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Anglia prosi
o zwiększenie, pomocy dolarowej

Nota poufna rządu Wielkiej Brytanii
do Europejskiej Rady Współpracy Gospodarcze]

LONDYN (PAP). Dotarła tu do opinii publicznej treść noty poufnej 
wystosowanej 23 bm. przez rząd brytyjski do „Europejskiej Rady Współpracy 
Gospodarczej".

W nocie tej rząd brytyjski domaga się zwiększenia udziału Wielkiej Bry
tanii w „pomocy dolarowej" na rok 1949/50 o 100 milionów funtów szter- 
lingów (433 miliony dolarów amerykańskich)/

Cena 5 zł

Uszczęśliwić naród
zapewnić mu jasna przyszłość

— — -

— dążeniem zrzeszonej w ZMP 
przodującej młodzieży Polski Ludowej

Na uroczystej akademii w Warszawie, zorganizowanej z okazji 
1 rocznicy powstania Związku Młodzieży Polskiej, sekretarz Zarzą
du Głównego ZMP, poseł Jerzy Morawski wygłosił referat, w któ
rym omówił osiągnięcia ideowo-wychowawczej organizacji młodzie
żowej w pierwszym roku jej istnienia.

W dniu 22 lipca br. — stwierdził 
mówca — ZMP liczył około 1010 000 
młodzieży. Wzrostowi organizacyjne
mu towarzyszył wzrost aktywności ca
łej organizacji i olbrzymi rozmach ru
chu współzawodnictwa pracy młodzie
ży robotniczej i chłopskiej.

We współzawodnictwie indywidualnym 
udział bierze 204 tysiące młodych ro
botników i robotnic. We współzawod
nictwie zespołowym uczestniczy 3200 
brygad produkcyjnych.

„Szeroko rozwija swoją działalność 
Powszechna Organizacja „Służba Pol

sce", która objęła w brygadach 120 ty
sięcy młodzieży a w hufcach ponad 
milion. Sercem i mózgiem jednostek 
„Służby Polsce" są działające w nich 
kola ZMP-owskie, od których wycho
dzi inicjatywa współzawodnictwa bry
gad i hufców".

„Praca ZMP-owskiej organizacji da- 
je wspaniałe wyniki również na innych 
odcinkach. Nauczyciele i dyrektorzy 
szkół zgodnie stwierdzają, że dzięki pra
cy naszych kół szkolnych systematycz
nie podnoszą się wyniki w nauce ucz
niów i studentów".

i

Po latach tułaczki na obczyźnie
g _ __

wrócili, ty trwać nać oóMwą trale
TERESPOL (PAP). „MŁODZIEŻ POLSKA Z MANDŻURII POWRÓCIŁA 

DO KRAJU, ABY PRACOWAĆ* NAD ODBUDOWĄ OJCZYZNY, STARCY — 
BY DOKOŃCZYĆ ŻYCIA NA OJCZYSTEJ ZIEMI" — POWIEDZIAŁ SPE
CJALNEMU WYSŁANNIKOWI PAP MIECZYSŁAW HEBDA W KILKA 
CHWIL PO PRZEKROCZENIU GRANICY PAŃSTWA POD TERESPOLEM. 
OŚWIADCZENIE TO, ZŁOŻONE PRZEZ KIEROWNIKA TRANSPORTU PO
LAKÓW Z MANDŻURII, NAJLEPIEJ CHARAKTERYZUJE NASTROJE, PA
NUJĄCE WŚRÓD TAMTEJSZEJ POLONII, KTÓRA NIEMAL W CAŁO
ŚCI ZGŁOSIŁA SIĘ DO REEMIGRACJI.

Polonia mandżurska zachowała obok 
pełnej świadomości narodowej, także 
i głębokie przeświadczenie o tymcza
sowości pobytu na obczyźnie. Polacy 
tamtejsi uważali, że skoro kraj swój 
opuścili na skutek prześladowań ze 
strony caratu, bądź też w pogoni za 
Chlebem, to muszą powrócić, skoro tyl
ko powstaną odpowiednie ku temu wa
runki.

Bezpośrednio po wyzwoleniu Mand-

Mieczysław Łykowski, Ignacy 
Machoń i Pelagia Łabędziewska — 
to nazwiska młodych przodowni
ków pracy, znane dziś całej Pol
sce.

„Dziesiątki młodych przodowni
ków pracy, młodych górników, 
metalowców i włókniarzy — pory
wają swoim przykładem tysiączne 
rzesze młodzieży robotniczej do 
szlachetnego współzawodnictwa w 
budownictwie Polski Ludowej.

Poseł Morawski mówi następnie o 
wielkiej pracy Związku Młodzieży 
Polskiej na odcinku ideowo-organi- 
zacyjnego wychowania dzieci w du
chu demokratycznym.
„Przed nami, przed ZMP — stwierdza 

dalej poseł Morawski — stoi zadanie 
pozyskania dla sprawy demokracji lu
dowej i soajalizmu całego młodego po
kolenia.

Musimy zapewnić Polsce nowe 
milionowe kadry wykwalifikowa
nych robotników, techników, inżynie
rów, rolników, agronomów traktorzy
stów, nauczycieli, które pod względem 
fachowym i ideowym potrafią walczyć 
o sprawę robotniczo-chłopską, będą 
świadomymi bojownikami Polski socja
listycznej.

W końcowej części przemówienia po
seł Morawski wyraź,ił przekonanie, żó 
młodzież polska Wywiąże się ze swych 
odpowiedzialnych i ciężkich zadań.

Zwyciężymy, ponieważ jesteśmy or
ganizacją, która zjednoczyła i skupiła 
w sobie najlepsze, najświetniejsze tra
dycje rewolucyjnego ruchu młodzieży 
polskiej.

ZWYCIĘŻYMY r- KOŃCZY POSEŁ 
MORAWSKI — PONIEWAŻ GROMA
DZIMY W SWYCH SZEREGACH 
DZIELNĄ, OFIARNĄ. PATRIOTYCZNĄ 
MŁODZIEŻ POLSKA, KTÓRA KOCHA 
SWÓJ KRAJ I NARÓD I PRAGNIE 
UCZYNIĆ GO SZCZĘŚLIWYM".

Wielka Brytania prosi więc o przy
znanie jej na rok 19417/50 rezerw dola
rowych, które w przeliczeniu na walutę 
brytyjską wyrażają się kwotą 375,5 mi
liona funtów, co stanowi % część ogól
nej sumy, przeznaczonej na ten okres 
— dla wszystkich krajów korzystają
cych z „pomocy dolarowej".

W tutejszych kołach gospodarczych 
podkreśla się, że prośba Wielkiej Bry
tanii stanowi wynik kryzysu dolarowe
go, spowodowanego zmniejszeniem się 
eksportu do Stanów Zjednoczonych.

Podkreśla się również, że rząd brytyj
ski wystąpił ze swym żądaniem w mo
mencie, gdy w senacie amerykańskim 
rozwija się opozycja przeciwko nad
miernemu finansowaniu przez Stany 
Zjednoczone zbrojeń europejskich i 
„planu Marshalla" i gdy prowadzona 
jest tam kampania, zmierzająca do ob
cięcia „pomocy marshallowekiej" o 10 
procent.

Pogląd tutejszych sfer gospodarczych 
na możliwość zadośćuczynienia powyż
szym żądaniom Wielkiej Brytanii — 
jest wyraźnie pesymistyczny.

PARYŻ (PAP). Ujawnienie treści 
noty poufnej Wielkiej Brytanii do ,,Eu-

ropejskiej Rady Współpracy Go6podar- 
czej“ wywołało w Paryżu nastrój pod
niecenia.

Tutejsze sfery polityczne i gospo
darcze wskazują, że rząd brytyjski 
pragnie uratować się od kryzysu ko
sztem innych krajów, biorących u- 
dział w planie Marshalla i że Wielka 
Brytania w dążeniu do monopolizacji 
na swoją rzecz całokształtu „pomocy 
marshallowskiej" nię liczy się bynaj
mniej z potrzebami innych krajów 
Europy zachodniej.

Terror w Grecji

PARYŻ (PAP). Agencja EleG 
teri Ellada donosi, że sąd wojsko 
wy w mieście Florina skaza! na 
śmierć 7 patriotów greckich, o- 
skarżonych o współpracę z armią 
demokratyczną. 14 innych patrio
tów skazano na dożywotnie wię
zienie.

Brazylia w służbie dolara

Lud brazulilshl protestuje
przeciw polityce rządu

NOWYJORK (PAP). Dziennik ha- 
wański „Notisias de Oi" zamieścił wia
domość swego korespondenta z Rio de 
Janeiro, stwierdzającą, że szerokie koła 
narodu brazylijskiego protestują prze
ciwko kontroli amerykańskiej misji 
wojskowej nad obiektami wojennymi 1 
fabrykami wojskowymi.

Jak wskazuje korespondent, koła te 
potępiły „przygotowania wojenne im
perialistów amerykańskich w Brazylii, 
którym rząd prezydenta Dutra haniebnie 
się podporządkowuje".

Dając wyraz szerokiej opozycji wo
bec militarystów amerykańskich, dzien
nik brazylijski „Tribuna Gausha" pisze, 
że rząd brazylijski „wyrzeka się swego 
zadania obrony suwerenności narodo
wej i bierze na siebie haniebną rolę 
sługusa imperializmu".

Dziennik podkreśla, że naród brazy
lijski „weźmie w swe ręce sztandar wy
zwolenia narodowego i jeśli zajdzie po
trzeba, nie szczędząc swych sił, bronić 
będzie kraju przed amerykańskimi ko
lonizatorami".

żurii spod trzynastoletniej okupacji ja
pońskiej, Polacy tamtejsi uznali, że 
nadszedł moment do zrealizowania ich 
dawnych pragnień. Rozpoczęli oni sze
roką działalność organizacyjną i u- 
świadamiającą, zakładając m. in. pis
mo „Ojczyzna", którego motto brzmi: 
„CHCEMY BY OJCZYZNA NASZA 
BYŁA KRAJEM WOLNYCH, RADOS
NYCH, TWÓRCZYCH LUDZI, NIE 
ZNAJĄCYCH KRZYWDY, PONIŻENIA 
I NIEPRAWOŚCI ’.

Życzliwe ustosunkowanie się chiń
skich yyładz ludowych sprzyjało zamie
rzeniom Polaków. Rząd Polski pokrył 
całkowicie koszty przejazdu. W długą 
drogę wyruszyło 364 Polaków, z któ
rych najmłodszy jest w wieku 3 mie
sięcy, zaś najstarsza reemigrantka li
czy 101 lat.

Kończąc swe wywody, kierownik 
transportu wyraził głębokie przeświad
czenie że Polacy z Mandżurii szybko 
wciągną się w życie kraju, stając wraz 
z innymi do odbudowy. „Zawsze byliś
my ludźmi ciężkiej pracy — powiedział 
Mieczysław Hebda — ale teraz, kiedy 
pracować będziemy u siebie i dla sie
bie, wysiłki nasze zostaną podwojone."

CzangSza
w rękach 

chińskich wojsk ludowych 
NOWY JORK (PAP). Według in- 

formacyj, pochodzących z kół kuomin- 
tangowskich w Kantonie, wojska demo
kratyczne, operujące w prowincji Hu- 
nan, obsadziły w środę główne miasto 
tej prowincji Czang-Sza, i podjęły dal
szy pościg uciekających w kierunku 
południowym wojsk Kuomintangu.

