
sji międzynarodowej, kontrolującej spoiiłecznych oraz delegaci Butgai
Risk a przewodniczącego nien
zawieszenie " broni — jest niejasne, Polski, niemieckiej socjalistycznej par
kiej partii socjal - demokratyemęj
LONDYN (API) — Minister Becmadotte usiłuje nie dopuścić ob- tli jedności, brytyjskiej partii komu.
(SPD). Na jego następcę upatnooy
sądów
greckich
I
zwolnienie
cd
nistycznej, partii
.rtit robotniczych Rumu. vin odpowiadając w Izbie Gmin na
trwatorów radzieckich.
podatków, cel i wszelkich opłat jest prof. Schmidt, minister sprewienii, Finlandii, Czechosłowacji, Szwecji, pytanie posła komunistycznego Piprsyseiane zostało ustawą' s dnia liwości w strefie francuskiej Nie
Udział
dział obserwatorów radzieckich Belgii i Austrii.
ratina ujawnił istnienie ustaw, któ
ancję obiektywizobiektyw
26 RwieW* amerykańskiej misji dre i przewodniczący SPD w pro
stanowiłby gwarancję
Odczytano
również
depeszę
powita!
re
dąje
misji
amerykańskiej
t
prywat
wincji W irtemberg- Hohenzollern.
Grecji, jej peraooi
pomocy w Greef
międz;lynarodowej misji. Ob
nym
firmom
amerykańskim
w
Gre
■adzieccy
watorzy radzi
ccc nie dopuścił
reków li Ich rodzinom.
rodzino
Do
prócz Greków
Schumschera ttumeewcji specjalne przywileje podobne do
do tego, by pod pozorem rozejmu
esy to równie* amerykańskich 1 ieUstąpienie
jest jego chorobą, wydaje j
przywilejów mocarstwa kolonialnesrzeprowadaano rwmalte Intrygi, hUgh** M«iab Filslil
Hm, £*• Jnak. że rzeczywistą . przy
** W" * ***** 1
rosnące niezadowolenie w
BCDAPESiET. iPAP). — N» Koo. Minister powiedział:
SPD l/polityki kierownic*

Nazajutrz po »nacigpjgtym porozumieniu« londyńskim

Prasa brytyjska nie kryje już obaw

*

z potuodu rozłamu m obozie mocarsttu zachodnich

srr;

Apel komunistów brytyjskiej

domaga się odrzucenia uchirał londyńskich

Sojusz robotniczo-chłopski no öötzech

cementuje blok narodów walczących o pokój

Pierwszy dzień obrad

Węgierskiej Partii Pracujących

Rozjemca ONZ w Palestynie

konterancję Żydów i Arabów

na isyspie Rodos
retów m«<l*0<aeerdi. kr.

Bora»-

dętte przybył na grecką wyspę Ro
dos, . fflżłe m» zorganizować konferen«# Żydów l Arabów w sprawie
drodze hr. Berę w Tel-Avivle.
„ rozmowę z ministrem

wearłodała, że w Pa

xż całkowity spo

kój. Walki ustały na wszelkich fron
tach, jednakże przed kilkunastoma
godzinami obie strony oskarżały się
wzajemni»' o naruszenie rozejmu.
Obserwatorzy
^
dali się w roi
by nadzorował

Schumacher ustąpi

Specjalne przywileje

Amerykanóm
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Marsz. Żymierski w Bielsku Powódź wyrządziła duże straty
na uroczystości wręczenia sztandaru
i

„Robotnik" we wstępnym artyh*
poddaje ocenie ostatnie orędzie
masa Polski kard. Hlonda, skierow"
... Komitet
.itet Niesienia Pomocy Powo- ne do ludności Ziem Odzyskanych,
dzianom obejmie ok. 20—25 tys. ludzi.
Powodzianom dostarczona musi być
odzież, obuWie i żywność. Druga dzie
dzina pomocy dotyczy akcji odbudowy
zniszczonych domów.

M n. Rusinek o zniszczeń uch
po inspekcji zalanych terenów

W godzinach późno-wiecsornych 12 bm. minister Pracy i Opieki Spo
łecznej K. Rusinek powrócił do Kra kowa z podróży Inspekcyjnej terenów
--------,jych
dotkniętych katasi
katastrofą powodzi. Minister Rusinek podał szereg spostrzeżeń co do rozmiaru szl;kód jakie wyrządziła powódź.
Trudno jest w tej «will powie dzieć
i straty. Mogę -Jed
izlcć jak Wielkie są
nak już stwierdzić, ie okażą się
nie większe, niż to przypuszczano na
nie zebrani pracownicy z radością podstawie początkowych obliczeń.
powitali ’ decyzję"" rządu rumuńskiego
Poważne szkody wyrządziła
w sprawie upaństwowienia przemy-.

Upaństwowienie przemysłu rumuńskiego

Wąsko,H.

Mówcy po
lodkresl
siali w swoich
racmówieniilach,
że przez wiele
d*ic itków lat zagraniczni kapitaIfści ekaploątowali przemysł rnmnńałd. Obecnie dochód z tego prze i
mysiu przypadnie państwu.
1

w granicach od 40 do 70 proc. Straty [ wosądecki.
'
?e. będzie można jeszcze. częściowo na- , i Za. jedną z najbardziej .dotkliwych
prawić,
szkód, uznać należy zmienienie lożyDrugi rodzaj . szkód, to zniszczone ska Popradu we wsi Piaski pod Staszosy. i drogi Sięgają one dziesiątków

Reakcja skompromitowała się

Huge
lokości, tworząc nowe koryto.

tSaorsara ziiiszszeH

1. I Siatko Pelseo

ztaij egzam «

przyjęte enitizjaśtycznie przez nałód

T rumuńskich fabrykach, i
których

DREDZIE Mim

— 'a-*™ na terenie woj. krakowskiego i rzeszowskiego
Pomoc jaką udzieli Rząd i Central-

^ stacjonującej tutaj jednostce
_
„ /
wojskowej. w uroczystości wziął
Sprawozdanie z uroczystości i pra
udział naczelny dowódca W p Mar- mowienie Marszałka Żymierskiego |
szalek Michał żymierski, który oso- datoy w dniu jutrzejszym.

BUKARESZT
dzenie upańsiitwowięnia
przedś:
biorstw przemysł
iłowych, górniczy«
banków, towarzystw sekuracyjhy
i. -przedsiębiorstw
.
........transportowy«
—rortowy<'
było eię w całkowitym
rządku.
ilacjami

PRZEGLĄD PRASY

W. akcji przeciwpowodziowej — mó
wi min. Rusinek — znakomicie ze
swych zadań wywiązało się wojsko.
Milicja Obywatelska, ORMO, batalio
ny robotnicze i „Służba Polsce“. Nasz
aparat admlni.stracony wszędzie zdał
amin, . wykazując .dużą. czujność, i.
iegliwość, -zarówno w okresie
poprzedzającym katastrofę, jak. pod
czas niej i po ustąpieniu wód.
Wydane obecnie polecenia idą .1w kie
runku zbadania strat, i ustalenia
ustalenia rozmiarów pomocy w stosunku do poszczególnych rodzin.
Pomoc Państwa dla dotkniętych ka
tastrofą powodzi nie rozwiązuje cał
kowicie zagadnienia. Wielkie znacze
nie będzie miało obywatelskie stano
wisko społeczeństwa całego kraju, a
zwłaszcza woj. krakowskiego i
łzoW3kiego w niesieniu pomocy
rom- powodzi.

Do tęgo miejsca zgadsarm
kouńcie z ■ treścią orędzk
M«kk kardynał Hlond usiłujo
nsiłi
'ątpienia wiernych w

dzenir przychylności papieża da Pd,
s/fi. prymo* przytacza listy poster»ku
papieża s raku 19*5 i 19iG. Nie mW
natomiast ani słowa o liioie poste*
skim do biskupów nieitiieckich, Iticü.
q n^czcni^wiTÓ^kaMików^6 1 T0*

Marszalek Żymierski już w dniu
dzisiejszym wydal batalionowi sa
Następnie zebrani udali się na plac
perów rozkaz z zadaniem wykona
przed Dom żołnierza, gdzie na wznle
nia w jak najszybszym czasie za
memischtch pokrywa się u? c«uie «
slenlu koto trybuny umieszczone zo
(Pocsątek na str. l-ej)
Łużyckiej i Bałtyku, brali zwycięski stały urny z prochami poległych bo
spływu wód Popradu w niepożąda
dotesj, a rótonocteś-----odwet. pod . Berlinem, Dreznem, na jowników. Prochy te przywiozły do
nym kii
ni erunku. Wstępne prace rosła
którym imperialtom
Braterei«« broni
Łużyckiej
wyzwalaniu Lublina sztafety z czternastu głów
cydowal *ię /atonie
ły już rozpoczęte.
bratniej ziemi c
nych pobojowisk partyzanckich na Lu.
żandarma Europy, k
W ciągu 1942.r. walka objął
Jusjtników__e__okresu
___ , __ ____
belszczyżnie.
-.................
Nie
potrafiła
wstrzymać
reakcja
kraj, a w-ciągu -1943 r
od pójścia do wojska chłopaka i
- .
terenach mię
Lubelszczyzny i tego zorganizowa Bel lada
dzy Wisłą i Bugiem, na Lubelszczyź
trumentem amerykańskiego imperianego w B.Ch. czy A.K., i tego nie
nie, w masywach leśny
' działały
- • - iych,
O godz. lff-ej rozpoczyna się impozorganizowanego. “ *
brygady - partyzanckie,
terenach
Jest jeszcze jeden zwrot w oręd*.
nufocy,
zwoleńczej
........ trzygodzinny pochód
zaś otwartych walcz:.
oddziały w
którego
nie można pominąć Hm.
urnami, będący
znali swych
«ile plutonów — kompanii.
czci l parnię
wycofanych
lanych z* o*ie- aiem. Mówiąc o naszym współżyciu s
GL i AK, poznali, te są prawdzi cl ludu Lubełaziiczyzny dla' bojowników! BERLIN
Uzbrojenie pochodziło prawie w
Niemcami,
Pr;rymaa stwierdza: „Fm
co
mogłoby
w
spoigłoby
wymi patriotami — kierowanymi o wolność 1 ustre
100 proc. z broni, zdobytej na Niem
TÓj denmokratyczny Pol jątrzyły
• wpłynąć na sytua- [ baczaligmy wiele, bardzo wiele. I
w walce zbrolnej przez prawd.-» 1each W tym—roku—były—już—tereny
chu granicznego między strefą ra cję gospodarczą ludności.
! jeszcze raz przebaczamy wg*
wie ludową i demokratyczną repre
w Lubelszczyźnie, na których panoPo defiladzie następuje uroczysty dziecką e strefami zachodnimi.
Nie" ulega również wątpliwości, że k o"..
zentację narodu w KRN, na której moment odsłonięcia . kamienia węgiel
idza partyzancka, jak tereTe posunięcia władz radzieckich władze radzieckie, przez, zaostrzenie
stal syn Ziemi Lubelskiej nego pod .pomnik bohaterskich, party
ewskie, janowskie i inne.
Czy jest to tylko, posłuszne «touważa się w Berlinie za wstęp do kontroli granicznej będą chciały
Demokracja pols
fzydent Bolesław Bierut.
miska udowodniła,
słów Papieża wołającego w znuyn
zantów Lubelszczyzny.
znacznego
chronić
zaostrzenia
przepisów
gra
Berlin i swoją strefę pn<
ie podziemna wali t zbrojna jrst
Nie ma zwycięstwa nafl narodami,
nicznych w związku % zamierzoną na j skutkami ujemnymi, które wedłt .liście o zapomnienie Niemcom pru.
Po
odegraniu
hymnu
narodowego
możliwa, potrzebna i skate«:
które kochają wolność. Nie ujarzmi
«złości— czy też konkretna dekisrv
wojewoda Rózga odczytał akt erek Zachodzie odrębną reformą waluto przewidywań radzieckich wywoła
Udowodniła, że gęsto zaludnić
none narodów żadna technika wojenna i
cja wysokich kół kościelnych w epru
wą, Jest rzeczą oczywistą, że z" chwi
odrębna reforms walut
tereny i równiny mogą być rów- j terror, tam, gdzie przeciw armiom im
cyjny, po czym gen, Spychalski do- lą wprowadzenia nowej marki w Niemczech
wie niemieckiej?
strefach zachodnich.
konywuje aktu zamurowania urn z Niemczech zachodnich, Berlin i stre
nie niedostępne dla okupant:;a* i&k ' pertallstycenym staje cały lud, a z nim
Iług
ug doniesień , ze źródeł
źró
redzie
Tak czy inaczej nie do przyjąd*
pobojowisk
Lubelszczyzny.
góry i lasy.
wszystkie
so.iusznlcze narody, i
szysL-ue wolne, sojusznicze
fa radziecka zostałyby zalane olbrzy- ckich, sojusznicy zachodni zamierza- dla przygniatającej większości
Początek roku 1945, roku wie]
loree dysponują
dyspoi
największą
ide- i
objąć reformą w:-atutową takie sekto- czeóatwa polskiego. Odrzucamy niani,
iększą silą id
ofensyw Armii Czerwoni
moral] najm
ową i moralną,
•dnie Berlina. W związku z wlźć i zemstę, jako płaszczyznę nici
ajmocmejszymi ust
naszemu krajowi wreszcie upragnio- jami o najbardziej
do Frankfurtu wyjechała dele- go stosunku do Niemiec. Wiele jeduk
ro/t
lej rozwijającej
si
ne wyzwolenie, Na Lubelszczyżnie, technice, gospodarce
Rady Miejskiej Berlina, która
i nauce.
upłynie w Odrze, zanim zdecy
pomiędzy Bugiem a Wisłą, na wol
uzgodnić to zagadnienie z odpo wody
osuwa łatwo ł pewnie
nej ziemi wyroś to kilkusettysięczne Reaitela skcmiremltctfak sl;
zatwierdź, przez Min. Zdrowie
wiednimi instancjami w Niemczech dujemy sie na wielkoduszny akt prze
baczenia 1 wykreślenia z pamięci tych
iowstałe ze zjednoachodi
idnich.
H-TTrov (Obsł, W|.). Twire- wszystkich zbrodni 1_ gwałtów, jakich
FRANKFURT
doznawaliśmy w ciągu wieków odm.
żołnierzy podzien
dzą tu. powszechnie,
chnie. że reforma w
krajów demokracji . ludowej,
szęgo nigdy nie ayli
id ego
nycb organizacji * I-ezą Armią Pol- uJości
lutowa
w
Niemczech Zachodnich :
kiedy skompromitowana w prze
Zgodne współżycie
de 1 ppokojowa wipół
tką, zorganizowaną w Związku Ra- biegu
-stanie-zrealizowana
pomiędzy
15-a-26
wojny wyzwoleńczej reakcja
ban. W . miejscowości Witzenhausen praca ęr-^potrzykroć tak. Przebada
tych krajów została pozbawiona wła
Synowie Ziemi Lubelskiej w skła dzy politycznej i gospodarczej, od
miały, miejsce ostatnio kilkomiesięcz- nie I zapomnienie — tylekroć ni». Hk
dzie I i n Armii oraz Korpi
ne narady rzeczoznawców anglosa wielu Polaków zawaha się w tej <«.
kiedy kierownictwami narodów sta
wie z odpowiedzią.
Pancernego nieśli całemu
narodowi ły Się przodujące zorganizowane siły
„ałemu nt
skich z ekspertami niemieckimi.
wyzwolenie. Obejmowali
iii dla narodu polityczne
"lityczne robotników, chłopów i in------------- --------------- - —
odzyskane granice
Odrze, Nysie

