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l'l:0111gresman JObMOn, w OD&~ le d • u.rana, ~ł.
wane przez USA - mogą się azybko wyarerpa6 za.propoao•
wał zorsanfz.owanie ekspedycji na plandę URAN. dla IJba•
dania jeJ złóż uranowych.
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naród (hiń.ski
gospodarczego ·

Zwyci~ski

wkracza na tory pokojowego budownictwa
Oświadczenie

Mao Tse-Tunga

złożone

przedstawicielowi Agencji TASS w Moskwie

ODPOWIEDZ: Operacje wojskowe
w Chinach rozwijają się pomyślnie.
Obecnie Partia Komunistyczna i Rząd
Centralny Chińskiej Republiki Ludowej przechodzą na tory pokojowego
.
budownictwa gospodarczego.
PYTANIE: Czy na długo przy1echał
pan do Związku Radz.ieckiego1
ODPOWIEDZ: PrzyJ~Chałem na k.11
ka tygodni. W pewne) mierze pobyt
mój ~ ZSFR zależy c;>d czasu•. w _jak~m
uda się rozstrzygnąc zagadnienia mtercsujace Chińską Republikę Ludo·
.-'ą.
PYTANIE: Czy można wiedzieć, jakie zagadnienia ma pan na myśli?
ODPOWIEDZ: Do zagadnień tyC'h
należą przede wszystkim takie, j.ik
Istniejący układ o przyjaźni i sojuszu
między Chinami i ZSRR, sprawa kredytów radzieckich dla Chińskiej Re)'Ubliki Ludowej, sprawa handlu i unaszymi
między
kładu handlowego
krajami i Inne.
Ponadto zamierzam zwiedzić klika
MOSKWA (PAP) - Agencja Tass olm;gów I miast Związku Radzieckiepodaje wywiad swego korespondentu
z przewodniczącym Centralnego Rzą
du Chhl.skiej Republiki Ludowej Mao Tse-Tungiem.
PYTANIE korespondenta: Jak przed
stawia się obecnie sytuacja w Chlnach l

Władze

go, aby
Idownictwem

z bu- produkcji, zwlększylt wydaJność pragospodarczym I kultural cy 1 wykorzystali całkowlcle obszar
powierzchni wytwórczej.
nym w Państwie Radzieckim,
240 potężnych powietrznych kom*•*
Robotnicy zakładów budowy ma- presorów, 74 koUy parowe t ponad
szyn rolniczych w północnych Chi· 3.000 radiatorów (c~lodnic) wyprodu.
uach oraz robotnicy zakładów budo· kowali robotnicy zakładów budowy
wy maszyn w Mukdenie l fabryki włó maszyn w Mukdenle. W zakładach
kienniczej w Chinach północnych w rozwija się wspaniale wspólz,awodliście do premiera rządu · Chińskiej nictwo pracy, ogarniając coraz 11zerRepubłikl Ludowej - Mao Tse-Tunga sze rzesze robotników. Na długo
donoSZlł o nowych sukcesach produk- przed terminem wykonali roczny plan
produkcji robotnicy zakładów włócyjnych, osiągniętych w 1949 r.
klenniczych, obniżając koszty własne
Robotnicy zakładów· budowy
si:yn obniżyli znacznie koszty własne produkcji o 20 procent.
bliżej zaznajomić się

Stolica prowincji Junnan
ręku chińskich

R~Yl\1

(PAP) - Generalny sekretarz Włoskiej Partii Komunistycznej
- Togliatv pov.TóC'ił w dniu 1 bm.
'l'ogliatti oświadczył
d~ Rzymu.
dziennikarzom, że jest niezwykle za~
dowolony z podróży do ZSRR oraz
z przyjęć, zgotowl'.nych delegacji
włoskiej, zarówno w Moskwie, jak i
w ·warszawie oraz w Pradze.
„Unita" zamieściła noworoczne ży
czenia Togliattiego, przesłane z W ar
szawy do robotników włoskich:
„Z imponujących obchodów- !"u czci
To1Varzysza Stalina - pisze Togliatti - 7.rodził się nowy apel o braterstwo ludów i 1rspółprac~ dla obrony
i utrwalenia pokoju. Oby rok 19;10
1tał się rokiem zwycięskiej walki o
pokój. S11 to najlepsze życzenia, ja.
kie złożyć można wszystkim Wło
chom".

wyniki
akcji walki o pokój

PARYŻ (PAP). ·- Stały Ko~itet
Swiatowego Kongresu Zwolenników
Pokoju ogłosił sprawozdanie z obrad
w Paryżu i Pradze w dniach od 20 do
25 kwietnia 1949 r.
W sprawozdaniu, liczącym 781 stronic 1 bogato ilustrowanym, podany
jest przebieg obrad Sv.riatowego Kon
gresu Zwolenników Pokoju oraz ogło
szone są wszystkie przemówienia
depesze gratulacyjne.

Ułaskawienie
kolaboracjonistów greckich
LONDYN (PAP) - Jak donosi z
Aten Agencja Reutera, król Pa'1·eł
ułaskawił czterech minis trów rządu
greckiego, który sprawował władzę
w czasie okupacji hitlerowskiej. Były minister sprawiedliwo ści I solak'Jglu i trzej inni ministr owie, uła ska
wieni przez .króla, zostali skazani w
1945 roku za współpracę z wrogiem
na kary więzienia od 10 do 15 lat.
Obecnie reszta kary z;ostała daro·

yana.

I

główną przyczyną odmowyu:

W końcu szef Polskiej Misji Woj·
skowej wystosował do zastępcy brytyjskiego gubernatora wojskowego
generała Mac .Leana notę, przytaczając fakty wyraźnie zadające kłam
twierdzeniu władz brytyjskich, ie
„nie ma pomieszcze6 wolnych dla
wystawy" i prosił o zgodę na Jej u-

sprawców zamachu na siedzibą Ambasady Polskiej wParyżu

PARYt (PAP) - Związek b. Więt
niów Oświęcimia skierował do ambasadora R.P. w Paryżu Putramenta,
następujący list:
Zwi„zek
Ambasador.ze!
,.Panie
„
aasz pragnie wyrazić swoje oburzenie z powodu :i:amachu na gmach Ambaudy Polskiej w Paryżu.

demokratycznych

• • •
PARYt (PAP) - Delegacja metalowców departamentu Sekwany wrę
czyła prezydentowi Republiki pre>test przeciwko ll"Yrokom skazuj1gcym
3 byłych uezestmk6w ruchu oporu.
Metalowcy paryscy podkreślaj,, że
11 ,dziowie wojskowi uniewinnili ni&.
dawno hitlerowca, który zamordował
francuskiego p&triotę, pod pretekstem, że hitlerowiec wykonywał rozkaz swych przełożonych. Natomiast
trzej byli partyzanci, którzy również
wykonali wyrok na kolaborancie na
rozkaz swego bezpośredniego przezostali skazani na kary
łożonego wiezienia.
Delegacja domagała si~ natychmiastowego zwolnienia 3 lliesłuszn;e
uwięzionych patriotów.

Potężna

Pozwalamy sobie jednocześnie zło·
żyć narodowi polskiemu oraz Pan11

Nobiście Ra~~psze życzenia z okazji
0

·'
owego
dzielnicy
paryskiej
:Mieszkańcy
Contrescarpe uchwalili następującą

rezolucję:

„Mieszkańcy dzielnicy Contrescarpe
pragną wyrazić swe oburzenie w
zwi'izku z zamachem dokonanym na
Ambasad~ Polską w- Paryżu.
Zebrani protestują przeciwko niedostatecznemu zabezpieczeniu ambasady przez władze francuskie przed
groźbą, jak4 stanowią pewne ugrupowania francuskie i zagraniczne,
uprawiaj.ce prow-okacjt i szpiegostw-o.
.Mieszkańcy Contrescarpe z okazji
Nowego Roku wyrażaj4 rai; jeszcze
swoje głi:bokie przywiązanie do Polski Demokratycznej, której przyjaźń
dla Francji jest nieodzowna.

• I
ChłOPi woscy

Z3',. ffiUJ·ą

ziemiP'ł obszarników

RZYM (PAP) - Walka małorolnych i bezrolnych we Włoszech o
przyznanie im nieuprawianych gruntów, rozszerza się na nowe d zielnice
k~aju: V( Mare;nma, w '-';osl~anii, chło
p1 ZllJęh 3 tysiące ha z1em1. W pro·
wi ncji Lecce, w Apulii, bezrolni i ma
łorolni odnieśli po trzyd.ziestodniowej
11•alce poważny sukces w formie przy.tnania im 25 tysięcy ha ziemi.

(PAP) - W portach, fa.
~rykach i innych zakładach pracy we
Francji z każdym dniem rozo;;zerza
się akcja w obronie pokoju, której
konkretną formą na poszczególnych
odcinkaeh stała się walka przeciw
fabrykacji i transportowi spr~tu Wt>jennego.
Dwudniowy strajk robotników stalowni Montupet w Nanterre zmusił
dyrekcję do ponownego przyjęcia do
pracy zwolnionego uprzednio · sekretarza rady załogowej. Zwolnienie nastąpiło w zwi.tzku z je~o akcj;i prze .'
ciw przesta-..ieni.u Jtrodukeji fabryki
na eele wojellll6o

I

przeładunkach

Robotnicy zakła dów Foune
Rhode w Villeneuve pow zięli jednog łośnie uchwałę, w której domagaj;!
s ię zmniejs zenia budżetu wojennego
i zaprzes tania. wojny w Indochinach.
Unia CGT w La Rochelle przyj ę ła
rezolucję, solidairyzując się z akcją ro
bot ników portowych i szeregu fabryk, którzy odmówili pracy nad fa.
bryka.cją. wzg-lędnie przy przewozach
broni
Podobną decyzj ę

powzi ęli również

marynarze floty handlowej w La Rowobec
zapowiadając opór
chelle,
wszelkich prób ładowania broni w por
ełe La Pallice.
Bojownicy o wolnoś~ i J)Okój w Gre

"

odpowiedzi Marnalek l{qkomnoiki M>yatos""'°' 1141tumifct aepenft

l\fiNISTER OBRONY NARODOWEJ

REPUBLIKI CZECHOStOWACKIEJ
GENERAL ARMII LUDWIK SVOBODA
w imieniu wkmym i wojska Pol!kiego driękuif Panu, Panie Minimse,
• nadelłane i yc:renia noworOC2r1e.
Je&tem głęboko przekonany, le 1950 ;ok pr~c~i sit do ®lsnia sacieAnienia wifrów przyjaźni, lqczqcych Woj!ko Pols~e .s A.nniq C.secho!łt>do dahzeso wzmocnienia

potężnego

frontu pokoju

H

d::iec1.:im na czele.

