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(AL) Zaludniam® zwm zachodnich
przez żywioł polski
przestaje być za
gadnieniem palącym i najważniejszym.
Musimy liczyć się z tym, ie od ilośoi i ja
kości Polaków, którzy się na tych tere
nach osiedlają, zależy w wielkim atopniu
całokształt naszej gospodarki państwo
wej w przyszłości. Rolnicy znajdą tam ł
tereny i prącą odpowiednia dla siebie.
Inżynier, robotnik, technik, ci wwyscy
specjaliści, którzy pracują w dziedzinach
przemysłu mają tam także olbrzymie
pole do pop: su. Rzemieślnicy, nauczycie
le, wolne zay/ody na brak pracy narze
kać nie będą,
‘
Nie ma teraz tego rodzaju sytuacji pa
radoksalnych, jak do roku 1939, że był
nadmiar rąk choiwych zajęcia, które
musiały bezczynnie trwać miesiącami, ai
wreszcie człowiek nawet najbardziej
uczciwy z natury, stawał się wykolejeń
cem z powodu bezrobocia.
Teraz pracy jest nadmiar w każdej
dziedzinie, a szczególnie właśnie na tych
terenach, które słusznie nam się należa
ły od wieków, a które dopiiero teraz
otrzymaliśmy, dzięki sprawiedliwości
dziejowej.
Są tam potrzebni specjaliści wszelkich
zawodów, każdy człowiek tata jadący ma
ważną misję do spełnienia, jest bowiem
jednym z tych pionierów, którzy two
rzyć będą nową historię tych ziem.
Niemcy posługując się dobrze nam zna
nymi metodami, starali się zgermanizować ludność tamtejszą. Element, który
duchowo był z nimi, wycofał się wraz z
odstępującymi wojskami, ci, którzy zo
stali, są dobrymi Polakami i patriotami.
Otóż w tych dniach odbyła się w By
tomiu jedna z bardziej wzruszających
uroczystości, ośmiuset mieszkańcom te
go miasta nadano świadectwa polskości,
wyróżniono ich jako tych, którzy się nie
ugięli i jak mocne, wrosłe korzeniami w
ziemię drzewa, przetrwali straszliwą za
wieruchę.
Teraz już mogą wraz z nami mówić
głośno po polsku i bez ląlcu czytać swoją
ukochaną biblię ks. Wujka.
Właśnie z ludźmi takimi, jak' owyct
ośmiuset mieszkańców bytomskich,
można współpracować i pomnażać doro
bek ojczysty. A jest ich więcej, dużo
więcej, gdyż ludność Śląska jeat bardzo
odporna i wytrzymała.
Wojsko polskie pełni Już swoją straż
na Nissie 1 Odrze my zacznijmy tam
pełnić także swoją straż nad utrzyma
niem polskiego ducha i polskiej mowy.
Tych wszystkich, którzy Jadą na za
chód, nie spotka rozcznrowanle. Gliwi
ce, które są sercem Górnego Śląska, a
które dotychczas wyższego zakładu nau
kowego nie posiadały, stają się siedzibą
Politechniki, która już 15 października
rozpoczyna normalne wykłady. Jest to
więc dowodem, że wszystko ną tych zie
miach zaczyna kwitnąć, wszystko rozwT. . . . -------

Dania uzna Rząd Polski
KOrENHAGA, 2. VH. Przypuszcza
się, że Dania uzna w najbliższym czasie
Polski Rząd Jedności! Narodowej.

Przed spotkaniem Wielkie! TrAJk!
LONDYN, 2. VII. W Poczdamie są
czynione przygotowania do spotkania
„Wielkfiej Trójki". Zarezerwowano 25
domów dla rozmaitych delegacji.
Z Moskwy przybyło szereg pracowni
ków i kucharzy, którzy byli obecni pod
czas konferencji' krymskiej. 4000 pio
nierów brytyjskich zajmuje alg initalowanfeia Kabli telefonicznych.

ja się pomyślnie, począwszy, od szkol
nictwa, a skończywszy na wydajności
pracy. W wielu kopalniach przekroczono
już normę, aby Jak najprędzej zaspokoić
rynek węglowy, w Chorzowie osiągnięto
przedwojenną ilość produkowanych na
wozów sztucznych. Ma to olbrzymie zna
czenie dla rolnictwa, gdyż przez uprawę
ziemi w myśl nowoczesnych przepisów
podnosi się jej wydajność, a oo za tym
idzie — zwiększa zbiory.

• .W Fabryce Związków Azotowych od
znaczono ostatnio trzydziestu siedmiu
robotników, którzy wykazali w jaki spo
sób robotnik w chwili obecnej powinien
pracować.
W Strzelcach niedaleko Opola, które
mimo, iż są częściowo zniszczone na sku
tek działań wojennych, życie wre. Niem
ców zostało niewielu, mieszkańcy to
wszystko ludzie, którzy zjechali tam z
różnych miast i dzielnic Polski, osiedlili

Nowe w ła d z e p a rty jn e PPS
.Warszawa, 2.VII. Biuro Prasowe
XXVI Kongresu PPS komunikuje, że
w dniu 1-szym lipca 1915 roku Kongres
dokonał wyboru władz partyjnych w
następującym składzie:
Prezydium Rady Naczelnej: Prezes
— Stanisław Szwalbe, pierwszy wi
ceprezes — profesor. Zygmunt Szyma
nowski, drugi wiceprezes—doktór Bole
sław Drobner, trzeci wiceprezes—Hali
na Kuczkowską, sekretarz — dr Alek
sander Zaruk-Michalski.

Centralny Komitet Wykonawczy: Pre

zes — Edward Osóbka-Morawski, pierw
szy wiceprezes — Henryk Świątkowski,
drugi wiceprezes — Stefan Matuszew
ski, pierwszy sekretarz — Józef Cerankiewicz, drugi sekretarz — Ryszard
Obrzęczka, trzeci sekretarz — Feliks
Baranowski, skarbnik — Adam Kuryłowicz. Członkowie: Henryk Wa.chowicz,
Michał Szyszka, Jan Stańczyk, Stani
sław Skowroński, Feliks Mentol, Luc
jan Motyka, Kazimierz Rusinek, Jan
Dobrowolski.

Prasa ansie-am erykanka o Warszawie
LONDYN, 2. VII (BBC). Korespon
denci angielscy i amerykańscy, którzy
zwiedzili Warszawę, twierdzą zgodnie,
że przed Rządem Jedności Narodowej

stoją ogromne zadania. Coprawda przy
odbudowie Warązawy pracują Jeńcy
niemieccy, ale lata całe mjną nim stoli
ca Polski zostanie odbudowana.

W y m ia n a d e p e s z Eden — S te itin iu s
L O N D Y N , a. V II. Z okazji podpisania
Karty Narodów Sprzymierzonych, nastąpiła
wymiana depesz między ministrem Edenem,
a byłym podsekretarzem stanu Stettiniusem.
Podsekretarz stanu Stettiniuj w telegramie
zaznacza, że jo narodów stworzyło wspólny

aparat .który przyczyni się do stworzenia Ma
łego ipokoju w Europie.
Eden w odpowiedzi stwiendźil, ie Karta jest
nowym kamieniem kilometrowym na drodze
ludzkości w poszukiwaniu porozumienia mię
dzy narodami.

P rz e d w y b o ra m i w Anglii
Przem ów ienie A ttlee
L O N D Y N , a. VII. Przywódca Partii Pra
cy Attlee wygłosił dziś przemówienie, które
było odpowiedzią na przerńówietlic Churchil
la. Powiedzenie Clntrchilla, i e konserwatyści i
ich stronnicy są partią narodową, Attlee określił jako hipokryzję. Churchill — powie
dział A nia- —. nie powinien mieszać twego

stanowiska przywódcy kraju będącego w w o >
uie ze stanowiskiem przywódcy partii kon
serwatywnej. W Brytania nie była i nie jest
rządzona przez jednego człowieka. Śmieszne
Jest Twierdzenie, ie gdyby partia Churchilla
nie powróciła do władzy, Wielka Brytania
straciłaby na znaczeniu.

s y tu a c ja w B e lg ji
M O SK W A , a. V II. J a k donosi k o rep o n -

dent „Prawdy" sytuacja w Belgii wywołana
decyzją króla Leopolda o powrocie do kraju
jest poważna. W Belgii doszło do kryzysu po
litycznego. Cały naród ostro protestuje prze
ciw powrotowi króla. Takie nastawienie na
rodu dostatecznie dokumentuje zmiany zaszłe
w Europie, uwidocznia się różnica z nastroja
mi orzedwojennymi. Naród belgijski chce

pruwł-.iwej demokracji.
L O N D Y N , ». V II. Kryzys rządów* w Bel
gii wyda Je tię osiągać swój punkt kulmina
cyjny. Rozmowy w Salzburgu dobiegają koń
ca. Większość polityków doradza królowi
abdykacją. Gdyby król zrzekł się tronu, re
gencję sprawować będzie książę Karol do
czasu dojścia do pełnoletnoćcł następcy tronu,
księcia Boduena.