prowadząc politykę bierności

%

Ochrona Berlina i strefy radzieckiej

er

przed skutkami reformy iralutoiuej tu Bizonii

SIWIZNĘ PRZED«SNA

SOSUflAGZ HENNINA

Przemówienia Tegüatti'ego i P. Nenni

Strajk marynarzy

grozi USA

äI15SE5

^edstawiciele Ffonlu öemokr<- LudowegihjPrześladowaii zwolennicy jedności Niemile

szego narodu I oczyszczenia^ go "ml
pasożyta reakcji, rozwija się y
ce o odbudowe naszego kraju, ti
ce o realizację ustroju pełnej
wiedliwoścL
__ lobrobytu
i dobrobytu dla vkich.
Rozkwita w prac
ność klasy robotniczej, "je
ganizowanego chłopstwa, wz
się sojusz robotniczo-chłopski,
o fundamenty wspólnej tradycji"wa
ki o niepodległość wszystkich ludi
-eh sił zbrojnych.
ROSNĄ OGROMNE SIŁY POLSKI
PO
LUDOWEJ NA POŻYTEK I ClHWAŁĘ NARODU POLSKIEGO DLA DOBRA CAŁEJ MIŁUJĄCEJ POK<ÓJ I
DEMOKRACJĘ LUDZKOŚCI.

krytyku ą politykę de Gasperiego

12

RZYM (PAP). Stanowisko włoskiej tendencji, które zmierzają do utwo
partii socjalistycznej
;jalistycznej wobec
'
progra- rzenia zjednoczonego demokratycz
im“ :ądu de Gasperi przedstawił Pie nego państwa niemieckiego.
RZYM (PAP). W. przemówieniu, w
— stwierdził
aa równi po- którym Togliatti przedstawi! stano
on z żadnymi wisko włoskiej partii komunistycz
nej
wobec ekspose premiera de Gasalce * mesami
peri. Sekretarz generalny włoskiej par
tii komunistycznej krytykował poli
Nenni krytykował odraczanie
tykę zagraniczną Sforzy. Mówca z
nieokreślony spra'vy n<
lizecji, refoi
zagadnienia zadowoleniem stwierdził, że w wielu
ach świat pracy obalił rząi
rządy karad zakłado
zakładowych. Froi Demokraty- krajach
i-Ludowy będzie domagał się ogól pitalislów 1 sam objął władzę.
Poruszając zagadnienia niemieckie,
no-na rodowego referendum, aby nie
obozu koncentracyjnego
Haiti ostro skrytykował uchwały
dopuścić do utrwalenia obecnej nie Toglii
BERLIN. (PAP). — Przed wojskozdrowej struktury społecznej Włoch. konferencji Ilondyńskiej, jako »przecz
wym sądem brytyjskim w Hanowe Be’wssa pirtjZMtśił
;sem Włoch oraz z rozwoNenn; wypowiedział się stanow ne z iiiterese
rze rozpoczął się proces przeciwko
Po przemówieniu gen. Spychalski
chalski do czo przeciwko przystąpienia Włoch jem Em
35-Ietniej Emie Stolz, która prowa. konał dekoracji wysoki]Imi odznacze- do bloku zachodniego. Blok ten —
Na marginesie zagadnienia kolonii
dziia obóz koncentracyjny pod Lip. nlami wojskowymi, 66
-ciu b. pa
16-ciu
partyzan powiedział Nenni — skazany jest na
Togliatti stwierdził, że kraje demo
akiem.
.tów Ziemi Lubelskiej, Odznaki przy- I załamanie się.
kracji ludowej zajęły w sprawie tej
W obozie tym przebywało 750 poi- znane pośmiertnie odebrał rodziny po [
temat zagadnienia niemleckie- w przeciwieństwie do mocarstw za
akich żydówek, świadek Fiszman z Ło ległych. Gen. Spychalsl odznaczył g0 Na
Nenni oświadczył, że polityka roz
obiektywne i przyjazne dla
dzł stwierdziła, że Stolz w niezwykłe j równi
wnież' "
Krzyżem Grunwaldu miasta: j bić:a Niemiec jest polityką kontrre- chodnich.
narodu włoskiego stanowisko, choć
brutalny sposób traktowała więżnh
Zamość i Ostrowiec Lub. oraz 20 wsi woluc ią. Nenni oświadczył, że wło- wiele pism włoskich pragnęło rozpę
je kijem, wskutek czego 201 woj. lubelskiego za bohaterską pastaG“ partia
tać przeciwko tym krajom kampanię
kobiet zmarło.
wę w czasie okupacji hitlerowskiej.
Isię będzie od
oszczerstw.

NOWY JORK (PAP). Związek za
wodowy marynarzy amerykańskiej
floty handlowej zapowiedział rozpo
częcie Strajku w ciągu najbliższych
dni po odrzuceniu wniosku o pod
wyżce płac.
Frez. Trumani upoważnił ministra
ipnwiedltwości do podjęcia środków
prai
_
•awnych
przeć]:iwko organizatorom
strajku.

Preges komendantki

B
W do»a
”*
! "m
D°rtr P<Ml Z\VUi7ü
w stronę wspomnianego domu
niernaj'omyci^pl
>mu zbliża się dwóch niezn;
nów, których pierwsiy zauważył
iwiżyl cukiernik Jakouhek.

Zresztą cukiernik Jakoubek był najciekawszy ze wszystkich cieka
wych łudzi, którzy żyją na tjrm .kawałku ziemi — między Wełtawą
i Diablicą. Niskiego wzrostu, zwarty w sols, podobny do niewypieczonej bułki, jego oczka, przypominające dwa rodzynki w cielcie, wi
działy wszystko, a nerw wzrokowy miał ścisły kontakt z mózgiem,
notującym każdy drobiazg. Od mózgu nie jest daleko do ust, które
mówiły wszystko, co mózg nagromadził.
Dwaj panowie, których wówczas obserwowały oczki Jakoubka, bar
dzo się od siebie różnili. Pierwszy był szczupły, drugi gn^y, pierwszy

.wysoki, drugi mały, pierwszy czarny, drugi rudawy, pie^rszy blady,
drugi zaczerwieniony, ale to właściwie nie musiało jeszcze niczego
oznaczać. Mogli skręcie ku rzece, gdzie Tonda, jeden z najstarszych
praskich dorożka 7, codziennie kąpie swoją kobyłkę Kasię, 'gdzie wiecz
nie stoi jakiś zwariowany malarz i maluje wybrzeże Wysepki na tle
Kamiennego mostu. Mogli jednak również zawrócić w kierunku Diablicy lub w ulicę Pod Młynami: Nie zawrócili jednak. Nalana twarz JaKoubka poczerwieniała ze zdenerwowania, kiedy zatrzymali się przy
iftrdzewiałej furtce ogrodowej, i" kiedy chudy pan wyciągną* z teczki
rycz tak ogromny, że nie można go było zmieścić w kieszeni. Wtedy
aedemik zamkną* sklepik i wpadł do swego sąsiada restauratora Peez-

pominni się znaleźć pod opieką radziecką

Znam eony głos niemeckiego dziennika
BERLIN'. (PAP), — Ukazujący się
w radzii
"iteckim sektorze Berlina dziej
nlk „Taegliche
'aeglU
Rundschau" wspomina
o licznych faktach terroru, stosowane,
go w amerykańskim 1 francuskim e*
tonse wobec zwolenników jedności
mieć
-'
N1C
„Ludność strefy radzieckiej — pisze
„Taegl
Taegliche Rundschau" — na cebra.
publicznych wyraziła niejedno,
krotnic protest przeciwko reżimowi ta
szystowskfemu, wprowadzonemu na
terenie sektorów amerykańskiego i.
francuskiego w Berlinie.

W depeszach proteetscyjaycł Nao46 strefy radzieoktoj peä# e ###
cte pad Opiekę prześladowanie* mm.
lenników jedności Niemiec 1 «teł.
nienia ich pried areeetowimtaed*1.
„Taegllche Rundechan" podknią
że radziecka administracja wo)*nwi
z uwag» Obserwuje powstałą aytwjl
i pisze: „Układ międzyeojurznlesy •
kontroli w Berlinie trzeba będtea owi
żać za złamany, jeżeli tych, ktdHg
głwowalL za jednością Niemiec, pod
daje się złośliwym prześladowaniom*.

Otyli żyją krócej.
gdyż serca ich, obłożone warstwą l „Degrosa" zawierają jod organic*
Uuszczu, pracują z wysiłkiem 1 | ny w roślinie morskiej Fucus nś
wcześniej odmawiają posłuszeństwa. i który pobudza organizm do spal*
Otyłość powodowana jest złą pize-jnia nadmiernego tłuszczu. Stoeujl
mą materii
mianą
materii lub też zaburzenia- się je na przemianę materii i prś*
czynności
i dokrew- 1 ciw otyłości bez specjalnej diety,
nycb. Zioła
Wolski

Lecz restaurator Peszek wydawał się niewzruszony: poznał świat,
razy w towarzystwie smukłego mężczyzny, z którym Jakoubek widrid
i patrzył na sąsiadów z lekką humorystyczną pogardą. W swej młodości
go po raz pierwszy. Wreszcie przyszła z nimi piękna brunetka, sąd*
był przez szereg lat kelnerem w czeskiej restauracji w Paryżu, później
z poufałego zachowania się, prawdopodobnie małżonka rudawego m#"
w Marsylii, przejął francuskie zwyczaje. Miał wąsy jakby wycięte ze
rżymy. Wyglądał przy niej jeszcze niższy niż był w rzeczywistości, tak
starych ilustracji Maupassant's. Brzuch ochraniał białym fartuchem,
bardzo do niej nie pasował, że mieszkańcy Wysepki nie mogli się po*
a dokoła szyj i wiązał serwetkę: Tylko on umiał się porozumieć z mi
strzem Harbottlem, poetą i nauczycielem języków, który żył na Wy wstrzymać od zjadliwych uwag i odmalowywali sobie to małżeństw*
sepce już od szesnastu lat, ale naszej mowy dotychczas nie opanował. w jak najeżam:eszych kolorach. Tylko Martin, miejscowy filozof brr
mł ich, tłumacząc rozsądnie, że kontrasty się przyciągają, ile mało tte
Kiedy Peszek powrócił z obczyzny, urządził sobie w środku miasta go rozumiał.
restaurację Canard Dore, ale nie miał powodzenia. Przeprowadził się
Wysoki czarny pan, który przyszedł po raz pierwszy, z rudawym
więc na Wysepkę, otworzył sobie piwiarnię. Powodziło mu się dobrze, panem zniknął z widowni i,zastąpił go wesoły młodzieniec, hałaśliwy
ponieważ nie było tu konkurencji. Nie był jednak zadowolony ze swego i niedbale ubrany. Wtedy mieszkańcy Wysepki nabrali pewności, *
losu: Pod jego wąsem błąkał się wciąż ironiczny uśmieszek.
dom został sprzedany a młodemu wesołemu mężczyźnie powiertöO0A
— Jaki dom? — spytał Jakoubka, niemile wyrwany z lektury funkcje architekta, który ma przeprowadzić naprawę.
dziennika. Siedział przy otwartym oknie, ponieważ nienawidził zapa
Bogu dzięki, będą tu znów mieszkać żywi ludzie; pod starymi dr
chu piwa. — A w ogóle, panie sąsiadzie, co to za zwyczaje wpadać do bami i p atanami będą spacerować nie tylko umrzyki starego Mudrus»lokalu jak nieprzytomny?
(Harmonista Tontirn widział je na własne oczy).
— No prze-przedeż dom Pod Zegarem! — Jakoubek, w chwilach . viMurarZ! pr?sdi naprawić wejście, zjawił się dekarz na dachu,
zdenerwowania jąkał się trochę. — Widziałem teraz dwóch panów
dWI? /?ZwaI°n? szyby' kolejno przyszli pokojowi, ma*
idących do ogrodu. Jeden jest zapewne przedstawicielem starej Szpicki,
^ TC^’i elektrotechnicy, parkieciarze, tapicerzy, inaUlatoHT*
■ ten drugi kupcem. O to mógłbym się założyć. Panie Peszek, to trzeba
^“8° * każdy Wiedział, kto jest nowym wlaśddd»
oblać! Nalej mi pan szybko!
T5
JfgaLeT-: prymiriu” «pitala iw. Piotra, chirurg światowej
Peszek ani drgnął.
sławy doktór Kahata. Wystarczyło zajrzeć do książki telefonio#
m.eszkał przedtem w Ziżkowie, na jednej z jego hałaśliwych i des*
— Przed południem się nie pije, panie mistrzu! Zresztą restaurai
jest zamknięta, nawet jeśli zapomniałem ją zamknąć, czego1 bardzo ża. , .
ża1 i '
łuję. Co to pana obchodzi, że stara Szpicka sprzedaje dom? Czy to pana I .
*7 f zrozumiale, śmieli się dumni mieszkańcy Wysepki, że"»«
dom? Chce go pan kupić? Nie chce can.
: , r. zac , ° Przeprowadzić do
zapragnę! WvscokM
Wysopk ! Byli
Byk
pan. Wiec
Więc o co chodzi?
-- nas.
— Jasne, że zaoraenał
Przebiegły Peszek udawai, że go ta wiadomość wcale nie obchodzi- ' wiele dtemet ”*
mCh micszkai człowiek tak powolny i t*
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-Szkolę-wybudują. _na_Kucęlinie...........
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i las przybliżą do miasta
łscowpści Jęzor .kolo Mysłowic,!