Zwi•zkiem Ra·

„

Ze su·ej przeto 1tron.y .i)·c.sę Panu, Paniri Ministrse, dalszych Jak nirjlep'k
h
u,·c wyru ·óic w pracy nad umocnieniem 1iły ludowej Armii C:i;echo~awackiej, atojqcrij na atraży zdobyc„y demokratycznych Ludowej Republiki Cn·
h

I

t

k' · k

c os otOOC •1eJ.
ejaliimu.

·

·roc:.qce1 we «.>spóln,m mars.iu s Polskq Ludową _

do Io-

MinisteT Obro-ny Narodo-wej
Konstanty .RokoMowski
Mamałek Polski

między Komitetami Słowiańskimi - Polski i ZSRR

WARSZAWA (PAP) - z okazji
Nowego Roku nastąpiła wymiana depesz gratulacyjnych między Kotrite.tem Słowiańskim ZSRR a Komitetem
Słowiańskim w Polsce.
W depeszy przysłanej przez Komitet Słowiański ZSRR na ręce prezesa Zarządu Gł. Towarzyst.wa Przy.
jaźni Polsko-Radzieckiej, czytamy:
„Komitet Słowiański ZSRR zasyła
serdeczne pozdrowienia dla W as i
Towarzystwa
członk ów
licznych
Przyjaźni Polsko-Radzieckiej z okazji Nowego Roku.
życzymy Wam i Waszym współ-

akcja w obronie pokoju

pracy przy produkcji i

I

Wymiana depesz noworocznych

Robotnicy francuscy odmawiajq kategorycznie
PARYż

Marszałka

•

Rokossowsk1e10

o geoera a STobody

u:acką,

rządzenie.

W odpowiedzi dowódca brytyjskiego sektora Berlina gen. Bourne nade·
słał pismo stwierdzające, że istnieją
jeszcze „dodatkowe przyczyny", z po·
wodu których urządzenie tej wystawy jest ,,niepożądane" w brytyjskim
sektorze Berlina.

Mini.ter Obrony Narod.wej
Republiki CsechoslowackieJ
Ludwik Svoboda
JM. annll

oepesza

klem pomieszczeń w Berlinie".
1•
Polska Misja Wojskowa wyjaśnlla,
że nie żąda dodatkowego przydzifłu
lokalu l te bez trudności znalazła Iojęeła 'n.fi usa<bl• iwrmal~
~
nej umowy. Brytyjska ko111i1ja kontroll nadal trwała przy argumentacji
o braku pomieszczeń, który „jest

e
t PpJa
·
ee
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"
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działaczy

lmponuiące

WARSZAWA
W imieniu tvłamym i wszystkic11 .iolnier-::y Armii Czechosłotwckiej prze1ylam Panu i całemu WojsT.·u Pols1demu :tyczenia z okazji Nowego Roku 19f;O.
W,·rażamy szczere :tyczenia, aby w Nowym Roku jeszcze bardziej pogłębiła
1ię brater!ka współpraca obu naszych lud01vo-demokratycznych armii, 1tm10wiqcych u boku lłaunej Armii Radzieckiej fundammt utrzymania pok.oiu, i obre
nr rnuzych krajów, kroczących na drodze do 1ocjalinnu.
Panu :ra§ O!obiJcie ŻYC%f wiele sdro-wia i powod:rmifl to pracr.

„ "

PARYŻ (PAP) - W Dakarze od- I wodnfozącego demokratycznego zrzeBoigny.
był się wielki wiec z udziałem gene.- szenia afrykańskiego -

ralnego sekretarza demokratycznego
zrzeszenia afrykańskiego, Gabriela
prote.stu
D'Arboussier, na znak
p~zeef'!ko bezprawnemu aresztowamu d:i:1ałaczy demokratycznego zrze.
szenia w- Bassam (Wybrzeże Kości
. .
Słoniowej): .
Jednocze11m~ wyrd?no energ1cz~y
protest przeciwko wmoskom o zn1e&ieniu nietykalności poselskiej prze-

woisk ludowych

uniemożliwiają

BERLIN (PAP). - Polska Misja fuerstend:amm w brytyjskim sektorze
Wojskowa zwróciła się w czerwcu Berlina lokal na urządzenie stałej wy
1949 r. do brytyjskiej komisji kon- stawy, obrazującej życie w Polsce.
troli w Berlinie z zawiadomieniem, że
Brytyjska · komisja kontroli ocim6tormacji Prasowej wiła zgud~· n"&. -zat1vłertlZŁ'n1e W"jn
Polskie "'Bmro
(BIP) w Berlinie wynajęło przy Kur• mu teg~ lokalu, zasłaniając się „bra-----------------------------

Protesty przeciw aresztowaniom
francuskich

:MINISTER OBROJ'.ll'Y NARODOWEJ
MARSZAŁEK POLSIG
KONSTANTY ROKOSSOWSKI

PEKIN (PAP). - Agencja No-, Lin Fen-Chenga wkroczyły na
stoliwych Chin donosi, że wojska lu- przedmieścia Kunmingu dowe pod dowództwem generała cy prowincji chińskiej - Junnan,

brytyjskie

STobody

W A.RSZA.WA. (PA.P). - Minister Obrony Narodowej Maruałek Pol~ki Ko"i
1t1mty Rokossotł.'ski otrzymał depeszę następującej treści:

I

w

generała

do Marszałka Rokossowskiego

wystawy polskiej
w angielskim sektorze Berlina

Palmiro Togliatti

Rzymu

Depesza

I
m•-

urzł\dzenie

wrócił do

•
marzenia
senne

broni

noble skierowali do po słów departamen tu listy z pro śbą , aby interweniowali w parlamencie na r zecz odwołania francuskiego korpus u ekspedy„;·jnego z Indochin, za zakazem bom·
by atomowej oraz przeciw remilita·
ryzacji Niemiec Zachodnich.
Rada Miejska

w Cambrai (Nord)

powzięła je dnomyślnie rez olucję, doaby pr zed.~tawiciel
się,
magając11

Francji w ONZ złożył na najbliższej
sesji tej org·anizacji projekt wyjęcia
sp0<1 prawa broni atomowej. Rada
miejska składa się z 4. komunistów,
2 ludowych republika nów, 7 socjali·
stów, 14 caulliatów i 6 rad7kałów.

pracownikom dalszego powodzenia w I najgorętsze tyczenia z okazji Nowe-.
pracy nad pogłębieniem przyjatni na- go Roku. ·
Wszystkim narodom radzieekim
r~du po~skie~o ze Związki~m Radziec
kim, ktora Jest gwarancJą dalszego życzymy dalszych wspaniałych wyn!roz:voju i _rozkwitu silnej ~ niepodle- .ków w pracy na drodze do komunizmu oraz w dalszej pracy nad wzmocgłeJ Polski demokratyczneJ.
między słowiań
Zasyłamy najserdeczniejsze nowo- nieniem przyja źni
roczne pot drowienia braterskiemu skimi narodami oraz narodami fa.
narodowi llr>lskiemu i życzymy dal- nych państw demokracji ludowej,
szych imkeesów na drodze budowy która to przyjaźń stanowi bastion
wielkiego obozu pokoju i postępu,
podstaw socjalizmu".
Przewodniczący Komitetu Słowiań- ~re~u W? przewodzic~e ,i ld:órym
skiego (- ) A. Gundorow, generał- k1e~UJc genrnln~ myśl W1elk1~go ChoGenerallssimu!a
pokoJu,
rązego
lejtenant.
Stalina.
Odpowjedzialny sekretarz Komite·
Niech żyje niezłomna przyjaźń
tu Słowiańskiego (-) W. Moczałow
polsko-radziecka!
pułkownik gwardii.
Niech żyją narody radzieckie%
Depesza Komitetu SłowiańskicgJ
Niech żyje Wielki Stalin!
w Polsce brzmi:
Przewodniczący Komitetu Słowtd.
,,Komit et Słowiański ZSRR
Gen. A. Gundorow i płk. W. Mo- skiego w Polsce (- ) Wacław Barei·
Kowski.
'
czałow.
Sekretar z generalny: (-) Stani·
Komitet Słowiański w Polsce przesy:~ }Vam na~.~zc.~~r.~,~'.: gratulacje i sław Trojanowski.
' " · llltilllłmilal1•• Ai~IUllGUlllOillllł~I• ~

ur..

l illllolll '' '' ""''"ll•!ilMt;;JoillMUUll!.

Zllliany personalne
w Ministerstwie

Obrony Narodowej

WARSZAWA (PAP) - Z dniem
1 stycznia 1950 r. zostały połączone
funkcje I wiceminis tra Qbr ony Narodowej i szefa Głównego •zarządu Politycznego WP.
Dotychczaso\vy Hcf Głównego Zarządu Pol. WP, gen . bryg . Mieczysław
Wągrowski, został przeniesiony do
r ezerwy i przes7.edł do pracy l>Olitycz
nej ))OZ& wojakiem.