Odznaczeni orderem „Sztandar Pracy"
za wybitne zasługi dla Polski Ludowej

Warszawa (PAP). W dniu 22 lipca 1949 r., w piątą rocznicę Pol
ski Ludowej, Prezydent Rzeczypospolitej 
ustanowiony przez Sejm Ustawodawczy 
„Sztandar Pracy" za wybitne zasługi:—
W RESORCIE GÓRNICTWA I ENER

GETYKI ORDER „SZTANDAR PRACY" 
I KL. OTRZYMALI:

Władysław Kuwak >—• murarz kotło
wy — podokręg Będzin, Józef Liberacki 
dźwigowy CZPPW — DPM port wę
glowy Gdańsk - Wisłoujście, Wiktor 
Markiefka — rębacz przodowy kopalni 
„Polska" —■ Chorzowskie Zjedn. P. W., 
Karol Święcicki >— przewodniczący ra
dy zakładowej ZEOW Elektr. Warsz.

W RESORCIE PRZEMYSŁU CIĘŻ 
KIEGO ORDER „SZTANDAR PRACY"
I KL. OTRZYMALI:

Inż. Marian Grzymski — dyrektor na
czelny CBK — Centralne Biuro Kon
strukcyjne we Wrocławiu, .Alojzy Ke
gel —■ wysunięty kierownik obsługi 
produkcji, Wytwórni Sprzętu Mechani
cznego — Zakład nr 1 — Bielsko,
Jan Lachman — brygadzista narzędzio- 
wni —■ zakł. wyt, podzespołów teleko
munikacyjnych; inż. Karol Morsztyn — 
wicedyr. techn. Centralne Biuro Konstr, 
maszyn elektr.; inż. Zbigniew Sokołow
ski t— dyr. wytwórni Zjedin, Zakł. Przem. 
Farmaceutycznego, nr 2; Feliks Zając 
—> rębacz zakł. górn.-hutn, „Orzeł Bia
ły" Brzeziny Śl.

W RESORCIE PRZEMYSŁU LEKKIE
GO ORDER „SZTANDAR PRACY"
II KL. OTRZYMALI:

Jan Andrzejewski — trakowy — 
Wielkopolskie Zakł. Przem. Drzewnego 
nr 7 — Wronki; Józef Kośmider — 
majster piecowy — Zakł. Wapienne 
„Strzelce"; Maria Łukaszewicz — za-

nadał następującym osobom 
w dniu 2 lipca br. order

kierownika ruchu — Cegielnia
Kazimierz Pin- 

kierownik cegielni — Państw.

stępca
Parowa, Nietążkowo;
kowski t-
Cegielnia Nowa Wieś koło Malborka? ■ 
Wacław Sramski — stolarz — Wlkp. 
Zakł. Przem. Drz.ewnego nr 8, Rogoźno.

W DZIEDZINIE PODNIESIENIA 
OBRONNOŚCI KRAJU ORDER|„SZTAN- 
DARU PRACY" I KL. OTRZYMALI:

Gen. dyw. Jerzy Bordziłowski, gen. 
bryg. Eugeniusz Laszko, gen. bryg, Ro
muald Malinowski.

W RESORCIE ADMINISTRACJI PU
BLICZNEJ ORDER „SZTANDAR PRA
CY" II KL. OTRZYMALI:

Kazimierz Głębski <—■ starosta pow. 
w Zamościu? Wincenty Kaczmarek •— 
starosta pow. w Środzie; Jan Musiał —• 
wicewojewoda poznański, kierownik 
ekspozytury Urz. Wojew, w Gorzowie 
Wlkp.? Roman Wożnak — nacz. wydz. 
w Urzędzie Wojew. w Białymstoku.

Wola samolotowa
w EGIPCIE

LONDYN (PAP). Agencja Reutera 
donosi, że na szlaku między Aleksan
drią a Kairem uległ katastrofie samolot 
egipskich linii lotniczych. Zginęło 2 
członków załogi i 5 pasażerów.

Ucisk kolonialny
i hitlerowskie 
metody Holendrów 

w INDONEZJI
HAGA (PAP). Dziennik „De Waar- 

heid" donosi, że holenderskie władze 
kolonialne założyły na Jawie szereg 
obozów koncentracyjnych, w których 
więzieni są patrioci indonezyjscy. W 
jednym z tych obozów zgromadzono 
przeszło 6 tysięcy uczestników ruchu 
wyzwoleńczego. Więźniowie giną tam 
od głodu i tortur.

Jak donosi agencja ANP, walki mię
dzy Holendrami a Indonezyjczykami to
czą się nie tylko na Jawie i Sumatrze, 
lecz i na innych wyspach Archipelagu. 
Wojska holenderskie walczą z party
zantami indonezyjskimi. Ostatnio 
wzmógł się opór miejscowej ludności 
na wyspie Borneo.

ImprallslpE (Ele MilsIisM aimMiM
pod płaszczykiem pomocy dla „zaprzyjaźnionych narodów"

WASZYNGTON (PAP). Prezydent Truman wystąpił z orędziem do 
Kongresu, domagając się uchwalenia na rok budżetowy 1950 „programu po
mocy wojskowej" w

Truman oświad
czył, że „podobnie 
jak pakt atlantycki" 
— również program 
zbrojenia „zaprzyja
źnionych narodów" 
ma charakter wyłącz
nie „pokojowy i o- 
bronny". Orędzie pre
zydenta Trumana
zmierza do zamasko- 
wania imperialistycz
nych celów kapitaliz
mu amerykańskiego 
i sugeruje istnienie 
rzekomego niebezpie
czeństwa agresji ze 
strony Związku Radzieckiego,

Orędzie Trumana wskazuje również 
na „kierowniczą rolę" Stanów Zjedno
czonych w polityce światowej i na o- 
bowiązek Stanów Zjednoczonych zaję
cia się obroną „wolnych narodów".

Orędzie to usiłuje sugerować, jako
by zbrojenie państw Europy zachod
niej miało przyczynić się do powodze-

Patrioci belgijscy 
przeciwni powrotowi 

Leopolda III do kraju
BRUKSELA (PAP). Związek u- 

czestników belgijskiego ruchu oporu 
„Front. Niepodległości" oraz Centrala 
Związków Zawodowych (FGTB) uchwa
liły rezolucje, wzywające obóz demo
kracji i pokoju do przeciwstawienia 
się powrotowi Leopolda III na tron.

Autorzy rezolucyj domagają się nadto 
realizacji postulatów gospodarczych 1 
socjalnych klasy robotniczej: stabiliza
cji waluty, zwiększenia realnej warto
ści płac i utworzenia rad załogowych.

1450 milionów dolarów.kwocie

prez. Truman

nia „programu odbudowy Europy", 
czyli zbankrutowanego planu Mar
shalla.

Kredyty „programu pomocy wojsko
wej" przeznaczone są dla państw eu
ropejskich — uczestników paktu atlan
tyckiego. Truman wniósł również o do
datkowe uzbrojenie Grecji i Turcji i o 
„udzielenie pomocy wojskowej" Ira
nowi, Korei Południowej i Filipinom.

Truman zaproponował rozszerzenie 
„programu pomocy wojskowej" rów
nież na Kanadę i inne kraje półkuli za
chodniej, jednakże kraje te musiałyby 
przyjmować broń amerykańską „na 
własny rachunek".

Orędzie Trumana spotkało się za
strzeżeniami szeregu senatorów, któ
rzy już w toku dyskusji nad ratyfi
kacją paktu atlantyckiego zdradzali 
duże wahania i niechęć do wciąga
nia Stanów Zjednoczonych w dalsze 
trudności finansowe w związku ze 
zbrojeniem państw Europy zachod
niej.

Gratulacje 
wicepremiera Minca 

l przew. crzz a. zawadzkiego 
dla hutników

KATOWICE (PAP). Na ręce 
generalnego dyrektora C. Z. P. H. 
inż. Borejdy wpłynęła depesza od 
wicepremiera Hilarego Minca.

Wicepremier, podkreślając 
fakt, że przemysł hutniczy jako 
pierwszy z wielkich gałęzi go
spodarki narodowej wykonał 
przedterminowo plan 3-letni, 
składa hutnikom podziękowanie 
i życzenia dalszych zwycięstw 
w budowie fundamentów socja
lizmu w Polsce.

Depeszę o podobnej treści prze
słał również przewodniczący C. R. 
Z. Z. Zawadzki, śląc gorącą po
zdrowienia hutnikom.



CC dkda

Stara i* obszerna jest w histo
rii naszej sprawa klątw papie
skich. Wyklinani byli Piastowie 
(wszyscy niemal), wielu z Ja
giellonów (za walkę z krzyżac- 
twem), poszczególne miasta i 
gminy (za niepłacenie daniny 
— świętopietrza). Można po
wiedzieć, że równolegle z tym, 
jak rozwijała się linia walki o 
byt narodowy przeciwko zabor
czym Niemcom, biegnie linia 
klątw papieskich.

T udzie światli, wybitni mężowie 
' stanu zdawali sobie sprawę z te

go, jaką groźbę dla istotnej niezależ
ności państwa stanowią próby rządze
nia się w kraju przez hierarchię koś
cielną rzymskimi „prawy", to jest in
strukcjami Watykanu, a nie obowiązu
jącymi polskimi prawami. Jeśli werto
wać będziemy karty historii uderzy nas 
zadziwiająca istotnie aktualność nie

których wystąpień czołowych postaci 
naszej przeszłości.

Oto głośna w wieku XVI 

mowa hetmana Tarnowskiego 
-wygłoszona w obecności króla Zy
gmunta Augusta — jaskrawy przykład 
tego, że walka przeciwko samowoli 
wyższej hierarchii kościelnej nie jest 
nowa.
- Przemówienie Jana Tarnowskie
go cytujemy za diariuszem sejmu 
walnego w Piotrkowie w roku 
1552. Przypomnijmy, że Jan Tar
nowski, kasztelan krakowski i het
man wielki koronny, zwycięzca 
spod Obertyna, byl jednym z naj
wybitniejszych dowódców i pol
skich pisarzy wojskowych. 'Jego 
dzieło „Consilium rationis bellicao“ 
(1558) po dziś dzień studiowane 
jest w angielskich szkołach oficer
skich. Tarnowski, żarliwy katolik, 
starł się wówczas z biskupem Ze
brzydowskim.