częstochowskie Hufce Szkolne
P. 0. „Służba Polsce“

's: e, że młodzi*
dzeaiu. iusu na terenie husów pań-' praymiesie nam wstydu
stwowych w rejonie Olsztyna, wiedzie poMadanydi w niej na*
OTłsadzono ki!ikanaście ha ni* 1-1
z Zeń
żytków, a w jesieni będą prowa
Na terenie naszego miasta Istnieją hufce fabryczne „Służby dzone dalsze prące, przy czym ietyje-,":"
Polsce" skupiające w swych szeregach młodzież żeńską i męską n:eje projekt obsadzenia nieużyt wkrótce wraz ze swą komendiant-J
pracującą w fabrykach oraz hufce szkolne, obejmujące młodzież ków a % de -granic miasta od stro ką p. Janik do obozów pracy spoi
męską I żeńska szkół ogólnokształcących i zawodowych.
ny Olsztyna.
I.. Hwlec■ Fabryczne .pn?eprowadza Z ui i «jaty wy Hufca Szkolnego ' w naszym, wojw
-dżie na dożywianiu;
ZAPEWNIONE DYR. CZARNOTA
ją w rani a oh "programu ówiomiia przy Liceum i Gimnazjom im. R. ióh polegać będi
ach świellićowycfn,
or-'
i
1-O.ra?, Iji orą czynny, udział w ml " Traugutta, junacy JRofby Pol-, dzieci, pracach
12. Sznląkowski 2, 13. Martau 1
tfeieąpwjj in wyścigu,
wyścigu. pracy,
Okres egzaminów maturalnych wf iI iteieżpw
(1 niedoŁ), 14, Walenta 1 (1 nie-,. _
. •- j.-n zasadzie juz się skończył. W świat
IIu fee\ szkolne bi órą ud-ziii]" w raknr w -"AIci” A MP 41"," z którego:
dokończoną).
piece sani'taräej. .
iszają nowe kadr
wyruszają
kadry młodzieży, praca
cli ńa
pracach
na terenie mr.-ze-jm
mr.-zog« mia- zostanie wybudowana szkoła pod- j p’ere
Mistrzostwo ma już zapewnio
które stają wobec zasadniczego py sta. Z ważniejszych d'otyęh<icizas o- stawowa, na'"mucelhiie " — Pias-.! Na ezkolenle szybowcowe wyją , cl ■ yy; = ^orkow
ne dyr. Czarnota, który uzyskał
tania: co dalej? Co studiować? O hiągnię ■ wymienić należy praet kaeh, dla młodzieży tej -dzielnicy. ~dą junacy z tutejszych hnf-.-ów: . ' R
\, 7. Skalik 4%, 8. dotąd 100 proc. wynik i należyty
statecznie problem ten zostanie weżeś
W dniu 9 linea młodzież Buf-' ..Służba -Polsce“, do Lęborka i lkl, ”;Te?Ł
Malik 31/2,10. De dystans punktowy
wy od grupy
g
śród
niej czy później rozwiązany i w cią Hufca „Służba Polsce“ przy Sżkc
ll. Lompę. 3, kowej, Grupa
Gru
środkowa złożona
gu kilku miesięcy letnich każdy mio jo Za wodo wej ■ .Nr 1. Ilufiee. lei.
dy chłopiec i każda mtoda dziewczy jako pierwszy w .Częstochow\
z 5 szaelMstów ma prawie równe
na zadecydują o swoim przyszłym lo I> rzye I ąpil d ó ■; >vn c-> p rzy ro? b'i ó r
ozanse. Bój w ostatnich 3rundach,
sie. Ale zanim się upli _..
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które dzielą nas od zakończenia
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powiednlch
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czołowe miejsca lecz także o a
zdo
wystawieni będą na działanie szepta
W id), miesiącu w-zyslkic lu .
bycie tytułu szachisty I kategónej propagandy, na działanie złośli
wej plotki. Od chwili bowiem, gdy tejóze Hufce Szkolne pracowały ,
sprawa dalszej nauki opuszczającej przy porządkowaniu i urzad/ji-'
Grupę końco’
licea młodzieży staje się aktualna,— ni u skwerów w mieście, a to na
lik, który pou .
—rozpoczyna się pogadywanle po-kąź- ulica cOi: -■ -Aj-, - -Wolu ośer,—-Kości usz:kiwanych—porażek;~m--”im—jedną—
tach, że na wyższe uczelnie dostanie ki. Dąbrowskiego. Sobieski.
walkowerem. Młody utalentowa
i wania sztokami plastycznymisię tylko dziecko chłopa | robotnika, Kopernika. Kilińskiego,
Kilim:
ny narybek szachowy uplasował
Pu'
a młodzież inteligencka będzie na It'ego i iii.
sie jednak na końcu tabeli ustę
o wysokim
pewno poszkodowana, ponieważ dla
pując jeszcze zdecydowanie ruty
R ó w u i eż" młodzi ctż n a azy eh Hu f I
Miejskim w parniej miejsca się nie przewiduje.
nowanej czołówce., .
Staszica na wystawi
ech ni k PłastyczZłośliwość i tendencyjność lego ro r-’ów Szkolnych brała udział w sa-1
_
rnych w Częstochowie.
dzaju „pewnych wiadomości“
widoczna na pierwszy rzut oka.
nik Plastycznych odwiedza n a j'
® !Sir*P
__ ....
Zwrącal iśńiy n wa gę; że
Wiadomo przecież wszystkim, że NADZORCZEJ „OŚWIATY'
gólnie jeden rodzaj prac, a mi a -, głównie prze?, osoby przyjezdne
inteligent jest współtwórcą nowego
Na os fahii o odbytym roczny: nowiem metaloplastyka stanowi ; stosunkowo niewielkie grano
lądu w naszym państwie od
Inym zebraniu SpóMzielnii.,Oś-'swego rodzaje novum* na naszy: miejscowych koneserów, których:
rycznej daty 22 lipca 1944 roku- Ma
„u-u-------------——pel-!
sf«“- po
on wysłuchaniu
Hrvsliu-Siiinni sorawoz.
em-zn.voz. ij terenie, gdyż szersze rzesze mie
iej- ■ obok
prac w metalu wabi zup
nifest Lipcowy podpisany został przez
odęcia prym:ty-;
prym: ty- Vv sali kinai „Wolność** odbył j zebranych o konieczność-i posilprzedstawicieli chłopów, robotników, dań, dokonano wyboru n^wyeh i s;owego społeczeństwa nie miały - nie noowy sposób 'ujęda
'okaz Instytutu Fil-1,----------kowania, się, filmem^oświatowym
i inteligentów, którzy z jednakowym członków
.owych w malarstwie na • sie I Ogólny Pw^u=...
,
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cestnic: przez cztery i Kanus. Związek Rewizyjny re-J ną sztuk plastycznych.
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la. W odróżnieniu bowiem od indze szkolne nie
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jest jeszcze jednym di
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na
terenie.
„Papierni*4,
igencji od należnych jej praw.
telig
sta Częstochowy,
ającym tajniki przyrody, były : Katowic 'przeprowadziły inspekwypadku do większego zamteresoi irając:
Liczyć się jednak musimy z dosto- zarządzone , przez komendanta; „Wrotki ancholubńe“. Również du ; cję częstochowsJdch~Kin. Ciekawi
liem układu
ukl
sowamem
socjalnego na wyż grodzkiego i kierownika kursu
_ ; źą matikową wartość posada!; jesteśmy czy kierownicy tut- kiszych "uczelniach do rzeczywistej stru por Michalskiego, nocne ćwicze
który w społeczeństwie. Jcśt te slrisz nia straży pożarnych, w których
... - film „Ozy zwierzęta myślą?“, a do - noteatrów zwrócili Uwagę-na POne
iß i zrozum«
zrozumiałe.
. -I ekonadym obrazem ciężkiej pracy: frzebę-odnomenia sal kinowych,
udział wzięły miejscowa straż fa
Skoro
toro zgadzamy
zgad;
się, że pierwsze
szych absolwentek i uczennic po- j hutnika są „Ludzie ognia i stali". I które już po_ prostu kapią od
bryczna
„Papierni“,
straż
„Cze
SS.
ZMARTWYCHWSTANEK
stwo na wyższych uczelniach będi
szczególnych
klas
Pokaz filmowy miał przekonać' bruduSPECTATORstoehoiwianki“,
fahr.„Stradom“
miała młodzież robotnicza, inteliget
W Liceum Handl. SS- Zmart
ka i chłopska, — to pozostaje jeszcze *az cały kurs podoficerski.
wychwstania Pańskiego w dniach j
irwszeństwa bę
■estia, kto z tego> Pier
pień
Założenie taktyczne wymagało 12 i 13 maja oraz U czerwca od i
rie wyłąezon;iy. Mielibyśmy do czy- ■uruchomienia 12 prądów wody.
A Gojcs7.cze z niewielki! ("twićżeuia," rozpoczęte o- godz. 23
' ' tyli
gronem młodzieży, rekrutującym się zostały zakończone o godz. 2. We
Wszystkie uczennice zostały
z warstwy obywateli, żyjących z pry
watnych dochodów. Oczywiście i ci dług opinii inspektora branżowe puszczone do egzaminów i wszy
chowianie ci, którzy mogą coś oludzie nie będą poszkodowani. Tylko go przemysłu bnwełn. Gwizdka o- stkie egzaminy te złożyły. Są toi
Earowaó nie zwlekali, jużby moż
musi zniknąć kryterium przedwojen raz inspjłrzem- papiejii. Pankie E. Balcerska, B. Dąbrdwska, Kne, że pieniądze decydowały o pra wicza akcja była prowadzona Duda, Z. Fręchowicz, W. Gajek,
na byłe wysłać Dorotę M. na !ewie do nauki. Dziś państwo Kwaran- wzorowo i całość zadań wykona Ś. Grunwald, K. Korycińska, Euje każdemu człowiek!
no "dobrze.
'
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NAGRODA ZA UDZIAŁ
Wśród dokumentów niemiec figurujący w niemieckich papie W dniu 13 b. m. odbyło się tl niestety ucieka i Dorotę M. trz< wolnych zawodów, którzy naszym
enie świadectw ba wysiać jak najprędzej 1*31kich, ziMÜraümyeh po wyjścia o- rach pod pseudonimem Y-mann
W TOUR DE POLOGNE
zdaniem również winni przyczy
kupant« na pro ternnim żandar był anężem zaufania Gestapo, za
nikę dc Poznania.
nić się do powodzenia tej akcji.
Komitet Organizacyjny
merii w Poraju, które naprowa co też stanął przed tut. Sądem agogieznej,
Szumnie zapowiadana poważna Jak dotydheżas honor Często
Etapu w Częstochowie Wyś
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JUTRO ROZPOCZYNA SIĘ ,kiego T-wa Cyklistów i Mo tu- Ostatnio uczniowie klasy IV C
wiezienia. Oskarżał prok. Kosiń
tyczący Jana Ohwastka.
ża serdeczne podziękowanie
TYDZIEŃ P. C. K.
'W, jak też członków Zwiąż Gimnazjum dla Dorosłych wpłaci
_______
Jak się okazało Jan Oh w aa tek. ski'. (w)
p. Kazimierzowi Li wn dow
li na fundusz leczniczy dla Doro
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ca. Również LOOO zł wpłacił p.
e
stanowią
barier
dla
wymiaza ofiarowanie nagrody die
gospodarczym.
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turnieju szachowym

•“

Złośliwe plotki

i mistrzostwo Częstochowy

Młodzież szkolną należy zainteresować

wydawg malardwa, rieźbyWelaloplasłyki

w Muzeum Miejskim w parku.

Hm -jako pomoc szkolna
Z pokazu Instytutu Filmowego

Nocne ćwiczenia

Straży Pożarnych

Odnowić kina

"iT

Nowe abilurienłki

Częstochowianie obudźcie się
bo osłabło tempo akcji
na fundusz leczniczy dla Doroty M.

Jeszcze jeden konfident

Podział administracyjny kraju
i sprawa Częstochowy

ni« takiej ndnniDi».
• Za słusznością
odpowie
dzi przemawia wysuwana ogól
nie teza, że podziel administra
cyjny państwa musi być funk—1----- ----------życia kulcjonolnym
wyr*
turałnego politycznego, spoleczadmini-

syjnej" Idr Jerzy SE Laui dr Stanisław LeszezyeH)“1

Odmienny jest. pogląd ob. G.
Markowskiego, który wysuwa
koncepcję zwiększenia obszar n
województwa śląsko-dąbrowskiego
kosztem województwa kieleckie
go w sensie włączenia do niego
Częstochowy
vZQJ..uv..w" .. „i powiatu
— - coęsto* ,
cli owakiego, a więc przesuwania
granic jednostek administracyj
nych z zachodu na wschód.
Przyjęcie tej koncepcji byłoby
odwróceniem roli Częstochoiwy
zachód sfery
w przesuwaniu
polskiego odczuwanilila rzeczywistoki —***-------1 1
Irrnjo
sław*

i racje podziału administracyj
Adminogo państwa („Gazeta Admi
nistracji“, rok 1946, nr 10-11) i
rzy twierdzą,
że na ru
innych, którzy
twier
bieży polsko-niemieckiego prze
nikania się wpływów i poglądów
aa świat, życie i ludzi, wszelkie
przesuwanie granic administra
cyjnych z zachodu -na wschód
— to równoczesne torowanie
dro
tc
pi urobionemu
światopoglądowi
tologii niemiecnat podstawie ideol
kiep
Koncepcja ta nadto nie odpowliada realnym poglądom
średni obszar województwa,
powiadający dzisiejszym potrzoIk.ui administracji' rzą-iowyj i
samorządowej kranPogląd co dc powiększenia ob
szaru województwa śląsko-dąbrów
skiego według propozycji ob. G
Markowskiego ani nie jest słuszny
w rozumieniu przesłanek ściśle
administracyjnych (wnikliwa i
bezpośrednia obsługa terenu do
gmin (włącznie przez wojewódzki
ośrodek dyspozycyjny), ani

można by wnioskować, że ob. Mar
kowskü jest rzecznikiem zgoła od
miennej od wszystkich dotąd wy
suwanych koncepcji w odniesie
niu do regionu częstochowskiego.
Argumenty ob. G- Markowskie
go, może słuszne z punktu widze
nia katowickiego, nie odpowiada.
*- bynajmniej naszym racjom
i łochowskim,
zda
im, my bowiem
bo
CZęstl
jemy sobie doskonale sprawę z
tego, że region częstochowski, le
żący w trójkącie pomiędzy obsza
rami województw łódzkiego, kie
leckiego i śląskiego nie jest zwią
zany ściśle z żadnym z tych ob
szarów i powinien być przyjęty
w nowym podziale administra
cyjnym jako ośrodek nowego ob
szaru wojewódzkiego z ugrupo
waniem powiatów łw kierunku
zachodnim.
Kwestia zaopatrzenia regionu
częstochowskiego w towary i su
rowce i województwa śląskiego i
odbioru prze* to województwo ja
ko olbrzymi brzuch produkcji re
gionu częstochowskiego nie może
być wiązana z zagadnieniem gra
nic województwa śląskiego już