Minister Obrony Narodowej w iwo
im rozkazie wyraził gen. bryg. Mieczysławowi Wągrowskiemu podzięko
wanie za dotychczasową, sumienn11
pracę na stanowisku szefa Głównego
Zarządu P olitycznego WP.
Funkcje s zefa Głównego Zan:,du
Politycznego WP objął wiceminimer
Obrony Narodowet een. bn>I'. Ed..
W&rd Ochab.
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buduje socjalizm

{Artykuł tow. Anny Pauker w moskiewskiej „Prawdzie")

Z okazji II irooznicy proklaimowarn.ia Rumuńsktiej Reipubliki
Ludowej dzienn:iik „Rrawda" zamieścił a1Dtykuł sekretairza KC
Rumuńskiej Parttld Robotniczej tow. Anny Pauker, który w &tre·
srz:czemu podajemy:
Armia Radziecka - stwierdza na ga się z pomyślnyirn WYk<maniem
iwstępie Anna Paiuker - wyzwoliła rocznego planu gos.pod~czego. Znadodaije Anna PauRumunię z kajdan imperializmu i do mienne jest pomogła rumuńskim masoon pracu- ker - że 1POdc:zas, gdy w ciągu 11
Jącym pokierowaó własnymi losami lat od 1927 do 1938 roku pnz.emysł
oraz uniemożliwiła przygotowyWa- rumuński wzrósł zaledwie o 50 proc.
anglo • to w bież. roku wzrósł on o przeną przez imperialistów
ameryka.ńskich oraz reakcję rumuń szło 40 proc., przy crzyni produkcja
hutnictwa zwiększyła się o 54 proc.,
ską - interwencję.
W ciągu minionych l&ł klasa. ro- a produkcja tk.amrln bawełnianych i
Ru- wełn:i'allych o 52 proc.
IHńnicza pod przywództwem
Rumuńska ReiPubl:Lka Lud.Olwa po
~u~kiej Partii Ro~otni!JZeJ wzmoe
nila 1. skupąa, wokół siebit; masy SWLycić się może 2d1JaO'Mlymi os1ą
pra~ąee miast i wsi. l!StróJ dem?- gntięciami na polu budownictwa soikracJ1. ludowej skutecz.n:ie 'W)'Koinu3e ejallstyOZ111ego na wsi, gdzie pofll?kclJe ~yktaitury .11>roletarl.aru, dła- wstało już pderwszyoh 58 gospoWl~c opor wyzyskiiwacrz:y l O!rgani- dairstw zespołowych i gdzie c:LzieZUJąC budownfotwo ~w socja- siątJkii tysięcy pnroujących obłQPów
lf:zanu. W uporczyweJ wa.loe unie- ·wyiraża życzenie utwwzema ru>~odliwiono spiski_ burluau.Ji Pl11:• wych zespołowyoh gospodairstw wyWłcowych soojallstow ł monarchii twórreyoh
.
:
burżuazyjno - obszarniczej, znajduy.'skazu.Jąc na WJ~lkl. entuzjazm,
Jąooj się w służbie wywiiadu a.merynacjonalbiacjł kt~ry ogaimął rumuńsik1e .mas! praDi;ięki
ka.ńsklego.
pl'7Jelllysłu, transportu, banków, to- CUJące we ~łza.wodnictw1e ku
wairzys11w ubezplieczenilowych itd., C'1ld '70 roczrucy urodzin J6'Lefa Stanowe paf1stwo mas pracujących m- Itna, Anna Pauker stwierdza:
„Masy ~raicuJl\00 naa.ego kraju
dało decydują<iy cios władzy gospol zdają sobie sprawę, ze ani jeden z
rumuńskiej
dvCYLej burżua.zjl
na polu
osiągniętych
prrek&ZtafoiJo podstawowe środki sukcesów,
produkcji przemysłowej we włas- umocnienia. naszej nieza.le:in->ści naWe własność l'Od«JWej, na drodze budownictwa SO
ność Soccralistyczną,
cJaihm.u, byłby nie do pomyślenia
mas prac.ujących.
Anna Pauke:r wskaeuje następnie, b~ stałej pomocy Zwią2lku Radzieciż druga roczn:ica proklamowania kiego.
Na&a Parttla wyjaśniła masom
Rumuńskiej Republiki Ludowej zb:ie

Wskarz.ując, iż z dniem 1 styo1Jllia
socjalizm w naszym kraju mor.ina je 1950 r. wchodai w życie drugi rok
dynie we współpracy ze wszystkimi pańSltwowego planu gQs;Podarczego,
kraia.mi budują<iymi socjalizm i który będzie ?JM"azem wstępem do
tylko dzięki i>omooy ł poparciu planu 5-letniego Rumuńskiej Re,puJedynie bliki Ludowej, auto.rka konkluduje:
~lego.
Związku
Przyszłość nalerly do nas. Kito paustrój demokracji ludow~i umożlłwia bratnią wsp6łpracę wszystkich trzy z nadZieją i wiarą w p.rzyna.rodowoścl w Rummłskiej Republi szłość, ten kocha i broni pokoju.
Kto kocha przyszłość i pokój, ten
ce Ludowej".
Masy pracują<ie naszego kraju - kocha również Zwiipek Radzieckf i
pisze następnie Anna Pauker - skupia się wokół niego, ponieważ
nienawiścią do I ZSRR stoi na czele walki narodów
są
pneniknięte
wstrętnej faszystowskie.t kliki Tito, o pókój, o niepodległość, bronląc
która z obozu sooja.lizmu przekoczo- wspólnego, szczęśliwego Jutra lud.zI
kości!
wała do ob.ozu imperialistycznego.
pracującym, że pomyślnie budować

I

świat pracy witał radośnie
Nowy Rok • początek 6 letniego Planu

Polski

I

Uroczyście obchodzili dzień 31 grudnia górnicy kopalń Gliwickiego
Zjednocz. Przemysłu Węglowego na
zorganizowanej
zabawie
wfolkiej
r.n.cz CZPW. Górnicy kopalni Za.hr2'e-Zachód • „Knurów" .nieli p~aw
dz'wy powód do radości i dumy zrealizownli bowiem w rannych godzinach 31 grudnia zobowiązania podąsk
W esołe zabawy i wieczornice w j~te dla uczczenif!. 70 rocznicy uroświetlicach śląskich kopalń, hut, fa- dzin Generalissimusa Stalina.
bryk i innych zakładów przemysło
wych poprzedziły krótkie zebrania,
Olsztyńskie
na których robotnicy podsumowali
organizo·.vanych
imprezach
W
swe dotychczasowe osiągnięcia.
przez poszczególne zakłady pracy
w wojew. olsztyńskim wzięły udział
delegacje chłopów ze wsi, nad którymi roztoczyli opiekę i·obotnicy. żoł
nierze WP otrzymali liczne paczki
od TPż.

W dniu Nowego Roku odbyły się
w stolicy liczne zabawy choinkowe,
staraniem Towarzystwa
urządzone
Przyjaciół Dzieci oraz innych 01·ganizacji i stowarzyszeń. Tradycyjne
zabawy noworoczne urozmaicili swymi występami artyści stołeczni.

sł

Zao~irzenie si~. sprzecznojei
anglo•a1nerykań~kieh
H'

Zachodniej Europie
z jej imperium, i odetną An·
Itanią- 1 pod
ekonomicznym

Prasa amerykańska pisze często o
..familijnych" stosunkach, które łączą rzekomo Stany Zjednoczone i
Angiię. Jakkolwiek koła rządzące
Ameryki stale obiecują Wielkiej Bry
tanii wszelkiego rodzaju pomoc i poparcie, w rzeczywistości monopoliści
USA prowadzą ofensywę przeciwko
pozycjom osłabionego kapitalizmu
angielskiego i dążą do całkowitego
podporządkowania sobie zarówno sa.
meJ Anglii, jak i jej kolonU. W Za·
chodnlej Europie( na Blłsklm 1. Dale·
kim Wsd1od.zie, w Ameryce Łachi·
~"'-tkleJ l w Afryce zaostrzajit się sprze··
' c:zności między kapitałem amerykań-

skim i angif:lskim, między dolarem t
funtem.
Im trudniejsze fest położenie lmpe-

riali~tów, tyn~. ostr~ejsze są kłótnie w
ob«?z1e reakc11: ka!'dy stara się popra
wl.~ swoją sy1~1aqę ko~z~em „par_tne·

ra · SzczE>go!me wyraznte wldac to
na przykładzie Zachodniej Europy.
Sldwetny „plan Marshalla", który

ame,„ykańska przerlsławiała

glię

względem

przedstawiciele czterech rządów roz-

ważyll angielską propozycję, dotyczą

od kontynentu zachódnio-europej- cą. nawiązania „ściślejszych wzajemnych stosunków gospodarczych" mię
skiego.
Jako przeciwwagę „Fritaluxu" An- dzy Anglią i krajami skandynawski·
usiłuje zorganizować anglo· mi i że pertraktacje w tej sprawie
glia
skandynawskie ugrupowanie gospo- prowadzone będą nadal.
Należy przypomnieć, że kraje skan
darcze, które otrzymało .iuż nazwę
,,Junlskan". W skład „Juniskanu" dynawskie należały swego czasu do
wejść mają: Anglia, Szwecja, Norwe- bloku szterlingowego. Dziś, wykorzygia i Dania. Chociaż „Juniskan", po- stując swoje więzy gospodarcze z tydobnie jak i „F.ritalux", tworzony jest mi łrajamł Anglia stara się wciąg
w ·ramach znajdującej się pod kon- nąć je ponownie do strefy szterlintrolą amerykańską „Organizacji p· gowej i uD),ocntć ~tym s.amym ~~ni
rnpejsk.iej ·Współprac}' ' Gospo~· zachwianą pozyc)•; funta.
Zaostrzająca się rozbieżność intecze]', koła r\l:ądzące USA przypcszczają, że Anglia pragnęłaby na<lać resów Anqlii i St:mów Zjednoczonych
ugrupowaniu anglo-skandynawskiemu całkowicie obala stworzoną przez imperialislów legendę 0 „jeduości kra·
kierunek antyamerykański.
W driiu 15 grndnia odbyła się jów anglosa~kl<:h". Wbrew wszelkim
w Sztokholmie konferencja przedsta- za1>ewuleniom propagandy amerykań
wicieli Anglii i krajów skandynaw- skiej obserwujemy dalsze pogłębia·
skirb. Po konferencji ogloszono ko· nil" się przeciwieństw w obozie impemunikat, w którym oświadczono, że rialisłycznym.
-----------------:----------------

-

Spoleczen·stwo

„Taniec Forrestala" - uprawiany przez mmistrów USA

Śląska

przodui·e

rzędach i instytucjach wojew. szczecińskiego odb.vły się liczne imprezy

i zabawy noworoczne.
SzczPg6lnym powodzeniem cieszyła ~ię zabawa zorganizowana przez
ORZZ dla przodowników pracy, racjonaHzatorów i nowatorów zatrudnionych w porcie szczecińskim. W wielu
gminach i powiatach woj. szczeciń
skieg-o, w PGR odbyły się zabawy
dla dzieci i wieczornice przy choinee.

Kieleckie
W Kielcach i woj. kieleckim, odbyły się w za.kładach pracy i świet
licach liczne zabawy sylwestrowe.
W wielu za.kładach pracy i urzędach
zorganizowano w tym dniu zabawy
dla dzieci.

Nowy Rok na licznyc.h zabawach hl·
dowych i imprezach artystycznych.
W stoczni gdańskiej, po krótkiej czę
ści oficjalnej, odbyła się część artystyczna w wykonaniu miejscowego
zespołu świetlicowego, po czym nastąpiła nowol'oczna zabawa.
W Gdyni na pokładzie tralll!atlantykn „Batory" ui·ządzono zabawę dla
pełni<icych tego dnia sh1żbę maryna.l'ZY i ich rodzin. W Sopocie w Grand
Hotelu odbyła !lię zabawa dla przodowników pracy. Oprócz tych zabaw
w nor sylweRfrową na \Vyrzeżu odbyło ~ię ponad 250 zabnw ludowych,
na terenie zaś całego Wybrzeża ponad 1000.