w o k u p a c ji N iem iec
L O N D Y N , 2. V II. Crołowe oddziały bry
tyjskie wyruszyły dziś z Bmnszwiku przez
Brandenburgię do Berlina. Wieęaorem oddzia
ły wkroczą do Berlina. Mają ona za zadanie
t,ttl«zicni« kwater d'a jx.«wwdvch oddzia
łów, które z a j dni, równocześnie z francus
kimi i amerykańskimi wojskami wkroczą do
Berlina. Równocześnie Armia Czerwona roz
poczęła okupację Brandenburgii i przekro
czyła „Most Przyjaźni" na Elbie, zbudo
wany przez Amerykanów. Joden z korespon
dentów brytyjskich podaje, że oficerowie so
wieccy witali się z oficerami amerykańskimi.
Ludność niemiecka, która w ostatniej chwi
li została powiadomiona o zmianach, jakie
mają pastąpić — rtiilcząco przyglądała się
ok raczającej $#nii. Miejaoowi komuniści roz

lepili napisy« „Witamy naszych czerwonych
braci".
Linia demarkacyjna obu stref przebiega
między Brandenburgią, a Elbą. Nad Bałty
kiem przypadły Czerwonej Armii miasta:
Schwerłn, Wismar, Hagenau, Luneburg.

się, założył! gospodarstwa i pracują. Należy się tym obywatelom strzeleckim uz
nanie za to, ie nawet w tych dężkich
warunkach potrafili zainicjować Wykła
dy Powszechne, na które każdy może
się zgłosić 1 których inauguraoja nastą
piła w ubiegłą niedzielę.
Oto jak trwają tam ci wszyscy, któ
rzy pracować umieją 1 chcą, a dla takich ziemie zachodnie są krainą wyma
rzoną, krainą dobrobytu i kultury.
Przykładem, jak trzeba organizować
wyjazdy osiedleńcze, może służyć N u
prawa z powiatu Myślenickiego. Chło
pi naprawscy wyruszyli całą gromadą,
w skład której weszli mieszkańcy wal
oraz delegaci całego szeregu innych
wiosek.
Przyjechali na Śląsk Opolsld, osiedli
li się tam i utworzyli Nową Naprawę.
Dzisiaj Już przygotowują się do żniw,
wszystko uporządkowali i zagospodaro
wali aię.
Mamy więc przykład, że wyruszając
masowo, gromadami, ułatwiamy aobia
bardzo wiele. Rozproszkowywanle aię
jest niepożądane, gdyż Niemcy przynę
ceni spokojem na naszych ziemiach za
chodnich usiłują powracać na swoje
gospodarstwa i zajmować je. Musimy
więc energicznie przeciwstawić się te
mu, a jest to najskuteczniejsze wów
czas, gdy całe osiedla są polskie.
Chłopi i rolnicy powinni się tera*
spieszj-ć, gdyż wybiła (ostatnia god»H
na, żniwa się zbliżają i w dniach naj
bliższych trzeba już będzie zbierać z
pól.
Ludnoóci miejskiej, robotnikowi, in
teligencji pracującej także nie wolno
zastanawiać się zbyt długo.
Produkcja przemysłowa terenów za
chodnich wzrasta z dnia na dziań, a w
dalszym ciągu rozwinie się jeszcze bar
dziej. Bogactwa naturalne tych dzielnie
są olbrzymie, kopalnie i zakłady preemysłowe ziemi nadodrzańskiej, to źród
ła złotodajne dla państwa, a tym samym
dobrobytu dla poszczególnych obywa
teli.
Potężne siły drzemią tam jeszcze nie
wykorzystane, trzeba więc zmobilizo
wać wszystko, aby się stały najżywot
niejszą częścią naszego organizmu. Dzi
siaj potencjalność ich jest jesicze
niewykorzystaną w całej pełni ze
względu na trudności, których na razie
usunąć się nie dało, a także ze względu
na stosunkowo zbyt małą ilość lu
dzi, którzy się tpm osiedlili.
Entuzjazm ich jest ogromny, zapał do
pracy w nowych lepszych warunkach
porywający.
Oswoili się już, rozejrzeli i zapra
szają gorąco do współpracy innych. Nie
lękajmy się chwilowych trudności i n epowodzeń — jedzmy na Zachód.

Stronnictwo 5-racw otwiera Rzd<J
Jstfncft? N arod ow i
LONDYN, 2. VII. Pod pr.-.ewodmw
ctwem Popiela odbyło się w Londynie
zebranie Stronnictwa Pracy. Członko
wie zebrania zgłosili swój akces do
współpracy z Rządem Jedność: Narodo
wej.

Niemcy m ieli użyó guzów Truman apeluje o poroae Europie
tru jących
L O N D Y N , a. V II. Prezydent Triwnan zwró
PARY2, a. VII. Z Frankfurtu donoszą o

odkryciu magazynu

niemieckiego, w którym

przechowywanych było 13 tysiące bomb ga
zowych. Jest to jeszcze jeden dowód na to.
że gdyby wojna potrwała diużej, Niemcy Użyliby gazów trujących.

cił się do Kongresu z apelem o pomoc db
Europy gdyż to co dotychczas uczyniono
jest dopiero początkiem. U N R R A będzie mia
ła największe zadani* do spełnienia w zimie,
gdy kryzys gęłoodaresy ftińłtw europekkłch

ząostrzy się.

gfr.
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Wielka manifestacja Jedności Narodowej
w Warszawie
WARSZAWA, *. VII. (Polpress). Nieprze
liczone tłumy zaległy wczoraj Plac Teatral
ny. Przepełnione są nie tylko chodniki i jezd
nie, całe masy ludzi ulokowały się na rumo
wiskach i murach okolicznych domów, gdzie
spojrzeć wszędzie las sztandarów i transpa
rentów. Reprezentowane są wszystkie stron
nictwa polityczne, zrzeszenia i ugrupowania
społeczne, związki, organizacje młodzieżowe,
harcerskie. Oto niektóre hasła wypisane na
transparentach: „Niech żyje demokracja",
„Niech żyje Jednoió Narodowa", N iech ży
je Prezydent Bierut", „Niech żyje Rząd Jed
ności Narodowej", „Polskie Państwo Naro
dowe buduje demokracja", „Śląsk i m orze na
wieki polskie", „Wspólnym wysiłkiem dźwig
niemy cię z gruzów Warszawo", „Niech żyje
przyjaźń i sojusz Polski ze Związkiem Ra
dzieckim", „N iech żyje sojusz i przyjaźń
* demokracjami Zachodu", „W jedności SiU"
N a balkonie Teatru Wielkiego przybranym
malowniczo chorągwiami i godłami państwo
wymi, zebrali się członkowie rządu z premie
rem ob. Osóbką-Morawskim na czele, przedsta
wiciele Krajowej Rady Narodowej, wojska,
państw zagranicznych, władz miejskich, pra•> « d .\
ZAGAJENIE WIECU PRZEZ
OB. GRODZICKIEGO
W iec zagaił w imieniu Rady Narodowej
miasta Warszawy i stołecznej komisji porozu
miewawczej Stronnictw Demokratycznych,
wiceprezydent Rady Narodowej miasta War
szawy, ob. F. Grodzicki, zaznaczając, że dzień
w którym stworzony został Rźąd Jedności
Narodowej jest wielkim świętem demokracji
polskiej. Równocześnie ob. Grodzicki witał wi
oeprezydenta Krajowej Rady Narodowej
profesora Grabskiego, posłów Krajowej Rady
N arodow ej członków rządu, przedstawicieli
państw zagranicznych, władz miejskich, orgastizacji i związków, oraz wszystkich zgroma
dzonych mieszkańców Warszawy.
N a zakończenie mówca wzniósł okrzyk na
cześć Jedności Narodowej, Krajowej Rady
Narooowej, Prezydenta Bieruta oraz rządu.
PRZEMÓWIENIE PREMIERA
OSÓBKI-MORAWSKIEGO
N a mównicę wstępuje witany owacyjnie
premier Osóbka-Morawski i wygłasza nastę
pujące przemówienie:
„O byw atele!

Świętujemy radośnie dzień Zjednoczenia
Narodu, dzieci, aa który czekaliśmy wszyscy
z utęsknieniem. Zjednoczenie Narodu było
nam potrzebne dla skupienia wszystkich na
szych sii, dla wielkiego dzielą odbudowy naezej państwowości i naszego kroju.
Utworzyliśmy Rząd Jedności Narodowej,
który skupi wokół siebie wszystkich uczci
wych patriotów dla wielkiej pracy dla na
szego kraju. Fakt ten ponadto wnosi do na
szego żyd a politycznego jedność i stałość.
N ie będzie więcej, miał żadnego posłuchu w
naszym rządzie opór reakcji londyńskiej,
która chciala zaprowadzić nasz naród na ma
nowce polityczne. Władzę w Polsce objęła de
mokracja polska i objęła ją nie na okres
krótkotrwały, ale na stałe. Linia polityczna
Rządu Tymczasowego przeobrażonego obecnie
na rząd Jedności Narodowej pozostałe nie
zmieniona. Linia ta zwyciężyła. Oprócz rzą
du na szerokiej podstawie demokratycznej
umożliwi mobilizację nastrojów społeczeństwo,
dla ostatecznej rozprawy z reakcją, która w y
stępuje przeciwko żywotnym interesom Pol
ski, dąży do przywrócenia Polski sanacyjnej,
Polski szłachecko-obszamiczej, Polski jarzma
chłopa i wyzysku robotnika.
Stworzenie Rządu Jedności Narodćjrej po
siada dla Polski wielkie znaczenie z punktu
widzenia międzynarodowego. Zniknie z areny
politycznej zjawisko pokłóconych Polaków.
N ie będzie a rządów. Uznany będzie tylko je
den rząd, Rząd Jedności Narodowej, jako przed
stawiciel przeważającej części społeczeństwa,
iako godny reprezentant zjednoczonej demo
kracji polskiej. Polska znowu uzyska należ
ne jej miejsce w zespole zjednoczonych naro
dów miłujących wolność i pokój.
Niech żyje jedność narodu polskiego!
Niech żyje wielka, silna, niepodległa i de
mokratyczna Polska!"
Orkiestra odegrała hymn narodowy.
PRZEMÓWIENIE PROF. ST. GRABSKIEGO
Następnie zabrał głos wiceprezydent KRN,
profesor Grabski:.
„W dniu i-y m września zjednoczył się ca
ły naród polski, ustały wtedy wszelkie różni
ce, wszyscy stanęli do walki o niepodległość
Polski.—A bodaj, że najważniejszym wyrazem
tej w oli walki do ostatniej kropli krwi, do
ostatniego tchu o naszą niepodległość, była
obrona Warszawy. Wszyscyśmy chcieli tylko
jednego, obrony przed najazdem hitlerow
skim i odzyskania naszej niepodległości. By
ły wielkie trudności w dążeniach do zjedno
czenia nas wszystkich .trudności polityczne
i « um
dzisiaj przeżywamy ten napraw

