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MEMORIAL RZĄDU MARKOS W a/lace żąda 
dymisj~ Marshalla 

ONZ do Generalnego Zgrotnadzenia 
Wezwanie do usunięcia okupacyjnych wojsk anglosaskich z Grecji 

Naród grecki winien sam stanowić o swych losach 

READING (Pensylwan:a) PAP. - Henuy 
Wallace złożył tu oświadczenie, w iktórym do
magał się dymisji Marshalla ze stanowiska se
kretarza stanu. Przywódca Parti,j Po:stępoweij 

powiedrz.iał, że „jeżeli prezydent Truman ma 

jakiekolwiek poszanowanie dla swego urzędu 

- powinien natychmiast zwolnić Marshalla", 

PARYŻ PAP. Tymczasowy demokratyomy 
rząd GPecH ~ do Zgromadzer1ia Gene 
ralneg<> ONZ memol'iał, w którym praed
stawia swój punkt widzenia w epra'\Vlie Gre
cji. 

IUemorfał &twtewdu., łe krytyczna. sył.uQ
c,Ja w Greeji za.isłlniała a chwilą mterwen 
ej! armii lllllgielelde:I, która. faktycznie zaję 
ł.a miejsce okupacji wojsk hitlerowsk.ieh. 
Wałka w~oleńcza Dar-Odu grecltlego iJ:'(>Z" 

poeaęła efę od chwili kiedy hnperila.Uśct &JDe 
rykańsey ł a.nri'elsny uzbroili greckich faszy 
stów, którzy ~a okupacji n.lem.i'eckiej 
ll>ł"UśladoWalł patriotów grooklcb. 

Zaznaczając, że 11&'1'ód rreekł nie obce 
wojny domowej 1 że pragnie pokoju, demo
kracji i suwerenności narodowej, mem':>· 
·ri.al podlcre!J:a, że rząd tymcz,asowy ik4Jloo· 

kroć rzwróc:i.ł &ię do pnedstawicie'fi. ateń
sldch w celu rozpoczęcia rok'9wań pakojo
wych :na za.sadach demokratycznych. Tym
czasowy rząd igreclti jest również obecnie 
gotów rOQ1Począć rozm.1>wy w sprawne za
przestania walk, za,pewnieniia s.uwerenności 
narodowej s ~eliminowania obcych mge
rencji w wewnętrzne sprawy Grecji. 

Propozycje te spotkały się z odmową W 
lłahmym cl;wu leje się eotblimm;e krew 
<łflar wojny dmn.cnveJ. Na pro.poeycję wy
miany oficerów wziętych d.o niewoli woj~ka 
ateńsikde odpawiedz@e.ly rozstrzeliwaniem 
oficerów-jeńców. W armii Markosa nato
rniastipodkreśla m~andum-oficeMwie wzię 
ci do niewolti mogą wziąć udział w walce 
w szeregach a.rmii demokratyoznej lub jeśli 
wyrażą ży.czenie ,wrócić do szeregów armii 
monar-oh:isty~ej. To samo d")ty.cey żofuie 
rzy z arm1i monarchistycznej. Natomiast jeń 
c6w z annli demokmtyi=rej, nawet rannych 
rozstnelłwuje tlłę. Na wo'lnym ter~ 
Grecji z~OSOW3Jl0 neroką amnes~ę dla 
wrogów rządu tymczasowego, zaś na teryto 
rium za.jętym przez monaTchistów trybunały 
wojenne .ai{azµją 001kienn~ d'Ziesiątki pa
triotów na śmierć. 

Taki jest -obraz prawd~wy dzisiejszej, Gra 
c.ii w chwili, lciedy Zgromadzenie General· 
ne ma )')<llZyStąpić d„ debaty 111ad &p!'a'Wą 
grecką, 

Mimo 300 tys. ton materiałów woJemącb, 
które monarcWści greecy otnymali w ciągu 
biei. roku od Sianów Zjednoczonych, mimo 
s!Ytek dOl'-&.dców wo.fskowYCh dosta1l.CJ.'Ony"11 
przez Sta.ny Zjednoczone oraz Angli'ę, woj
ska mona.rohistyeme nie zdoł<lly pokonać 
armii. denrokiratyeweJ. Dowodem teg„ jest 
rówmeż, _że 1monarch;iści. gieccy żądają 
zwięk:szerua dostaw materiałów woj,ennych. 
Biorąc to wszystko pad uwagę, · mem&rfał 

zwraca się do Se.sji Generalnej ONZ z de
klara(%ją, w której rząd demokratyczny oraz 
ar.mia demoklrat:vczna są gotowe pnyjąć 
każdą imoja.tywę madącą na celu ulżenie 
narQ:d()Wi g,re!J!demu, zapewnienie mu Pok<>-

Naganiacz z Wall-Street 
w rozjazdach po Europie 

PARYŻ PAP. - Na lolniisku 
Orly, wylądował w środę iralll.o 
administrator ;pl.a.ruu Ma,rshaJla 
- Paul Hoffman. Hoffman ;pr.ze 
pwwadzi w Paryżu <ro:Dmowy 
z „wędru,j.ącym" ambaiSadorem 
planu Ma.rs.halla - Averellem 
Harr.imanem, oraz szefami o;rga 
ali:z:a<:ji europej'Sikiej W61półpracy 
gospodar=ej, po czyim w dniu 
22 bm. uda się na objazd stoli<: 

k r,1 ~ "> w marshaLlowi;ikich. 
Cel ponownego przybycia do Eu.ropy Hoff

mua, który ip.rzed kiLku zaledwie dndaml ba
wił w Paryżu i ton.dynie, nie rzosta.ł oficjalio,je 
podany do wiadomości. Pif2YPU&zcza się jed
na.k, ie będzie Ołll kOillt}'!Iluował rozmowy w 
s,prawie iwstr21yB:n.<mlia dalszego demontażu fa
bryk memi.ealt.ich. 

Jak wiadOtID.o, plaJl ameryikański, staill.Owią
cy w :istocie r.z:ec:zy przeka-eśle.nie spłat octsz.i<.„ 
rbwań wojennych przez Niem-cy, spotkał się 
ze strony J>ań.stw zainteresowanych " poważną 
opoz.ycją, k'tórą Ho.fiman w c.zas.ie ewojego o
statniego pobytu w Eu,mpie zdołał iedYl!lie czę 
sdowo .p rrnzwy-c' ęŁyć. 

ju oraz damie mu możli'wośei deeydowania do osta.tniej kropli krwf, 

Wallace zw.rócił uwagę na fa,kt, że w cuisie 
o.statnieg-0 swego pobytu w Wa5Zyngtonie 
Ma,rshall spędził większość czasu w rozmo-

o własnym losie. Propoz:yeja ta. ma. na celu Memoriał wnafa nadzieję, źe ka7..dy u<:z-
zapewnienie normalnego żyeia krajowi i ciwy m:ł<>wiek mający na sercu sprawę po- wach z sek.retar.zem obroJJy Forrestalem, z ge-
przyczyni się w ien sposób do utTWalenia !roju uddeli poparcia wysiłkom tymczaso- ne.rałami t ba.n-kierami, którzy faktycznie kie
pokoj!ł światowego.' wego demokra~yc~ego. rządu GreeJi. ,Memo rują polityiką rządową. „Militaryści _ s·twier-

Kono:ząc, memorttał zazna.cza, f:e tymc2laso- r~ł domaga. się rowmeź dopuszczen.ła. na . . . 
. wy nąd demokratyc:111y stojąc nłeza.chwfa Sesję GeneraLną przedstawiciel~ wolnej Gre I dz:! Wallace - obs1edl1 departament stanu 1 
nie na sta.nowis'kiu suwerenności Grecji i de cji, aby dać mu możność zabra;nła głosu pod nie mają zamJaru wynieść się stamtąd za fod· 
mokrac,li bęcbie nadal bronić tych ideałów I czas dyskusji nad spraiwą l't'OOką. ną cenę", 

Bohaterska g·rników 
Queuille rzuca przeciw strajkującym wojska spadochronowe i kolonialne. 

Barbarzyńska próba wygłodzenia mieszkańców zagłębia Carmaux 
PARYŻ PAP. - Akcja policyjm1, zmierza- gwardię ruchomą centralę elektryczną. W mde-1 stąpić z terenów kopalń Ricamarie i Berandie 

jąca do opanowania kopalń trzech zagłębi wę ikie odbył się potężny pochód górników, któ- xe. Z<motowano liczne ofiary wśród ludności, 
glowych: pólnocnego, Loary oraz Carmaux llie rzy zmusili prefekta do powzięcia decyzji ewa co .powoduje dal&zy wzrost oburzenia gómi-
zostala uwieńczona sukcesem, powodując jedy kuacji sił policyjnych z kopalń. ków. 
nie zaostrzenie sytuacji strajkowej. -yv z.a~ł~biu Lo·ary w okoHcach S!i~~t Etienin~ Kiraijowa Konfedera<:j"a Górników wydała lko 

W zagłębiu Nord •l Pa5 de Ca.!a,js po U6un.ię- na1wazme1s~ych kop°!ń strzegą p~k1etY. stra1- muni.kat, który piętnuje użycie ipolicjd prz~!w 
ciu pr.z.ez gónni!ków policjoi z kopa!m:i w Noeux, kowe. Pohc11 udało się utrzymać Jedynie dwa strajkującym. Stwierdza on, że „a.ni gwałty, 
ani jedma kopalnia nie znajduje się obecnie male szyby drugo:l"Zędnego znacr.eniia. Użyoie ani terror, ani kłamstwa, ani zdrada, nie wply 
w rękach sił .rządowych, W zagłębiu Carmaux ga7.ów łzawiących przez gwardię ruchomą na ną na górników, którzy domagafq się zaspoko 
3 ty1S. górników, do których przyłączyła 1>ię I kopalni ViHiers i Roche-sur-Moliere nie odnio jenia swoich słusznych żądań". 
m!ejS<XJwa ludność, odbiło okupowaru:z przez. sio :żadnego ~~tle.u. PoU-c}i'.- była zmn$7.ona u- Użycie &ił poli<:yjny<:h przeciw górniikol"\ 

B n t KO re I. po' ud n, ... o we1· Wr~ł~~. ~=:~iąni:w:ś:~~d:ir:~śl'!~jó~~~: m1. W środę na południu FianCJi ustał ruch 
· · kolejowy na. znak solidqrnoścl z walczącym} 

górni.kami. Zbiórka pieniężna w okręgu pary• przeciw . okupantom amerykańskim skini przekroczyła 10 milionów franków. 
. . . • . Według osta•tnich wiadomości, ,pochodzą· 

Pa~z. PAP. -. Agencja F:anc~ Presse wiadomosc o utw<;>rzemu rządu demokratycz cych z kół rzJWią1Z<k-0wyith, do zagłębia Carmaux 
d·':>nos1 z ~ewu,. ze w. połudmoweJ Korei, nego Korei w Phenian - odbiłta się głośnym przybyły nowe poważne s.lly wojska i poUcji. 
okupawaneJ - Jak wiadomo - przez woj- echem na terenie połiudnfowej Korei F.>ku Wśród oddziałów wojskowych znajdują się 
ska amerykańskie - Iie11ne oddzfu.ły żandar- powanej przez Amerykanów. KoreaAczycy grupy skoczków spadochronowych i wojska 
merli zbuntowały się pneclwko rządowi ma t . . 1. i d ś,;, · kolonialne. Robotnicy g'romadzą się wokół cen 
rionetkowemu, ~ontrolowanemu przez wła- z en UZJazmem prznę 'I w a omo " 0 uznan.iu traE elektryicznej, która od wczoraj znajduje 
dze ameryika.ńskie. demokratyczneg') raądu. Korei prz.e~ ZSRR się w ;rękach górników. Związek zawod-owy 
Powstańcy, popierani przez ludność, zajęli Polskę i CzechoslowaCJfl. NaStroJe opo- górników tego departa.mentu pOWZil\ł decyzję 

- jak wy'llika z pierwszych komunikatów - zycyjne wobec marlonetk0wego rządu, sfor- strajku generalnego w całym departamencie. 
iporł Iosuao liczący 100 tySl!ęcy mies2'lka~ mowa.nego przex am.erykańskde wla<ize oku- BUższych szczegółów brak z powodu przerwa· , 
ców. 1'<:Jsuwają się oni obecnie na północ. pacyjne. wzrastają na terenie Korei połud- nf.a połączeń telefonicznych z lokalnymi :zwląz· 

Nowy Jork. PAP. - Z Seulu donoszą, że niowej. .lulmi !Zawodowymi. 

Ożywione walki w Palestynie 
W ri:agłębiu I.o.ary w okolica.cli 5'8.dnot Et;f.erme 

gwa,rdia ruch.oma wyparła ;robotników z kilku 
kopalń. 

Prefeikt Pas de Ca.Ja,is wstrzyimał dostawę p1'!\ 
du elektry<lzn.ego i wody dla osiedli gómi· 
czych. W związku z brakiem W'().dy piekarze 
zostali zmuszeni do zaprzestania wypieku chle 
ba. 

Te! Awiw. PAP. Walki w Pa•lestynie toczą 
się na ~stlcich frontach z większą lub 
mniejszą intensywnością, przy czym nic nie 
wskanrje na t'J, >aby miały być one w chwi
li obecnej przerwane. 

Jak wynika z doniesień z frontu południo· 
wego, oddziały żydowskie zdołały utor;;,wać 
sobie dl'ogę przez pustynię Negew, nawiązu· 
jąc k-0ntakt z połoV:>nymi w połudn!owei 
części tego oklręgu osiedlami 

Kontrataki wojsk egipskich z<:>Stały odpar
te. W nocy z wtorku na środę, samoloty obu 
stron walczących atakowały obiekty wojsko 
we. W Tel Awiwie podano urzędowo do wia . 
domoścl, że władze a.rabskie rozp':>Częły ewa Strajkujący górnicy w Alby 'Zatnyima.U JX>• 

oląg wiozący oddziały policyjne do Carmaux. 
1.>żywio Po unieruchomieniu pociągu robol.nicy odczep! 

11 lokomotywę. W fo,rbad1 polkja ?Od groźbą 
Izraela ikarabi.nów 1ZIDus.za gómików cudwrzaemskic.h 

do ze,jścia. do kopalń. 

kuację ludności cywilnej, z Gazy. 
Na froncie środkowym zanotowano 

ną działalność artylerii i lotnictwa. 
Na froncie północnym od.działy 

zaatakowały pozycje wojsk irackich. 

Rozpad brytyiskiego Imperium 
· Stany Zjednoczone odrywają najlepsze kąski korony brytyjskiej 
_ Sprawa oderwania się Irlandii wzbudziła panikę w Londynie 

Lon<iyn, PAP. Korespondent p0lityczny jakie decyzja. ta. będzie mia.la dla całej bry- I Stanami Zjedn':>Czonymi w sprawie zawarcia 
dziennika „Daily Worker" donosi,, że od tyjskiej wspólnoty na.rodów. , umowy o przyjaźni :ttandlu i żegludze mor• 
chwllli kiedy rząd r.1and'Zkl oświladC',Lył, że „Niepokój ten - zaznacza korespondent - skiej, · ' 
ma zamiar zerwać z koroną brytyjską. rząd zamienił się w panikę, kiedy stało się wia- Wielka. B ytani . ,_ 
brytyjs.kii. z niepokojem ocze\mJe skutków, . dome iż zostaną podjęte pert:·aktacje ze usiło~·ał r~d . a •. - 1 "1 aznd~C'Zaod ... ojrespo~enł __________________________ .;.....;......;..;,__.;,_ ___ .;;·~- - :• a ': Wlesc r an 1ę . ej zamiaru 

M d I • " d • I zerwania uwl z koroną. br:vtyjską. Do po , , aszyna o o osowan1a - z1a a mocy w ce1u przekonania premiera irlanctz· 
. 9 ~ego zostali .wezwani przedstawiciele Austra. 

Ko misja polityczna . O N Z przyjęła ,~ezolucję kanadyjską w sprawie 111, Kanady 1 Nowej Zelandii, którzy mieli 
. energii_ atomowej poprzeć bardzo silnie &tanowjsko Attlee na 

Paryż. PAP. Na środ0wym.' posiedzeniu Ko-\ Salwador, Hindustan, Arabia Saudyjska, Sy- naradach w. ~hakeWr~, lkgdzie odbywały sii: 
mis1·a Polityczna Zgromadzenia' ONZ 41 glo· ria, Unia Południowo·Afrykańska, Wenezue· r<?Zmowy mlę zy ie ą Brytanią a Irlan-

dią. 
sami przeciwko 6 przy 10· powstrzymujących la,. Yeman, Afganistan i Argentyna. Gwate-
się od głosowania przyjęła rezolucję kana· mala nie br~ła ud~ałl'. w głosowaniu. Pozo- Ni~ pomogły nawet bardzo korzystne w<i.· 
dyjską w sprawie wzn'Jwienia•· piac komisji stałe .delegacie w liczbie 41 głosowały za re· ~ um0wy handlowej zawartej między 

.. t . . k ult „ 
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. . lk' h zolucJą Anglią a Irlandią. Widocznie - pisze kores, 
energi1ta o~oKwei dl ons taCJl t-cm ~lie i.cel Uchwalona przez większość komisji rez".l· pondent - Stany Zjednoczone zapropono-
mocars w i ana y na ema moz wos Jucja zostanie przedstawiona Zgromadzeniu wały Irlandii jeszcze korzystniejsze warunki. 
porozumienia co do wpr0wadzenia kontroli Oeneralnemu. Korespondent stwierdza, że postępowanl'e 
międzynarodowej. ' Na posiedzeniu środowym przemawiał de- s~nów Zjednoezonych wypierających Anglię 

!"rzec.iwko rezolu.cji .kana.dyjsk~ej głoso_wa· ~egat Uk.rainy Manuilski'. raz . jesze.ze p'Jdda nie tylko z k~a..jów zamorskich, ale f z kra. 
ły. Związek Radz.iook1, B1ał'Jrus, Ukrama, Jąc ostreJ krytyce rezolucJę kanadyjską jako ju będąceę- · 'bli' · 
Polska, Czech.osłowacja i Jug.osławia. Po- zmierza1·,ąca do MpewniE.nia Amer,,.„e m' ono n lHIJ Zł!'lym lląsiadem Ang-U! trum.ałr od "" Jest na~odą Zl!, oałlmwHe pod~~ 
ws s1e ttłosowarua.: ~or, oolu w dzi~inle •nerw atoJn.OlV&i. aite ~Vl)JA nolłil'er, amerrltań~~l' · -
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Lud wio ki pragnie zabezpieczenia pokoju Odczyt min. Hejedly 
WARSZAWA PAP. - W dniu ·'WCZo.ra.juya 

min. Zdenek NejE>dly wygłosił w Warsz.aiwd.• 
odczyt na temat „Wspólnota narodów alowiaft 
skich w historii" . 

Adres trzech milionów kobiet włoskich do Narodów Zjednoczonych 
. RZY.M P~P. - w. najbliż~zyeh di;iiach uda :Mło <l zież socjalistyc zna zorganizowała w Man B, przewodniczą.cy konstytuanty'. _Tcrr~cin_i, 

się do Paryza delegacJa włoskich kobiet demo- tui zjazd na którym postanowiła zwołał na wio oświadczył, że w konstytucji włosk1~.i zna.iduJe 
kratycz:i;iych, a~y .wręc:-ył przedstawicielom ~ n ę kongres pokoju całej mło<lzieży wlo~ki.Pj. s ię arty~uł, stwierdzają.cy , że „Włochy wyrzeka 
O~Z księgy, za.wi~raJą.~1} 3. miliony J?Odpisów ko R 1\ „ id: i na kongr1>,ie młodzieżowym w :Mode ją sit wojny''. 'L'crracini dodał, ie polityka wo
bie.t włoskich, ktore zą.da.Ją. zabezpieczenia. po- nie wysunięto ha8ła zjednoczenia młodzieży w jeuna imperialistów amerykań,kich nie zastra-
kOKJU. • . obronie pokoju. szy obrońców pokoju. 

Odczy tu wysł uchali crołowi pr.z.edetaw!icie~ 
polskich sfer rządowych, kulturalnych i nau
kowych. 

Prelegent p-odk,reślH wagę nauki hisito.rlt dl~ 
poznania i z.rozumienia d'Lisiejsz;e.j n.eczyw1: 
stośd, jak też stwie-rdz: ł , że przed historykam\ 
czechosło·wackimi i polskimi danęło do wy-

ampa.nię w obrome pokoJU prowadzą. rów
nież i inne ugrupowania demokratyczne. We 
wtorek na. kongresie krajowym metalowców w 
Livorno, tnlodzi robotnicy oświadczyli, że wal
czył będą. w obronie pokoju i niezależności 
kraju. 

Narady „małe i szóstki" 
PARYŻ PAP. - Jak donos.i z Paryża agen

cja Reutera, delegaci pańs-tw t. rz:w. „małej 
, e.zóstki" p.rz~tą,pili w środę do opracowania 

IP'l'Ojektu ifezolucji w sprawie Berlina, iktóra ma 
być praed.stawiona w pi ątek Radz,ie Bezpie<:z.eń 
&twa. 