Dzień Częstochowy

gtatuieh
atuich artykułach „Życia Czę
stochowy“,
•wy“. którymi przerwane
zostało milczenie Częstochowy we
własnej sprawieDLA SZKÓŁ
Z oceny zbiegu okoliczności
jutro o godz. 9.30 ra
wysuwam wniosek, że Redakcja
no zostcma odegrane
„Żyda Częstochowy“ iw najb:
dziej odpowiednim moment
włączyła się do dyskusji i roz
ważań o Częstochowie, prowadzo
nych ,w ostatnich kilku miesią
geniuszem Dobrowolcach be* udziału opinii publicz ' shim io rolach tylunej Częstochowy. Jeżeli w dysku
lowych.
sji tej i "
DZISIAJ
się różne___
racji nic biorąca w nich udziału j pienci
Częstochowa- Wprawdzie opinia j
publiczna ze względów zroi
miałych me jest czynnikiem
cydnjącym w pracach nad po- j
taneczno Moczarowadziałem administracyjnym pańna fujarka* te wykostwa, niemniej jednakże nie mo-| nanitt SI osobowego
że być
w
niob
pomijana.
yo w muo pvmytLuti.
i zespołu baletowego.
dlatego uważam, że muśliny' Początek o godz-19Jö
lO. obszernie i przekonywają-1
Sala Teatru Wielkiejasno,
przekonywają
co wytiadań nasze racje często
&MZPOWO
chowskie, jeżeli oczywiście nie
m kasie teatralnej
chcemy, ażeby zdecydowano o
sprzedaż MWów wo
nas bez nas ,

rewię łódzkiego tea
tru „Syrena*, który
przyjedzie te najbliż
szym czasie do Of'owy z rewia

Muzeum i _
tai Staszica trwać
będzie tylko do 2i bm. ponłewat po tym
lerminie Mzszcum hędii” sai-łl? m »»»4
■eystawe
premterą . Miejskich TAŃCE
Teatrów będzie konie LUDOWE

dio muzyczna „hi>"
1—ralerota tp sirms- charaktery sii/ez»t\
z czym ciesząca parodie, pantominy <
groteski dożą się na
?oz- program
wieczoru
u a* baletowego Zizi Bo
lami/, który odbędzie
się tr i 18 b- m. te Teatrze IFteZtim.
NA DOM
DZIECKA
OGÓLNOPOLSKI
v Olsztyn
Olsztynie wpłacił Międzyizbowu kurs

-rfifcjjSS BS, w—
»aS£ffÄ
w naszej rede
Edward Rosh
złotych-

Przemysłowo - Hart-

TechnikPlastyceKurs incać
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Pow. Zai-ząd Związku itzemieś!
UPORZĄDKOWANIE
niików. iirudham'n Spółdzielnie
PRZYDZIAŁÓW
I Warszawa ibylo zespołom o wiektóra będzio zaopatrywać w niez’
f i© mulej zgranym od naszego. Naj
będ-no surowce po „tańszych ec- lepszą jej linię stanowi-lo trio ouach. swych członków. Rada Kaf0
I bronne, wktórym wyróżnił się Przy tuilejazym Urzędzie, Ziem- i w. Aitrelowie, Kouieepolui, Garn- dowii.'wytyczyła plany dla przy.
grający 2: niesamowitym pó prc
’
s
żltid:placówki na terenie miasta
szczęściem bramkarz Amdraejkibmtro!,-i j ;rin rosprawu tem a doręczani a i»o- ^ Pow i atu. ^ (rt)
wicz. Linia (pomocy, ustępowała
wyraźnie-naszej, a w ataku plyn-^
nośp gry pokazała, jedyni© lewa pómeaniedkicli■ gosp
• preuumero t-orom. • (i't)
•za nepr
jego strona Szuiarz—Cyganik. | trólowarto 693. (rt)
OKRADLI WYSTWĘ
' OnMdaj, w :nńcy nieznani *pęavv

Piłkarze zagrali jak z nut Radomsko
i przygnietli solidnie Warszawę

Remis zamiast zasłużonej wygranej

Piłkarze nasi zanotowali nowy sukces, remisując w niedzielę 2
reprezentacją Warszawy 3:3 (2:2); ta
ostatnia nie wystąpiła
co
— ostatni
— —
prawda w zapowiadanym składzie, nie mniej Jednak grało w niej

POCZTA W POMIECIE
I BĘDZIE CO DZIEŃ
DORĘCZANA _
Staraniem naczelnika pucz
ty w
poczty
Radomsku ob. Ku-biska
Knhiskn agencje
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Jej. okład wyglądał -następują-1 Wójćdkowśki; Jędrzejewski (Seieo: Ańdrzejkiewlcż (Legia) — Ma fried), Pungal >
r
-TOszkiewicz-(Groehów-) r-Wolośz—-----Jedenastka—nasze—była—bez-:
o-y-.Wli-SZi-ibo-W-.oOcnie-wystówo^
Jagodziński
(Polonia),
Krzymów-" względnie lepsza jako całość,-gó
wyra. w sklepić Jeziorskiego W.
................
"
! i.skradli, zna,
ski; Dz:eeiolows'ki — Cyganik rowała też nad Warszawą ambi
aj dujące Się. na. wy(Legia), Saudarz (Polonia), Wierz cją, zapewniając so-bie dzięki tym
dLAÄzi^.A
walorom przewagą, która chwila
ZA RABUNEK
mi była po prostu przygniatająca.
Wojskowy Slid llófnimwy w K:t
stodhowy: Borowiecki — Kuś ni er "Gzęstodhowa
Ozęstoefh©’
powinna była wy
ezyik, Bubel - Serdak, Orłowski, grać różnicą? przynajmniej dwóch
towicatik flSi sesji wyjazdów.-. ,v
. Łyscarz •— Skupiński, Halkiewdez bramek, lecz przeszkodzi! tomu.
W dalszych stowatili rezolucji LmibTińęu skazał Oraczowsk t-gij
pech napastników, którzy prze
Związek podkreśla, swą solida i' łriccżj-slawti i Oraczewskiego tiu
W JEDNEJ RUNDZIE
W pięknie udekorowanej sali Wydziału Powiatowego Staroststrzelili moc piłek z murowanych'
sława z Dobroilżieflin za napad
ość 2z wa
1 ezącym o wolność na- rabunkowy
wa odbyło się roczne walne zebranie tut Koła Związku-ta. Więź- : ll
n0SŁ‘.
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mecz piłkarski o mistrzostwo A-klasy od
będzie się dzisiaj o godzinie 18.30 na
dom przewodniczył poseł Kaimierczak.
| je' pozytywne stanowisko wnW zi e nia, darowując im karę na m<i‘
boisku miejskim; wygrana Skry zapew
Po zagajeniu zebrania,przez pro. — iu-sp Cieśla -- prezes," vb. T.!.faktu jednoczeni a się ilwu minii r-y aiuncsfi. - (=pg'i •
ni jej definitywne mistrzostwo.
mir, 9:
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cikowskiemu, że
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»V mum strzela’,:
aiłAŁ-itł!, ■ Borehiullsk'
Borchiullsk: oraz I wiceprezes O- z as!, .-ekretarza, prof. Za mi ara --; 2Lti Borehuiski. po czym więźnia'' a LAT TEMU
STRASOM POKONAŁ GWARDUJ
Ieez trzeba przyznać, że gracz ten.j kręgu pn
8:3, strzelając bramki przez Lacha M
.►rok. A. "Woźniak,
ink, riie?.;
\
kn!
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Barcikuwsk"
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m
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ca
lun
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brą
te
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wa
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Barcikowak:
Funkcjonariusze policji z po
4, Raszewskiego I i U, Czarneckiego
byl znakomitym kierownikiem a-!\ Choldyk złoży!
i
spi
ś karbu:" oraz uli. ab. Kar-.’. kończono obrady. Walne Zebra ni*’ sterunku w S i radomiu będąc «
zdanie u- za»:, skarbnika
Polanowskiego; dla Gwardii dwie uży
ta 1; Koliński, a jedną Pal. ■ ^
• ritępującegó
di \y sprawni-:: iiicka.
... . '«Só Zarżą
ZarMifc.
nlelcn [I vV
A: K
Kubicki: .
j Zlv. 1,. - Więźniów Folii. ,T,;<h,lu patrolu poszukiwali zaginionej
i daniu tym została
podczas powodzi oliwy z fabryki

Przeciw listowi, papieskiemu

zaprotestowali b. więźniowie polilyani

na swych dorocznych obradach

Częstochowa
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się głównie
głównie
\y
poszukiwanej oliwy natknęli się
.en. zjawiająca
praeirWMynM się
Słownie w
w -.Żbikowski
;
1
kn.
Żbikowski i Cfenin.a
Czaja, a delegatami im i'™t03“|Łiąźw''b
WWóy
h. Więźli-1 it w Pjierotami ii wiło
s!ak-j op'eeemad nierulami
wal., 7,iiVZ[, blresowy wybrano: posła I gs0
na furmankę wiozącą 100 funtów
yeznyeh.
wam, po etiaracł .hlilmermn
,T. .Każmiertznlia. #. ***.'**"
sacharyny niemieckiego pocho
Imieniem Komisji Rewizyjnej . GowSiewieza.-GimlJeta i Pytla. '{ _
dzenia’ .wartości kilku milionów
■
W. P i wn tro rczxrlt. a s a.; v
....i ' i..._
mareh Zatrzymany furnu
chciał, wyjawić tła koga s,
Cieśla, nakroś]ajac' ]>1 an da 1 szej {.1
pracy." Wychodzą, t? z v.a łoże a i n Ą W niiHl’/.’t'lt; tt-icc7. iveni. tutejsze na należy.
"że- Z w.i ■■?. ek -ii iemn żc ■ być orga
i ogo to wie. lekarskie -było. wzywa
organnii-1P
rzy ulicy Staszica obok tcejii w sprawach.! ne na uL Sodową, gdzie w
xv jodjed Przj
.. do fabryki Grotta znalezione
ywujiycyt-h zagadnieńli poilityez '.-uym
nym z domów odbywało
się we
odb;
zostało
dziecko płci męskiej, owi
nyeh
musi
jaśni
o
wypowadae
się.
sele,
Jeden
z
uczestników
wesela
kówna, Czerniawska 3:6, 6:3- 6:4:
złożył imieniem nowego Zarządu i Stanisław A. w stanie pijanym nięte w chustkę, liczące około 4
LÄI«U/,co,
'
°
Łabużek, UlttUU'VSU
Grabowski XI lop-f
(Śp ) — I
rezolucję, protestującą przeciw H-! wpadli rozbił sobie głowę, po j miesięcy życia, klóre porzucone
Chądzyński, Laskowski 6:4, 6$;1 WYGRYWA Z CZARNYMI
Ostromęeki, Grabowski U
IX (Sp.) j Jedenastka Legionu / goiiściła j stowi papieskiemu, w którym pa- patrzeń iw ofiary- własnej nion zostało przez nieznaną
Znalezione dziecko zostało
— JŁadela,
Kadela, Waśkowski 8:6,- 6:4; i nrzi
nrzedwezoraj w Radomsku i po- p,eż kwestionwie nasze granice strożnośei, pozostawiono ji
mieszczone w przytułku dla bez
piece domowej.
Frankówna, Laskowski — Mazu-.! min
imiennych przy oddziale: . PCK
równa, Łabużek walkower, Wą- re«
przy
ulicy. Dąbrowskiego 8. :
CZYTELNICY PISZĄ
sówna; Grabowski I (Sp.) — Czer wo 4:2 (3:
■nym:
mawsk^Chądzyński 8:6, 5:7.
rży
zawie
;y
zawiedli
na
całej
linii.
—- •
--lyi na
Bramki dla Legionn. zdobyli
Kotuowski 2* Szyuia i Maichura.
Laskowski, Kadela i Sawka, a a dla miejscowych
i U
ych Dembowski
T "
Chądzyński zagrywał jak za naj-J Stankiewicz. Sędziował mało ener-:
"
Kurs doinra wynosi—jul \ 7U/M
lepszych swoich czasów.
I gicznie p. Malik.
"'
clvvflfyvli. u ja i ni ft., na In winsl -murki niemieckiej-

Iwa CKS-u Chądzyńskiego
B.ię (
cięstiwem gości 6:5.
Wyniki techniczne były nastę
pujące: Laskowski — Grabow
ski 9:7, 6:3: Wąśówna (Sp.) —