dę wielki dzień ustania wszelkich różnic do-1 była w przeszłości. Zadeklarowaliśmy lojal-

tychczas nas dzielących. Mówię to, jako ten,
który przyjechał wczoraj z Londynu. W ielki
to dzisiaj dzień dla wszystkich naprawdę mi
łujących swój kraj Polaków. Jest to dzień
wytworzenia się prawdziwej jedności narodo
wej.. Ale pozwólcie mi Rodacy powiedzieć
jeszcze parę słów, popartych długim moim do
świadczeniem. Żaden Rząd Jedności N arodo
wej niczego dobrego nie zrobi, nawet nie
utrzyma się długo, jeśli nie będzie jedności
ducha w naszych sercach. I dlatego w tym
dniu, w dniu tego wspaniałego wiecu wzywam
wszystkich obecnych do zapomnienia tego,
co nas dzieli, do usuięcia z naszych serc
wszystkich porachunków, do zjednoczenia
się w myśli o przyszłości Ojczyzny, nie tyle
już dla nas, ile dla naszych dzieci.
•
Patrząc na Warszawę tak zrujnowaną, m y
ślę, że zbudujemy ją jutro większą i piękniej
szą jeszcze niż zastał ją najazd niemiecki. Ale
na to trzeba jedności nie formalnej, ale rze
czywistej".
.
PRZEMÓWIENIE WICEPREMIERA
MIKOŁAJCZYKA

nie współpracę z Rządem Jedności Narodowej
i mamy zamiar tej obietnicy dotrzymać. Ma
my również zamiar sprowadzić z za granicy
wielu Polaków. Każdy Polak ma prawo do
powrotu .każdy pragnie pracować dla lepszej
przyszłości. Ponieślimy wiele strat wśród na
szej inteligencji, wśród naszych uczonych i
isarzy .Mamy za granicą szereg Polaków,
tórzy winni powrócić, byłoby zbrodnią gdybyśmy tego nie chcieli i w tym im nie po
mogli.
N ie chcę stwarzać złudzeń. Zadania stojące
przed namj »? trudne. Ale Polska, która pier
wsza chwyciła za broń, Polska ma prawo żą
dać by została jej podana pomocna dłoń. Są
dzę, że utworzenie Rządu Jedności Narodo
wej przyczyni się walnie ku temu.
Pragnę zwrócić się do tych, którzy ukryli
się w lasach i tam jeszcze przebywają, by
wyszli z nich do pracy dla Polski silnej i de
mokratycznej".

E

PRZEMÓWIENIE MINISTRA STAŃCZYKA
Następnie wchodzi na mównicę minister
Pracy i Opieki Społecznej ob. Stańczyk.
„Ludu Warszawy!
Ludu najdzielniejszej stolicy świata, mury
zburzonej stolicy świadczą o tym, jak naród
polski umiał ukochać wolność, świadczą one
również o tym, że pokrwawiona ranami Pol
ska, że morze krwi ludu polskiego, przelane
zostało nie tylko o naszą wolność, a także za
sprawę wolności wszystkich narodów miłują
cych wolność i pokój. W tej uroczystej chwili
stworzenia Rządu Jedności Narodowej na
leżny jest hołd tym, co musield walczyć i amiel: mężnie cierpieć za sprawę wolności.
Wiemy, że narody demokratyczne docenia
ją nasze umiłowanie wolności. Przez walkę
naszych
żołnierzy,
lotników,, marynarzy
na wszystkich frontach świata, zdobyliśmy
szacunek u wszystkich ludów.
Dziś chcemy żyć i pracować dla sprawy
wolności w szeregach tych z którymi walczy
liśmy wspólnie. Żdajemy sobie jasno sprawę
jak trudne zadania stoją przed Rządem Jed
ności Narodowej, Zda jemy sobie sprawę, że
wszyscy Polacy którzy są za granicą, tęsknią
do kraju i w swych myślach są zgodni z nami,
że ta Polska, która się dziś rodzi, będzie mat
ką dla wszystkich, którzy d!a niej chcą pra
cować. Po tym dniu uroczystym, w którym
wszyscy radujemy się z naszej jedności, na
stąpi trud jutra. Trzeba, by naród zwarty
kok> rządu rozpoczął ciężką pracę nad usu
nięciem gruzów i zniszczeń powojennych, nad
odbudową kraju. Wierzę, że zjednoczeni w
walce, zjednoczymy się i w pracy zbudowania
szczęśliwszej Ojczyzny, gdzie nie będzie bra
kować ani chleba, ani mieszkań, ani szkoły
dla żadnego polskiego dziecka. Wierzę, że
poprzez trud i pracę rozpoczął naród polski
wielki pochód ku świetlanej przyszłość. A
przez przyjaźń z wielkimi przyjaciółmi, przez
przyjaźń z naszym sąsiadem Związkiem Ra
dzieckim, nie powtórzą się okropność nowej
wojny".

Z kolei zabrał głos wicepremier Stanisław
Mikołajczyk.
„Obywatele Warszawy!
Stworzenie Rządu Jedności Narodowej
przynosi ze sobą, jeśli chodzi o grunt mię
dzynarodowy duże korzyści. Polski staje się
silna na gruncie międzynarodowym, na grun
cie utrwalenia pokoju. W szystkie szczerze de
mokratyczne polskie partie polityczne podały
spbie ręce dla odbudowy kraju i dla szybkie
go usunięcia śladów tej straszliwej wojny.
Jednocząc się, nie mieliśmy na względzie oso
bistych ambicji. Te odrzuciliśmy. Kwestia
szybkiego działania jest tak ważna, że wszyst
kie inne rzeczy i kwestie odchodzą na plan
dalszy.
Wolność, siła, niepodległość i suwerenność
Rzeczypospolitej tkw i głęboko w sercach na
szych. Ta straszliwa wojna wykazała, że nie
ma dziś na świecie bezpieczeństwa w ramach
jednego kraju. Że nie ma dziś żadnych potęg
świata, któreby spokojnie mogły żyć pod gro
zą próbującego się odrodzić niemieckiego fa
szyzmu. I dlatego wypływa z głębi przeko
nanie, że wolna i niepodległa Polska musi żyć
w największej przyjaźni ze swoim najbliż
szym sąsiadem, Związkiem Radzieckim. Musimy dążyć do tego, by wszyscy obywatele
Rzeczypospolitej to zrozumieli. Słusznie po
wiedział kilka dni temu marszałek Stalin, że
niebezpieczeństwo odrodzenia się hitleryzmu
istnieje nadal i że nie potrafi temu przeciw
działać sojusz polsko-radziecki i że dlatego
sojusz ten musi być powiązany z sojuszem z
Francją i Wielką Brytanią. Musimy być silni,
czujni i zjednoczeni.
Byłem do głębi wzruszony przyjęciem, jakie
zgotowaliście nam.
Byłem straszliwie przejęty okropnym zni
szczeniem Warszawy. A le powiem więcej,
byłem jeszcze bardziej przejęty postawą ludu
Warszawy. Lud taki nie zginie, odbuduje je
(Dalszy
szcze większą i piękniejszą Warszawę, aniżeli numerze).
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manifestach w jutrzejszym

P r z y s z ło ś ć W łoch
Optymizm p re m ie ra P a rri
L O N D Y N , a VII. Premier Parri w swoim
pPzemówieniu, wygłoszonym W Mediolanie
oświadczył, że powstanie w Północnych W ło
szech uchroniło od zniszczenia maszyny, za
pasy węgla starczą jednak na krótko. Mimo
i

wszystko Parri jest optym istycznie nastawio
ny, ief.i chodzi o przyszłość kraju — zapo
wiada wprowadzenie w życie planów wielkich
robót publicznych, które dadzą zatrudnienie
bezrobotnym masom.