„Przywłaszczyliście sobie — mówi
Tarnowski — prawa majestatu na 
mocy jakichś dekretaliów, które nic 
nie znaczą u nas, a tym mniej u króla, 
co na nasze przysięgał prawa 1 przez 
nie siedzi na tronie, a nie z woli pa
pieża 1 dekretaliów. Rzucajcie sobie 
klątwy tam, gdzie się was boją. 
Wasza rżecz starać się o to, aby 

rezji nie było, a jeśli heretycy za
poronieniem waszym do zdrowia po
wrócić nie zechcą, niechaj ponoszą pra
wem przepisaną karę — ale sądem 
królewskim, a nie biskupim sądem. Nie 
będzie król trzymał miecza w ręku na 
wasze zachcenia, ani my nie oddamy 
głów naszych pod prawa, którymi 
okrutne skryby 1 nędzni faryzeusze 
święte pismo splamili. Gdy nadto w 
bieżącym roku do okrucieństwa praw 
waszych dodamy nienawiść, a kto by 
was dłużej znosił? Pytacie, co zrobicie 
T waszymi dekretaliami, jeśli nic zna
czyć nie będą? My się pytamy, co się skie i żeńskie brygady „Służby Polsce"

he- 
na-

stanie z naszymi prawami, jeśli wasze 
dekretalia coś znaczyć będą? Gardzą 
już nimi wszystkie narody, nie dlatego, 
iżby się pobożność na śwlecie zmniej
szyła, ale dlatego, że sobie życie ludz
kie, ojczyznę, cześć i mienie nasze ma
ło ważą, że podejrzenie robi u was he
retyków, że dowodzicie winy oszczer
stwami i szpiegami, że gwałtem wymu
szacie wyznanie. Czy Wasza Królew
ska Mość chcesz ich użyć na r.as i czy 
my ich znosić będziemy? —.to jest py
tanie. Według praw naszych możecie 
sądzić herezje w senacie, wspólnie z 
nami na widowni całej Polski, nie w 
piwnicach biskupich, POLSKIMI NIE 
RZYMSKIMI PRAWAMI — aby nikt z 
winnych nie czuł się uciśniony gwał
tem albo strachem, ale szedł w prawo 
swoje wobec króla, aby mógł spytać 
głośno i głośno zbijać zarzuty... Nie 
ma nikogo w Polsce, co by nie czuł, 
że na tym sejmie chodzi o wszystko, 
co posiada. Jeśli ci, których tu widzi
cie, odniosą do braci, że wy na sejmie 
tym zostaliście panami życia i śmierci 
swoich współobywateli, pytam się, jak 
wytrzymacie nienawiść?

„...Nie zniosą łydzie największej 
wolności, abyście ich bezkarnie grabić 
i z kraju wypędzać mogli. Mówię có 
mówię, na to, abym was ujrzał wol

nych od niebezpieczeństwa. Nie podej
rzewajcie mnie o herezję ani o sprzy
janie herezji. Wszystko, w com wie
rzył dzieckiem, wierzę i dziś na sta
rość, i jak sam przy wierze mojej po 
zostać pragnę, tak nie chciałbym, aby 
się inni od niej wyłączali. ALE TU 
NIE O WIARĘ, TU O WOLNOŚĆ 
SPRAWA, KTÓRĄŚCIE SĄDEM WA
SZYM ZGWAŁCILI!”

Po tym przemówieniu miał miejsce 
dialog następujący:

Biskup Zebrzydowski: „Czym
że /a w Polsce będę, Tarnowski, jeśli 
mi heretyków sądzić nie wolno? Woź
nym czy biskupem?" (Słowo „woźny” 
rozumieć należy jak w „Panu Tadeu
szu". Chodzi 
składającego akt oskarżenia — przyp. 
Red.).

Hetman
zwoiciej tobie, Zebrzydowski, być woź
nym, niż mnie twoim niewolnikiem".

Próby ingerencji w wewnętrzne spra
wy Polski w interesie Watykanu i na 
jego rozkaz nie są więc nowe w Pol
sce: wyższa hierarchia kościelna wie
lokrotnie szła na to w Polsce. I wielo
krotnie też spotykała się z tak ener
gicznym odporem ludzi światłych jak 
cytowane przemówienie hetmana Tar
nowskiego.

Jeszcze w bieżącym roku

o urzędnika sądowego,

Tarnowski: „Przy-

urządzenia mlloracff iii mol. doz
obejmy 13 tys. ha

Rząd przeznaczył w bież, roku — 
miliardów złotych na meliorację, bu5 dowę urządzeń ochronnych i regula

cyjnych oraz na renowacje starych. 
Przebieg robót wodno-melioracyjnych, 
zakreślonych planem, przebiega po* 
myślnie.

W dalszym ciągu prowadzi się bu* 
dowę urządzeń wodno-melioracyjnych, 
zniszczonych w czasie działań wojen* 
nych, budowę nowych, urządzeń, oraz 
przystępuje się do zagospodarowania 
już zmeliorowanych użytków zielo* 
nych, łąk i pastwisk. Podstawą robót 
wodno-melioracyjnych 
zagospodarowanie łąk, aby już w naj
bliższym czasie mogły być używane 
do wypasu bydła.

W roku bieżącym urządzenia wodno* 
melioracyjne zbudowane zostaną na 
przestrzeni 47.000 ha łąk i pastwisk, 
z czego w woj. poznańskim na oł>sza* 
rze 13.000 ha, w woj. warszawskim na 
obszarze 10.000 ha, w lubelskim — na 
7.200 ha. Prace przy odwadnianiu 2u» 
ław są prawie na ukończeniu. Już 
wkrótce Żuławy Gdańskie zostaną f------
całkowicie zmeliorowane, a nawet czę*'w opracowaniu.

jest należyte

ściowo zagospodarowane. Obecnie roz
poczyna się odwadnianie Żuław Ol
sztyńskich i Szczecińskich. W roku 
bieżącym przewiduje ©ię też całkowite 
zagospodarowanie 7.700 ha odwodnio
nych użytków zielonych 1 częściowa 
zagospodarowanie — przez nawożeriie 
nawozami pomocniczymi — około 2o 
tys. ha.

Drenowanie gruntów rolnych obej
mie obszar 1.500 ha. Ponieważ prace 
te uzależnione są od uregulowania 
rzek i potoków niespławnych, dotacji* 
Rady Państwa przewidują kwoty na re
gulację rzek i potoków na ogólnej dłu
gości 246 km, oraz budowę 23 km wad
iów przeciwpowodziowych. Regulację 
rzek niespławnych dla celów rolni
czych prowadzi eię. zwłaszcza w woje
wództwach: białostockim, kieleckim, 
lubelskim i warszawskim.

W ciągu najbliższych 6 lat dokona
ne będą poważne prace melioracyjne. 
Przewiduje się zbudowanie 6'50 km 
wałów, szczegółowe zmeliorowanie se
tek tyeięcyi hektarów gruntów ornych 
oraz łak i pastwisk. Szczegółowe plany 

(Ib)

Wfodziaz poHMiga w żniwach
Konieczność szybkiego zebrania plo-loraz drużyny harcerskie. Pomoc mło*
' - __ i- — w rniwnoi cnntuita *5nów zmobilizowała szerokie rzesze mło

dzieży polskiej do okazania pomocy 
PGR-rom oraz mało- i średniorolnym 
chłopom w pracach żniwnych. Obok 
ZMP-owców do pracy przystąpiły mę*

Kolaborncjonista-filmowiec
PETERSILE przed sądem w Warszawie

WARSZAWA (PAP). Dnia 27 bm. przed Sądem Apelacyjnym w Warsza
wie rozpoczął się proces przeciwko fil mowcowi — Franciszkowi Petersile, 
oskarżonemu o działanie na szkodę narodu polskiego przez współpracę z oku
pantem hitlerowskim zwłaszcza przez 
trażówek filmowych.

Petersile w 1940 r. zgłosił się do pro
pagandy niemieckiej. Wkrótce wziął 
udział w kierowaniu i prowadzeniu in
stytucji propagandowej pod nazwą 
„Film und Propagandamittel Vertriebs- 
gesellschaft" (Tow. Filmowo-Propagan- 
dowe"), powołanej przez władze nie
mieckie, jako jeden z czynników pla
nowej eksterminacji narodu polskiego, 
będącej jednocześnie środkiem zmie
rzającym do osłabienia postawy moral
nej i ducha oporu wobec okupanta.

W okresie swej pracy w tzw, FlP-ia, 
na czele którego stał twórca osławio
nego filmu polakożerczego „Heimkher" 
—• Niemiec Bauweis, Petersile wypro
dukował kilka krótkometrażówek, m. 
In.: „Lepsze Jutro", „Żniwa", „Tyfus i 
Żydzi", „Imieniny pradziadka" itd. Przy 
czym do filmów tych angażował akto
rów polskich tłumacząc im, że będą 
występowali w tzw. „reklamówkach".

Po odczytaniu aktu oskarżenia sąd 
przystąpił do przesłuchania oskarżone
go.

Petersile nie przyznaje się do winy. 
Nie neguje jednak faktu pracy w FIP-ie 
i usiłuje sądowi zasugerować, iż pracę 
przyjął w obawie przed represjami ze 
strony okupanta. Stara się pomniejszyć 
swoją rolę w instytucji twierdząc, że 
nie był kierownikiem produkcji, jedy
nie zaś kierownikiem zdijęć.

Twierdzi, że nie brał udziału w reali-

produkcję propagandowych krótkome-
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zacji filmów „Tyfus fr Żydzi" i „Lepsze 
Jutro".

Z kolei sąd przystąpił do przesłucha
nia świadków.

Świadek J. Toeplitz, dyrektor Filmu 
Polskiego stwierda, że wiadomo mu by
ło o pracy oskarżonego w FlP-ie, któ
rego filmy były szczególnie niebez
piecznym instrumentem propagando
wym w rękach okupanta, fałszowały 
bowiem rzeczywistość stwarzając pozo
ry normalności życia w „GG" 1 rolę 
okupanta jako „dobrego gospodarza". 
Społeczeństwo polskie z miejsca zajęło 
zdecydowane stanowisko, potępiając i 
bojkotując filmy produkowane przez 
Niemców.

Następni świadkowie: aktorzy J. Wę
grzyn, K. Pawłowski, Zarembina i Re- 
lidzyńska stwierdzili, że do pracy w 
krótkometrażówkach zaangażował ich 
oskarżony Petersile.

Świadek Urbanowicz, reżyser filmo
wy wyjaśnił, że nie było mu wiado
me, aby zmuszano kogoś do pracy w 
filmach. Potwierdził to również świa
dek Donkierowski — kierownik labo
ratorium FIP-u b. przedwojenny współ
właściciel laboratorium „Falanga". 
Świadek zeznał, iż sam początkowo 
prowadził laboratorium w FIP-ie chcąc 
utrzymać swoje przedsiębiorstwo, 
wkrótce jednak zrezygnował z pracy 
i mimo to nić doznał żadnych represji.

Na tym sąd zarządził przerwę do dnia 
'28 lipca br,

dzieży w akcji żniwnej spotyka się z 
dużym uznaniem i wdzięcznością ze 
strony kierownictw PGR i ludności 
wiejskiej.

Junaczki, przebywające na 36 obo
zach pracy społecznej w całym kraju, 
okazują znaczną pomoc .rolnikom w 
żniwach i zwożeniu zboża do 6todół i 
magazynów. Dzięki pomocy junaczek w 
powiatach nyskim i opolskim, chłopi 
z Burgrabic i Popielowa zdołali w ter
minie przeprowadzić żniwa. Prowadzo
ne przez junaczki dziecińce, pozwala
ją kobietom wiejskim na prace w okre
sie żniw, a dzieci ich znajdują się pod 
fachową i troskliwą opieką junaczek.

Przez 5 dni pracowali junacy Hufca 
Przysposobienia Motorowego w Pozna
niu przy zabezpieczeniu zbiorów w 
Państwowych Gospodarstwach Rol
nych.

Pomoc w żniwach okazują również 
harcerze, przebywający na obozach spo- 
łeczno-wypocżynkowych w całym kra
ju.