K-orespoooen1t cytuje .również pogłoski, we
dług ik:tó.rycli delegacja chiń&ka nie jest skłon
na. do formułowania taik: gwaltowmyich osk.a.r
żeń pod adresem Związiku RacLzieckoiego, jak 
<;hoiałyby t€-go Wielka Brytania i Stany Zjedno 
aone. Stanowi>Sko delegacji francusik:ie·j spra
wi-a po.dobno też „trudności", ze względu na 
to, że Francu:zi n ie chcą, by mocarstwa .zacho 
din.ie występowały „zbyt d'l"aS•tycznie" przed 
R~dą Bezipieczeń-stwa. 

p r z v go to w a n I• a młodziez· y ra dz1·eck·1e1· konania wielkie zadanie oczyszczenia dzle}o-, znawstwa z przesądów J tradycyjnych nalecla-
lości, jakie nagromadziły się z biegiem lat na 

do uczczenia 30-tej rocznicy Komsomołu ~~~~~k błędnego rozumowania niektórych uczo 
MOSKWA - Coraz więcej młod-z.ieży ira

dz ieckiej przys.tępuje d-0 współzawodnictwa 
socjalistycznego na cześć 30-ej rocznicy Komu 
nistycznego Związku Młodzieży. W Lenmgra
dzie we współzawodnictwie tym uczestniczy 
okofo 120.000 młodych robotn i.ków, z których 
rp-0łowa -sy;; tema.tycz.nie wykonuje swe zadania 
w 150 proc. Ml-0dzież na.jwiękiszych zakła<lów 
leningradZ'krich lim. :K~rnwa ~ix.zekaznje prze
mY'słowi leśnemu serie s.pecjalnych tratktorów 
iprz.ysto5o0wanych do prac w lesie, które wy
produkowano poza godz.inami pracy. 
Produkcję ponad plan daj·e .rów.n i eż młodzież 

zakładów im. Marksa, fab-ryk i „Elekbrosiła" i 
fonych. Mlodz.i robo0tnicy fab.ryki obuwia ,,Sko
rnchod" 'Wypro<iukowaJi rponad p1an 10~ .000 
p.ar obuwia. Część tego obuwia zo-stała wyko
nana z materiałów zaos:zczędronych pr.z.e.z mło
dz,!eż. · 

Wielkie suk.cesy osi ąga także młodzież za- Minister Nejedly u.Z1Mcrył. te &łowia.t\•'ZCZT 
kładów rno6kiewskich. Brygady mlodzieżowe zna odgrywa dziś tak wielki\ •rolę j<'lk nl1dT 
mos.kiews&i.ch zakładów moto.cyklowych zakoń przed tym, ponieważ zwraca się do świata I!! 
czyły realiui.c j ę planu 3-go roku p i ęciolatki. i·deami, które ma.ją usadnicz-e rzmaczenie dla 
Tak samo ik:lk·anaście tyis l ęcy młodzieży Swier rozwoju i dobra ludzkości. . 
dłowska :zitealizowafo calkowicie pia.n 3-go .ro Uczony cz.e<:ho-słowaoki podk.'!-eM.ił r6wnl~ 
iku. O podobny·ch sukcesach nadchodzą w1ado-1 konieczność badania hi-storii SłO'Wiań.szay:mT 
moś-ci z Om&ka, z Mińska, z Karagandy i in- jaiko całości, a inte pod kątem wid/Lenia pogzcze 
nych mier.;cowoś.ci Związku Radzieckiego. gólnych krajów s·łowiańskich. 

Anglicy mają dość Bevina 
i jego kliki podżegaczy wojennych 

LONDYN PAP. - „Daily Worker" donooI o Po 45 minutach lmd-major u.mknl\l wiec. 
dalszych protestach angie!<Skiej ludności pracu- oświadczając, że ,,nie dopuści do dyskusji po 
jącej rpr.zeciwko zarządzeniom militarnym izą- lityc.z.nej". 
du Pairtii Pracy. Nieco później koło łokailu, glhie odbywał 

List Markosa do Wallace•a 
19 rp.aźd;i;iernika, gdy lord - majo.r m~·as1a się wiec, miała miej6Ce demonstracja P<>d ha· 

Walasey (hrabstwo Cheshiire) ~c:z.ąt.k.owal słem „precz z podżegacza.ml wojennym!". · 
ik:ampanię na nzecz. werbunku do armil teryto- Rada związków zawodowydl w Stookton Oil 
rialnej, lila a:wołal!lym w ty.in celu wiecu obec- Tees (hrabstwo Durham) odmówiła popaTCia 
nych było zaledwie 60 osób. PA.RYZ PAP. - W imieniu demokratycz

nego rządu Grecji Markos przesłał l'ist d'J 
Wallaee~a, w którym podkreśla. że polity
ka. ,Trumana udzielająca pomocy rządowi m-0 
narclrlstyeznemu Pl'IZYC'Lynjla się jedynie do 

· przedłuźa.nla W!llllk i rozlewu krwi. Mark'JS 
podik:reśla, że rząd Wolriej Grecji propono
wał rozpoezęcie rozmów w sprawie przywró 
cenia pok'Jju w Grecji oraz w sprawie wye 
limin<YWania 1ngerencj1 obcej, ~tanowiącej 

Lehar • • 
um1era1ący 

WIEDEl'l' PAP. - Z Ba<l-Ischl donoszą, że 
Myn.ny kompozytor operetkowy Fraindszek 
Lehair umiera. Na r.u:.le Franciszek Lehar za
chowuje jednak przytomność i naradza się ze 
6wy•ml 1td'W'Ok.11tami. Wl_,.śnie pr:zed ikilłcu dn'.a
mi kompozyto.r otrzymał obywatelstwo Bad -
Isc.h.l. 

Bunty ryżowe w Chinach 
:MOSKWA PAP. - Jak donosi agencja Tass 

w Ha.nkon w związku z brakiem ryżu wybuchły 
bunty. Brak ryżu przybrał tak katastrofalne 
rozmiary, te nawet w ośrodku znanym .z na.jbar 
dziej urodzajnych pól ryżowych prowincji Czan 
Bu ludno86 nie może otrzymać tego podstawowe · 
go produktu wyżywienia. 

Dziennik „Szen BR.o" nono~i , ie bunty ryżo
we wybuchły również w Pekinie. 

groźbę d~1a pokoju świata. 
Markos zwraca. się do Wallace'a z. apelem, 

ażeby kandydat na prezydenta USA z ramie 
nia Parlii Postęp-OWej WYStąplł w obronie 
pokoju w Grecji. 

Mówcy _ byli woj~owi .i ałonkow!ie Zwil\- miejscoV{ej kampanii werbunkowej. 
xków IUl.Wo<lowych - wyrażali swą troskę o Związeik praco'Wlllików nauki! w Linooln • 
pokój i protestowali pr:zedwko niepotrzebnym chwalił 1Ce.zolucję, wyrażając!\ niepoikój m: JIO"" 
wydabkom w interesie imperializmu amerykań- wodu odroczenia demobilizacji. 
skiego. Rada Związków Zawodowych w Belper (hrab _____________________ ;...________________ stwo Derbyshire) uchwaliła rez.olucję popiera-

N eut ra I n Os, c' pan' stw skan dynawsk1·ch jącą propoa:ycje radzieckie w sprawie retlu.k<:jl sił zbrojnych i zak.a~u broni atomowej. Rew-
lucja <lomaga się, by !fZ!!d brytyjski nalyc.h· 

D • N • • S miast przyjął tę proporzycję. ama, orwegia 1 zwecja nie przystąpią do „bloku zachodniego„ 
. NOWY JORK PAP. - Za.zwya.aj dobrze po do bloku zachodniego. 
informowany publicysta amery.kańslci - Drew Zdaniem Pearsona, w chwili obecnej toc.zą 
Pe,;·r5o0n, twierd21 na łamach „Daily Mir-ror", iż się poufne rokowania między Norwegią, Szwe 
panstwa skandynawskie postanowiły kontynu- cją J Danią w sprawie zawarcia układu o neu 
ować politykę neutralno3ci J nie przystępować tralnoścl. 

Polacy z Berlina wracają do Ojczyzny 
. BERLIN PAP. - Z :radzieakti~o 11eJc,to.ru Be.r ., :radziedciej ob. Drukar>CZ')'k orru dawny dzia-

11.na wyruszył we wtorek E1pecjalny tran&port łac.z Zwią,zJrn Polaków w Niemczech ob. Opę
w:iozący do Pols.ki 115 repatl'iantów, Polaków, I choW&ki. Repat.ria.nci zabrali ze 60bll cały 
pr.zebywających dotychczas w Niemczech. swój dobytek o·raz warsztaty ;pracy. 
~śró_d . powracaj1tcych. do ikraij11.1 ~ajd~je _się W najbliżs.z..ym cz~sde przyipU6zc:zalnle około 
orown1ez zasłuzony działacz Polonu ruem1ec· 10 tys. Polakow wroci do k·raju ze 6trefy roa
l.ci.ej i pr.zewodnkzący Zwiiązku Polaków strefy dzieckiej. 

Dyskusja w 
na forum ONZ 

sprawie Palestyny 
- odroczona ponownie 

debata !lład kwestią czy należy zająć Się 
wnioskiem meksykańskim, czy też kontynuo· 
wać d;yskusję w sprawie Palestyny, 

Gangsterzy węszą naftę we Włoszech 
RZYM P A.P - Do A.bruzzi (Włochy środko

we) przybył& mieszana komisja rzeer:oma.woów 
włoskich i 11.meryka:6.skich, eelem zbada.nir. mołli 
wości ebploa.tacji złMi ne.ftowyeh, odkrytych 'lf 

pobliżu Pesealy • .Analogione poszu1dwa.ni& pf'f>o 
wadzone st w innych okr~gach Włoch oru •• 
Sycylii. 

.Jak wiadomo, na. podstawie zawartego !llł ~ 
czą.tkn bi'.. układu o "QU.yjdni, he.ndlu 1 -~~}~
dze, Amerykanie uzyskali wyłąrczne prawo po
szukiwd zlói nartowyeh we Włoszech, 

Armie Czang-Kai-Szeka topnieją 
MOSKWA PAP. - Agencja. ,.Sitn.hua" dono

si, że w ipołudn.ie 19 bm., W$Zystkie wojiS:ka 
kuomintangowskie znaijdujące się w Czang· 
Crrunie, w tym :równdeż wyekwipowana prze.z 
Ameryka.nów 7 armia, złożyły broń, podd4]1\C 
się o.ddziałom armiJ ludowej. 

PARYŻ PAP_ - W środę komisja politycz 
na ONZ odroczyła dyskusję w sprawie Pale 
styny. by rozważyć iniezwirocznie wn~osek 
meksykański, który wzywa wielkie moear-

Blum sprzedaje „Populaira" stwa do wytężenia wysiłków w ee1u usun:ę 
RZYM PAP. - Gazet.a „Republica" dowiadu- cla. dzli.elącyc:h je .r'JZbieżnoścd, ostia.tecznego 

je &ię, z dobnie poinformowanych kół nowo- uregulowania sprawy wszystkich trakt/at.ów 
jors.lcich, że amerykański trust gaz.et.owy, zwiią- pokojowych i zapewmenia trwałego pokoji;. 
zany z koncernem Scripps Hova.r<I, prowadr.rj z 

Turcy nie chcieli glosować 
polecenia depa·rtamentu stanu rz:a pośred:nic- Uchw~·a w tej &prawie zapadła 34 .glosa· 
twem 11woich p.rzedstawi-0;eli w Paryżu. pe.rtrak m~ przeciwko 11, przy 10 powstrzymuJących 
ta.cje z Leonem Blumem w &prawie nabycia o- sdę ".ld głosowania. 
fioj~ego organu fran~~ej„ pairtid socja!isty j Przed głosowaniem od~yła się 3-g<X1z1nna 
cznei - dziennaika „Populaue • 

Jerzy Korwi!! 63) 

Znikoma frekwencja ludności w wyborach do medżlisu 
ANKARA PAP. - Zgodnie z wiad01JD.ościamil Wielu wybo.rców, któr.z.y przybyili do llrn 

podanymi pr.zez drr.iennik tu.recki „Kudret", pod przymusem, wrzuoiło b-lale ka.rtki. Nie o· 
podczais dodatkowych wyborów do Medżlisu, beszło się rówlllież bez fałszerstw wyborciycli. 
iktóre odbyły się 17 pażdziemi.!k:a, w głosowaniu W wielu mle/scowośclach w urnach uialazło 
wzięło udział jedynie 10 proc. wyborców. się więcej kartek wyborczych niź wyborców 
Dziennik :z;a.znacza, iż w An.kar:ze głosowali za na liście. 
sadniczo tylko urzędnicy państwowi. 

do ha.Ilu. Słychać było jak kroczyła lekko ' - A więc proszę panów bardzo! - Po.. 
pa miękkim dywanie i jak Piotruś wyr-I wiedział Darre i układnym gestem wska
wawS'Zy się widocznie z jej rę1ti pędem po- zał drogę . 

• biegł. do schodów i _zadudn'.ł ?-robnym<. krvez.. Tadeusz Szymczyk szedł powoli rozmy-
k8.1lll po każdym ich stop-mu. , .§lając, 0 czym jeszcze chciała rozmawia6 Zabójstwo Waldemara Glucka 

Darre nie chronił się ju:!: za biurko w z nim Nacia. O czym jeszcze, Gdy prze
- Niech pan się na mnie nie gniewa. I żywiołem, który ma swe własne prawa. pobliże magicznych guzików alarmowych chodził koło Walewskiego, który jakby cze 
_ Pani podeszła mnie bardzo niegodnie. i. .\iędzy innymi i to, że wszystko co żywe, dtwonków, ale patrzył na obu mężczyzn kał na to p.adejście, usłyszał przy sobie 
- Musiałam, to była cena mego wyzwo- chce żyć - a więc przestępca tak samo jak raczej zatroskany. szept: 

lenia od dotychczasowego życia. apostoł dobra, awanturnik~ jak spokojny, -Pan naprawdę pobrał się z Nacią? - - Niech pa.n zachowuje Sii.ę spokojnie. 
- Przecież _wyjeżdża pani z konsulem twórczy obywatel. Gdy gaśnie w nas in- Zapytał go Walewski. Tak chciałbym uniknąć skandalu. 

Darre. styn..kt życia, odpadamy z koła żywiołu I - Skoro panowie muszą tu pooostać, _ Drugi parszywiec! _ Pomyślał Szym 
- Tak, ale w Paryżu będę już wolna i stµ,jemy się jego nawozem, zarówno w sen- zdradzę tajemnicę. Nasze małżeństwo jest ceyk i wszedł do hallu. Wskos na prze.. 

samodzielna, jesteśmy małżeństwem najzu- sie dosłownym jak i przenośnym. fikcyjne i służy jedynie dla ułatwienia. po- ciw stał przy drzwiach lokaj, widooznie tam 
pełniej fikcyjnym. - Proszę cię, zostaw nas chwilę samych! dróży. Niestety moja oferta, ·aby Naci.a po mieściła się jadalnia. 

- I po tym wszystkim chce pani jesz- - poprosiła jednak bardzo stanowczo Na- została przy mnie na zawsze, została od-
cze zacząć nowe życie! Może pani myśleć o cia. rzucona. Inżynier Tadeusz Szymczyk leżał na luk-
tym tak _spokojnie, jakby w ogóle nie i.st- - Dobrze! Mówiąc to spojrzał uważnie w twarz susowym tapczaride konsula Darrego i z 
nialo sumienie. - dziwił się. Odszedł do Walewsltieg-0 i chłopca, a Na- inżyniera Szymczyka, hle ta nie wyrażała nietajoną już nienawiścią patrzył w stronę 

- Chcę żyć, chcę jeszcze żyć. Z ąynem. cia pospiesznie mówiła teraz do inżyniera: żadnych specjalnych uczuć. Z dobrej chłop swego towarzysza niedoli. Minęły dwa 
To musi się udać! - Pan mi przebaczy. Dzisiaj, choć to gliny, - myślał Darre - ach, jaka szkoda, pełne dni i trzec idobiegał kresu, a nie 

- I uda się! - wpadł do tej rozmowy jem par.adok.salne. dostarczył mi pan dużo że taki nieprzystępny! przestawał myśleć o swym niefortunnym 
• ł D · · k 't • · · d • · c ... k 1 zd położeniu z wściekłością i goryczą. Za ok-znow g os arrego - nowe zyc1e za w1 a szczęscia i ra ose1. zy mo„e onsu o- - Jakto ! To co potem będzie z Nacią, 

h t tak · k 'li lał • „ · d k · nami i w korytarzach słychać było nieu-zawsze :r:a gruza~ s arego,. _ Ja ros ~~ pan~ namowie )la wyJaz z raJU. jak już wyjedzie do tego tam Paryża. bm . k k. wzrastaJą na gmlnych częsc1ach materu, - Nie! / - Zrobi, co zechce, osiedli się, gdzie i; • me ro I dobrze uzbrojonych lum.i, 1 - I b ł k ktorych Darre zostawił tu aż w nadmiarze jak nowe poko enia ludzkie znajdują swoje W odpowiedzi. Szymczyka ty e Y IJ a- zechce . . Zresztą o ile nie narobicie skan- gdziekolwiek bowiem Tadeusz próbował saę' 
miejsce na ziemi po pokoleniach odchodzą- miennej twardości, że Nacia stłumiła w <lalu, będzie miała zawsze drogę powrotu 
cych. sobie dalsze już indagacje i szepnąw-szy je-

1 

do Polski otwartą. Musi . wyjechać tylko ruszyć, spotykał natychmiast nieprzyjem-
. - Pan ma całą filozofię zbrodni! dynie to jedno słowo - szkoda - odwró- na razie, na wszelki, jak to · się mówi wy~ nych drabów, którzy grzecznie wprawdzie -

- To jest filozofia życia. Człowiek two- ciła się ku reszcie obecnych. · padek, z konsekwentnej po pr0scu ostroż- ale ~rdzo stanowczo prosili 0 powrót do zły, że mu Darre przeszkodził w rozmowie. - Myślę, że trzeba zarządzić podwieczo- ności. poko1u. Pułapkę strzeżono czujnie I jak-
uważył sarkastycznie Szymc1yk, wyraźnie rek, panowie wybaczą1 że ich na chwilę o- w drzwiach pojawiła się pokojówka za- że nie było się wściekać na głupotę wła-
rzy sobie różne formuły i chce wtłoczyć w puszczę. wiadamiając, te "OOdwieeŻorek jest już go- sną i naiwność Walewskiego! 
nie rzeczywistość, ale rzecaYWistość jest Wzi.:ła dziecko za rą,czke 1 wyszła z nim toWY• !>. C!. .,, _ \ 



Międzq 
. Oficjalnie st.osunki łączą~ Stany Zjed.no 
czcne A~eryki i Wielką Brytanię noszą 
na~ę SOJUSZU. l\larshall i Bevin uchodzą 
7.a- merozłącznych przyjaciół. Sztaby 1ame
ry kański i brytyjski obra.du.i~ wspólnie. 
W ró:invch wyprawach wymierzonych bądź 
t.o przeciwko narodom Grecji, bądź to Pale 
styny, bądź to lndetnezji lub innych, widzi
my obok siebię wojska amerykańskie i bry 
tyj~kie, am~rykańskie i brytyjsltie okręty 
WOJenne, ameryka.ńskie i brytyjskie samo
loty. 

Ale jak t.o wygląda w praktyce przyjaźń 
pomiędzy imperialistycznymi zbó.iami, te
go ciekawy obraz dostarcza nam konferen
cja dominiów Wielkiej Brytanii obradująca 
właśnie w Londynie. Jak donosi prasa bry
tyjska Pakistan i Indie - owa perła koro
ny brytyjskiej noszą się z zamiarem wyco· 
fania się z bryt. wspólnotv narodów. Za 
ln1lisami tych planów rządów Pakistanu i 
Indii stać ma amerykański departament 
st.a.nu, który praj!llie „uniez:lleżnić" Indie 
i Pakistan od Wielkie.i Brytanii, po to 
oczywiście, aby tym łatwiei podda.ć te kra
je „opiece" amerykańskiej. Już obecnie 
amerykańscy kapitaliści ogarniają swoimi 
ma<ikami obydwa te obfitu iące w niesły
chane bogactwa naturalne kraje, wykupu· 
ją z rąk angielskich kopalnie, przedsiębior
stwa przemysłowe, planta-0.ie ja.k również 
kupują na swó.i użytek rozmaitych burżu
azyjnych i feodalnych polityków indyj
skich i pakistańskich, którzy mogą być im 
potrzebni w ich grze. 

Do kłopotów z Indiami i Paldstanem 
przybyły ostatnio Wielkiej Brytanii kłopo
ty z Irlandią, która. coraz ~łośnie.i przez 
usta swoich J>Olityków oświadcza o swo
im .zamiarze porwania ostatnich związków 

łączących jeszcze t.en kraj z koroną brytyj
ską. Jak donoSi prasa brytyjska również 
i za planami zerwania lrladnii z Brytanią. 
stoi „poselstwo amerykańskie w Dublinie, 
które ofiaroWllło Irlandczykom bardziej ku 
szące skrawki słoniny, niż traktat handlo
wy zawarty ostatnio z Wielką. Brytanią". 

Już od szeregu dni Bevin konferuje z 
przedstawicielami rządów dominialnych dą 
żąc dó znalezienia Jakiejś, jak guma ela· 
stycznej formuły, poza którą możnaby u
kryć faktyczny rozpad imperium J:.rytyj
sl1:iego, wywołany w szczególności również 
wskutek lireciej roboty imperialistów ame
rykańskich, którzy uważają się za dziedzi
ców imperium brytyjskiego. Jeszcze za ży
cia. 

Ale nawet pogoń za ową giętki} formą 
mającą przykryć wobec świata postępują
cy rozkład tak zwanej brytyjskiei Współno 
ty Narodów nie jest dla Bevina tak łatwą. 

OfićjaJny organ Partii Pracy i nadworny 
organ ministra Bevina „Daily Herald" 
ze smutkiem przyznaje, że „najwybitniejsi 
znawcy prawa międzynarodowego rozważa
jąc sprawę przyszłego statutu Irlandii po 
odwołaniu ustawy z 1936 roku nie mogą 
znaleźć rozwiąza11ia, któreby umożliwił~ 
pozostanie Irlanclii w ramach brytyjskieJ 
Wspólnoty Narodów". Podobne trudności 
istnieją.. jak iuż wzmiankowaliśmy w odnie 
sieniu do Indii i Pakistanu. Nie mamy po
wodu, aby wraz z panem Bevinem zamar
twiać się z tej przyczyny. Każdy ma takich 
przyjaciół jakich sobie wybiera. Jak sobie 
pościelesz, tak się wyśpisz - mówi polskie 
przysłowie. W każdym razie wspólne ło:ie 
z wujem Samem nie wvchodzi jakoś Wiel
kiej Brytanii na zdrowie, ale o to, jak się 
mówi, niech już głowa boli pana Bevina. 