Prasa angielska o sytuacji w Grecji
LO N D Y N , i; V II. (Tass). Gazeta angielska
„Tribune" zamieściła artykuł .poświęcony
sytuacji w Grecji. Autor oświadcza, że nie są
przestrzegane warunki ugody. Odkąd party
zanci złożyli broń i oddają ją organom admini
seracji miejscowej, w kraju zaczął się szerzyć
terror faszystowski. Monarchiści, byli urzęd
nicy Mctrtasa i kollaboracjoniści, to jest oso
by, które współpracowały z okupantem, do
skonale uzbrojone (broń pochodzi przeważnie
z Ameryki), pod osioną nowoutworzonej ar
mii greckiej, która mianuje się gwardią naro
dową, terroryzują mieszkańców miast i wsi,
prześladują członków EAM i tych którzy nic
wywiesili na domach portretów króla.
W Atenach, w niektórych miastach pro
wincjonalnych lokale EAM i partii komuni
stycznej spalono lub zniszczono na oczach
policji.
Republikanom i oficerom Elas nie wolno
służyć w nowoutworzonej armii greckiej.
Członków EAM i E l« usuwa się z wojska,
tłumacząc to ich „ z ł m

stanem

Szeregowców gwardii narodowej werbuje się
prawie wyłącznie z organizacji faszystowskich
i batalionów żandarmerii. W ciągu kilku m ie
sięcy obecny rząd grecki Vu'lgarisa dopro
wadził kraj do katastrofalnej sytuacji.
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Jeszcze o akcji przesiedleńcze)
Najdokładniejsze informacje i wiadom ość
o osadnictwie na ziemiaoh zachodnich m ołamy mieć od tych, którzy tam już są i pracują. W szystko cokolwiek cię o tym pisie
wygląda blado, wobec tego latu jaki nadesłał
do tygodnika „Chłopi" Józef Majeiek. Jest M
małorolny chłop ze wsi Naprawa, który był
jednym z pierwszych wyjeżdżających na Za
chód, a obecnie jest kierownikiem napraw*
skiego komitetu osadniczego w powiecie prąd*
nickim.
O to jego liat wydrukowany w „Chłopach"*
MUSIMY SIĘ PRZESIEDLIĆ PRZED
ŻNIWAMI
Józef Mtjer-k zwrócił się z gorącym «pa>
lem do twoich sąsiadów, aby się jsk nsjtzyhl
ćej przesiedlali, „Powiedźcie wszystkim chł«x
pom w ekolicy i podajcie to do gsiet — mó»
wił on ns naradzie — ie tutaj na Śląsku *ctl
ziemia dobra i urodzajna. Ne własne oczy
oglądaliśmy wszyscy poła pięknej pszenicy i
żyta. Żniwa nadejdą tu internie wcześniej anw
żeli w innych stronach kraju. Dlatego a:«
trzeba zwlekać i przesiedlaniem. Tobołek na
plecy, kij w rękę i maszerować! Kobiety i
dzieci niech jadą furmankami. Po kilku dniach
podróży będziemy na miejscu, a wtedy juł tul
jedno ziarnko nie zmarnuje się. Kraj nasz po
trzehuje chleba. Musimy dostarczyć żywnolcł
naszemu wojsku .które będzie strzegło natrę,
go bezpieczeństwa. Musimy dostarczyć ływ»
ności robotnikom, żeby szybko wyrabiali po
trzebne dla naa towary".
Ci, którzy już tam mieszkają, którzy niś
ulękli się trudności i przeciw ność, teraz ma
ją już swoje gospodarstwa i wkrótce będą
zbierać plony. „Głos Ludu" w ten sposób pisze o osadnikach w Lęborku:
„Trzeba widzieć uśmiech radość aa ich
twarzach, kiedy opowiadają o swoim gospo
darstwie, trzeba widzieć dumę, z jaką oprowadzają i pokazują wszystko. Pracowali mie
siąc czasu w pocie czoła od wschodu do za
chodu, ile gospodarstwo jest w porządku. Fla
ga polska powiewa nad nim zwycięsko.
Są szczęśliwi, bo nadeszły wieści, ie w Lę
borku otwiera się polska szkolą. Przyjechał
inspektor szkolny, przyjechało ńsł kilku nau
czycieli. W przyszłym tygodniu otwierają azkow
łę".
T e fakty przemawiają do naa najlepiej, a
z jakim entuzjazmem wzięła się do tej akcji
młodzież, ilustruje nam „Życie V arszaw y"i
„Akcja osadnictwa na ziemiach zachodnich'
i w Prusach doskonale jest rozumiana przeal
młodzież.
Zdaje ona sobie sprawę, ie odwieczne zie
mie polskie n i zachodzie mogą być utrzymane
i wykorzystane jedynie przez naszego chłopa,
robotnika i inteligenta. Do tej akcji z właś
ciwym tobie zapałem stanęli młodzi. Obok
jednak współpracy w repatriacji postanowiła
młodzież stworzyć miasto dla siebie i twych
rodzin.
Miastem tym będzie GRUNWALD.
Grunwald — symbol klęski butnego krzyżactwa w 1410 r. Młodzież uczyni z miasta
tego kuźnię charakterów, bastion ducha pol
skiego, bazę skąd polskość promieniować bę
dzie na całą ziemię mazurską”.
Mając takj element na Zachodzie nie będą
wówczas dla naa niebezpieczni N iem cy, któ
rzy chcą powracać i których za wszelką ce
nę musimy powstrzymać, jako element szkod
liw y i niebezpieczny dla nas zawsze i wszę
dzie.
.R obotnik" piszet
„Zbyt dobrze jeszcze mamy w pamięci hi
storię roku tęj9, byśray choć na chwilę mo
gli zapomnieć, jakim straszliwie niebezpiecz
nym balastem dla państwowości polskiej jest
mniejszość niemiecka. Pojęcie tzw. „podwój*
nego obywatelstwa’ powstało w swoim « » •
ale wśród Niemców i dla Niemców. Pojęcie
to oznacza: jedno obywatelstwo formalne,
paszportowe, zabezpieczające wykonywanie
zawodu, dochody i zyski, sjzokój i wygodęt
drugie obywatelstwo prawdziwe, wewnętrzne,
nakazujące w każdej okoliczność posłuch I
wierną służbę dla Vaterlandu"

P o lity k a z a g r a n ic z n a R um uni!
PARYŻ, 2. V II. Minister spraw zagranicz
nych Rumunia Tatarescu oświadczył, że ru
muńska polityka zagraniczna opierać się bę
dzie ma wcnólpracy ze Związkiem Radzieckim

oraz na stosunkach przyjaźni z Anglią i Sta
nami Zjednoczonymi. Rumunia zamierza «trzymywać dobre stosunki z sąsiadami na Bał
kanach.

W o jn a na D a le k im W sch o d zie

L O N D Y N , a. V II. Po silnym bombardo
waniu z morza i powietrza, wojska australij
skie wylądowały w porcie Balik — Papan,
położonym na wschodnim brzegu Borneo.
Wojskom VII-mej armii. udało się sjworzyć
przyczółek o obszarze kilometra kwadrato
wego. Straty australijskie są małe.
L O N D Y N , 2. V II. Około fioo superfortec
zdrowia". zrzuciło 4000 ton bomb zapalających na por

ty Kubę, Kurę i Szimonosaki na wyspła H on
do i na port Kumamboto na wyspie Kiu-Szio.

Porty te, atakowane poraź pierwszy przez kwnictwo sprzymierzonych, są w ażnym i ośrod
kami przemysłu zbrojeniowego.
Geń. Mac Arthur znajduje się wśród od
działów 7-mej armii australijskiej kjlre w y
lądowały w okolicy portu Bal*n»
wschodnim wybrzeżu Borneo,
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P o kło sie Zjazdu O św iatow ego
Wydarzenia doniosłe najlepiej o c e n i-* moż
na dopiero z pewnej perspektywy c *su. N ic
bowiem bardziej nie zniekształca obrazu ja
kiego! zjawiska, jak próba oceniania go nazav < jutra po fakcie.
Wprawdzie jest jeszcze za wcześnie wyro
kować o pełnym znaczeniu Zjazdu Oświatowe
go, który przed kilku dniami obradował w Ło
dzi, tym niemniej możnaby już pokusić się o
próbę syntezy. W prasie naszej żyw o omawia
no przebieg Zjazdu i jego wyniki, ale do dziś
nie dano odpowiedzi na najważniejsze pytanie:
co dał Zjazd Oświatowy?
Sam fakt zaproszenia przedstawicieli nau
ki, działaczy społecznych, związków zawodo
w ych, partii politycznych .organizacji młodzie
iow ych i wojska dla omówienia spraw projek
towanej reformy szkolnictwa — daje dowód
jak poważnie, planowo i sumiennie traktuje
Ministerstwo Oświaty tę sprawę.
Kwestia oświaty i Wychowania w ustroju
demokratycznym jest sprawą wspólną, wiążącą Cale społeczeństwo i obchodzącą każdego
obywatela. T o też słusznie się stało, że dopusz
czono do wypowiedzenia się w tej kwesti' ogół
twórczych czynników naszego społeczeństwa.

ływać skutki zupełnie przeciwne intencjom rtformy: szkołę powszechną kończyłaby wów
czas tylko mała iiczba uczniów, zamiast calej młodzieży w wieku szkolnym. Jednakże poza wymienionymi zastrzeżeniami ZN P w wielu punktach poparł projekt ministerialny, uz
nając m. in. konieczność oparcia reformy szkol
nictwa na proponowanych przez Ministerstwo
zasadach jednolitości, powszechności, publicz
ności i bezpłatności oraz powitał z uznaniem
projektowane przedłużenie obowiązku szkolne
go o jeden rok do ośmiu lat (tj. od 7 do 1 j ro
ku życia włącznie). W szystkie wystąpienia
ZN P prowadzone były w duchu głębokiej tro
ski o celowość zamierzonych reform, dobro oś
wiaty i nauczyciela i utrzymane na bardzo w y
sokim poziomie.