{
I

Wolność ZOM-ku
w swoim domku

i Komiiinowaoy Legion

M # W i Wiilh

Tak napisało jedno z warszawskich pism popołudniowych o
swoim'ZOM-ie- .Ale i nasz ZOM
sicói...----jest nie lepszy.
osi W swoim aotnku,
a raczej w swoich , betonowych
21-klai
domkach robi co. mu fig podoba,
ehl i wi
vą ulicę, eo -może itpowedo----- Nalezy-wiąoidaSciwie nie rooi,
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co mii stę
a właściwie
i.....
A.u.a.ewiezrktóry-koray-wiel'C- wypadków przejechania : jak najszybciej przesunąe
celem i stając z gościny u swego -wuja
powinno podobać. I chce żeby w
oz samof'i.ody łub pojazdy kon-i-umożliwienia pprzejścia dzieciom ; Daniela Stefana w naszym raieśPoczątkowe _ mina ty upływają go, zdobywając prowadzenie dla
Częstochowie poznikały szczury■
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Trutka sobie, a śmieci sobie.
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z
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ktisja międzyministerialna trma
pole bram
posiada r-hodnika.• co w :mrzęciwnika, 1 bytą przez Jędrzej*iwskiego po
i samochodów - śmieciarek jak nie
* Alndrzejkiewieza do; przepięknej- konibint sji z Wójei- sf<S>stwie zmusza przechodniów
widać, taknie widać, chociaż od ?mi. nsz.ając
eiąj
ląglych
w;
;eh dnterwencyj oraz wybiei kowskim i Falkiewiczem. ita 20 do bardzo vzr.itego wykonywania
czasu do czasu wdrapujemy się
przyśpie- % prey
śju v
sekuud przed rżerwą Śzułarz Prymusi» wego. biegu
na komin elektrownią dominują ów. W 19 min. Halbiewicz ]
iszonym temp: e (□a prztxst rzea i
cy nad miastem, by ujrzeć gdzieś dlu;iża-rzat wolny Wójcikowskie- j wyrównuje,
Wtorek, dnia 15 b, m.
; TEATRY
i -W-4-m-II-połowy-Wierzchiłieki
na jjoryzoncic pędzące cwałem do
• uzyskuje prowadzenie dla gości,
Częstochowy auta przeznaczone ŚMIERĆ PRZY KRADZIEŻY
sóinopoUki transmituj"wlrTw u, ° j WIELKI — Pokaz taneczny Szk .
Dwaj.bracia
Mieczysław"
i
Frań
ale xv pięć minut później Falkie
do oczyszczania miasta.
«os Muzyka poranne. s.!$ Dziennik po-!
Baletowej Ireny Michalczyk.
TEATR WIELKI
Kosze metalowe są już blisko. ciszek Liberda z Jankowa wybrä wicz z pięknego dośrodkowa ni a
AZ TANECZ1
Purgala wyrównuje, ustalając
Już je praiaie widać. W każdym li się do państwowych lasów
WEJ IRENY MICHALCZYK
Złotym Potoku na kradzież zarazem wyml: spotkania.
razie jeden reprezentacyjny.
" zewa budulcowego. W eh wili śei
B. dobry sędzia
p. Hetman
Helmi ob-.
i&-p.
I nie zrażamy się tym Se mi iri-ia jedno z drzew zwaliło się chodził
.lubił
5 prowadzenia 150
nął ńiaj, kiedy huta Silesia? ntia
, Mieczysława Liberdę, zabijająe go na Miejscu.- fm)
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^ _ MIAŁ SMOŁĘ W RĘKU
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w* 5 Biała
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liśmy bez srebrnych koszów, — Alf
W poniedziałek, dnia 14 b. m.
a nkna dl z kuferka swojego rozpoczął się w- sali Starostwa
możemy poczekać jeszcze...
szkół.
i ..Poznaj kraj«. 18.30 Koncert Muzyki Po- DYŻURY APTPk
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LANKA WODA"
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Z G U B Y
rzełsieeą wyd. pi*«
iH«s>gąi
nlaeą Klelao, Napieraj Władysław,
•naszyn, pew. Wlehzó.
132,257*

ZGUBIONO legitymację Ubezpie
czało! Społecznej Wyd, na naz. t ujecjygjawa
wiako Fabiszewska
1
O 1603 /2600

X) A dm, „Życia1 miWEIlllWjr",
Częstochowy",
Częstochowa,i, III Aleja
" ' 52
telefon 22-4$.
2) Polska Ar, Prasowa PAP,
Biuro Ogłoszeń i Bek lam,
Częstochowa, III Aleja 61,
telefon 13-45.
3) Biuro Drienn. „Renoma“
Częstochowa, n Aleja 28,
telefon 16-43
i) Sklep Specjalna Sprzedaż
Wyręb św Tytoniowych PMT
Kamarz Tadeusz. — Często
chowa, Plac Daszyńskiego 0
S) Radomsko — Księgarnia
Helena Mirowską, BadomBko. Plac 8-go Maja 5,
telefon 126.
•) Włoszczowa — Księgarni
„Nasza Strzecha",
Koterwowi, włoszczowa,
7) Wieluń — gpńtdttelesa KłiętelHon’ tu" pelest'*nckł ł*
8) Wieluń — Zntewlcr Stanl■taw, Kiosk Gazetowy
Wieluń, Rynek.
W Bob ack — flęklswtes Jan,

ZGUBIONO zegarek damski na
trasie Wyczerpy — plac Olszyń
skiego. Łaskawego znalazcę pro
szę o zwrot do Administracji! „ży
da".
. G 1601/2598,

Kłobuck, ol. staszloa 34.
IB) Krzepice — Pącbabka Locyna, Kiosk Gazetowy Nr 1
Krzepice, Rynek.

OGŁOSZENIE
Zawiadamia się, \£ w nie.
dzielę, dnia 20 czerwca b. r.
o godz. 9 rano odbędzie sie

MIKE BMW*

wszystkich członków Spółdziel
ni Pracy Szewców 1 Cholewka
rzy. „Przyszłość'- w Częstocho
wie, uL Narutowicza 41

o ąjg

MBZAD

ZGUBIONO
dowód
tożsai
konia Nr 70.352; wy d. przez I
Gminy Naramice na nazwisko
lejnilc Józef zam.. wieś Biała gm.
i
Naramice, pow. Wieluń.
K 154/2804

1M7 1 1948," kartę

ver°n

nazwisko
Węcławlk
Asygnację 1. festmeter
festmet
80 kub.
Mazurek Władysław,
na r.
K im/2603

PODZIĘKOWANIE
Wszystkim, którzy okazali po
noc i oddali ostatnią posługę
irogim nam zwłokom
8. t P.

K01A«f BAŁT

MARIANA TRUKAWKI
a w szczególności Siostrom
Pielęgniarkom
Chlrui
—Jm szpitala Chirur
gicznego na Zawodzlu za opie
kę w czasie choroby, oraz ro
dzinie, kolegom i znajomym

obywatel m. Częstochowy, b. emeryt P. K. p.
zimtrl dnia 12 czerwca IłU roku, przeżywmy Ut «7.

isUfŚSSaSBSB
° czym zawiadamiają pogrążeni w nieutulonym talu

CENY OGŁOSZEŃ
W TBSSCIB
6b 78

iiSS: h üSpsilS
mis
IliEsiEi
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ZA TEKSTEM
do W om .
.
od Ti «e MO mm
od ui Mn mm
od Ml de ■» mm

ed w de* mm

powytej * mm

eaŁOSZKNIA BBOBVE
kł
te l wyres
Poszukiwania piw .
- B. M — zł | wyres
W niedzielę | Iwlęu »proc. drołel

ZONA 1 SYNOWIE,

Mi G
ZGUBIONO książeczkę Polskie
go Monopolu Tytoniowego w Czę
stochowie wydaną dla Spółdziel
ni „Jutrzenka" w Miedźnie
____________________ O 1437/2601

tona, córki, synowie, synowe,
zięciowi. 1 wnuki.

1604/Mit

SPRZEDA 2
O UM/UH

WOLNE POSADY
■RZEBNA siła sklei
lepowa
ityką branży paple:
Aleja 4 w podwórzu.
_____________
G 1611/2614
POTRZEBNY
GBNY zaraz chłopiec z ro,.Przemysł Konfekcyjny",
Piłsudskiilego 31.
K 1760/2*00

K U PN O

och^mLców %j«(nycb^4* "Heł*'
K 17541580

prasę dwuremienną u:
*w. Kazimierza 17 m. Z.
K 1739/i
kupię

Bö t H E
PRZYSTĄPIĘ do spółki do ptwd
slębiontwa przemysłowego lub
handlowego jut istniejącego, lub
mającego dopiero powstać. * *»pitalem I.OW.OW.- 1 Wipółpraas

ZYCIE WARSZAWY

Krakow—MwawskaOsfrawa 4:2 (2:1)
Kupcz«! ite'.W
na tone

mec, Janik, Kryzak, Cyz,
Dubosky.
Drużyna czeska górowała nad**«
clwnlkiem techniką i grą
Drużyna krakowska natomiast •wywa
żała wielką ambicję 1 pgzewjaarnu
Bramki dla zwycięzców zdobyli: przeciwników szybkością.
Oracz — 3, Kohut — 1; dla Czechów
— Janik i Staro*tka — po L
Sędziował Chruściński.
cy oraz linia pomocy, w drużynie wKraków — Jakubik,:, Barwióaki. Fla
nek. Jabłoński 1, Pary>ai A, Jabłoński U,
zostali Skoneciti, Tloczjńaki
Mamon, Gracz, Nowak, Kohut, Ba
Końćzak, Niestrój 6:4, 8,6, 6:4.
Mistrzem Polski- w irze pojedyn bula.
Morawska Ostrawa. Schaefer, Folpanów: czej- panów został 9konecki bijąc Koń dyna, Markoveky,. Recek, Sajer, R:
czaka 2:6. 7:5, 6:2. 6:2.
KRAKÓW. Rozegrane w Krakowie
międzynarodowe spotkanie piłkarskie
Kraków — Morawska Ostrawa zakoli
czyło się zdecydowanym zwycięstwem
reprezentacji Krakowa w stosunku

Popławska i Skoneckl

zdobywają tytuły mistrzowskie
s finałów. Bek prsegrał w półfinale
• ćwierć koła s Musiałem.
Blef finałowy «akońcryl „ - , rwy„ ika przed r
"

w turnieju tenisowym
SZCZECIN (tel.). ,W niedzielę za-

kom< Włodarczyka ustanawiając naj- J W dniu tym padty- następujące wy-

Prago - Śląsk 2 2 2
ZABRZE. Drugi mecz reprezentacji
•ragi zze Śląskiem zakończył ’etę wyPragi
ti Odern r< lirowym 2:2 (2:2).
Drużyny,
wystąpiły w następu jąDrużyn;
ręh składach: Rocek-^Rubas, Jęli-

Dania
leiegmla i lerweole 1:2
KOPENHAGA. W mtędzypaflatwowym spotkaniu piłkarskim. rozegra
nym w Kopenhadze, Non egia pokona
la Danię w stosunku 2:lT(l:lj.
26 b. m. reprezentacja Polski spot
ka się w meczu międzypaństwowym
iczykaml.
x Duńc:

nek — Menciik, Trnka. Kaloue —
tka, Riger (Preis), Golub. Boskov,
Liska,
Srsen.
Pytlik,
Janduda—
Śląsk: Budny
_
Wieczorek — WiiIśSzmidt. Bartyla. Wieczór
hiewski. Pytel, Śpodziej- Muekala,
Kułik* .
W drużynie Śląska najlepszym gra
czeto było trio obronne oraz Schi
Schmidt
w pomocy. W ataku najlepiej zagrał
W drużynie Pragi wyróżnił się śr.
pomocnik Traka i lewa strona napa
du Srsen — Boskov.
—Bramki- padły w następujących mi
nutach: 11 min. Pytel, 22 min. Ku
lik, 42. min. Boskov. 44 min. Srsen.
Sędziował Deregi (Węgry). Widzów
około 7 tys.

Lekkoatletyczne mistrzostwa Warszawy

podwójna panów: Hebda —,
Oiejniszyn — Buchaiik,’ Rycbter 6:1,
6:2;: 6:0; Kończak, Niestrój —1 Koi
.lUk._Mr.okow^ti-.6:4,-2:6,^6;l,_6:2,..SKO^
necki,
Tfoczyńskir-Bełdowski, Olu, Tłoczyńi
ażowski 6:2 7:5, 6:4.
. Spotkanie
potkani" półfinałowe: Koficzak,
Niestrój—Hebda, Olejniszyn .'6:4, 6:2,
.6:1; Skonecki, Tłócgyński — Bratek,
Chytrowski 4:6, 10:8, 6:2. 6:3.
. Gry mieszane: Rudowska, Bełdow?ki — Bleńska, Korneluk 6:2, 6:3; Ję
drzejowska, Hebda — małż. Tłoćzyóscy 6:0. 6:2; Popławska, Bratek —
Rudowska, Bełdowski 6.2, 5:7, 6:4.
W finale gry. mieszanej Jędrzejow
ska
” Popławska, Bratek

Bibeiicck (GSR) zwycięża

w motocyklowym „Grand Prix Polski“

<53

Poznań otrzyma

sztuczne lodowisk®

gowych maszynach typu „Norton'
W poszczególnych kategoriach zwy
mogla pomleśi
ciężyli: do »0 ccm—Halek (Czecho
słowacja). w kategorii do 250 ccm Stei(Czechosłowacja).
aajdować się będzie tam sztuczne
iza konkursem w kategorii do 250 lodowisko. Zakończenie prac sńiąta«
- pierwsze1 - miejsce- zajął—Blacha■ ,Cracoviä“5^-lttÄry-da—oficjalne- -nycl
go przewidywane ■
' ‘
nie został dopuszczony, biek
lektu sportowej
„
w jesieni b:

Reprezentant Europy

W-konkurencj;

klasy B 1 €

Mimo przewagi technicznej Poznania

1 WvTilk?1 otiągnięLo na ogół słabe.

Łódź zwycięża: 3:0 (1:0)

M strzestwa pffwgeS-r

Bramki zdobyli: Baran — 2 i Ho*
tieśli. peimo prze- gendorf. Sędziował Walczak (Łódź),
widzów 8,000.

okręgu u arsza wskiego
■ztafeta 4x100 mir.—

Sport w ZSRR
dla Sowi<
- • stans biegu wynosił 2 km, przy czym
był rozbity na 4 etapy po 500 m., %
których 2 płynęło «1« z prądem rzeki,
a 1 pod prąd.

Krakowa strzelił i

--ISSs?

;hów.—
jącĘ^bra^ę^Trzecią-brraikędla-Kra
brandy. —
był ww 18
18 min.
nilu- « drugiej poło......a zdobył
- uattfEB
mi
wy Kohut, a wynik ' —iczu
Gracz,
z drugiego rzutu karnegofpo
Gn
dyktowanego
dyŁ----. _ za faul na Nowi■aku na
1948. który, odbył się w Poznaniu, star ccm.
towało ^ponad 60 zawodników, w tym
polu karnym.
zymiraKim i auutowsKini.
Na 12 min.- przed końcem inecza.
kim, Zymirakłm
Makowskim.
Wyścigi poprzedziło odegranie Rym skim,
Po czwartym okrążeniu Bubenlcek,
sędzia usunął prawego łącznika MOBube
ów 1i wciągnięcie na
na. ;maszt sztandanow
rów czeskiego i polskiego.
Zawody rozpoczęto wyścigiem
kopnięcie JailMiakiego D
programowym w kategorii 130 can. SS-JSMof
przy udziale 8 zawodników. Zwyciężył miejsca wyszedł na trzecie. W tej koHennek -junior przed Hennekiem Her Inoscl zakończyli \ ' vat trzej zawo- pro
bertem i Kozierowskim „Unia" (Fot J
Do* głównego wyścigu na trasie 159,7 swoich przeciwników.
km <20 okrążeń) stanęło: w kate Ostatecznie pierwszy przybył do me
“ " de gry poj
gorii do 250 ccm —18 zawodników: do ty Bubenicek (Czechosłowacja) na
vła Ponlav-------- 350 ccm — 28 zawodników; ponad 360
dowską
ccm—19 zawodników.
Na terenie Targów MiędzynarodA.
Poznań)—1:29:40 godz. i Nowackim,
Poszczególne^kategoriettartowały-w który
przewrócił się na oetatnhn pkrą; wych w Poznaniu podjęto prac#
W grze podwójnej panów mistrza- odstępach 1 minutowych.
przygotowaniem jednej z hal wyet*-

W dniach 18—21 bm. odbędą się na
iły-walni WUKF przy ul. ŁazienkowPly'
kiej, mistrzostwa okręgu wars:
ski«
kiego w-pływaniu i skokach.
-odach- wezmą udział:
_____
Poiektryczność, Legia.
L«
ludowlani. Eh
Skra, SKS. Świetlice. YMCA,
Versovia i Zryw.