~lożemy tu przyt.oczyć jeszcze inny przy 
kład ilustrujący stosunki wzajemne Stanów 
Zjednoczonych i Wielkiej Brytanii. Jak wia 
domo rzad brvtyjski, podobnie jak i rząd 
francuski postanowiły przeprowadzić w swo 
ich strefach okupacyjnycb demontaż znacz 
nej ilości uiemiecldch przedsiębiorstw prze 
mysłow~·ch. aby pokryć sobie należne od 
Niemiec odszkodowania wojenne. Odpo
wiednie zarządzenia władz brytyjskich 
i francuskich zostały niedawno opubliko
wane w prasie. 

Te plany bryt-yjsko·francuskie nie sp«?
dobały sie jednak amerykańskiemu komi
sarzowi dla spraw planu Marshalla panu 
Paulowi Hoffmannowi. Pan Hoffmann jest 
rzecznikiem kapitalistów ameukańskich, 
którzy pragną, położyć swoj}l rekę na cały 
przemysł niemiecki. Nie chdeliby oni aby 
ich brytyjscy i francuscv •. urzyjaciele" 7Al· 
bierali tak smakowity kąsei< sprzed nosa. 
Nikogo więc nie zdziwi fakt, że pan Hoff
ma.nn wystosowa.ł notę do rządu brytyjskie 
~o i francuskiego z żądaniem rezygnacji. z 
demontażu przedsiębiorstw niemieckich -yv 
strefach angielskie.i i francuskiej. Beym 
i Schuman targowali się jak mogli, ale, .Ja1! 
donosz~ ostatnie gazetv, rząd brytyJsk1 
zmuszony był juz skapitulować wobec żą
dań komisarza amerykańskiego, pana Hoff
manna, i zgodził się na wstrzymanie de
montażu niemieckich fabryk w swoje.i stre
fie okupacyjnej. Decyzja i:ządu francuskie
r.-o w tej sprawie .ma nastąpić w najbliż
szym czasie. 

Tak to wygląda w praktyce nekoma 
„przyjaźń" pomiędzy zbó.iami imperiali· 
stycznymi. Jak mówi polskie przysło~ie 
wśród serdecznych przy,ja.('.iół psy zaiąca 
zjadły. E. U. 

Kolo partyjne - które dobrze pracuje 

Słr. s 
To I OUJO 

Suche dni 
Łódź , obywatele, niby nie Piza i żadnej tam 

słynnej krzywej wieży nie posiad11, ale bruk 
ulic:wy w samej rzi:;czy nie bard~-0 .~ nas pro
sty. Nie powiem, zeby to był 1ak1s cud czy 
dziwo, lecz przechodnie w naszym kochanym 
mieście bardzo się cllwieją. Nóg do chodnika 
czyli też jezdni z racji CJWej pocl1ylości czy po
fałdowania wcale dopasować nie mogą. Zwla
szc7.a w niektóre dni, a głównie to w sobotę. 

Idę ci ja sobie akurat wieczorkiem 16 b. m„ 
a tu na Nowotki kilkunastu takich lacetów „od 
ręki'' naliczyłem. • . 

- Clwlerrra, co za ulico! - stękał i.ałosnie 
jeden z nich. - Chodzić po niej wcale nie 
można! 

tal mi się biedaka zrobiło. 
- Tak •i tak - powiadam - z.oburzenie 

zmysłu równowagi, obywatelu, posiadacie, po· 
zwólcie, że was podprowadzę. 

.A jegomość w rozpacz od razu uderza. 
- Nic - ep - z tego - rzecze - bracie 

kochany! I ty zginiesz i ja z.ginę; ziemia się 
kręci, a ulica buja, bo krzywa. Nie da rady, 
trzeba przeczekać. 

To. powiedz,iawszy, doszedł do pierwsze/ nie 
tyle lepszej, ile gorszej bramy i położył się na 
ziemi, wygodnie „się nakrywszy n<Jgami". 

Wczoraj znowu drugiego takiego napotka
łem, któremu bruk uliczny także nie dogadzał. 
Ten to sam mnie zaczepił. 

- Która, panie - pyta - g-0dzina? 
- Siódma - odpowiadam uprzejmie. 
- Siódma? - zastancwił się nieznajomy. 

A - którego dnia? 
- Jakże to - którego?. - wyjaśniam. 

Wtorek dziś mamy. 
- Wtorek? - zadziwiła się ofiara krzywe· 

g-0 bruku. - Niemożliwe. Niedziela najwyżej 
może być! 

- Niedziela, owszem, była, ale minęła, po• 
niedziałek też, a teraz wtorek, można powie· 
dzieć, się kończy„. 

Dlaczego w swych osiągnięciach wyprzedziło inne ? 
- Wtorek się k-0ńczy, - zaniepokoll 1tlę 

mój mzmówca. - Czeka/ • ll<J pan, więc pan 
mówisz, że już wtorek? Znaczy się - west
chnął - przeszło trzydniówka„. 

- Trzydniówka? 
- No, tak - rzucił nieclerpliwie. W .sobo· W PZPB nr 3 jest 28 kół partyjnych. 

Wszystkie one, a więc cała organizacja par 
tyjna w ostatnim czasie rozwinęła inten
sywną pracę i wyprzedziła organizacje par 
tyjne wielu innych zakładów pracy. A jed· 
nak o tym kole, o kole nr 1 Wyk'Jńczalni, 
wszyscy są jednego wania: jest wzorowe, 
jest naj.]epsze. Tak uważa 1-szy sekretarz 
Komitetu Fabrycznego, bw. Toma, tak uwa 
ża cały Komitet, tak zresztą uważa każdy 
cz:.lonek Partii, pracujący we wspomnia
nych zakładach. 

Dlaczego jest tak wzórowe? Czym jest 
~""" od innych? - Powoli przenikamy z 
jednej dziedziny pracy koła do drugiej, 
zV.fófna powstaje przed nami rzeczywisty 
obraz działalności jego egzekutywy i tych 
5-ciu towarzyszy, którzy stan'Jwią jego egze 
kutywę i tow. Markiewicza, sekreta.rza i 
tow_ Szteklera, jego zastępcy. I wreszcie 
dochodzimy do wniosku, że sława teg0 „naj 
lepszego" koła jest w dużym stopniu zasłu
żona. 

100 procent opłacanych zawsze składek 
partyjnych, 85 - 90 procent obecnych na 
każdym zebraniu, prasa partyjna !I'.Ozpro
wadzana wśród wszystkich członków . koła 
i wśród „-.a.cznej ilości bezpartyjl!lych 
to dużo, to bardzo dużo. Ale to jeszcze nie 
wszystko. 
Koło zdobyło sobie duży autorytet dzięki 

temu, że p'Jtrafiło wydatnie poprawić sybu
ecję matenialną pewnej ilości robotn'i!ków, 
zatrudnionych w wykończallili. Jak dokonało 
teg:>? W bardzo prosty sposób. Towarzysze 
z egzekutywy koła widzieli, że 100 - 120 
sztuk towaru, wykończonych dziennie przez 
pakaTki, to za mało. Towarzysze wiedzieli, 
że sytuacja w kraju i w fabryce wymaga 
·większej wydajności, a zarazem ubolewali 
nad tym, że pracujący w tym dziale robot
nicy, obarczeni niejednokrotnie Jicz,nvrni ro
dzinami, zarabiają zbyt mało, znacznie mniej 
niż m')gliby zarobić. Ale nie byliby dobry
mi towarzyszami, gdyby ograniczyli się tyl
k') do ubolewania. Podjęli akcję polegającą 
na tym, że zaprosili do siebie na k:>nferen
cę 3 robotnice-członkinie Partii i przekony
wiali je, namawiali do lepszej intensy\v" 
niejszej pracy, do większej wydajn'Jści. 

Na razie szlo ciężko. Wróg klasowy dzia
łał przecież. Plotka reakcyjna głosiła, :i pe
wna ilość pracowników tej pfotce wierzyła, 
że choć będą wyrabiać więcej - to zarob
ki ich pozostaną bez zmiany. Starły się więc 
?.e sobą owe dwa przek0nania: wroga kla
towego i peperowskie. Zwyciężyło - wiado 
mo - peperowskie. Owe 3 t'Jwarzyszki zaczę 
'l'j1 ~acować lepiej, pilniej, wydatniej. Za
miast 100 sztuk wydawały - i wydają po 
dziś dzień - 190 - 200. A skoro pakarki 
'Vydawały więcej, to wózkarze musieli wię
~ej wywozić . A skor') tak pracowały te 3 
towarzyszkń - to i inne robotnice poszły 
7.a kh przykładem, I dziś, zamiast poprzed
nich 6-7 tysięcy złotych miesięcznie zara-
9iają one Po 10 - 11 tysięcy. Toteż dziś 
nikt już chyba nie daje . wiary plotce reak
.;;yjnej„ 
~ego dokonało koło, tego dokonała egze

:Cutywa: ułatwiła kilkudziesięciu ludziom u
zyskanie większeg'.> zarobku i ułatwiła fa
hryce wykonanie planów produkcyjnych 

Tfybuna„_1._ •• 

Czy można się więc dziwić, że koło ma I ważne. Po pierwsze nie cały skład egzek~t~ tę, ma się rozumieć, wr.iąlem wypłat no, 1 le· 
pełny autorytet na swoim oddziale fabrycz- wy równie d')brze pracuje. Jest jeden JeJ go, wstąp kolego na jednego, a potem, psia· 
nym, członek tow. Balcerski, który pracuje słabiej krew w gaz t zleciał-O„. Ell, wszystko przez tę 

Od teg'J cz.a.su minęło pół roku. I teraz niż inni towarzysze. Na jego dziesiątce - sobotę. 
rnbotnicy wykończalni wiedzą już, że do 'bo jest również dziesiętmkiem - prasa jest Niestety, niedługo się z tym podobno skoń· 
<oła · PPR, że do jego egzekutywy, można :;łabiej kolportowana, niż na innych. Tow. czy. Nie z wypłatą, oczywista, ta dalej będzie 
'lię zwracać w różnych sprawach, z różnymi Balcerski >:>statnio jednak podciąga się i u- w sobotę dokonywana, ale wszystkich „chwiei
b')lączkami. 2 tygodnie temu do tow. Szte- siłuje dotrzymać kroku innym towarzyszom nych" zarządzenie prezydenta od wódzi ode
!dera zwróciła się tow Glapińska: jest jej ?: egzekutywy i to mu się - jesteśmy pew- tnie, dni suche w tygodniu wprowadzają. 
źle, nie ma czym przyodziać dz.ieci, w mie ni - uda. Są jeszcze i inne braki. Nie wszy Właśnie w sobotę. , Ani ani kropelki alkoholi!. 
<;zkaniu zawala się belka w suficie, dach ~cy członkowie koła równie aktyWnie pra- Całodzienna prohibicja. 
i.est przedziurawiony i leje się do mieszka- cują, równie aktywnie walczą z marnotraw- An-0, reputacja łódzkich bruków pod wpły· 
-0ia. Tow. Sztekler poszedł z towarzyską Gla stwem materiałów. Jest wśród czbnków ko- wem tego zarządzenia bardzo się poprawi. Lu
oińską do Rady Zakład.'Jwej, tam wydano ta także jeden towarzysz - nierób, marnu- dzie prosto, sztywn-0 i równo będą po ulicy 
~ei bezpłatnie 7 metrów resztek, a co do jący dużo drogocennego czasu, wędrujący z ch-0dzili. Co prawda raz na tydzień, ale to też 
naprawy sufitu i dachu, to ponieważ oddziału do oddzi.ału, stale nie wywiązujący ma swoje znaczenie. 13. TAM 
'}kazało się w danym wypadku niemożliwe się ze swoich obowiązków. WALKA 0 POKóJ z 
korzystanie z funduszów, wydzielonych przez Jest jedna członkini koła, która lekceważy „Konferencja walki 0 pokój" .zwołana. przez 
"Radę Państwa (dom jest prywatny) - więc sobie obowiązki partyjne: jest członkiem Radę Zw. Zawodowych w micśiie Dagenbaum, 
Rada Zakładowa zwróciła się do Dyrekcji: partii już drugi rok, a nie była jeszcze am przyjęła entuzjastycznie Mzolucję, żądają.eą. o
~rzeba pomóc. Sprawa jest obecnie w toku na jednym zebraniu partyjnym, zaś SW.'Jją oczyszczenia Anglii od amer:vkańskich wojsk i 
i będzie niewątphlwie w najbliższych dniach legitymajcę partyjną po prostu zgubiła, samolotów. 
pomyślnie załatwbna. Towarzysze z koła uważają, że ta dwójka Konferencja jednogłofoie przyjęła rezolucję, 

Tak więc człbnkowie Koła nr· 1 Wykoń- hańbi dobre imię całego koła„ I myślą o wyrażają.cą. poparcie dla propozycji radzieekich 
cz.alni zyskują sobie wśród załogi op;Iruę tym, że w PPR nie ma miejsca dla takich w sprawie ogranicze11ia zbrojeń i zakazu bom· 
ludzi szczerze troszczących się >:> warunkl ludz.i. A Perł:>wski by a.tomowej. 
życiowe swoich towarzyszy pracy, To jest ----------------------------------------
dobrze. Tego zaufania towarzysze nie mogą lnternelacie nasząch Czątelnihó•~ 
zaW!ieść . 

„'Jziom polityczny członków koła rośnie. z a I 0 o a p z T 
R-0śnie w pracy partyjnej, rośnie w nauce. 9 • • • 
Dyskusje na zebraniach są zawsze ciekawe 
- i to stwarza dużą frekwencję. Specjal
nie ŻyWo przeszła tu dyskusja nad uchwa
~ami Sierpr:uiowego Plenum KCPPR. 12 człon 
ków koła niedawno uk.'Jńczyło międzypartyj
:o.y kurs szkoleniowy, 10 - z wynikiem bar 
dzo dobrym i 2 - z dostatecznym. Ci absol 
wenci kursu stanowią teraz świeży aktyw 
dobrze odd.zJaływujący na bez;par-tyjne oto
~zenie. 2 z nich jest obecnie czlonkami egze 
kutYWY-

Czy to koło nr 1 jest idealne? Czy nie 
ma żadnych braków? - Ma, i to dość po-

Towa'l"Zyszu Redaktorze? 
Firma nasza, choć zatrudnia 800 pracowni· 

ków, a w tym około 500 kobiet, nie posiada 
ani! żłobka, ani przedszkola Właściwie to 
nic temu nie stoi na prze8zk0dziie, bo jest 
i ambulatorium iabrycme z wykwalil'Lkowa 
nymi pielęgniarkami i lekarzem, jest nawet 
loka.I odpowiedni na żłobek, lub przedszkole, 
Brak tylko dobrych chęci ze strony dyrekcji, 

Bo jakże inaczej to zrozumieć, kiedy na 
tereni'e fabrycznym przy ul. Kątnej 12-14 
remontuje si'ę za znaczne sumy luksusowe 
4-pokojowe mieszkanie dla inżyniera z żOną I 

wola o żłobek 
i dzieckiem, zamiast oddać je dla dzieci za· 
logi? Zaznac-Lam, że inżynier ten posiada 
całkiem dobre mieszkanie (tylko podobno 
bez gam) w budynku firmowym przy ul, 
Mochnackiego 
Załoga nasz.ej fabryki uważa, że remonto

wany budynek trzeba Od razu przystosować 
do potrzeb żłobka. i jak najprędzej trzeba 
ten żłobek zorgani:wwać. 

Koresp1mdent fabryczny 
„Gli>Su Robotniczego" 

z Państw. Zakł. Teleradiotechn. 
w Łodzi 

szuka nowych dróg podniesienia jakości produkcji 
O referatach socjalnych, ich ZL'".daniach oraz o współpracy z Radami i Zwicizkam-t 

„Niciarka" 
''.Niciarka': nie należy ~o f'.l-b.ry~. m'.lj~cychj brała .tow. Annę Królikowską, druga - tow. Czy załoga zgrzeblarni spmsta swemu zada· 

duze .~iedoc~gm.ęcia w dziedum.e J'.l-k.osc1 pro- Stef~1ę Dalecką, a tr.zecia - tow. Helenę Ci- niu? Sąd2limy, że tak. 
dukcp. PrzeciW!IliJe, na tym polu osiągnęła zu- chonską). B I'· t · t · · 
pełnie zada walający Po'biom . . Y ·ismy am z wizy ą w p1erwezych dm.ach 

. . .' . Kil;lda zmiana_ stanowi. od .tej chwili zwai:ty wspólza.1wodnictwa, i to, C<> nam Qię przede 
. W~agama Jednak, st.awi.ane wyrobom „Ni- zespoł, so~1dami~ o<lpowiadai~cy za popełmo- wszystkim rzuciło w oczy, to fakt, że cała za

c1a'.ki są ba.rdzo wysoku;. l o to, by 1m spro-- ne. błędy 1 wspoln!e korzystający z ewentual- loga, ściślej mówiąc, z,ałoga drugiej zmiany, 
stac: .toczy się . tu .usta'W'!c.z.na walka .. W tym neJ nagrody. W s~l~d ze-s~ołu w<Jhodz_i 5 zgrze z którą rozmawialiśmy, interesuje się współ· 
własme cel~ za1rucjonowmo tu ostatmo °?'ową blaczek, 4-.ch czysc.i~r~y i przodowmca opie- zawodniictwem, myśli 0 nim i szuka dróg dla 
formę wspołzawo~rnct~a. współzawodn1ctwa kunka, maJąca j)ełmc Jednocześnie funkcję re- usprawnienia swej pracy. Te namysły i 0 • 
zespolo~eg_o. Poruew~ .podstawowym. oddzia- zerwy. Wszelki1e 1;1wa_gi zarówno owej przo- szukiwania dały już nawet konkretny ~k. 
Iem kazdeJ .przędz?lni Jest zgrz~blarn10, oi:a downicy, Jak i maJstrow, kierownika lub dy- Oto zrodził się tutaj projekt, by zamiast od· 
więc stała się ptomerką teJ nowej formy. wspol re~t?ra ~p1s~ane ~Y.ć muszą do specjalnej no.s:ić ręcmie pełne „gary" (wysokie pudla z 
zawodrnctwa. :tJchw~łę w . tym względz.1 e po- ~s.1ązeczk1, a. mezalezme od tego wykresy na taśmą bawełny), skonstruować małe wózki· 
wzięto na P?siedzemu Ogolnofabry~znego Ko- s~1ana~b maią obrazować codzienne osiągnię- Linijki. Umożliwi to przyśpieszenie i uspraw· 
mi~etu W~połza.wodmctwa, lecz - 1 to zasłu- oia .kaz~ego z~połu. Prawo i obowiązek kon- nien.ie transportu. Inny miów projekt, przewi· 
guie n.a ~zczegolną uwagę -:-- ba.rdzo ~tyv.:ną troh procz o~olnofabrycznego i. od~zia~o~ego dujący zmianę w dotychczasowym podzLale 
~olę, zaro~no w. opraco;vamu re.gulammu, Jak komi.te tu wspołzawodmctwa maią rowmez ro- ;pracy między czyściarzem a zgrzeblaczką rzy 
1 w orgamzowanm wspoł~awodmctwa, odegra- ł>?tmce, pracuJą7e na taśmownicach, czyli tzw. czyni się do usprawnienia bezpiecz-eń~twa 
ła cała z.~l~ga zgrzeblarni. . . c1ągarka:ch, gdyz one to właśnie. przerabiając pracy . 
~yw1soe, w iele w tym zasługi Komitetu produkcję zgrzeblaczek, na własnej skórze od

Ws.połzawodnic.twa, który nie przyszedł ?o. za- czuv.:ają większość popełnionych przez nie 
logi zgrzeblarm. z gotowym 1 zapiętym 1uz na błędow. Abv kontrola ze strony ciągarek była 
wsz}'.stkie .gW:1kii pomysłem, lecz zwoływał ze- sk~upulatna, przewidziano dla nich premię za 
br<L?:1.a k~zdej. zmiany z osobna, pr:edsta.w1! k?zdą pr~yłapaną „pojedynkę". W taki to spo-
swoJ ~roJekt l poddał go pod dysk11;się ogołu. sob .wspołzawodnictwo zespołowe, obejmujące 
W ta_k1 to sposob wszystkie trzy umany z.grze chwilowo wyłącznie zgrzeblarnię, już od sa
bl~.rn1 powołały. swych p~zedstawicieLi do od- mego swe~o początku wykazuje tendencję do 
dz,1ałowe~o kom:_tetu wspolzawod111ctwa. a po- rozszerzenrn się na · dalsze oddz.ialy produk
nadto kazda zmiana wybrała sobie iednego z cyjne. 

Inna sprawa, która wymaga jeszcze uregu· 
lowarua. Robotn:ce czyszczą ma-szyny w bie· 
gu, a pon.adto przejścia pomiędzy niektórymi 
~aszynam1. s~ tak . ~ąsk·ie, iż cudem wydaje 
się nam mek1edy, iz pracownica bez szwanku 
przechodz.i, nie zaczepiając o pas tran.smisji. 

Sprawami tymi zaiinteresuje się repewne 
n~e tylko Rada Zakładowa lecz i komitet 
współzawodnictwa. ' 

•·•-•·'·i••=•wiM•• JUVJJJlUJ~ 
•Ud•*·•a••1ft111p+•2«•C4ilfll•ll#fłlfjtdl 

przodowników pracy na brygadiera, który ma Zgrzeblarnia stała się więc ośrodkiem współ 
czuwać nad danym zespołem i pomagać mu w zawodnictwa zespołowego w PZPB Nr 16 co 

.„ !:Z'Yskamiu zwvc.iestwa. (Pierwsza zmilł'lla WY· ial s.ie zr.esztą należv -2 wiek.u t urzedu",' 

Wszakże podniesienie higieny I bezpiecze1'· 
stwa pracy winno iść w narze z ruchem wsp6l 
ząwodnlctwa M. W.. 



Str. '.i , 

Aleksander Zawadzki 
CZŁONEJ:( BIURA POLITYCZNEGO KC PPR 

czy można mówić o prawicowym i nacjo· 'i W ·1 e I ka 
n.alistycznym od-chyleniu w pracy na

szych placówek i instytucji kulturalno-oświa-
powszechna ofensywa kulturalna 

towych. w pracy nae.zych literatów, naukow-
ców, art}"Stów? O 

Czy można móW.ć o tym odchyleniu w ma
eo·wej pracy naszych św,etlic i domów ku 
iury1 
Można i trzeba. 
Na czym więc polega prawicowe i r..acjona

Jistyczne odchylenie na odcinku naszej pracy 
kulturalno-oświatowej? 