I wypowiedzenia poglądów na sprawy oświato
we szerokim kołom uczestników, stwarza! on
I podstawy pod przyszłe ich uzgodnienie i w y 
| tworzenie wspólnej linii postępowania, zarów
1 no Ministerstwa jak i czynników społecznych.
D ało się zauważyć już pod kowee obrad
Zjazdu zwłaszcza w sprawach dotyczących
szkolnictwa zawodowego i potrzeby kształce
nia pozaszkolnego. Podobnie i w kwestii szkol
nictwa prywatnego zaczęły przeważać tenden
cje w kierunku stopniowego wyeliminowania
szkół prywatnych, nastawionych w yłącznie na
czerpanie zysków, co sprzeciwiałoby się zasa
dzie bezpłatności. Natomiast w stosunku do
szkół prywatnych, utrzymywanych prz«2 sto
warzyszenia, związki i inne instytucje względ
n ie osoby prywatne, nie mające na celu czer
pania zysków z uczącej się młodzieży — obser
UZGODNIENIE POGLĄDÓW
wowało się nastawienie pozytywne. N ie możReasumując wyniki $-cio dniowych obrad więc hyĆ już dziś mowy o jakiejś chęci cał
Zjazdu trzeba stwierdzić, że dając możność kowitego upaństwowienia szkolnictwa wsze'-

kich typów. Istnieje natomiast wyraźna ł nie
dwuznaczna troska jsańswa i społeczeństwa «
zabezpieczenie młodzieży bezpłatności naucze
nia,

KONIECZNOŚĆ REFORMY
SZKOLNEJ
Znamienną i budującą cecha obrad była cał
kowita jednomyślność poglądów na kwestie
konieczności reformy szkolnej. Zjazd był je 
szcze jednym poważnym dowodem, że światłotpość potrzeby dostosowania naszego szkolnict
wa sio współczesnych warunków jest dla
wszystkich jasna i zrozumiała. Z licznych
przemówień i referatów wynikało niezbicie, że
sprawa reformy szkolnej jest już całkowicie
dojrzało.

, EWOLUCJONIZM
CZY REWOLUCJONIZM?

Istniały natomiast w pierwszych dniach
Zjazdu pewne rozbieżności poglądów s a tem
po realizowania zamierzeń: ścierały się dwa
kierunki: ewolucyjny i rewolucyjny. Jednakże
w toku obrad zwyciężał kierunek ewolucyjne
go realizowania zamierzeń, gdyż tylko stopnio
we, ale konsekwentne wcielanie w życie pro
System ten zapewni skoordynowania dzia jektowanych reform jest gwarancją poważne
łalności poszczególnych zakładów oraz kon go i dobrego ich zrealizowania.
Oczywiście, jeżeli mowa o powolnym reatrolę państwową nad tym niezmiernie waż
litowaniu reformy, to mamy na myśli 3— j lat,
nym odcinkiem naszego życia ekonomicznego.
a nie jakieś całe „dziesięciolecia'*. Za powol
Powołano szereg komisji jak: taryfowa, orga nym postępowaniem przemawia jeszcze obok
nizacyjno . normalizacyjna, które zajmą sic innych względów — brak nauczycieli, których
w pierwszym etapie potrzeba byłoby <jo tysięcy
opracowaniem poszczególnych zagadnień.
(nowych etatów ! podczas gdy obecnie studiu
je w zakładach kształcenia nauczycieli na tere
nie całej Polski zaledwie około 7 tysięcy kan
dydatów.

K o n fe r e n c ja e n e r g e ty c z n a
w ly im is te p s iw ie P r z e m y s łu

W Ministerstwie Przemysłu odbyła się kon
ferencja poświęcona zagadnieniu energetyk’.
Według planu ministerstwa, gospodarka
W Zjeździe wzięło udział około 700 delega<6w, z których przemawiało w komisjach i elektryczna opierać się będzie na zrzeszeniu
na płenum przeszło 200 osób. Z wybitnych zakładów energetycznych (elektrownie, ga
przedstawicieli nauki uczestniczyli w Zjeździe zownie, sieci przemysłowe) 13 zjednoczeń
ludzie wielkich zasług, znani nie tylko w Pol
okręgowych, podlegających centralnemu zasce, lecz i za granicą: Nawroczyński, Baley,
Suchodolski, Radlińska, Librachowa, Dobro rządowi energetycznemu.
wolski, Szuman i wielu innych. N a Zjeździe
byli obecni przedstawiciele Republiki Biało
ruskiej • Czechosłowackiej, którzy przybyli na,
specjalne zaproszenie.
KATOWICE. W gmachu śląskich Technicz
Jednym z najważniejszych osiągnięć Zjazdu
ty to skrystalizowanie przejrzystego poglądu nych Zakładów Naukowych odbyło się u r o \
całego społeczeństwa na kwestie oświatowe. W czyste rozdanie świadectw 429 uczniom. Na
ciągu długiej, nieskrępowanej dyskusji, prowa liczbę tę 313 ukończyło wydział techniczny.
dzonej przeważnie na bardzo wysokim pozio
mie, mogli uczestnicy wyraźnie i jasno w y
razić swoje żądania i postulaty oświatowe.
Chłopi domagali się szkół 10-cioletnłch, pow
KRAKÓW. Celem zaznajomienia ogółu
szechnych, jednakowych dla wsi i miast i zwię
kszenia sieci szkół rolniczych, robotnicy poru społeczeństwa z całokształtem zagadnień,
szaj; sprawę przedszkoli i żłobków, wojsko żą zw azanych z odzyskanymi ziemiami zachod
dało pogłębienia nauk matematycz.-przyrodni- nimi, , Uniwersytet Jagielloński i Akademia
czych, ale we wszystkich przemówieniach prze Górnicza zorganizowały cykl wykładów nau
jawiała się głęboka troska o zdemokratyzowa
nie oświaty.

POSTULATY OŚWIATOWE WSI
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OD CZEGO ZACZNiŹMY REFORMĘ?

70 — elektryczny, 14 — mechaniczny, 14 —
Jest jednak rzeczą absolutnie pewną, że roz
drogowy, a iS — budowlany. Jest to pierw
poczęcie pierwszego etapu realizowania refor
szy turnus powojenny absolwentów tej
my nastąpi już w dniu 1. IX 43 r„ a więc z po
uczelni.
czątkiem przyszłego roku szkolnego.
Obejmie on narazie zmiany w zakresie pro
gramowym niektórych klas szkołę powszech
nej j intensywne likwidowanie szkół o 1 nau
czycielu, które były plagą naszych wsi. Stop
kowych wygłaszanych przez prelegentów-ąpeniowe podnoszenie stopnia organizacyjnego
cjalistów o odzyskanych ziemiach. Kurs roz
jednoklasówek przyczyni się do przekształce
począł się w pierwszych dniach kwietnia i nia szkół wiejskich w szkoły wyżej zorganizakończył się w dniu 27 czerwca.
xzow sne i ułatwi mlodweży wiejskiej przecho,
idzenie do ankół 8-mio klasowych o 8 m ia
) nauczycielach, których ma być p o parę w.
każdej gminie.

W ie d z a o Z ie m ia c h Z a c h o d n ic h

STANOWISKO Z. N. P.
Spośród wielu głosów na specjalne wyróżnie
nie zasługiwało wystąpienie Związku N auczy
cielstwa Polskiego, który zgłosił odrębny, bar
dzo szczegółowo opracowany i uzasadniony
projekt reformy, różniący się nieco od projektu
ministerialnego. Związek nie godzi się na ob
niżenie ilości lat nauki w zakresie średniego
wykształcenia do lat 11-tu, a proponuje utrzy
manie okresu 12-stoletniego (8 lat szkoły pow
szechnej plus 4 lata szkoły średniej licealnej).
Ponadto obawia się Związek ZN P, że przeła
dowanie programem naukowym pierwszych
ośmiu lat nauczania może wpłynąć ujemnie na
ilość promowanych uczniów i ograniczy ją
tylko do jednostek zdolnych w sensie szkol
nym, 00 nie zawsze pokrywa się z istotnymi
zdolnościami dzieci. T o zjawisko może w ywo

O u s p ra w n ie n ie m o to r y z a c ji

ŁÓDŹ. Z inicjatywy W ojewódzkiego Urzę
du Samochodowego, odbyła się w Łodzi w
dniu 16 czerwca rb. konferencja, której ce
lem było om ówienie aktualnych zagadnień,
związanych z usprawnieniem ruchu sam ocho
dowego.
Obrady poświęcone były sprawie uzdrowie
nia stosunków transportowych. Poruszono
również zagadnienie poparcia inicjatywy pry
watnej przez dopuszczenie do rejestracji aut
prywatnych właścicieli. W roku dyskusji
uznano, iż konieczne jest zorganizowanie sie
ci stacji benzynowych dla obsługi pojazdów
mechanicznych. Uznano również za wskazane
ściągnięcie z terenu uszkodzonych maszyn ce
lem skompletowania i wykorzystania nada
jących się do użytku części.