Lubelskie
Nowy Rok w Lublinie upłynął potl
znakiem licznych zabaw. Poza zabilwa.mi zorganizowanymi dla szerokich
rzesz społeczeństwa w Tow. Muz.,
PDT, lokalach gastronomicznych i
spółdzielczych, wiele zakładów pracy i instytucji urządziło dla swych
pracowników zabawy w &wietlicach

Poznańskie
W świetlicach wielu fabryk i zaodbyły
kładów pracy w Poznaniu
si\'. dla załóg fabrycznych ~ ich rodzm, wesołe zabawy z udziałem zeZabawy. nospołow artystycz~ych.
woroczne urozmaicone występami ar- zakładowych.
tystycz~~'llli Z?rganizowały r?wnież W pięciu placówkach prowadzod ł
· ·
L
„ D
·
wszystk1e ogmwa ZMP. Wzięła w
udi:iał także młodzież wieJ'ska. n_Ych przez .!P. w ubhme 0 by Y
n'ch
1
się z okaz.11 • owego R.oku :;a.ba"'-y
Szczecińskie
dla dzieci. Zabawy urozmaicone wyWybrzeże
stępami młodych artyi;tów, zgroma.:
W świetlicach fabrycznych i wiejskich, szkołach, don1ach kultury, uSpołeczęństwo Wyb1,zeża powitało dziły ponad 2600 dzieci robotniczyeh.

Rzeszowskie

Liczne zabawy odbyły sia w rz&szowskich za.kładach pracy: Najbardziej okazale wypadły imprezy taneczne urządzone przez Ligę Kobiet
w Rzeszowie, Robotniczy Klub Sportowy „Stal" i Zw. Zaw. Pracowników
Pocztowych. Wesolo ba,viono się rów
niei w całym powiecie.
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_p.rawdziwe przyczyny
ataków Mocha

polakożerczych
Omawiając

~prawę

stosunków , neau" aby wielu z nieb ekspulso-1 ne jest to. ze wykrycie przez pe)..
~kie władze bezpieczeństwa szajki
polsko - francuskich, amerYkat'lski war„ ."
P. White przyznaje. że winę za szpiegowskte.i dało upragniony prew ·Pa1·yżu
wydawany
dziennik
,.New York Hernld Tl'ibune" w ar- pogorszenie stosunków polsko-fran- tekst do rozp~tania 11rzy1tot-0wanei
tyknle Stephen White·a bezeere- cuskil·h ponosi wyłącznie r7ąd tran w ukryciu hecy antypolskieł.
P. White śhviC'rdza wyraźnie, że
monialnie wykłada karty na siół. cnski. przy:maje„ że rząd francuski
P. White .nie liczy si~ zupe!nie 7: przygotowywał prowokacje anty- .,gdyby Andre Simon Robineau zoa~gumcn.tac1ą rzą~u ~rancusk1eg~ 1 riolskie juź od dłuższc1~0 czasu. P.
111~ zwaza na ~o, ze .Je_go w:v1iow1e- White nie :zaprzecia, 7.e francusry stflł are::zt;iwany na h'lnisku nie w
d~1 .P~ują szyki 11olako1~rcy ~lorl~o· dnilomaci w Polsce prowadiili dzia Folsrc lecz w innym kra.iu, całn
d:vwersY.iną i sprawa sko1'tczyłaby się na wymia'IH l. J~go kom11anom; u1awma mia- J Ialnośó szpiegowską,
now1c1e. że rzącl fram:nski o.<l dłuż- ~1.bnta7.owa.
nie not i na. tąpiłb.> póżniej spo- .
szego czasu czekał na akanę. aby
pisze \Vhite - ze kóJ".
„>\i~:te byc cloprowadzić do zaostrzenia slosun·
naro ·
międ1y
Więzy' przyjaźni
ków polsko - francuskich do zasto- tstotme była w Polsce zorganizowasowania repres,ji wobec p;z:nvódców na sza.j~a szpiegow:._ka i że kiJl;u dem fran('uskim i pol~kim są jed·
Polonii francuskiej i w~·siedlt>nia Francuzow padlo ~frn.rą ryzyka ~e nak silniejsze ni ż to się wydaje
ich z Francji.
1 go za w od u. Ale Je'lt to rzt'cz me- władzom francuskim i kb mocodaw
com im11erialistycznym. I przyjaźń
istotna''.
„ Wobec tego - pisze White
w oi.tatcc:1.nym raehunku Dl~ p. White i oczywifr,ie dla re- ta rząd trancusk.i z zadowoleniem sko„afery Robi- akcyJnego rządu francusk,ego i'ltot- zwycięży.
rzystał z pretekstu

