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Togliatti ostrzega 

• • • m1n1slrow Wielkiej Bry an·i 
~~~============:;.:-:::::==-,:: rości . Co innego mówi się w Izbie Gmin -

a co innego do robotników brytyjskich - do 
wyborców. W IZBIE GMIN - ataki I Na tej samej k onferencji przemawiał ró
wnież przyWódca lewicowego odłamu Partii 
Pracy Konni ZHliacus, który poddał ostrej kry 
tyce ostatnie expose Bevina. Mówca stwier
dził, iż Churchill miał rację, gdy oświadczył, 
iż rząd obecny realizuje wytyczne wyłuszczone 

na wiecach - ukłony 
pod adresem 8 w jego osławionym przemówieniu fultońskim, 

l~ w którym domagał się on utworzenia bloku 
=====>-=~==O"-:::::============x~x=>::::< zachodniego pod egidą anglo-amerykańską i 

ZS RR i krajów demokracji ludowej 

LONDYN (obsł. wł.). Brytyjski minister sta jaznego stosunku wobec tych państw, musi bu prowadzenia polityki „pobrzękiwania szabel
nu Hector Mac Neil, przemawiając no konfe- dziil zrozumiałe refleksje co do jego szcze- ką" w stosunkach z ZSRR. Włooka parrbia komuniis'tyczna opubliko.wa'ła 

komundkait, p.ot:lpisany przez tPaiLm.ko 1Cog11a• 
tti'ego, w którym ostrzega przed prowokacja
mi, jakie niewątpliwie zostaną podjęte przez 
reakcję w celu wywołania romieszek. w zwią-

rencji Labour Party w Gateshead (hrabstwo 
Durham) oświadczył. iż Wielka Brytania jest 
gotowa podjąć się każdego wysiłku, by zapew
nić lepsze stosunki ze Związkiem Radzieckim 
l państwami Europy Wschodniej. Mac Neil 
łwier11ził równie"i:, · że 'Anglia chętnie przedys
kutuje z ZSRR i państwami Europy Wschod
nie.i wszystkie !Sporne zagadnienia. 

W świetle ostatnich wypowiedzi czołowych 
bryt;rjs.-ich .nęzó- stanu, pełnych ataków 
pod adresem Związku Radzieckiego i państw 
demokracji ludowej, oświad<r.tenie Mac Neil'a. 
zreszti1 również znanego ze swego nleprzy-
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Skradzione dzieci 

Prowokacje faszystów greckich 
BELGRAD PAP. - Albań&kie min'.ster6lWo dniu 21 stycznia oddział żołnierzy greckich o- zku ze zbliżającymi się wyborami do parla· 

sp1aw za~.rankznych opub11ikowafo ilmmunik.at strzeliwa! terylorium Albanii w pobUżu miej- mentu. 
scowoścl Lescovik. W tym samym dniu o.ra,z ParUa komunistyczna podkreśla, iż uczyni 

w kitó.rym stwie.nlza, iż w dniach 21 i 22 sty· w następ.nym :na te·rytoriwn A1lban;H '\:>ojawiły wszystko, co Jeży w jej ·mocy, aby zapew.nić 
cznia Iw;zyści greccy dokonali czterech no- się trzy BalIIloloty grerikie, prz€!lC1Jrując 111a.d poszanowanie swobódi zagwarantowanych 
wych prowokacji na granicy albańskiej. W miastami Lucznia, Kuaz.ovo i Orcza. przez konstytucję. 
www...,.._...~..._,...._..~..._...._,.~~'W'"'W"W..._,...,..~ .... .._.,.....,.~~~.._,.......,.~...,~.._......_.,.~~~~..._,.~ 

Spór br.ytyjs o-fr ·us • 
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o dewałuacię franka -trwa. Antlią drży ·o sw(Ji hallłleł ·1agranlczily · 
PARY~ (PAP) - Wspólny komunikat bry~ szyć do minimum sLutki reformy finansowej I franka o 80 ~oc„ pocrząwsa:y od d:ntla 26-go 

tyj!:ko-francuski ogłoszony w dniu wczoraj- we Francji dla handlu brytyjsko-francuskie- s•tyc'lllliia br. 
szym stwierdza, fż rządy obu państw nie go. 3) w,ri.rowadz·a się ·wo1ny obrót llli.ekitór.ymf 
osiągnęły porozumienia w sprawie reform il- PARYŻ ~AP. - Uchwcma. irządu f.ranOUSlkiie· twardymi walutami ~gra:niicmymi · oraz :Mo
nansowych we Francji. W szczególności 17ąd go o dew.aJuacji franka 01r.aiz o wprowadzxen:iu tem, przy czym l!'Ząd będ.7li:e oik.r.eślaił, jakie wa· 
franCll'Sk.i nie przyjął do wiadomości '!:astrze- wo•lnego ooroitu nie'kitórymi wa~utami obcymi luity zaigrdi!liczne wsta.rrą dOIPUSK"Zone do wol· 
żeft angielskkh wobec francuskiego planu i zfotem zawiera następujące najistortniejs7ie negio obro.tu. 
wprowadzenia we Francji wolnego obrotu zło punkty: 4) Chwilowo 'Ustala się wo1ny obrót doła· 

tem i niektórymi walutami zagranicznymi. 1) ikours dolara bt>,tlzie wy.nasil 214,4 kan· rami amerykańsk!imi •i portugalskimi ~<I.o. 
Komunikat zawiera również kurtuazyjną ków, za-ś ilmrs f\l!llta - 864 f.raniki. 5} El.ospo~terzy forancusicy będą zobowią7Ja.Di 

uwagę, iż oba rządy - mimo braku porozu- 2} 6Ha nabywcz·a ws.zy&kioh walut 21ag,ra- połowę obr.zymanycll dew.iz oddać do dyspo
mienia - będą dążyły do tego, aby zmnlej- ttiC2.illych wstaje podniesione. w s!Josunkiu do zyicji banków fraincuslkii'Oh :po ik'UIISie <llf:itjja!l· 
___ ____ ....;;..;. __ ...;. __ .;_ __ .;_ __ ~--....;•.;..--------•·- nym ttj. 214,4 f.r<mik.ów rz>a dclJM), 7laŚ drugą '(l'O 

Pleb·1scyt W Kaszm·1rze lo~A~~i~~~~o~;~c:)ć ~ ~~=a=~y 
. · ;~d~r!:une~~~le:l~:nz k~:~~~at, <1':c~~~ 

Zbrodrnia,rz.e hiitle.row.scy - inis7iC.z.ąc rnd'Zli· 
ny po.lskde - w mY'śl wsa.:a,zów.ek osławiione· 
go „Rassen<am~u" - p.orywa1li mrusowo niemo
wlę,ta 1i s'taflSze dzieci - pr.z.e.zna:czając je na 
z.g.erman4roowami.e. Dil.iis, gdy Rząd Po1Siki doma- NOWY JORK PAP. - Między delegacją trae:n:ia. 
ga 6ię, zwrotu tych skradzionych dzieci - a:n- Palcistam.u d Hindust·anu osiągnięte z:ostało po· LONDYN (PAP). Agencja Reutera donosi z 
glo.saiscy komen.dianci Bizoinii spr.zeCliwiają się irozumieinie, na mocy ~tóre.go spór o Kaszmir New Delhi, powołując się na informacje z kół 
sfos.zihym żądaniom Po.lsk!i. mi~dzy dwoma t}'llili państwami ro~treygnię· miarodajnych, iż gubernator generalny mn-

rządu francuskiego w sprawie wpr9wadzenia 
wo;Inego obrotu niektórymi twardymi walut-a· 
mi, W komunikacie zaznacz.ono, że ~ąd tran 
cuskii powziął swą uchwałę, mimo, iż · Między 
Qarodowy Fundusz Monetarny odrzucił pro-

N a lilustra'Cji wti:dzimy sk"'!laidZion.e cWieo1 z ty zostanie \v drodze plebiscytl1. dustanu lord Muntbatten ustąpi ze sweao sta-
Po.1-sk,i ;po . p:r:z.ywie:zie_miu ca~ych •bram;pOirtów P.ro~€ikt jprzepro:wadz.~11ia ipleibi.scyt<U_. niez- nowiska w czerwcu br. "' 
do Frohn;l€Uten. Zdjęcie Z!fo:bione p:rzEl"l gest.a- '\W<>GZDJ:e .po opraoo.wa.tlll.'U go pneiZ oibte dele- . . .. 
r>owca Ernsita Hi~elda za·detm001Btrował pro- igaqje, iz:os.tanie praedstC1Jw:iiony ;prze;wodiruiiczą· Wyrazany Jest pogląd, ll! lordowi Mount-
kurator amer)'lkańsik.i Taiylor, na proce6·ie Goe- , cemu .Rady Bezpiemeńs·~~a, Jotóry ?JWoła kon· b~tten powierzona. z~stanie funkcja likwida-
nnga w No.rymb&rdz>e!. fer.e:nqę „oikrą.glego stołu' c.~Iem jego ro~a-ł eJ1 mandatu bryty3skiego w Palestynie. 
11 1111.·11t,:lllł; ł ,, ,,,,,,,,,,,il ;H'lli!l''llil:Jl'll•ll:IM· t~ l 'll·ll,,lllllif" l ill•·li'llil'!lli l illil l lill!l!ll•1ł1łl!ll!~lll" l ijf:Jlil ll•l11łll~l lUl!fmllt.1łllll!mtt11111~1il lllll l •1 1111.i11~11111i1um11111111t111l1111 l ttlillllllłłhl Ulll1llnllll llilMl!1lttl lll•lnl l lllll llllll l lltlltl~'llUlllt ll l il l lllllllllll l ,;lli l !lll!lliłllllll1ilill'llllllllUlllllll"ll'l"I 

Moskwa magnesem narodów Europy 
Szwajcarska delegacja handlowa przybyła do stolicy ZSRR 

MOSKWA. (PAP) - 24 styc:zmia do Mos
kwy przybyła szwajcarska delegacja handlo
wa, na czele które; stoi M. Trendle. Na dwor· 
cu delegację witali przedstawiciele wladz ra
dziec:Jdch ornz poroeł Szwajcarii w Moskwie -
Fluekiger. 

Pols.ka ~ t „' ęgry 

a Republiką Węgierską. W .skład delegaoji opatrzenia Bułgarii, Dobrew.em na cze.le. 

wchodzą: mi·nis·ter Ośwta.ty dr Stanisław Sk.m:e- IĄr.zybyłych p.owi•taił na lotmsku moekiew-
67ieW'5'ki, }aiko przewo<ln.iczący, oraz minister 
pełnomoeny Józef Olszew&lci, wicemi.n•ister 
Kultury i S-z1tuki Jer.zy Drewnowi;kń. o~'az pre
zes Tow. Przyj1rini Poil.-sko - Węgierski.ej, wi
cem.iinis1-e.r Zdrowia dr Jerzy Sz·taoche1siki - ja.
ko czlorrko~wie. 

blkoim wtice-mi·nioS1ter harodlu 2agram.icznego !ZSRR 
- Semi=astno w e.raz ambll6'illdo·r hulgarsiki 
w MO'S!kwie - Nńilrołow. Czlollllkowia dei€ga· 
cji bułgarskiej prowadzić hędą z czynnikami 

radzieckim.i rokowania w &praiwach gospodar

c.zych. 

pozycje francuskie. · 
llllllllllllllllłlllłłllllllłllllllllllllllllllłllllllllllllllllllłlllllllłlllllllllllllll 

Delegacja wasali 

WARSZAWA (PAP) - W dniu 25 bm. uda· 
la się do Buc1a,oesztu polska delegacja rządo
l•·a w celu podpisaniia. konwencji o współpracy 
/;ullwal11ej pomiędzy Rzeczpospolitą Polską 

De.legacji towairzy.szą: polieł Wę.gier w War
sz.aw•ie - Geaa Rev~..s-z, i aHacbe dla IS\p.r<iiW 
kultu.ralny1.:h pm;eJGtwa Wągiiet - Pata1i'Jcza. 
WyjeUll:ającą dele;ga.cję ieąna.U: mi11J.lis>tecr :pel
in:omoony ge.u. Gra&'l, dyrnktor proto.kólu dy· 
pl oma tycznego - Gubry1110Wiie?, wicedyrek't<>r 
de,p.a!'tam&itu poHtya;nego w MSZ - drr- Że
browski, amba.sadoa- Qzooho,;łowacji w WaT
s.za.wie - Heijiret i chia1rge d'affailres Węg·i·er 
w WCłrszawie - FoJ>Stn.er 

Rumunia-Jugosławia ·· 

Strajk okupacyjny 
na uniwersytetach w Chicago 

NOWY JORK PAP. - Profesorowie dwóch 
największycll u.ndwersY'tetów w Chicago roz
poczęli w piiątelk sbrajik olkupaoyjny jatko pro
test :pneciwko uchwaJ.onemu pr'WCZ lkom~&ję bu 
~~i0w4 miru:rta bu~ietoiWi ~-~ 

BUKARESZT P A•P. - Radio bllikareszteń· 

sik.ie donosi, lir.i 'W pierw&yich dniad1 lutego 
p:rzyibędzie do stoLicy RumuruiJ jugosło.wiiańska 

delegacja handlowa, celem przeprowadzenia 

rokowań w sprawie zawarcia nowego układu 

hoodlowe.go rumuńsko 4 jugosłowiańskiego. 

Bułgaria - ZSRR Waż.ność podpi.sanej w r. ubiegłym umowy 

MOSKWA. {PA!P) - P.rzyibyła tu buitgar.s!ka upływa 1 ma.rea b.r. 

delegaeja hiandllowia z mi111~s·trem han:dfu ~ ·~· ~!iii'iiiiiil 

LONDYN P~P. - W n.iedzi.elę przybyła do 
Londynu delegacja TransjordaJJi;i, która ma o
mówić z rzą:dem brytyjskim sprawę irewirz:j~ 

t.r.aik'tatu brytyjGko - itraJJJSjordańsiMego oraz iiil 
111e ~iad:n:ie:n.ia., ~ąza;ne z wyicofall'iem się 
AingłH z Pailestyny. 

W skład delegacji, na czele. ik'tórej sto1 rpre
m~er TiraJJJ.sjo.rdanii El Huida, wchodzą: mu:u
ster 1&1praw zagranicznych Gawzi Pasza Mu.ltd, 

. o'l'arz: ge111e:·,11 Bago t Glubb, dowódoa train&jor· 
ldanskiean lcoionu cinb5'~ie.go. 
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\MOSKWA PAP. - W dni'\! w=r.a}szym, go. Pięciolallia będzie na Ukrainle wykonana Republika Ukraifis i!: a stoi obecnie w obli- Jak wiadomo, w czasie wyborów do rady 
w ki.jow&k:im teatrze opery i baletu imienia w ci~ 4 lat. czu (rud!n-::h i skomplikowanych zadań , odno- mi ejs kl€j , jakie odbyły się w lej miejsco-
S'Ze'Wczei!lk.i, _odbyła się jubiJeuszowa sesja Ra- Również na odcinku produk-:ji rolnej Ukrai szących się do odbudowy i dalszego rozwoju wości w ub!eglą nied'Zlelę, komuniści odrricśll 
dy Najwyis:zej Uikirruiń&kii.ej SRR w związku z na osiągnęła wielkie sukcesy. Nauka i sztuka gospodarstwa narodowego oraz podniesienia decydujące zwycięstwo, 
tra;ydz.ielltoleciem istnie-ni<I Republiki Ukraiń- rozwijają się cora1 pomyślniej na Ukrainie, poziomu kultury soc1alistycznej i radzieck~ego O I ł b f · k" I 
sloiej, ciesząc się szczególnym uznaniem na całym wychowania mas pr:icujących. Nigdy nie mia- yp oma a ry YIS I - szmug erem 
. MOS~A, PAP. Minister Mołotow wygło teren~e.Zwią:z1ru Rad'Ziec~g.o i za ~anicą. ła _jesz~ze Ukr~ina tak'.Yielkichillożliwościro:z MOSKWA (PAP). Przed sądem rejonowyin 

1nł w Kijowie na jubileuszowej sesji Rady Mm1ster Mołotow zwrocił następie uwagę WOJU sił :matenałnych l duchowych narodu. . . . k 'el 'k a 
Najwyższej Ukraińskiej Republiki Radzieckiej na historyczne znaczenie faktu, że ostatnio !Wielki w} siłek nad zrealizowaniem planu bu I w M~skwie stanęła meJ& a Mi m owa,_ pr .
przemówienie z okazji 30-lecia UJŁraińskiej dzięki pomocy Związku Radzieckiego nastą- dowy - łączy wszys,k1e narody Związku Ra- cowmca wydav:anego pr_zez amba~adę ~~ylyJ-
Republiki Radzieckiej. piło zjednoczenie narodu ukraiń~kiego na zie dzie<:kiego. ską w Moskw1e czasopisma ,,Britansk1J So-

Minister Mołotow zaznaczył. że rewolucja miach ukraińskich. Mówca podkreślił przy Wi '1 ś . d .1 
. . M ł _ juznik", oskarżona o spekulację. Jak ustaliła 

socjalisty-:zna stworzyła waruńki, w których tym, że dawniej Ukiaina sąsiadowała z reak- t " erzym - 0 Wł~ czy iłm11?i~er 0 ~ śledztwo, jesienią ub. roku l\łielnlkowa zaj-
mogly się ziścić marzenia narodu ukraińskie· cyjny~i i faszysto".'sk.imi krajami. Obecni~ s~~~; n:s::c~ed~=~: :!1ą;ni~ć~a ;as':e P~i= mowala. się systelllatyczuie sprzedażą tl•~nin 
go o utworzeniu własnego państwa. Ukraina sytuacja uległa zmianie na lepsze. Wzdłu.z łują.ce pokój narody zmierzają. do tego, aby jedwabnych i wełnia.nyc~ po wysoko ~vysru
jest dziś prawdziwie ludowo-socjalistycznym gTanlc Ukrainy znajdują się bowiem teraz pań na świecie utrwalone zostały silne podstawy bowanych cenach. Oskarzona z~znala, 'le ma.
państwem, które ma za sobą 30 lat wytrwałej , stwa, w których zwyciężył ustrój ludowej de- pokoju orari bezpieczeństwa. Na tym polega teriały te otrzymywała od drugiego sekretaua 
walki o wzmocnienie władzy radzieckiej i pod mokracji. Dzięki temu powstały warunki, któ d · · · 1 · · b l b t - k" · M k · s 
niesienie poziomu gospodarczego i kulturalne I re sprzyjają zacieśnianiu przyja'ZDych i dob· za aru~ stał.i.."lowsk1ej zagran entej pohłyk1 am asac y ry YJS ·1eJ w os wie ampsona, 

k h kó 
. d ,_, h Związku Radzieckiego". któremu wręczała. [liieniądze uzyskane ze sprza 

go raju. ryc stosun w sąs\e ziuc • d ; d ł - · · . . dl 1 
Przedstawiając w zarysie historię radzie- Ukraj,na Radziecka - powiedział Mołotow Minister Mołotow zakończył śwe przemó- . azy: Z a_rza 0 się rowmez - we ug os.rnr-

cklej Ukrainy, mi-Jilster Mołotow podkreślił, - zawdtlęcza swe sukcesy przyjaźni narodów wienie, zycząc da~szego powodzenia Ukraiń· I zone.i - ze p. Sampson osob!śc~e sprzeda.wa.I 
że inne republiki Związku Radriieckiego wyka Zwlą.zilru Radzieckiego. , sklej Republice Radzieckiej. materiały i sam inkasował p1emądze. 
mją szczególnai, troskę o potrzeby Ukrainy, •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••11•••••••••••••••••• 
jak.o kraju. który najbardziej ucierpiał pod w • • d k 11 d k pp R p PS Iii s L oku~~1in!as~~;:7 :ą~~11i~~~~-- oświadC"Lył OJ8WO Z IO nara y a IJWU . , 
wśród burzliwych owacji Mołotow - ie dzie
ło odbudowy Ukrainy 2:0stanie s'Zybko zakoń
czone JITZY pomocy całego Związku Radzie
okiego. 