Polega ono: 

niebezpieczeństwie prawicowego i nacjonalistycznego odchylenia 
na odcinku oświaty• kultury i sztuki 

Obok wie/kich osiągnięć J sukcesów naszej pracy na odcinku naukowym i ku/111cal
no-oświatowym - powiada mówca - mamy wiele niedociągnięć i zaniedbań, które 
mogq zahamować, a nawet wypaczyć nat,ualną i logiczną drogę rozwoju Polskt Ludowe} 
ku socjalizmowi. 

Niebezpieczeństwo to dostrzegło KC PPR na 
jako odchylenie prawicowe i nacjonalistyczne. 

swym sierpniowym Plenum i określiło, 

PO PTERWSZE, r.a zamęcie ideologiclnym 
w twórczości wielu Judzi dobrej woli, apolitycznej kultury I sztuki nie może się w postl}powa, najnowocześniejszy oręż walki. 
n<i ich niezdolności wydobycia się z prze- swej duszy pogodzić z tym poglądem, ani w A TAKIM JEST DZIS TYLKO MARKSIZM
żytych form myślenia I działania, na ich ule- ząb nie może zrozumieć lej przodującej w na- LENINIZM. 
ganiu I hołdowaniu starej tradycji J starym rodzie roli klasy robotniczej, ponieważ nie ro- Co najważniejs.ze jednak-nie umiemy jesz
autorytetom, na ich niezdolności wczucia zumie on układu sil społecznych, z którego ta cze trafnie dobierać do pracy kulturalno
się w przeżywaną epokę, w Istotę toczącej rola klasy robotniczej wypływa. oświatowej niezaangażowanych polityczme. 
się walki klaoowej i jej celów reprezento- Jest on wreszde szkodliwy dlatego, że przy- lecz uczciwych i postępowych lud.z..i, którzy 
wanych na jednym biegunie przez klasę ro· chodzi ze swą gmatwaniną ideologiczną i urny przecież są i jest ich wielu, że me umiemy 
botnlczq. a na drugim - przez elementy ka- slową w okresie za0'5trzonej walki klasowej i ORGANIZOW Ać: wvchowawczego wpływu 
pltalistyczne i reakcję, na „tradycyjnym" przyśpieszonego marszu do socjalizmu, kiedy klasy robotniczej na tych ludZ'i w celu pełne-
niezrozumieniu postępowej roli Związku klas·ie robo.tniczej ·i mawm pracującym wsi po go ich pozy6kania, POLITYCZNEGO POZY

Radzieckiego i żywieniu „tradycy jnych" dro trzeb na jest najnowocześniejs.za nauka i myśl SKANIA. 
bno-mieszczańskich obaw przed jego wply- Kl · b • J d 
wami, I!<I burżuazyjno • nacjonalistycznym I asa ro otn1cza na cze e naro u 
pojmowaniu patriotyzmu polskiego i niero· Kl b t . . kl 1 ' ł 1 · · lk kl · 
zumieniu twórczego, zbawiennego dlrl Jo- . ~a :o o nic~a 1est . asą wa czącą o pe ną ucyineJ wa i asoweJ. 
eów Polski internacjonalizmu proletariac- llkw1daCJę. ustroju kapital!stycznego i wyzy- W Polsce idącej ku s.ocjalizmowi dążyć .v10· 
ki 0 I sku człowieka przez czlow1eka, jest klasą wal- niśmy, aby p,raca naukowa, literacka i arty-

eg • . . czącą o socjalizm. . stycz.na, cala praca świetlicowa stanęła na PO DRUGIE, na sob1epaflskle/, abstrakcyJ· w t · 1 · 1. kl b · I b · · k · · d 

rzekomo apolityczne/ oświaty kultury i sztu przewodzi_ masom biednego I średniego chłop· konywują. 
n.ej „oświatowości" albo na tzw. krzewieniu I ei . wa ce o soqa LZm_ a-sa. ro Qtmcza s uż ę przemianom u.stro1owym, tore się o-

kJ, traktowanych w oderwan'iu od konkret- stwa. w Jeg? walce z wyzyskiw~cz.a1.11i wiej· Tymczasem na.siego pracownika kulturalno· 
nef rzeczywistości społeczno-polity.cznej Pol- skimi, nadaiąc ;-"'. nowym 1;1kładzie. snl klaso· oświatowego, o którym mowa, pracownika ucz 
aki Ludowe/ od procesów 1 dróg jej rozwoju w'l'.ch nową tresc soius.zowi robotmczo-<:hłop- ciwego i oddanego sprawie klasy robotrnczej. 
k · I" · sk1emu. cechuje wciąż jeszcze oderwan•ie w praktycz-

u soc1a izmowi. W tei' walce · l" kl b t · · d · l l · · d t h · t · W'""h Na nieporozumieniu, że ta rzekoma apo/i· . o _socia tzm asa _ro o mcza n€J z.Ja a nosci o yc przemian us ro10 , _ , 
tyczność nie oznacza nic innego jalt tylko przewodzi ws.z'l'.stk1m _po.stępoW:Y'.°. siło~ 1'.aro- od pełni życia polityc.znego. cechuje go oma· 
przemyoonie w szeregi walczące;' 0 wyrafoe du, reprezentuiąc nainowo-czesme1s.zy sw1ato- wiany już wyżej liberalizm, a zarazem o;xn
polityczne cele klasy robotniczej obcej jej i pogląd naukowy - ~ark61.z.m-lernm1zm, a ~- tun'.zm, jednym z przejawów którego jest dz•w 

k dl' · "d 1 .. ra;zem, przez swą partię robotniczą - marks1- ne poczucie niższości wobec no·sicieli rzeko· 
sz 0 iwe/ 1 eo ogn. stowsko-lenfoowską strategię li. taktykę rewo- mo wyższej, burżuazyjnej kultury. 

PO TRZECIE, na oportunistycznym, lole- Bł d k J J , • • 
rancyjnym, pełnym wahań, niezdecydowania ę y pracy u tura no- osw1atowe1 
J bierności, pełnym drobnomieszczańskiego, 
ckliwego liberalizmu stosunku naszych ludzi, 
Judzi Polski Ludowej, do przejawów tego za 
mętu ideologicznego, sobiepaństwa J pseudo 
apolityczności, co z kolei pociąga/o za sobą 
zanik czujnoki klasowe; wobec wrogich or
ganizacji, Instytucji J osób, przenikających 
na teren robotniczych J chłopskich placówE:k 
kulturalno-oświatowych. 

Tylko zaiste socjaldemokratyc:z.nym oporbuni· Przed Jaki\ to opinią? 
zmem ł poczuciem niższości można wytłuma- Czy przed op:n : ą klasy robotnicrej? 
czyć ideologicz.ne i polityczne wyipaczenla na N:e. 
wielu odcinJcach pracy w świetEcach robatni- Polska klasa robotnlc1a szanuje I czet pa-
czych. mięć Lenina, pamiętając, te to Wielka Rewo-

Przejawiało się to z gruba biorąc: lu~ja. Listopadowa 1 rzqd młodej Republiki 
w dopuszczaniu do pracy świetlicowe/ lu- Radzieckiej pod wodzą Lenina - przyniosły 

dz/ obcych klasie robotniczej, reprezentują- Polsce jej niepodle!Jłość w roku 1918. 
cych obcy jej ~wiatopogląd J cele, w tej licz Polska klasu robotnicza otacza sympatią Zarzut tej tolerancyjności t n.iedopus.zcial

neqo liberalizmu tyczy się przede ws'Zystk•im I 
peperowców. Lecz dziś, w momencie wielkie· 

bie kleru. Imię Stalina, bo to pod jego wodzq Armia 
W zaśmiecaniu bibliotek §wletlicowych re- Radziecka przyniosła Polsce wyzwolenie w 

akcyjną czy wątpliwej warto.kl makulaturą. roku 1945, bo Io w konsekwentne/ obronie go :przełomu, który dyktuje Polsce Ludowej 
tempo mars.zu do wcjalizmu, kiedy związana 
z tym maJTszem zaostrzona walka klasowa zmu 
F.i każdego do _wyboru, po której stronie bary· 
kady stanie dziś w przededniu połączenia PPR 
i PPS na wspólnym gruncie marksizmu-lenini
zmu, d11liś wres.zcie, kiedy stronniictwa ludowe 

1 
wyraźnie o~reśliły swą postawę ideową i. po
litycz:ną, - dziś ten za.rzut tyczy się również 1 
członków PPS, SL i nowego PSL, działających 
na odcinku kultural.no-{)światowym. 

w prenumerowaniu pism 1 czasopfam Il!- naszych Ziem Odzyskanych, naszych gr:inic 
na Odrze i Nysie. 

prezentujących wrogie klasie robotnicze/ in· Stalin dowiódł, że Je~! szczerym przyJacle-
teresy. 

W zamienianiu niektórych lwietllc ro~ot- Jem Polski 1 narodu polsldego. 
nlczych w kapliczki i zaniedbaniu populary· Wreszcie oportunizm 1 kapitulanctwo na 
zacji wodzów i nauczycieli klasy robotnlcu:j odcinku pracy świetlic robotniczych przeja· 
oraz przodowników pracy. wiły się w ich oderwaniu od świetlic wiej

skich, Samopomocy Chłopskiej, co sta.nowi 
W sprowadzaniu wielu świetlic do plac6- 6 woisty przejaw niedotrzymania kroku po-

wek wy/ącznie rozrywkowych, w dodatku z litycmego sojuszowi rnbotniczo-<:hlopskiemu, 
wódhą, w dodatku dla mlodzieży. nierozumienia treści tego &ojus.zu przez ro-

Jak zdemaskować wroga? W obawach przed prenumerowaniem cza· botniczych dz·iałaczy kulturalno - oświato-
sopism radzieckich, urządzaniem odczytów o wych. · 

Nas.z liberał nie dostrzega wroga, ponieważ osiągnięciach Związku Radzi.eckiego, załołe· Czy to wszystko, co powiedziałem nie fest 
n~eraa.dko ten wróg zdobył sobie zaświa<lcze- niem kącika przyjaźni polsko-radzieckie{, przejawem prawicowego i nac/onalistycT.ne-
nie o po.pr-zedniej chwalebnej dla Polski Lu· przed wywieszeniem portretu Lenina 1 Sta· go odchylenia na odcinku nasze/ pracy kul· 
dowej działalności, lub zgoła legitymację par·, lina. tura/no-oświatowej? · 
tyjną. ponieważ układnie słucha on przełożo· Wszysbko to :i: obawy przed jakl\Ś „opinii\ Moim zdaniem i :rdanlem Komitetu Cen· 
nego - powiedz.my niektórego kierownika 8połecz.ną", , tralnego mojej partll, JEST. 
świetLicy, - ponieważ działa ostrożnie, umie Zro' dla odchyleni·a 
grać na ambicjach i słabostkach lud.z.kich, u· 
mie grać na uczuciach, jest efekt<>'Wily i przy· Ja.kie aq /;rodła odchylenia prawicowego I 
jemny w byciu. nacjonalistycznego na odcinku pracy kult'.l1al-

Dopoiero, gdy rnzkołyisainy s.zeptanll pr.o.pa· no-oświatowej' 
gandą, podszc.zuty i &fanatyzowainy tłum czy· Podstawowym ~rócUem tego odchyleni& -
ni pogrom żydowski w Kielcach, dopiero gdy ja•k mówi rezolucja sierpniowego Plenum KC 
takiż, ipnez ie same czynnik.i i temiż metoda- PPR _ j est : 
~ pod.szczuty. tłum kami~nuje i uSJiłuje palić „Niedocenianie w pełni sil rewolucyjnych w 
zywcem polsik1e studentki ł polskich studei:- Polsce J na całym świecie, przecenianie sil re
tow ~d _Piotrkowem, nasz zaony, _lecz poi~- 1 akcji i przystosowywanie się do mentalności 
ty~e n:e. przyg~t?wa~y. a więc nie :przewi- i przesądów drobnomieszczaństwa zamiast ak
dwJący takich mozhwosc·: _liberał, .~em1eie _ze tywnego ich przekształcania 1 zwalczania"'. 
~razy, ~rz~i~ra. o~zy, c1ęzk.o mysh - _na Ja- Prezydent Rze:czypos.poh-tej i sekretarz qene-
k:im oo. swiocie zyie i w ktorym stulecrn. ralny Polskiej Partii Robotniczej Bolesław 

Tymcza.sem zrozumieć ścisły związek między Bierut, w swym referacie na tymże Plenum KC 
pogromem żydowskim w Kielcach przE:d 2 la- PPR tak oto oświetla to samo za,gadnie:n'.e: 
ty a pogromem polskich studentów przed kil- „Słabość propagandy marksizmu-leninizmu 
kunastu dniami pod Piotrkowem - znaczy w Partii szla w parze z tolerowaniem zamętu 
zrozumieć rzecz podstawową w zagadnieniu o- ideologicznego wśród inleli9encjf party;nej, z 
strej i zaostrzającej się walki klasowej w Pol- zaniedbaniem marksistowskiego oświetlenia 
sce., z.rozumieć, że w obu wypadkach działały zagudnień literatury, sztuki J nauki". 
te 8ame ciemne siły i ta sama zbrodnicza ręka „Stan ten szczególnie ;askrawo odbił się na 
wrogów Polski Ludowej i jej drogi do socia· zahamowaniu olensywy kulturalnej naszej par 
lizmu, wrogów , wszelkiego postępu społeczne- tii", · . 
go, wrogów upowszechnienia oświaty 1 kultu· W dziedzinie masowej propagandy I pracy 
ry dla mas pracujących, wrogów uwspółcze- kulturalnej czlonkowie naszej partii at nadto 
śnienia tej oświaty i kultury. często ulegajq oportunistyczne/ tendencji przy 
Zrozumieć ścisły związek międ:zy tymi pa· stosowywania się do mentalności J przesądów · 

lącymi wstydem wyda.rzeniam: - ~aC'ly u· drobnomieszczańskich, zamiast aktywnego ich 
zhrodć s.ię do walki z wrogiem klasy robotni· zwalczania i przezwyciężania". 
czej li jej historycznych dążeń. Tak więc główne niebezpieczeństwo, k!óre 

Wreswie zn11czy to dojrzeć 1 zwzumieć do dziś zagraża klasie robotniczej i jej dziala
głębl, ile wieków zacofania 1 poniżenia ludz- czom - w każdej dziedzin.ie i na każdym od
kLego trzeba nam dziś w Polsce odrobić - w cinku ich pracy - to niedocenianie sił wła-
tej liczbie i przez prawidłowo ideologicznie snych ~ przeceni-anie s i ł wrogich. 
politycznie postawioną pracę świetlicową. Na specyficznie trudnym odcinku k'ultura.lno 

W pracy tej należy nieustannie pamiętać o oświatowym niebezpieczeństwo to zagraż11 na
działających z ukrycia nienawidzących śm1er-1 szym ludzio[l'l szczególnie, wymaga więc od 
te/nie wszystkiego co nowe, postępowe, /udo· nkh szczególnej czujności, uporu w pracy i. d)l 
we, socjalistyczne, wrogach klasowych, rekru- ks.ztalcania się. 

Treścią · tego szkolen.la winien więc być glę
boki,prawidlowo pojęty lnternacjonalj,:z.m p.ro· 
letaT'iacki, zarówno w polityce, jak literaturze. 
i sztuce. 

„lnternacjonalfzm w sztuce - pisał Andrze; 
Zdanow - rodzi się nie na gruncie pomniej
szenia i zubożenia sztuki narodowej, przeciw· 
nie, internacjonalizm powstaje tam, gdzie roz
kwila sztuka narodowa. Zapomnieć o tef praw 
dzie - znaczy utracić linię kierunkową, utra
cić własne oblicze, stać się kosmopolitycznym 
znajdą". 

Pol-ska klasa robotnicza pod wodllą swej mar 
ksi&tow&kiej partii, rów.norzędnie ?.e swym spo 
leczno-gospodarc-zym i politycznym marszem 
do socjalizmu, ks,ztałtuje własną proletariacką 
socjalistyczną kulturę i sztukę. 

Kształtuje ją właśnje w nawiązaniu - mó
wiąc słowami Prellydenta Bieruta - „do naj
cenniejszych walorów nas.zej spuśdz.ny kultu
ralnej", w nawiązaniu do spuścizny naszych 
największych na.rodowych wieszczów, myśli
cieli !i twórców. 

Przecenianie sił wmga 
własnych, 

albo: 

nd€-Ooceniani11 s:ł 

prawicowe i nacjonalistyczne odchylenie w 
dziedzifile nauki, kultury I sztukd, po·leg11 na 
zbożnym pseudopatriotycznym przyjmow3mu 
i przeflancowywaniu na teren robotniczo
chłopski całej rzekomo narodowej spuśc!zny 
prze.szłości w myśl zasady: „co polskie - to 
dobre". 

Jak przezwyciężyć prawico
we i nacionalistyczne 

odćhy lenie? 
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W warunkach zaostrzone/ walki klasowe/, 
na drodze przejścia Polski Ludowej do soc/a
/izmu, ta ofensywa - to zaostrzona waJka 
klasowa na odcinku kulluralno-ośwtatowym. 

Ofensywa kulturalna - to wprowadzenie 
jasnego 1deowo-polllycznego kierunku do na
sze; naukowej, kulturalno-oświatowe; 1 arty· 
styczne/ pracy, to wzmożenie czujności klaso· 
wei i kontroli treści pracy oświatowej, to zde
cydowane eliminowanie od wpływu na tę pra
cę i jej kiemnek wrogów klasowych, przy jed 
noczesnym prawidłowym J umte;ętnym wyko
rzy~taniu ludzi św1alłych, uczciwych, pragną
cych szczerze przyczynić się do podniesienia 
oświaty w masach pracujących, lecz feszcze 
nie reprezent11jqcych nowoczesnego marksi
stowskiego światopoglądu. 

Ci ludzie znajdują się wśród nauczyciel!, n.a 
ukowców, literatów. artystów, inżynierów. U· 
rzędn'.ków - ci ludzie dziś są, jest ich dużo, 
jest ich coraz więcej. 

Tak jak nie może być ~ocjalizmu w midcle 
bez soćjalizmu na wsi, tak nie może być ofen
sywy spoleczno-gospodarcze/ 1 polityczne/ na 
poT.Oslałości kapitalizmu w tych dziedzinach, 
bez /ednocu~sne; ofensywy na pozostałości ka· 
pitaiizmu w myśleniu Judzkim i psychice Judz· 
kie/. 

W tej ofensywie świadoma swej roM po[1-
tycmej i swych celów klasa robotnicza mu& 
podać dłoń biednemu i średniemu chłof)6tWU, 
pomóc mu strząsnąć z siebie ob-ce, wiekowe 
r.awairstwienia. 

Wnioski i wskazania 
Przeżywamy epokę przełomu, epokę pebl' 

hero;zmu mas pracujących, pełną klasoweqo 
realizmu i rewolucyjnego romantyzmu. _ 

„Cale życie klasy robotniczej - mówił wiel 
ki syn narodu radzieckiego i bli6ki współpn· 
cownik Stalina. Andrzej Źdanow - polega na 
połączeniu codziennej pracy, najsurowsze{ J 
naibardziej świadome/ z podniosłym hero!· 
zmem J wielkim! perspektywami". 
Otóż w pierwszych szeregach heoroicrn.ie ł 'l 

wie!kimi perspektywami walczącej 12ol&Jóej 
klasy robotniczej, powinni stać jej działa· 
cz~. jej przodownicy kulturalno-oświatowi. 

Na linii tych ich z_adań - składowej części 
wielkiej ofe.n-sywy kulturalnej - leży: 

1) Systematycznie przyswajać sobie I na· 
sycić całą swą pracę zasadami marksizmu· 
leninizmu, jako ideologiczna podstawę nau· 
kową nowoczesne; kulturalno • oświatowe/ 

artystycznej J wychowawcze/ dzlalalno§cl 
świetlicy robotniczej. 

2) Zadzierzgnąć więzy stałe/ lqczno§cl I sy 
stematycznego oddziaływania Jdeologiczne{10 
na świetlice itp., placówki kulturalno-ośw1a· 
t:Jwe na wsi, podciągnąć to zagadnienie do 
poziomu politycznego sojuszu robotnlczo
c hlo ps ki ego. 

3) Rozwinąć szeroko pracę popularyzu/q· 
cq osiągnięcia i wzory ZSRR w budownlc· 
twie socjalistycznym, 
Rozumieć, że stosunek do ZSRR /est dz.I§ 

Istotnym sprawdzianem wyznania nauki mar 
ksizmu-leninizmu, albowiem Związek Ra
dziecki jest ojczyzną marksizmu-leninizmu. 
lam został o.n po raz pierwszy zastosowany 
w praktyce, dzięki czemu dawna zacofana 
Rosja została przekształcona w przodu1ący 
kraj świata. 

4) Nie obawiać się oskOiżeń o „tendencyj
ność" pracy naukowej J kulturalno-oświato· 
we/ w świetlicy. 

Nauka. kultura f sztuka zawsze słutyły o· 
kreślonym klasom społecznym. 

Nasza - winna wyraźnie: słuzyć kla11le ro
botniczej, jej dążeniom politycznym J gospo· 
darczym, powinna odzwierciedlać jej świata 
pogląd. 

5) W rwlązku z tym należy konsekwentnle 
przeciwstawiać Jdeologiczny orę:t marksizmu· 
leninizmu drobnomieszczańsklm pesymistom 
I niedowiarkom oraz malkontentom, którzy 
po długoletniej służbie burżuazji, nie mogJJ 
sobie jeszcze znaleźć Ideowego miejsca w 
nowe/ polskie/ rzeczywistoścl. 
Należy ubojowić pracę świetlicowq, nasy· 

clć /q treścią zadań politycznych klasy robot 
nlcze;, postawić całkowicie na służbę tym 
zadaniom. 
Te zadania są tak wielk~e. s.zerokle i wszech 

slronne, że n~e ma obawy „zwężenia" ezy „o· 
graniczenia" pracy kulturalno-{)Świat"wei świe 
tlicy. Na odwrót, rozs.zerzy się ona znacznie. 
ukonkretni, nabierze rumiEn'lców twórczego ż1" 
cia, pójdzie w nogę z historycznym marsief 
klasy robotniczej do socjalizmu. 