I

'ja·
prasa
uniwersalny lek na wszystkie
ko
choroby kapitalizmu, zakończył się
db U d OWY S to1·1CY
' ·
f•
krachem. Sumy asygnowane na plan
W 0 1arDOSCI na rzecz O
Marshalla już zostały zmniejszone, a
KATOWICE (PAP) - Podjęte w łach wszelkiego typu 230 nowych Ko
w bie-lącym roku mają byc jeszcze
lipcu ub. roku na I Kongresie Odbu- mitetów Odbudowy Stolic)'. Zalogi
bardziej obcięte.
"' Stanach Zjednoczonych narasta dowy Warszawy zobowiązanie złoże- prawie wszystkich zakladów pracy
kryzys nadprodukcji. Mimo, iż kapi· nia na SFOS sumy 400 milionów zł, na terenie woj. śląskiego podjęły U·
taliści-eksporlerzy otrzymują ogromne subsydia, przewidziane „planem robotnicze społeczeństwo śląska zre- chwały systematycznego opodatkowa
Marshalla", wywóz USA katas&J-ofal- alizowało w r. 1949 z nadwyżką prze- nia ~ię na fundu~z odbudowy Warszawy.
szło 1, 0 miln, zł.
nie spada.
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••„••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••· ......................„ ...........„„....•„.....„ ....„ ............„„•••••••••••••••.........
W tych warunkach Stany Zjedno„
W porównaniu z 1948 r., w htórym
czone wzmagają ekspansję gospodarczą do krajów Zachodniej Europy, wpływy na odbudowę Warsza' ty byże kosztem tych ły o około 60 proc. wyż~ze, niż w rospodziewając się,
krajów poprawią swoją sytuację. Ad ku 1947, wzrost ofiarności społeczeń·
ministrator „planu Marshalla", Hoff·
man, zażądał w formie ultymatywnej, stwa śląskiego wyraża się w r. ubiegaby kraje zmarsballizowane rozbiły łym kwotą ok. 213 miJn_ żł. Przy tym
Odbudowy Stolisię na grupy wewnątrz których mają podczas „Miesiąca
nicy. Korzystnie jest przenieff
Artykuł mrneJszy jest IV
bardziej sprzyjają.ce cy'' przeciętna wysokość składek mie
być stwonone
z cyklu artykułów, :JOświę
produkcję niektórych roślin '-'VY
warunki· dla penetracji amerykań. sięcznych na terenie woj. śląskiego
magających dużo wllgoci i azotu
conych omówieniu teorii
skicb towarów l kapitału . Plan ten podniosła. się z 31 miln. zł w poprzed
wielkiego uczonego radzie
z pól ornych na łąki .Do takich
nabiera szczególnego znaczenia, jeśli nich miesi11.ceeh do 71 miln. zł.
okiego, W. R. Wiliamsa.
upraw należą warzywa, okopoIdzie o Anglię - Amerykanie zamieW Il pól'l'oczu 1949 r. ilość Komiwe, pastewne, koński ząb, kono
rzają. bowiem izolować Anglię od kra
tetów Odbudowy Stolicy przy zakła
„zbocza", które w pierwszej po- .
Już po patu latach gleba pod
pie i wiele li 1mych. W ten spoDotychczas stosowany w roljów zachodnio-europejskiclt i podwado
łowie roku mają pod do$tatkiem
trawami wieloletnimi jest nasób pola orne zostałyby odciążo
nictwie system płodo21mienny
liyć jej wpływy na rynku światowym: dach pracy wzrosła dwukrotnie wilgoci, przeznaczyć na wła;·:'.
wskroś przerośnięta korzonkami
pow:;tal w ubiegłym stuleciu w
ne z najbardziej „żarłocznych
w Za- liczby 200. Od nowego roku szkolneAmerykańscy gauleiterzy
we pola orne. zwłaszcza ;)·)d
traw, które zwolna zamieniają
Anglii pod wpływem konieczne
i v..')'cieńczających je upraw.
chodniej Europie zajęli si~ przede go młod?<ież zorganizowała przy szko
zboża, które dojrzewają v: pos ię w próchnicę. W ten sposób
do upraw ro~! i n
ści '\\'łączen ia
System. Wiliantsa włącrie. zawszystkim organizacją grupy „Fritai
doskonalą
uzy„kuje
głeba
łowie lata. a więc pó:i:niejsza su
przemysłowych oraz pa~tewnych
tem wszystl<ie grunty łąkowe
lux", obejmującej Francję, Włochy I
trwałą strukturę gruzełkowatą.
sza już im nie szkod7.1.
W systemie tym na polach ordo uprawy ornej. Dzięki orce
kraje Benelul(u, przy czym p. Hoff·
Na tych własnościach traw
nych opiera się caly ciężar progleba pod łąkę jest 11>rzewietrzaman podkreślił ze szczególnym nar.iNa terenach najnii.szych. a
swój
Wiliams
oparł
wieloletnich
pastwil
łąki
zaś
rolnej,
dukcji
na a próchnica ulega rozkłado
skiem, że Anglia nie powinna wejść
więc wilgotnych. w;;kutek działąkowo-po
płodozmian
.
słynny
sk.a są tylko u:i:ytkami pomocni„New York Tiwi na pokarm dla upraw pol.l\' skład tej grupy.
UJ PSS
łalności bakteri i anaerobowych
polach
lowy. Zalecił on, aby na
c.zynu. Zjaw'iskiem powszechwycb.
mes" i inne gazety amerykańskie unastępuje duże na~romadzcxe
ornych włączyć do płodozmia
nie towarzyszącym stosowaniu
podburzyć kraje „Fritaluxu··
siłują
Wrocławiu
próchnicy. Jednocześnie na n:Williams, jako warunek wpl'O
nu wysiew traw wieloletnich
tego systemu je~t stała degrada
prz.eciwko Anglii oświadczając, że
sk:ch terenach próchnica ~ro
wadzenia na łakach okresów po
dyrekNa
(PAP)
WROCŁAW
[p<>Zosta
ii
konicz~'Tiaml
11..
łącznie
pranakładów
mimo
gleby,
cja
konkurentem
jest
Brytania
'\\'lelka
madzi się w nadmiarze bez 7alowych, stawia zmeliorowanie
polu
mieszank~ na
wić taką
cy i środków - spadek uro'Jzaj
kontyuentalnych państw zachodnia- tora działu produkcji Powszechnej
dqej korzyści. T<; wadę systeich, t<> jest uregulowanie :ich
lata.
3
2
przez
przynajmniej
gleby.
naści
europejskich i że „Fritalux" winien Spółdzielni Spożywców we Wrocła
mu płodozmiennego postanow:I
stosunków wodnych. Okres pole
Koniczyny wyciągają :z. gleby,
W. R. Wiliams poddał szczeWiliams w swoim s.vstemie rolwego użytkowania łąk wł:nien
b~dzie prowad:zić politvkę biegunowo wiu został o~tatnio 'vy~uni~ty tow.
są
kh
korzenie
dlatego
i
wapno
przyczyny
badaniom
gółowym
prz('ciwną polityce Anglii.
trwać ·według Wd.l<iamsa 3 do 4
nictwa usunąć.
Próchniskładnik.
ten
w
bogate
w
Osiągnięte
degradacji.
tej
Od 29 listopada do 9 grudnia Tadeusz Puderewski, zatrudniony w
lat, po czym powinno się poca z ich szczątków 1..a ila wapJuż dawniej botanicy i rolni~asie tych badań wyniki stały
odbywała się w Paryżu konferencj:l tej instytucji dotycl1czas jako szofer
nownie wrócić do uprawy traw
nem próchnicę ze szczątków
cy spostrzegli. że trawy wielosię dla Wiliamsa punktem wyj• ekspertów francuskich, włoskich, bel w dziale transportu.
łąkowych na okres 6 do 7 lat.
ponieważ
A
wieloletnich.
traw
luźno tzw.
zwłaszcza
letnie,
ścia dla opracowania no\Yego sy
Tow. Puderewski od~macza się wygijskich, holenderskich i htksemburW systemie Wiliamsa zatem
próchn;ca r.aw:ierająca pe'\vne ikępkowe, jak tymotka, owsik i
stemu uprawy gleby.
skich. Według wiadomo8ci, któte
mamy dwa płodozmiany: pololości \\'apna je.,;t dobrym lepiszinne, przyczyniają się do z·.v:ę
Wiliam: w swoim systemie
przedostały się do prasy, projektuje bitnymi zdolnościami organizacyjnywy i łąkowy. A każdy z nioh
czem dla ~ruzełek gleby. oba
kszenia ilości próchnicy w glerozrozma grunty wedlug ich
slę stopniowe zniesienie systemu li- mi.
d'Lieli się cmowu na dwa okresy
dopełniają
''Tięc rodzaje roślin
bie. Pochodzi to stąd, i.e trawy
przydatności na poszczególne u
Na stanowisku dyrektora produktencji e}tsportowych i importowych 1
- ok1·es uprawy roślin jedno·
się .. Po ich zaor;miu gleba kilka
wieloletn :e posiadają roz(.,gi
żytki. żaden obszar eicmi nigdy
wprowadzenle międ7.y pięcioma kraroc1Znycb i okres upra.wy mies29
lat ma zapewn ioną dobq i trwa
podziemne, które zimują i wionie jest zupt'łnie równy. Zawsze
jami „Fritaluxu" przy operacjach han cji cieszy się duża popularnością
nek wieloletnich lwniczyn z tn
co
mnó~t wo pę
łą struł·tur~ gnrzelkowatą,
_.; ną wypus zczają
można odróinić w nim „WYŻ".i
dłowych i finansowych częściowego wśród załogi pracowników i v.rykazuwami.
jest niezbędnym warunkiem sU!
dów nadziemnych. Łodyga t::ika
nę·', „zbocza" i „dolinę'. choćby
obrotu walutowego. Prócz tego za· je dużą inicjatywę .
lej urodzajności.
po wydaniu w lecie nasienia n'.!)
Systen, Wiliamsa usuwa rlów
ró;'.nice pozioni'6w były niewielmierza się utworzyć specjalny funwydz.iała
kierownika
Zastępcą
Ziemie niżej położone, łąko
ginie, jak u traw jednorocznych.
uą wa.clę stoso.wanego dotychkie„ W go·.podarstwie należy
dusz, "którym dysponować będzie bez·
czas systemu płodozmiennego,
we, dzięki trawom wieloletnim
lecz żyje nadal aż do mrozów.
wszystkie ,.wyżyny", jako najamerykańska administra- transportu we wrocławskiej PSS zopośrednio
i swej wilgot.no-'ci, nają, jak pi
W zimnej porze roku s.zozątki lo
niedobór próchnicy w roli i Jesuchsze, pmeznaczy'ć pod t.alecja 0 planu Marshalla". Tworząc; pod stał mianowany :r6wnież szofer, ob.
saliśrny wyżej, tendencję nagro
dnocześnie mobilizuje Jet zapa.
dyg :i komonków nie mogą się
sienle lub sady owooowe, „doswoim kierownictwem l bez udziału Witko.wski, który odznaczył się dU..
madrz.ania próchnicy. Plnny Siasy, które leżały dotyehoz.u be.rozkładać i ruerouoż.ona materia
liny", crzyJi tereny aajnirższe j
'.Anglii ten blok gospodarczy, koła
żym talentem organizaeyijnym i po..
na ir; 1aktch gruntów nie wyrz.y.
organiO'Lna Jlagromadza S!ie w
najw.llgotniejsze pr.zeznaczyć na
~io na ł'1'aa..
rządzące USA IiC'Zą., że przejmą han'1kudą naleiYc:i.e zapasów ~
lakd. zaś tereny p:r.zejściowe ,.,..
•
&}ebi&.
aa,
"tel krałów ..Frltiiluxu" & Wielka Bl'l'.• ~ościa. • w:u>m:wnietńu pracy.
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Przewrót w wiedzy i nauce rolniczej (IV)
·Olbrzymie