w sprawie reorganizacji spółdzielczości wiejskiej 
Omawiają".: rolę, jaką Ukraina odgrywa w WARSZAWA (PAP). We wszystkich mła-

zespole re;publi:C radzieckich, mówca przyporo sta.ch wojewódzkich odbyły się w niedzielę 
nial, że do rewolucji Ukraina trakto~ana by- 25 bm. narady aktywów spółdzielczych, - Zwią,z 
ła jak kolonia. Dopiero rewolucja rozpocz.ęła 
nową erę w dziejach narodu ukraińskiego. ku Samopomocy Chłop1kiej PPR, PPS, i SL, 

gminnych spółdzielni „Samopomoc Chłopska" 
W . stolicy, na naradzie aktywu spółdziel

czego z terenu woj :wództwa warszawskiego, 
przewodniczył p?seł Kurpiewski (SL). Obecni 
byli m. in. wiceminister skarbu Kościński i 
przedstawiciel ministra, Obrony Narodowej, 
gen. Poliszczuk. 

Kraj ten zaczął się rozwijać gospodarczo i kul poświęcone omówieniu przebudowy spół
turalnie i dzisiaj znaj_cl,uje się w pierwszym dzielczości wiejskiej w myśl uchwał, po
szeregu republik Związku Radzieckiego. wziętych na drugim głównym zjeździe dele-
„Odb~dowa przemysł~ i jego r~zwój posu- gatów żwiązku „Społem" w końcu listopada Referaty zasadnicze wygłosili: prezes zarzą. 

waj.ą si_ę szyb~o _naprzod. .Zagłębie Donbasu, r. ub. Podstawą tych przemian w dużym drr głównego Związku Rewizyjnego Spółdziel
f<>!1ada1ące Wtłel1:.!etakluro~lme węgblad~o;wyraz mpoa= stopniu już realizowanych w terenie Jest uni- ni RP. poseł Pszczółkowski w imieniu PPR, 

,.ęzny p:m:em)'$ .... e giC'Lłly, u " f'l j h h 'łdz" in· - d t · · l St d · 
szyn, z-akła'dy chemiczne, :zajmuje poważną po 11 tac a pows~c nyc s!'o ie i. na wsi z I ?rze s aw1cie r. L~ owego pos:ł Grubecki 
zycję w przemyśle całego Związku Radzieckie gminnymi spółdzlelnłam1 ,,Samopomoc Chłop- i prezes Zarządu Głownego Zw. iązku „Spo
go. Ukraina jest kolebką tuchu stachanowskie ska" oraz tworzenie powiatowych związków łem", poseł Żerkowski w imieniu PPS. 

Pre7es Pszczółkowski stwierdził, iż indywl~ 
dualn::i gospodarka chłopska musi być powią
zana z planową gospodarką : aństwa. Z tego 
względu :r.adania na odcinku wsi są najważ
niejszyn> zadaniem spółdzielczości w Polsce 
Ludowej. Jak dotychczas, rozwój produkcji 
rolniczej ustępuje znacznie szybkięmu tempu 
w•rostu produkcji przemysłowej. Tylko do
brze rozbudowana spółdzielc:i:ość wiejska bę
dzie mogła na.leżycie zorganizować ośrodki 

maszyn rolniczych, zaopatrzyć wieś w artyku
ły przemysłowe zapewoiając wymianę między 

miastem i wsią oraz wzrost pi-odukcji ziemio
płodów. 

ostatnie 
J 

Mówca wyraził •pinię, że w.s"ółpraca 3-ch 

d • H • tł ; ednak wszystkie te plany i :zamierzenia v " 

nl 1 
· era spełzły na niczym, gdyż pozostaliśmy w Ber- partii demokratycznych pozwoliła opracować 

I. · w d d k · w&pólne zasady przebudowy spółdzielczości. 
ime: o at u nie mieliśmy należytej łą-::z-
ności z frontem. Przy realizacji przemian strukturalnych dal-

d l ) 
· Ofensywa amerykańska wzdłuż linii na za- sza współpraca jeSt konieczna. Dzięki polity-

( ciqg a SZ~ chód od Magdeburga i na zachód od Dessau ce porozumienia 3-ch partii pr.zebudowana 

w konsekwencji nikt już nie wiedział, gdzie lem",". Właśnie tam ffiller _postanowił ~~warzyć Aszen, przyczyniłd się do powstdnia nowego spółdzielczość będzie mogła wypełnić z po-
centralny ośrodek swojej siedziby. zagadnienia: czy należy wysadzić w powie- wodzeniem wielkie zadania, ja.kie przed niu, 

się te czołgi znaJ.dują.„ Rozkazy Hitlera do· Do „Seralem" najpierw wysłano wszystkie txze mosty przez Łabę, a przede wszystkim stoją w 1948 r. 
prowadzały do tego, że te czolgi nietylko I).ie dokumenty i podręczne materiały, bez któ- mosty autostrad? I tli również ujawnił się * * dofarły do celu; ·ale trafiły„. do fąX~· nieprzyja- · -rych można było obejść siE: chwilowo. Ta:n brak zdecydowania ze strony Hitlera. Wydał * 
ciela. Były nowe i tlobrze wyposażone w równie~ skierowano ~będny na r,azie p~rsone1 aż trzy, zupełnie różne co do treści, rozkazy Wojewódzka narada akt:v\vu spółdzielczego 
b , urzędniczy. Jednak bieg wypadkow znow po- i trzyk.ro-tnie je zmieniaL Najgorsze, że za każ PPR, PPS i SL zgromadziła w Łodzi ponad 

ron„. krzyżował plany H~lera. dym razem. mobilizowano cały aparł.t wojs:rn- 1000 .aktywistów z terenu. 
Na przeszkodzie stała rosyjska ofensywa, wy, łącznie z ochtoną mostów. To wprowadzi Z ramienia Polskiej Partii Robotniczej re-

id.ąca z Węgier i rozw11·aj· ąca sit.; w kierunku ło taki zamęt , że WYesz-:ie nikt nie wiedział, co f' t ł ·1 t K k. 1 t' h 
jest właściwie rozkazem i co należy wyko- C:;ra wyg osi ow. uszews 1, t ory se a-

Niepokój fuehrera osiągnął szczyt, gdy Austrii i Czech. Zaskoczony tym Hiller musiał rakteryzował pr~miany w strukturze Sl'lół-
ROSJANIE ZBLIŻAJĄ SIĘ 

nadeszła wiadomość, iż Rosjan'e r;najdują się zrezygnować ze swego ,,Seralu". Wyszukał nywać. d , 
Już nad Odrą. Wobec tego Berlin znalazł się tymczasowe schronienie dla swego sztabu w zielczosci, wys•;.wając najpilniejsze zadania, 
w bezpośredniej bliskości strefy realnego nie Szlezwig-Holsztynie. (D c. n.) ~ więc walkę o porlniesienie produkcji rolnej, 
bezpieczeństwa. Na wiadomość o tym, Hitler 11-1111-1111--1111-1111-1111-1111-1111-1111-1111111-1111-1111-1111-1111-1111-n uzdrowienie handlu między wsią i miastem 
natychmiast kazał przenieść swój sztab na te- i usprawnienie towarowe zaopatrzl-rja wsi 

~:u~~~~!~~e~~f~!a~~~~~ty ~~ątuut~!zte;~czr~l~ TUR dobrze· zasłużył się klasie robotniczej po~::~oda Piotr Szymanek (SL) omówił za-
ne dowództwo miały zamiar stworzyć tam swo A • J b•l d · · d l 
je placówki. Ale realizacji tych planów stał kadem1a u I euszowa w CRDK ama społ zie ni wiejskich Samopomocy 

na P
rzeszkodzi·e gwaltowny rozwój" dalszych 1 ś . Chłopskiej oraz szereg spraw związanych z 

Z okazji 25-letn;e i rocznicy dz: a aho c1 ska omówiła zagadnienia, jakie stoją przed d · ·f'l ·· ' ł" · l 
wvpadków. Zmotoryzowane oddziały amery- - d' ł · Ak d prznprc>wa zzm em um 1 me.ii spo -..zie ni w 
· / TUR-u w dniu wczora1szym o oy a się a e tą potężną organiza:ją, stanowiącą jedno 
kańskie przeprawiły się przez Ren w pobliżu mia Jubileuszowa, na którą licz.nie przybyli i najsilniejszych ogniw współpracy obu partii gmin 'lch, jak również zagar:ln ienie powi ato
Darmstadtu . i w błyskawic~nym tempi.e dotar- przedstawiciele władz, nauki, partii politycz- robotniczych. Ostatni mówca, wiceprzewodnl- wych związków gminnych spółdzielni „Sa-
ły do. upatrzo~~ch. przez Hitle~a terenow. Arne ny-:h oraz rzesze publiczności. czący Zarządu Wojewódzkiego TUR-u tow . rnopomoc Chłopska". 
~r:;n~:ta~n0a~e:/ 1 ~fg~'~ ~er~i~r~u1!c~·eŚ~~j k\~~~ Część oficjalną zagaił przewodniczący Za- poseł Karaczewski. nawiązał do świetnej tra· Tow. Niczman (PPS} poinformował zebra
nastapilo przeni~sienie tam siedziby na;zego 

1 

rządu WkJo.jew~dz.kit.e1 g? TU0_~-~ etowJ·a·kprzoaf.cbSozdyz-
1
_ dy:ji i nieugiętej wa:ki, jaką toc?ył TUR, w nych o schemacie organizacyjnym spółdziel-

naczelne o dowództwa.„ m?nows . I nasw1e ają<: r ~me ' a. czasach WJ>.ływów ~aszystow~ki::h.__ . czości. Mówiąc o rrzeprc,wa<izeniu przebudo-
g . między okresem przedwrzesniowym, kiedy TUR Na częsc artystyczną złozyly „1ę re-cytacJe wy spód:7.idczości tow Niczman olożył na-

Jednostkl wojskowe, jakie się tam udały , musiał nieustannie b,,rykać się z szykanami i t~ńce zespołu młodzieżowego Ośrodka Szko cisk na współpr~cę t.rzech parBi politycz
aby przeprowadzić przygotowania, p Gtrze~me ze strony ówczesnyrb władz, a o~resem dzi- le1~ia Za.wodowego Fabr. FrzGm. M~t~l. .w Ło I nych. 
do przeniesienia sztabu na te tereny, musiały siejszym, kiedy przed TUR-em stoją ogromne, dzi, popisy baletowe zespolów dziecięcych 
czym prędzej wycofać się i przenieść do o;kolic niewyczerpane mozliwosci rozwojowe .. Wice-1 przy PZPB Nr 1 1 PZPJ i G Nr 8 oraz wy- , ?bs1:erne sprawozdanie z narady zam1e
Berchtesgaden.. Okolice te nazywano „Sera- przewodnicząca \rVP]eW. TUR-u low. Siekier- stępy solowe. sc1my w ll"merze jutrzejszym naszego pisma. 

LE O N ID SOŁO WIE. W ~-~=::-..:::::::-- ·· --w -,,,-=- . 1 ~ocha·ł swoją oicz?znę i mHo·~ ta był.a I d 1ży Nasrcdi.n~ za1!1ierało w piersi. 
-~1 [-I llGL~ n.aJ~~xęrtsz~ ucz1uc1~m tego zair:tt)W~l- . Po powrocie uJirzaił, że oJ-CzYtli.i.a fogo 

.~V7~'1)'//l)\\;7;.. -- - - s1a 1 przeb1.egłeg·o !kipiarza o czia.r.tieJ brod- Jest ba,rdzi,ej nies-vczęś~hvą , aniż eli wteuy, 
Li1.f:S,.f_b LJ \.!fl\!!JL!!.J LJ {Vlf:\ (°t;>!7fJ!? flilnfWI:\ , ce na m:~ dzi1and o,pa.Jonei t:varzy„ .z is- gdy ią p n rzncił. 

- - - _ ~f_E:,L!!./LJL.A!J/..t...j ' krami w Jasnych oc1Zad1; a 11m dalcii wę- Stary Em ir :i ·uż dawno byl podia ~'aittY· 
dro\vał od Bu-;::hairy w sw·oim zalat.rn~;•m Nowy' zaś emfr zdol--ał w cj~\ gu ośimiu lat 
p.ła.sz,czu, zatl•usz,czonej ti·ub.etie·jce2

) i v-o- ostate'Cz•nie zruj•nować Buicharę. Chodża 
da-rty.ch bufach, tym bardzi;ej "kochał Bu- Nasredin wid1ział wzdłu2 drói!' zrufoow-a
C'harę i te,1sknit za nią. Będąc na obczyź- ne mjas<ta, nę:dzne, źle obs::-lne i !'·p~rl o ne 
nie ciągile pannięrtał wąs.ki-e uli'czki swe- przez ~łońce pola pszen·;::y i je·czmie1nia. 

Oczy je·go u:tonęty w demn yim P·T'zez:ro I TymC'JzaiSem w karawan - sara.jrach i her go miasta, gdzie arba3
) przejeiidża)ąc żio suche aryki, dno kt6ryc.h popękało od ia 

czlll nieba i b1ądzi~y po lś•nią.cyd1 grom;i- ibadanni1a•C1h ;p:b1ożo!flydr z ze1wnęitrznei st-ro bi rysy na g.1inianyich <frogaich; pamJ.e,rtał. ru. Pol-a z:arastary ło1:rnchem, o·grody gi
diach gwfa1zd, a -wsizy.sitlkie 1ronsterlacje, ny śdany imiejski·ed za1PfoIJ1ęłłypod wielki- wys.oiki·e minairety swojej Qrj.ctzyzny -0 har- ttęb od praig·nj·e·n.i'a. Chło1pi nie .mieli chle
j.alkże były mu zn.a ne ! J a!k czeiSto :Przez mi ko<fłaimi ognislka i żafo.śn ie za'becz,ały wny•dh emaliowanyclh wzorach, na kt6- ba an i byclła. żerbrncy siedzieli rz st:i2 mi 
10 'lat swojej wędrówki Srpogilądiał w :,i.e- barany iprow.a<l1zioine na rzeź. A.ie dośwli•aid ry1ch rano i wie·czore:m. '!)łonie odbh <.·k zo przy drngach wycia t;a ią·c ręce d10 la1kL:h 

b Cl
,, , ,

1 
, 

0 
• 1 ___ c zony Ohod:ża Nas·re.di·n r>o'łOliył się &pać w.aAre święte karagaczet.}. na gnt·ęi- że biedaików ja,k -0ni sami. 

o. .od.za my:s a-ł, z ... te godz111y 1n 1~ zą- d t 1 t talk b h · d · h ~ h · l · . . _; , . o, s ro ny w a rt.r, y za1pao J•ZI V!lll!a z1a1c ~ ... )'ryic czernicJą o brzyirme b:>t ~ a-
c~·J kon•bemiplaCJI urczą go ~1<{tiirns,ci, czy· nie d<>1a1ty-wa'ł go. Znadąic buoha'l'•Slde Qb"J'- nie g,niaiSfa;' ws-p-omin·ał wesołe herbac:ar 
n!a. ~0. bogaitszy,1:1 nd naJb-Oigatsl)~go r .a CUI.je, scihowa'ł osita1ni·e p.ieniąrdlz·e na oipła- nie, 'P-Ofoi'6ne nad a·rykarmi5) ~ ci.eniu 
Zileim1, bo lo.s kia1Ztdego rcizl.towreika o'kre51o- cenie wS1tęipu prze,z brrumę mie·~ską. szeimrzący1ch to1poltl; dym i swąd oberży. 
ny Jest z góry , i chodaż bog.acz ;i.ad.a na Długo te.j nocy przew.raicał siręi z boku 1:i.strokadzne i hałas rynków, •1H1Jll1i.ębał gó 
złr()tyich talerzach, jednaikowo,ż sy1piać mu na ook Cho<l'ża Nasredin, a wzyc.zyną je- ry i r•z.eiki SW()dej ojczyzn-yi, wioslki, PCYla, 
si lko·niecznie pod darcheim i nie jest mu go bezse1rmo•śrci :nie był gMid, lecz myśli pa·s'tw:isika i· pustynie, a !kiedy w B::igda
dane o ipółnocy, gdy wszyisblm cichnie -- g.oirz!kie jaik pioł•u•n. który•cb iiyim rnz.erm na l dziie liurb Da1mas.zlk1u S\IJ01tykał rodia.ka, I>O'Z

odczruć lot ziemi po.pr zez b.lel<i'l.ną i chlod- wet gwie.zdne niiebo nie mo,g;łro ro47Jpro- 11ają.c go po wro-rze ti•uhe>tie)ki' i szczeg-OIJ 
· ~ gwiez,dina mgłę... Sv/~· n·yim krolu nła-SZ!C2'Ja - W1tedy serrce Cho-

') Tiubetiejka - haftówana czapeczka, . no
szona na cz.ubku głowy. 

~) Arba - wóz miejski na bardzo wysok i-eh 
dwóch k0lach. 

4) Karagacz - drzewo ro'S.nące w Sr A·l')t; 
a tak gęstym ulistwieniu, ie nie ::i rz<> pu
szcza zupełnie promieni słoneczny-eh. 

5) Aryki - kanały ó.xygacyjne. 

{D. e. n.). 
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St-olica - Kościuszkowcom 

W trzecią roczn~cę wyzwolenia Warszawy społeczeństwo Stolicy ofiarowcf.o m;tan
oory pięciu zasłużonym jednostkom I Warszawskiej_ Dywiz.1i Piechoty im. Tadeusza 
Kościuszki, pięciu pułkom, które wyróżniły się szczególnym bohaterstwem przy zdo
bywaniu Pragi, Warszawy i Berlina. Na zdjęciu - przemówienie gen. Spychalskie
go w czasie uroczystości wręczania sztanda rów. 

„$twie.rdzamy - oświadczył na pl. Zwycięstwa gen. Spychalski - że Warszawa 
ty.ie, że Warszawa kwitnie, że Wdrszawa rośnie wspania.lsza.„" Zdjęcie przedstawia 
jeden z licznych dowodów tego „rozrostu": budowę warszawskiego drapacza nieba, 
wieżowca, obliczcnego na wysokość 14 pięter. Budowa .fest jeszcze w stadium p~ 
czqtko~m, ale dzięki łagodnej zimie. nie doznaje przerwy. 

Niech żNie pokój • . 

Wobec zobowiązania się Hindusów, Mu-
1ułnianów i Sikhów do zachowania pokoju, 
Gandhi przerwał swą propagandową gło
dówkę. Wychylając szklankę soku poma
rańczowego · oświadczył: „jeśli Indie i Paki
stan potrafią współżyć w zgodzie, będzie to 
'J?rz.ykladem dla całego ś~iata". Dla całego 
swiata - owszem, ałe nie dZa podżegaczy 
wojennych. Tych trzebaby wziąć na glo
dówke w miejsce świątobliwego Mahatmy. 

Blum vrzeciw gwiazdom 

Ocr.:vwi.ście, przeciw gwiazdom filmowym. 
Ten „rnwizjonista" i propagator „trzeciej 
siły" nie tylko polit?Jczne, ale i kulturalne 
jest „pod urokiem" Marshalla i Dullesa. 
Dlatego też ·zawarł w swoim czasie układ 
z U.S.A., oddający Francję na łup szmiru
sów z. Hollywoodu. Cóż z tego, że stra.1ku
jący filmowcy paryscy niosą transparent: 
„kinematografia francuska musi ŻJJĆ"? P. 