6) Dla wypełnienia tych wielkich zada( 
które w całej rozciągłości teraz stanq prze4 
kierownikami I współpracownikami św:etlic 
r0bo/niczych, potrzebna jest bezkomproml· 
sowa krytyka i samokrytyka - ten niez<I· 
wodny oręż w ręku· Judzi śmiałych, twór
czych 1 uczciwych. 
Drogą krytyki i samokrytyk! wykry/ec:le 

swe błędy i wady dotychczasowe/ prar:y, 
wykryjecie ich źródła, wynajdziecie na/sku· 
teczniejsze sposoby ich przezwyciężenia. 
Na :zakońcre:nie swego przemówienia wypo· 

wiada tow. Zawadzki cały szereg uwag o wa· 
dach c»rga.nizacy}nych pracv świetlicowej. 
Główną wadą tej pracy wydaje się być de· 

centraJizacja działalności kulturalno-{)$wiato
wej. 

tujących się z podziemia reakcyjnego, rozbite- Związki zawod9we - to szkoła rządzenia 
go lecz niedobitego obszarnictwa l elementów kla~y robotniczej, a świetlica - to organ 
wyzyskiwaczy kapitalistycznych, wreszcie spo- związków zawodowych w szkoleniu klasy ro-

Drugą wadą jest błędoe nastawienie wielu 
świe.tl!c, głównie na · pracę widowiskową. Szko 
dliwe jest również wyradzanie się z~połów 
amatorskich w płatne zespoły zawodowe, za
śmiecanie repertuaru świetlicowego &zkcxiliwy 
mi lub be:z:wartościowymi sztukami or.u nie
c~ęć _poszczególnych związków dn poddawa· 

Jakle sq drogi przezwyciężenia odchylenia ma się w tym wz9lędzie jakiejkolwiek &Cen· 
prawicowego i nacjonalistycznego w pracy tralizowanej k.:mtroli. .. . . . 

śród reakcyjnego kleru. bo 1niczej do rząd~enia krajem. 
• d • I Treścią tego szkolenia w każdej, w te/ licz· Zadania Zia acza bie artystycznej formie, winna być teoria i 

kulturalno. oświatowego praktyka _marksi~inu-lenin!zmu, . ' ilustrowana 

W epoce wspók.zesnej reprezentantką fdea· 
łów po6tępu i wyzwolenia człowieka z nędzy, 
ciemnoty i zacofania jest kla-sa rnbotnicza. 

Tymczasem nieieden z naszych „krzewicieli" 

przykładam: Polski Ludowe], kraJoW demokra
cji ludowej, rewolucyjnej walki klasy robot
nic-z-ej na zachodziie w szczególności. jednak 
przykładami budownictwa socialistvcznego w 
ZSRR. 

kulturalno-oświatowej? Trzeba wreszcie podeisc powazniej do sz:ko-
. . . . . lenia , szczególnie kierowni·ków świetlic, któ· 

. J~dna Jest droga l, Jeden sposob prz~zwycię: ;zv winni być rzeczywistymi wychowawcami i 
zen:a teg.o od-chylen .a. przezwvc1ęze1.1. a. opar 1 organizatorami całoks-ztałtu pracy świetl:co
tu~zmu i k,ap1tulanctwa. prze~wyc1ęzema ob· 1 WPJ. Przv tym wszyf;tkJm kierowników świe
ce1 ideolog11 t olx:ych wpływow na ruch ro· tlic robotnkzyd1 trzeha szkolić centralni& i na 
botniczy. szczeblach wo jewótlzkich we wspólnych 6zkn· 

TA DROGA I TEN SPOSÓB - TO WIELKA I łac_h ~. na wspólnyd. kursach z kierownikami 
POWSZECHNA OFENSYWA KULTURALNA. świetlic Samopomocy Chłopskiej 
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Urzędnik i 

o referentach 
społecznik w jednej osobie 

socjalnych, ich zadaniach 

Str. :ł 

Międzynarodowy 
ruch robotniczy 
JESZCZE JEDNO ZWYCIĘSTWO 

ROBOTNIK6W WŁOSKICH. 

oraz o 'vspółpracy z Radami Zakładowymi i Związkami u ~n ocześnie z akcją, -wlo~kich pracownik6-w 
samorządowych, która znalaz~a wspa~i~ły wy· 
raz w strajku generalnym połtora nuhona. sa.· 
morządowców cał<>go kraju, toczy się konsekwen 
tna "l'l"alka robotuików innych gałęzi przemysłu. 

W Kombinacie Jedw&bnlczo-Galanteryjnym takcie z Radą Zakładową, z robotnikami, jeśli załatwionych pomyśln'.e, gdyby kierownicy re

Łódż Północ, ludziom kierującym akcją so- zdobędzie sobie :eh zaufanie, wtedy potrafi feratów socjalnych wykonywali należycie po
cjalną pozornie nie można n.'c zarzucić. Ist- spełnić odpowiedzialną rolę, wyznaczoną mu wierzone sobie sprav.ry i tylu z.grzyłów nie

niejące od roku przedszkole otacza opieką 24 prze;~ nasze ludowe ustawodawstwo, ku po- potrzebnych dałoby się uniknąć w fabrykach ... 

dzieci robotników Kombinatu, 14 dzieci z in- żytkowi całej załogi. Czy nie czas więc zwróc'ć uwagę na nale

nych fabryk, a ponadto 18 dzieci um:eszczono Czy wszyscy ki<:>rownicy referatów socjal- żytą obsadę stanowisk kierowników refera

w innych przedszkolach - bliższych miejsc nych połę:i tę swoją ro'.ę właściwie? Przy- tów socja:nych? Czy nie cr~s, aby organiza

i:amieszkania niektórych robotników. kład przytoczony wyżej wskazuje, że tak je~z- cje p11rty jne, Rady Zakładowe, związki zawo-

W mi<'ście For li W) buchnął ogólny strajk pro 
testa<·yju~· przeciwko zwolnieniu z p:a~y akty
wistów związkowych w jednym z mieJscowych 
znkłatlów. Do strajku przyłączyli się robotnicy 
Rimini, Cezeny i innych miast. 

Strajk tnvał trzy dni, dopóki pracodawcy ~o
~tali zmuszeni do przyj~cia do pracy zvrnlmo· 
n.VI' h robotników. 

Prośby wie!u matek, które już oddawna do- cze nie jest. A przecież tyle spraw intere- dowe za[ntere~owały się pracą kierowników 

magają się żłobka, zostaną wkrótce ~pełnio- sujących robotników i robotnice mogłoby być re~eratów socjalnych? S. K. 

ne. Przedszkole będZ:e przeniesione n II-gie 
piętro - dotąd puste, a na miejsce przedszko
la zostanie założony żłobek, przy czym lokal 
ulegnie powiększeniu dzięki przesunięciu świe 
Uicy i Rady Zakładowej do będącego w re
moncie lokalu przy ul. Wierzbowej. Zmian 
tych nie można było przeprowadzić wcześniej 
ze względu na brak funduszów (koszt re
montu i urządzenia II-go piętra W'Jn'esie po
nad 2 miliony złotych). 

Istnieje również świetlica, przy której 
czynnych jest kilka sekcji. Urządza. sie przed 
stawienia, seanse flmowe d!a dzieci, wyciecz
ki dla robotników (jak do \Yr<>cławia, Krako
wa, Oświącimia i Ojcowa) czynne jest v.rresz
c!<? ambulatorium, zaopatrzone w potrz"'bne 
przyrządy z lampą kwarcową i Vila-Luxem 
na czele. 

Zdawałoby się zatem, że Refer::i!owi ~o

r.jalnemu Kombinatu nic zarzucić n!e moż
na. Niestety, tak nie jest. 

Chodzi o to. że Referat pracuje 1bvt be>z
dusznie, mechanicznie, jak raz puszc1ony w 
ruch, dobrze (trzeba przyznać) skonstruowa
ny aparat. W czym to sit: wyraża? Przede 
wszystkim w tym, że lcierown:!.;: Referatu 
nie jest powiązany z masą robo1niczą. Nie 

· .zna robotników ani roootnicy jego nie mają 
(właściwie ,.jej": gdyż kierown'.kiem je~t ko
bieta). Pytaliśmy się robotnic. r-ry zn'l ią f 
doceniają kierownika ~ocialneiio. O zeTozo -
usłyszeliśmy odpowiedź. że nawet n'e wied7.ą, 

' kto to jest. 
Przytoczymy inn przykład: Tow. Małek z 

tkalni I-h zachorowała cieżko. Napisała więc 

podanie do Referatu Socjalnego o pomoc. Kie
rownik tkalni I Racfa Zakładowa poparli pro
śbę tow. Małek. która jest przodownicą pracy 

-i wielowarsztatówką. 
Upłynęło już dwa miesiące od czasu złoże

nia podani::i. a sprawa n'e została jeszcze za
łatwiona. Tow. Małek napróżno oczekuje na 
2000 złotych .;słownie dwa tysiące złotych), 

o które skromn'e prosiła. 
Ministerstwo Przemysłu i obie partie robot

nicze zaleciły roztoczenie jak najci:,.lej idą

cej opieki nad przodownikami pracy, stwo
r~nie im takich warunków. by mogli praco
wać z całą intensywnością. Czy przykład tow. 
Małek nie świadczy, że nie wszyscy kierow
nicy referatów socjalnych i.rozumieli swoje 

zadanie? • 
Inny przykład . Na dwa miesiące przed roz

poczęciem wakacji Dyrekc ja :Sranżowa zapro
ponowała Referatowi Sncia!nemu Kombinatu 
z.organizowanie koll'lnii letnich dla dzieci ro
botników i pracowników umysłowych. ofia
rowujac na len cel odpow!ednia sume pien!P.
dzy. Kierowniczka Referatu zlękła s-ie trud
ności, jakie by stanęły przed nią przy wyszu
kiwaniu odpowiednieito obiektu. Prawda, że 
dzii::ci Kombinatu wysłano na kolon'e, korzy_ 
~tR ja,c z miejsc Towarzystwa Kolonii Letnich 
,.Caritasu". To jednak nie usprawiedliwia kie 
rownika, bowiem akcja kolonijna powtarza się 
corocznie i budynek raz przygotowany, po
wiedzmy nawet z trudnościami. przydałby się 
za rok. z.:i pięć i r.a dzie~ięć l::it. 

Jeśli już mówimy o dziec'ach pracowników 
Kombinatu to nie możemy pominąć milcze
niem sytu~cji, jaka się wytworzyła tego lata 
w przedszkolu fabrycznym. Ponieważ kierow
niczka przedszkola chciała kon'ecznie wy je
chać na urlop wśród lata. więc za zitoda kie
rownika socjalngo zebrała podpisy u m::itek, 
że zgadzają się na zamknięcie przedszkola w 
okresie jej urlopu. Rzecz prosta. Żi! laki spo
sób jest swego rodzaju wywieraniem presji. 
Potw'.erdziły to zresztą późniejsze wypadki. 
Mątki, choć złożyły podpisy, następnie doma
gały się otwarcia przedszkola. 

Referent socjalny nie może bye tylko urzęd
nikiem, wykonywującym określone czynności. 
Referat socjalny to placówka która przy ści
słym powiąz.ani~ z dobrze funkcjonującą Ra.
dą Zakładową może odegrać i powinna ode
grać poważną' rolę w opiece nad robotnikami. 
Jeśli kierownik Referatu będzie w stałym kon 

Prawda ·o szpitalu pow·atowym w Radomsku 
O czym mówią i co stwierdziliśmy sami 
I rzeba uzdroUJlć sto§unhi orair ub.orać wlnnqch 

W takim małym, a ponadto chętnie plot- ZŁY STOS!JNEK DO CH;ORYCH już usunięto - nie dostarczanie chorym je. 
kującym mieście, jakim jest Radomsko nie Zaczniemy od chorych. Byliśmy przede dzenia, niedawno temu, bo we wrze~niu 

trudno o przekręcenie faktów, trudno na- wszystkim na dziale chorób zakaźnych - siostra Zdzisława uderzyła chore dziecko. 

tomiast stwierdzić, co w każdej krążącej po leczą się tam chorzy wenerycznie, dzieci za to - że rozlało sok. 

mieście wersji jest prawdziwe, chyba, że chore na ty.fu.s i szkarlatynę. Dnia 19-go WO.JNA MIĘDZY SLUZBĄ I SIOSTRAMI 

poszukuje się prawdy u źródła. Tak było października br. oficjz.lna cedułka szpital- Głośny ech" Radomsku odbiła si~ 
ze szpitalem powiatowyl'!1 w Radomsku. na wręczona. _11a:n przez. intenden~a szpita- niedawnomtemu v~r~wa uderzenia sprUł· 

LUDNO~ć RADOMSKA STRACIŁA la .ob. Mę~inskiego stwi~:dzala,. ze na ~Y- taczki przez przełożon s~ostrę Bolesław~ 
ZAUFANIE DO SZPITALA dziale zakaznym na 37 łozek zaJętych Jest Bobek ą, 

t 
Nie~? brze ~est, g~y o ta~tp1owhażndej ind- 3t 1 ,.A_ wtięc - Pl o.\"i"dział:i.B 

1 
ob

1
ecna B p~zyk z ro~mów, jakie przeprowadziliśmy z jed-

s ytuc.i1 Jeczmczej Jak szp1 a c o zą o ym RIOS ra przP- ozona - o.es awa o.,e n . cl t i·ka ze' sto~unki· po-
. · · l h Od · · b , b . d ł , . ' ą i rugą s roną, wyn ., " 

miesięcy .naJgor~ze su~ y. . . pewneg.o - me moze ~c mowy, „Y w Je ?,YID oz- międz siostrami. i służb są jak na· or-
czasu byro publiczną taJemmcą, ze w szp1- ku spało dwoJe chory('h . Po~zllsmy dla sz Iyt · · 1. d _ dą 

11 
to z·e 

51
·0Jgstr 

t · d k 'l · tr kt • · az·, d · · • 1 , • e. S nl0Ją ICzne OWO y a , y 
.alu powi~towym J'.ta ~ros a ze ~ię .a- u- pewnosc1 spraw 1.c praw ~1:'-'osc s'?w sio- Sercanki szczególnie złośliwie ustosunko-

Je c~or,;r _1, z.darzaJą się ~padk1 bi.c1a ob- ~try Bobek - .w Jednm ło~k1:1 spar? dwo- wują się ·do robotnic szpitalnych, członkiń 
sługi przez ~~~t~ .ser~a11k1, h b~, ze :~ły ~e: a ~rnwe~ troJe c~orrt dzie~1, ~ ;'lęk~?- Polskiej Partii Robotniczej. Epitet 
nawet \;ypa i, icia c .o~yc ! ze nad . z1a- sc1t c f?ryc na sz atlr a ynę , i dl Y us. ie „Obrzydliwa komunistko!" w ustach nie-
le chorob zakaznych dz1eJą się prze 2awne po ra 1ono Jiam wy omaczyc, a czego ce- kt · 1 . , t . 1 . d dk · · T k 

ł · · · · dn d łk t · d ł , , 1 h . . oryc 1 s10s r me na ezy o rza osci. a 
rzeczy w ączme z um10szczaniem w Je ym u a s w1er z~ a szcsc wo nyc m1eJsc na . . k , 1 .„1 . k .k h dl łuż 
ł' ·k k "l h k , · , d · 1 k , · t d . . się J& os z oz,, o, ze w po 01 ac a s -
oz ~ ~o ś1 ku c orytch .za azmte; ć t W_Y zh1a e za azn}brn1, da .m_1mo ?1.- zh!ec1abr- by żeńskiej jest łJ. dużo pluskiew i pokoiki 

Nie Jeste my w s anie pow orzy ego ma c ora na na1 ar zieJ zaraz iwe c oro y b . . .. 1. 
1 

•• t 
k . · , · " l k b 1 • d · 1• · k są cz porownama gorsze mze i sa e s1os r. 

wszyst 1ego co „na m1esc1e zarzucano u o owana y a po wo1e w ozecz u. S . . d . t '. . ł 'b 
· l · ' · t · d k p 'd t k" t · · · t dl cysJe mię zy sios rami 1 s uz ą są na 

szp1ta ow1 powiatowemu, zarzu y Je na owo a 1ego pos ępowama Jes a nas dk d . D 1 
. t , d 

· · · · · d · t 'b porzą u ziennym. a ecy JCS esmy o 
były bardzo cięzk1e. oczyWlsty ~ oszczę za się w en sposo t . dz . . 1 1 .b . t b . 

NASZA WIZYTA W SZPITALU bieliznę pościelową.. .wier ema, ~e c~ a s uz .a Jes. ez wmy, 

POWIATOWYM Widzieliśmy, że w jednej z sal leżały Jednak ~d.~Je się na~, ze „pierw~~e sło-
p h d ·1· d ·-' · I d · b t dzi·e · tarszymi' wo do bicia przychodzi ze strony s10str. 

rzyc o zi i o nas rozm u zie - ro o - c1 ze s . 
nicy i działacze społeczni - i mówili: „Idź- Mogliśmy zauważyć obszerne zacieki w RODZINY CHORYCH WDZIERAJĄ SIĘ 
cie, zobaczcie, co się dzieje w ,,powidtówce", salach dla chorych, spowodowane zniszcze- PRZEMOCĄ 
taka atmosfera dłużej trwać nie może, lu- niem budynku szpitalnego, ale nie widzie- Liczne są wypadki, że matka chorego 

dzie boją się szpitala". liśmy tych zacieków w mieszkaniach sióstr, dziecka, która napewno to i owo słyszała o 
Szliśmy do szpitala w przekonaniu, że to które mieszczą się w tym samym gmar.hu. szpitalu powiatowym w Radomsku, prze

- co słyszeliśmy o szpitalu nie odpowiada Są dowody, że siostry ten podział sal - mocą wdziera się na salę chorych poza go

prawdzie, że to tylko plotka. W szpitalu na suche dla siebie i wilgotne dla chorych dzinami przyjęć, by zobaczyć, co dzieje e1ę 

rozmawialiśmy z . lekarzem naczelnym - tłumaczyły w następujący sposób: „Cho z jej dzieckiem. Nie dziwimy się zreszt~ 

dr. Spiewankiewiczem, przełożoną Sióstr ry umiera albo wyzarowieje, w jednym i niepokojem takiej matki. 

Służebnic Najświętszego Serca Jezusowego, drugim wypadku opuszcza nasz szpital, a Lekarz naczelny - dr. Spiewankiewicz 

rozmawialiśmy z chorymi i obsługą. Zajrze- my tu jesteśmy stale i dlatego potrzebny jest widocznie najzupełni~j bezradny wobec 

liśmy tu i ówdzie, podajemy tylko rzeczy nam jest lepszy pokój". „stosuneczków" w szpitalu powiatowym. 

pewne i sprawdzone, wnim1ki niech wysnu- Zdarzały się w szpitalu wypadki bicia Wierzymy, że odpowiednie władze wejrzą 

ją czynniki miarodajne. chorych prz~z obsługę - którą rzekomo w te sprawy. Trzeba ulrn.rać winnych. 

PZPW .Nr 36 • nie dba o racjonalizację 
Kiedy kierownictwo zakładów ocknie się ze swej śpiączki? 

PZPW Nr 36, tak samo, jak i wszystkie 
fabryki w całym kraju, biorą ud!ial w wo.lee 
o jakość, tak samo, jak wszystkie fabryki sto
ją pod znakiem malej racjonalizacji. 

W wielu zakładach cale załogi. a przede 
wszyslkim kierowoi<:two fabryki stara się 
zdz:a lać . w tym kie.runku jak najwięcej i mo
b:Jizu ie do walki o jakość wszystkie będące w 
dyspozycji siły. W PZPW Nr 36 jest niestety, 
inaczej. Ws.zystko idzie ja·koś bardzo ospa le. 
Moina by powiedz.leć, raczej si.l;i ro.zpędu, ja
kiegoś nach·kU z zewnątrz, który po•rywa i nie 
pozwala stać na mie jsc'J . 

Trzeba sprawiedliw:e przyznać, że ten i ów 
chc;alby tu rzetelnie praccwać, że n1ejede>n 
zgrzyta zębami, patrząc na to, co się dLieje, 
ale - albo brak mu inicja.tywy i przeds·ębior
czości do zlikw:do~ania tych lub innych nie
porządków i braków, albo też je6t po prostu 
bezsilny wobec negatywnego stanowiska lu
d?Ji, z tytułu zajmowanego stanowis.ka obow i ą

zanvch do przeprowadzenia, reform i dopilno
wania produkcji. 

PZPW Nr 3'2 po.siada aż 10 oddziałów l dla
tego me możn~ twierdzić, że jest źle we wszy· 
slkich, ale to, co siP, dz•ieje na jednej z tutej
szych przędzalń, da je jak najgof6ze wyobra
żenie o calośfii. 