XXII mistrzostwa Polski

Najlepszymi graczami gospodarzy
byli: prawoskrzydłowy Hogendorf olewy łącznik Pa tkało.
przyjeżdżają do Warszaroy
Z obrońców. nieźle wyp;
BUKARESZT. Wczoraj, H b. m., te
czyk,, który unieruchomił
nisiści rumuńscy wyjechali do Wai
r «potkanie Poły
W zespole Fqzniania wyróżnił się ezawy to i
Tłuka oraz Krystka
owiak wbramce.

Tenisiści rumuńscy

Ma zdjęciu: oh>

w lekkoatletyce pań
W dniach 10-11 lipce br. odbędą
ię na stadionie miejskim w Bydgozczy XXII mistrzostwa lekkoatlety^
zne Polski w konkurencji pań.
Organizatorem mistrzostw jest Po
nors ki OZLA.

i Staneecu.

Jonak Stachurski osiągnął 1.059 proc. normy

Pierwszy zlot przodotBiHKdonrocy „U“

liste remips i Kssqerczakiem zgrupowania warszawskiego

—------

—Bz!t eslłtil iziil łiiśrłl—

dla Mansi Hewak i
ie dni minęło od chwili, gdy
zaapelowaliśmy do naszych czy-

■ygady osiągnął
ipac
Tadeusz Andruszłtie- nęło do kasy pisma ponad pól
noi
W saH Ministerstwa Bezpieczeństwa w Warszawie odbył etę w do. U procent
z S Bi gady 290 procent
s]
POZNAN. (Tel.), Rozegrano tu spob. m. pierwszy zlot przodowników pracy warszawskiego zgrupowania bry wicz
Za
wręczi
ae
nagrody kie
tkanie bokserskie ipomiędzy „Wartą*^ j gad ,,Słniba Polsce". Na oroczystośćtę przybyli prezydent miasta, Tołwlń- twu
»SP." 1 ofiarodawcom podzię
ni „S3."
[ecz zakończył się ----l skl.-----------wicemln.--Piotrowski,
—- owskl. szel
szef mtabo „S.P/'
.SP plb, Fiński oraz przedstawiciel kował
1 repr. miasta. Mecz
iwal
junak
M
I
ielcarek.
nlei cenną pomoc w najbliższym
Salę
wypełniKz:
:
ycznej
ob.
Rzeszot.
Bidy
dla
Spraw
Młodzieży
1
Kultury
zwycięstwem Warty w stos.
;enie zlotu junacy uchwa niełatwym okresie swego łyda.
Na zakończy
|lo 175 przodowników' pracy «S.T
Sensacją był wynik remisowy uzy
tótej stwierd;
stwic
De pięknej I lerdeemej • Ga
giną" opłatą — para
ire ti
tysięcy skany w wadze muszej z mistrzem
wate! a. Zwrócono że po opuszczeniu szeregów
ry naszych czytelników jeszcze
Przedstawiciele władz w przemó- (Waniu nowego
poibywsm alę kłopotu t sarkania żo
będą w dalszym ciągu wydajnie pra
ilskt Kasperczykiem przez Liedtke- wiśniach swych podkmM:!-; znaczenie również
powrócimy. Tymczasem dzlętany, śe nJo nie potrafią," ie tyłka
cować, aby pomnażać dorobek Polski
iprgan.izacjl_,.Słuźbą_Poisfę‘: w wy<
miem marnotrawić pieniądee- Hp.
Ludowej._
Któregoś dnia tak slą dożyło, że
twej. Przedstawiciel młodzii
Po części oficjalnej odbył dę kon
feicba byłe aałnstalować w dome ro
.. szot stwierdził, że organizacji
cert, w którym wystąpiły zespoły ar
lety. Już byłem odeoydtrwany odmo
jest symbolem zjednoczonej i
tystyczne brygad „SP‘\
#ą * pomoc do pebHeklego tapicera,
;ży • ■ ■
W hallu sali Min. Bezpieczeństwa
Wedy do domu preysxedl mój pray
NAGRODY DLA PRZOOOWNIKÖW została również otwarta wystawa,
Jaciti, Andrzej, Od słowa do słowa
Kapitan Kordztełek odczytał nastę przedstawiająca całokształt życia i
aradzlllsmy, ie »spoinie postaramy
precy
.zgrupowania warszawskiego opada
inmkę
pncznaceeną
pnie
rozkaz
specjalny
do
junaków
się aaoszcaędzić sumkę
wymii „Służby Polsce". Na pomysłowo wy:nłej
na tapicera, co pozwoli nam póżo
szkody w zasiewach i ogro .Służby Polsce", w którym wymieKulminacyjny punkt powodzi w re
Woda w Wiśle gwałtownie opada.
planszach 1 wykresach
rzodowni- Konanycn" plans.___
«lachetne w jonie Zakroczymia i Wyszogrodu imi- dach. Zostały również zalane ogrody nione zostały, nazwiska przodowmwydać ją na pewne szlachetna
wyniki pracy i dzia13 b. n. e godzinie It w potaJnle
■małrn wyroby jednego * moeopołł
varzywne pod Zakroczym] em.
zinach rannych.
ranny
wczoraj w godzinach
notowano w Warszawie poMem M3
państwowych.
„ ____ „ ___ zynku wynosił o
zegarki, książki, srebrne papięrośni- kresie od 3. 5. do 10. 6 — 4.300
4.300 juna
Wzięliśmy aią do roboty po dlui- Stan wody w
BRAWO „SŁUŻBA POLSCE“
ków było w teatrze. W tym samym ten. O godzinie 14,40 — stan wody wy
Mj chwili, którą poświęcić muaie- .Jż. I rano 658 cm., a o tej samej
ce. wieczne pióra i ołówki.
jdzinie w Zakroczymiu 671 cm. Od
Po drugiej stronie Wiały, zdały e- Najlepsze wyniki indywidualne w czasie 6.500 junaków było na stan oosB 4M ea.
lMmy na znalezienie wszystkich po Dłudnia
dnia wczorajszego woda ża gzamin wały osypane przea mlodslei wyścigu pracy osiągnęła tt Brygada. ach kinowych. Ponadto w 12 wysortów.
trzebnych nam do pracy akceai
Zapowiadanyjest dalszy spadek WO.
rcia stopniowo opad:
opadać.
zorganizowaną w Służbie Polsce. Wo Starszy junak Stanisław Stachurski, leczkach wzięło udział ponad 8B ty
Zaczęło się od koda w Manie częła
dy. (<*)
wdarła się natomiast w miejsca, t 4 kompanii wykonał 1051 procent sięcy junaków, (mg)
r potnebnyc!
rębnych do haków, na
i ktoWysoki
brzeg
teg Wisły na tym odcln- da
;jnori
normy. Z zadowoleniem przyglądał
Dyć umie*
umieszczone
gdzie
wal
nie
był
jeszcze
dokończony
rych z kolei mlilały być
sie łi ipola przed
ku uchroniiii wsie
i swojemu portretowi, oprawiopręty służące do zawieszenia rolet.
scowości Wy- I zalała częściowo wsie Wilków, Km- siS
:m. Jedynie w miejscowośt
lemu w złocone ramy, który otrzy ODPOWICDZf REDAKCJI
Pierwszy otwór kuty przez nas na
pól mion, Przęsławice 1 Siadów pew.
aej ok.
ok 18 km. na półiódzzc, położonej
mał ,ako
jako nagri
nagrodę„ za pracę. Stachurrmiasię nie udał się. Na trafIliamy na
chaczewakiego,
ora:
teren
gm.
T
hód od Za'
Zakroczymia,
" — “
pro
WIESŁAW WALCZAK. Sprawę ri**, limii różnych, Ot tym eamyi
ski jest
.
z pochodzenia lwowianinem, wyjzżaiHJmy
Unię elektryczną, mnie złapał prąd nocny zachód
wice 1 Iłów.
w Zw. *ob. I Prac. Bed*- lokomocji, mp- mając kartę
cnie wraz z rodziną mieszka
i klnąc na ozym świat stoi zlazłem wizoryczne wały nie wytrzymały i mi
wlanych. Domek nr. MA otrzymała ob. 1 mota Pan wykorzystać Ją ty«w pw«w
mo
energicznej
akcji
ratunkowej
MO,
W
miejscowościach
tych
powstały
miej
Górze.
Twierdzi, że jak
s drabiny, odstępując miejsca przy.reki
WŁADYSŁAW Z POZNANIA. Jak nas
i
miejscowej
ludności
woda
wdarła
łączne
szkody
ody
w
zasiewach
i
ogroogro
lidnie
przyłoży
się
do
roboty,
to
Jaiietowt.
ierdrił, te •»- Morawska u y prowadziła, poinformowano w Wydziale Hsndłew*Ało ł jama nie poszło wiele lepiej. się do wsi Wychódżc Dolny wyrzą- dowiznie. mnie ucierpiały kartofle sprawia mu wiele trudności osiągnię
. a kolonii ma Ujazd owie i otrzymała [ Taryfowym Min. Komunikacji, alei m*
i pszenic:
cle tak
ica, przechodząca właśnie
lokiej normy wydajności mieszkanie
mier
służbowe przy nL GestyóshłeJ i dla młodzieży ma Zielone Świątki Mn any
Po para silnych uderzeniach podziu
ł. Ponieważ Pan nie Jest członkiem Zwiąż | sługiwały. Kasy, któro wydawały Młoty,
kres kwitnienia. Zyto. mimo dość po
rawi! on rurę wodociągową, która oDrugim rekordzistą te brygady jest ko, ami nie otrzymał Pan denku, msohl-; postępowały wbrew rozporządzenia Mmlważnego namułenia terenu ocalało.
podał drutów elektrycznych atę znaj
Marian
an Błerak, który wykonał 846
dowała ł woda zaczęła tryskać na po
»
— Prosimy Służbę Polsj | o dokońL
procent
rat normy.
Zwrócić się do Wydziału Zdrowia 1 Opieki
kój.
czenie budowy wału — n
P°*
Chłopcy opowiadają z dumą, ie nie go, głosi, ie prawo do posiadania dom
Trzeba było zawołać pogotowia we
trat! Się a chwilą wystąpienia ze Zwi:
żegnanie gospodarz wsi Kamion p. Jan | ma u nich kompanii
wyrokompanii,
która
by
dociągowe, które po paru godzinach
ko, porzucenia pracy przy odhudos
który
kowskl — Bo jak się okazuje
uje to je
tiniej, niż 183 procent
Warszawy, opuszczenia mieszkania aa o- tych zakładów.
»skull“ uratowało naa przed powo
dynie wały usypanei przez tyc
tych młokres )-miesięczny, a Jettt właściciel jąst
WIELKA CZWÓRKA
dzią. Mimo to nowy dywan, kjóry na
es U-mlesli
- ------------- marsu
JAN lŁrównikzlą*jednejąmüTmarskiej
i rów
dych chłopców
„
.w:rytrzymają
(mila morska—lh* muł.
prezent ślubny dostaliśmy od znajo
Najlepase wyniki leapołswe osią zwrócić zlę de swojego------ -------------------wody, a zapewne i lodu.
________
Karty rodzinne pęzyzMguJą
o Interwencję 1 wstrzymanie eks
mych aptekarzy, di clili wzięli i trtegnęła 8 Brygada. Czterech czołowych we go de
czasz wyszzkania mieszkania za
•be było później oddać do ozyezezenia
I rzeczywiście. Mimo spiętrzenia przodowników: Koza, Rogalski, Bo- misji
•tępczaga.
I naprawy, co kosztowało naa okrą
wody o przeszło 4 metry ponad nor gajewakl i Ubik osiągnęli po *tO proTUB
mieści
się
w Warszawie przy mL
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głą ramkę złotych polskich UW.
malny poziom wały pozostały nie ceni normy. Poza tym 84 innych wy I telegrafów argnmłzaje Metale kursy te- katowskiej
UCZENNICA. Licea ha
Pokój wyglądał jak pobojowisko.
tetechniczne, Kurs rozpoczyna się Lvn
konało po 50% procce
uszkodzone, (da)
kr.
Uczestnicy
kursu
otrzymują
bezpłatne
Wssyrtda meble zalane wodą, ciem
^świadectwo
umundurowanie 1 mańkę. Absolwenci ze*
no, bo światło zgasło, w kącie leżał
bewiązują zlę de »mcy na ekree I lat w
zmoczony dywan I eztory, które mie
Mim, Poczt l Telegrafów. Pedanta należy
składać de U bta. bezpośrednia 4# Dy
liśmy zakładać. Po godzinie fornier
rekcji Okrętu Poczt 1 Telegrafów. ___
i meblach zaciął się wypaczać.
A. MIBSCKI. Zgodnie z ustawą KCZZ
Według
if pobieżnego rachunku jaki
z dnia lf.I.lMl pracodawca powinien wy*
nieuwodnU i łssplscsnle przechowuje WARTOŚCIOWE PBZ*DtllOi\
płaca* pracownikowi część kosztów za
robiłem is żoną, «tratyr własne wy*
■robiłem
t DOKUMENTY KASETKA BANKOWA
wczasy. Pracodawcą zwraca pracowniko
rlenlem mebli
eioaly (łącznie
(łąi
% odnowi«
wi IW zł. za dzień po przedstawieniu do
rządzeń
wodo_ awą zniszczeń ni_
.
i napraw
wodu, stwierdzającego, że pracownik był
clągowo-oświetleniowych około $S
na wczasach. Jeśli pracodawca ale chce
zwrócić Parne csęćd kosztów wczasów, na*
slotych.
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Wielopole u; LODZ,
czynkowym, należy Jednak zawiadomić o
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I Z/VÖlf IT KOTLE
' Więc wyrwanie się z kotła w kie
iwili wszystko, co im itu oburzeni i automatu seriami, jęli Ostatecznie . postanowiono się ro
runku na Józefowskie Lasy.
po ludzku kulą w i wszystkie strony strzelać, granaty zejść z tym, że AL-owcy najpierw t
ciskać, ź rusznic przeciwpancernych dowódcą AK — inspektorem „Kilim“
Lasy. Józefowskie — tó wielka ba- I wal
tyle. 'aborawe konie, k
dostawali.
by
ty. i $
Pol*.
wyszkoleniowa oddziałów party- Idzieeń cały . n; :piece stały, wydos
Zabrano'
160.
koni
1 -zaraz partyzan walić. Poranili się co prawda nawza się porozumieją, .jak Polak z ___
tak opustoszałe wi/sie. .się i
kiem pogadają i do wspólnego mar
nckicb AK dowodzonych przez'
zatiękich
cka kolumna w, dalszy marsz, wyra- jem, ale Niemców wielu padło, a ■resz
r<
zywały, — obejn ły śc e, czy n
tę, do szu na Janowskie^sy go nakłonią,
inspektora „Kalinę“. Około półtora wozy w .bagna i •piły
_ „ me. .
szyla. "Strzelanina była tak gęsta, że ta się wycofała. Nikt "żywcem się
przyjaciel nie nai jhodzi
tysiąca ludzi; świetnie - umunduro mo. nawoływań,, bicia i . krzyki Zdo
oddziały1 niemieckie musiała' zaalar niewoli nie dostał. iszyły. więc ugrupowania ALu «
wanych i uzbrojonych, .wielkie skła byczne działa", grzęzły' w błock
Nadchodził. Ptaszę :yśtą.^ drogą cią- mować. - . *
Józefowskiej puszczy,, po drodze
dy amunicji i. prowiantu.
raz . trzeba' było je-stamtąd u
;nęły. dwa szwadroi
*
- patrole a nąwet całe oddziełki
Ludzi bez; ^przerwy chwytał;
Maszerowano!" Oddziały szły , tera; jgniem .. karabińć
■ Ponieważ i on już- jest-Okrążony Lżej
partyzantów AK napotykając. Za
ranni,
którzy
początkowo
z
<
żiał
poprzez
•
wsie,
śp/ewając,
ciągnąc
zdo
od zachodu
powinien .pójść- na
jolami minowymi, rzekroczyły, szo- trzymywano. się,, gawędzono; o mięt.
współpracy Trzeba. tylko -się doga działami iść;. się zdecydowali, . po kpt. Kunickiego ruszył opłotkami""w byte -armaty; prowadząc . ka
logród' i maisze" 'see postoju ^Kaliny" wypytywać
Biłgor;.
iąli- ich - kieredkti. Trudno byłą .zgadnąć konie. Ni stąd ni z owąd lud;
dać. Ze .trudno..w„.cudzy. ...rójon siłą paru, kilometrach marszu opróżnią!
rująć bez przerw
wchodzie, oddziały w Puszczy Solskiej kieszenie z resztek pozostałej żywno- czy.kawalerią, kałmucka to człon no- się jak żwyr'
skiej" pod Osuch:
ci, obrośnięci z zazdrością na AK-owjakichś oknłchów chleba, czy
którzy :
na skraju. Józefowskich Lasów się
ców spoglądali, co w nowych. zrzutprzylepiony, wie,
zostawi, a dowódcy.: pójdą -i przecież
:h drelichach, angielskich butach
to
jeszcze walka o życie.
....
porozumienie się skleci.
nku,
przery
Trzy
.dni
■
lej. i . chcieli ,w ukryciu
kierując w stronę
Pod wieczór nad partyzancką ko warkot«Lem- myśli
. Więc. najpierw, do Puszczy S<?!- uęhr.onny
pościg przetrwać; A wia----,---------iej.
lumną ukazały się. niemieckie samoi
w dzień i i
.domo.-,T.ylko-teri-przetrwać-mógi,-kto. -Obserwowano-ich;—Otoczyli-wjeś.- loty wywiadowcze,
lowcze,"niechybny-: znakr ców
wnocy.
! rząłego typu, gdy AL-owcy po zęby
okruchą , żywności przy sobie nie strzelając .z . automatów wpadli do że pościg-się zacz
.ćzął. " Natychmiast ników“"
Mis nowicie- chcieli partyzanci tych i w najnowszą broń byli uzbrojeni