Blum „postanowił", że właśnie powinna 
umrzeć{ 

Mimo Clmla . się nie klei.„ 

Gen. Lucius D. Clay (z lewej), gubernator strefy amerykańskiej, i gen. Brian Ro
bertson (z prawej), gubernator strefy angielskiej, w czasie narady frankfurckiej nad 
bi-zonami (t. j. połączonymi strefami okupacyjnymi). Na naradzie gen. Clay lanso
wał wzmocnienie organizacji „bizonalnej", q,łe po naradzie amerykańska strefa .wstrzy. 
mała dopływ żywnosci ~o strefy angielskiej, -co spowodowało falę strajków i rozruchów, 

A kiedy odjeżdżasz, -bądźże zdrów ... 

Bach odnowie za swe bachanalie 

' Prokurator Najwyższego Trybunału Na.; 
rodowego, Stefan Kurowski, wszcztfl stara- f 
nia o wydanie prokuraturze polslciej gene
rałów niemieckich, którzy dopu.ścili się 
okrutnych zbrodni wojennych podczas Po
wstania Warszawskiego. Chodzi tutaj o 
„wojskowych" w rodzaju Reinefalirta V 01·· 

manna, Lel.(,twitza, a przede wszystki1~ 
oberzblra - von dem Bacha. Krwawy Bach 
odegra przed sądem polskim swoją ostat-
nią „sonatę". . 

Bez „winy" Zwią~ku Radztećkiego 

V 
Król _rum'!tński Mich(:il z.rezygnow(Lł z tr.o nu, ustępując miejsca młode.i Rumuńskiej ;, 

R_epubl~ce Lu_dou:ej. Abdykaćja obywatela von llohenzollern-Siegmaringen spotkała · 
się -:- Ja_k widzimy na zdjęciu - z życzliwym ap!auzem rządu premi.era Grozy. Dodać 
f!alezy, ze b. monarcha nie · stracił na rozstaniu się z kłopotliwą koroną: wy1eż#a-
3ąc za .QraniciJ, zachował obywatelstwo rumuńskie i.„. osiem milionów dolarów ma
jątku ( !) 

~==========:~ 

W New-Yorku spadł śnieg na wysokość 
26 cali. śnieżyca spowodowalq śmierć sze
rl!gu osób, wstrzymala komunikac.1ę, zmu
siła samoloty do lądowania, a transport 
„do zastoju". Jqh wiadomo, .ieden z dzien
ni.kar~y amer'Mkańskich zwrócił się do so
wieck;egp arnpa;~ador~ <}r,O?}'LY~o z prośbą o 
wyrazenie op~nii o. te.1 sniezne.1 katastrofie: 
- Bardzo się cieszę - rzekł dowcipnie 
Gromuko - że nikt o to nie oskarża Zwią
zku Radziec~~iego. 

r ... „„„„„ ... „„„„„ ... „„„„.„„„„„ .... „„„„„„„„„ ... „„„ ... „ ... 
r i 

.„.„„.„„.„„„.„„.„ ... „„.„ ..... „.„„„.„„„.„ .. „„.„„„„.„„„„„! 

. : 

W Palestynie doszło do nowych sta. 
międży żydami (Arabami. W pobliżv. Be 
tle.iem rozegrałc. się ostra wa1ka międztJ 
<"''1 ~;11,łami arabskimi i żydowskim: . Na 
zdjęciu - żudowskrt samoobrona foieszu 
do akcn ~ ; 
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ROBOTNICZY Sf1. I 

Hiszpania wal~zy ' ' "7'olnosc o • Odezwa do kolejarzy 
Zarząd Okr. Zw. Zaw. Pracownik6w Kole· 

jowych RP w Łodri wraz z Dy·rekcją Okręgo 

wą Kolei Państwowych wydały do pracowni· 
ków kolejarzy łódzk . . okr. dyrekcyjnego Ode· 
zwę, nawołującą do jak najwyższego uczestni
ctwa kolejarzy w akcji zbiórkowej na rzecz 
Inwalidów wojennych w okresie „Tygodnia 
Inwalidy". 

list 
Wbrew zaciągniętym przed ONZ robowią-

illto.m, isze.rng pa1i5tw u.tnymuje z fa-szystow
s.kim r-ządem His;i:pa!lliii ścisłe stosunki handlo
'IVi :i finaru;owe. W Sta111a•ch Zjednoczonych po
:ia.a.w;i<a.Ją się raz po raz glosy, domagające się 
ir.ewjdowan.ja stosunku Ameryki do generała 
F:ranco. 

WM:ysllko to ośmiela FaJ.angę 1 jej wodz;a. 
Terror :p;rzeciwko wa.lezącym o swoją wolność 
ludo'lllli. h.bszpańsikiemu wzm-&9-a 6.ię coraz bar-
~ 
~ości. naochod-z:ące z HiS'lpa!llii. 

~zą }edn.ak o tym, 'Że mimo stałego te.r
llM.lł i ~~eust-aanych egzekucji, opór mas ludo
~.Jt w H.iHP<Jllii nie słabnie. Obok dziaJa,Jno-
8!11 o~ów partyzaa~obch, ostatnio w.zmógł 

· ~e w całym kraja ruch strajkowy, 
~ Pl*>+a.da nie tylko po<lfoże gospodi!il'cze, 

·t pt>Wye:me. 

O na.tro.jacll, oi)"W'iającyd\ wa.Jczące masy 
o~ i demokr.atY&Zną część spoleczeń-

ll~ańs.kiego świadczy list, który o·trzv
- 'Jl~ Ił~ni·i z Olka:zji 52.-ej rocz11icv swych 

'llro.ai!ill. pnywódczy>nii walkii wyzwoleńczej -
~ fil<:fl'ruri. 
W Iście tym c-zyt.amy między innymi: 
„W·a#czymy o Republikę Demokratyczną 

I Jiiligt, am też nic nie zmusi nas do p.orzucenia 
. yoh ideałów. Nie może być mowy o żad

qjlt u.stępstwcu:h, gdy idzie o sprawę przy
~a R~ub1ikJ oraz ockyskanim wolności 
ł ~-~-w..,.;r;,rt,.,.!9tb:ei 1.fdmpanii. DJat~o t€'l rue zło

~ ~. pó;lwi cal teR nie zostanie &8iqg.nit
~· z•1ący si.ę w agol'llll faszyzm rzucił 
~.r.'o .Miil 20 tysięcy żołnierzy K0rpusu 
~~·Nie tyik-0 potrnH!itmy s-/ę ormeć 
!eMll ~wi, m :zadaliśmy wysłanym prae-

· ~ .- 9fłdfiał<>nł dotkltwe C*Y· Wojsku 
IG..czy~e., daf>~ wła&ftą bezsilno
lcl'ą de' wśeie}d'OB~i, JRśefJy 81ię u bezbronnej 

partyzantów do olores lbarruri 
ludności cywilne/, stosując niesłychany terror". Lis.t ten, wystois-0wany do Doolores Ibarrurl 

Ust do Dolores Iba.rruri kończy su: illastępu- przez party:z.antów, walczących w górach, 
jącym zapewni·eni·em: „Jesteśmy republikan1- ~wiadczy o tym, że nieugięta wa1ka :na.rodu 
mi i walciymy o republikę. Nikt I nic nie za- hiszpai'lskie9-0 pr1.eciw reżimowi gen. FraJ!lco 
wróci nas z drogi, która jest Twoją drogą. trwa. Hiszpańskie .masy ludowe, zdane na 
Uznamy jedynie wolę ludu wyrażoną w wybo- wła.s.ne siły, walczą w dalszym ciągu z teirro
rach, które nastąpią w ·wolnej Hiszpanii naza-1 rem Fa.langi,. wflJczą o demokrację i repubU.kę. 
jutrz po wyzwoleniu". F. I. 

Francuscy związkowcy dziękują 
Komisja Centr. Zw. Zaw. otrzymała list od ności polskich robotników. \V trudnych warun 

Odezwa pod:ueśla obowiązek wdzi~znoścl 
wobec tvch, co krew przelewali za Ojczyznę 
i wolność. Zw. Inwalidów Wojennych RP w Ło 
dzi wganizuie prom1ktywiwcję inwalidów, 
drogą przeszkolenia ich do rożnych z;awodów, 
wyuczenia rzemiosła itp. Apel do społeczeń
stwa o współpracę i pomoc materialną w tym 
dziele nie pozosta1e bez echa. 

Gdy na apel ten z całego kraju szeroki\ 
falą popłyną ofiary 1>ieniężne, z całą pewno
ścią kolejarz polski nie tylko że nie pozostani 
w tyle, ale ofiarnością . swą świecie bt.Ui• 
przykładem i wzorem. 

francuskiej zrzeszonej w CGT klasy pracują- kach naszej walki wzruszyło nas Wasze zain Kl • 
cej z wyra~ami wd:zięcnlości dla pclsldego teresowanie 1 nietwykle szybkie przeprowa- O p1erWSZ'f 
świata pracy za przeprowadzenie akcji solL dzenie akcji pomocy dla strajkujących i ich 21 stycznia we współzawodnictwie międą-
darności ze s1rajkującymj robQf.nikami fran- rodzin, Potlamy do wiadomoścl całej prasy ro 
cuskimi. botniczej naszego kraju ten przejaw międzyna fab1·ycznym w przemyśle ij;;i.welnianym najle-

Związkowcy frar.~uscy piszą m. in.: rodowej solidamości robotn;czej" psze rezultaty osiągnęły ~PB Nr 3' PZPB 
W "mieniu Generalnej KonfooeracjJ Pracy List CGT do KCZZ podpisał w imieniu Gen. Nr 7 i PZPB w Pabianicach Najsłabsz~ rezul· 

i francuskkh mas pracujących Juesyłamy go- Konfederacji Pracy sekretarz gen. Ben1>it taty zanotowały PZPB Nr 14 i PZPB w Zgie-
rące podzięk-Owania r.a wspanhły akt solidar Fra.chon. rzu. 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Kogo wybrac? 

Obo iąz i i zadani Rady Zakladow.ej 
o tym - Jak było i powinno być w PZPB Nr 2 

Chodzi oczyw1sc1e ciągle jeszcze o wybory· 
do Rady Zakładowej t>ZPB Nr 2. Jeszcze tylko 
kilka dni tej „przedwyborczej gorączki". 28-go 
bm. będziemy już mogh załodze „Pozna!1skie
go" winszować wyboru nowej Rady Zakła
dowej. 

Miejmy nadzieję. że wśród 7-i<J tysięcznej 

tow. Helena Solarek tow. Sasin 

wodowych. Nie mogę sobie obecnie pozwolił 
na !O, by przyjść do domu o godz. 4-ej, 5-ej, 
ch?c formalni~ Raóa 'czynna jest tylko do go 
dzrny 4-eJ. Gdy już nawet :załatwiło się wszys 
tkie bieżące sprawy, zajrzało się już do kuch 
ni, do żł<Jbka i przedszkola, to i tak jesz-:.ze 
robota nie skończona Trzeba przecież wszy1 
tk-0 przemyśleć, ułożyć w głowie, zapisać sobi 
co jest najważniejsze i najpilniejsze. W domu 
gdy wchodzę w swe gospodarskie kłopoty, 
łatwo mogę -0 czvmś zapomnieć, dlatego mu· 
szę posiedzieć d1użej. 

Tow. Solarkówna nie uskarża się jednak. 
- Gdyśmy zaraz po wyzwoleniu stworzyli 
naszą I-szą Radę Zakładową, ciągnie dalej, to 
nie tylko prezydium, a~ i my wszyscy, xwykli 
członkowie Rady. uwijaliśmy się cały <Weń, 
jak w ukropie. Prze:z te 3 lata wiele się zmie 
nilo - jednak obowią-dd i odpowtedzl-.atność 
Rady nie SI\ wcale mniej5ze, nlż wówczas. s ętne. perspe t y Anglii 

załogi moŻ'lla znaleź~ 30-kę ludzi niezachwiaJ1 
ni-e ucz-:iwych, -zdolnych i odpowiedzialnych, 
a nawet nietrudno znaleźć 1 2-gą taką 30-kę 
na zastępc.ów. (PZPB Nr 2 ma napewno do 30 

- A jak, według Was, wywiązywałą 1tię 
Wasza Rada z ty-:h obowiązkówł 

- Znacznie gorzej niż powinna była Ow· 
szem, byli towarzysze, którzy pracowali wed· 
ług swych najlepszych chęci i możliwości, ale 
większość bodaj mało, albo też wcale nie lu 
teresowała się sprawami naszej załogi i firmy. 
Nie przychodzili nawet na posiedzenia Rady, 
nie mówiąc już o tych, -:o swe stanowiska w 
Radzie wykorzystywali dla swej osobistej ko
rzyści. 

W tvoh dniach w Iondvńskim dzienniku 
prawi00;;..,ym „Daily Graphic;' ukazał się axtf· 
~ulik, 'f>OŚ'wdęcooy perep.ektywom gospoda.rki 
b.ryotyJsiki·ej na wypadek wpr-0wadzeni.a w ży
cie plainu Man!haL!.a. 

sn, jaj i tłuszczów, więcej kartofJl i chleba. radców i 30 zastępców). · 
Co zaś do środków opałowych, to w całym Najlepszym tego dowodem jest fakt, że na.-

Dzi.ennik pisze: 

„Oficjalni rzeczoznawcy rządu USA o§wiad
ezyli jednogłośnie, że o ile plan pomocy dla 
Europy będzie realizowany w zakresie, prze
widzjOJlym przez prez. Trumana, to w ciągu 

nadchodzących 4 lat - t. zn. do roku 1952 -
w Wielkiej Brytaniri będzie nadal obowiqzywoić 
system karllcowy, obejmujący artykuły żywno
ściowe, odzież i benzynę. 

okresie „odbudowy" nie będzie w wolnej sprz~- wet ustępująca Rada, na której krytyka współ 
daży ani benzyny, ani węgla, można się jed:/- to_warzy~zy pr.acy nie zostawiła. „suchej nitk_i·•, 
nie spodziewać, że w roku 1952 będq przywró· miała rown~ez w swym . gron,i,e przys_łow10· 
cone skasowane ostatni.o tak zwane ,,przy- wych „10-ciu. spr?wi~dhwych : . M?.1e1sza. o 
działy podstawowe". Nmvet przy końcu 1952 to, .czy było i-:h ~l~c.:e) lub tnmeJ, mz 10~cm; 

k · d , · · 1 b d · I wazny jest fakt, zei w starej Radzie byh lu-
ro u zaopalrzeme lu nosc1 w , węg1e ę zra d · dd . D · · h dł d · · fi 

· · d , : h . . „ zie o am. WO Je z me pa 0 zis o arą 

n~:sz~ 0 . przeuwo1ennego, c oc meco wyzsze, I dziennikarskiego wścibstwa. Są to tow. Solar· 
- A dlaczego tak się stało? Czy przy po

przednich wyborach tak bardzo nie poznano 
się na ludziach? mz 0 ecme.. . . . . . . kówna. wiel-0letnia prządka od najmłodszych 

Na ~kom:zeme dz1enmk do~aie sn_iętme. lat związana z tą firmą, członkini PPR oraz 
„Ten niewesoły obraz był. nakreslony 1eszcz~ tow. Sasin, przez kilkanaście lat zatrudniony 
przed ostatecznym , ustalaniem cyfry „pomocy jako tkacz w tej firmie a po wyzwoleniu jako 

- Przy poprzednich wyborach zrobiliśmy 
ryzykowną próbę: byli tacy, co wszystko i 
wszystki-:h krytykowali, na wszystko urągali. 
Wybraliśmy ich więc do Rady. Niech saml 
spróbują, może potrafią zrobić coś dobrego. 
Okazało się jednak, że oni mocni byli tylko 
do gadania, ale nie w robocie. Istniała też 
druga przyczyna zła: słabe powiąza:1ie z ogó· 
łem zało!li, cona_Jmniej z pięciu !adców, wdl· 
ny-:h od pracy produkcyjnej 2-ch powinno być 
stale na oddziałach, abv znać wszyst~ie bo· 
łączki i braki. Rada nie powinna czekać, aż 

ame.rykańskiej, przeznaczone1 dla Wielkiej brakarz'' członek PPS.' 
Brytanii - zanim stalo się oczywiste, że Kon- " _ Uw~żam, mówi tow. Solarkówna, że 
gres nie uchwali pełnej sumy, żądanej pl'zez radca zakładowy partyjny czy bezpartyjny -
Trumana". musi być społecznikiem Wiem to z własnego 

Co się tyczy artykułów żywnościowych, !o 
około roku 1952 Anglicy będą otrzymywali nu 
Iw.riki żywność, przedstawiającą wartość ka
lQT'fe7Jną równą przedwojennej. .Jednakże ja· 
kość odżywiania się bedzoie go_rsza: mniej mię-

Nawet prawicowe pisma a111gie.lskie muszą I doświadczenia. Od kilku miesię.cy jestem wi
przy'.?lilać, 'Że smutne są perspektywy AngJij ceprzewodniczącą Rady na mieisce tow. Pato 
pod „opiekuńczymi skrzydłami" USA. rowe.i która pracuje teraz na terenie Zw. Za-

Ost tnie dni 
(CŹ4lt dalszJJ) 

Wreszcie Hitler przestaje krzyczeć i unosić ją tuszą na stół podczas obrad, jak to robił 
się. Jest cały .spocony i drży na całym ciele. dawniej nie zasłania swym olbrzymim ciel
Nie mówiąc ani s!owa, nie prosząc nawet o skiem map.„ Będąc u szczytu władzy, lubił 
zezwolenie, Goering wychodzi z gabinętu do dawniej pouczać strategii Guderiana lub Jodla 
poczekalni, kieruiąc się wprost do stolika, na gestykulując tłustą łapą, upiększoną niezliczo 
którym stoi butelka z koniakiem. Nal?."a do ną ilością pierśdonków. 
ki-eliszka i duszkiem go wychyla. Robi to kił- NIEUCTW A GOERINGA 
ka razy z rzędu. Goering nigdy nie odznaczał się ani taktem, 

Hitler nie zwraca uwagi na samowolne zni- ani po prostu dobi ym wychowaniem. Nigdy nie 
knięcie z gabinetu G.oeringa. Wciąż jeszcze potrafił również zdobyć się na zachowanie 
nie może przyjść do siebie. Panuje w dal- milczenia, gdy ro1prawiano o rzeczach dlań 
szym cią9u złowieszcza cisza. Wszysty, za.cho nieznanych. Niejednokrotnie przerywał wywo
wując milczenie ostrożnie jeden po dru!lim dy Guderiana lub Jodla, wypowiadając dobi
znikają z gabinetu. Boją , się zwrócić na siebie tnym tonem poglądy, zdri!dzaiące )ego abso
uwagę rozgniewanego władcy. lutne nieuctwo w sprawach strategii. Lubił też 

Dzieje s· to zawsze, gdy Hitler wpada w pouczać generałów, wodząc po mapie tłustym. 
zły humor. Lepiej wtedy nie pokazywać mu upiększonym pierścieniami palcem 
się na oczy. Lepiej przeczekać burzę w pocze Był1>m pewni:>go iazu świadkiem bardzo cha 
kalni, obok gabinetu„. rakłerystycznej sceny. Rzecz działa się pod-

0 ile będzie kogoś potrzebował, powie adju czas nocnej naradv. vVszys-::y uczestnicy nara 
tantowi i ten przyprowadzi z powrotem prze- dy stali dokoła ogromnego stołu, zarzuconego 
stra~zonego zbiega. mnóstwem wielkich map strateqlcznych sztabu 

Scena w gabinecie nie pozostaje bez śladu generalnego . Jak już wspomniał?m, wszyscy 
f skulków. Goering wygląda obecnie zupełnie st&li, pr6c7 Hitlera I Goeringa, który siedząc 
inaczej, niż zazwyC?aj. Już od pewnego czasu naprzeciw fuhrera nieustannie ziewał tlda
ubiera się w mundur pozbawiony wszelkich wał, czy też bvł naprawdę zmę-:zony. W każ
dystynkcji i odznak. Wygląda daleko skrom- dytn razie zupełnie nie troszczył się o ukrycie 
niej i nie jest ta „pozłocony". jak zwvkle swego znudzenia„. 