Rozstrzygnięcie konkursu
JaKholjjetaosjąsaDełniiłżucla”h'
„Motla iŻycle“
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„Sztandar Pracy
órnik, inżynier, tokarz, tkacz- 
ka, literat, aktor, nauczycielka 

— długa lista odznaczonych orderem 
„Sztandaru Pracy" — to przekrój ca
łego pracującego społeczeństwa. Bo 
też order „Sztandaru Pracy" wyróż
nia tych właśnie, którzy swym wysił
kiem oddają wybitne zasługi krajowi.

Nowy, socjalistyczny stosunek do 
pracy, jednakowo każę szanować 
pracę rąk, jak pracę myśli i wyobra
źni.

.Służyć krajowi można zarówno 
ciężkim wysiłkiem fizycznym, budu
jąc nowe domy i maszyny, dobywając 
węgiel, czy tkając płótno, jak i wy
siłkiem umysłowym cży napięciem 
twórczego natchnienia, szerząc oświa-

ff

tę, zbliżając sztukę do mas, wzboga
cając kulturę narodową.

W ocenie zasługi nie rozróżniamy 
pracy umysłowej i fizycznej. Ważne 
jest jak się robi, jaki ma się stosunek 
do swej pracy, czy jest ona sprawą 
honoru jednostki, czy pobudza ja do 
szlachetnego współzawodnictwa.

Socjalistyczny stosunek do pracy, 
to dawanie przykładu innym, to zje
dnywanie szacunku do pracy przy 
wspólnym dziele leży u pod
staw zasług ludzi, wyróżnionych od
znaczeniem

Order „Sztandaru Pracy” jest zasz
czytnym dowodem uznania dla twór
czych wartości obywatelskich 1 oso
bistych. st. g.

Rozmowa z Wandą Gościmińską
OBYWATELKA GOSCIMlNSKA, 

INICJATORKA RUCHU WIELO- 
WARSZTATOWEGO w swej fa
bryce, Zakładach Przemysłu Baweł
nianego w Łodzi, nie lubi dużo 
mówić o sobie. Ma dziś 35 lat. Jest 
córką robotnika.

— W domu rodziców — opowla 
da — było ciężko. 15=letnia Wan 
da idzie więc do fabryki. Przez rok 
pracuje w zakładach włókienni
czych Horaka w Rudzie Pabia
nickiej, nie otrzymując żadnego 
wynagrodzenia. Dopiero po 2 la 
tach zaczyna zarabiać. Jest prząd 
ką.

— A jak było w okresie okupa 
cji? — pytamy.

— Sabotowaliśmy wszyscy w fa 
bryce, jak tylko było można. 3 mie 
clące siedziałam w więzieniu.

Po wyzwoleniu Wanda Gości 
mińska staje znów do pracy. Pra 
cuje w tych samych zakładach, co 
przedtem, ale w jakże innych Wa
ńkach. Zakłady nie są już własno
ścią zagranicznego kapitalisty.

— Pewnego dnia dowiedziałam 
się o pracy górników, o apelu Pstro
wskiego. Obserwowałam ich osiąg
nięcia i postanowiłam pójść ich 
śladami.

Jesienią 1947 roku Gościmińską 
postanawia pójść śladami górników 
i wzmóc wydajność pracy. Prze
chodzi z obsługi 540 wrzecion na 

. obsługę 810.
— Początkowo naśmiewano się 

ze mnie i z jeszcze jednej towarzy
szki. Dziś już wszyscy rozumieją 
znaczenie ruchu wielowarsztatowe- 
go i biorą w nim udział. W grudniu 
1948 roku- rozpoczęłam organizo
wać pierwsze w naszych zakładach 
zespoły współzawodnictwa pracy.

Dyrekcja zakładów oceniła pracę 
i doświadczenia Wandy Gośclmih- 
skiej. Powierzono jej odpowie
dzialne obowiązki inspektora przę
dzalni. Robotnicy wybrali 
rady zakładowej, której 
jest przewodniczącą.

Wanda Gościmińską nię

ja do 
obecnie

poprze^

staje na pracy zawodowej. Pracuje 
wiele nad sobą i bierze żywy udział 
w życiu społecznym i politycznym. 
Interesuje się wszystkimi sprawa
mi swej fabryki Cieszy się zaufa
niem robotników, którzy wybrali 
ją jako delegatkę na Krajową Na
radę Oszczędnościową. Je6t człon
kiem PZPR, zasiada w łódzkim ko
mitecie partii. Brała udział w Kon
gresie Zjednoczeniowym Partii Ro
botniczych.

Jest wzruszona dowodami uzna
nia. Opowiada, że w sali posiedzeń 
Miejskiej Rady Narodowej nie mo
gła; wydobyć z siebie głosu, gdy z 
zainstalowanych głośników padło 
jej nazwisko, jako odznaczonej or
derem Budowniczych Polski Ludo
wej. W głosie jej brzmi wzrusze
nie 1 duma, gdy mówi:

—• Nagrodzono nie mnie. Nagro
dzono nas wszystkich — wskazuje 

na idących dziedzińcem fabrycznym 
robotników. — Jestem jedynie 
dumna z tego, że należę właśnie 
do klasy robotniczej.

mar.

Węjcfecjdkcr
demokratycznej młodzieży norweskiej

Na zaproszenie Zarządu Głównego 
Związku Młodzieży Polskiej przybyła 
do Polski wycieczka członków komunt* 
stycznego Związku Młodzieży Norwe
skiej. Młodzi Norwedzy po zwiedzeniu 
Szczecina, Wrocławia i Katowic przy* 
byli w godzinach rannych w dniu 
wczorajszym do Poznania. Wycieczkę 
powitali na Dworcu Głównym przed
stawiciele Zarzadu Wojewódzkiego Z. 
M. P.

Po wręczeniu gościom wiązanki 
kwiatów — delegacja demokratycznej 
młodzieży norweskiej udała się auto
karem na zwiedzanie miasta. Między 
innymi goście zwiedzili Zakłady H. 
Cegielski. Po południu młodzi Norwe
dzy byli obecni na seansie filmowym w 
kinie „Bałtyk", a wieczorem na zaba
wie w siedzibie Zarządu Miejskiego 
ZMP, urządzonej na cześć gości.

W dniu dzisiejszym członkowie ko
munistycznej Młodzieży Norwegii wy
jeżdżają do Warszawy a po jej zwie
dzeniu udadzą eię w powrotną drogę do 
kraju.

w Poznaniu
Mili goście wyrażali podziw i zdutnie- 

nie nad olbrzymimi osiągnięciami narodu 
polskiego na odcinku odbudowy życia 
gospodarczego i kulturalnego. O wiel- 
kim wrażeniu jakiego doznała wyciecz
ka do Polski opowiada jeden z jej ucze
stników młody student norweski, który 
doskonale włada językiem polskim.

Jak się dowiadujemy w pierwszych 
dniach sierpnia Polska gościć będzte 
szereg wycieczek demokratycznej mło
dzieży duńskiej, szwedzkiej i fińskiej.

' (wra)

—. . -.... -

Poznańscy drukarze
Z okazji 5 rocznicy ogłoszenia Mani

festu PKWN, Komisja Kulturalno- 
Oświatowa przy Zw. Zaw. Prac. Przem. 
Poligraficznego w Poznaniu zorganizo
wała dla pracowników Poznańskich 
Zakładów Graficznych uroczystą aka
demię.

Referat o Święcie Odrodzenia wygło
sił p. Włotlarczak. Część artystyczną 
wypełnił dobrze zestawiony montaż 
literacki, obrazujący walkę Narodu 
Polskiego z okupantem i znojną pracę 
po wyzwoleniu. Recytacje i śpiew wy
konali członkowie zespołu świetlico
wego. Wystąpił również balet. Słowo 
wiążące prowadziła referentka K. O. p. 
Krzyżaniakowa.

Z tym samym programem wystąpił

rolnikom
zesnół świetlicowy we wsi Bobrówko, 
w pow. Strzelce Krajeńskie.

Wyjazd poligrafów w dniu 23 bm. 
nie był pierwszym, gdyż Związek już 
dawno objął patronat nad wspomnianą 
wsią. Podczas poprzednich pobytów w 
Bobrówku drukarze naprawiali rolni
kom maszyny potrzebne do akcji żniw
nej, oprawili książki dla tamt. biblio
teki, oraz urządzili kilka występów ar
tystycznych. Akademia w dniu 23 bm. 
wywołała również duże zainteresowa
nie mieszkańców wsi. Przybyli na nią 
nawet chłopi z okolicznych gromad. W 
drugim dniu pobytu w Bobrówku poli
grafowie pomogli rolnikom w pracach 
żniwnych, (efka)

Wysokie plony
rzepaku i jęczmienia

Ze źródeł urzędowych donoszą, że 
dokonane ostatnio w województwie po
znańskim próbne omłoty rzepaku wy
kazują świetne plony.'W jednym wy
padku omłócono powyżej 30 kwintali 
« 1 ha, zaś i wielu innych powyżej 25 
kwintali. Również próbne omłoty jęcz
mienia ozimbgo dają — wbrew poprze- ~ 
dnim wieściom — wyniki bardzo dobre, 
kształtujące się powyżej 20 kwintali z 
hektara.

Świadczy to, iż rolnictwo wojewódz
twa poznańskiego wysuwa się zdecydo
wanie na przodujące miejsce w kraju.

’ (PU

Cały naród 
odbudowują 

WARSZAWĘ



KRONIKA

POZNAM
TEATRY

Polski — dziś o jo (Iz. 19.30 — „Klub 
kawalerów".

Komedia Muzyczna — dziś o godz. 20. — 
„Skalmierzanki".

KINA
Apollo „Wielka nagroda" o godz. 15.30. 

18 i 20.30; Bałtyk — „Pocałunek na sta. 
dionie" o godz. 17, 19 i 21; Muza — „Pa
ganini" o godz. 15,30, 18 i 20.30; Rialto — 
„Urwis Gawroche" o godz. 14. 16, 18 i 20; 
Warta — Aktualności nr 31 o godz. 10 11, 
12 i 13; „Maria Luiza" o godz. 16, 18 i 20.

DZIEŃ POZNANIA
Na kurs przedegzaminacyjny, jaki 

organizuje ŻAMP dla kandydatów na 
wyższe uczelnie, zgłosiło się 1300 o- 
sób, choć przyjętych może być tylko 
550. W związku z tym ZAMP wyja
śnia, że ukończenie kursu nie jest 
równoznaczne z przyjęciem na wyż
szą uczelnię.

*
W Zakładach H. Cegielskiego za

twierdzona kilka nominacyj z niż
szych stanowisk na wyższe. Dotych
czasowy referent B. Śchmś-dt został 
kierownikiem działu grup hutniczych 
w Wydz. Zaopatrzenia, natomiast kie
rownikiem działu grup pozahutni- 
czych został dotychczasowy referent 
L. Kalemba. Ze spawacza na mistrza 
spawalniczego zaawansował H. Mi
chałek, a inspektorem maszyn został 
1. Kamiński. Szereg awansów za
twierdzono również w PSS. Piekarze: 
Niewiacla i F. Kamiński zostali kie
rownikami piekarń, zaś rzeźnicy: H. 
Paul, H. Skiera i Cz. Masztalerz zo
stali kierownikami sklepów masar
skich. Cz. Nowacki, Z. Frąckowiak, 
F. Otomański i H. Szczepański otrzy
mali stanowiska magazynierów skle
pów masarskich.