M y chcem y się u czyć
Jak pracuje szkoła w Głusku

o

N a skraju osady Głusk, oddalonej zkledwie
6 kilometrów od Lublina stoi duża, murowana
szkolą. Dokoła dojrzewające zboża falują sreb
rzyście. Od łąk i ogrodów płyną odurzające
zapachy kwiatów, pachną upajająco lipy.
Jest niedziela 1 lipca. Szkoła w Głusku świę
ci uroczystość zakończenia roku szkolnego i
rozdania świadectw.
N a tle budynku szkolnego, przybranego
wielkim orłem polskim zbudowano estradę. —
Zgromadziła się cała ludność Głuska i okolicz
nych wiosek. A przede wszystkim — dzieci.
Paroletnie maleństwa, które dopiero marzą o
szkole, siedzą na kolanach matek. Wszyscy
wpatrzeni z radością w estradę, gdzie popisują
aię po kolei wszystkie klasy szkoły.
W serdecznym kręgu siedzą ludzie o twa
rzach pogodnych, a nawet radosnych. W y
czuwa się dobrą atmosferę współpracy szkoły
z domem rodzicielskim.
Tam — w Warszawie, czy w Łodzi — na
Zjazdach i konferencjach oświatowych w ięk
sze i zdolniejsze mózgi radzą nad nowym ty
pem szkoły, myślą o ulepszeniu dotychczaso
wych systemów nauczania.
Nauczyciel wiejski pracuje tymczasem tak
jak-umie, iak mu serce dyktuje. Własnym prze
mysłem kombinuje podręczniki, wyszukuje
pjosenki i teksty. Często improwizowane, byle
czasu nie tracić, byle każdą godzinę wykorzy
stać.
Przesuwa się przed naszvmi oczami barwny
Kalejdoskop. Słuchamy chórowych i solowych
deklamacji, śpiewów, inscenizacji, tańców. Pro

gram dorocznego popisu jest bogaty i urozm ti
eony. Trudno uwierzyć, że wiejskie dzieci,
wśród których większość stanowią synowie i
córki drobnych rolników, deklamują wiersze
tak nienagannym językiem literackim i tak ład
nie tańczą.
Lecz ileż w tym pracy nauczyciela!
Wchodzi na scenę dwadzieścia dziewczynek
w barwnych stroiach krakowskich. Przy mu
zyce skrzypcowej tańczą kujawiaka; starsze
dziewczęta inscenizują pracę górników śląskich
W deklamacji chórowej słychać mocne akcenty
dzisiejszego dnia. „Ku morzu idziemy, ku mo
rzu, idziemy brać Bałtyk i Pomorze". A potem
— 2 dziewczynki w zręcznie, choć prymi
tywnie wystylizowanych strojach „udają" ślązaczkę i Kaszubkę:
— „N a Górnym S tyk u mieszkam,
N a imię mi Agnieszka...
— Ja mieszkam w Pucku
N azyw am się Margosia"
I zapraszają wszystkich na Śląsk i nad mo
rze.
Prześliczna, dziecięca rewia, pełna świeżości,
dziecięcych głosików, pełna jasnego, radosnego
uśmiechu dziecięcych oczu i umiłowania Pol
ski, która przewija się biało - czerwoną nutą
prawie w każdym słowie. Dzieci nie dekl.smu
ją, one po prostu mówią sercem, że „Polska
to skarb odzyskany", a my „rośniemy nibv
las", by służyć naszej Polsce, która jest i „wiel
ka i silna", „ ,
_
- Słońce powolj zachodzi, Szkoła rzuca coraz

CO DAŁ ZJAZD OŚWIATOWY

Pod koniec zebrania wybrano komisję zło
Teraz dopiero możemy dać odpowiedź na
żoną z to przedstawicieli przedsiębiorstw, in
stytucji państwowych j związków zawodo postawione sobie poprzednio pytanie. Zjazd
wych, która zajmie się zorganizowaniem Klu Oświatowy dał nam przejrayrty obraz poglą
bu Automobilistów.
dów na sprawę reformy szkolnej 1 utwierdził
wszystkich w przekonaniu o jej konieczności.
Ponadto doprowadził do uzgodnjsnia poglą
dów na sposób jej realizacji, ustalił gradację
KRAKÓW. Przy pomocy Czerwonej Ar potrzeb i przyczynił aię do stworzenia warun
mii przywieziono z Berlina 600 obrabiarek, ków współdziałania wszystkich czynników za
600 ton metalu i 100 samochodów, przezna równo państwowych jak i społecznych we
czonych d.a Polski.
wspólnym dziele upow szechnieni oświaty i
W najbliższym czasie uruchomione zostaną
w G a lica ch pierwsze na terenie kraju Samo przystosowania szkoły do potrzeb całego naro
chodowe Zakłady Reperacyine, mające napra du i społeczeństwa.
H. D ąbrow ica
wiać od aoo do 300 samochodów miesięczire.

Samochodowe
Zakładw Reperacyine w Gorlicach

dłuższy cień na estradę, zgromadzony tłum i
na płowe główki dzieci. Malutki, paroletni Ja
siek usiadł na ziemi w brudnym piasku. Nia
widzi i nie słyszy nic dokoła, patykiem rysu
je dom z dymiącym kominem i wysokim ogro
dzeniem. Może to przyszły wielki talent ma
larski?
Bądź spokojny mały Jaśku, synu rolnika z
Abramowie ł ty Zosiu z Głuska, co tak dobrze
się uczysz, że aż kierownik szkoły Romaniuk
pochwalił cię wobec wszystkich. Jeżeli ok aie
się, że macie duże zdolności do nauki, czv sztu
ki będziecie mogli kształcić się i to bezpłatnie,
by rodzice nie potrzebowali waszej nauki opła
cać nadludzkim wysiłkiem spracowanych tąk.
W Głusku powstanie szkoła ośmioklasowa, z
której będziecie mogli przejść wprost do gim 
nazjum. ..
Starsze dzieci już słyszały o tym projekcie,
więc rozmawiają między sobą o dalszej nauce,
która przyjdzie sama do nich, do Głuska, by
nie potrzebowały gonić za nią, jak syn wielko
polskiego chłopa Jan Kasprowicz musiał brnąć
przez głębokie śniegi, wiosenne b ło n i kurza
wę letnią z Szymborza do szkoły w Inowroc
ławiu...
Dzieci odbierają pierwsze po sześciu latach
świadectwa z polskim orłem, na których wid
nieją m. in. stopnie z przedmiotów, zakaza
nych podczas okupacji: z historii i geografii.
Nauczycie! mówi:
— Od jutra rozpoczynają się wakacje.
— T o już jutro nie przyjdziemy do szko
ły? — pyta z żalem w głosie chuda Irenka.
A po chwili cala klasa krzyczy:
—- Mv chcemy się uczyć!!!
Wychodzę z tej klasy z niezwykłym wraże
niem. Ten jeden okrzvk pMUwyćh 'głosików

powiedział mi wszystko o dziwnej duszy dzi
siejszego dziecka, które całą swoją istotą chło
nie dobrodziejstwa prawdziwej polskiej szko
ły, gdy nareszcie może się uczyć b et koszmaru
łapanki i „robót", bez nerwowej obawy, że po
powrocie ze szkoły nie zastanie j,uż ojca w do
mu. Pierwszy raz w życiu słyszę, że dzieci w
obliczu wakacji myślą o nauce. Wspowinijmy
wszyscy swoje lata dziecięce...
— My chcemy aię uczyć!)!
T o mocne zdanie brzmi mi ciągle w uszach,
gdy patrzę na wianek dziecięcych g’ówek do
koła uroczystego stołu, przy którym dzisjejai
absolwenci żegnają się ze szkoła w gronie nau
czycieli, rodziców, koleżanek i kolegów.
Atmosfera niezwykle serdeczna i pełna po
wagi. Rodzice rozmawiają z nauczycielami o
sprawach szkoły, której los złączony jest blisko
z ich własnym — poprzez dzieci.
N ie deklamują, nie gubią się w słowach, lecz
mówią konkretnie o tym, 00 trzeba dla szko
ły dokupić, co naprawić, o 00 poprosić w K o
ratorium, czy w Ministerstwie.
T o zgodne współdziałanie szkoły z rodzica
mi odbija się na wyglądzie dzieci. Są umyte,
w czystych koszulkach, czystych bluzeczkach
i odnoszą się do nauczycieli z uszanowaniem i
miłością.
Przed chwilą grupa dzieci recytowałaś
„K to nie w ierzy, niech zobaczy
Jacy będ/f z nas junacy"...
Wierzymy, wierzymy wam na słowo, kocha1
ne Jaśki, Stachy. Irenki, Zośki, W ieki i Fran
ki z. Głuska, Abramowie, Wólki. Wierzymy, bo
naprawdę jesteście dzielni i dobrze wam z oczpatrzy...
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W tych dniach mija sześć miesięcy o d chw i
la otw arcia tak dobrze znanych wszystkim

mieszkańcom Lublina przedsiębiorstw „Osob
torgu": (klapo gaatronomiczngeo oraz dwóch
aaatauracji: „Europy" i „W iały".
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DYŻIRY APTEK:
Sttiudeni — Rynek a; Kasperek
«h»w»k* 42. V
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T e a t r l to in a
T E A T R M IE J S K I:
Dziś i codziennie „Nasza
ióneczka" arcywesola le k k* komedia A. H o p wooda z M arią Gorczyńską w roli tytułowej.
K IN O „ A P O L L O " w yłw ietla sowiecki* poemat
film ow y ptu „O szóstej wieczorem po wojnie".
Nadprogram : „Polska K ron ika Film ow a" nr. ia “ .
Początek seansów: 14, JÓ,iJ, 18,jo . W niedzielą i
ś w ę t* dodatkowy

seans godz.

N r . 1Ó2

a

S ze ś ć m iesięcy lubelskiego „O so b to rg u 14

t t c r f encf<iśrxtfA r

Dziś:

b e l s k

11,45.