przed tym. Zniknęły ogromne rude buty ze W pewnvm momencie bez żadnej żena'dy 
tłotymi ostrogami• fantastyczna czapka, stos podsunął bliżej ku sobie, swoją olbrzymią 

orderów i ·kolorowych wstążek. Równoleqle zielonegr. koloru safianową teczkę, oparł >ię 
4o znikn'.~cia· zewnetrz-nej „oaradv" Gocrinq wygodnie 0 stół. położył wielką głowę na 
zdradza również z<rnik realne~o zainter<.'SoWil- l<>czl<e i 1amlmął oc~y. 
l.łk sł>rawami wr.>iny. Nie zahlera żPrlnerro qlo Wszyscy nie w ·!ąc7aiąr samego Hitlrra, •'Il „,,, \ych sprawach. Nie kładzie się całą swa- usiłowali nie zwracać uwagi na tę scenę, Wre· 

szde Hitler ~hciał zdjąć górną mapę ze stołu. robotnik przyjdzie do niej ze skargą, ale win 
Nie mógł bo przeszkadzały mu leżące właś:iie na przedtym sama wiedzieć wszystko, jak t-0 
na tej mapie olbrzymie łokcie Goeringa. Zawo się mówi, trzymać rękę na pulsie. Trzeba i 
łał, prosząc by. je zabrał. Dopiero głos fuhre- można to osiągnąć. Można i trzeba tak zorga· 
ra obudził śpiącego smacznie Goeringa.... nizować pracę Rady, aby nie tylko prezydium, 

HITLER W OPAŁACH. ale ; wszyscy pozostali członkowie byli ak-
Czas .miiał... Hitler coraz bardziej tracił swo tywnl i mieli zupebtie jasno określone 

ją be-;iapelacyjną stanowczość oraz zawzię ttbowląz-kl. O tym właśnie zagadnieniu aktyw 
tość. Dało się to nuważyć zwłaszcza w osta- naści wszystkich członków Rady mówi i tow. 
tnich tygodniach. Praw do podobnie coraz cięż- Sasin. 
sze dla niego było dźwiganie na swoich bar- - Czy może być dobrze, mówi on - gdy 
kach „natchnionej odrowiedzialności Wodza" •. radny nie potrafi oblic:zyć robotnikowi wypła· 
A może miał inne ukryte troski.., Jedno tylko ty? Związki powinny coś zrobić w tei. sprawie. 
było prawdą: fuhrer ostatnio strasznie podu· Szkoli się teraz u nas 90-ciu mężów zaufa· 
padł, nietylko fizycznie, ale qłównie moralnie nia - oni się do tego wezmą, ale należy po· 
i psychicznie Znaki tego upadku bvły jaw- mvśleć i o radcach. 
ne. Trzęsła mu się głowa, drżała nieustannie Rada Zakład-0wa powinna sprawdziać U
lewa ręka.„ zdradzał chwiejność i C'zęsto wa- sty wypłat, badać przyczyny, dlaczego ktoś 
hał się w powzięciu 'Jdpowiednlch decyzji. stale nie wyrabia normy i zarabia mało, winna 
Mieliśmy iui sporo dobitnych przykładów i być w każdym zakątirn fabryki, znać wszystkie 

dowodów zmian. jak11> zaszły pod tym wzglę- trndności i braki i robić wszystk-0, by je usu 
dem w psychice i umyśle Hitlera. Świadczy nąć. Wielką pomocą dla nowej Rady Zakla· 
o tym wvmowme następujący fakt: nas1e woj dowej będą mężowie zaufania, ale zależy to 
ska w okolicach Renu znalazły się 'w cie:żkiej od tego, w jakim '>topniu będą ~ię oni pocru· 
sytuacji. Należało wysłać im natychmiast po- wali do swych obowiązków i jak sama Rada 
moc w postaci 22 czołgów myśliwskich. Dzia- potrafi tę pomoc ich wykorzystać, 
lo się to w końcu 1N1r~·a. Jednym słowem: Cała załoga PZPB Nr 2 

Z wysłaniem pomocy było krucho. Nieprzy· zgodna jest co do znaczenia i obowiązków 
jacie! całkowicie panował w J:W~ietrzu. i doko członków Rady Zakładowej. Teraz przychodzi 
nvwał strasznych zniszczeń siec.i kole1owy7h. kolej wprowadzenia w czyn tej jednomyślno
Czolqi hyły potrzebne na zagrozonvch od~m- ści: wvhrać do Rady takich lud.;, którz"I!' ni• 
kach niezwłocznie. Decydowały godziny a tu ' zaw;edliby pokładanych w nich n~dzie( 
potrzeba było w praktyce wielu dni. aby ie 
tam dostarczvć, Hitler nie wiedział, co po
cząć Pierwszy je90 rozkaz brzmiał: „wysłać 
czołgi do rejonu Pizmasensu". Lecz sytuacja 
w okolicach rzeki Mozeli znacznie się pogor
s1yła. Wtedv nadszedł drugi rozkaz: „skiero
·wać ~zołol do reionu Triera". Jednak I tu Hi
tlera spo.tkal zawód: czołgi nie prz •były tam 
na czas„. Wie.c skierował ie do Koilencji„. 

PODZJĘKOW ANIE 
Robotniczy Dom Kultury im. Waryńskiego 

przy PZPB Nr 1 składa serdeczne podzięko· 
wanie ob Ryszardowi Matusz~wskiemu za 
wzięcie udzii:łu w wieczorze literackim, który 
odbył się w RDK dnia 15.I.48 r. odczytując 
„Gospodę pod wesnłą kukułką" 1 przeka1ując 
honorarium na biblioteke Rob. Domu Kulturf, 

/ 
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Str. I GLOS ROBOTNICZY 
Nrm 

W .czasie „Tygodnia Inwalidów" obo
wiązkiem każdej kobiety jest złożenie 

dowodu pamiąci o obrońs:-ach Ojczyzny 

W -I' a i~ami Naczelne zadanie kobiet \ n y i s -----------Sprawa waJki o pokój - to hasło wypisa- I 

n,;e na S?Jtaindaraoh wszystkich demok,ratycz- s a n e żrob nych orga.niz.a.cji '.lmbiecych. Kobiety c~lego • 
świata jednoczą się w ramach jedne] ogolno- o 
św:i.at'O'Wej organizacji, gdyż zdają s')bie spra
wę z tego, że ich zorganizowane rzesze, oży

wio;n.e jednym dążeniem i jednym celem, są 

Sfłl\, ktćr.a z.a'W'ażyć może na dalszych losach 
świa<ta. 

ROZ'llmieją{: ukryte cele i plany podżegaczy 
wojennych, zda.jąc sobie sprawę z wagi roz
g~wających się na arenie międzyna.rodowej 
wypadilców, Komisja Ekonomiczno - Socjalna 
dla Spraw Kobiet przy OrganizaJC'ji Na.rodów 
Zjednoc.zo!Ilych uchwaliła rezoducję, w !której 
zyl'raca się do koł>ie<t całego świata z apelem 
o iprzyczyinienie się wszystkimi możliwymi 

środlkemi do utrzymania pokoju. Rero[ucja 
poddtreśla, że zjednocwne, w świ.,,domośct gr<>
madzących się .niebezpieczeństw - kobieity 
winny zahrać głos, by przypomnieć mężom 

stoom dch najpilniejsze zadania i obowiązki 

utrwalenia pokoju. 
Rerolucja przY'pomina, że Organizaicja Na· 

rodów Zjednocw111ych stać się może opa.riciem 
dla wszystkich demokratyc'Zill.ycih sił, rorz:wija
jąoych d:dałalność na rzecz pokoju świa<towe

go. W skład komisji, uchwalającej tekst re· 
zolucji, wchodziły przedstawicieLki Anglii, 
Francji, Au.strali'i, Chin, ZSRR, Białorusi, USA, 
Coota,ryki, Dan.ii, Gua.temailii, Indii; Meksyku, 
SY'fii, Tuocji 'i Wenezueli. 

W wailoe o poikój biorą udział ikobiety 
wszystkich nai-odów bez różn1cy wyinania, 
rasy i klasy społecmej. Są wśród nich za· 
równo chłopkii, jak i robo·tnice, analfabetki 
! kobiety wielkiej wiedrz:y i nauki. Dążą ol!le 
do ustanowienia powszechnego pokoju, wolno
ści i pomyŚ'!!Ilych wanmków dla swych dzied 
i przy>szlych poko1€ń. 
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W gospodarstwie domowym wiele przed
miotów ulega uszkodzeniu i wymaga repe
racji. Wobec wygórowanych cen, jakich 
żądają wykwalifikowani rzemieślnicy, cen-

ne są porady i wskazówki, umożliwiające 
dokonanie wielu napraw własnymi siłami 
w domu. 

Dziś podajemy naszym Czytelniczkom 
wzory robót naprawczych i praktycznych 
drobiazgów. 

Nad małą zabawką - . 

Pracu·ą wielkie mózgi 
Dziecko w Związku Radzieckim cieszy się, 

jak wiadomo, staranną i wSlzechst:-onną 

opieką, Moglibyśmy na tym miejscu przy
toczyli szereg tego, dowodów, - Jednym z 
nlch;to Dom Lalek, jedyny na świecie in
stytut ;iaukowo-badawczy, który przed 15 
laty powstał w najstarszym i największym 
ośrodku: przemysłu zabawkarskiego w 
ZSRR, w Zagorsku koło Moskwy. 

Dom Lalek zatrudnia ponad 100 inżynie
rów, duży sztab artystów oraz specjalistów 
pedagogów, którzy opracowują nowe wzor
ce zabawek w oparciu o najnowsze osiąg· 
nięcia w dziedzinie badań psychologii dziec
ka„ 

Rok 1947 przyniósł ponad 200 modeli no
wych ~abawek, ostatnio zaś ogłoszono kon
kurs na nowe pomysły. 

PIERWSZY RYSUNEK przedstawia pla
stycznie sposób naprawy krzesełka, które
go siedzenie uległo uszkodzeniu. Złamana 

część krzesła usuwamy, zastępująe ją de-

l seczkami, dopasowanymi do rozmiaru si~ 
dzenia. Aby zapewnić wygodę siedzącym 
sporządzamy na siedzenie poduszkę s 
włosia lub z waty. Całość przykrywamy ka-
wałkiem tkaniny, którą przywiązujemy do 
nóżek krzesła. Zamiast pokrowczyka i ·od
dzielnej poduszki na przykrycie krze.sł& 

uszyć możemy poduszkę z kretonu lub a.k· 
sami tu. 
NASTĘPNY RYSUNEK przedsta.wfa 

wzór ciepłego dziecięcego „śpioszka". Ma
łe dzieci sypiające niespokojnie, odkrywają 
się w czasie snu i narażone są na przezię
bienie. Sporządzenie „śpioszka" w kszta.ł• 
cie prostokąta przymocowanego Ila sze
leczkach, zapobiegnie przemarzaniu dziec
ka. Tego typu „śpioszek" może być użytf 
i jako dzienny strój małego, nie umieją~ 
cego jeszcze chodzić dŻiecka. Wykona.ny 
być może ze starego kocyka, lub też z prze
pikowanego na flaneli kretonu. Powinien 
być sporządzony wyłącznie z materiałów 
nadających się do prania. · 

li' atn1os#erze dobroci i bezpieczeństwa 
OSTATNI RYSUNEK przedstawia spo

sób wykonania wzorów t. zw. „wyszywa
nek" dziecięcych. Na miękiej, średniej gru. 
bości tekturze rysujemy kontury zwierząt 
lub innych przedmiotów .Muszą to być 
rysunki proste i przejrzyste. Wzór nakłu· 
warny w odstępach grubą igłą. Tak przy• 
gotowany obrazek będzie nauką „pierw• 
szego ściegu" naszego dziecka, kolorowa 
nitka i gruba tępa igła, to pierwsze akce
soria krawieckie. Zahaftowanie papiero~ 
wego nakłutego wzoru „ędzie podstaw~ 
nauki szycia dla każdego małego dzieckat 

UJ i z g tą . 
Jak żyją wychowankowie 

z § .i u· 
Domu Dziecka w Kaliszu 

ero t 
Już na schodach rozlega się radosne ga

worzenie, przypominające świergot pta
sząt. To najmłodsi mieszkańcy Miejskiego 
Domu Dziecka w :Jaliszu od samego rana 
zajęci są swymi bardzo ważnymi sprawa
mi, przeplatanymi wybuchami śmiechu lub 
przelotnymi, jak majowe deszcze, łzami. 

W dużej, jasnej, lśniącej czystością sali 
brzęczy, jak w ulu. W białych łóżeczkach 
apoczywają niemowlęta - starsze, które 
już. nauczyły się cl\odzić, uwijają się po 
wszystkich kątach, wyciągając łapki do go
ści - pokazując zabawki, sukienki, lub 
„ciężkie ranY.'' w postaci zadrapanego pa· 
kiszka. 

Dom Dziecka w Kaliszu wychowuje o'Oec
nle 70 sierot w wieku od dwóch tygodni do 
17 lat. Stan zaludnienia przedstawia się 
następująco: 39 chłopców i 31 dziewcząt, 
w tym 19 niemowląt. 

Starsze uczęszczają do szkoły, a po od
robieniu lekcji pomagają w gospodarstwie, 
czuwając nad porządkiem w jadalni i w 
dwóch świetlicach. " 

Spoglądając na pełne, rumiane twarzycz
ki nie nas·uwają się żadne wątpliwości co 
do odżywiania. Dzieci dostają cztery razy 
dziennie smaczne i obfite posiłki. 

Przed wojną więcej było sierot w zakła
dzie (132), lecz Niemcy wywieźli 78 dzieci 
w wieku od lat 11-17. Powróciło z nich 
zaledwie kilkoro. - Resztę wyrzucili bezli
tośnie na bruk, nie pozwalając zabrać naj
potrzebniejszych nawet rzeczy. 

Bardzo dobrą metodą wychowawczą -
jest pozostawienie dzieciom dużo swobody, 
wyrabiającej indywidualność. System in
ternatowy wspólnych dużych sypialń za
mieniony jest na stwarzanie atmosfery do
mowej. Sieroty mieszkają po kilka w jed· 
nym pokoju, utrzymując go w idealnej czy
stości, estetycznie ozdabiając wyclnankami 
rysunkami, - czują się u siebie. 

Sieroty b~orą czynny udział w życiu spo

Poranna kąpiel 

niędzY, dzieci nie składają; do kasy Zakła• 
dowe(lecz mogą je wydawać według swe· 
go "tlZIIa.nia. _ 

najcznls~ opieką, bawiąc się z nim chęt
nie i pomagająo w nauce. 

W zakładzie jest kilkoro bardzo zdolnych 
dzieci. Kilka dziewczynek uczy się muzyki, 
a mała Sabinka, wydająca wszystkie swoje 
oszczędności na naukę języków obcych, 
zdradza wybitne zdolności i pochlania 
wprost wiedzę. 

Na wychowanie sierot do lat trzech łoży 
wydział opieki społecznej Urzędu Woje
wódzkiego, dostarczając przydziałów odzie
żowycl'l i żywnościowych, oraz wypłacając 
po 3.000 zł miesięcznie na dożywianie jed· 
nego dziecka. Na starsze dzieci daje kura
torium. po 2.250 zł miesięcznie, 

. Troskliwaf serdeczna: opieka, bezpośredni 
stosunek dziatwy do wychowawców, oraz 
rodzinna atmosfera, jaką wyczuwa się w 
Miejskim Domu Dziecka w Kaliszu, dają 
pełną gwarancję, że zakład wychowa swo
ich pupilów na dzielnych oraz pożytecznych 
obywateli i nie odda ich ulicy. - · 

Nowe władze 
wojewódzkiej Liei Kobiet 

W dniu 18 bm. odbyła się w Łodzi pierw: 
sza wojewódzka konferencja Ligi Kobiet. 
Wzięły w niej udział przedstawicielki po

wiatowych i terenowych. zarządów SOLK. 
Na konferencji dokonano wyboru nowych 
władz Wojewódzkich SOLK .. W skład Za

rządu weszli tow, Irena Duniakowa -
przewodnicząca, Irena: Gogolewicz-:=. v
przewodnicząca, Zofia Staromłyńska -. se
kretarz, Klimczakowa: - skarbnik. 

Troska o najmłodsze pokolenie 

Opieka nad dzieckiem w Zw. Radzieckim 

Opiekuni sierot stwierdzili bardzo cha· 
rakterystyczne zjawisko. Po wydaniu pierw
szyclt zarobionych pieniędzy na „lekko
myślne szaleństwa" w postaci słodyczy, 
przychodzi refleksja i budzi się żyłka 
oszczędności. Dzieci zaczynają składać 
pieniądze na praktyczne drobiazgi, uzupeł
nienie garderoby, a przede wszystkim na 
wycieczki, gdyż szalenie lubią podróżować. 

Wycieczki odbywają się gromadnie, bądź W czasie wojny w Związku Radzieckim, I zwane „Dziecinne Biura Adresowe", kt6re 

też indywidualnie małymi grupami i nie by· tak samo jak i u nas, tysiące dzieci stra· umożliwiały tysiącom dzieci odo.a.lezienie 

ło wypadku, by grupka puszczona samopas ciło rodziny. Już wtedy z terenów przy- rodzin. Starsze dzieci rejestrowały tam 
pozwoliła sobie na jakieś niestosowne wy- frontowych zbierano grupy bezdomnych swoje nazwiska, datę urodzenia, miejsco· 

bryki. i opuszczonych dzieci i wysyłano je w głąb wość, w której się urodziły i inne szczegis-

W śród dziatwy silnie rozwinięte jest kole kraju - na wschód. W dziecińcach pod ły ze swojego życia. Dzieci młodsze, które 

żeństwo, przechodzące niekiedy w uczucie troskliwą opieką wykwalifikowanych peda- często nie pamiętały swojego nazwiska, by

głębokiego braterstwa. Biedne, sieroce ser- gogów dzieci przychodziły do równowagi po ły przez wychowawców opisywane w spa

dusz}l:a spragnione są miłości. Nie za- strasznycl.t przeżyciach wojennych, w spo- cjalnych formularzach. Umieszczano tam 

znawszy ciepła rodzinnego, muszą kogoś koju uczyły się i wychowywały na dobrych rysopis dziecka,miejsce, w którym je zna

kochać. Ulubieńcem zakładu jest 11-letni~ obywateli swojego państwa. ,, leziono, jego przyzwyczajenia, a nawet sło

Kazio, który stracił nogę w nieszczęśliwym~ Kiedy nadeszło wyzwolenie, powstały na wa, których najczęściej używa., W ten 

wypadku. Wszystkie dzieci otaczają go terenie całego Związku Radzieckiego tak sposób przeszło 60 tys. dzieci zwrócono ro
dzinom. 