ii. Wyszkolone psy policyjne naj- środka. . Minęło pól godziny,, a nad wydzielono ludzi do minowania dróg.
Tak- to się początkowo .zdawało, że
rannych,
co jednak się przy kolumnie
uch chleba wywęszyć Hutą ukazały się czarne dymy, świad Mrok zapadł, lecz marszu nie Cr/«
Puszczę Solską w ciągu jednej doby
'• na drugą . , stronę - Bugu I Wreszcie kwaterę „Kaliny“ ustelowraz z: nim "ii czł<
człowieka, czącę, że kałmuki chałupy tam palą.
da się osiągnąć. Oddziały się sfotr
ano. Maszerujących znów ógsrnęa utrzymali,
mówały. ruszono. Zaraz .też okazało Walc:zono o krople nafty, Rtói
W Ciośnie. i Szeligach zarządzono
■alia, znów jął ich morzyć «-eh. <Irę- ptzerzucić. Więc wybrano dwie łącz- no; Zatrzymał więc Wicek-Borkowki, podano iskrowkami ich położenie. ski swoją brygadę, a „Szelest“ swoja
psy nie- znosiły. "Lec;
się.. iż po całodziennym boju prze
alarm: Po parogodzinnym śnie ludzie czyć pragnienie, gnębić głód. .
i
samoloty
■ radzieckie parę razy co! j pełni nadziei w sercu na rozmowę %
—
nafty
nie
było.
marsz łatwo nie . pójdzie. Ludzie
byli już zdolni do walki. Oddziały
Coraz więcej pozostawało marude
Gdy w tę ciemną, bezgwiezdną drobnymi grupkami biegły przez ży rów. którzy padali przy drodze, i pod noc tam siadały, by rannych zabierać. Kaliną, się udali.
noć wśród trzasku łamanych gałęzi to, chaszcze i młode chojaki, ota groźbą rewolwerów, wstać nie chcie Zabierały wielu. się dało naraz. Za- | Gdzieś .tam posterunki ich zatrzyprzekleństw ludzkich i kwiku koni,, czając Hutę, w której kałmuki bu- li,, bo ich skrwawione, ódpai
odparzone, no- zwyczaj trzech do kabiny, a dwóch ^ały.
przywiązanych do skrzydeł. Po jed- _ q'o
0 Kaliny nie wolno—oświad
iwali. ' Podeszli do samych opłot- gi dalej nieść nie mogły.
kolumna , na zachód parła,'towarzy
■
-v i ruszyli do szturmu.
szyły jej krótkie suche strzały re
Tylna straż, która na jakimś tam nym ńa każde! Tek obciążone wzno czono — bez meldowania.
| przekroczył plan
się" ciężko i lecąc nisko nad
Więc melduj — rzekł Wicekwolwerowe, tych, co iść dalej nie mo
Jo. cóż! Napadnięci nie stawiali kilometrze wieś (Biidżiary obsadziła, siły się
schołkami drzew, szły w kierun Borków'ski. Właśnie tó mówił, gdy
opory. Zaskoczeni znienacka zrzucali by trzymać, ją, aż kolumna nie od wierzch
gli, a zostać , nie chcieli.
i Państwowy Przemysł Spożywca
.
Ociężale,
niezwrotne,
sta
war
to
w
nik
z
automatem
do
Szelesta
siebie
mundury,
licząc,
że
ich
się
iije- jak kamień .zasnęła i gdyby
nie
bijegd:
I wykonał półroczny plan produfe
Od czasu do czasu słychać było
zieraly przyskaküje, który nożyce z gumowy
jące na stery
ludność weźmie, Ginęli.
kucharz. Ulianow, który Niemców
•cd przodu krótkie" urywane serie au
■! cyjny przedterminowo, wytwarza
* niemiecl ogień zaporowy, mi rączkami wyciągnął i drucik jiInni ręce do góry podnosili 1 też we wsi dostrzegłszy granat przez ok- się przez-niemiecki
tomatów. Wtedy ludzie mimo woli
{ iąc do dnia 1 czerwca br. —
.... liib
lub też s:
szczę kiś-chce-przeciąć
padały
\v płomieniach,
ty_w_pło_mi
is-chce-przeciąć.
ginęli—Gi,—a—była—Ich—niewielka
gar
no-cisnąłra-sam-drugim-oknem-wy"zwaInia!i-kroku;—oczekując-czy
za^
i proc. planowej produkcji wszyst
" " -ały na własnych lotni- — Wariacie — krzyczy Szelest
est —
wtórują im serie niemieckich kara- stka, którzy przedrzeć się chcieli — skoczył, z automatu - waląc, byłaby liwie, lądowi
kich brapż.
Inę macie tu gdzieś, a to 'zecieł
ięli także. Z dwóch szwadron,aów się cała ta " tylna . straż żywcem
binów.
inów maszynowych.
maszynowy«
Lecz nie.
pozostał
:hoćj Niemcom dostała.
prostu patroli łące prżo
nieco, dłużej cx^innychlyli cifktórych
- odpowiada
Na "szczęście ludzie eksplozją grapołowy.
po 1
echowćów, partyzantów radzieckich Był to istotnie^drut telefonie
iczny,
i lepszych gości i tych pospolitaków. j, sam telefon na sośnie wisi:
i kosztorys budowli
:iaŁ
O świcie las zrzedniał, potem uka
więc jeszcze bardziej zapragr
Naczelny Komisariat Odbudowy Wsi zały. się „chałupy. Były. puste, Zdęcy-.
serwca, - gdy-meldunki
.o zacie-- obaj dowódcy
- 21 -czei
_ .
sporządza dla: rolników,-pragnących- 10*. -dowaao-zategmac-tśię-tu-na-odpoczy
r owym Kalii
_
_______wym
Kanną się
"śrdamiir^ię^obtawy-corsrzr-gBścń
oO-Się obławy cOTaz gęściej . ua- dogadał
począć budowę nowych gospodarstw, pia~
ić, którzy nawet telefony polonek. Ludzie padali jak martwi, gdzie
pływały, znów pod przewodnictwem re w lesie pozakładał.
który stał i natychmiast zasypiali.
płk. Prokopitika odprawę dowódców
Posterunki też zasypiały. Dowódcy
~ ’ (dem Okręgowym w Kra
się odbyła; '
Do rożmpwy nie* doszło. Adiutant,
śmiertelnie zmęczeni włóczyli się kowie t<
rawa przeciwko
Znów ta sama sprawa. Czy bój omiędzy- leżącymi ' ludzkimi ciałami, :złonkom SS Claus s nowi, Pichlero- szerzenie terroru w obozie oraz eks twarty przyjąć, czy się przedzierać. co telefon odebrał oświadczył, iż in
kład Ubezpieczeń wzajemnych.
spektor Kalina jest znużony i ipi,
famiona, namawiali, pro vi i Wieczorkowi.
terminacja więźniów. W biurze tym,
Oddziały partyzantów radzieckich za więc budzić go nie można. Próżno
sili, grozili, że prze«ścież. patrole trzeOskarżeni. byli vr. ip ółpracownikam! stosowano nieludzkie tortury oraz jjem były. Bój był dla nich koi Borkowski tłumaczyli, że
ostrzeliwania więźniów; ecznością, gdyż ze sztabu partyzanę Szelest
na piętach, że nie tylko oni,
żonych był Maksymilian Mego,. co w Kijowie stał, stanowczy Niemcy
karżi
i cały oddział Kaliny jest w nie
Grabner, skaz= my na karę śmierci w rozkaz otrzymały na Karpaty iść! W ale
mieckim saku. Nie -pomogło.
procesie oświ limskim.
tej sytuacji dalej rozpraszać się i co
Adiutant naradzał się z kimś, maru
świadków, fać nie chciały.
Jak wyni
lika z
dził, wreszcie powiedział, że nie i nie.
Wieczorek brali Znów brygada AL-Ü o ludności my Zbeształ więc Borkowski. by sobie
Clauasen, “Pichler i “wiec
szyśtkich okrucień ślała, co ją pewnie, teraz w Lasach w żalu ulżyć wartownika, co. przy te
JanowsMch Niemcy mordowali Więc lefonie stał; nakłął Szelest ile wle
do Lasów Janowskich chcieli się z zie, po czym obaj zawrócili i do swocji działalności gospodarczej obu i
iz kierowali ich do komór gazo- powrotem przedrzeć, by ludności po ich oddziałów spiesznie pobiegli, bó
kich zagłębi.
moc dać i serca podnieść, które po gdzieś
ych.
Sdzieś w. lesie ai
automaty trzaskać za
ich
odejściu - upaść musiały. Brygada częły,
jęły, a potem -Ti -granstyrBranStł—"
"
Wieczorek, który zna język polski,
Wlcemiu. przemysłu i handlu E. Styr, który powrócił z Pragi po zakon,
przebierał się w pasiak i działał na im. Wandy Wasilewskiej też z bry Rozpoczynała si■ię ost«latnia faza par***,
rżeniu obrad . polsko-czechosłowackiej Komisji Przemysłowej, udzielił przed 21
gadą
AE-u
iść
chciała.
'
.__
tyzatićkiego
b%ju.
terenie
obozu,
jako-prowokator.-__
.
stawiclelom SAP l RAP szeregu informacji na temat wyniku obrad, doty
Niezależnie od problemów współpr;
czących aktualnych zagadnień wspólp racy gospodarczej, oraz najbliższych
zamierzeń w tej
munikaćji. :
Pierwszym konkretnym obiektem,
. — Ustaliliśmy na Komisji Piżam;
znaczeniu niejako eksperymental suwa się zagadnienie skierow;
ulowej w Pradze — mówi min. Sz;
nym, jest elektrownia budowana w tranzytu czechosłowackiego przez por
— zasady konkretnego programu spi
ty polskie, a- przede wszystkim prze
Dworach. Udział Czechosłowacji
cjallżacji produkcji obu krajów w pe
Szczecin. W tym sensie plany inwi
hodowle tej elektrowni wynosi
nych dziedzinach, tak aby produkcja
ę W
proc., przy czym produkcja tej dek stycyjne, przewidujące rozbudowę.:?
seryjna jednych typów—odbywała- się
Szczecinie
zakrojoną na olbrzymi:
ymią Reformy, przeprowadzała« w szkolnictwie w ciągu ostatnich lat, pcfega. spiktor
trowni będzie przeznaczona dla Cze
w Polsce, a drugich w Czechosłowa
^ uznałem
. -— szkolny
j VlPlöäsßä
w * • —...... ——
skalę strefy wolnoi iwej, rozszerzei
renie Ją trie tylko na opracowaniu innej stroktąiry szkoły.
wydawnictwo za bardzo celt
celowe; poży
cboełowacji również w 60 proc.
cji. Wychodzimy z założenia, że przy
wszyst- wydawnictwo^za
loly, aJc
aJe przede wszyatodpowiadające potrzebom i
Na konferencji przemysłowej — In węzła kolejowego i skrócenie drogi na kim n* zrewidowania I
tah-irn podziale każda ze stron może
naaceanUi. przystosowa teczne,
ideologii współczesnego nauczyciela.
Szczecin
—
służą
Interesom
obu
kra
formuje dalej min. Szyr — zapadły
produkować w większych serii
nej do ideologii Polski 1
iowy typ obywatela.
Chcąc spopularyzować czasopismo
na terenie tutejszego powiatu, zama
yclela-wychi
ekonomiczniej, co daje oczywiście wiel konkretne uchwały w sprawie podzia jów.
I tu na plan pierwszy
żegluga na Odrze leży również w cy, 20 proc. og.M
og-Hu nauczycielstwa stanowią dziś bowi
;le nie- wiam 100 egzemplarzy od * c*e
kie korzyści i umożliwia szybki postęp łu produkcji motocykli, obrabiarek, so
zasięgu
wspólnych
zainteresowań.
pełne
kwalifikaalil
Uiflkowank
Ponadto
wielu
spośród
posiadający«
techniczny.
dy, bieli cynkowej, obuwia, opon gumo
Takich listów nadchodź coraz to
Przedłużenie Odry do Zagłębia Ostraw cje — wypełniać musi poważne 6ikl okresu
okupacji — okresu oderwą
o
Jednym z ważnych czynników
więcej, Bo trzeba przyzn;
przyznać, że czas»
c
słdego, przez dobudowanie" połączenia nia od ksktzkl i nowoczesnych
iwoczesnych
esnych zdobyczy
wiedzy. Podniesie:
Bodni
zdobyi
przy tym podziale Jest uwzględnie
pisma nader wyczerp
i
infer*
wyczerpująco
kolejowego Koźle — Ostrawa, z rów- kacji nauczycielstwa wysuwa się obecnie
obecni na ceoło polityki oświatowej.
nie baz surowcowych każdego z k-a koksu, i. ,—-------tnują o.współc
o współczesnym stanie wiedzy,
noczeenym
uregulowaniem
że;
•ui
żeglugi
w
jów, tak, aby w każdym z nich roz w produkcji barwników Itp.
informatoi
zakresu polani- a informatorami
są najwybitniejsi
W związku z tym. Ministerstwo
biegu Odry, da olbrzymie ko
- i bit«,-----Ustalono również formę współpracy średnim
wijać tę dziedzinę przemysłu, która
:eni.
Wystą
historycznych,
geouczeni.
Wystarczy
choćby
wymienić
rzyścl, szczególnie w zakresie tran Oświaty podjęło inicjatywę wyda
najbardziej odpowiada jego natural na odcinku koordynacji y
____
łyki i chemii oraz nazwiska prof.: Srokowskiego, Arneł
wania czasopism przedmiotowych — trafik
dlowej z uwzględnieniem tezy że na zytu czechosłowackiego.
nym zasobom.
dla fachcfivych grup nauczycieli, któ Polaki . świata -współczesnego . w da, 8t- Słońskiego.
— Wszystko to — kończy min. re
iiu znajdują się. czasopi- Poza aktualną informacją eą W.
opracowani«
pełnią
niejako
rolę
„koresponden
Niezależnie od zasadniczego podzia leży unikać niezdrowej konkurencji na Szyr
— przy ścisłej współpracy pro- cyjnych uniwersytetów4*.
i kresu matematyki, języka czasopismach szczegółowe wskazówki
wsi
sma z zakresu
łu na typy produkcji można będzie wy rynkach obcych. Obrady objęły rów,
materiały
Akcja ta rozpoczęta w 1947 roku rosyjskiego i francuskiego. Ponadto i analizy praktyczne
twarzać poszczególne części tego sa nieź zagadnienia współpracy w dzie
-lekcji- geografii gospodarczej s
mego produktu bądź w Polsce bądź w dzinie szkolenia, a szczególnie wymla POLSCE, .JAK I CZECHOSŁOWACJI przez Państwowy Instytut Wydaw Instytut planuje wydanie w najbliż do Jekcjt
nictw Szkolnych doprowadziła w szej przyszłości czasopisma „Wycho uwzględnieniem bibliografii, próby
Czechosłowacji. Dotyczy to maszyn i ny fachowców, praktykantów i ucz OLBRZYMIE KORZYŚCI.
chwili obecnej do jednoczesnego wy- wanie artystyczne w szfeole" oraz ćwiczeń z zakresu" fizyki z odpowitd
Ł
urządzeń górniczych, hutniczych, ho niów.
czasopisma poświęconego zagadnie nimi rysunkami
lowniczych, dźwigów itp. Montaż od Omówiono szereg specjalnych próniom teorii pedagogicznych, np. obja
bywałby się na terenie jednego, lub blemów, związanych ze ściślejszą
śnieniom założeń reformy szkolnej
ogólnych --------drugiego kraju w zależności od udzla współpraca „
Niezależnie od czasopism Państwo
itp, '
słów, jak np. problem zbadania owy Instytut Wydawnictw Szkolnych
łu w realizacji danej produkcji.
idności komunikacyjnych, które
Nakł:
:czególnych czasopism wydaje dwutygodnik. 12-sto stronicomogą wyniknąć przy powiązaniu ezęS
1.000 egzemplarzy. Przy- wą gazetę nauczycielską
sięgają
nauczy: iską p. t
t ,.Z Polftptimc*
ącą infer*
Inną formą współpracy gospodar Ciowym wałbrzyskiego węgla koksują
wierają:
stępna cena prenumeraty
teraty rocznej (4 Ski i ze świata”,
ine, mateicje polityczne i
czej obu narodów będzie budowa cego z hutami czeskimi okręgu Kład.
egzemplarze) wynosząca . 145 zł, zdo
ty bieżące z różu;tych dziedzin, po
wspólnych obiektów. Ogółem ustalono no. a ostrawsko-karwiósklego węgla
bywa Instytutowi coraz to> nowe rze- rialy
mocne
le przy wykładach np. o Polsce
sze prenumeratorów. .
rozpatrzenie projektów budowy około koksującego z hutami śląskimi. Jest
.
leśnej, Prenumerata roczna
iektów
20-tu. takich obiek'
' w Polsce 1 Cze to tylko jeden przykład bogatych móż
„Po zapoznaniu się z treścią czas Współczesnej.
llwości, które kryją się w koordyna
pisma „Z Polski i ze świata“—pisze ii wynosi 160 zł. (B)
chostowacji.
Ba.