Dwóch ludzi utonęło 
w jez/orze 

pod Zaniemyślem
Ostatnie upały spowodowały napływ 

wycieczkowiczów do różnych miejsco
wości letniskowych, a m. in. -do Zanie
myśla, w powiecie średzkim.

Ostatnio bawiła w Zaniemyślu wy
cieczka zorganizowana praez F-mę „Sto
mil" z Poznania, w której brało udział 
kilkaset osób. Zakończyła się ona nie-, 
stety tragicznie dla pracownika tejże 
firmy śp. Leona Zbierskiego z Poznania 
(ul. Marsz Rokossowskiego 187), który 
utopił się w czasie kąpieli. Pomoc oka
zała się spóźniona, a przybyły nie
zwłocznie lekarz stwierdził zgon wsku
tek udaru //erca.

Tego samego dnia około godziny 19 
wMłodzikowie, gmina Zaniemyśl utonął 
w czasie kąpieli robotnik sezonowy z 
majątku Młodzikowo śp. Julian La
skowski, pochodzący z .Kopacza pow. 
Sieradz. Przybyły lekarz dr Raijewski 
z Zaniemyśla stwierdził zgon na udar 
serca, (gr)

Zarządowi Miejskiemu 
w Krotoszynie 

pocf UHiigę 
Słynące ze swych parków i ogrodów 

miasto Krotoszyn posiada bardzo liczny 
drzewostan i niektóre ulice toną w zie
leni, jednak efekty te psuje dużo usu
niętych drzew. Idąc ulicą Staszica od 
Zdunowskiej do Langiewicza na prze
strzeni około 200 m spotkać można je
denaście drzew uschniętych — sucho- 
słojów. Duża ilość drzew uschniętych 
stoi także w pięknym parku miejskim.

Może by Zarząd Miejski pomyślał o 
usunięciu tych rażąco czarnych drzew 
na tle pięknej zieleni i zastąpił je no
wymi sadzonkami.

Mimo istniejącego zakazu rozwiesza 
się jeszcze w różnych punktach miasta 
aiisze na parkanach i kioskach', co — 
pominąwszy nieestetyczny wygląd — 
powoduje niepotrzebne wydatki wła
ścicieli na odnowienie i malowanie od
nośnych obiektów.

Może by Zarząd Miejski pociągnął 
winnych rozklejania afiszów i zanie
czyszczania miasta do odpowiedzialno
ści i zmusił ich do rozklejania afiszów 
na miejscach do tego przeznaczonych 
tj. na słupach reklamowych, (fk)

32 pocztowców 
w biegu kolarskim
W ramach uroczystości z okazji 

Święta Odrodzenia Zw. Zaw. Prac. 
Poczt., i Tel. w Krotoszynie zorganizo
wał „II Bieg Kolarski Pocztowców Po
wiatu Krotoszyńskiego" o puchar prze
chodni. Trasa biegu wynosiła 33 km. 
Start odbył się przed Urzędem Poczto
wym. Organizacja zawodów pod kier, 
p. Gąsiorkiewicza — sprawna. Zawod
nikom towarzyszyli motocykliści Gwar
dii i samochód sanitarny oraz samo
chód RSW „Prasa".

Z liczby 32 zawodników bieg ukoń
czyło 28. Jako pierwszy przybył na 
metę p. Sylwester Gorzelańczyk, listo
nosz wiejpki z Krotoszyna, przebywa
jąc trasę w czasie 1 godz. 15 minut, 
jako drugi w czasie 1 godz. 16 min. 
listonosz wiejski, Józef Lisiak z Borzę- 
ciczek.

Zwycięzcy otrzymali po 1 rowerze i 
dyplomy a p. Gorzelańczyk puchar 
przechodni, (fk)

Dwaj kaci Odolanowa
Jeden zawiśnie na szubienicy, drugi posiedzi 15 lat

W marcu br. wyrokiem Sądu Okrę
gowego w Ostrowie skazani zostali: 
b. zastępca burmistrza m. Odolanowa 
w okresie okupacji Paweł Sośnicki — 
na karę śmierci przez powieszenie i 
Niemiec Fryderyk Aumann — na 15 
lat więzienia.

Sośnicki w okresie od września 1939 
roku do stycznia 1945 roku będąc za
stępcą burmistrza w Odolanowie dzia
łał na szkodę ludności polskiej. Wska
zał on gestapo względnie policji nie
mieckiej około 60 osób narodowości 
polskiej jako podejrzanych pod wzglę
dem politycznym i wrogo nastawio
nych do Niemiec. Na skutek tego do
niesienia nastąpiło aresztowanie i osa
dzenie tych osób w obozach koncen-

Młodocianym letnikom w Górznie

brakuje tylko ptasiego mleka
— Czy chcecie jechać do domu?
Odpowiedziało mi gromkie „nie". Okrzyk odbił się o ścianę pobliskie

go lasu i powrócił nad jezioro. Chłopcy wyszli właśnie z wody, by poba
wić się na łące. „Bractwo" opalone na czekoladowy kolor, tylko w krót
kich spodenkach, o buziach okrągłych i uśmiechniętych. Dowiedziawszy 
się, że przyjechał ktoś z Poznania, otoczyli gromadę przybyszów, prześci
gając się w odpowiedziach na rzucane pytania.

Najmłodszy uczestnik kolonii dla 
dzieci b. więźniów politycznych w Górz
nie pod Lesznem — 8-letni Józio 2eber- 
skj z Poznania (Chociszewskiego 45, m 
5), czuje się tu doskonale i chociaż 
najmniejszy z wszystkich — dotrzymu
je innym kolegom kioku w najróżniej
szych grach i zabdwach.

— Tutaj lepiej niż w domu! — po
wiada Geniu Siemiątkowski, który cho
ciaż ma dopiero 11 lat, co roku przy
jeżdża do Górzna na kolonie.

•— A do domu listy piszecie?
Geniu napisał tylko dwie pocztówki, 

za to np. taki Jacek Kasprzak z Gniez
na w ciągu 4 tygodni trwania kolonii 
zdążył wysłać' do rodziny 18 listów! 
Jacek znany też jest z tego, że umie 

Dzieci polskie z Francji 
przybyły na kolonie letnie do Wolsztyna

W dniu 26 bm. w godzinach rannych 
przybyły do Wolsztyna dzieci polskie 
z Francji, aby spędzić na ojczystej zie
mi wakacje letnie.

Krótko przed nadejściem pociągu 
wiozącego dzieci przybyli na dworzec 
przedstawiciele władz i urzędów oraz 
delegacje organizacyj społecznych. Ce
lem powitania rodaczek przybyły także 
dzieci przebywające już na kolonii w 
Wolsztynie, a mające towarzyszyć 
przez okres pobytu dzieciom z Francji. 
Wzruszającym momentem było powita
nie dzieci, które z miejsca zawiązały 
między sobą nić serdecznej przyjaźni.

W imieniu władz powitał dzieci na 
dworcu p. starosta Zygmaniak oraz

tracyjnych. Z liczby tej około 48 osób 
zostało zamordowanych.

Wspólnie z Aumannem . sporządzili 
oni listę Polaków przeznaczonych do 
obozów koncentracyjnych, aresztowali 
i przekazali ich w ręce gestapo lub po
licji oraz wskazali Polaków do wysie
dlenia. Poza tym w brutalny i bez
względny sposób znęcali się nad lud
nością polską, bili ludzi do nieprzytom
ności, wysyłali do ciężkich prac kobie
ty ciężarne, przeprowadzali rewizje u 
mieszkańców oraz przywłaszczali sobie 
mienie ruchome po wysiedlonych.

Od wyroku tego skazani wnieśli ka
sację do Sądu Najwyższego, który na 
sesji wyjazdowej w Poznaniu skargę 
kasacyjną oddalił, a tym samym wy
rok Sądu Okręgowego w Ostrowie, za
twierdził. (lc)

ładnie deklamować z pamięci całe roz
działy książek. Zaraz na poczekaniu za
recytował nam fragment opowieści o 
Tarzanie.

Dwaj inni malcy wygłosili ładne 
wiersze. Widać, że nawet wśród zabaw 
i zajęć kolonijnych chłopcy nie zapo
minają o nauce i lekturze. Jak się do
wiadujemy, „wystąpili" oni również w 
imprezie urządzonej w ub. niedzielę z 
okazji Święta Odrodzenia. Uroczystość 
odbyła się z udziałem rodziców przyby
łych z Poznania oraz miejscowej lud
ności. Po przemówieniu wiceprezesa 
Zarządu Okr. Zw. b. Więźniów Politycz
nych p. Jagielskiego nastąpiły dekla
macje,. śpiewy, występy taneczne, we
sołe monologi itd. W tym też dniu 

ins,p. szkolny p. Wajnor. W Imieniu 
dzieci polskich z Francji odpowiadała 
na powitanie najstarsza wśród nich 
Zofia Lehmannówna. Entuzjastycznie 
wypadl przemarsz dzieci przez miasto 
z orkiestrą Wlkp. Zakł. Przem. Drzewn. 
na czele przy udziale licznych rzesz spo
łeczeństwa. Na progu Domu Dziecka 
przy parku miejskim powitał miłych 
gości z Francji Chlebem i solą bur* 
mistrz miasta p. Dratwiński. Okolicz
nościowe przemówienie w imieniu spo
łeczeństwa wygłosił II sekr. PZPR Go- 
gulski. Po wzajemnym powitaniu dzie
ci, które przez usta Liliany Kubiaków- 
ny 1 Ewy Łazowskiej wypowiedziały 
swe uczucia radości, wspólnie spożyte 
śniadanie zakończyło część oficjalną.

Zmęczone długotrwałą podróżą dzieci 
z Francji udały się na spoczynek, aby 
w następnych dniach zażywać wcza
sów. Ogółem przybyło z Francji 55 
dzieci. Towarzyszy im nauczycielka p. 
Elżbieta Jakubiak, Przebywa ona po 
raz pierwszy w Polsce. Urodziła się we 
Francji, lecz doskonale włada językiem 
polskim. Kierownikiem kolonii jest p. 
Goryniak z Leszna, (trz)

Czytajcie
i rozpowszechniajcie

„&tos

Wielkopolski “ 

dzieci z kolonii ofiarowały dzieciom i 
miejscowej szkoły odbiornik radiowy. 
(Wręczenia odbiornika dokonał naj
młodszy członek Zw. b. Więźniów 13-le- 
tni Ryszard Ampuła, uczeń III Szkoły 
Podstawowej na Sródce, który w 7 roku 
życia dostał eię do obozu w Oświęci
miu).

Czegóż może brakować 129 dzieciom 
,na kolonii w Górznie? Kiedy się patrzy 
na wesołe gromadki hasające po parku 
lub lesie, kiedy się widzi opalonych 
malców w orzeźwiającej kąpieli w je
ziorze, kiedy się słyszy ich zawsze we
sołe i radosne okrzyki — trudno przy
puszczać, by się tu źle czuli. Mieszka
ją w dawnym pałacu, należącym kiedyś 
do obszarnika niemieckiego Muellera. 
x Pokoje nie są urządzone komfortowo, 
ale za to czysto i schludnie. W razie 
niepogody dzieciaki bawią się w świet

Już przy porannym apelu na dziedzińcu 
dzieci cieszą się na n°wy dzień pełen przy

jemności i rozrywek

licy. Jedzenia dostają tyle, ile kto za
pragnie. Rano mleko i bułki z masłem 
lub zacierka, od czasu do czasu kakao. 
Obiad przeważnie z trzech dań, cztery 
razy w tygodniu — mięso. Na podwie
czorek — bułki, chleb lub (w niedziele) 
placek. Niektóre słabsze otrzymują do
datkowe wzmacniające pożywienie. 
Wartość pożywienia wynosi przeciętnie 
3200—3300 kaloryj dziennie. Nic więc 
dziwnego, że każdy 'niemal z malców 
przybrał już na wadze.