osiągnięcia

agrobiologii radzieckiej

I Płodozmian

Wiliamsa

I

0

Robotn my-dyrektorami
we

li' H'g§taUJa Gazetek Sciennqch

godnylll hołdem dla Wielkiego Wodza

kapitału

,,Lokata••

IV Wystawa Ga~etek ściennych
Wpada, proszę WIUI, trezomj tlo mnie mój przyjooiel, Fredsio, i m;r. Jest ich 4, bo urządzone bystała się równiez tematem wielu li·
niezmiernie markotny - powiada: pożycz, bracie, forsy, bo leżę„.
ły 4 WystaWY Gazetek śeielll"
irtów od naszych korespondentów.
nych, a każdy album - to księ
,,Leży.~z"? - :::d:::iwilem się. - T<ik b"llybko, w dwa dni po pensji? Ho,
„Należy zobaczyć tę wystawę ga pamilłtkowa wystawy.
pisze korespondent, tow. H. Bogu· ho, toś się nieźle wysz11slał na Sylwestra!
sławski z Łódzkiej Fabryki Maszyn
- W cale się nie szastałem na Sylwestra - odparł Fredzio ponury jak
Zwiedzający wpisywali tu swe uJedwabniczych - bo stanowi ona jewagi. Zamieszcimli je ludzie o róż
noc w okolicach kola podbiegunowego. - Cała, psiakość, Łódź batt;la
jedno źródło uzupełnienia wis.nypi wykształceniu, pracujący na róż
'"'~· ~ szeze
li'"".:'~
~= ...l~
się wesoło jak ni.gdy, a ja 11fo - mies;lronie do porządku doJ>rl>WOdralem.
domości o życiu Towarzysza. Stalina
„-:::::::,~ 'lć::i:t.:_"
~·
...:;_z:;__ , ,
--.::.:;-:=
nych stanowiskach. Obok wyrobione- Krad:.ież? Po~r? - zapytałem 1>rz~trwwny.
Przy~
Wielki
ud.-;ielił
jakiej
pomocy,
i
*._~~
['1:E~
go charakteru pisma. znajdujemy zda
- Co innego - rzekł Fred:iio. - Jak ci witidomo, jestem lrowalerem
jaciel naszemu państwu w najbar~~J. :::".=:,.
·· _JE w.l~~M
nia, wYPisane niepeWJllł, nieWPrawną
dziej krytycznym okresie odbudo•
~~ t!l;,_
~.:::
i§.. ~~ :=:-~:i gospodarstwo prowaazi mi ciocia Genia. Toteż, kied)• w piątek udało
r~klł robotnika, a czasem i chłopa,
wy"
~
-„-.-;:
\'t„ ti..:
-...'!:!.:~
~~-.„ •
,_...
=..::.--„•• ~'E..
„„
1w.';r!":"'.O. ~.......
mi się z1ii1ikasou:a.ć for.fi}, przychodzę do domu i powiadam: oto pieniqźld,
Obok działacza partyjnego do albuTow. Stopczyk, korespondent fa.~.-....-,;; cz.-... u..
.i.' ~:;::,... ~~.....
anu wnosił swe spostrzeżenia uczeń
proszę cioci, niech tam ciocia Jmpi to i owo 11a Sylweatra i Nowy lłok,
bryczny z Zjednoczonych Zakład~w
tltt:.:..:::S: ~~1:E
o;r;.'ife:-5. ~=-= ·--.~ze szkoły, obok studenta UŁ - tkacz
0
reszta - do szu.fladr, bo to mmieta na cał,y miesiąc. Ciocia forsę poda
Kapeluszniczych nadesłał do Redalt='1.....,5- _„7$..:=: :i...r~
~ ~:,$::"'.i: ka z ,,Bawełnianej Piątki".
jęła, r•ekla: d>Zięklłję i ...oc/1, aż mnie cholera trzęsie, co za durn(t baba,„
„każpisze:
którym
w
list,
naszej
cji
.
~""\:'""'"~
~"=ź
~~~~~.ac.i!
Różni Sił więc autorowie niezliczo- A co się właAciwie stało? - zapytałem z niepokojem,
tobll'tpartyjny
~7..:.7~ ~ dy partyjniak, każdy
~~
~T~-:.
~c:'.'
nych wypowiedzi w księgach pamiąt
t
, tę
b .
„. '"'%1::C:.................
_ .... _ 5"-5
~ ?'=""..C
wys awę,
warzysz wimen o eJrzec
- On si-ę pyta - mru1.:nql s goryc:14 prsyjaciel. - Przychodzę de
=~e
kowycl1, l'Óżna bywa treść tych zapisbędaca wynikiem ogromnej prscy ko~:;! ~~ ~--- ~~..:t ·-:_~
chałupy po pracy w sobotę iylwestrowq, a tu w mieszlroniu, widzę, coś
ków. Jedni oceniali mstawę jako caredakcyjnych,
legiÓw
„ ....: •...::r..- ~~ =-~-r.== ~~$: -~~ ~
d. błpracy, w której
'
łość, inni omawiali p()szczególne ga~·--- ~
nie bardzo: w przedpokoi1t stofa grabie i tuidły, dalej konewka oiroo•
...... ______
myslą. przewo mą y y nasze :1C?.;U·
~ę ?~ ,.::;'ti:...:.=~ ~-··· •~ -==-· ~
zetki. Jedni zwracali uwagę na treść,
1w biurku leży kil~ dyskretnych 11aczrń 1ti.)'tkou'QJl.)'ch pr=ede msz)"at·
11icza,
Solenizanta".
Wielkiego
rlla
cia
~
~--;:;·~
~-!"'-~
::";:,:.~.
inni na fonnę.
. f
k
W>'~
' ""°""'
--·
~;;;:::: ~~
..,.._„ ~~„
Ili
h'irn przez dzieci, pudełka ;; igłami do patefo11u na krześle - 30 /.;g CU·
. „Zastan:i~".iułem i!Ję Ja - na,Jtra •
r::';;;:r
~'i;""- ~5J!$..--=... ...;: ·-· -·
Jest jednak eoś, co łączy te wszystkie
lmi i 50 kg soli, u kuchnia zawalona węglem„, Co jest - pytnm - do
mej okresl1c IV Wystawę Gazetek
-·
-----· - - - · ---"' ypowietlzi. Niemal w·;;;zystkie trhną
_ , • ściennyeh. Wystawa jest ładna, mójasnej aniP/hiP Mies:::l.·rmie ciocia jakiejś S11ółd;;ielni Oyrndnic;;ej 110 1110·
ciepłem, życzliwo8cil;l i zadowoleniem, pokazuje nam w peh1i to, co pneży
1
„t,aze:tki ści~i~ll.L, r< b1·xc7:ne, . L!gl I wilem sobie, impopujq.ca, efektowna.
ga;y11 podmijęla, c::y P5S·owi? - A ciocia nic. uśmiecha ~ię i 1nó1d: Io
że w fabrykarh powstają własne za- wa każdy Polak w rocznicę pi()ciole· Kobiet, . mlodz1e~y. odz\\:ierciedhł~'. Nie, te w.~z:v~tkie słowa wydawały
Fredziu, u·~zystko 11as::e„, Jak to 11aszei' - krz;·czę. - Prl'ze111 11am
„O przyjaźni polsk•J- rzeczyw1:it11 _m y~h 1 uczucia na:i1:eJ mi się za blade, zbyt banalne. ~Vre~z
kładowe wydawnictwa, opracowane cia PKWX":
kto zrobił?
niemal wyłącznie przez sam~·ch 1•0- i·adzieckiej „ie trzeba wiele mówić. klasy robotmczeJ, na:'lzego pracu.1ą- cie ti·afiłem na wla.;clwe okreslenie.
botników i ł.e te wyd!i.wnictw11 przy- To, co l)dczuwa ula Związku Rac!ziec cego społeczeństwa. Dają one wzru- \Vy~taw:i. jcat wzruszajaca, bo od- J\ie, riie żaden prezent - rzec;P : dumq ciocia. Ja to kiipiłam. czyniają. się do jeszcze bardziej o_ka- kiego polski i·obotnik, odzwierciedla szający wyTaz glębokiej miłości, sza- z"~erciedla 'najp'iękr.~ejsze uczmcia Ło-
H'rzeszc;:;ę. A. po lrieg.o, :a przeproszeniem, licha? K1111iła ciocu1? załego, uroczystego obchodu podn1os- gazetka. ścienna z jego fabryki".
i pn;ywiązania do osoby Towa- cizi Robotniczej dln Wielkiego Wo·
cunku
licha''? - oburzyła się ciotka. - Lokata lwpitalu.
h'iego
„po
:;m1c:iy:
Co
.
.
ł"ych dn<.i, w życiu polskiej klasy r<>Stalina, zrozumienia dla 11i- dza''.
lwpitałui' - A cil>fl•a 11a to: wicl::ę, że nic nic wiesz, „ t11 tym./11/,,iego
ZatrZYin8;JlllY się t.eraz przy czerwo rz:1rsza
botniczej.
Towarzy.
roli
storycznej, epokowej
W każdej księdze, na każdej kart- nym a}b1~1me, ~lbum1e z ~V Wysta~vy sza Stalina w dziejr,ch ludzkości".
czasem od 1 stycznia zmiana tl'lllzrty i w ogóle gwoździ, soli i igieł do
Czy trzeba namawiać i zachę
ce powtarzają siQ niemal te same , - p~sw1ęconeJ uczczen~u roczrucy
cać do zwiedzania IV Wystawy
patefonu nie będzie. l'ieniqdze ci, mój drogi, tymi ralmpamj ocaliłam ...
Inna znów zwie<lzając<1, o\J. Goliń
„Radość z powodu święta urodzm Towarzysza. Stahna.
słowa.:
Gazetek ściennych i przekonywać
„Ocalifo·-, p.~iakrew.„ Terar !i dłitgów nie prędko wylezę. Nie mó11;i~
o tym, że jest interesująca i goOto, co pisze jeden se zwiedzają.- ska, pisze: „Jestem na czwaitej z
Pracy odzwiereiedla Wystawa Gazetek
ju: u tym, :ie ws=yscy rycią :e .imiPC/iu 11a mój widol.-„.
ściennych.
Gazetek
Wystawie
kolei
naszych
dna obejrzenia? Listy
ściennyeb"; „IV Wystawa Gazetek cych :
- Trudno im sit?, dziwić - ::;aur.mi,-łem. - Taki los przecie ociekuje
Oglądałam wszystkie poprzednie i to
korespondentów oraz zapiski w
kaidego, kto - dajlJC r.cmfanil' 11odszevtom spelmla11tóu, i wrozów naszego
dokładnie. Za każdym razem, choć
Księdze Pamiątkowej mówią znar.ie uważam się za fachowca, stwier-~iwlec:;e(1stwa - lolmj~ ciężl.·-0 i:aprcwowane pie11iqclze... w różr1ych dzi·
cznfo więcej. lUówią one o tym,
dzam z łatwością stały wzro3t po1ric11 i idiotycrnych plotkach!
to oboże zwiedz::nie wy:>tawy ziomu tych g•azetek. To :jednak, co
wiazek każdego łodzianina, to i~
E. Tcan.
zaobserwowałam na. bieżącej wy.:;ta~
szc-ze jeden wyratZ hołdu dla Wie}„
:;
wie, to coś zupt"lnie nowegoo. Wyższy
R. Sch.
kiego Wodza~
~··••11111••·········„····················„·~
poziom ob:!cnie \\'Y:>ta,\•ionych wymeclmnicmy
tylko
nie
to
dawnictw
zarządzeniu
1·ezu1tat większego doświadczenia ich Nasi korespondenci a ryczni
Obroty handlu rozwijały się jak zazwyczaj - Nieudane twórców, to Zl·ozumienie faktu, :re
zakusy spekulacyjne części prywatnego kupiectwa
dla Towauczucia.
.ymbolizownc
:!ciernierobotni<:zej
gazetki klasy
Wczoraj - w dniu opublikowania Je mnie podwyżka płacy, a ubranie 1·zy..sza Stalina, mają. stane>wić godny
•
Wqdza,
Wielkiego
dla
w prasie uchwały Rady Ministrów w sprawiam sobie raz na dwa, trzy lata, wyraz hołdu
bo
l~sze,
są.
Wy~ta.wy
IV
z
Ga_ze~ki
wyrównana
sprawie zmially plac l niektórych cen wi~c różnica zostanie
D
D
na.)w1ększetna
poswięeo11e zostały
.. • .
01ai: laryl - w sklepach lódzkich pa.
io...