Wiadomo, że wełna, przed oddaniem jej do 
przędzenia mUJS·i być zwilżona i na tłuszczona. 
Do gorszych m.esz\jnek używa się tzw. „szpi
ki", do lepszych, wy>S-Okbprocentowych m:esza 
nek st0oSuje się oleinę, ro1,cieńczoną go.rąrą 

wodą. Ażeby otrzymać dobrą i równą przędzę 
trzeba dopilnować, by ta oleina została rów
nom;ern;e rozprowadzona w masie mieszanki l 

dlatego polewa s;ę wełnę przy pomocy specjał 

czaj, że w pewnym mom~ncie zatrzymuje s . ę 

selfaktor i cała jegr> obsługa w ilości trzech, 
względnie czterech ludzi idzie gę.siego w~ży~ 
wypro<luJ<ewdną przędzę, a maszyna odpoczy
wa 10, 15, a może i 20 minut. 
Czyżby to byta aż tak daleko posunięta cie

kawość? A może jeden drugiemu nie w:erzy 
i koniecznie każdy chce osobiście widzieć, ile 
wyprzędzono kilogramów? Gdzie tam, to ko
niecz.ność, zwykła, pospoEta komenność. Na 
przędzalni nie ma bowiem wózka do przewo
żen;a sk.rzyń z przędzą. Skrzynia taka waży 

kilkadz.i esiąt kilogramów, żeby ją więc zacią9'· 
nąć przez. całą €alę, a potem znowu ws ta w .ć 
na wagę. trzeba sil całego zespołu. 1asz~·na 

sobie odpocznie, Judzie nas.zarp!ą s ' ę ze skrzy 
niami i trochę mn.iej się uprzęd.z•i e. K:edyś, 

dawno już temu, l>ył ta·ki zwyczai, że w okre
ślonym czas.ie robotnicy zatrudnieni przy ,wil
ku" przychodzili na górę i ważyli przędzę od 
wsz)"Slkich selfaktorów, Kiedy wzrosło uru
chomienie i lud.zie ma1ą dość swej własnej 

pracy, śrubown;cy i przykręcacze rnb i ą to sa
mi. „Każdy sobie rzepkę skrobie", każdy i;nb,e 
jest przę_dzalnikiem ~ jednocześnie wózkarzem 
(przepraszam, łragarzem, bo wózka przecież 

nie ma). Jednym słowem samowy-starczalność . 

r ws.zystko to w okres;e, kiedy nd wszy<Stk:e 
strony i przy każdej okazji mówi się o ,.ma
lej racjonafaacji". Czyżby kierownktwo 
PZPW Nr 36 odkładało te sprawy do czasu 
,dużej racjonalizacji"? 

CO MOŻNA ZDZTAŁAC PRZY DOBRYCH 
CHĘCIACH? 

Wy.remontowane maszyny umożliwiły zni2· 
s'enie 2-g.ej zmiany, a przemy.sł zyskal - ;e
żeli nie więcej - to przynajmniej tyle, ile wy 
no6.iy o.płaty za ośw : etlenie sal w godz:nach 
rannych i wieczornych, a sama elek~:own,a zo 
stała w godzinach największego zużyci3. prą· 
du o<lc : ążona o kilka motorów i k1lk.>;;et ża
rówek. Może to ulga drobna, ale zawsze ulga. 
Oddział Nr 5 był lak zdewastowany i zan:~

dbany pod względem park u maszynoweg'.J, ze 
produkowano tu tylko najbardziej n:ewyb~e1-
ne a rtykuly. jak koce, ścierki itd. Tymcza-oem 
po doprowadzeniu do porządku oddziału µr'!v
gotowawczego przędzalni, zaczęto produk0w~ć 
calkiem przyzwoite rzeczy, jak materiały płasz 
czowe dla kolejarzy, różne sukie'llkowe tkani
ny i załoga wyw:ązuje .się iadawalająco z 
tych prac. To wszyst·k o świadczy jak najlepiej 
o zalodze oddlialu V-go. 

E d • "i nej konewki. Sęi< w tym, że oleina krze.pnie, glam1n se ZIOWS" otwo·ry po1ewac:aki zapychają s;ę i trzeba c1ę-

W PZPW Nr 36 jest zatef(I nie tęgo, ale są 
i tu oddzialv, które d:z ęki wy5ilkom ialngi 
stały s . ę zaslugu1ącym na wyróżnienie wvjąt

kiem. Jerłnym z takich wyjątków jest oddz;al 
piąty tych zaktadów przy ul. Pnłudniow<?j 52. 
Miesci się tam tkalnia i przędznln;a. JeszC7e 
kilka m'esięcy temu czynnych tu bylri około 
40 krosien na dw;e zmiany, pozo-stale zaś kro
sna w ilości ponad trzydzieści zakwalifik·JWd
ne zostały przez Zjednoczenie Przemysłll Bu
dowy Maszyn Wlókienniczvch, jako nie nada
iące 6lę już d0 remontu. Na wlas'H! oczy wi
dzialem oismn. stwierdzające ten fdkt i w kil
ka minut późn:ej tymi samymi ocu1mi w;dz::a
tem wszv-stkiP, te .kro~;na czvnne 

l tu jednak są niedociągnięcia, które dałyby 
!':ę usunąć. Oddziat przygotowawczy przędzal
ni iest zby•t duży w stosun.ku do posiadanych 
selfaktorów, a zwłaszcza, że jeden z nich sto' 
nieczyinny z powodu braku jakichś części. A 
przecież w. piwn;cy Jeży zdemontowany sel
faktor, ktor} wedlug o.pinii pracującvch tu 
majstrów mógłby być zmontowany, zwłasz<'Zi\, 
ze otrzymanie brakujących części jest możli
we, jako że selfaktory tPgo ty,pu produkuje
my w Zg;erzu. Dalej: pod s·uipą i na strychu 
pon·ewie:ra się tu kilkadziesiąt -kroaien, z któ
rych, część nadawałaby s i ę do użytkn; (o 
wszystkich tych faktach wie chyba dy·rekcja 
PZPW Nr 36, ale nikomu jakoś nie pn:yjdz,je 
na myśl zainteresować s i ę bliżej tą 6•prawą); 
znajdujący oSię w fabryce dźwig wymaga gene
ralnego remontu i nie wo.Ino go używać, wał· 
ki 1 niedoprządem noszone być muszą z parte
r~ nn pier-m;ze i drugie piętro, qdzie mies7.mą 
s : ę selfaktoTy, a o remoncie dźwigu ani shl· 
chu;_ w klatce schodowej budyn,ku fabry-czne
go Jeden z byłych pracowni•k ów tej fabryki 
pos'.ada komórkę, ot, ta·k i zagrodzony kąt pod 
5Chodami, w którym zrob i ł sobie rupieciarnię 
i. na to też s· ę n'e rea gu je. Czas najwyższy, 
zeby dy·rekcja PZPW Nr 36 zainteresowała f>ię 
swym oddziałem V-tvm i pomoqla dązen;om 
załogi. pragnącei doprowadzić fabrykę do na-

w ostatnich dniach odbył ~ię w Sądzie A.pe sto -sitko czyś<: ; ć . Tu „ułatwiono" S0bie pracę: 
lacyjnym w "War~zii.wie z siedz;ibę. w Lodr.i P~za leje się ole:nę bez sitka - ra.z dw;i wszystko 
min s~rlziowski dla aplikantów są.dowyeh. Ko· wypłynie i n:e tr:eba c : ężkiej. konewki trzy· 
mis.ii egzaminacyjnej przewoilniczyl Preeeg Sądu ~ać .. zbyt .dłi7go._ Sito w11l~a 6'.1ę oom1ędzy ia
Apelacyjnego, l\Iieczy~ław Dnhrom~ski, przy I k:JD.Js rup1oc1?-m1 na podwor~u. ,.,. potem d-:
udziale delegata Ministnst...-a Sprawiedliwości. I p1ero . rozl~ga 1ą się narzeka.ma, ze w tkan:n1e 

Do eg?.:uninu dopmzrzono 26 aplikantów, przy ~ą pasy. 7~ przędza Jest nierówna w kolorze 
stąpiło 2n. przv czym 5 złoż.rło o<rzamin z wyni· itp. h1sto-r1P. 
ki.em dobrym. Na innei orzedzalni panuje znowu taki zwv- leżytego stanu. -Pm-Pm-
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ff' tę I z pou;rotent 99 sierot odzyskało szcz~ście ·dzieciństwa i rodzin~ 

„Dom dziecka"-sz:Czyłne dzieło.RTPD 
-

Placówka . szlachetnych serc na północnym krańcu Lodzi 
dowało Dom na now'.> - wszy6tko z <kob- I 
nych o:fia'l" i składek społeczeństwa, ze zlotó
we k, dawanych chętnie przez robotników 
łódzklch. Podkreślić przy tym należy, że cały I 
koszt umeblowania Domu Dziecka wzięło na 
siebie rzembsło łódzkie. 

Dzieci wstają o szóstej rano, po czym 
biegną do szkoły, odrabiają lekcje, uczą 
się muzyki, śpiewów, według swej woli pra
cują „przy gospodarstwie". Dziewczęta w 

ł szwalni naprawiają odzież. Czynha jest 
„Rada Dziecięca", która rozLrząsa z całą po 
wagą najważniejsze zagadnienia c'.>dzfennego 

l życia. Na korytarzu wiszą tabllce przodow
Irików pracy z zarobionymi „punktami". Ci, 
którzy sprawują się najlepiej, uczą się naj-

. ' lepiej .-- 1Jtrzymują raz w roku premie. 
„~„ 

J W czytelniach młodzi chłopcy 1 dzie\\-"CZęta 

~ północnym skraju ŁodzJl, pr.zy ulicy 
Marysińskiej - tuż pod lasem łagiewnickim 
.- wznoszą się budynki DOMU DZIECKA 
- prowadzonego oo dwóch lat P'l"Zez oddział 
łódzki Robotniczeg'J Towarzystwa Przyjaciół 
Dzieci, Znalazło tutaj swój dOm rodzhmy i 
serdecmą opiekę 99 sierot po tych, którzy 
padli w walce z flM!zyzmem. 53 chłop<Jów 
l 46 dziewczynek - mieszka komfortowo w 
czterdZiiesłu pokojach. Wielki jednopiętro
wy budynek zaopatrzony jest we wszyst
kie nowoczesne urządzenia. - wanny kąpie 
lowe, na.tryski. Przy Domu Dziecka CT.ynna 
jest własna szwalnia, za.kład szewski, po
koje rekreacyjne i t. d 

studiują z powagą pisma,, dy!=kutują po od
czytaniu poważnych artyku~ów. Wiedzą do
skonale o wszystkim co się dzieje na świecie. 
W dni świąteczne jadą wspóLnie do teatru, 
do kina. 

16-Ietni wychowa.nek ,,Domu Dziecka" z za
pałem pracuje na wspólnej roll. 

Zadowoleni są wszyscy z tego wspólnego 
domu - gdzie każdy czuje się jak u siebie 
wśród $woich. 

K.<Jszt utrzymania jednego pensionarlusza 
w Domu Dziecka wynosi 8 tysięcy złotych 
miesięcznie. KU'ratorium zwraca 2.200 zł. 
miesięcznie za każde dziecko - resztę po
krywa RTPD z własnych funduszów, z tych 
fundu-szów, które gromadzą zapaleńcy ze 
zbiórek ulicznych, z dni znaczka, z prywat 
nych ofiar. 

Dom Dziecka jest p')ważnym dorobkiem 
społecznym RTPD, ale jest tu jeszcze sporo 
braków. Biblioteka liczy tylko <>kOJo 200 
książek. Przydałyby się instrumenty muzycz 
ne. W szwalni za duż0 jeszcze się reperuje 
odzieży i t. d. 

Ci wszyscy, którzy mieli szczęście prze
żyć tę straszliwą zawieruchę wojenną, po
winni pamiętać o 99 sierotach, które tutaJ 
znala-zły własny dom rodzinny i własne I 
S7.Częście po stracie najbliższej rodziny, 

Henryk Rudnicki 

OGŁOSIC - NIE SZTUKA 
Bardzo nas udeszyła włndomoś6 e 

wprowadzenfo przez wydział pn;emyslO
wy Zarządu Mi'ejskiego (W porozumieniu 
z OKZZ) taryfy t. zw. maksymalnej za 
przewóz węgla I ziemniaków. 
Miło pomyśleć, ie się nie bęchle łaa

czyło worka kart-ofli lub węgla na ple
cach lub ekspediowało tramwajem, bo 
S'ŁMlOWIJa „rolwaga" bardzo a bard7JO Jest 
droga. 

Tylko mamy jedno eo do powyłszej ta 
ryty zastrze:tenie. Ni'e sztuka mlanawieie 
ją ogłosić, sztuka - DOPILNOWAC FAK 
TYCZNEGO WPROWA:DZENIA JEJ W 
ŻYCIE. Iżby z rolwagami nie było iak 
jak z łódzkimi dryndami. Obwłenczono 
taryfę doroikarską, bodaj w począ.tkach 
sierpnia, a oto mi'ja październik I me 
Jest ona bynajmniej - jak nam komunl· 
kują przestrzegana. 

SWIECE, ZAPAŁKI, SWIECJ!.:. 
Połączenie kolejowe Łodzi z Warsz&Wt\ 

jets można powiedzieć, na ogół b. „spr&
wne", „szybkie", „~wojenne;;. Tylko 
wle~rem podróżować nlkzbyt przyjem· 
nie. Ciemno, - jak t-0 się mówi. - cho6 
w pysk daj tudzież oko wykol. Papleron 
mi sobie jedynie pasażerowie świ1ecą. K!G 
chce zresztą może sobie zdobyć „oświetle· 
nie" na własną rękę, ponieważ na. dworca 
w Warszawie chOdzą o zmroku sprzeda.w 
cy gazet i wykrzykują ..• : 

Swiece, zapałki', świece ..• 
Ano w 'braku laku dobry niby l opla· 

tek, ale świeca żarówki nie Z3.'!ltąpi, w 
każdym bądź raz.ie - Jeśll chodzi np • 
wagony kolejowe - nile powinna. · 

Z POWODU STOLZA 
Stary tealinyk „Gong", wy!rtępujący o

becnie pod nazwą „Osa", a próbujący do
równać poziomem i pionem „Lutni" (to 
nie jest komplement) - gra obecnie mu
czkę R. Stolza pt. „Pepina". 

Czas byłoby, wydaje' się nam ~ał 
opierać repertuar - na st-olcu. 

Dom Dziecka - to wielki zakład wycho
wawczy, gdzie dzieci od lat siedmiu d'.> 18-
tu przygotowują się do przyszlego samo
dzielnego życia. Starsi uczęszczają do szkół 
w mieście, uczą się również zawodów. Dwu 
nastohektairowy ogród warzywno - owoc')
wy - wielki szmat uprawnego pola· - t'J 
własne gospodarstwo wiejskie, gdzie nt.to
dzież spędza czas po nauce na radosnej pra 
cy, Młodzi chłopcy z ochotą orzą, bronują, 
sieją. Dziewczęta na „wyprzódki" dozorują 
hodowlę bydła_ W chlewach wyhod0wano 
już ok0ło 40 sztuk nierogacizny. „Wła.Sne 
krowy" dostaTczają mleka, masta il sera. 
Własna oieplarn-;,i produkuje wspan.iall:e 
kwiaty, Kartofle już w kopcach - a zboże 
w fttod.0le. 

Gdy żywioł ognia zagraża życiu i mieniu •.• 

Jak pracuje L.ódzka Straż Pożarna 
Dyr. RTPD tow. Bierzwińska, w otoczeniu 

członków zarządu tow. Duniakowej, ob. 
Siank'.> i ob. Kulińskiego oprowadzają przed 
staw1c1e11 prasy po tym dztecięcym r;ospo-

Rozniowa z honiendanteni pplh. H.alinowshina 

darstwie. Kierowniczka Domu tow. Antoni 
na Staniszewska - wychowanica Janusza 
K'Jrczaka - pokazuje nam z dumą dorobek 
Domu. W 1945 r były tu „ruiny i zgliszcza" 
K?sztem wielu milionów złotych RTPD odbu 

„Zapalają. się czerwone światełka nad stra7.- , na. ogół tandetnie, obliczone tylko na zysk wła
nicą., rozlega się ostry sygnał alarmowy i w śeicieli. W czasie wojny nikt o nie nie dbał. Nie 
niespełna 30 sekund wyjeżdża w pędzie wóz pe- więc dziwnego, że wzywani jesteśmy w wielu 
łen strażaków, śpieszą.c do akcji ratownicze.i. wypadkach do zapobiegania katastrofom budo-

0 pełnej prawdziwego p9święcenia, ciężkiej ~lanym .. Do 1-go października. br. musieliśmy 
pracy Straży Pożarnej mówi się przeważnie tyl rnterwemować w 298 tego rodzaJU wypadkach. 
ko wtedy, gdy gdzieś wybucha pożar, dom się - Czy Straż Pofarna w okresie po wyr;wo
wali, i trzeba ratować ludzi oraz dobytek. TotPż leniu rozszerzyła ilość swoich strażnic na pe
o pracach Straży :Pożarnej, o warunkach w ja- ryferiach, które tak były zaniedbane przed woj 
kich żyje strażak między jedną akcją a dru- ną? 

Zbiórka ofiar na pomoc dzieciom gą. - na ogół mało się wie. - Przed wojną. mieliśmy tylko 4-ry oddziały 
· Chcą.e zapoznać naszych czytelników z tym Straży i to ~łą~cznie. ~ c?ntr~m mi'!-sta. Ob_ecnie 

Apel do Komitetów Domowych W Łodzi zagadnieniem, zwróciliśmy się do Komendanta ma~y 8 stra~nie. mieJsk1ch i J4-cie. oddziałó~ 
Wojewódzki Kom'.tet Apelu Organizacji Na Straży Pożarnej w Lodzi, ppłk. Kalinowskiego, strazy ochotmc~eJ, oraz. zawo?o"Y'eJ. i;ia C~oJ: 

rodów Zjednoczonych Pomocy Dueciom przy który udzielił nam szereO'u interesujacych in- nach, Stokach I w Rudzrn Pa b1amckieJ. Dzięki 
OKZZ w Łodzi, organizuje zbiórkę pieniężną formac.ii. "' • ?fiarnej pracy rob~tników naszych warsztatów 
w ramach międzynarodowego funduszu porno· - Kajważniejszą. choć niewidoczną na zew- Jesteśm;r zaopatrzem w ?~brze utrzyman;y sprz~t 
cy dzieciom i zaapelował do Komitetów Do- ną.trz pracą. Straży jest działalność zapobiegaw- mechamczny._ W roku b1ez~cym postarahśmy się 
mowych o pomoc w tej akcj-i, godnej ze cza. Zadanie specjalnego oddziału prewencyjne- o 3 nowe P.OJazdy ~e.ch!1-mc~ne, a w roku przy
wszechmiar poparcia. go polega na kontroli zakładów, pracy dzielnic ~złym ~ęd~1~m;r m1eh ie~ Jeszcze .8'. Dysponu-
Społ. Kom. Ce.ntr. Komitetów Domowych w robotniczych i rolniczych :Wielki?.i Ło~zi. Lu· J~my r.owmez Jedną. z na.)nowoeześmeJszych dra 

Łodzi w związku z tym zwrócił się do wszyst-1 stracje te często wykrywaJą zamedbama, kt6- bin j)Ozarowych wysokości 26 metrów. 
kich Kom. Domowych, aby na swych terenach re mógłyby się przyczynić do łatwego zapró· Rozbudowaliśmy służbę łączności Straży Po
przeprowadziły zbiórkę ofiar na rzecz pomocy szenia ogniem. Dzięki temu w wielu wypad- żarnej. Mamy obecnie 212 sygnałów ulicznych 
dzieciom. kach zapobiega możliwościom pożarćw. i sieć ich wynosi 72 km. Na terenach, przyłą.-

Listy ofiar d06tarc:wne będą za pokwitowa- W okresie od roku 1946 do 1948 zmniejszyła czonych do Wielkiej Lodzi założymy kable w 
niem Komitetom Domowym za pośrednictwem się też znacznie ilo:!ić dużych pożarów w na- roku przyszłym. 
bi·ur rejonowych, Zarządu Nieruchomofoi Miej Iszym mieście: w 1948 byliśmy wzywani do 27 - Jak przedstawia się sprawa szkolenia stra-
ski~h i administratorów domów. Po dokonanej 1 dużych pożarów, a w r1Jku bieżącym tylko do żaków? . . . .. 
zbiorce listy ofJar wraz z gotówką Komitety I 7·u. . . . . . - Mamy w Lodzi Jeden z naJlepieJ. wyp~sa· 
.Domowe obowiązane są zwrócić do swo<ich - Jak przedsta~ia s1~ dzrn;lalnośe Pogotowia z?nych w Polsce . ośr~dków wyszkolenia poza;r· 
biur rejonowych za pokwitowaniem najdalej I Budowla11ego Strazy PozarneJ' niczego dla podof1cerow. Pos1ad. a ou wszelkie 
do dnia 3 listopada r. b. - Niestety w Łodzi budynki budowane były warunki dla uruchomienia szkoły oficerskiej, o 

Łódź 
Rok ChopinOHl§ki w Polsce 

hołd. Wielkiemu złoży 
Program okolicznościowych 

Twórcy 
uroczystości · 

co się usilnie staramy. W tej chwili w ośrodku 
tym. prowadzony jest kurs trźymiesięczny dla 
strazaków zawodowych, a wczoraj uruchomiliś
my kurs obsługi motorowej dla zawodowych me 
chaników Łódzkiej Straży Pożarnej. Kurs ten 
potrwa 3 miesią.ce. Poza wyszk~niem zawodo
wym dbamy również o wychowanie obywatel
sko · polityczne, czemu roświęcamy we wszyst· 
kich oddziałach 2 godr.iny dziennie. 

- Czy wyposażenie strażaków w mundury 

Rok 1949 w Polsce jest rokiem chopinow. 
skim. W związku z tym w całym kraju od
będzie się szereg imprez i uroczystości, po
święconych pamięci genialnego muzyka. 

Na terenie Polski uroczystości rozpoczną się , certów w miastach wojewódzkich i świetli- jest dostateczne'? 
w lutym 1949 roku akademią w żelazowej ł cach, oraz transmisje audycji radiowych, po- - Mamy na miejscu własne warsztaty kra· 

Na wczorajszym ·posiedzen:u Miejskiej Ra
dy Narodowej powołany został Komitet Roku 

Woli i nabożeństwem w kościele na Gro-1 święconych Chopinowi. wieckie i szewckie. Każdy strażak posiada dwa 
chowie, gdzie chrzczony był mały Fryderyk. Powołano Komitet Chopinowski na czele mundury na zmianę, aby po akcji mógł się prze
Zorganizowana rów. nież będzie wystawa pa. I którego staną. ł wiceprezydent Bu.gaj.ski. W brać. Otrzymaliśmy ostatnio zarzą.dzenie, że stra 

k k żak otrzy:tnuje spodnie raz na rok a płaszcz raz 
miątek po Chopinie. W lipcu 1949 roku u-1 ramach om1tetu stworzono se C]ę imprezo- na dwa lata. Dla porównania warto zaznaczyć, 

Chopi11owskiego 1949 w Łodzi. . 
Na wstępie obrad Wydziału Kultury i Sztu

ki ob. Pawłowski odczytał program obchodu 
roku chopinowskiego w Posce. W Warsza
wie powołano dwa komitety: Komitet Hono
rowy pod przewodnictwem premiera Cyran
kiewicza i Komitet Wykonawczy z ministrem 
Dybr.wsklm n3 cze.e. Akc;a otchodów pói-

rządzony zostanie konkurs chórów, a w wrze wą, finansową, prasowo-propagandową oraz Ko że przeil. wojną. mundur musiał wystarczyć na 
-śniu międzynarodowy konkurs pianistów w I misję Rewizyjną, dalsze uchwały p~wzięte bę- dwa lata, a płaszczy w ogóle strażacy nie otrzy
Warszawie. dą na Konferencji Plenum Komitetu Roku mywali. Mamy trudności jeszcze z odpowiednią. 