Podzieleni na grupy, spędzarą dzień 
pod opieką sześciu wychowawców, ab
solwentów Liceum Pedagogicznego. Nad 
zdrowiem małych letników czuwają 
wykwalifikowane trzy higienistki. Kie
rownikiem kolonii jest nauczyciel miej
scowej szkoły p. Kałuża, a opiekunem 
z ramienia PZbWP ref. Opieki Społecz
nej p. Goćwiński.

W tych dniach kończy się turnus lip
cowy. Dzieci wypoczęte i pełne życia, 
wrócą do domów, by ustąpić miejsca 
innym kolegom. Alena pewno długo za
chowają w pamięci radosne dni swego 
pobytu w Górznie, gdzie zaznały wielu 
przyjemności, ciesząc się słońcem, po
wietrzem i beztroską chłopięcych lat 

J. M.

Instytucja państwowa zaangażuje
1. głównego księgowego
2. kierownika działu inwestycyjnego,
3. kierownika zaopatrzenia i zbytu,
4. starszego księgowego,
5. Inżyniera mechanika,
6. inżyniera chłodnika,
7. inżyniera elektryka,
8. inżyniera budowlanego,
9. 3 maszynistki.
Oferty należy kierować do „Głosu Wielko

polskiego" pod nr 7a--16.

Pokoiku dla siebie i dziecka 
w zamian pracy domowej — 
ewtl pracy jako gosposia. — 
Oferty Glos Wlkp. nr 9192.
Ogrodnik żonaty, lat 32f prak
tyki 12 (warzywnictwo, kwia
ciarstwo. szkółkarstwo, sadow
nictwo winiarstwo). Oferty 
Glos Wlkp. nr 9237.

Nauka

Lekarskie
Mgr Kuntzówna. specjalistka 
pielęgnacji cery, włosów. Sło
wackiego 34 m. 4 tel. 94-34 
od 10—13 i 15—17, Indywi
dualne stosowanie własnych 
kosmetyków. 7a-136

Wolne posady
Cholewkarz na samodzielną 
pracę zaraz. Pracownia obu
wia Madalińskiegol 1___ 9232
Fryzjerów 2 dzielnych. 1 dam- 
sko-męskiego. Sikorskiego 41, 
Wilda.________________ 9220
Dwóch młodszych czeladników 
piekarskich przyjmę zaraz. — 
Zgłoszenia pisemne: J. Mor- 
gala. Mikołów (G. Si). ulica 
Lompy, piekarnia. 7a-217

Kilku pomocników na galante
rię skórzaną potrzebujemy za- 
raz. Of. Głos W1 kp. nr 9225L_ 
Uczeń z dobrej rodziny do za
wodu cholewkarskiego Scza- 
nieckiej 1. m. 16._____ 9224
Czeladniczka i spodniarka. do
bra siła potrzebne. Adres 
wskaże Głos Wlkp nr 9228.
Starsza zaufana, przychodnia, 
do dziecka. Poznań Soiacz, 
Wiece 4, m. 5. od 15. 9238

Szuka posady
Gospodyni starsza wykwalifi
kowana. przyjmie posadę u 
samotnej osoby. Oferty Glos 
Wielkopolski nr 9161._______
Gosposia przychodnia, samo
dzielna, poszukuje pracy — 
Oferty Gros Wlkp. nr 9230.

Handlowe Kursy Półroczne roz 
poczynamy 1 sierpnia Kursy 
Handlowe Smólskiego Wa- 
wrzypiaka 33_________ 64061
Kursy pisania na maszynie 
Ślepą metodą. Piotr Pieprzycki, 
Poznań al Marcinkowskiego 
26 Jel. 23-62. Dla zamieisco. 
wych kursy listowne___ P4074
Koedukacyjne Kursy Maszyno 
pisania metoda dziesieciopal- 
cową Ratajczaka 36 Tele
fon 504-70 ______ p4I21
Szkoła Przysposobienia Han 
dlowego I stopnia uprawnie
nia szkfl? państwowych M 
Skrzypczak Poznań o! Wol
ności 2. przyimuie zapisy do 
Roczne! Szkoły Przysposobię 
nia Handlowego półrocznych 
kursów handlowych 3 mieś, 
kursu księgowości stenografii 
i maszynopisma, 7a-138flMKuttuA • AJBuflh 
Sztandary 

i'»ramenfa kołcietne 
wykonu)* l reperuje

ST. JAKUBCZAK
PoinańChwiałkowskiego19 
(dawn. szwajcarska) p4103

Sprzedaże
Materace wyścielane wykonufe
Rekorda ul Kurzanoga (bocz
na Ratuszowej) 04071

B~OGŁOS2ENIA DROBNE B
Bufet jadalniany. Kraszewskie
go 28, stolarnia._______ 9225
Adapter szafkowy, uniwersal
ny. płytami, bąkowa 20. m. 9.

9236
Domek ogrodem, wolnym mie
szkaniem. okazyjnie natych
miast sprzedam. Cena 1400000. 
Pośrednicy wykluczeni. Adres 
wskaże Glos Wlkp. nr 9211,
Sypialnię. 35 000 (12 części). 
Grochowe fcąki 6. Dietl. Zrze
szenie Fermentacyjne. 9—11

9212

5 ciągników
z przyczepami oraz

3 ciężarówki
pełnosprawne 

sprzedamy 
okazyjnie, natychmiast 

F-ma MailnowsM 
SŁUPSK 

Plac Zwycięstwa 4/5 
płS4a

Konie na rzeź kupuję. Odbiór 
samochodem. Zgoła Poznań. 
Masztalarska 8. telefon 20 20. 
 64138 
Maszyny do pisania liczenia 
< powielania kupuje skła-d ma- 
szyn. Mielżyńskiego 18. p4378 
Konie na rzeź kupuję. Stani
sław Gałkowski. Poznań Zam
kowa 7 tel 31-55. 7a-149
P. Z. G. S. „Samopomoc Chłop
ska" Krosno Odrz. poszukuje 
natychmiastowa dostawa wa<u 
korbowedowego do samochodu 
marki „Berlet", roczn. 1936 

7a-2I8

Pokój kuchnią, wyłączone — 
zwrot remontu. Oferty Glos 
Wielkopolski nr 9208.______
Mieszkania: 4-pokojowe. 3-pn. 
kojowe .parter. 3-pokojowe II 
piętro 1-poko.iowe IV piętro. 
Zwrot remontu. Matejki 6.

9069

Szuka lokalu

Zamiana
Pokój wyłączony światłem 
wodą gazem i piwnicą, przy 
Parku Wilsona zamienię na 
większe Poznaniu lub okolicy. 
Oferty Glos Wlkp nr <1591.__
Dwtiflokojowe, słoneczne, śród
mieście na pokói kuchnia — 
Oferty Glos Wlkp. nr 9221,
Zamienię pokój kuchnią ume
blowane. Szczecinie na miesz
kanie Poznaniu. Oferty: Kurier 
Szczeciński pod 74'P. 7b 105

Redakcja: Poznąń, ul. Działyńskich 10. Telefony: 
redaktor naczelny 52909, zast, red. nacz. 50231, 
sekr. redakcji 50-662. dział miejski 50-232, nocny 
50-234 1 64-72.
Redaktor naczelny: Jan Zaglerskl.
Administracja (prenumerata) Poznań, ul. Marsz. 
Rokossowskiego 16. tel. 6972. Konto PKO Po
znań V-4499.
Biuro ogłoszeń: Poznań, ul. Wyspiańskiego 10 
I ptr.. tel. 64-75 i 62-70. Konto PKO Poznań 4499. 
Wydawca: Spółdz. Wydawn.-Ośw. „Czytel
nik" Delegatura w Poznaniu, ut Wyspiańskie
go 10 tel 62-70.

Tabletkarkę oraz maszynę do 
krojenia ziół sprzedam. — So
szyński bódź Śródmiejska 22.

_7b-102 
Parcele, wille domki. gospo
darstwa. sprzedaje Juska. Ro
kossowskiego 20 kawiarnia. 
____________________P4535 

Owczarki alzackie z rodowo
dami sprzedaje ..Dolina Księ
życa" Pyskowice, Górny Śląsk.

k781

Pieniądz
PrzYiW wspólnika gotówką 
750 0Ó0. Egzystencja zapew
niona, przedsiębiorstwo prze
mysłowe Oferty: PAR Rataj
czak a 7 dla 7.543. p4512
Właścicielka nieruchomości i 
gotówki, samotna, lat 50, 
przystąpi czynnie do spółki 
do rentownego przedsiębior
stwa. Of. Głos Wlkp. nr 9226.

Poszukuję 2 pokoi przynależ- 
nościami Czynsz z góry za 
2 lata. Wiadomość: Rokos
sowskiego 187. m. 2. tel. 70-03. 
_____________________ 9156 
Słudent poszukuje skromnego 
pokoju. Of. GL Wlkp. nr 9206.
Poszukuję 2 mieszkań, wyłą
czonych sąsiadujących 2—3- 
pokojowych z wygodami Adr, 
wskaże Glos Wlkp. Rokossow 
skiego 16. nr 1234. F1333
Pan poszukuje pokoju umeblo- 
wanego. Oferty: PAR, Rataj
czaka 7. dla 7.512. p4488
1—2 pokoi kuchnią zaraz. — 
Zwrot remontu. Oferty Glos 
Wielkopolski nr 9233.
Pan poszukuje umeblowanego 
pokoju. Oferty Głos Wielko- 
polski nr 9188.____________
Rodzeństwo (studenci) szuka 
pokoju Oferty Glos Wielko- 
p o ls k i_n r__9 218.____________
Poszukuję 3 pokoi kuchnią, 
łazienką Zwrot kosztów re
montu Tel. 31-31 lub 95-37 

9219

Zguby

Kupna Wolne lokale

Tłoczono: Wielkopolskie Zakłady Graficzne 
Przedsiębiorstwo Państwowe Wyodrębnione 
Zakład Główny w Poznaniu K—849

Szczotki, ceraty chodniki ko
ce dywany liny. Pertek Kra 
szewsk i eg o 17._______ 7ad39
Tapczany higieniczne. 1—2- 
osob.. wykonanie solidne. Sto
larnia. Wrocławską 13. 9209
Maszynę łańcuszkową do wy. 
robu materaców sprzedam. — 
Oferty: PAR. Ratajczaka 7, 
dla 7,542. p4511

Konie na rzeź kupulę Odbiór 
samochodem Nowak Poznań 
Daszyńskiego 26 telef 21-10 
21J1_____ .____ ______0413!
Parcele, domki wille, także 
prowincji. Juska. Rokossow. 
skiego 20 kawiarnia. p4.534
Maszyn biurowych — kupno i 
sprzedaż naprawa Piotr Pic 
przycjd aleje Marcinkowskie 
go 28 skład naprzeciw pocą > 
ty. Telefon 23-62. P4072 1