G d;
grudnie 1944 r. po kilkomieaięcznyeh pracach remontowych i przygotowaniach
otworzyły się drzwi ich dla szerokich rzesz
klientów — wydarzenie to było swego rodzijn sensacją w iyciu naszego miasta. W y g ło 
dzeni a nawet odwykli od widoku pewnych
artykułów apożywczych podczas pięcioletniej
okupacji ludzie byli oszołomieni ogromną iloś
cią smakołyków leżących na wystawach.
W szechw iedząca plotka zaczęła głosić, iż
sprzedaż odbywa aię tylko za ruble, a gdy
to okazało aię nieprawdą, że cała instytucja
obliczona jest tylko na reklamę i, że towarów
prędko w sklepach zabraknie.
, I rzeczywiście, widząc olbrzymie kolejki
kupujących mogło się wydawać, że takiego
popytu nie wytrzymają żadne składy i maga
zyny, żadne nawet największe zapasy, towa
rów. Tym cz.sem patrząc w chwili obecnej z
perspektywy miesięcy widzim y, że ogonki
kupujących stawały aię coraz mniejsze, nato
miast towarów w y«arczyło dla wszystkich i
w dalszym ciągu jest poddostaekiem. Bywały
wprawdzie dni, iż tego, ozy też innego arty
kułu nie można było chwiliwo dostać, ale w i
nę ponosił tu transporty który nie dostarczy,
na czas ładunków.
Dziś, gdy zwiedzamy sklepy „Osobtorgu"
trzy rzeczy rąucają się nam w oczy: czystość,
sprawna i grzeczna obsługa oraz olbrzymia
różnorodność towarów. Różnorodność ta jest
/
poglądową lekcją bogactw naturalnych nasze

go

K IN O „ B A Ł T Y K " od poniedziałku z . V I I br.,
w yłw ietla film amerykański pt.: „ Ż ó łty Skarb".
W ro li g łó w n e .G a ry Cooper. Nadprogram : Kres
kówka pt.t J d a ip i Pensjonat". Początek aeansówi
14.jo, tó .jo , tS .jo. W niedziele i święta dodatko

w sch o d n ieg o

sp rzy m ierzeń ca,

Z w iązk u

Radzieckiego. Kilkanaście gatunków ryb i
konserw rybnych, różnofodne gatunki w yro
bów i konserw mięsnych, kawa, herbata, ro
szone owoce,’ które musieliśmy sprowadzać
często z różnych części świata, a które Zwią-

zek Radziecki posiada na swym terenie — to
tylko mały fragment nagromadzonych przed
naszymi oczyma bogactw. Wina, których licz
ne gatunki wabią wytrawnych nawet znaw
ców nasycone są promieniami słonecznymi,
które ogrzewają winnice górskiego Krymu,
Kaukazu i Uzbekistanu. N ie można zapomnieć
również o wódkach, których jest kilkanaście
gatunków, a które swą jakością przewyższa
ją — zdaniem „kompetentnych" — w wielu
wypadkach wyroby pierwszorzędnych firm
zachodnio-europejskich.
Wyniki pracy „Osobtorgu" w czasie sześ
ciomiesięcznego jego istnienia są równie im
ponujące, jak wygląd sklepów. Pontd 1 t
sprzedanej herbaty, prawie tyle samo kawy, set
kj i tysiące kg. in- produktów, parę wagonów
papierosów, jak i dziesiątki tysięcy litrów
win i wódek świadczą o popularności „Osob
torgu" wśród mieszkańców Lublina. Należy
przy tym dodać, że kierownictwo jego n it
spoczywa na kurach, lecz stara się nadal o
urozmaicenie asortymentu sprzedawanych to
warów • jak i o udoskonalenie swych wyro
bów, szczególnie jeśli chodzi o wędliny, wyro
by mleczne i pieczyw o, którego sprzedaż zo
stała niedawno wprowadzona. M. in. w ostat
nich dniach rozpoczęto również sprzedaż le
moniady robionej specjalnie dla „Osobtorgu"
na czystym cukrze przez Zakłady Vettera.
Z taką samą troską o jaknajlepsze obsłuże
nie klientów spotykamy się i w pozostałych
przedsiębiorstwach „Osobtorgu", w restaura
cjach ,,Europie” i „Wrflt", które w całej pełni
zasługują- na miano restauracji na poziomie
europejskim. O zadowoleniu gości przekonywujemy się zagliądając do ksiąg „Zażaleń" 1
„Propozycji" obu restauracji, gdzie obok Po
laków i obywateli radzieckich wpisywali się
prawie wszyscy ba’ iący przejazdem w na
szym mieście cudzoziemcy, m. in. zagraniczni
dziennikarze.
Dzięki uprzejmości dyrektora ..Osobtorgu"

w y setne o godz. 11.jo.

W roli głównej? Gorczyńska, Ćwiklińska, Stypowski, Zacharewicz, Cybulski. Nadprogram : Za
jęcie Bukaresztu. Potzątek seansów: t j , ij , 17.
i 9. W niedzielę i święta dodatkowy seans O godz.
z a-cj-

KRONIKA MIEJSKA
W IE C Z Ó R A U T O R S K I
Staraniem Klubu Literackiego w Lublinie od
będzie aię w środę, 4-go V I I b. m. o godz. 17-ej
w auli Katolickiego Uniwersytetu
Lubelskiego
wieczór autorski Eugeniusza Gołębiowskiego.
Eugeniusz Gołębiowski odczyta z rękopisu bal
lady, bajki, fraszki, wiersze luźne i fragment z
dramatu „Nieludzka komedia", którego akcję osnuł o niedawną przeszłość wojenną.
A K A D E M IA L IG I M O R S K IH J W

CUKROW NI

Nu terenie C ukrow ni z okSzji „Świąt* M orza"
pracownicy i robotnicy fab ryki zorganizował* A .
kadetnię Ligi Morskiej. R eferat aa temat „Pol
ska a B ałtyk" wygłosił ob. C zernik. W części
koncertowej wziął
udział chór cukrowni pod
batutą prof. Pilikowskiego i orkiestra kolejowa.
Pieśni solowe wykonał ob. Waciński, deklamował

Na Koncercie, w <jniu 9 t^zerwca wystąpił chór

dzo wartościowe (Wiechowicze, 3teTlg<HrjfcłegO i

mieszany: T-W a Śpiewaczego „Lutnia" pod dyr.

Sikorskiego), doskonale modulowane pod prze
wodem dyrygenta. Bardzo dobrze wyszły lekkie
piana, tak trudne do wydobycia w zespole. K r y 
styna Szczepańską, poza dwiema pieśniami wyżej
w ym ienionym i odśpiewała z towarzytzenlem fo r
tepianu w pierwszej części programu eztery pie
śni, z których „I-ato" Wielhorskiego zastngoje su
specjalne uznanie, jako pięknie pomyślany, ładn y
w brzmieniu utw ór. W części drugiej programu
usłyszeliśmy arcydzieło Szymanowskiego JLedwły
żóranie" (pieśń kurpiowska). Głoa p. Szczepań
skiej jest jakby rtw o rzo ny do wykonywania tej
m u zy k i maturalnie w oparcia o ntatawianii. jaj
zasadniczo muzyczne.
-

Zygmunta Szczepańskiego i Jako solistka Krystyna
Szczepańska. B y ł to pierwszy koncert tego zeapo.
łu chóralnego. P. Szczepański, k tó ry pracuje m d
nim od lutego urobił zespół, zdyscyplinował, ma
energię i świetny nerw dyrygencki, « przy tym
w gestach jest um iarkow any. Poza słabszymi utworam i Maszyńskiego, K azu ry i Jayteki, chór
w ykonał .trz y pieśni Moniuszki, dwie świetnie na
pisane kołys ó ki VTechÓwicza‘ i Sikorskiego, bar
dzo różne w charakterze i ciekawe w słuchaniu
bezpośrednio jedna po drugiej. W kołysankach na
tle chóru śpiewała Krystyna Szczepańska. Bardzo
to ładnie brzm iało. Poza tym na końcu progi amu
usłyszeliśmy w wykonaniu chóru przy pieśni bar

R EJE STR A C JA S Z K Ó D W O J E N N Y C H
W L U B L IN IE
Rejestracja szkód wojennych n i terenie miasta
Lublina jest chw ilowo zawiesuooa z powodu przy,
gotow yw aai* druków ne kwestionariusz* wg no
wych w zorów, jednolitych dla całego Państwa.
Term in i sposób wznowienia rejestracji będz *
podany do wiadomości mieszkańców miasta w
Czesie najbliższym za pośrednictwem prasy, ra
dia i obwieszczeń aa mśejikich słupach ogłosze

niowych.
TB BW. BAW. ROBOT. LKŻNYCH

Z s a li k o n c e p to w e j

K IN O „ R IA L T O " od poniedziałku a. V I I br.
wyświetla wspaniały film pt.s „Druga młodość .

ob. Markowskiego, syna popowstaniowego ze
słańca na Syberię, który pomimo, że jest do
piero po raz pierwszy W Ojczyźnie, mówi
św ietnie po polsku, możemy podzielić się z
naszymi czytelnikami informacjami 00 do za
dań naczelnych „Osobtorgu", zarówno w
Z$KR, gdzie istnieje on w każdym większym
mieście, jak i u nas. Głównym zadaniem
„Osobtorgu" Jest mianowicie umożliwienie
nabywania jaknajszerszym rzeszom pewnych
artykułów, za które żądają na wolnym ryn
ku astronomicznych cen, albo których WogÓle
nic można nabyć. N orm y nabywcze w skle
pach „Osobtorgu" wprowadzone są po to, by
uniemożliwić piłkarzom nabywanie to w a ró w
w celach dalszej sprzedaży. Drugim zadaniem
„Osobtorgu" jest oddziaływanie na w olny
rynek w kierunku zniżki cen, co przy . :e'-i
artykułach zostało osiągnięte (n. p.. z.-.pńik*,
papierosy itd). Trzecim wreszcie zadhnicm tej
instytucji jest pobudzenie przemysłu do p ro 
dukcji wytworów o większej, wartości i w yż
szej jakości, szczególnie w tych dziedzinach
przemysłu, przy których na skutek wojny dal
się zauważyć zarówno ilośc-owy, jak i jak o '
ciowy spadek wytwórczości.
Ze swej strony życzymy lubelskiemu „O i-;'torgowi" dalszego pomyślnego rozwoju i owocnej pracy Ira zadowoleniu wszystkich
mieszkańców naszego miasta.
(m. '1 ,