nował normalny ruch: Wprawdz~e. ~1 Sklepy handlu*pań:twOWEl"O 1 Epół· człowiekowi naszej eey"
o tym, jak -.r.dnym dla osiągni~ia ~deo z kursów I stopnia w Nowej gących ~ze~tnics,ę w szkoleafu ~·
.
•
.
.
"
'.
godzinach rannych kilku właśac1eh
„Wstyd mf, plf\Z ob. Leśmew.ki· właściwych wyników szkolenia par- Tkallll. Stan początkl)wy s~m:bacz.y 9 1adowaJa1ące W)'l\łkł. Fzekwenc1a
sklepów prywatnych pozwoliło sobie d1,ielczego :zaopatrywały WC'lor-.i łoj eg jest odpowiedni dobór kan· wyno~lł 38 osób. Jednak łui po :tdlku ":ynosi ~b~ ponad 90 p:ocent,
na samowolne zamknięcie s~lcpu - Jdzlan we wszystkie ortykuły bez (kt~t·y, niestetl'., nie, ~d1·.a.dza miejsca
·1ep· . d świat! WYkładach okazało się, ze w nance nieraz zas osiąga ł pełne 100.
ś i d
pod pozorem przygotowywruua rema- przerwy, mimo wielu godzin nocnych, sweJ pracy), ze wsród gazetek, pohel:
.
· nle biea• ud%iałl1 wlecej. nli: 2' osoświęconych uc.zczeniu 70 rocznicy u- Y at6w, w a czą naJ i&J 0
nentu. Ale tym spekulacyjnym zaku·
~hło res położyła Komisja spi;dzoaych pnez personel na sponą rodzin ;fowa~. :sza St.ałina, ni9 me. czeniar uaszycb fa~rycznycb kursów b.y•. Co gorsZ!lo ta Uiska frekweoeje. . R6wnleż P_!11fi>~~"' łmponu1~cf
som
'ł l n stopnia. Wezmy dla prz}"kładu .J>rA'cz.yUiała SłQ do osłableW. clys~y wenc:jq J:u0'hł ~to pot;hlkblc J =r!!
dzaniu remanentów. w najbliiszych g~etld z nfo§e:i fa1>ff,ki".
Specjalni\.
}>lhiy pra~. to~raysz• 11p6~~ ~ę. ~;'!~/e:~dn~ ;::':Oe.i::
Natomiast ws:iystkie sklepy haudlu dniach wszTStkie art.y ut~ których·
ywel'do
1:~0t:~n ~edostałecznta łinvP ..... awjdi. ~ac Z&W'8%a
~7'nionego, mimo, JiŹlt ,:.1nsonel c.eny ule!Jły zmtano&, n,y to -zni:i:~.
brti frekwencję.
sporządiat remanenty i nowe cenni· czy podwy:i:szenin, ukł.h\ •ię na pół·
...
Przy bedantu łTCll ~~
ki pn:e:s całą noc 7, niedzieli na PQ·
'01-jawów na wspoJ;Dnłen'JZD. kutsłe Ja~i• wnioski natety ~~gnąc I
liiedziałek, olwarte były, jak zazwy. kach sklepowych w pełnym asortyprzytoczonycb. fftlttÓW li C"Zego aas
czaj od gcdziny 8, zaopatrując kupu- mPncie. Żadnych utrudnień ,W zaopa.
wyszło na. jaw. że włę_klzość na u- one uczął
trzeniu nie spowodował fakt, że nieJ·ącyr.h w poża_dane artykuły.
lb to
ta
h
Robotnicy ł oddziału oświadczaPo raz pierwszy od chwlli włqczeUczestników szkolenia partyjnego
częszC'laJącyc s no~ 8 0 waW sklepach spożywczych PCH i które sklepy prywatne właściciele nja IV oddziału przędzalni gruboją: „Warty nauczyły nas jak można rzysze w starszym wieku, których nie n•ołna wyznaczać mechal'liczaie,
PSS ~ ruch nie wykazywał Żiidnych 1·.i·óbowali· "e wzgl<>do'w spekul~cyJ·ąd a Y 0„bee ~!::~~w~~ :i:zp!i~r3; ~~~~~~~te~ i trzeba pracować i dlatego ambi- wciagnięto na listę słuchaczy bell u- „z Usty", lecz po uprzednim przepro·
h , mk"' , R „
zmian.
· · wadzeniu rozmów indywidualnych z
- ·
· ·
cją naszej przędzalni będzie opie•
nyc za nąc. ozporz z m
•
przedmego porozu~1erua się z rui_n1, poszczególnymi kandydatami i uświa
nie już dość rozległą siecią sklepów godz. 11 rano o przekroczeniu pla*
W sklepie PDT przy. ul. Piotrkow· handlu państwowego, aby w pełni za nu miesięcznego. Ten sukces pro- rając się na doświadczeniach z gru bądź t~ż tacy, ktorzy już w ogole domieniu kh o konieczności i znacze
.,,
Ty lko w t en sposou
.
. szk o1ema.
h zakla
osia_gnię
przy dnia, nie tylko utrzymywać
osiągnięty
dukcyjny..nie
. k s t warza spokolć popyt na w1zelkłego rodzęjn padkowo
„
"'i . 60
. • mu
pd1zehs t a 1i pra<;ować w n a szyc
,
.
wzmoon wynikiem
Jestzos"i:ał
s t o1s
rozmai.tosc
e1
s„
un1"kn1·emy n1·edostateczne1· frekwenale stale Je przeJra
rod7aJu artykulv. i przy pomocy które]' mozna żonej pracy Wart i szlachetnego te rezutaty
wszelkiego
;.akbv przekrój'
·
ac ·
" „
'
.
·sklepo'"' „, naszym m1·es"c1·e.
cji na kursie i uzyskamy pewność, że
" ~ gdzie sprzedaje się obu poclj:1ć prncę nad uporządkowaniem współzawodnictwa zorganizowane-I czac.„·
Uporządkowanie stanu ewidencyj- szkolenie przyniesie wszystkim słu.
Na piętrze,
nego kursu, wykreślenie osób, z wy· chaczom spodziewane 'korzyści.
J. Gronowski
go dla uczczema 70-lecia urodzin
wie, roi się od kupujących. Niektóre systemu cen w interesie ogółu.
korespondent fabryczny z PZPB Nr 2 mienionych wyżej powodów nie moTow. Stalina.
M. Zal.
bCJwiem ceny spadły. A więc na pr7.vTrzeba, aby doświadczenia akcji
kfad, obuwie męskie ze świńskiej
'szkoleniowej w naszych zakładach
skóry, które kosztowało 7.400 zł, kosz
wszystkich „tró1· jek szkoleniowych", abyśmy
1· ,.
a obuwie dam·
hoje obernie 6.800
przy n•
skie teHv samego gatunku kosztuje
wej, niebawem rozpoczynającej sic
ternz 3AOO zł, zamiast dawnych -4.200
akcji reklutacyjnej na kurs I stopni<
h~ ~
e
e
ił Również o 100 zł obniżoM zostały
dotychczasowycl'
unikali
''
'11ieklóryrhbeztorebek.
ceny pozostają
zmian
ceny
Kordos
M.
- Tow:nu mamy pod dostatkiemLeżfl przed nami barwne albu.
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- Podnioslv się nieco ceny porce·
lany i szkla - mówi przy stoisku z
porcelaną ob. Kazimiera Przybylska.
1'1zeba więc będzie bardziej w domu
uważać, uważniej obchodzi~ się z por
celaną, wtedy nie będzie się tak często tłukła.

Podwyżka dotyczy również niektó.
rych innych artykułów domowego U·

żytku, jak noży i maszynek do mięsa.
Mimo to w dziale tym jest sporo kupujących.,

* • *

. 1
Mimo, że weł na po droza
a - np.
60·procentowa do 1.000 zt na metrze,
w tym dz1'ale n1'e b1·nk
b Co,
" ·
·:;w 'w t 0 bf'ty
na
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Zeszyt styczniowy-,
„Państwo

i Prawo"

sprzedaży zeszyt
styczniowy „Państwa i Prawa". Nu-1
mer zawiera m, in. następujące arty·
Ukazał

się

PZPB N r 2

,

1

*

tlą

doboru

właśc1·wego

w

kuły:

„Teoria kolek
Stanisław Ehrlich tywizacji J. Stalina".
B1,'lrys Mankowski - „Radziecka pra
worządność socjalistyczna".
Aleksander Bramson - „Radziecka
konce~ja prawa międzynarodowego".
Zeszyt obejmuje również dział re·
cenzji ora~ przegląd czasopism ra·
dzleckich.

o re z' yse rze ato mowy m ,. m,. n,. strze korupc kap,. ta 1,. st ycz ne
G a b l net f 1gur z a k a z a ny c ••
w

oświetleniu uczestników konkursu rysunkowego „Głosu" .

Ogłaszając w numer?.e nowol'ocznym „Głosu" wyniki konkursu p. t. „Kto to jest?", w·pom
nieliśmy już o bogatej „literaturze konkursowej". Oto mianowicie b. wielu uczestników naszej
odgadytvanki rysunkowej nie po
!Przestało 111a ~wykłym wypelnieniu ikuponów konkursowych, lecz
nadesłało dodatkowo - choć warunki konmrsu ttego nie wymagały - szereg dowcipnych \Werszyków sat~ycrmych, komentarzy i uwag, dot.;•""'7<>cyoh :postad
'J........
odgadniętyeh „filgur czakar7.anych"
.a nawet rysunków dowcipnyeh.
Wderszykt te,' komentarze, uwagi
i rysunki są dovrodem, wy.sok,iego uświadomienia politycznego
nru:Z'Y.eh cz.vtelników, s<>„ Ś\•tiadectwem, iż rola, J·a·k"„ .,bohaterowie" konkursu odgrywaaą dziś
na t . row. aTen!ie mi~zyna.rodoweJ· - nic budzi żadnych wą!,pUwości, \\"l.budzaJ·a_c natomiast
uczucia ~zczerego w•trętu i od·
razy dla mącicieli pokoju św.Latowego.
Uczucia owe podyktowały np,
pracownikowi Huty Nieborów,
poczta BełchóW, Wła.dysławowi
Ra.tajowi _ takie oto trafne dwu
w iersz.e „biografiiczne": 0 sa·trapie hi>;zpańskim _
Wielkiej dopuszcza się tyranii
dyktator Franco, kat Hiszpanil;
o ,,wŁejącym·· na Formozę pup.ilu U. S. A:
Każdego taki koniec czeka,
kto idzie śladem Cza.ns - Kai •
. [Szeka;
O neohitlerowskim premierz.e
"rządu" w Bonn:

z łaski u. s. A „nowy numer"
swastykowicz Adenauer!
W długim wler.,;zu rov.p.i·awia
się z szajką !POdi.egaczy wojennych Leonard Nosowicz z Pabla·
nic, pisząc m. dn. w taki sposób 0 E. Bevi.nie, ,.zgn~bfouym
przez plan MarshaLla":
Snać polityce z Wall • Streetu
rozum tw;;..i nie mll'~e
""'
(sprostać lew brytyjski dU~ki łobie
[prędko psem U. S. A zostal!
A o międzyi1aTodowym gangsterze ~ Belg~·adu _ Tito:
Władzy znaki _jak kto woli:
dl•ut kolczasty, wl,,.zień kraty
"'
łub oeiekły krwi szkarłatem
topór kata - „berło" nie nowe
~ srebrniki judaszowe.
Jan Kudaj, robotnik z ŁZWAN
Nr 2, naiw:iązując do
za.kład
J·ugosło„godeł"' władzy kacyka
wiańs-kiego. stwierdza:
Pień I sleklera e7.eka, aż na
zdra.jcę Tito kolej pn,yjdz.ie.
Rysunek. przedsta..,,via.jący lobuzersl,de „figle" czołowej mario
Niemiec Zachodnich netki
Adenauera. WY"Wołu.le taką uw·.agę w. w. czytelnika:
Próżno łajda.k Adenauer chct>