Puszczykówko, pokój czas let
ni Zgłoszenia. Sienkiewicza 
nr 10_m. 8. _ FI 340
Pokój umeblowany oddam pa- 
nom, Of. Glos Wlkp. njr_92_14.
Mieszkanie komfortowe 3 po 
koję kuchnią nowowybudowa- 
ne. Skin od śródmieścia, dziel- 
nica letniskowa za zwrotem 
kosztów malarskich. Dzierżą 
wa miesięczna. Informacje: 
Kossaka 15. m. 1. 9217

Zgubiono kartę rejestracyjną 
FKU Nowy Tomyśl na nazwi
sko Eugeniusz Kwaczyński.
_____________________9213
Zgubiłem dowód PKP nr 34333. 
Jan Grobarek._________ 9215
Zgubiono dokumenty osobiste 
i służbowe na nazwisko Hele
na Zwolińska. 9229

Różne
Warsztat naprawy maszyn biu
rowych Rohowski i Ska Miel- 
żvńskiego 18 tel 43-25 
________ 04379
Przewozy samochodami załat
wiamy. Telefon 65-28 F1320

ISZTANDABYI
EFARAMEKTA kościelnej 
= wykonuje najstarsza fachowa firma

■ K. KEDZIERSKAB
4 Poznań
Ogrodowe: 11
Teł. 98-63 - Rok zo< im
Nagrodzona na PWK

O4107

Leiniskn-Uzdrowiska
Szwajcaria Kaszubska lasy, je
ziora. pokój, obfitym pierwszo
rzędnym utrzymaniem — 500 
dziennie. Dembińska, Sycowa. 
Kościerzyna. 7a-213

GÓry, lasy, woda." pokoje wy 
najmę. Tomickiego 1. Zieliń
ska. 9234

Dnia 27 lipca 1949 zmarła w Bogu, opatrzona 
Sakramentami św., moja ukochana żona, na
sza najlepsza matka, teściowa i babcia śp.

z Jankowskich 

PetroneBa Stalińska
przeżywszy lat 78.

1 Msza św. żałobna zostanie odprawiona w so
botę. 30 bm., o godz. 7 w kościele parafialnym 
w Luboniu. Pogrzeb odbędzie się tegoż dnia 
o godz. 10,30 w Pozńianiu z kaplicy cmentarza 
na Górczynie. w cjężkim smutku pogrążeni 

mąż, dzieci i wnuki 
Luboń, Poznań, Orzegów. 9216

.j.
■ Dnia 26 lipca 1949 zasnęła w Bogu opatrzona 
Sakramentami św., moja najdroższa żona, naj
ukochańsza matka, teściowa, bratowa i ba
bcia, śp, pnlewskicli

Anna Urbańska
przeżywszy lat 70.

Pogrzeb odbędzie się w sobotę, 30 bm. o go
dzinie 10,50 z kaplicy cmentarnej na Górczynie.

W ciężkim smutku pogrążeni 
ruąż, córka, syn, zięć, synowa i wnuki 

Gdynia, Poznań,
ul. Listopadowa 13 m. 1._________ 9239
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Więc do lasu pobiegł 1 tam 
Drzewo ściął wraz z sercem!

Amant w Dziubie zakochany 
Serce swe na drzewie wyciął

Lecz nazajutrz — awantura! 
Jak to często bywa w tyciu.

Słyszy amant słowa ostre, 
Cięte, złe, szydercze...

S

W

KRAINA TURYSTÓW
Śnieżne szczyty i gaje eukaliptusowe

Cóż to za cudaczne drzewo! Ani śla
du gałązek, ani liści! Tylko drąg i na 
czubku — miotełka. Można by z tego 
zrobić wspaniałą miotłę. Ale cóż, kiedy 
za wysoka. Trudno byłoby znaleźć dom, 
w którym by się zmieściła... — mówi, 
oglądając z zaciekawieniem nowozelan. 
dzką dracenę, jeden’ ze zwiedzających 
ogród botaniczny W Suchumi, na wy
brzeżu Morza Czarnego — ogród, bę
dący cudownym zbiorem roślinności 
podzwrotnikowej całego świata.

W tym słonecznym kraju spotyka się 
na każdym kroku fakty, wywołujące 
radość i zdziwienie.

wielojęzy- 
paplanina, 
radosnych 

. rozlegają 
na którym

Na drugim 
tańce. W

Pana Michała obudziły w nocy Ja
kieś szmery. Wszedł więc do przyległe
go pokoju i zastał tam włamywacza.

— Co pan tu robi?
— Szukam pieniędzy.
— Świetna myśl! Poszukamy razeml

* * *
Mały Jasio dostał w skórę od swej 

babci.
— Bardzo cię bolało? —- pyta go po

tem mamusia.
— Wcale.
— To dlaczego płakałeś?
— Nte chciałem robić zmitwieni* 

biednej staruszce, (bp)

1/ omisja Sportowa PZKol. ustaliła 
skład narodowej drużyny na 

wyścig dookoła Polski, który przed
stawia się następująco:

Napierała (kapitan zespołu), Kapiak,
— Tatusiu, ile podróży dookoła 

świata odbył Cook?
— Trzy.
— A w której zginą/?

-♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦o

do

Kaukaz jest ulubionym miejscem wy
cieczek dla turystów którzy zjeżdżają 
tu ze wszystkich krańców Związku Ra
dzieckiego. Oprócz wybrzeża Morza 
Czarnego zwykła trasa turystyczna bie
gnie również po Zakaukaziu, poczyna
jąc od miasta nafty — Baku — poprzez 
stołicę Gruzji — Tbilisi i miasto ro

dzinne Stalina 
Gori, aż
przylądka Zie
lonego w po
bliżu 
Należy 
wspomnieć 
dwu 
łych 
k&ch 
wąwozy kauka
skie, otoczone 

najwyższymi 
górami w Eu

ropie. A więc pierwsza—to wycieczka 
szosą, łączącą północny Kaukaz z Za
kaukaziem. Turyści przebywają czę
ściowo autobusami, częściowo pieszo 
drogą od Dzaudzikau aż do Tbilisi. 
Droga wiedzie wzdłuż brzegów pienią
cego się burzliwie Tereku poprzez wą
wóz Dariala i Most Diabelski u podnó
ża Kazbeku, Następnie poprzez wąwóz 
Krzyżowy turyści wjeżdżają w malow
niczą, zieloną dolinę rzeki Aragwy, do
pływu Kury. Czarujące te miejscowo
ści opiewa Puszkin, który przejeżdżał 
tędy w drodze z Tbilisi do Erzerumu.

Druga trasa, jeszcze trudniejsza, za 
której przebycie turystyczny związek 
sportowy przyznaje odznakę alpinisty, 
biegnie wzdłuż szosy suchumskiej, od 
uzdrowiska górskiego Teberda na pół
nocnym Kaukazie. Turyści wspinają się 
grupami po 15—20 osób po górskiej 
ścieżynce, gdzie w czasie najbardziej 
upalnego lata zdarzają się często za
wieje śnieżne. . Czeka ich nocleg wśród 
skat i lodowców w schroniskach tury
stycznych, następnie zaś schodzą po 
stromych zboczach ku wybrzeżom Mo
rza Czarnego do Suchumi, gdzie szukać 
będą ochrony od palącego słońca w cie
niu palm i drzew eukaliptusowych, ob
serwować małpy pluskające się w chlo. 
dnych strumieniach na terenie rezerwa
tu suchomskiego, W rezerwacie tym 
małpy całkowicie się zaaklimatyzowały.

Suchumi to centrum radzieckiej stre
fy podzwrotnikowej. Otoczone gajami 
cytryn i pomarańcz w dni letnie roz
tacza ono wkoło balsamiczną woń ma
gnolii, oleandrów i róż, zdobiących je
go wiecznie zielone ulice, bulwary i sa.

Batumi, 
też 

o 
wspania- 
wyciecz* 
poprzez

dy. W Suchumi 
krzyżują się dwie 
trasy, turystyczne 
wysokogórska i 
nadbrzeżna. Dlate
go też zwykle roi 
się tu od tury
stów.

...Wesoły śmiech 
wesoła 
czna, 
dźwięki 
pieśni

się z jednego z tarasów, 
usadowiła się młodzież, 
tarasie zorganizowano 
oczach ćmi się od białych ubrań
podzwrotnikowych, w których paradują 
mężczyźni, od różnobarwnych "sarafa- 
nów” ludowych, od ślicznych toalet le
tnich. Baza turystyczna w Suchumi 
mieści się w jednym z najpiękniejszych 
domów miasta. Z ganku przed domem 
zbudowanym w stylu maurytańskim, z 
wysokich wielopiętrowych tarasów o- 
twiera się piękny widok na iskrzące się 
srebrnym blaskiem morze i na zatokę 
suchumską.

Z autobusu wyskakują wiotkie, sma
głe, czarnookie dziewczęta1, o ruchach 
gazel. Towarzyszą im wysmukli mło
dzieńcy, To wycieczka studentów or
miańskich z Uniwersytetu Jerewińskie- 
go im. Motetowa. Studiują oni biolo
gię i obecnie odbywają kolejno prakLy- 
kę z dziedziny botaniki, podróżując po 
czarnomorskiej strefie podzwrotniko
wej.

...Zza gór ukazał się księżyc. Przepię. 
kne miasto — ogród Suchumi płonie ty- 
siącami jaskrawych świateł. Turyści 
wracają ze spacerów nad brzegiem mo
rza z kin i parków miasta... (A.D.)

Szkot bawi u kogoś w gościnie- Ba
wi już trzy tygodnie. Gospodarz chciał- 
by go delikatnie przynaglić do powro
tu.

— Czy nie uważasz — mówi — że 
twoje dzieci będą bardzo za tobą tę
skniły?

— Rzeczywiście — odpowiada Szkot 
— zaraz do nich napiszę. żeby mnie 
przyjechały odwiedzić, (bp)

4AAAAAAAAAAAA AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

— Jaka jest dziś pogoda?
— Nie wiem, taka mgła, że 

nie widać...
nic

Czy zmyć panu głowę?
Dziękuję. Wrócę dziś późno 

do domu, to zajmie się tym moja 
żona.

Wrzesiński, Nowoczck, Wójcik, Rzeź- 
nicki, Sałyga Wyględa; rezerwowi — 
Czyż, Leśkiewicz, Gabrych i Siemiński.

Zawodnicy polscy wyjechali w tym 
składzie na obóz kondycyjno-przygoto- 
wawczy, urządzony przez GUKF 
i PZKol. w Szczecinie. Według infor
macji kpt. Wisznickiego, trenera dru
żyny, w składzie mogą zajść minimal
ne zmiany.

FSGT przysyła 
do Polski najsil
niejszą reprezenta
cję. Tylko trzech 
ze znanych w Pol
sce kolarzy z wy
ścigu Praga—War
szawa: Garnier,
Herbulot i Riegert 
zdołało przebrnąć
przez eliminację, resztę ekipy tworzą: 
David, Alix, Serra, Maetri i Lemay. 
Rezerwowymi są: Brunei i Baąuet.

Kierownikiem drużyny francuskiej 
jest p. Deschamps — sekretarz gene
ralny FSGT.