kobiet w Ameryce 
łecznym i organizacyjnym szkół do których Udział kobiet amerykańskich w życiu po
uc1~szczają, są uczestnikami u::-oczystości, litycznym swego kraju jest bardzo nikły. 
obchodów, prowadzą życie towarzyskie od- Amerykę uważamy z tradycyjnego nawy
wiedzają kolegów i przyjmują gości. · ku myślowego za kraj, w l~tórym kobiety 

na 534 jego członków jedynie 7 kobiet pia· 
stuje mandaty deputowanych. Kobietom w 
Ameryce nie powierza się wyzszych stano
wisk w administracji publicznej. Stanowi· 
ska gubernatorów stanowych nie bywają 
nigdy obsadzane przez kobiety. Fakty te 
świadczą o tym, że zasada pełnego równo
uprawnienia obu płci jest jeszcze dość od
legła od „demokratycznych" noieć snołe· 

czeństwa amerykańskiego. 

Pozostała jednak jeszcze ogromna. Iiczlia 
sierot. Te dzieci wychowują się w Domach 
Dziecka. Uzyskują one 7-klasowe wykształ
cenie, następnie wybierają sobie zawód we
dług zamiłowania, wreszde otrzymują pra· 
cę. Przez okres dzieciństwa, nauki, studi!Sw 
wyższych - dzieci otoczo!'le są opieką Pań
stwa, które umożliwia im rozwój ich zdol
ności i talentów. 

Starsze dzieci już zarohłmją, dziewczynki osiągnęły maksimum równouprawnienia. 
robotami na drutach, chłopcy wyrobem za- Cyfry i fakty przeczą tym fałszywym 

bawek w zaldadowym warsztacie stolar- przekonaniom. Ostatnio przedstawicielka 
skim. Zabaw.ki . wyrabiane przez chłopców, j Kobiet amerykańskich, p. Dorothy Judge, 
pod względem pomysłowości i wykonania stwierdziła wobec Komisji Organizacji Na
nie ustępufa, fabrycznym. Zarobionych pie- rodów Zjednoczonvch. że w Kongresie USA 

Ta głęboka troska o człowieka Jest cha· 
rakterystyczną cechą, svołeczeństwa socja-
listvr.zne1!'6,. (m, z.). 
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Typ 
W kinie, w tramwaj~, 1~> kabarecie. 
w modne,j kawiarni, w r~ole d-am, 
na ~locie cioć lub w toalecie, 
króciutko mówiąc, w wielkim świeci<". 
zjawia się nagle taki pan -
Przyjdzie, poklepie, powie słówko, 
ręką wykona dziwny gest, 
strze}i oczkami, kiwnie główką, 
(znaezy, że niby coś w tym jest) 
że chociaż on ~ani w to nie ioiPrzy, 
to jecliiak, prawda, co tu kryć, 
poza tym, prawda, bądźmy szczerz:'. 
w najbUższyni czasie musi być„. 

~ Wojna. Wo.ienka. ~mierci gra,. 
To jego żywioł. Tra la la„. 

Zazrnyczaj jest to ciemny typek, 
co prawą nogą w życie wszedł. 
Twierdzi, że poznał politykę 
(rok tenm jeszcze grywal w klipę) 
i ie ma chody w JJ!SZ. 
l że mu ktoś stojący blisko 
efo zrozwniienia raczył dać, 
ie chocia.ż pok6.i - ponad wszystko! -
to jednak trzebaby się bać. 
Sam osobiście dość ma wojny, 
chciałby pokoju., chciałby, lecz 
cóż zrobić, kiedy konflila zbrojny 
to jest nieunikniona rzecz„. 

- Wojna. Wo.ienka. Smierci gra. 
To .iego żywio?. Tra la la ..• 

Czasem ~nów nrzyjd1:ie tajemnic:w , 
zapuka d.ziwnie, zmieni. ton, 
zapyta, czy są domownicy, 
i gdzie są wy.i$cia z kamienicy -
„no, bo rozumiesz? Boże brofi!" 
te iclctśnie z rana to 'q-Odsluchal, 
będzie się starał wmowić ci, 
że właśnie zrana to podsluchal, 
. iak mówił speal~er z BBC. · 
I że powtórzył wszystko wiernie, 
ehoć, .iasna rzecż, że przykre to, 
trzeba zrozumieć jednak niemniej, 
ie dla nas to konieczne zło„. 

- Wojna. Wo.fenka. Smierci gra. 
To jego żyivi<>l. Tra la Ja„. 

Więc .ieśli kiedyś w wielkim świeeie, 
to modne.i lvawiarni, w kole dq,m1 w kinie, w tramwa.ju, w lwbarecie, 
na zlocie cioć lub w toalecie, 
zjawi się wśród was taki pan -
Przy.idzie, 1Jciklepie, szepnie słówko 
o tum, że trzebaby się bać -;- -
.„Złapać za klapy. Byka glowką. 
I lać, panowie, równo lać! 

Wojna to wo.ina! tywiol! Gra! 
Równo, panowie! Tra la la ... 

Ą.1iglo$a"i weirbfl,j<f hitlerowców do ~~ 
wej armii g.1·(wki~j. 

' 

Różne nasze dzienna sprawy 
Cui bono? borację. To nic bowiem, że była na etacie 

„Nowego Kuriera Warszawskiego", z.wanęgu 

Szedłem onegdaj z przyjacielem „uregulo- (fe, co za wyrażenie) - szmalławcem, to ba
wanym' odcinkiem ul. Daszyń:>kiego (d. Prze- gatela, że się pitt'grUliła za uiemie(:!ilie pie
jaz(!). Tuż za posesją. Straży Ogniowej „otwo- niążki w porn-0gralicznej „Fali", to „ffaje{''. 
rzył s.ię" oczom naszym wielki brukowany że wsp.ierc1ła „teC'enztami" <lzialalnoś.ć Abtei
plac sięgający ul. Sienkiewicza. Jung Propaganda, a synka, młodego Wielgo-

- Skróc;my sobie drogę _ iaproponował masa, pr:i:yuczyla do tańca bale\owego w fn-
przyjaciel _ przechodząc przez plac! glilCh.tan9lach okupacyjnych, to drcbiazg, że 

- Nie wolno _ <Hlparłem 2 e smutkiem. _ powstanie warszawskie - jak pisze Wolow 
„Winni przechodzen;a będą ukarani grzywną ski - odsiediiała w ciupie dla iolk.sdojczów ... 
do to.ooo zł. lub aresztem clo (i.du tygodni Swoją drogą jesteśmy bard:to ciekawi, co 
albo obll tymi karami łącznie". ' - zdan·em „Dziennika ZachQdl!iego" powll\.(l.il 

- Dlaczego 1 _ ztłztwił się amicus. 1 jeszcze zrobić Wie\gomasowa, aby hyr "słusz 
- Dlatego, że ob. starQsta, mgr. Walas'k, : nie po~11oinną''. o koląbarację1 

wyznaczył ten plac na miei~ce pO!\toju dla 11 
samochodów osobowych i 11 domżek samocho 
dowych. ' 

- Ależ tu nigdy ~aden samochód nie stoi! 
Wszystkie taksówki łódzkie gnieidżą się 
przed „Savoyem", prywatne wozy „parkują" 
P<> prostu na chodnikach, a plac stale świeci 
pustką! 

- To nic nle znaczy - oświadczyłem su· 
rowo. - Poniewa2: zarządzenie co do placu 
„weszfo w żyde'\ więc obowią.mje. 

Szkoda tylko, że sam plac.„ nie „wszedł w 
życie". Bo skoro nie sluty ani pieszym ani 
aQtomobilistom ani w ogóle nikumu, t 0 wła
ściwie, po jakiego diabła został wybn•'<o
wil·nvl 

O .ra et cola bora 
Nieslfudzony w wykrywaniu osobników „tre 

fnych" w okresie okupacji Jacek Wołowski 
publicysta „żyda Warszawy", wyłowił osta
Qiio znamienny artykulik „Dzienn;ka Zacho
dniegq" pt. „Niesł\lsmie posądzona". Artyku
lik dotyczy niejakiej Heleny Wielgomaso
wej. Ona to właśn:e wg. cytowanego artyku
liku jest - ,,niesłusznie posądzoną" o kola-

Warunek 
Byłem tiiedąwno w WarS1lUW~e. Pr:iyµadek 

1darzył, że przecho.dziłem koło rewnego do. 
mu, który parę dni temu zaw"11ł się, IP'zebiąe 
pod swymi .gru:zami szereg osób. Zajriałel\l z 
ciekawości na. podwórze, patn:ę ~ stoi łóżko, 
na łóżku leży kobiet'ił, a lrnło niej kilku ga
pió.w, 

- Czemu ta kobieta leży w lóikuł 
pytałem. 

za-

- Bo ma zapalenie płuc - padł!l odpo
wiedź. 

- A dlaczego łóżko, stoi na podwórzul 
- Bo ona nie ma mieszkania. Zawaliło się, 

więc tu ją pogotowie wyniosło. 
- A: czemu pogotowie nie zabrało jej do 

szpitala~ 

- Bo jej s•ę nic nie stało, a oni biorą tyl
ko ofiary wypadku~. 
Westchnąłem. Jednak w Łoclzi łatwiej się 

dostać do szpitala, W każdym bą~ź razie l\ie 
jest wymagany koniecznie wypi1,dek. salllOC'h0-1 
dowy lub przysypanie grnzaml. B'orl\ ciasem 
i tych, którym „się nic nie stało". 

- Ty, Hans, nie udawaj g'fcka/ 

4.NTONJ 'PANEWKA 

Werbunek 
Oj, nif' wesolo, o.i, nie wesoro 
id~ie 1·e<d:cja w Greeji, 
więc zait'ezwala reakcja pom.06 
spod zttak-·u piwa i p,r·ecli. 
Idzie werbunek, bębnią dobo"zr. 
na ea~y regulator. 
1 zapisu.ie się bosz za bo3zem, 
im na to, jak na lato. 
Oui na wo}nę zawsze są lasi 
oni cierpliwie czekali. 
I doczekali się! Ang~osa.tt 
na-re&1;cie ich wezwali. 
:6e S8-m.(tni 1 że hitlerowcy' 
że za.bi.?ali i truli ? 
Eh, to nillważne! G-rmit, źe fo chl01Je'!J, 
o .iakich marzy Svphultis. 
On jest faszysta, oni faszyści, 
faszyści - faszyście pomogą -
Dla osi~g1iieoia krwawych, ko1·zvści 
fftszy8ci zrobią, co mogą. 
Ale to nci nio! Nie, nie pomoże 
werbunek band~itów durnyc'k,. 
W TEJ WIELKIEJ WA.LOE 

ZWYCIQtYt Mota 
JEDYNIĘ WOLNY I DUMNY! 

.._,........,..._,..._..~ ............. ..._,...._,...._,..._,...._,...._,...._,....._,...._,...._......_,..._,....._,.....,....._,.~..._,.~....,. .......... ~ ........... ~ ..................... ~ .................. ~ ....... ~,.,~1" 
STEFAN STEFAŃSKI 

TABLICA PAMIA,TKOW 
- Tak być dłużej nie może! - grzmiał 

na posiedzeniu M.R.N. radny Pelikan ·
Albośmy to, obywatele, jacy tacy? Way;
szawa ma, Łódź, ma, Kraków ma, nawet 
Koszalin ma, a Pichcin - nie? Wnoszę, 
obyw·atele, o wzniesienie pcsągu na rynku, 
wystawienie okazałego biustu w parku 
miejskim i umieszczenie p~ęknej tablicy pa
miątkowe.i na :iednym z domów om~zego 
\.\kochanego powiatowego miasta! 

Wniosek radnego Pelikana wywołał oży. 
wioną dyskusję. Członkowie M.R.N. bylł 
mniej wymagający i w ogóle chodziło .'.m 
o koszty. Dlatego posąg na rynku nie prz~
szedł; biust w parku upadł, natomiast 
uchwalono przez aklamację umieszczenie 
pięknej tablicy itd. Pozostało tylko t. 7.W • 

sprawę otwartą, komll ową tablicę poświę
cić. 

- Jak to komu? - zahuczał znowu ob. 
Pelikan - Wielkiemu człowiekowi, który 
urodził się lub umarł w Pichcinie ! Ja sam 
wprawdzie osobiście takiego nie znam, i:ole 
jest rzeczą nie do pomyślenia, aby w na.
szylll starożytnym mieście, pochodzącym 
z XVIII wieku nie znalazła sję postać god
na• uwiecznienia w marmurze! 

- Tak, tak - krzyknęli radni chónm 
Taka postać musi się znaleźć. Tylko gdzie 

zajęli się poszukiwaniem w przeszłości mia
sta bohatera na miarę tablicy pamiątkowt?j. 
Poszukiwali długo, przesłuchiwali najstar
szych Pichciniaków - nic, nez powodze

.nia. Jedyna osobistość, o której się dowi:.~
dziauo, że pochodziła z Pichcina, była daT\11 
lekkich obyczajów, a t;ikiej trudno bądź co. 
bądź poświęcić tablicę pamiątkową. lfad:i.i 
byli fatalnie zmartwieni, tylko jeden bur
mistrz, facet nie lubiący kłopotów, zacie
~ł ręce z zadowolenia. 

- Wiedziałem, obywatele - oświadczył 
na najhli~szym posiedzeniu M.R.N . . - że 
tak będz,ie, ale wcale się tym nie przejmu
ję: Pichcin może się, do kroćset, bard'.:o 
dobrze obejść bez tablicy pamiątkowej! 
Nie moja chyba wina, że nie ma w naszy.:n 
mieście nikogo znakomitego„. 

- O, o, przęprasiam ! - zabrzmialy 
głosy radnych - Jakto nik-Ogo? A radny 
Lancet? A radny Zebżda ! A radny Kalosz? 
A radny Bryja, A radny Kciuk? Nie, szko
da gadać: znakomitych w Pichcinie sporo.„ 

- No, tak - zgodzJł się ze smutkiem 
burmistrz - ale wszyscy oni żyją. Jak-
że 2:ywemu stawiać tablicę pamiątkową? 
:Ni~ wypada. 

jęj szukać? Zapanowała cisza, któn'i przerwał ini-
- Gdzie - odparł Pelikan - W archi- cjator tablicy, ob, Pelikąn. 

wum miejskim oczywiście! - Rację ma ob. burmistrz - krzykną,ł 
Wszyscy urzędnicy Zarządu m. Pichcina - ale to nie powód, aby tablicy \lie 1vy-

stawić. Spuśćcie się na mnie.: ja już wszy
stko załatwię! Tablica musi bye. 

Jan Chrzciciel Zielonka wracał ~kum~t 
rano z kościoła, kiedy :>.:~ zdziwieniem spo· 
strzegł tłum ludzi przed domem, w kt& 
ryni mieszkał. 

- Cóż tu się dzieje? -- zaniepokoił s~ 
staruszek - Burmistrz, radni, orkiestra 
straży o,gniowej, przedstawiciele cechów? 

Zdziwił się tymbardziei, że wszyscy 
z<lawali się jakby czekać na jego przyby
cie. Gdy się tylko ukazał orkiestra ~qęgrala 
donośnie hymn, a zebrani i;ęzst.ąpili sit 
z szacunkiem. 

Wówczas na ścia.nie domku za.1Jważ:vł 
płytę marinurową../ przytwierdzoną pon1d 
drzwiami wehodowy-mi, ą na płyeię nąpi! 
złotymi czcionka.mi: 

w 

nasz 
.JAN 

TVM OTO DQ.;'\llilT 
ŻYŁ 

z.nakomity wspc)lobywatel 
CHltZOICIEL ZIELONKA. 

- Co to znaczy: „żył11 ? - wrzasnął 
Zielonka - Przecież ja jeszcze żyję! 

- Eh, ob~awętelu, - i'Zeld pojeO,na v
cio ob. Pelika1t - czyż to można nazwać 
życiem? Przecie* pan jeut od · 10 lat eme
rytęl'.\1 ! 

- I ty, ;1artyzarit, czknek źwq,;i~ Uc~e· 
SZYMPANSICA: Patrzcie, dzieci, oto stników Walki Zbro.inej, boisa się mnie, 

'"4cie i!'!JVYJJ dowód,. że 1)ochodzimv od ludzi! uezbrvnn .:, j kobittt 'l ! 
- Pani do pracy, panno f,aic~yki 
- Do iakiei 'Oracu, lde - urzę{fot'(aq! 

- Co się • tobą stalo1"Wypackk .-ewr.o-
chadowy 7 ! . 

.,.... Nie s~ nie stalo. Zt>af!ikrn, s.obie ~· 
tr~neJ.c. abu się · od.;;w!fc;;rii6 r;ul. t1~lenilł,. 



• 

!fr. 8 Nr 21 GLOS R@BOTNIGZY 
-----------------------------------------------------------------TUR - serce oś • 1 b 1 • • Z· lew. Przyjaciil MłodzieiJ la y .ro o n1cze1 Zmąd'5!~~lu w!!~~!~!, Tuwa• 

25 lat istnienia rzystwa Przyjaciół Młodzieży Szkół Wyższych Towarzystwa Uniwersytetll Rebotniczego w Łodzi podaje do wiadomości, że dnia 1 lu-
• . tego 1948 roku (niedziela) o godz. 1.0 min. 30 W jasnej, obsze.mej 6ć1Jli pochylają 5ię nad 

ksią:hlcami gło·wy. Co chwi·l'l wchodzi ktoś no· 
wy, aby w ci-s'Zy mytelni za.głębić się w pracy. 
BibJiotek·anki wytrwale wertują ka.rLki k<Ctalo
gów, fai.f<>rmują, pouczają, dają wsikazówki. Nie 
ła'1wo być tutej w bib!Jiotece TUR - ik:ierow
ni.kiem czytelni. W.iększość pnychodzącyth 
- to samouki, którzy często na „chybi~ trafił" 
sami ik:j.erują swą ediuJc.acją. 

Ale te p.rzypadkowe mclody nauki ~bko 
zostają ujęte w system z chwilą, gdy !ktoś na

. potka !Ila swej drodze TUR. 
Towarz}'6'two UniweT-syte·ru Ro·botni.cze.go, 

obchodzące w tym roku ćwierć wieku swej 
działa•lności, dla wielu już ludzi stało się nie 
tya.ko s"Lkołą doksvtakającą, ale prawdziwą 
aJc.ademią · żyda. 

TUR jest orga.nizacją jednolitofrontową, 
wspólną placówką oświa.tową PPR li PPS. J.e
go główne za.dania, to prrz:ede wszystkim sze
roko zakwjona akcja oświat<>wa wśród dorn
-sły>ch i ..;vychowain.ie :najszerszych maJS w duchu 
ideofo.gi ma,nksistowSkiej. 

Róine są S>pOSO•by, .za pomocą których TUR 
d-0ciera do „odbio>rców oświa•ty". Szlkoły i bi
blio·teki, świetlice i kuirsy koireS>pollldencyjne, 
Ul).iwersyt~y powszechne i odczyty. PO!lladto 
TUR odgrywa w dużym stopniu a:olę po:ra<lni 
iMtrukcyjnej, która udziela wskazówek w za
kresie prac kultmaln-0 - oświatowych. 

W okres.ie oilmpacji TUR utroacił nie ty.Jiko 
swój p.okalŹlny dowbek, aile ł wie.Ju wybiitnych 
d-zialaczy. Gdy we w.rześn1u 1944 a:orku w Lu
bltnie 'LllJCZęto :pna.oorwać !llad wska::ze.sz.e.nJem tej 
iirustytUJCji, n.ikt napewno nie .przypuszcreł, ż.e 
tak szy1bko potrafi ona ni·e tylko zaigoJć swe 
ra:ny, ale wyro5ć na si!lllą i liczebną orga.n.i
zację. 