W Łodzi projektuje się urządzenie wystawy I Chopinowskiego, która odbędzie się 27 paź- ilością. butów, ponieważ na razie posiadamy tyl-
w Miejskiej Galerii Szituk Plastycznych, kon- . dziernika o godz. 10-ej rano. ko trzewiki, które trzeba sznurować, co naraża 

strażaków na dużą. stratę czasu. Uczynimy jcd· 

• • 
w1ęz1 społecznej Obowiązki 

:iz:e w tnech kier•1'1k'łCh'. 1 akcia wydnwnl- Z więzi społecznej między l?'dźmi. wypływa I wać go, a_ na. póź~iejsze zar.zutY: nabywcy_ obra 
cza _ wydanie zbiorowe dzieł Chopina, mo- obowi:i.zek wzajemnego pomagania sobie. Innego zu, odpowiedział, ze go to me me obchodZI. 
nogra!ie, albumy, portrety i nagran:e dzieł zdania był kupiec -: handlarz obra~ów Z. ~„ Sprawa oparła się o Sąd Grodzki. Rzecznik po
Chopina na płyty, 2. konkursowa - konkurs ale ot.rzy.mał w Slj.dzie naucz~ę, ktora . b~dzie 'z kodowanego, adw. prof. Rilarowicz podniósł, 

os~rzezen:em dla tych wszystkich, co chcieli by że nie spełnienie obowią.zkn, wynikającgo z wię
międzynarodowy muzyków-wykonawców, - 3· PÓJŚĆ w Je~o ślady. k .

1 
kl . zi społecznej jest winą. w rozumieniu, prawa cy 

imprezowa w ramach tej akcji odbędzie się Pracowmk naukowy, dyr. J. . upi ~ s ewe wilnego uzasadniają.cą. obowiązek odszkodowa-
15 koncertów pod hasłem ,,Żywe wydanie u Z. J. _obraz rzek?mo holenderski 0.d nieznanego nia, a ~właszcza, gdy chodzi o kupca. Honor 
dzieł Chopina", w szkołach, świetlicach fa- z na~wiRka osobmka. któreg.o kupiec ten spro· firmy wymaga by na t<'T!'niP sklepu nie popeł-

nak starania, aby wszyscy otrzymali buty z 
cholewami. Na nadchodzą.cą. zimę wszyscy stra
żacy zostaną. zaopatrzeni w kożuszki i cieple 
czepce, zakrywają.ce głowę oraz uszy. 

N a zalrnńczenie naszej rozmowy ppłk. Kali
nowski mówi: - Najwa.żniejszym elementem na 
szej pracy jest ofiarnoeć i chęć niesienia pomo
cy innym. O łódzkich strażakach zarówno tych 
którzy mają. wiele lat pracy za sobą., jak 'i o 
tych, którzy ptacują. niedawno, mogę powiedzieć 
że pracują. całym sercem, że w akcjach zapo
minają. o sobie, myślą.c tylko o ratowaniu ludzi 
i ich dobytku. t t •t b d wadził do swl egoł .skleóp~ . '. f zlaref~korotend owJał: niano czynów,' kolidui•~nh z prawem. 

brycznych, poza ym ransmi owane ę ą au- Obraz ton o utza się p zmf'J a sy i ·a em. uz ,„, · 
dycje radiowe slownomuzyczne. Uporządko- po wykryciu fołszerstvnt ów nieznany o' obnik Sędzia Jastrzębski, przychylają,c się do wnio Zarfiwno my, jak i nasi czyt elnicy - prze. 
wany zos1anie takźe dom w żelazowej Woli był w sklepie i rozma.wiał dłużej z właści6ie- 5ku obrońcy, zasą.dził odszkodowacie na rzecz l konaliśmy sie o tym uie-U.rlnokrotnie. 
oo.d Warszawa. izdzie urodził się Chopin tlem, któl'Y nie uważał u. etos~ :vrylegitymo- p~krzywdzonezo. M. ~ 
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I anu Kronika PabianicZMP alce o rea ·zację Trzyletn·eg 
l Zbliżamy się do zakończc>nia piąte.go spieszenia WJ'!(cnania oraz przekrocze- czają biurokratyzm i próby sabotażu go 

KOMU WINSZUJEM l'. 
Czwartek, dnia· 21 października 194.8 r. 
Dziś: Urszuli 

DYŻURY APTEK. 
Dziś dyżuruje apteka mgr. Sieczkow 

skiego przy ul. Moniuszki Nr 3!'.' 

KINA 
ROBOTNIK ,,Cienie przeszw~cl'' 
- film produkcji francusk1ej. 

POLONIA - w niedzielę 17-go bm. i 
w poniedziałek 18 bm. „Wiosna" -
film produkcji radzieckiej. 

WAŻNIEJSZE TELEFONV 
Straż Pożarna - O 

Komisariat M.O. - 63. 
Zmiana nom~ru telefonu Ubezpłe· 

t'zalnf Społecznej ·- 7Rmi:Jc:t nl' ZOR -

nr. 35. 
P. C. K. - 112 
Dworzec Kolejowy 
Zarząd Miejski - 68 
PZPB. - 23 
Telegraf 213 
PPR. - 5 

I 
etapu młodzif:::żL·wego współzawodnic- nia planu gospodarczego. porvwając nie spodarczegc. 
twa pracy, kt.Jre nastą~i w grudniu b.r. jednokrotni.= swoim przyhładem star- w czasie tnvania piątego etapu W-'PÓł 
Już obecnie iednak na pod8tawie czę- szveh robotników. zawodnictwa wyrośli nowi ludzie. przo-

1 ściowych danych można wysnuć wnio- W góniictwi.e np. istnieje już 101 ze- downicy pracv, którzy osiągnęli wyjąt
! sek o ~o.raz bardziej ~ktywnej postawi_e społów młn<lz:t:żowych, przy których kowo wysokie normy wydajności. 
młodz1ezy robotn1cze1 w walce o reali· pracuie C'koło 5 tys. młodocianych gór-
zacie,- planu trz'° lf:'tniego. ników. Wzr::ista rówmp;;, ilość brygad Rokita Henn k - górnik z kopalni 

W czwartvm etapie uczestniczyło 115 młodzieżowych w metalu i hutnictwie. ,.Gen. Zawadzki" współzawodnik przy 
tys. młodych robotników i robotn:c w W f b , . t, Ch r1rzekładaniu par,cerza zgrzebłowego na 
475 zakładach pracv, w piątym zaś ilość . a ryce ~a~onow 1 :nos ow w 0 ścianę, przekroczył 500 proc. normy. 
uczestników młodzieżowego wyśc:'.gu rzo;vie młodz_ezo~a brvg~da pra~y 1 Józef Rzvmek jest naimłodszym i naj 
pracy wzrnsła do 160 tys. w 622 zakła- wc .ągneła do, wspołz:i.wo~n;ctwa dwie bardz:e; wyróżni&iącym się uczestni
dach. a więc o 38 proc. N aj większy brygady starszych robotmkow. k:em młodzieżowego wyścigu pncy na 

wzrost uczestników młodz:eżowego wy Dusza młodzieżnwego wyścigu nracy kopalni. Juz w IV etapie uzyskał Pierw
ścigu nracy dajE: się zauważyć w prze- sa ZMP-owcy. Członkowie Zwiazku E:ze mieisce na kopalni, a w grudniu 47 
myśle metalow:ym i górniczym, mniej- Młodzieży Poiskiej toczą walkę o twór- roku mies:ęczny jego zarobek wynosił 
szy natomiast w p;·zcmyśle chemicz- czy, socialistyczny stosunek do pracy, 32 tys. złotych. 
nym, włókienniczvm i innych. o podniesienie produkcii. ulepszenie me Stanek Alcjzv na kopalni „Prezy-

Wzrosła również ilość młodzieżowych tod pracy, o polepszen:e materialnych dent" uzyskał 640 proc. normy. Kempa 
brygad produkcyinych, które w wielu i kulturalnvch warunków młodzieży, w za.kładach Stanchowickich - 632 
ośrodkach stały się wzorem kolektyw· r;rzeciwdziałają wszelkim tendencjom i:;roc. RY{ HipoEt' _ 433 proc. Henk~l 
nęj pracy i przyczvnia.ią się do przy- hamowania i opóźniania produkcii, zwal Walter z \opalni „ Wieczorek" w Jmo
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~e zdob~ do~ch~u ~Tho 397 ~~ 

Kampanl·a cukrown1'"cza w pełny1n tok11 normy. lecz w żvc'or:irsie swoim t;isze: 
.. Chcę w 11rzyszłośd jeszcze większą 
normę wykonać, by w większym stop· 
ni.u przyczynić ~ię <lo realizacji pfanu 
gospodarczego." 

Zw. Zaw. Pracowników Przemysłu 
Cukrowniczego utworzył z Centralnego 
Aktywu Związkowego 5 trzyosobowych 
grup, których zada.niem .iest kontrolo
wanie przebiegu kampanii cukrowni
czej. Akcją kontroli kierują przewod
nicząc.v Związku - Leszczyński i sekr. 
gen. Maciejowski. 

We wszystkich 76-ciu cukrowniach 
zori:ranizowano Komitety Współzawodni 
ctwa, or::1cę których koordynuie Głów
ny Komitet Współzawodnictwa przy 
Zarz. Głó"W-nvm z~viązku. Główny Ko
mitet uzgodnił z Centralnym Zarządem 
Przem. Cukrovmiczego zasady współza
wodnictwa, które nolegają na wypro
dukowmiu na;·mększtj ilości cu
kru przy jednoczesnym zmme]szeniu 
wszelkich przerw w pracy i wzmo
żeniu oszczęd11ości w zużyciu w 
gla i inn:Vch materiałów pomocni
czych oraz na polepszeniu jakości cu
kru. Ponadto zwrócono szczególną uwa-

gę na zmniejszenie do minimum wypad 
ków przy pracy oraz na należytą nyscy 
plinę pracy. 

Poszczególne cukrownie podjęły się 
przekrocLenia ustalone.go planu w oro
dukcii. N agrorlą dla przoduiących cu
krowni, poza premiami pieniężnymi, bę 
dzie równitż cukier. Po wvkonani1: pla 
nu, który wynosi 520 tys. cukru. wy
różniaiące się we wspó:tzawodnictwie 
cukrov.mie otrzyma~ą łącznie 2,000 tys. 
ton cukru dla załogi. Każde dahze 5-pro 
centowe przekroczenie planu powcduie 
wwiększenie ilości cukru premiowego 
u 100 ton. 

Na zebraniach załóg fabrycznych, ro 
botnicy zobowiązuią się do wykonania 
i przekroczenia swego planu i wzywają 
inne cukrownie do współzawodnictwa. 
Cukrownie Dolnego Sląska wezwa~v do 
współzawodnictwa pozostałe cnkr wnie 
na Ziemiach Odzyskanych. 

Dotychczasowe wyniki w młodzieżo
wym wyścigu f>racv i ich zdrowe ambi
cje okazania się pożytecznym dla kraju 
są rękojinią cl.:tlszych osiągnięć na tym 
polu. 
Zarząd głównv Związku Młodzieży 

Polskie; wprowadza w piątym etapie 
szt2nd3.r przechodni dla zakładu pracy, 
w którym młodzież wykci.że się nailep
szymi osiągnie;ci:::mi i wzorową post<iwą 
zespołową w p:ro-:h,kcii. Zakończenie 
piątego r~apu zbit~ga się z realizacją dru 
gi.ego .roku Planu Trzy letniego. Plan 
Trzyletni iest ·wykorzystany we wszyst 
kich prawie gałęziach "Przemysłu z nad 
wvżką. W tych osiągnięciach jest nie· 
małv udział młu<lzieży, zważywszy, że 
młodzież stanowi 20 - 30 proc. ogólnej 
ilości robotników. 

Obecnie stoi przed ZMP zadanie włą
czenia całej młodzieży do socjalistyczne 

Ak • • - • 1 ł • d k• go współzawodnictwa. Aby zadanie to 

Koło Towarzystwa Przyjażni CJa wiązana w rzem 105 e o z Im wypełnić należy spotęgować wśród mło 
Polsko-Radzieckie]· acic:anvc11 robotników poczucie współ-

Akcja włączeni>a rz.emiosła w ramy ogó\no- Dostawy obejmują przede wszystkim bieliz. cdpowied;;ialności za swoją fabrykę, 
W Ośrodku Nr 6 państwowej gospodarki planowej przynosi, nę dzianą. Głównymi odbiorcami wyrobów hutę, lub kopalnię, poczucie solidarno-

vnia 16 b.m. 0 godz. 18„tej odbyła na terenie łódzkim, nadzwyczaj pomyślne re- łódzkiego rzem'osła włókienniczego są P0w. ści i więzi klasowe; z całą klasą robot-

się w świetlicy Ośrodka Konfekcyjnego 7.ultaty. szechne Domy Towarowe w Bytom:..i ' Wro. riiczą i ie.i interr.=sami. 

Nr. 6 uroczysta Akademia urządzona T. zw. akcja wiązana, obejmująca na razie d~wiu. Wraz z zakończeniem piątego etapu 

przez Towarzystwo Przyjaźni Polsko- rzemiosło włókiennicze, prowadzona jest za Projektuje się również rozsr.P-rzen.e ak~1i młodzieżowego wyścigu pracy, przewi· 

ł · pośrednictwem Państwowo.Spółdzielci.ej Cen. wiązanej na rzem:o~ła ~kórz~ne, ~e sz~zegó, C:ziane i2st włą~z~:::iie go do ogólnego 
Radzieckie]· przy wspó udziale ob. ob. z · t 

trali Rzemiosł Cechowych, oddział w Łodzi. nym uwzględnieniem s1ewców. współzawodnictwa pracy. miana a 
Łacwik, Zaganicza i innych, na którą Centrala ta zaopatruje poszczególne warsztaty Pod uwagę brany jest wyrób taniego obuw;a wpłynie nie·wątpliwie pozytywnie na 

złożyły s:ię przemówienia, symboliczne w surowiec, dostarczany ze źródeł państwo. dla wsi. Według danych orientacyjnych, cena nowe osiąg11ięci2. w walce o rozbudowę 
założenie koał TPRR na terenie· Ośrod- wych, a następnie przekazuje gotowe wyro- obuwia, dostarczanego w ramach akcji wią- gospodarki na,,.odowej. 
ka, odznaczenie przodownic pracy oraz by powszechnym domom towarowym. zanej ma być zniżona - i tak np. para mę. I 11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111m1111111111111111 

część artystyczna ze śpiewem i dekla- w ubiegłym miesiącu obrót handlowy, w ra skich butów z cholewami kosztować ma około 
macjami utworów Majakowskiego i mach akcji wiązanej, wynió11ł 7.934.462 z.ło. 15 ooo zJotych. 

:Sroniewskiego w wykonaniu miejsco· tych, zaś w miesiącu b'.eżącym przekroczył Odbiorcą tego obuwia byłaby Centrala Spół 
wego zespołu świetlicowego. (Zch) już 10 milionów złotych. dzielni „Samopomoc Chłopska". 
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O tanie • 
I dobre posiłki dla lu dz· p acy 

W miastach naszych winny powstawać jadłodajnie popularne zamiast knajp 
Brak tanich i dobrych posiłków daje 

się niejednokrotnie ludziom pracy bar· 
dzo we znaki. Ciężkie warunki mieszka 
niowe, brak życia rodz,nnego--tak czę· 
ste po wojnie - zmuszają wi0.?lu ludzi 
do stołowania się na mieście. W m'arę 
PQ'Prawiania się warunków ap"owiza· 
cyjnych wiele instytuci\ zniosło sto
łówki, które w pierwszych latach nie
podległości w pewne.i mierze rozwiąza
ły problem obiadu dla robotnika czy 
pracowrJka. 

WłaL~ze n::isze. pragnąc i w te~ dzie· 
dzinie dopomóc społeczeństwu n2łożyły 
na restauracje obowiązek wydawania 
w pewnych określonych godzinach i po 
określonej cenie tzw. „obiadów popular 
nych". Słuszne to zarządzenie w prakty 
ce jedmk często ulega wypacZ€niu. -
Oczywiście «bici.dy populame fig uują 
w restauracyjnys,h' jadłospisach, lee~ są 
przez restaturatorów traktowane Jako 
przymus, co odbija się na traktowmiu 
gości, żądających ich. Jest i drugie zło-;
atmosfera baru czy restauracji sprzy.ia 
piciu alkoholu. Nie każdy potrafi się 
oprzeć pokusie i w rezultacie tani obiad 
popularny zamieniq. się w wydatek, 
przekraczający możliwości finansowe 
Ekrornn:e zarabiającego pracownika. 

Jest więc ze wszech miar wskaza-

nym, by jak najszybciej w naszych mia 
stach powstały specjalne jadłodajnie, z 
szeregiem potraw do wyboru i z jedno
litym możliwie tanio skalkulowanym 
cennikiel!l. Cechą jadłodajni, poza ich ta 
niością. poWinn~ być staranność w przy 
gotowaniu potraw oraz dbałość o ich 
smak i wartości odżywcze. Naiwiększy 
iuż bowiem czas skończyć z teorią, że 
to co tanie, może być bylejakie, nie
chlujnie podane i iałow(. w smaku, co 

Reorganizacja 
W pierwszej połowie października rb. za

twierdzony został nowy statut dla szkół za. 
wodowych, podległych Ministerstwu Leśni

ctwa. Dotychczasowe gimnazja leśne, o skró
conym okresie nauczania, przekształcone zo. 
stały na licea leśne z podziałem na trzy typy 
szkół: liceum leśne T stopnia, liceum leśne 
II stopnia oraz liceum Przemysłu Drzewne. 
go I stopnia . 

Liceum I stopnia .k~ztałcić będz;e młodzież 
do pracy admlnistracy jne j na szczeblu leśni

czego lub równorzędnym; liceum II st-0pnia 
ma za zadanie przygotowanie młodzleży do 
służby administracyjnej w charakterze tech-

stanowi jeszcze brak wielu stołówek. 
Jeśli t&k wie1e robi się u nas w dziedzi· 
nie upowszechnienia i propagowania 
kultury i techniki - to propagować je 
musimy również w dziedzinie kulinar
nej - tym bard7.iei, że nawet skromne 
-i:otrawy, ale hienie i czysto podane 
smakuią o wiele lepiej i organizm ma 
też z nich wiele wiece; pożytku, gdy 
zjedzotle są ze sm-:kiem i przyjemno-
ścią. ~. 

szkól leśnych 
nika leśnego i do wyższych studiów w za. 
kresie leśnictwa; liceum Przemysłu Drzewne. 
go I stopnia przygotowywać będzie do pra. 
cy w wytwórniach przemysłowych mech a. 
nicznej obróbki drewna. 

Licea I stopnia są 3-klasowe i 3-letn'.e. Li. 
cea II stopnia są 2-klasowe i 2.Jetnie. 

Warunkiem przy jęcia do I klasy liceum I 
shpnia jest ukończone 14, a nie przekroczone 
18 lat życia, świadectwo 7-klasowei szkoły 

podstawowe], dobry stan zdrowia oraz po. 
myślnie złożony egzamin z języka polskiego, 
matematyki i nauk przyrodniczych z zakresu 
szkoły podstawowej. 

z żqc:-ia partii 
W sobotę 16-go b. m. odbyło się w 

lokalu Komitetu Miejskiego PPR w 
Pabianicach rozszerzone Plenum Koml 
tetu Miejskiego. Uchwały KC .PPR w 
sprawie akcji oczyszczania partii z ele· 
mentów klasowo obcych i przypadko· 
wych zreferował tow. Spychała. Na" 
stępnie I-szy i II·gi sekretarze złożyli 
sprawozdanie ze swej działalności. Po 
ożywionej dyskusji nad referatem i 
sprawozdaniami uchwalono rezolucję, 
w której zebrani wyrażają całkowitą 
solidarność z ostątnimi Uchwałami KC 
PPR. 

* * * W dniu 18 b.m. o godz. 11 ·tej odbyło 
się zebranie egzekutywy i sekrearzy 
kół PPR przy Państwowej Fabryce 
Konfekcyinej, ·odd:iiał Nr. 6 w Pabiani· 
cach w lokalu Komitetu Fabrycznego 
przy ul. Fabrycznej Nr. 22·24. 

Na zebraniu tym referowano uchwa· 
ły KC PPR o oczyszczeniu organizacji 
partyjnej z elementów klasowo obcycll 
i przypadkowych. Po zagajeniu I·go s~ 
kretarza Komitetu Fabrycznego to~ 

Zaganicza, przemawiała z ramienia K0 
m'itetu Miejskiego tow. Sulej Irena. 

Na zebraniu ustalono terminy zebrał 
kół PPR-u w tych zakładach. Pierws;A 
z tych zebrań odbylo się w dniu 19, • 
drugie w dniu 20 b. m. Celem tych zflł 
brań było poinformowanie wszystkich 
towarzyszy o uchwałach KC PPR w 
sprawie oczyszczenia szeregów partyj"' 
~~"'h . (Zch) 

Wydawca: Woj. Komitet PPR w Lodzi. Komitet RedakcyJny. Red. i Adm. Lódź, Piotrkow~1ka 86 .. T~1efon?: ~edaktor Nacz. 218· 14 SekrP+„riat 254-21. Rf'd. nocna 172·31, 

Dział ol?łoszeń: Piotrkowska 55
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TEATRY 
Państwowy Teatr Wo.iska Polskiego 

w Łodzi, ul. Jaracza 27. 
Iniś o godzinie 19.15 „Igraszki z dia

błem". 