Związek Zawodowy R obotników Leśnych i T i r .
tacznych zs^iadasnis, że dała I Hpca r. b. odbę
dzie się zebranie ogólne wszystkich członków O kręgu D y re k c ji L u b elA iej celem dokonania w y 
boru Zarządu Oddziału p rz y D yrekcji Lubelskiej.
Porządek dzienny aebranii:
, ' r

r) Zagajenia 1) Wybór Prezydiom zebrania,
j ) Sprawozdanie Tymczasowego Zarządu G łów 
nego i Kom isji R ew izyjnej z dotychczasowej dzia
łalności. 4) Wybór Zarządu O ddziała i innych

Władz, j) Wybór delegatów na zjazd do wyboru
Zarząjn Głównego w Lodzi.
PRENUMERATA PISM ROSYJSKICH

.Wobec normowania sż| eeoeunków transporto
wych i spodziewanej w tym kierunku dalszej poJ prawy, przystępują Spółdzielnia wyd, ^Czytel
nik" do przyjmowania prenumeraty na wszelkie
czasopisma rosyjskie. Delegatura w Lublinie, ul.
j-go Maja 4 prosi zainteresowanych « aguezanie
prenntueraty do ao każdego mieaięea aa oaśssięt
W związku z uchwałą Ratfy M inistrów z duła kumenty rejestracyjne oraz, że obowięaOją Ich następujj
16 b. w ., uchylającą zakaz korzystania a orfcior- opłaty abonamentowe aa następne miesiąca

K o m u n ik a t P o ls k ie g o R ad ia

n ikó w lampowych i detektorów kryształkowych,
należy natychmiast zorganizować w radiowęzłach
przyjm ow anie zgłoszeń od osób, które chcą kon ystać z odbiorników , pobierając od nich mie
sięcznie opłatę abonamentową w wysokościt 1) za
detektor ńł. a j, d l* pracujących 1 instytucji w eztL

P R Z E T A R G P U B L IC Z N Y D O K P W U Minie ogłasza przetarg n a dostawę: 7jx>oo au.
cegły budowlanej palonej o zym . a y X i j X
< cm. iy j .0 0 0 kg cementu portlandzkiego
2000.000 ect, dachów ki karpiów ki, jz .o o o mar.
12 letni Wiesio Zajączkowski, a jego rówieśnik
kw- papy dachowej, 3000 kg lepcJka do papy
jenuszek Kosacki w ykonał k ilk a utw o ró w na kiego rodzaju: zł. roo dla bmych (przedsiębior
dachowej.
\
stw * handlowe, wolna zaw ody i niepracujący),
O ferty a podaniem o m y loco M agazyn Ząfortepianie.
W inscenizacjach brała udział dziatwa szkoły a) m odbiornik lam powy zł. jo dla pracujących
sodów w Lublinie n ależy kierow ać albo przsoraz instytu cji i zL *0 0 dla innych (jak w yżej).
syłać p od tdresem „D yw h cj* O kręgow a Kolei
p,--.v zechnej N r . aa.
Rejestrującym
należy
jednocześnie
wyjaśnić,
Całość Akademii wypadła nader udatnie. N a
Państw ow ych w Lublinie", W yd zieł Zaso
te pokwitowanie jeat tymczasowym dowodem ns
- 'nwni znalazło pomieszczenia tysiąc osób
*^.5’ o1' .y 7 » y t o k ie g o N r t ą . :Bliższych' 1
W Lublinie rejestrować w Msfcfcn Radio ufae gólów odziała W yd ział Zasobów. Otwarcie
Po Akademii odbyła się zabawa tMieCtoi w lo  prawo posiadania i używania odbiornika, Że w
swoim czasie doręczone im zostanę właściwe do. Spokojna &
ofert nastąpi w dom it lipca 194J r«
kalu Zw. W . M .

O g ło szen ia
WsiytUtlm, 'Idtóray — -j--.
w odtwyrwiKiwr-jSa <łrr»«ff<in -----»wło(k jm m » o e wteoonW® speem-lcn tiraftaBole wneirlt<o s. p.
O-iietewa OntwwekJąiee, ohornw<«»
W. P. iftżM l* e»wl««Bne Bó» aaplnó Żomm t rodmlme.
Anflielekl. Ch«wtarW«(M* OtfOeua
K im marayiuciitiiwinilie. Bura we&etarłmy. WyegineMmeo 1> m ł l

Pelt kia Rasie ptambade 4o pracy
w J/niWUWle i w toreoto rao ko o }*oyOh prtwooeJsSkiów 1 rasWotoehwtfcówt rotoouMMtorów. WMeelindM w , mootwZw Uasiowyah, oa-aa
tnontardw
jnaflatooyJnToIiZ<I.
kler, to W M alata TsUhntooDaeo
PoMUeeo R adła LObUa Snopa
aa 9, pokój S4.
................ - . " l‘ ~~
Sprzedam meto bnwdiuwtonra e
luatawm i nmiwma ftinaero. Weratowłam SB m. U M. Bteeueaak.
------

Dyrekcje Biiazazjam a U s y n
Teohr.oloeloBno-Ohemitcenezo w I n W o le. KetolwIMoweka tm 8 a»>
wiwdamlMi, be kwme)«rto eetkoty
jmrejmuje saiplny nonryeh uesatów
to wasyekktoh Mas gtometłom i to
ptoraneraj klany Lloeum od dnie
flo eoerwce b. r. Bezemhty w tn p aa w twmtoto wioeenrortn to zL
1*1 eimacejiuira t tonyuh Mae odbędą nte w toiiaeh 0 1 7 o poda
S-eJ rwno w rmiuolin eHlroty prsy
ui. RadtakuliięowdklaJ a. Snjfoaimaajil
w H le i* eeflorctoitot adooily 00-

■ « *"
* W Snlu 24 b. m. usSnaR p»ee«b !'"3,, ! H E 3 E 7 ą s S T f f
resy ..Pekin" mabcS b«a OOpro^ i ł wt m a t m i j *
wtaiiittild jwi wjms<«>iJzem(ta«m. TWiSee £eer Ją mtoJmowe
4 aaatojec we.
Sprsedsm
muły A A o
WJraedpf rówmyJmCi
ko- w
* edenraatonto
lółffcotejy
dWnoatrt>ówi?oSa
f n - H ł fl m. Ł

Sł TS

_ towarów nćdnrśb broni, mea WwyWllto prowto nowe eroa

pntnelHri il«» wairaefteCu wóOkSw
•Ni^^ciyoh 1. tfueira i (ACepte Ae
__
ttiiiiM 1 Ta-JbanttunralMi 8, wemste* y
gotfi-i 9 —(Ra
eleoed.
P e in k u ję odo* PWŁadekłeęro JA.............. ...... ............................. ........ zef» u Jswfcifc.toy, olboanto rnisoduFettukulę rmtataT wywientonej a Centrumtya ul. l>gu M ałe S8 m. 4 taoego eto w mojrikni w TnlUMa-K
Wbodalnueirae dm. 04 Upoa 19 4 a toatesuan ntopanm ęroę mana-cWke, Prome o ertoa
t o to CtaerJemiłni) Kccflwifl4ka t kroje <Meat. paay naoetowa (imży . etoktó dim- wnn go Rtmyto
LuWBhla
uM S-la A3b«
Ótwża >9.
ZeToezenla Ttlenowa/: BaiObleendw, ateue S uon kte e i llijóitdy pomoo- Kroków, WL 7
01. Tjttdo-a 20a KuehwWU KeeS- nieae po eanank marooto oSatoo- (Syn wróefi a
aytk.
oyjńero).

Dotychczasowy tryb przyjmowani* zgłoszeń sta
głośniki dołączone do radiowęzła oraz dotych
czasowi taryfa na głośn-ki pozottaje nadal w
mocy.
Wszyscy posiadacze odbiorników winni etę za
rejestrować w terminie do dnia t j lipea r. b. pod
rygorem sankcji przewidzianych w art. 19 Ustawy
o Poczcie, Telegrafie i Telołonie (Dc. U. R. P.
poz. ą8r nr. ój) tj. kary aresztu do j mia.'ęcy i
grzywny do z.L 3000 niezależnie od konfiskaty
odbiornika na rzecz Skarbu Państwa.

Bteroetwo Powiatowe
Powiatowy Carowi Donwonry eetoeaa jrleetnmy rroeten* nteowreulosomy na odbutową ctcetotowa prseeat i Jamn mojto proer: jturttę
W kąna pod Boronra na toodae
WojowóitoktoJ Puławy — DdMln.
O łe-ły ętoemme pmty wtossanto. 1)
wyrpflłn/toeMigo Stopego fcoawtwrysu,
kłórero foroanłero Jak i Mdtoae
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