W wa.runkaiah państwa ludowe.go TUR ma 
możno•ść realiwwania w pe1ni swych szczyt
ny>ch zamierzeń - niosąc o.światę do najdal
<;zych :z.aJcątków k;raju ludziom, którzy w cięż-
10.m trudzie nie mieli przed wojną ani czasu, 
ami warUIIlików do nauk.i. 

Po ,pierwszym' okrooie organizacyjlllym za
ezęły odżywać -szybko s·tare i powstawać nowe 
o.środki TUR-owe. Rozpoczęło &ię systematycz
ne doszikala:ni.e personelu uczącego, werbowa
nie nowych sił, walk.a o porziom i usprawlllietni.e 
szkół TUR·owych. Mo:ll'tQ'Wa!llO sieć poll'a.dni 
kulturalno - ośwLatowych, ik:ursów ko•re.spolll
dencyjnych, przy151tąpiono do wie1ldej ak<:ji 
wailiki z analfabe.tyzanem. 

Ciekawym i uda!llym eksperymentem było 
założenie pierwsz~j TUR-owej Wyżs'Zej Szko
ły Nauk Społecznych, gromad'Zącej już dziś na 
swych 'trzech wydzia,łach ponad półtora tys.iąca 
słuchaczy. 

Setki rnohomych biibliotek, pogadanki ra
diowe i odczy ty, wydawnictwa TUR-owe do
ciernj.ą dziś wszędzie , k orzysta z n ich robot
nilk , żołnierz i mies"Zkaniec Ziem Odzysk.anych. 

wersytety p<l'W'SZechne, lJ.cea, szkoły dla d?To- w pierwszym i 0 godz. 11 w drugim terminie 
~ych, sz~oły ~a·wodowe, kursy dokształc~iąc~ odbędzie się w lokalu Miejskiego Gimnazjum i 
i repolon.izacy1ne, domy kul"ury robotmczei, Lic. imienia Tadeusza Kościuszki w Łodzi, 
świetlice, . chóry, teatry oświatowe, biib!io.te~i. przy ul. Sienkiewicza 46, Nadzwyczajne Wal· 

Towanystwo Uniwersytetu Robotnicze.go 
posi.a:da obe.onie blis-ko 200 oddviałów i wiele 
placówek ikultura•Lnych i o·światowych. Uni-

Uczelme T~R-u gromadzą prze-szło 2~ iy51ą-1 ne Zebranie Delegatów I}ół Lokalnych. Oddz. 
ce słuchaczy i ponad 1100 wykładowcow. Woj. TPMSW w Łodzi celem dokonama wy• 

(jw.) boru nowych władz Oddziału Wojewódzkiego. 

Mała tkalnia - wielkie osiągnl.~cia 
Peperowcy tkalni Nr 13 kombinatu Łódź-Północ 

K.i·er. tkalllli Nr 1 „B" 
tow. 

StQJilisław . Umiński 

tow.tow. 
Maria Stangret 

i Stefania Małek 

. Ta niewielka tkalnia obecnie żyje w ciąg-1 
łym podnieceniu - bowiem pierwsza grupa 
tkaczy przechodzi na cztery krosna (przemysł 
jedwabniczy) Kim są ci pionierzy tkalni? Są 
to najstarsi i najmłodsi robotnicy zakładów 
- całe rodzliny, członkowie Polskiej Partii 
Robotniczej. Tow. tow. Maria Durys i syn jej 
Jan pracują na czterech krosnach na dwóch 
zmianach. Przez szesnaście godzin ich warszta 
ty nie zatrzymują się ani na chwilę. Gdy 
matka zwalnia się na godzinę, syn ją zastę
puje i odwrotnie. Oboje przychodtą na kilka 
minut przed zmianą i niezwłocznie przystępu
ją do pracy, nie przerywają9 biegu maszyny. 

Na drugiej czwórce pra-::ują dwie zmiany 
tow. tow. Janina Wojtczak ze swą córką Hen 
rytą. Na trzeciej tow. tow. Serafina Kawałkie 
wicz ze swym synem Edwardem. Na ostatniej 
czwórce pracują dwie towarzysz.ki, Maria Stan 

'W kre.gu afery· 
papiernicz_ej 
Wyrok na Grundk' ego i Zachariasa 

Wojskowy Sąd Rejonowy ·ozpatrywał w I Grundke naraził fabrykę na straty 2,5 mil zł. 
dniu wczoraj&zym sprawę Zygmunta Grund- zatrzymują-:: dla siebie 300 tys. zł. · 
kego i .Henryk_a Zacharia~~· których przestęp: Oskarżony Zacharias pełnił funkcję kierow 
stwa miały śc1s!ą. ł~crnosc z , przestęps,twamt nika działu sprzedaży w Fordonie. Współdzia
skazanego . na ~mierc b. dyreKtora pan!>two- łill: on wraz z Rozmanitem i Grundkem w sprze 
wej fabryki papieru w Fordonie - Rozmamta. daży papieru bez zleceń. Na swoich oszukań 

Rozprnwie przewodniczył ppłk. O-:hnio, czych machinaciach „zarobił" 120 tys. zł. 
oskarżał kpt. Szwed, bronili adw Zajączkow- Qrundke nie przyznaje się do winy. Twier
ski - Zachariasa, a adw. Dietrich-Miłobędzki dzi, że całą odpowiedzialność za nadużycia w 
- Grundkego. Fordonie ponosi wyłą-::znie były dyrektor Roz 

Grundke był dyrektorem handlowym w fa
bryce w Fordonie. W okresie od sierpnia 1946 
do czerwca 1947 uk1ywał faktyczny stan pro
dukcji i sprzedał 11a wolny rynek ok. 120 ton 
tektury, 25 tonn papieru przeb'tkowego i 15 
tonn bibułold kwiatowej, pobierając od odbior 
ców nadpłaty, Mi ędzy in. kupował i Dolewski 

manit 
Podobnie tłumaczy się Zacharias. 
Sąd po narndzie ogłosił wyrok, skazujący 

Zygmunta Grundkego na 8 lał więzienia i 
Henryka Zachar asa na 6 lat - Na mocy am 
nestii obu skazanym kary więzienia zmniejsza 
n.o do połowy. 

Towarzysze: Roman Rosi.ak - przewodniczący 
Rady Zakładowej, Tadeusz Stangret - selwe

tarz koła PPR, Leopold Lass - brakarz 

gret i Stefania Małek. Ooie tkaczki pracują 
22 lata w· przemyśle. 

Rolę przodującej pańii peperowcy tej tkał 
ni rożumieją należycie - należy przodować 
przede wszystkim w dziedzinie produkcji. 

Na 187 zatrudnionych, 72 robotników i pra 
cowników należy do Polskiej Partii Robotni· 
czej, Niemal wszyscy doskonale orientują się 
w stanie produkcji swoich zakładów. Muszę 
stwierdzić . że ze zdumieniem słuchałam prze
wodn. Rady Zakładow tow. Rosiaka, który nie 
tylko zajmuje się sprawami bytu robotników, 
lecz również doskonale orientuje się w zagad 
nieniach produkcyjny-:h. Tyczy się to także 
pozostałych członków Rady Zakładowej. Tkal
nia 1 „A" jest jedną z nielicznych fabryk, w 
której Rada Zakładowa w tym samym skła
dzie pracuje od 1945 r. „W tym roku nie ule· 
gniemy. Załoga musi wybrać innych. Jesteśmy 
zmęczeni. Niechaj zastąpią nas młodsi" -
tłumaczy tow. Rosiak. 

Rozwój tej fabryki i działalność koła par· 

Walczymy o życie dziecka! 
tyjnego oraz Rady Zakładowej zdumiewa przy 
bysza. Z satysfak-:ją stwierdziłam, że na każ 
dym odcinku peperowcy realizują uchwały 
partyjne. Na naszą prośbę o dane cyfrowe 
produkcji trzech towarzyszy odrazu sięgnęło 
po notatki. a czwarty znał cyfry na pamięć. 
Byli to: kier. tkalni tow. Kamiński, Leo
pold Las, brakarz przewodniczący Rady Zakła składajcie datki na streptomycynę 

Przed tygodniem -zgłnsH się do nas-zej re-1 Po·sypa.ły się ofiary. Już do dn i•a dzisi ejszego 
dakcji ob. Zygmunt Szwarc, repatriOilt z Wilna wpłynęło 18 tysięcy zło tych od naszych Czy
- robotnik, zatrudniony w firmie „Bfoły Me- telników. Mały RyiSio jest w pofowie kuracji. 
tal" ul. Kilińskiego 29. Po.trzE.ba jednak do ura:towania żyda dziecka 

nia kuracji potrzeba jeszcze wiele tysięcy zło
tych. 

Nie wątpimy, że łódzka brać robotni.cza po
może dalej ojcu w jego walce o życie dziecka. 

dowej W.w. Rosiak, Il sekretarz koła Józef 
Szunicki, który ma za sobą 50 lat pra-::y, I se 
kretarz koła tow. Tadeusz Stangret - majster 
tkacki. Z ciekawością oglądałam w sprawozdaw 
czej ankiecie miesięcznej dane produkcyjne, 
udzielone mi przez sekretarza koła. Porówna· 
łam z danymi. oficjalnymi - zgadza się co do 
joty . . Tow. Stangret nie omylił się. We wrze
śniu ub. rod:u planowano 48,539 mtr - wyko 
nano 41,675 mtr w listopadzie ub. roku pla
nowano 58,112 mtr - wykonano 60,117 mtr. 

Ob. Szwoa>rcowi zachorował na.gle 8-letni sy- jeszc<:e 15 gramów 5~reptomycyny. 
nek - Ry;s-zard. Dziec.ko przewi.e.-ziono 111aty>ch- A streptomy cyna 1est droga. Dla dokończe-
miast do SZipita..la An111y Ma>rii (KlimLka Cho·rób 
Dziecięcych Uniwersytetu Łódzkł€go). LekaiJ"Ze 
stwierd:ci,Ji groźny stan dziecka. 

Jedno ty.Jlro w obecnej chwiJi jest leikair
st,wo, które morie ocaJ.ić dziecku życie -
STREPTOMYCYNA - oświadczyli lekar~e„. 
ale skąd wydostać tein cudowny lek.? 

Zrozpaiczxmy ojciec z.a po.średinictwem na
szego pisma zwrócił 5ię do łódzlnego świata 
pracy o pomoc. Daliśmy apel prze-z >ra<lio do 
tych, któny po;;ia.dają łan !kosztowny środek. 

Przemysł weln · any 
wa;czy o pierwszeństwo 

We współzawodnictwie wśród tkaczy pra
cujących na dwóch krosnach kortowych najle
psze rezultaty w PZPW Nr 2 osiągnął Antoni 
Berger (160 proc. normy). 

W PZPW Nr 1 pierwsze i drugie miejsca 
zajęły: Irena Karbowska i Lucyna Wojtak (po 
147,9 proc.). 

W PZPW Nr 35 pierwsze miejsce zdobyła 
Maria Marczak (145.2 proc.). Następne miejsca 
zdobyli: Jan Drewnowicz (142,5 proc.) oraz 
Jai: Kałuziński (141,8 proc.). 

W PZPW Nr 36 wyróżnili' się: Józef Bed
narek (160 proc.), Jan Pawlak (159 proc.) i An
toni Laskowski (l 58 proc.), a w PZPW nr 38 
Kazimierz Wojtczak i Feliks Milczarek (po 
160 proc.). 

PA~STWOWE 
ZJEDNOCZONE ZAKŁADY 

PRZEMYSŁU POŃ'CZQSZNICZEGO Nr 2 

w Łodzi ul. Nowotki 163 zakupią 

SILNIK e~ektrvcżnv pierścieniowy 
30 KM · 380 V 9:io obr./min. z rozrus7-

nlkiem clt>.i~:·m 1,olem · p11sowym śred
nic:v 300 mm i s~nhmi. 

Oferty kier0wąĆ' dn PZZPP Nr 2 w 
l.odzi, ul. M. Nowotki Nr 163. 626-k 

We współzawodnictwie wśród tka
czek pracują<'ych w PZPB w Rudzie Pa 
bianickiej na 8 krosnach pierwsze miej
sce uzyskały: Marta Majer (175 proc.) 
i Irena Ziółkowska (160,_3 proc.). Na 
„szóstkach" pierwsze· miejsce zajęły: Sta 
n.isława Baranowska (162.8 proc.) oraz 
Barbara Jacoń (161 proc.). 

W PZPB Nr 1 Stefan Pałczyński ob
sługujący 6 krosien uzyskał 168,9 proc. 
Dalsze miejsca za.jęły: Maria Pyziak 
(165,3 proc.) Helena Bogus (164,9 proc.) 
oraz Genowefa Korzeniowska (156,l 
proc.). 

St:misława Kocjasz (4 krosna) wy
konał a. swą normę w 143.3 proc. 

, We wspiiłzawcdnictwie grupowym 
wyprzedził zespół majstra Kiblera (124,7 
(lroc) zespół Engla (101,2 proc.), 

W przPdzalni odm1.dl~owe.i uzyskał An 
ton i Myszkowski 173,3 proc. 

W PZP B Nr 2 w prz~dzalni na 4 stro 
nat·h w:vróżniły się: Broni~ława Olejni
czak (148.9 proc.), WaJPntvna Czapska 
(146,l pmc.), Anna Ci„sielska (146,l 
proc.) oraz Apolonia Sinocha !142,5 
proc.), a na 3 stronach Józefa Cielniak 
(147 ,7 proc.) oraz Maria Wałęska (148,9 
proc.). 

W tkalni na „czwórkach" najlepsze 
rezultaty zdobyły: Helena Płachta (171,9 
proc.), ~ucyna Juszczak (155,4 proc.) 
oraz Mari'!. Klingbeil (153 .2 proc.). Bro
ni ' łMv Ciu 'a pracujący na „szPśoiu kro
snach wykonał swe zadanie dzienne w 

Ofiairy przyjmuje !!lada! redakcja „Głosu 
Robotniczego", Łódż, Pi.otrkowska 86 III ptr. 

176 proc., a Maria Borówka w 157.1 pro. 
W PZPB Nr 3 wyróżniły się w przę

dzalni: Antonina Słodkiewicz (168,8 
proc.) oraz Genowefa Tasińska (166,6 
proc.), a w tkalni („czwórki") Bronisła
waMatczak (178 proc.) i Lidia Wapszko 
(165 proc.). 

W PZPB Nr 4 najlepsze wyniki uzy
skały: Jadwiga Kuszczyfska, Anna Je
zierska (ósemki) oraz Ma·,h Wachowska 
i Józefa B'aszczyk (czwórki). 

W PZPB Nr 5 odznaczyły się w przę 
dzalni: Stanisława Swiderska, Janina 
Grzelak, Maria Rojewska i Weronika 
Langner, w tkalni: Anna Błażejewska, 
Zofia Waliszek, Ma?ja Dziedzic i Mag
dalena Florczyk. 

W PZPB Nr 6 w pi:zędzalni czoło

we miejsca zajęły: Helena Jagielska 
(154,2 proc.), Stanisława Szydłowska 

(154 8 proc.) oraz Genowefa Olejniczak 
(153 6 proc.). 

Tkaczka Stanisława Cieślak obsługu
jąca 6 krosien wykonała plan dzienny w 
161,5 proc„ a Stanisław Andrzejewski 
w 161 ptoc. 

W PZPB Nr 7 w tkalni („czw-Orki") 
pierwsze miejsce zajęła Stanisława Pio
trowska (161.1 proc.) a drugie Maria 
Grębowska (159 9 proc.). 

W PZPB Nr 8 w przędzalni (4 stro- · 
ny) czołowe miejsc'l zajdy: Aniela Ma
jewska (166 proc.) i Anie''\ Janiak (165 
proc.). 

Z braku prądu stracono 1,677 metrów to• 
waru. 

W grudniu planowano 58,705 mtr. - wy• 
konano 64,087 mtr. · 

Z powodu braku prądu stracono 7,680 mtr. 
W miesiącu· styczn •u planowano 63,637 mtr, 

• Towarzysze nil c1ele · z kierownikiem tow. 
lJmińskim kontrolu.ią dzień po dniu wykona
nie planu, w ramach możliwości usuwając 
wszystkie przesz.:Cody. 

Trzeba podkreślić, że znaczna poprawa za· 
szła w pracy tkalni od listopada. Jest to mie 
siąc, w którym kierownikiem ogólnym został 
stary, wyP"róbciwany, ofiarny pra::ownik fabry 
ki tow. Stanisław Umiński. 

„To również zasługa wszystkich towarzy· 
szy - można powiedzieć - całej załogi ro· 
botniczej, która w każdej sprawie pomaga I 
zgodnie współpracuje z dyrekcją i Radą ta
kladową. Mając takich pomocników, jak na· 
sze koło partyjne, każdy uczciwy Polak i fa· 
chowiec może pierwszorzędnie pokierować 
fabryką" 

Takie świadectwo wydał tow. Kamiński 
swoim partyjnym towarzyszom i całej załodze. 

Dla uzupełnienia należy dodać, że z akty• 
wem tkalni ściśle współpracuje zastępca dyr. 
technicznego, Kombinatu Łódż nółnoc - czło 
nek PPS-u tow. Gierucki, Dzięki jego inten
sywne] pracy możliwym się stało przejścia I pierwsze i grupy tk:czy* ·n: czwórki. 

Tkalnia I „B'' współzawodniczy z Tkalnią 
Nr „A'', Załoga tkalni „A" dała się prześcig· 
nąć . Spóżnili się z przejściem na czwórki. Ma 
my nadzieję, że do dnia ukazania się naszego 
artykułu tkalnia „A'' dogoni „B", 

Przecież organizacje partyjne „A" są sil· 
niejsze - są tam koła PPR i PPS - „B" zaś 
posiado tylko jedno O:.oło PPR. Peperowcy te 
go koła wzywają do współzawodnictwa prze
de wszystldm ws:wstkldt <:złonków PPR i PPS 
tkalni „A •·. · 

B. Beatv.s 
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odbudowy wsi 
Telefony 

' Komenda MO 16·62. 
Miejskie Pogotowie Ratunkowe 

Pożarna - 21·77 
Informacja Pocztowa - 12·11 

Inform. kolej. 1 biuro podróży 
tel. 12-95. 

Dyżury aptek 
Dziś dyżuruje apteka mgr. 

1kiej Pl. Kościelny 4. 

I Straż 

„Orbis" 

Sumiń· 

Kina 
Kino „Bałtyk" wyświetla 

dziecki p.t. „As wywiadu". 
film ra-

Kino „Wolność" i „Bałtyk" wyświet· 
lają film produkcji polskiej „J asne La
ny". 

w łrzeciq 

zoslal w roku 1947 znacznie przekroczony 
Wiele zakładów przemysłowy:h i całych 

gałęzi naszego przemysłu zamP.ldowało pod 
kon iec roku ubiegłego przekroczenie planu 
produkcy inego, Dld uzupełnienia obrazu gospo 
darczych osiągnięć toku 1947 należy omówić 
również rezultat)' odbudowy naszej wsi, w któ 

rej wojna pozostawiła jakże liczne ślady spu
stoszeń . 

InformaCJe, jak.ie uzyskaliśmy w Naczel
nym Komisariacie Odbudowy wsi, mow1ą, że 
plan remontów odbudowy i budowy zagród 
wiejskich został w roku ubiegłym przekro::zo-

_..., .• . ~„-..,~ . ...---.,....._...,_ . .;~,,. ..... _..._,.~--------------------

Dopomóżmy inwalidom wojennym 
W długoletnich i ciężkich zmaganiach zabezpieczając im byt materialny. 