Państwowy Teatr Powszeclu\y 

~„:~=.:.::~:~:=:& Wrocławiu trochę lepiei··~ 
zAcz~J_:sz~tf~_:~triiNIE Koszykarki Lodzi przegrały tylko wynikiem ... dwucyfrowym 

Dziś i oodzieru:rie o godzinie 19.15 szituka WROCŁAW, (obsł. wł.) Zapowiedt startu naj dzieckiej podziękowa.ł organizatorom za serde- 3:0, (15:4, 15:5, I:'l:9). Na tle doskonałej dnzł7 
C.de ~eyr~~-Chapuis „Nieboszczyk pan Pic" lepszych siatkarzy i koszykarzy radzieckich czne przyjęcie we Wrocławiu. ny radzieckiej zespół AZS-u wypadł bardzo do-
~ rezyseru J~u~ Wareckiego. Udeii.ał zgromadziło w Hali Ludowej ok. 10 tys. widzów SIATKóWKA żE:&SKA brze. Zawodnicy radzieccy przewyższali Pol„ 
biorą: H~ Bielicka, Krystyna Ci.echom- Pierwszy występ gości radzieckich na terenie „Lokomotiv" _ reprezentacja ł,odzi 3 :O ków wyraźnie, szczególnie w trzecim eeeie gr& 
ska, Halina Gluszkó'Wllla, ~aw Guzek, Wrocławia otrzymał bardzo staranną. oprawę. (15:2, 15:4, 15:2); zawodniczki radzieckie gó- stała n?' .bardzo ~sokim IH?z~omie. Najlepszym 
Irena ~oreoka, Wanda Jakubińska., Janusz I Zawody poprzedziło odegranie hymnów narodo- rowały nad Polkami doskonałą techniką, nies- zawodmkiom druzyny polskieJ był doskonały 
Ja.roń 1 Michał Melina. Dekoracje Stanisła- wych oraz wręcze ·e est .k . tk j potykaną na boiskach polskich oraz doskonały- Antczak. W dn!żynie radzieckiej na,jlepezymi wa Cegielskiego. Kasa t>onmna od O'od:z 12 . ..m ucz m om pamią. owe · ś · · · w d · · · k' · ó. · byli Rewa i Jakuszew. 
teił. 123-02. -„·-· „ . ' I odznaki sportoweJ w. ZO, którego dokona.ł d.yr. mi cięciami. ruzyme zwycięs ieJ wyr zm- KOSZYKóWKA ,.......SKA. 

TEATR „SYRENA" T;augutta 1 
Dziś o godz. 19.30 „ PANI PREZESOWA" 

Teatr Komedii Muzyczne.i ,,LUTNIA" 
Piotrkowska 243 

!mA o godziiruie 19.15 ,.Pięklila Helena" 
opera komiiem.a w 3-ch aktach ( 5 odsło
nach) rnrueyka J. Offeinbacha. Udział bierze 
łO osób Chór, balet, statyści, orkiestra. 

Teatr „OSA" Zachodnia 43. tel. 140-09 
Codziennie o 19.30, w niedziele i święta 

o 16 i 19.30 komedia muzyczna R. Stolza 
pt. „Pepina". 

CYRK Nr 2, Pl. Niepodległości 
Nowy atrakcyjny program w dni po

wszedme godz. 19.30, sobota godz. 15.30 
19.30, niedziela godz. 12.00, 15.30 i 19.30: 

KINA 
:ADRIA - „Pojedynek" wyświetlany od 

21 od 22 
godz. 16, 18, 20, w niedz. 14 
film dozwolony dla młodzieży 

.BALTYK - „Narzecrrona z Turknumii" 
godz. 15.30, 18, 20.30 w niedz: 13 
film dozwolony dla młodzieży. 

BAJKA - .. Kurhan Mal 0 chowskich" 
godz. 18, 20, w niedz. 16 
film drzwolonv dla młodzieży 

GDYNIA - „Program aktualności kraj. 
i zag. Nr 34" 
godz. 11. 12. 13. 16, 17. 18. 19. 20. 21. 

HlpL (dla młodzieży) - „Pojedynek", wy
swietla:ny od 21 do 22 
godz. 16.30, 18.30. 20 '.30 w niedz. 14,30 

POLONIA - „Błyskawica" 
godz. 17, 19. 21, w niedz. 15 
film dozwolony dla młodzieży 
program na jeden dzień 

PRZF.DWJO~NIE - .,P1;in11a bez posagu" 
godz, 18, 20, w n;iedz. 16 
film dozwolony od lat 18 

ROBOTNIK - „Noc grudniowa" 
godz. 16.30. 18.30. 20.30 w niedz. 14.30. 
:film dozwolony od lat 14 

REKORD - „Wielki przełom" 
godz. 18.30, 20.30, w niedz. 15.30 
film dozwolony dla młodzieży 

MUZA - „Tajemnica wywiadu" 
godz. 18, 20 w niedz. 16 
film niedozwoloov dla młodzieży 

ROMA - „Jasne łany" 
podz. 18 i 20, w niedz. 16 
film dozwolony dla młodzieży od lat 14: 

STYLOWY - .• Ostatl\i mohikanin" 
godz. 16.30. 18.30. 20,30. w niedz. 14.30. 
film dozwolony dla młodzieżv 

aWIT - „Ludzie bez skrzvdeł" 
godz. 18, 20, w niedz. 16-
film dozwolony dla młodzieżv 

rl$CZA - „Przeczucie" 
godz. 15.30, 18. 20.30. w niedz. 13 
film dozwolony dla młodzjeży 

TATRY - „Kwiat Miłości" 
godz. 17. 19, 21, w niedz. 15 
film dozwolony dla młodzieży 

WISLA - „Narzeczona z Turkmenńi" 
godz. 16, 18.30, 21, w niedz. 13,30 
film dla młodzieżv dozwolony 

WLóKNJARZ - .. Nri morskim szlaku" 
god·z. 16.30, i8.30, 20.30, w niedz:· 14:30 1 
filn Óo?.:-1-:To!on..- rlln młodzieży 

:WOLNOSC- „Błyskawica" 
godz. 16. 18. 20. w niedz. 14 
film dla mlod:7.ieżv dozwolon' '. 

. program na jeden dzień 
ZACHĘTA - „Marsylianka" 

godz. :18.30. 20.30. w niedz. 16.30 

Z Tow. Przyjożni Polsko-Radzieckiej 

WUFK Sk ki s ły 8ię: Smirnowa i Kozłowa. W drużynie pol- ··~ 
. mgr . ~oc: . ~ortow~ów radz1e,ekich skiej najlepiej zagrała Skrodska. W koszykówce męskiej reprezentacja. ZSRB 

przywitał . w imieniu m1a.s~a i społeczenstwa poknala. repr. Poznania 54:31 (34:12) Spotkanie 
wr.ocławskiego. pre.;r;ydent mia~t'.1- ob. ~upczyń- SIATKóWKA MJ,;SKA dostarczyło widzom wiele emocji. Zawodnicy r& 
ski. W odpowiedzi przedstawiciel druzyny ra- „Dynamo" (Moskwa) - AZS (Wrocław dzieccy górowali nad Polakami doskonałym zgra 

Prasa radziecka 

O występach sportowców ZSRR w Polsce 
MOSKWA, (obsl. wł.) Prasa radziecka zamte

szcza obszerne sprawozdanie i artykuły o za· 
wodach sportowych w polsce, podkreślajl}c nie
zwykle entuzjastyczne i gościnne przyjęcie za 
wodników radzieckich przez publiczność war
szawską. Dzienniki stwierdzają zgodnie, że acz 
kolwiek w większości_ konkurencji zwycięscami 
byli zawodnicy radzieccy to jednak młodai za-
wodnicy polscy wykazali doskonałą. postawę 

i wielkie możliwości. Reasumują.o wyniki me-

czów piłki ręcznej „Prawda'' podkreśla ambi
tną. postawę reprezentMji 'Varszawy w koszy
kówce męskiej składającej się z młodych za
wodników, którzy do końca wytrzymali niez
wykle ezybkie tempo gry. 

Dzienniki zwracają. uwagę na zwycięstwa za
wodników polskich w dwóch konkurencjach lek 
koatletycznych, podkreślają.e doRkonały ezae 
polskiej eztafety męskiej 4xl00 m. oraz ezas 
J\facha w biegu na. 400 m. 

niem, kondycją. i celnymi strzałami, w których 
specjalnie celował Korkija - zdobywca 24-eh 
punktów. W drużynie polskiej wyróżnił 11i9 , 
Grzechowiak - zdobywca największej ilości pkt 
- 15. Zespół radziecki zmienił po przerwie ea.-
łą piątkę. . 

KOSZYKóWKA :tE:&SKA 
,W koszykówce żeńskiej MAI (Moskwa) poko

nał reprezentację Łodzi 62:8 (36:6). Z11.wodnicz.. 
ki radzieckie przewyż5zały Polski pod każdym 
względem. W drużynie zwycięskiej wyróżniły 
się J\fak!imowa i Kozłowa. Wśród Polek najlep
szymi były Gruszczyńska i Paprotówna. Naj
więcej punktów dla MAI zdobyły Ze.rkow11k&
ja i Moisiejewa - po 10, dla. Lodzi Paprotów-
na. 

Reprezentacja dzikich drużyn 
rzuca rękawicę reprezentacji juniorów LOZPN-u 

Łodzi 
Jeszcze kilka dni temu dzień w dzień rojno trzy spotkania i jednocześnie wyła.wis! be,rd.tej 

i gwarno było na &ta.dionie K. S. Włókniarz, zaawansowanych ehłope6w, z których w przy· 
(dawniej KP Zjednoczonych) przy ul. Kiliń- szłości piłkarstwo łódzkie będzie mogło mie6 nie 
skiego . . Pełno malców po 14, 15, i 16 lat :ii Do· małą. pociechę. 
~ów, Górnego i. Zielone.go Rynku, Bałut i \!ho- 397 Pil.KARZY NA STARCIE. 
Jen, .oraz. z naJ~dlegleJAzych nawet. przed=eM P. Dębskiego zawsze można zastać w Wydzi11.-
Ł.odz1 .zbierało s1ę zaraz .Po połudmu, po lek- le Sportowym Zwią.zku zawodowego Włókniarzy 
CJach i prac:r: ~arobi::o:weJ, a?y .zadem~nstrować zakopanego w sto~ie różnych okólników, komu 
swe zdolno1fo: i. un:ientnośc1 piłkarskie ':obec nika.tów obrzydzającymi zwykle życie każdemu 
sz~z~płe1k-, me~iel.laego p~nt'· J:tó~emu t gwizdek sekretarzowi. P. Dębski znajduje jednak chwilkę 
sę zio;ws 1 oma me przyr s JUZ 0 us · czasu, a.by podzielić się z nami swymi wraże-

T:Ed; REKORD SWEGO RODZAJ"U„. niami z turnieju. Są one jak najlepsze. Przede 
P . Dębski jedyny sędzia. turnieju zorganizo- wszystkim turniej stał się masową. imprezą pił

wanego prz~z Włókniarzy dla dzikich d~żyn ~arską. Wzięło v; nim udział przeszło 27 dru
Łodzi pobił swego rodzaju rekord. W e1ągu zyn, a zgłoszeń mdywidualnych wpłynęło około 
trzech tygodni dzień w dzień sędziował, po dwa 100. 

SELEKCJA 
- Każdy z ehłopców zgłasza.ją.cyeh lit !nc!J 

widualnie - mówi nam p. Dębski - podawał 
mi na. jakiej gra pozycji, a ja. pótniej tworzr· 
łem 11 nich c..rużyny biorl}e pod uw11.g9 wiek 
kirndydata. Miałem zespoły w których wiek gra 
czy 11ie przekrac11.:ał 16 lat, 19 lat i zespoły star 
sze, n których gracze mieli już powytej 111.t 10. 

„CHRZEST'' 
Każdej 11 tych drużyn trzeba było da6 jakąl 

nazwę. „Chrztu'' dokonywałem na. miej11eu.. Je
dnym dawałem nazwę „Junak'' drugim. ,,Junior, 
a jeszcze innym „Orzeł' ', e:;y „Orlęta.' "· 
NAJMŁODSI - NAJLEP};I „TECHNICY•• 
- Nt1jlepsze opanowanie pilki spotykałem 

pajczęściej u chłopców najmłodseych - móWi 
nasz roo:mówca. Niestety brak sil ffz;rGmyn 
nie pozwalał im na odnoszenie eukcesów w apo 

Kierownik ekipy sportowców ZSRR kani~ri~~~;i~~m~~;~=NTAcn. 
chwali lekkoatletów polskich - w chwili obe1>nej mam juł;, 40-eh ehło~ 

k6w, kandydatów d\) l'eprezentaeji drułlf• dał· 
BYDGOSZCZ (obsł. wł.) W przejeździe do 11ferze kilka godzin. W licznych przemówieniach kich, która by6 może rozegra wkrótce mees s n 

Gdańska zatrzymała się w Bydgoszczy .kflku· podkreślono pogłębiają.cą. się &tale przyjaźń pol- . prezentacją. juniorów l..ódzkiego Oitr,gól'rego 
dziesięcio osobowa ekipa sportowców re.dziec· sko-radziecką. Związku Piłki Nożnej. W tej epr&Wie ZWl'Óei, 

Kierownik ekipy radzieckiej, Wasiliew, za- liśmy 11iA w tueh dniach do l..OZPN-u i ..._, kich i polskich. U granic miasta powitali gości 1 ki · 1 kk tl t < „ " "~ pytany eo są.dzi o po s eJ e oa e yce, o~- może uzyskamy zgodę na to eiekawe !!p.Otka.. 
przedstawiciele władz państwowych, samorzą.- wiadczył, że sport polski ma dll:żo młodych i ?- nie. 
dowych, wojska, partii, politycznych, . WUFK biecujących talentów, a za ·naJleps~ych uwaz.a ZA WóD XOMBINA'?OR6W. 
i „Służby Polsce'', z wieewoj. mgr. Trzebiń- Łomowskiego, Morończyka, oraz epnnterów Ki- Jak się dowiadujemy 11 da.l!!zej rozmowy, w; 
skim, g_lln. dyw. Polturzyckim i prezydentem szkę Lipskiego i Rutkowskiego. ciągu trwania. t1ll'nieju na trybunach e~o dalł 
miasta Twardzickim na czele. Z kolei podejmo- Sport radziecki, zadaniem Wasilie:iva, oei:i-g~ się zauwdy6 różnych „poławiaezy"J ta.1ent6~ 
wano gości w Robotniczym Domu Kultury. Spor imponuję,oe wyniki przede wszystkim dzięki którzy ta.nim kosztem st11.rali się zdoby6 Jl!l.!'Y" 
towcy radzieccy i polscy oraz przedstawiciele swej masowości. W Zwią.zkn Radzieekim sport bek dla swych drużfn. Wi,kl!zo~6 jedn&k ęhl~ 
władz pomorskich spędzili w serdecznej atmo- jest powszechny, uprawiają. go wszyacy. ców zdradza wyraźną. oehotQ ZMileni& Jl&~ __ ...; ____ .....;;.;.. ______ ...;. ___ .;...__________________ ku drużyn zwią.zko.wyeh klubów włókienn_t~syę!l 

Uwaoa czlonl:row1·e ' Lekkoatleci ZSRR co jest zupełnie zresztllo zrozumiale. Zn~d„ t-. e :.... bowiem przyjaciela i opiekuna. W O!!Obie te_go a 
' i sympatycy DKS.ut b i· d Gd n' ska n& z , gwizdkiem, który w clą.gu. meeh tfgo przy y l o a tak niezmordowanie uge.niał się wru; 'Il ni 

Zarząd Włókienniczego Związkowego Dziewia.r 
skiego Klubu Sportowego w l..odzi, podaje c?o 
wiadomości wszystkich członków i sympatyków, 
że Sekretariat Klubu został przeniesiony na uli 
cę Kilińskiego 145 (prawa oficyna). Godziny u
rzędowania od l&-20. 

Jednocześnie naumienia się, ie u brania wszy 
stkich sekcji odbywają. się w nowym lokalu. 

„MARSZE JESIENNE'' 

GDANSK (obsł. wł.) Do Gdańska przybyła na boisku. 
grupa lekkoatletów radzieckich. Goście pr~yby.li 
specjalnymi autokarami. -;--- Wszrscy c~nJą s1~ 
dobrze, za wyjątkiem miotaczki SewrmkoweJ, 
która jest silnie przeziębiona.. 

Gości radzieckich oczekiwali przedstawiciele 
władz oraz liczne rzesze młodzieży, które zgoto
wały im serdeczną. owację. Oficjalne powitanie 
nastą.piło w Sopocie P.rzed ,„Grand Ro~eleIB;' ', 
gdzie lekkoatleci zam1eszkah. Tu powitał ich 

1 
prezydent m. S<>potu ob. Kapusta oraz przedsta 

I wieiele GUKF, ZMP oraz TPPR. 
I We wtorek lekkoatleci radzieccy przeprowa
dzili lekki trening na stadionie . miejskim .w 
Gdańsku, a w godzinach popołudmowych z'71-e
dzili port gdyński i odbyli wycieczkę statkiem 

1 
do Gdańska. 

\Z tras)} Marszów Jesienm;~ 

Piłkarze Budowlanych 
zwyciężajq Zryw 4: 2 

W dniu 17. 10. 1948 r. w PaTl •. "U Lll:dowym u. 
boisku K. S. „Zryw'' odbył się mees to""1M!zyski 
w piłkę nożną między Z. K. S. „BudO'l'Vla.ni' ' 1 • 

K. S. „Zryw". 
Zwycięstwo odni06ła drufyna „Budowl11.nr.ch' „ 

w stosunku 4:2 (3:1). 

Narciarze myślą jui o sez.alrie 

Towa.rzystwo Przyjaźni Polsko-RacLzieckiej I 
w Łodzi za<wiadamia swycli członków, że ulgo- I 
we bilety do Teatru Wo jisk-a Po1lskiego na s'Ztu 
\kę pt. „Ig-ras'llld z cLiabłem" na dzień 27.10.48 r. 
będą do :nabyda od dnia 20.10.48 .r. (środa), w 
~ekreta.r.i•acie Towar.zystwa przy ul. Pio•trkow

„Z wy cięży I i ś my"! 
niezwykły wyczyn 7-latka 

W czasie niedzielnych marszów jesiennych 
siedmioletni obywatel Piotrkowa Jan Przepi~r
kowski dokonał dość niezwykłego wyczynu spor
towego. Samowolnie przyłąezyl się do pierw-

Główny U.rząd Kultury Fizyicmej wra.i. z Po« 
&k;im Zw.ią-z.kiiem Na.rciar&ltim O'!"galI»7!ują w 
dlniiacli 25 d 26 bm. w Zakopanem mi'ęd:zyu:i.Mo-
dową kOIIlfereocję na'!"cialffiką, w iktórej ucse&t• 
nkzyć mają tpr.zedstoawiciele Cz·echoołowacjl, 
Węgier, Bułgarii i. Polski. Koniferencja Z<)S\ała 
:z;woła<na w zwlią'.l&u z między'llarodowymi :ta· 
wodami :na.rcia'f'6:kin11, które odbędą 8dę w lu
tym p.rzyszłego rnku w Zakopanem, :z okazji 
jubileuszu XXV-lecia istnienia PZN. 

&kiej '1:12 b. ,~,,.}d!i'.:.;w,.W.: ... ~zej drużyny wojskowej i odbył z nią marsz na 
trasie Piotrków - Jarosty, wynoszą.cej 10 km. 

W marszach jesienny(·h „Szlakiem l'w ycn's tw . . . 
Bratnich Armii Radzieckiej i Polskie.i' i brało I Chłopiec ten, na całeJ tras1e marszu. dotrzymy-
udział w Polsce 500 tysięcy uczestników. Oto wał tempa ·zawodnikom i w chwili dojścia ao 

jedna z drużyn w marszu przez Łódź. mety głośno wykrzykną.ł "zwyciężyliśmy". 

Kino WISŁA Kino BAŁTYK 
DZIS PREMIERA! 

Film muzyc:zay produkcji ,...dzieckie; 

»NARZECZONA z TURKMENII« WKRÓTCE 

r-»ZAKAZANE PIOSENKI« 
~ I -w NOWEJ WERSJI ~-~ 

W rolach glównyeh: A. IC'ARUSEW W. NIESZCZYPLENKO "' 
S. KtYCZEWĄ !;f 

Reżyser: O. WA1tAMOW <> 

D-02560Q_ ------~'!'!!!!!'"'!..!!!L!!!!_.._ __ ,.. 

Ponadto ·omówiona będ:z..i~ sprawa :noaw.iąza
l!llia ściśle}szego Jcontaiktu sportowego w dz:ie
d:z.iiniie nairciarstwa między pańoStwami uczesot
.ruiczącymi w konferencjL 

SPROSTOWANIE 
W artykule pt. „l!'ilm radziecki szkołą. rea.liz. 

mu socjalistycznego'', zamieszczonym w „Gło· 
sie'' z dnia 19 bm . . Przez przeoczenie opuszczono 
nazwisko, którym jest Edward Martuszewski. 

ODCZYT PROF. UŁA8ZYNA. 
'fowarzystw:o Miloś~ików Języka Polskiego 

urządza w piątek dma 22 paździer~ka rb. o 
godz. 18·ej w gma chu Uniwersytetu Ł.SdzkiPgo 
przy ul. Lindleya 3, sala. 22 odczyt prof. dr R. 
Ułaszyna. pt. Z nowszej l i teratury poprawnoj.. 
eio~ej .(Chojecki, Słoński, Dorosze]!ski), 


	Glos_Pabianic_pismoPPR_1948_nr289_s01
	Glos_Pabianic_pismoPPR_1948_nr289_s02
	Glos_Pabianic_pismoPPR_1948_nr289_s03
	Glos_Pabianic_pismoPPR_1948_nr289_s04
	Glos_Pabianic_pismoPPR_1948_nr289_s05
	Glos_Pabianic_pismoPPR_1948_nr289_s06
	Glos_Pabianic_pismoPPR_1948_nr289_s07
	Glos_Pabianic_pismoPPR_1948_nr289_s08