Przemysł spożywczy-

Ty ko 20 zł. za plan

Kaci z Oświęcimia

na ławie oskarżonych

Polska i Gzecltesłewaeja ustalają wspólne nemy

seryjnej produkcji przemysłowej

Wywiad z wicemin. Szyrem

Czasopisma w każdej szkole

Uniwersytety korespondencyjne dla nauczycieli

Mój drogi. Powolutku zbliża się ka
Bikuła. Jes;■zcze tydzień, jeszcze dwa,
ócz „Miesiąca Czystości" nie
.będziemy-, mieli
' -1 *' żadnych godnych
' wzmianki imp:irez. I choć ów czysty
miesiąc
nada się bardzo atrakcyjnie, (pogoń z
bieg z przeszkodami
konkurs na najwonniejsi
* pewnością nie zaspokoi pełnego za
potrzebowania ludności Warszawy
«krezie godziwych rozrywek.
Na razie jeszcze, chwalić Boga, niemożemy się uskarżać,
lóżneg
dzaju imprez dla szerszego
Jo łub
lub węż■żegb
* igó "grona na
ńa lądzie
łądtii lub na wodzie
mamy jeszcze dosyć.
Z uroczystości towarzysko - roz
rywkowych na wynos wymienić by
należało przede wszystkim podniosły
Zjazd w Zakopanem z udziałem licz
nych przedstawicieli i delegatów z
Wa: rzav/y, z okazji wyjazdu na wcza
•y olbrzymiego stada miejscowych
owiec. ..Był to — jak pisze „Robot
nik“. — . sdyk (wyjście owiec"na ha
le) bard-o uroczysty, ho po rez piertrszy od czasów zamierzchłych owce
Zakopiańskie porzuciły wiosną ojco
wiznę i wyszäy nie w stronę hal ta
trzańskich, lecz na szosę, kłębiąc się
.................
!Z dwa dni,
(Biedna,wozr. ełtefcowel

«owych w Warszawie otrzymało
tystyemie wykonane zaproszenia, mu
siała być rzeczywiście podniosła, wzru
szająca, a przede wszystkim odbiegająca od zwyMyd. akademii i zj==-

■zez szesc rczt
iwnie chodziło
lachetny pęd tej
stytucji
itytucji bankowej do najszybszego
z placu, na któwywiezieni
rym stanąć mz jt
Piękny most w kolorach karminu i
cynobru zakupił KC PPR: Zarówno
co do symbolicznej tematyki, jak ko
lorów, wybór najzupełniej trafny,
fragment parku w Złócieftci
sterstwo Kultui
ki najpewniej na pam
imiąlkę slynkursu dla literatów

, lMaG „zierieway w pasta-

zaproszono na
prostu niepocie
czestniczyć w j
pierwszą oi

rodzinie owiec europ ej s
ncjL Na specjalną wzmiankę zasłu
ków, poniesionych, celem zapewnienia
im najlepszych warunków rr okresie guje już chyba tylko jedna, które od
letnich wczasów, oraz zamierzeń w była się na Wiśle z okazji oddania do
pięciu
ięciu odremonte
kierunku podniesieniai ich wydajtiowanych statków. Po części oficjalnej
Jak mówił mi jeden z uczestników ne statku komandorskim, nastąpiła
część
gastronomiczna,
po. czym część
redyku, wiele owiec miało pod ko
niec części oficjalnej łzy w oczach, a gości zainscenizowala z właśnilej in iniektóre nawet beczały ze wzrusze- cjatywy parę obrazów pod ty tulem
„Burza na morzu“. Ogólny a]
Jednak nie martwmy się o nie. Jak skała zwłaszcza scena „Neptun odbie
donosi
unosi bowiem „Roboti
.Robotnik“, „w nowej i swój haracz“, odegrane z zadzi
, czeka na nie bujna i soczysta wiającym po prostu realizmem.
Piszę ci o jakichś zjazdach I uro
■owa die ich k<*
sobna w liczne sole mmereine. Pozo czystościach, e zapomniałbym o najstaną tam . do późnej jesieni, dłużej,
aagygggpaamaŁae!
’
i ntt na rodztey* ;!

symboliczny wyraz dotychczasowej
bezowocności swych wysiłków w kie
runku przekonania podległych sobie
jednostek, że okólnik w sprawie za
kazu urządzania przyjęć i bankie
tów obowiązuje wszystkich bez wy
jątku. I że nie wolno urządzać nawet
tak skromnych, choć gustownych, jak
ostatni lunch w restauracji hotelu
„Polonia“ (w związku z konferencją
na tematy oszczędnościowe).
Zarząd Miejski zakupił sobie „Mar
twą naturę" z pięknymi soczystymi
gruszkami i śliwkami. W tym wypad
ku wybór spowodowany pewnie
żalem z powodu konieczności c—___
niektórych majątków „Agrihi'' z pięk
nymi sadami i ogrodami. Niech choć
te śliwki na obrazjm przypominają to,
ee» *•<■«* SJ&

stem zresztą pewien, czy tyie intencjamiii kierowali się
zakupie obrazów. N

irskie wyr;
nienia, żacdne przezabawy lu
na wysta
rn malarz może wyrazić w
formie paru kleksów• i kilku kóle
kółek,
inny znów ■w postaci sałatki
i
z różne
torowych kresek! I tylko zupełny,
kolorowych
ignorant, człowiek wyprany
de
wypr
poczucie artystycznego, może
dzić, że te kleksy, romby i kwadraty
w ogóle nic
nie przypominają.
lic mu nie
Jeśli co —- to rysunek p. t. „Jak mały
Gucio wyiobraża sobie burzę na morzu“.
Po zwiedzeniu wy*',wy doszedłem
* lalsto ję
zwycząjtie g».

K5

trzymy na wszystko, co nas otacza, •
za mało , stroficznie“.
aśnie prostactwo nie mo
1 w plamach i kleksach dopatrzeć
;ię wyścigu kwadryg rzymskich, a w
udaku.
aku, stojącym na morskim bałW zębach — niete
wenie ż parasolem w
sztą bądźmy
go sensownego. Zresztą
bądżr sprawiedliwi. Pod większością
szością tych dziw
nych szarad napisane jest krótko 1.
węzłowato ,Kompozycja streficzni“#
Autor więc, przewidując prawdopodo
bnie mogące nas trapić wątpliwości co
do znaczenia obrazów, pozostawia nam
całkowitą pod tym względem swo
bodę i nie narzuca swojej koncepcji.
Może zresztą sam jeszcze nie doszedł
do ostatecznego’ wai
wniosku, co chciał
namalować.
■
Bardzo dużo na wystawie jest pięk
nego żółtego koloru. Przypomina on
większości
:oścT zwiedzających sprawę cci«
tak, .jak
k niektóre obrazy, „streficzmt1*«
„streficzną“«
Mianowiza to również zagadkową. Mianowi
cie, dlaczego przywiezione niedawno
cytryny .są już w handlu ulicznym, na
tomiast nie ma ich jeszcze w maga
zynach wszystkich Związków Zawo
dowych. Najwidoczniej znowu w za
wodach o pierwsze miejsce przy odbio
rze cytryn wyprzedziła związki haninicjatyws prywatna.
tym, jak slycl;bać,.....
nie roi
tąd cytryny coraz
gniją je
:az liczniej
lie
śli tak dalej pójdzie, będą mogl> chy
ba służyć jedynie jako modelt dl#
malarzy do obrazów p. t ..Zgnito o#»
.Ściskam Ci serdecznie prawicę
I
iiria I