naszych o wolność i niepodległość po- W dniach od 25 do końca bieżącego 
nieśliśmy wielkie ofiary. miesiąca odbędzie się „Tydzień Inwali-

Na. terenie naszego miasta i powiatu dy Woje~,:go". w. ok:esie ~ym. Komi!et 
kaliskiego mamy zarejestrowanych .,Tygod;lla o~g~zuJe ~biork1, . ktoi:e 
1263 inwalidów wojennych (w czym 800 ~~ choc w częsc1 poprawiły .byt mwah· 
osób z czasów wojny 1939 - 1945 r.). 0~". • • . • 

Nadto na terenie naszym znajduje się/ . Wierzymy, ze społeczenstwo. kaliskie 
413 wdów i sierot i 10 rodziców po po- da. godny wyraz swemu uczucm wobec 
ległych żołnierzach, których społeczeń- tych, którzy ofiarą swej krwi chronill 
stwo kaliskie winno wziąć w opiekę, nas przed wrogiem. 

rocznicę wyzwol·enia 

ny o 21 proc„ Projekt na rok ubiegły przewi
dywał bowiem. wybudowanie i odbudowę 
25.900 zabudowań gospodarczych na wsi. Od· 
budowani) i zbudowano o 6 tysięcy budynków 
więcej czylt 31.900 budynków. Cyfra ta jednak 
nie jest jeszcze pełna, gdyż początek , roku nt. 
wego zastał wielP. robót w trakcie wykoń· 
:zania. 

Rok więc 1947 w 0dbudowie wsi w stcsun 
ku do roku 1946 był olbrzymim krokiem na• 
przód 

Jakie złożyły się na to powody? 
Przede wszystkim na odbudowę wsi miały 

wielki wpływ panujące w terenie stosunki 
administracyjno-publiczne. Otóż uspokojenie 
kraju, zlikwidowanie 0gniw dywersji i sabo· 
tażu, pozwolłły na tozpoczęcle spok ojnej pra
cy oraz spowodowały wzrost zaufania chłopa 

Stabilizacja stosunków przekonała chłopa t 
potrzebie przystąpienia do odbudowy zniszczt 
nych prz.ez wojnę zagród. Gdy w roku 19# 
niejeden chłop ociągał się z podejmowanieu 
pożyczek, to w roku ub. rolnicy usilnie zabie
gali o nie. Należy przy tym podkreślić, że n<'~ 
większą trudność w pracach nad odbudow\ 
w·si stanowi brak dostatecznej ilości sił facho 
wych. Niejednokrotnie jeden architekt powia
towy musi pracować na dwóch powiatach. 
Kształcenie architektów wiejskich stanowi teł: 
jedno z najpilmejszych zadań odbudowy wsi. 

Odsłonittcie tablicy pamiątkowej na frontonie kaliskiego ra
tusza ku czci ofiar hitlerowskiego barbarzyństwa 

Odbudowa ws! ponadto natrafia na takie 
przeszkody, jak brak sprzętu i liczne kłopoty 
transportowe. Rozprowadzanie materiału bu· 
dowlanego w terenie stanowi „piętę Ach!Ileso 
wą" całej akcji odbudowy wsi. Wobec tego, 
ie chłopi nie mają w wielu wypadkach wła· 
snej siły pociągowej trzeba im dostarczać bu 
dulec i materiał budowlany wprost na pole. 
W połowie roku 1946 przystąpiono do budo· 
wania w terenie składów, z których n?.stępnie 
własnymi środkami. rozprowadzano materiały 
budowlane. W drugiej połowie roku 1946 zbu· 
dowan-0 90 składów . W roku nbiegłvm cyfra 
składów budulca wzrosła na wsi do 375. W ro 
ku bieżącym akcja wysuwanda składów bu· 
dowlanych bliżej chłopa będzie kontynuowa· 
na pnez uruchamianie składów gminnych. 

W uroczy&tym i !!<l<llllio&lym n.as troj'll ob
dl.oduło społeczeństwo dzJ1eń 23-go styania, 
trniecią rocm.i<:ę wyzwolenia Kalislla z jail'zma 
hi tlerows.kiego. 

Uroczystości ro7<P-0częły &ię zaciągmę01em 
warty horu>.rowej i zapa'1en:ia 7.nicza przed ta
bliic!l wmurowaną w ścianę ratusrza - ku czci 
oiiar hitleryzmu. 

O godz. 1-ej p-0 połudallu w pięknej sali.i Ra· 
dy Miejskiej odbyto s.ię p"O-sied'W!lie Mi.ejskiej 
B.ady Naa:odowej, na które przY'było prezydi•1m 
miejskie, !l".a.dni., prredst-awiai.ele władz o;raz de
lega.c•je pa.rtili politycznyich, organWacje, &rowa. 
ny.szenia młodziei-Owe i cechy ze manda.ra•ni. 

Pos.iedzenie zagaił pnewodni:::zący MRN, ob. 
06trowski, pn.edstawiając w krótkim zarys.ie 
historię o.kupacjj, pierwc;zych dni wyzwolenia 
i slkładając hołd poJ1'głym o.raz wymo1rdowa· 
11ym, któ~h pamięć uczczoono Jednomil!luto· 
wym m:hlczeni em. 

Na.stęp«iy mówca, dr Rronisław Kos-z:utsiki, 
pierw'iSfZY prezydai.t O'SWObocl:z.oo.ego Kalisz~, 
omówiW6Zy dll!i walk o miast<>, jego 7Jdo<byct~ 
i szJ.a<:hetny rooka.z oowódcy Annili Cze:rwone1 
pllt. D&'Wlidenko, który za·b.r~ ciętkiiego bom
ba;rdowan:ia. miasta., oddał CJZeść temu poLe;głe· 
mu iboha'te:ro'W'i, 6lp01CZywaj.ącemu na cmentarzu 
iol!nierzy !'ad:meckicll w ;p.arltu miejlsikim, oraz 
odczytał historycmy protokół z pi.erw&ze.go po
sie.dzenia KomHetu Ludowego. 

Ostaitni mówoa, ob. Jo:nsik, poseł Zilllmi Ka· 
lis:kiej :z r.a:IIIJienia SD, przemawiał na temat 
zdobywy dem.okra::ji i Po•Jsild Ludowej. 

WM:y611Jkie przemówienia cechował-a w<lxięe7:
oość :i ho:łd dla sojusmikzej Ann.li C7JerwoneJ, 
jej rwodzów, Armii Polski.ej i Związku RadZiec
kiiego. 

Odczytaniem de.peszy do ~ezydellta. Bieru: 
ta, oknzykami na cześć :n.a..szego rządu, PoJ.s1k1 
Lurlow.ej, Związku R-aidrieckie90 i o.degrai."1 ;. ~m 
hymnów pań.s>twuwych pol<Skiiiego i ratlzieckae· 

. Garbarnie 
otrzymują surowiec 
Udział skór za,,,aranicznych w zaopa

trzeniu garbarń polskich wzrasta. Mi
mo stosunkowo macznej ilości skór za
kupionych przez zbiornice w kraju w r. 
1947 slcóry importowane tttanowią do 
50 proc ogólnego zaopatrzenia przem,y
slu slzórzanego. 

W pierwszym kwartale roku bież. u
dział importu podniesie się do 65 proc. 
Zakupy zostały już sfinalizowane. Sy
tuacja na zagranicznych rynkach skór 
surowych w r. 1947 ulegała częstym 
fluktuacjom Ceny niektórych gatunków 
skór wykazały w 1947 r. zwyżkę od 80 
- 100 proc., odnosi się to przede wszy
stkim do skór produkcji Stanów Zjed
noczonych. 

Centrala Skór Surowych ostatnio za· 
kupiła także większe ilości garbnika 
quebracho, z dostawą w pierwszych 
miesiącach 1948 r. 

go, oraz odśpiewaniem „Roty" zakończ.onD po· Na fronto.nie tablicy wy.r.zieżbiony jest ;;1y· 
"iiedzenie. lirowany orz:eł z zeirwćł!Ilymi kajdanami, }>J bo· 

Dalszy ciąg obclmdu odbył -się przed tabli· kach daty 1914-1918 i płonące ;pocho:iruie, 
c;i !ku czci pomordowanych of·iar. oraz daty 1939-1945 i miiecLe owinięte dębo-

Po przemówien.ioch ob. Ostro ww ego, płk. wym liści.em, w środlcu ?laŚ napllly. Całość 
Chabowski.ego, do,wódcy IV dywizji poml)r- skromna, lecz estetyczna i ła-dna w kompllzy
Sikiiej, który w pr06tych, fołnie.r"1kidl słowach, cji. 
złożył hold poległym bohater.om . Armii Czer- Na,stęprui.e ,przy dźwiękach marsza żałobne· 
w-0nej i Amii.i Podskiej, riwpeWilliają~ o doa:gon- no rorz;poczęlo s.ię składanie w:Leńc:ów od władz 
nym 1i'fill00rstwie żołniersk!hm obu mmii, <Maz miejskich, partii politycmych, Związ1ków Za.
delegata Miejski.ego Komitet'll Opioeki nad Gro- wodowych i org~ji mło.dzieżowy-:h, po 
bam.i Bojowników o Wolność i nad byfym wię· czym wyrus.zył pochód do mauroleum :żołni e
ziooiem na Radogoszczu w Łodzi, wiceprezy- my radziec:kkh w pa'lku miiej>S.ki.m, gdzie ·,,.ry· 
dent miasta StanlC'Zykiewic;z ' odczytał adc·t erek· głoszono przemówi•en.ia i złożOl!lo wielic.e. 
cyjny tablic pamiątkowych. Specjalne del(!9a<:je udały sli•ę na <.men·tan 

Po odczytamlu aktu, któ·ry 7J06:t-a.n.ie wmuro- woij;slkowy, gdtzie .również złożono wieńce. 
wany w niszę pod tablką, wicepretL. Stanczy- Wiiecwrem odb~y się akademi~ w świ<'!ltli
kdewfo:z dokooał od5łonięcia tablicy, w)"kona-

1 
cy „Pluszowrui"' i w Państwowej Fa.bryce Ul

n.ej z piaskowca. tr.am!llrylly. Wr. , 

Na odbudowę wsi wielki wpływ ma rozwój 
przemysłu budowlanego. Gdy jeszcze w 1946 
roku przy odbudowie wsi odczuwano poważne 
braki w materiale budowlanym, to w roku ub. 
przemysł nasz dostarczył w dostatecznej ilości 

niezbędne naq:ędzia i materiały, a kolej · W 

Smiertelne wypadki zatrucia ::f.*~:~;: :;,;;~; :;;:;~;: ·~~ 
ml·ęsem z t . mn 10 .„.... również duży wpływ na psychikę chłopa . któ po 3!8 e „ ry naocznie przekonywał się o stabilizaji sto 

Wobec ostatnio notowanych, licznych wy- W Raciborzu, gdzie 460 osób uległo zatruciu, sunków. To też w roku ubiegłym chłopi wo-
padków zatrucia trychinozą, zwróciliśmy przy tym dwie osoby śmiertelnie. leli brać materiał budowlany nie na kredyt 
się do dyr. Rzeźni Miejskiej w Kaliszu, d-ra Należy przeto przetsrzegać: a za gotówkę. o wielkim wysiłku naszego 
Konarskiego Stefana, z prośbą o wycze.r- 1) B d · • · · • d i a ama mięsa nierogacizny l z czy- przemysłu i państwa, w akcJ·i odbudowy wsi 
pujące wyjaśnienia, dotyczące tej strasznej 
choroby. zny. świadczą cyfry dostarczonych na wieś materia 

p) Zwalczania szczurów jako rozsadni-
Dyr. Konarski, ndtlelił nam informacji ków włośnicy. łów budowlanych. Tak więc cegły dostarczo·-

na ten temat. 3) Spożywania. mięsa i przetworów mięs- no w ub. roku około 24 milionów sztuk, ce· 
Trychinoza, jest to choroba pasożytnicza nych w stanie gotowanym. . mentu 120 tys. ton, szkła 196.500 metrów kw. 

mięśni, wywołana przez „włośnie". Do Eu- Na terenie Rzeźni Miejskiej w Kaliszu Poza materiałem dostarczono wiele maszyn . 
ropy dostały się włośnie za pośrednictwem dzięki czujności lekarsko - weterynaryjnej Np. maszyn betonowych 3.070 sztuk dla pro
świń, sprowadzanych do Anglii i Niemiec włośnica jest cz~sto stwierdzana. dukcji pusta-:tów, gąsiorów i dachówek. Spro· 
z Chin. Nosicielami włośni są szczury i Zestawienie z 1947 r. doskonale ilustruje wadza się również ze Szwecji silniki !!palino· 
,myszy, a nawet, choć rzadziej, psy i koty. stosunek procentowy iloąci sztuk zakażo-

nych P
ft"oz· ytami •• we dla traktorów szybkobieżnych. W ten S'PO· 

Niskit temperatura poniżej zera nie dzia- """ 6b b • • · 
na 34.000 ubitych (badanych) sztuk nie· s ~posrednio l w ten111n1e produkuje •ię 

ła zabójczo na włośnie jak również goto-
wa.nie nie zawsze je zabija. rogacizny stwierdzono 23 s~. świń, zaka- materiał budowlany . 

żonych włośnicą, co stanowi 0,07 proc., Jest to wysiłek bardzo poważny, wymaga 
Mimo obowiązujących przepisów wetery- czyli na 2.000 szt. ubitej nierogacizny 1,4 on jednak dalszego wzmożenia, ponieważ po-

naryjnych, nakładających obowi~ek zgła· jest zakażona. tn:eby budowlane naszej wsi są ogromne. 
szania uboju, zachodzą często wypadki no- Ogólna statyatyka w Polsce określa ilość Chodzi ~!e .tvlko o o_dbu.d~wę spalonvch za· 
tajemnego uboju nierogacizny i innych trychinozy na 0,05 proc, czyli na 2.000 szt. gród we1iskich._ ~Ie. roW?-iez i 0 prz.ebudowę 

nbitych l sztuka jest zakażona. gospod~rstv: wie1sk1ch. zeby zane'>'.rn.•ały one 
zwierząt. Jak podała ostatnio prasa, na· ' . . • d • ludności wiejskiej zdrową eqzystencię. mini-

, • J'.lk z powyzszeg;o ~m}ta Dl~ z ~Jemy mum warun'!ców kulturalnych i możność no-
skutek ominięcia tych przepisow zatrucie sobie. spra'!Y . ~ Jakie n1e1?9zp1eczenst~o woczesnego gospodarowania. Praca ta wyma· 
trychinozą dotknęło w Inowrocławiu całą n3:raza~y s1eb1e 1 nasze rodziny na~ywaJąc I qa wielu sił fachowych i wielu środków . Te 
rodzinę, składającą się z 8-:rii.iu osób, poza m1ę~o mebadane, pochodzące z potaJemneg'o środki musimy sarni wygospodarować, m. m. 

tym, w formie epidemicznej ujawniło sięt uboJU. B. H. przez podniesienie produkcji rolniczej. 

Przyeody 
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Z żącia Partii 
Uwaga instruktorzy i prelegenci Slaromi~jskiej 

We wtorek 27.l o godz. 17-ej w lokalu wła· 
snym przy ul. Nowomiejskiej 6 odbędzie się 
zebranie instruktorów i prelegentów dzielnicy 
Staromiejskiej_ 

Zebranie Koła Lektorów 

Wydział Propagandy Komitetu zdwiadamia, 
że ~ ~ g~dz. 17-eJ w świetlicy K. Ł. przy 
ul. S1enk1ew1cz11 49-a odbędzie się kolejne ze
b;anie ~oła Lektorów z następują~ym porząd
kiem dz1~nny~:. 1. Referat tow. Lemiesza pt. 
„Prz2my~'l wlok1enn:-czy w~nn i. dziś _ Jutro". 

2. ~1:gamzaqa pracy samokształceniowej. Obe 
cnosc obowiązkowa. 

UWAGA, Prelegenci Górnej Lewej i Górnej 
Prawej. 

'Ve wtl:irek 27.l o godz 16-ej w lokalu wła· 
snym przy ul. Sienkiewicza 102, odbędzie się 
zebrame ~oła prelegentów Górnej - Lewej. 

O godz. 17-ej Wf' wtorek dnia '.>7.I w lokalu 
własnym przy ul Czerwonej 3 0dbędzie sie 
odprawe prelegentów aztelnicy Górnej-Prawef 

Zebrnnia Kół PPR. 
W dniu dzisiejSZ\'<11 odbedą się zebrania kół 

PPR. w następujących fdbry!<'l~h i instyiu· 
cjach: 

RUDA PABIANICKA 
O gmlz. 13-ej prz<;clzalnia PZPB w Rmlzie 

Pabiankkiej. O godz 7-ej robofoicy potlwó· 
rzowi. 

WIMA PZPB Nr 5 -
O godz. 14-ej „Neutralizacja wód" - zmia

na III. 

WIDZEW 
O godz. 14-ej posie1lzenie Komitetu fabrycz

nego PZPB Nr. 16. 

GORNA 
O godz. 13,30 PZPB Nr 17 - zmian-0 T O 

godzinie 16-ej Składnka C. T. Nr 5. 

GORNA PRAWA 
O godz. 13,30 PZPB Nr 6 „A" i „B". O go

dzinie 16-ej Fabryka im Strzelczyt-a. O god'I:, 
14-ej Tkalnia Jedw. Nr 4 Rzeźnia Miejska S.U 
O godz. 15.30 f. „Werm". 

FABRYCZNA PZPB Nr 1 
O godz. 13,30 Nowa Tkalnia - Kolo 1, 2,. 

O godz. 15,30 wykońc-zalnia - koło 4, 5, 6 i ?. 

SRODMIESCIE 
O godz. 16-ej C.T. - Skł. Dziew. Pończ. 

Nr 1. O godz, 15,15 Dyr. Widowisk Rozrywk. 
O godz. 16-tej Zjerln. Przem. Maszyn RO'lni
czych. O godz. 17-ej Pow. Zakł. Ubezp. Wz. 
O godz. 12-ej restauracja „Tivoli". O godz. 
13,30 PZPB Nl' 20 - koło 2. 

SRóDMIEJSKA LEWA 
O godz. 16-eJ f. „Fabrykant", Fabrykacja 

„A" - Film Polski, POI - Koło Spożywctiw, 
f. „Szrejer", f. „Zenit" Wojsk. Zakł. Motoryza
cyjne. O godz. 16.30 Film Polsk.i - Laborato· 
rium. O godz. 12.30 Technicum Włókiennicze. 

SRODMJEjSKA PRAW A. 