Na czele drużyny szwajcarskiej przy- 
jedzie mistrz robotniczy Szwajcarii 
w r. 1949 — Gehri, dalej wicemistrz 
Therouloz oraz Punchaud, Rochat. Ca- 
steli ano. Nazwiska pozostałych trzech 
zawodników podane zostaną po ukoń
czeniu eliminacji.

Anglicy także nadesłali nazwiska 5 
kolarzy, trzech dalszych przyślą w naj
bliższym czasie. Skład repr. robotni
czej Anglii wygląda następująco: Ciar
kę, Bloomfield, Parker, Philip i Saun- 
ders.

C. O. S. (naczelna władza sportu CSR) 
zgłosiła tylko 6 zawodników; Vaver- 
ka I, Hanus, Puklicky, Vaverka II, 
Sramek i Pavlas,

IV a stadionie moskiewskiego „Dy- 
namo“ zakończono międzynaro

dowe zhwody lekkoatletyczne ZSRR— 
CSR, które przyniosły zwycięstwo za
wodnikom radziec
kim 194:119 pkt. 
Na zawodach tych 
ustalono 6 nowych 
rekordów ZSRR 
i 4 rekordy Cze
chosłowacji. Naj
ciekawszą konku
rencją w drugim dniu zawodów był 
bieg na 5000 m, w którym Popow i Ka- 
zancow zmierzyli się z najlepszym dłu
godystansowcem świata Zatopkiem, 
Zwyciężył Zatopek w czasie 14:29,0, 
przed Kazancewem, który czasem 
14:30,0 ustanowił nowy rekord ZSRR na 
tym dystansie. Trzecie miejsce zajął 
Popow w czasie również lepszym od 
dawnego rekordu.

W rzucie oszczepem zawodniczka ra
dziecka Smirnicka uzyskała wynik, 
przewyższający oficjalny rekord świa
ta — 49,59 m.

Dalsze rekordy radzieckie uzyskano 
w konkurencjach: bieg 400 m p. pł. — 
Łuniew w czasie 53,2 sek. (w biegu 
tym Tosnar (CSR) ustalił rekord Cze
chosłowacji wynikiem 54,1 sek.), rzut 
młotem — Kanaki 56.15 m.

W skoku wzwyż mężczyzn Sudoren- 
ko (ZSRR) przekroczył wysokość 1,95 
m. W biegu na 200 m doszło do emocjo
nującego pojedynku między Horcicem 
(CSR) i KarakułoWem. Zwyciężył Ka
rakułów w czasie 21,7 sek.

się w Pozna
na zamknię- 

obwodzie

NOWELKA KONKURSOWA (8)

KIOSK I RECE
OGŁA SIĘ IM NAPATRZEĆ DO 
WOLI. Były smukłe, o długich 

palcach jakby stworzone do pieszczo
ty, do zanurzenia eię w złotych wło
sach, do serdecznego uścisku. Były 
też grube krótkie o zaniedbanych 
paznokciach, ręce — prymitywy, do 
których rzeźbiarz po rzuconym na
prędce projekcie nie chce powrócić. 
Te zgarniały papierosy i pieniądze 
niezgrabnie, śmiesznie.

Wśród rąk jakie codziennie Jadwi
ga obserwowała zza okienka kiosku 
trafiały się ręce włochate o palcach 
drapieżnie zbiegających się do wew
nątrz. Ręce chciwców. Niespokojne, 
nerwowe, zdawały się po sobie zo« 
stawiać ślady. Nie dobrze było koń* 
czyć pracę nie doczekawszy się in* 
nych.

On miał najpiękniejsze ręce. Pierw
szy raz gdy je ujrzała serce zabiło 
jej niespokojnie. Były opalone, twar
de zapewne w dotknięciu i chociaż 
często widziała na nich ślad oliwy, 
to jednak ręce te wydały się jej naj* 
piękniejsze. Te ręce należały do mło* 
dego mechanika o jasnych, bujnych 
włosach. Właściciel tych rąk miał 
wiele innych uroków: oczy niebie
skie, U6ta o miłym uśmiechu, w któ
rym odsłaniał zdrowe, białe zęby. 
Pracował w pobliskich zakładach po 
drugiej stronie ulicy i Jadwiga z nie
pokojem czekała godziny czwartej, 
kiedy otworzy się furtka i wśród gro
mady w kombinezonach zobaczy zna
ną sylwetkę. Przebiegał szybko jez
dnię i oto dla 
uroku, ciasny 
niejszy.

Początkowo 
zapewne się śpieszył, a ona nie mo
gła się im napatrzeć. Mogła przecież 
dłużej wybierać papierosy lub wyda
wać resztę lecz — gdyby się zniecier*

Jadwigi świat nabierał 
kiosk stawał się pięk-

ręce umykały szybko,

tlustr. AL. KRAKOWSKI

4 
pliwił i więcej nie przyszedł? Z ża
lem więc rozstawała się ze zjawi* 
skiem rąk, w których, zdawało się jej, 
drga jeszcze rytm poruszanej maszy* 
ny w olbrzymiej hali fabrycznej. Wi- 
działa je jak silnym uchwytem panują 
nad każdym drżeniem kół i trybów' wiał ją swoim miłym głosem starając 
i jak on podrzuca głowę, by zrzucić z 
czoła garść jasnych włosów. Jego nie
bieskie oczy zdawały się mówić: 
Patrz, J^fwigo jak silne 1 umiejętne 
są 
la,

do kiosku, żeby zastąpić ojca — in
walidę. Żeby tylko zdążyć,na czas 
wyjścia z fabryki. Żeby zobaczyć jego 
ręce. Zamienili już ze sobą kilka 
słów. Były to słowa obojętne, lecz nie 
dotyczyły tylko papierosów. Pozdra»

moje ńęce Ach, takie ręce, myślą- 
potrafiłyby kierować życiem

jego ulubione papierosy,Znała już 
starała się mieć je zawsze w zapasie, 
żeby tylko dla tych rąk starczyło. Po
czątkowo brał całe pudełko, później 
kilka sztuk — zdarzało się (przy koń
cu miesiąca), że dwa lub trzy tylko. 
Uśmiechał się wtedy bezradnie, jak
by chciał się tłumaczyć. Zgadywała 
przyczynę: to były jego dni „chude’. 
Chętnie udzieliłaby mu kredytu — 
lecz uczynić tego nie mogła w oba
wie, żeby nie spłoszyć szczęścia. Tak 
— była szczęśliwą. Wracając ze 
szkoły szybko zjadała obiad i biegła

się ją dojrzeć w małym okienku, 
uśmiechał się...

I tak minął rok.
Jadwiga ukończyła szkołę zawodo

wą, od jesieni będzie pracowała w 
wielkim magazynie spółdzielczym. Cie
szy się z tego, a jednocześnie tak 
bardzo jej smutno,’że nie zobaczy je
go rąk mocnych, opalonych ze ślada
mi oliwy na palcach.

Pewnego dnia, w lipcu, ujrzała je
go ręce o niezwykłej porźe: przed 
południem. Przy nim stała młoda ko
bieta, ubrana starannie i mówiła mu: 
Kaziku. — Spiesz eię, Kaziku, bo nie 
zdążymy na pociąg.

Odeszli oboje trzymając się pod rę
kę. Jadwiga siedziała smutna w głę
bi małego, ciasnego kiosku. Świat 
wydał się jej smutny. To była zdrada 
rąk opalonych, mocnych, których 
słuchała maszyna. Zamyślona nie za
uważyła ich gdy zjawiły się znowu.

— Niech się pani nie śmieje ze 
mnie, ale wróciłem, aby u pani kupić 
dla siostry cukierków. Wyjeżdżamy 
na urlop i... ja się tak przyzwycza
iłem do pani kiosku, że... wróciłem... 
Siostra będzie się gniewała, ale... tru
dno... Do widzenia!

* • *
— Czemuś taka uradowana? — 

sPytał ją ojciec, kiedy po zamknięciu 
kiosku wróciła do domu.

— Ach, tatusiu, jakże się cieszę, że 
będę pracować, i że... będę miała kie
dyś urlop! — zawołała ściskając oj
ca czule.

[Va zlecenie Polskiego Związku Mo
tocyklowego, Motoklub „Gwar

dia" Poznań organizuje w niedzielę, 
dnia 7 sierpnia, międzynarodowe wy
ścigi motocyklowe 
o „Grand Prix 
Polski" na rok 
1949. Wyścigi od
będą 
niu 
tym
dróg: A. Przyby
szewskiego, ul. Dą
browskiego, Al.
Polska, Al. Bułgarska, ul. Grunwaldz
ka — przy czym start i meta będzie 
przy Al. Przybyszewskiego. Długość 
trasy wynosi 20 okrążeń (1 okrążenie 
7985 m). Zgłoszone do wyścigu moto
cykle zostały podzielone na klasy: 
A — do 250 ccm, B 
C — ponad 350 ccm.

Odbiór motocykli 
techniczną nastąpi w 
w którym to dniu od godz. 
odbędzie się pierwszy trening. Termin 
nadsyłania zgłoszeń został przedłużony 
do dnia 1. 8. br. Ponadto organizatorzy 
komunikują, że zawodnicy otrzymają 
na miejscu 72 oktanowe paliwo.

— do

przez 
dniu 6

350 ccm,

komisję 
sierpnia, 

17 do 20

W/ drugim meczu, rozegranym na 
” terenie Czechosłowacji, zwycię- 

żyły krakowskie „Orlęta" w wysokim 
stosunku „Sokół-Dynamo" w Palnsku 
9:2 (3:2).

Bramki dla drużyny krakowskiej 
zdobyli: Rożankowski 4, Radoń 3, Ko- 
łasa i Łasiewicz po 1.

W 5^

Klemens Oieksik

dnia 30 lipca 1949 r.
dla wsi; 12 50 Me-odie ludowe

Sobota.
Audycja
zespół Władysława Kaczyńskiego; 13.35 

__ obiadowa: 14.00 Felieton; 14.15 Muzyka 
słowiańska; 15.15 ,,Z życia wsi" — pogadanka 
pt. „Kształtowanie się nowego społeczeństwa wiej
skiego na Pomorzu" w opr, Jana Domańskiego; 
15 30 „Dr Oj — boli" — audycja słowno-muzycz
na dla dzieci: 16.20 „Miesiąc kulturalny" z Gdań
ska; 16 40 „Nauka w służbie człowieka"; 16.55 
Lokalne wiadomości sportowe; 17.15 „Przy sobo
cie po robocie" — transm. z Państw. Zakładów 
Przemysłu Bawełnianego w Pabianicach: 18.15 
Wieczór Mickiewiczowski; 18.40 Utwory wiolon
czelowe w wyk. Tadeusza Gocłowskiego; 19.15 
Koncert popularny; 20.00 „Eugeniusz Oniegin", 
poemat Aleksandra Puszkina- 20.20 Koncert roz
rywkowy z Pragi; 21.40 „Teatr Eterek" — audy
cja satyryczno-rozrywkowa; 22.00 Muzyka tanecz
na w wyk. Orkiestry P. R. pod dyr. Jana Cajmera; 
22.45 Kwadrans muzyki fortepianowej w wyk. Hi»- 
ronima Szperki; 23.10 Muzyka taneczna.

12.20 
— gra 
Muzyka c i*nxirianc