GL0S I • 1 I t 
9 ł;,.,?; /:. ~I;.. J. Nr~ 

Ze sportu 

Reprezenta cja Łodzi 
przegrywa z pięściarską reprezentacją Warszawy 7:9 

Pięściarska re;preze>ntacja Łodzi początku 
1948 roiku nie może uważać za 5z-czę~li wy, Po 
oorażce : to wcale wysoiki-ej w Powaniu, wczo
raj p.r.zegraliśmy z Warszaiwą 7.9. Oczyw·i~de, 
że drużyny, którą wczooraj publiczność łódzika 
oow•itała gwizdem (<>ie!). nie mo.żemy wlaści
w-.ie uważać za reprezentację Łodzi, gdyż ma
my szer~ b. za<iwainsowooych zawodników do 
reprezentowamia barw naszego okręgu, ale nikt 
ni.e będzie w to wnikał i wy.ni:k pozostamie wy-
niki.em. · 

NIEWESOŁE REMINISCENCJE 
Nfaw::soJe rem:-scen-cje poz01StawH , więc 

wc:zora;.;zv mi;.cz_ W lód'likim p:ęściarstwi<e. coś 

się popsulo, -skoro n:i-s nie stac je~t JUŻ na wy
st3wienie nawet pełnej Ó"~mki w ńngu. Trud
no byłoby tak ad hoc do-cle<: przyczyn tego 
s-ta·nu rzeczy. W dużej jednak miene mamy 
wrażenie ponosi tuta i wi·nę rozJużn.i•e.ni-e dy
scynliny w"-róct sn!'lvch zawodn.ii!;:ów. W ko
t:i-::h zbliżo1J1y.ch do zarząct.:1 ŁOZB u~ika.rżano 
s'ę wcwraj, że wię·ks11J';<; wyzna.czonych do 
renre?:e.ntarji zawo<ln·Ll.;ów dopiero w sobotę 
wieczorem pofatyuowala się Pl"ZPd1tc.wić zwol
n'2nia kka11s•'{'e. Nic t'"'ż d~iwnego, że repre
Z'.?ntację trzebA było mo"ltowac na kola.nie 
w os-t1tniei chwili i brać. ktri byl pod ręką 
' zdecyrlował się założyć n~~<awice. Temu za
pewne należy przypi5ać, że w wadze ciężki-ej 
ide-cydowano się n-a nieja-kkqo Żochow~kiego, 
k•tóry, jak do\1T:pn.!e knme'lltnwala 5obie wi
downia, chyba pt7.eja~dem tylko 1nalazł s'G 
w Łodzi, gdyż do tej pory n'ikt go ni·e oglądał 
w ri·ngu. Gdyby nie Żo•chowski Łódź musia
taby oddać wcz.ooraj 4 punkty walkowerem, 
gdyż w wadz:i ko.qudej Sobkowiak również 
11ie miał przeciwni1ka. 

SKŁAD ŁODZI 

go. Kolczyńskiego, który. w ostatniej chwiH 
wyjechał na Węg·ry, zami.ast kontuz;}owa.n~o 
na obozie Trzęsow5ikie-go zastąpił wcror.aj sła· 
by Ko.ssow&ki, Airchackiego - ni·eco już lepszy 
Gn:elak. Poziom wa1lk, z wyjątikiem wag mu· 
szej, lek<kiej i półciężok·~ej, stał na bardzo sła· 
bii'U1Jldm poziomie. 

SZCZĘSLIWY POCZĄTEK 
Kargie>l mzpoczął swą wa.Jkę z Patorą bar· 

dzo szczęśliwi·e. Już w pierwszym starniu le· 
wym siąrpem posłał swego przeciwni•ka na 
de~iki do 2, w drugim starciu wa.rszaw.ian;n 
z deskami zapoznaje się dwu1'<rotni,<>, .raz do 3, 
a drugi raz do 8. W trz~ciej rumd-z.ie Ka•rgiel 
chwilami nadziewał się n.a kontry Patory, ale 
nie wypukił ani na chwilę itJJicjatywy ze 
swych rąk i wygrał walkę zupełnie pr.zekony· 
wująco. 

W trze-cim starciu Pato.ra otw;ymaił naipom· 
nienie za !Yicie głową. 

W wa.dze kogu.dej Solbkowi~k (Wa•rszawa) 
roobył 2 pun·kty bez wałki webec breku prze
ci<vmika. 

SIERADZAN BYŁ DOKŁADNIEJSZY 
W wa'Cize piórkc•wej SierądZ3n pokolllał na 

pu;nkty Pawlaka. W:trszawiainin był agresy>'l· 
n.iejszy i 1;Zybszy. .Tuż w pie.rws2ej rundzi.:! 
zdobył sobie przewagę 6Wymi „żądłami" 
w korpu-s. Y.l drugim staro!u Pawlack zbyt dłu· ! 
go wycze.kiwal na zada:nie doiiió',I/ i waJczvł I 
bardzo niezdecydowa1nae. W trzec11n staxcin 
obaj zawodnicy ostrzymali napomni•enia za nie
czystą walkę. Przewaga i w tej je<lnailc run· 
d~ie należała do wairsnwianina, gdyii; był do· 
kla<ln!ejszy i częściej bił. 

MAZUR ŻLE OBLICZYŁ SIŁY 

-ciosy i traiiia celniej i -częściej, zwła:.-z-cza do· 
skonale wychodzą mu haki w dolne partie. 

Wy.nik remisowy w zasadzie s-tusz>ny. 

DWA OSTRZEŻENIA MAJEWSKIEGO 
W wa<lz·e półśredniej Majewsiki po &ł.abej 

walc-e pTzeg·rał do Szx:-z.apińskie-go. W pierw
szym sta.rciu Majew&ki o.trzymał I!>aip.'lmniiienie 
za n-le-czystą wa1kę, ta sama historia powtó· 
<myła s~ę w drugJe<j ruin:dzie. Pod ko;ruiec dru~ 
giej rundy łoo~ian.in przechodził !kryzys po <kil
ku somystych ciosacli Majewwego, ale wpo
rę uratował go go·ng. vV trz.ec.im staroi'll Szew.
piński wakzył b. ambitnie i w rezultacie :za,.. 
pewni!! s-:Ybie niezx:.;:cz.ne zwy-cie,.stwo na punk· 
ty. 

(Łótlż)
Rychtelski 

"'.7ALKA BEZ CIOSÓW 
W· Wildze średniej Ko5<SOW• 

ski WY'Punkitował po b. sła:bej 
walc~ RychtełsJdegó. Werdyik.t 
eędziowski puhl·i.cz•no·ść pr.z.y
jęl-a z głośnym pro-testem. W 
pierwszym starorn Rychte15iki 

leik!ką przew-agę nad mio· 
dym wa!"Szawia.ncnem, czyha· 
ją-cym na cios. W drugim stiLI'-

' ciu obaj zawo<lnicy otrzymali 
napom.DJien;ia za wzajemne 
przytr.zymywaillie sąę. W tym 
stairciu KQs-sow..>iki był n.ioco 
du 1r1.:Ce widzieliśmy prawlie 
agresywmiejs.zy. W t·rze<linn star 
wcale ciosó-w, tylko isrz.al!pa:ni· 

nę i pok!o,danie się na siebie. 

JUBlLEUSZOW A W ALKA PISARSKIEGO 
W wadze ipółdę2;kioed Pi• 

sarski, obchodzący jubileusz 
50~j waJki w reprnzemac.jii., 
z d'Ziooinną łatwością uporel 
si-ę z g.rnżuym bądź co bądź 
Kot:\rows.kim. Pisarski był 

dla Kotikow.s.kiiego za szybk>i 
-i zbyt precy;zyjny. Jego le· 
we iproos.t€ co ahwiłę oO.rrw
oały wa'I\SIZawianiina do tyłu 
i doikuczaly mu jak naprzy

knmne muchy. 

W drugim starciu P:isa,rsl!Ji wzmocnił cios 
i trafia już z dwóch rąk toteż n-os Kotlrow6kie
go po chwili pny,pDminał przejrzałą„. tmskaw 
kę. 

W trzecim s'la•rciu Pi·s.a•r&kti bomb<::r<luje 
żolą<leik warszawimma lewą, a pr.awą coraz 
częściej dobiera się do szozęka i wygryw.a bar 
dzo wysoko walkę. 

O godz. 16-ej FMR. Fabryka Obuwia Nr 2 
„Osnowa" o godz. 16.30 fabryka Nr. 35 o go- O ..ai.1trzo.1tUJO~~!!!. 
dzinie 18·ej koło feren<>we Nr 1. ' 

O wyniku meczu -z.adecydowała waga cięż· 
ka, w którnj Grzelak spotikał się z Zoohow· 
&kim. W pierwszym G<\.a.rciu krępy ło-dzia;nfa1 
walozył trzeba przywać odwaiżirnie i zaskoczył 
Grzelaka ki.Jkoma silnymi ciosami. W drugim 
jednaik ;;ita:rciu Gr.zelaik wyik.orzy&ta~ już dłuż
'GZY za.s.ięg swyd1 rąk i szybko ostudził zapał 
nowicjusza. zwyciężając go przez technicl!lile 

~T~~~1;ff.~fA odprnwa prelegentów PZPB Wima - Zryw (Pabianice) 10:6 
Nr 2. O godz, 16-e1 Szk. Of, Pol. Wychow. 
Centralne Magazyny, M. O. f. „Lorenc" Nr 35 
_ koło 1. 3 - I 
BAŁUTY 

O godz. 16-ej C.S.S. „Gentleman". O godz. • 
ts-ej terenowe 110ło Julianów. i 
UW AGA, SŁUCHACZE V KURSU DZIELNl- ' 
COWEGO GRUP A I 

Komitet Łódzki, Wydział Propagandy za· , 
wiadamia, że dziś w poniedziałek 26 stycznia · 
br. o godzinie 18·cj otlbędzie się seminarium 
z tematów „Nowa Rola Związków Zawodo
wych" i „Sojusz Robotniczo-Chłopski". 

Wykładają w Dzielnicach low. tow.: 

W sobotę odbyt się 
me{;z boiksarskl o dru
iynowe mistl"Z05two 
w klasie B pomiędzy 
W:mą a Zrywem z Pa
bianic Zwyc'ężyli ło

dzianie w stoGunku 
10:6. 

Waga piónkowa: Nowickiemu (W), dla od· 
mi.a.ny, przyznano 2 pun1kty wal.kowerem; w t~
wa:rzyskiej waJce zawodnik Wimy wy.grał 
w drugim sta-rciu z Ratajczykiem (Zryw) 

Waga lekka: Kawczyński (W} zwyciężył 
na pllillkty Kaźmierczaka (Zryw) 

Waga półśrednia: Pukarczyik (Z) uległ na 
punik:.ty Plucie (W} 

k. o. 
W riingu sędviowal Snowackii (Gdaiis-k), r..a 

pm1ikty: Łankedr.ey (SzCT:ecin), Kugacz (Pomo· 
rze) i 'tvfarkowsktl (Sląsik). · 
lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllłlllllllłllllllllllllllllllllllll 

W Krakow \~ r uż grają 
Waga średni·a: Grabowski (WJ zwyciężył W p •fke 

Tecooicme wyniki na punkty Nowactk.i·ego (Zryw) ' 4 "•• 

wal>k wypadły na1S.tę- ·waga półciężka: Zajdlin (W) uległ na KRAKÓW. - Pierws.ze w tym roku to·wa· 
pująco: punkty Witusllkowi (Zryw) r~y-skie uwody pi·lka•t1Siki•e, rozegr<lllle między 

Waga tnusza: Wlazło (W) zwycii-,żył na Waga ciężka: Pełka (Zryw) otrzymał dwa I drużY'llami „Garbdmi" u „Zwierzynieok'im" 
punkty La:skowsldego (Zryw) pwnkty walkowerem wobec braku przeciwnika. I przyniosło zasłużone zwycięstwo drużynie 

Waga kogucia: Wolf (Zryw) zdobył wa,lko· W walce nadprogramowej Wo.chna (W) po· „Gairbarni" w ~tosunku 4:0 (1 :O). Bramlkli zdo-
we.rem 2 punkty wobec braikiu przeciwni.ka kOłllał na punkty Mikulę (Z·ryw). byli Fory&zewski - 3, Nowak - 1. 
111"1 !I IM1ll•mlH.•I "Iii! 11o11„1:1. I 1l1M l•i1!;11I. I ·I' l i1Mill,lll1 l 11 l:,1. 1F11~1 1 1 " t:'m. lilMl'f',l"lfllll l• .I I l i I ""1rn11111: I · ·~ I I I I I I I 1.1 1 I• I l t lłl:'l '111 'I •li•n:imrl"l<'Fl!il:it:;r:l.IH1:11~mm1~m.1kPl'I H .1.t·l1•l"I· u l'il I I 'Ml·M• I 'M I I.I I lhU 

Dzielnica Bałuty - Karpiński, Star.imiej
ska - Szymczak, Sródmieście - Pietrasiak, 
śródmieście-Prawe - Wojnicki, Sródmieście
Lewe - Siwek, Górna - Torenl, Górna-Pra 
wa - Chuchler, Górna-Lewa - Alpem, Wi· Na ba!iienle lódzhiei I' HCA 
dzew - Linka, Ruda Pabianicka - Cupryn. 

DLA DZIECI PO POLEGŁ VCH PPR-owcach. 
Tow. Kosowski o!laruje zł. 1000 (tysiąc zł) 

dla dzieci po poległych peperowcach. 

Wykłady TUR w św'etl cach 
Dnia 25.I g. 10-ta Zw. Samorządowców Wy 

d~iał Ewidencji Ludności „Po:zątki ruchu ro· 
botniczego" - mgr. Swietlińs~a. Dnia 25.I 
god7. 10-ta Krusze 1 Encler Pabianice - „Za
dania kobiety pcd wzgledem zawodowym, spo 
łecznym . politycznym w chwili 0becnej''. prot 
Jackiewiczowa, Dnia 26-1 godz 18-ta. Związek 
Samorząctc•_y-:ów - „Ustawa emerytalna" 
tow. z„•· ,-w&k; o~. 1 27. 1. aNl3. 13 PZPB 8 
-„Rola k.·1hiety w dawnej Polsce" - mgr, 
świetli[1- f.\ma 27 T god7 13-ta F-ka „Pik· 
sin" - ,. 1 -·miany :~ospodarcze ! kulturalne 
w Polscf· Emopie" (2 wykł. z ·yklu hist.). 
mgr. Br · i Dni,1 '.!8 l cpdz. 12-ta Państw. 
Browar Nr 2 · - „Walka Piastów o dostęp do 
mona' I, :'y~ł cyk In hist l - prot Makar
czu:.:. Dni ~ "BI noclz l8·ta Związek Pracowni 
ków Spó' ~lc-zych · - Wieczór dyskusyjny 
na tema! ' 12:kj ,Sprawy Polakó 1N" - Osmań 
czyl(a D ~ nro''·" " · ~ -. A. K·,r .rnień· 
ska i oro' :-..1akćHCrnk Dnia 28.T qodz. 15,30 
Zwj<{Zel< ' -1ado·11có•1;_ 'Zeh•·rn:e Prac. Sla· 
rosti.vu c; .Boąa'-:tv.·a rrdner,1li1~ w P "'lsce" 
-tow. Pilo.' •k Ryszi'Jrd. Dnia 29.l !L 8-ma 
Wojsk. Tns! Wyct. Magazyn Mundurów ; 
Aprnwi:?.ilC · ;tcsunk1 polsko n rnieckie na 
przestrzen1 dziejów' ob. Janicki. Dnia 29.I g. 
18-ta PZPB Nr 6 - „Zagafli; j i:-nin ml.·~Jt.:e;lo
we" prof. Makarczuk. Dnia 29.I g. 16,45 Swie· 

100 metrów w l nt.10. 7 sekundy 
przepłynął Jera na meczu Katowice -"! Łódź 

D.rugą powużną imprezą w Łodzi. byty wczo 
raj z.a-wody plywacki·e- reprez•enta-cji Katowic 
z reprezenta.cją Łodzi. - Stwier<lzdć trzobd, 
be-nstronnie, że imprez.a ta wypadła pod kali;
dym względem imponująco. Jakikolwiek Łódź 
przegrała i to nawet dość wysoko w ogólnej 

punl{tacji, to jednak wsitydzić się tego nie 
trzeba, bo za nrz-edwn'llka mieliśmy dos1ko•na
łych pływa1ków Śląska, którzy mają już wy· 
robioną markę. 

Zawody spełniły swo1ją rolę p.rojpagaIDdową 
i wychowawczą, Z zawodników łódzki-eh do-·--------··""" ... .,."'~-- . 

brre 6;pisa!l się: Jera, :któ.ry dzis osiągnął :e· 
ko'fd życiowy na 100 m-tr. &tyle.ro dowolnym 
1 min. 10,7 sek. (Wynilk~am tym Je1r.a i.akwa
li-fikował się na 4-te mie.jsce w li1icie ·o;Jólno
polskiej). Bardzo miłą wi~spo.d-mamkę zrobił 
Chojnacki, który ustrunowił nowy rekord okrę
gu w biegu na 100 m. &tyłem grzbietowym, u
zy•slrnjąc -czas 1:22,9. SeI!JSacją zawodów by.to 
pokonanie Jaworskiego z Filmowe.a przez kc
legę klubowego Dobrowol&ldego, który w ble
gu na 200 mt>r. wz)l>5kaJ czas 3: 11,2. 

Mistrzostwa 'kl. A w koszykówce 
To.czące się obeonie rozgirywki o m1s.trzo

stwa w kc<S;zykówce męskiej i żeńskiej nie 

•łHl••·····~··················· tlica „Fe1rum' - „Ru:h robotniczy w okresie 
wiosny !urlów" - mą·. :·;w-;ol "\;\ 1. !)1i<i 29.I. 
g. 18-ta świetlica Koła Dyrekcji ZZK. 
„Jak powstał°' życie na ziemi' - prof. Roma· 
nowski. Dnia 30.I g. 17-ta Zw. Samoriądow
ców Zebranie Delegatów - „Po!:zątki ruchu 
robotniczego w Europie ZachpdnieY' - mgr 
świetlit'lska Dnia 31,I g. 13-ta PZPB Nr 21-
„Pierwszy okres podda11stwa w Europie" (3 wy 
khd l cyk.lu il'~t--•Pr-J·f. Wcyh'.?~t-5":vrr> 1ow
ska Dnia 31 J g 13,30 Fabryka Płoch i N'i:iel
nic - „Rok 184El Wiosna Ludów" mgr Świetliń 
ska. Dnia 31.I g l3·ta vVojsk. Instyt. Nauk. 
Wyda\V.. - „Od PKWN do chwili obecnej" 
- prof. Makarczuk. 

wzbudziły dużego zainteresowania. w kon:ku- ! W ogólnej punktacji z.wyaięstwo oci."1iei>li 
rencji kobiecej Zryw nie pos-'iadci godnego '.k~towiocrnni~ .w stosu~1m 59:29. W s-kokach 
prze-ohvni•ka. TUR znajduje się w słabej for· p1~rwsze m1e3s.ce ~doo".ł. Mairtyn>ka (Ł/. pun
mie1 \/>/ konkurencji męskiej. po ucworzeniu ktow 100, na. drugim mteJSCll =a·lazł S<Ję Gra-
Ligi, poziom jest bardzo niski Rezerwa YMCA bO'W z _T~11 Lovnc .pkt. 90,68. . . . • 
Gpisuje się gorzej, niż TUR IJ_ .WY'lfk1 techmcme przedstaw~a.Ją s-ię nais·,ę-

Oto techniczne wvniJd: puiąco: 

Koszykówka żel1ska: 
Zrvw - HKS 55:1 (25:0) 
ŁKS - TUR 17:3 (11:2) 
Zjednoczone - HKS 16:8 110:6) 
Zryw - TUR 20:0 (wal.kowet) . 

Koszykówka męslca: 
HKS - YMCA II 37:27 (25:20! 
AZS - Zjednoozo11e 34:21 (19:16) 
ŁKS - YMCA II 41:24 (20:10) 
TUR Ił - HKS 36:35 (17:17' 

w biegu na 200 mt.r. Sit. dowolnym pierw-
sze miej&ee zdobył Kałuża w czasie 2 mi:n. 36,5 

,sek. 
! 200 mtr. st. :klasyicmym wygrał Sołtysek w 
czasie 3 min. 5.-6. 

100 mtr. is-tyJem grzbierowy.m - Wąs z Ka. 
towk, 1 mm. 17,5 sek. 

Sztafety 3 razy 100 i 5 rarz:y 50 mtr. wygta.· 
li pływacy z Katowiic. Na zakończenie odby.. 

, 'i:y się za·wotly w pi~kę wo-diną. Wy.gra·lii ~ 
1 w Sl.Q&U•nku 8:5 (4:G}. -
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