odl>ić pal<ikiei:-o orła od Oclry I
Nysy!
Ormowiec, Stefan Kiera.s, kwituje
b"„Gabinet figur
k konkursowy
za azanyC!h" - z iorowo:
CJ wszy.16y na nustracJi
są to zdrajcy demokracji,
chcą 72-Wła.dnąć znów nad
[świarem,

a ka2sdy z ni.eh ludów - katem
Lecz my na. łio nie pomwolim

wydrzeć władzy z rąk'

[roboczych,
gdy pod sztamlarem pokoju
będziem wszyscy w walce
. (kroczyć!
Tokairz z Piotrkowa., Bronislaw Konieczny, oma'.via w liście
do 1redakc,1i wszystkich bohaterów" ko1nkurr.su - szczegółowo,
poświęcając 111rp. Blumowi te oio

sło0wa:

Przywódca. partii, a racz~j kii:..
narócl. klasę
J.'lo.botniczą., a !POSZła. na. pasku rodzimej i międzynarodowej reak·
cji i Jest finansowana. przez kapitalistów z Ameryki i Anglii.
Osiwia•ł w zdradzie.
Nazwl·ko: Mikołajczyk uzupełnia Koniec7.ny dłuż.::zym komentarzem:
Zdrajca, poplecJJnlk obszarnlków i kułaków. Nic mu nie pomoże, że uciekł sromotnie z Pol·
ski, bo i tak leży pogrzebany w
pamięci wszystkich uczcd.wych
Polaków.
Lapidarne, lecz b. dowcipne i
„modele" naszej rystawiające
sunkowe; odgadywankii na właściwym miejscu - są uwagi Hen
ryki Kurkow·kiej ri CZMP w Lo
d2i;
Trumąn - reżyser atomowy;
l\Ioch - minister korupcji ka·
pitalistyeznej;
• Kai
u
·i ik - ·t glupieo:
... - S:&elt
•~·
biCz.ang
ap1 a111styc.zo e„~1cą,„ .•yran1
nej chciał powstrz~'ltlać sukcesy
niezwyciężonej Chińskiej Armii
Ludowej;
Mlkołajezyk - lowelaa polityemy, niefortunny uwodziełel

ki, iktóra. zdra.dzlla

~

Warte również odnotowa11lia rą
komentarze ślusarza z Radomska, Tadeusza Łęczyckiego:
O Trumanie: Straszył, stras-tył
iiwiat atomem, aii; się sam prxe•
straszył,
O Milrnłajczyku: Udawał w Pol
sce j~nle pana., a u hnperlalistów amerykańskiCb jest zale·
dwie sługą.
O gen. Franco: Generał - gra.
baTZ. Z Hiszpanii robi cm.entanysko.
O C?.ang - Kai „ Szeku: Sz.vbko
biegacz amerykaiiskieco kapita-

llzmu.

'

*•*

Trudno je.st nam zamieścić cale - J'ak to SiA mówi - ""'kłosie
..,.,,
"'
konkursu. A s7.koda, że tego n:e
możemy uczynić. ,,C!epło" !liewątpMiwle by si<>
.., uobHo wszystk'im marionetkom naszeJ' od!!a<ly
gj<> one zawanki, gdyby mo!!ły
„
poznać z tą fa1ci• oburzenia, ni·enaw.iści d wstrętu, jaka wybucha
na dźwięk słowa: Bevln, Truman, Blum, Tito czy •Moch„,
, Ta fala oburzenia i nienawiści
do szajki międzynarodowych pod
żega<:zy wojennych, do zgrai „panów" d lokai imperializmu Ś\\'iad
czy równocześnie jeszcze o jednyrn zjawisku: silne jest w ma.~ach ludu pracującego umiłowa· ~·prawie·
nie poko,1·.u, '""stępu
„~
1
dliwości połecznej. I to umiło·
wan'i e, wspólne wszystkrlm narodom przywią11.anym do wofu,1ści
i nowego. pokojowego demokratyanego ładni - krzyżu1e skutecrmie wszelkie memie llAlllll.y8ły
IPO<l.Dałaaq śwliata.

IW.

stały się własnością

już błędów

~~:~p~~~jó~:~r;t~~:a
z
»Zamómienie

na 1DJ•atr«
ł •
1•
czy I sza Dla
W PZPW Nr ,
3
łu

Wielką

bolączką

naszego oddzia

I PZPW Nr 37 jest brak szatni.
rozwieszają swoje· ubra
maszypłaszcze po kątach i

Robotnicy
J>ia i

n::-ch, gdzie się niszczą, wycierają
i brudzą. Mamy wprawdzie w naszej cerowalni szafę - \\--eterana,
skleconą z dykty, i pozbawioną tyl
nej ściany. Pomijając już to, że s1.3
ta ta może pomieścić tylko 6 - 1!1
jest ona tak stara i tak
płaszczy,
zniszczona, że przy najmniejsey:1~
poruszeniu chwieje się i grozi ?a waleniem. Podobnie pr;i;edstawia sle
sprawa w tkalni i w przędzaln'.
gdzie nie ma w ogóle nawet szaiy
nie mówiąc już o szatni.
Jak nam wiadomo, kierownictw<
naszego oddziału zamówiło w Cen·
trali szafy i postanowiło urządzi1
wszystkie jednak dobn
szatnię,
ch~i skończyły się na tym właśni ·
Minął rok od chwil
1 zamówieniu.
· 1łożenia go, a sza.f jak nie ma, tal
11ie ma. Czyżby referat zaop!ltrz"!
nia nie mógł otrzymać tak rzadkir
go w Polsce materiału, jakim jes\
drzewo, bo jeśli chodzi o faehow! ców - to z tym nie ma kłopotu Sto
larze znajdą się w naszym odd7Ja„
le, i chętnie podjęliby się tej pra-

j

cy.

2tenona Mac
ll:ore;:>ondent fabryczny & FIZPW
Nr. 3'1. 4>ddział J.

Stach nie należał jeszcze do
harcerstwa. I jego pociągała działalnoś6 w organizacji młodzieżo
wej. Jest starszy od Kazika, więc
wstąpił do Związku Młodzieży Polskiej. Tam poznał się bliżej z pracą w harcerstwie, gdyż w tym samym kole Z.M.P., do którego Stach
należał, byli i harcerze, drużyno
wi. Od nich dowiedział się wiele
o harcerstwie, o drużynie, zastę
pie, zaczął czytać pismo instruktorskie Z.H.P. „Drużynowy", tygodnik harcerski „świat Mło
dych".
Kiedy Związek Młodzieży Polskiej rozpoczął wśród zetempowców werbunek kandydatów na
· Kazik mieszkał na Chojnach, J go, wiernego kolegę.
Teraz, Po kursie drużynowych, kurs drużynowych harcerskich,
tam uczęszczał do szkoły i należał
do drużyny harcerskiej, :z:aś Stach Kazikowe marzenia ziszczą się. W pomagając w ten sposób harcermieszkał na przeciwnym krańcu jego szkole powstaną dwie nowe stwu w przygotowaniu nowej, licz
Lodzi, na Bałutach, chodził do drużyny, a jedną z nich on popro- nej kadry instruktorskiej dla obsadzenia nowopowstających druszkoły w swej dzielnicy i był wadzi.
członkiem Związku Młodzieży Pol- - - - - - - - - - -

sk~i·aj

się

Jak to

było

do chwili. kieznali
nieharcerski
wysłał Kazika
dy hufiec
na Kurs Drużynowych Z.H.P., a
„Ten się śmieje najlepiej, kto
Dzielnica Z.M.P. wyznaczyła Stacha na ten sam kurs, aby potem, się śmieje ostatni'' - odpowiadał
mógł poprowadzić drużynę harcer- Heniek na wesołe dogadywania

pomagał. Skąd zawiązała się między nimi taka mocna, trwała przy

jaźń? Przecież poznali się obaj nie
dawno, a koleżeńska przysługa Ka
zika na dworcu, to chyba jeszcze
nie powód do takiej gorącej i silnej przyjaźni.
Kazik zapisał się do harcerstwa,
bo pociągała go ta organizacja,
która dawała jemu i jego kolegom
tyle nowych wiadomości, uzupełniała mu szkołę, uczyła karności,
posłuszenstwa. przynosiła odpoczynek i zadowolenie. Kazik marzył o tym, aby kledyś objąć funkcję drużynowego, aby mógł poP rowadzić 30 chłopców, stwarzać
dla nich w drużynie to wszystko,
czego sam od swoJ· eJ· drużyny zą·dał doprowadzić do tego, aby
chłopcy w drużrnie ufali mu, uważali swego druzynowego za dobre-

-r

*
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Wygłoszony wykład

wistnić. Po śniadaniu zbi6rka

wszystkie do szeregu - do dwóch
odlicz, dw6jki w prawo zwrot szybko pada komenda i dziewcz~ta maszerują do świetlicy.
Czesia i ] anka kroczą nadąsa-

*

zresztą

Poręb1·e

Zima w Szklarskiej

Porębie ...

••••••••••••••••••••••••aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa1aaaaaaaaaaaaa1aaaaaa1aaaaaaaaaaaaa11 1ai1a49aaaaaaa„

obejmo-

wał pracę drużyny harcerskiej w
szkole. A jak niesłuszne byłoby

swymi zapasami, sam ich nic zje,
koledzy też mają tu do~Ć jadła
i żartują z nieufności oraz zbytniej przezorności Heńka.
„Widai:, że ostatni też się śmiać
nie będziesz i swoje zapasy z po·
wrotem do Łodzi zabierzesz;'
Pierwszy wykład. Słowo „wykład'' brzmi dość groźnie i nie wia
domo dlaczego Czesia oraz Janka poczuły nagle wielką ochot~
nie p6jść na wykład, a natomiast
odbyć mały spacerek w g6ry.
Będzie to znacznie ciekawsze od
długiego i nudnego wykładu.

Teraz obaj, Kazik i Stach, pilnie słuchają wykładów, bi-orą
udział we wszystkich ćwiczeniach,
poznają szczegółowo omawiane zagadnienia, aby p 0 kursie, kiedy
przyjadą do Łodzi, każdy z nich
u siebie zdołał dobrzt poprowadzić
swoje drużyny.
Takich Kazików i Stachów, na
Kursie Miejskiej Komendy Chorą
gwi w Szklarsk1eJ Porębie jest
wielu z samej Łodzi. Jeżeli jeszcze
nie wszyscy są takimi przyjaciół
mi, jak Stach i Kazik, to z pewnoś
cią do końca kursu, do 7-go styc2:
nia nimi zostaną. Bowiem w takiej
zespołowej pracy. przy wspólnych
zainteresowaniach i jednym, łą
czącym ściśle celu, rychło powsta
je przyjaźn mocna, nierozerwalna,
nawzajem zachęcaj4,ca do wysił
ków i pracy.

w szeregu. Nie udał si~ spacer, zamiast niego oczekuje je
długie siedzenie w świetlicy.

*

•
Uczestnicy: kursu mieszka.ją 1
stołują się w domach Funduszu
w
Wczas6w Pracowniczych
Szklarskiej Porębie -- Sredn\ej.
Gruby Heniek od pOCZ<ttku kur
su chodził zmartwiony. Ale nie
dlatego, ab'y posiłki na kursie hyły mało obfite. Na odwr6t - He
niek setnie się opycha, a nawet
wczoraj nie m6gł spałaszować całego obiadu.
Martwi si.-, co ma zrobić ze

pierwszym, który

Ine

dw6ch potężnych paczek, owiniętych w papier, z kt6ryc11 wyglądały bułki i gruby zw6j kieł
basy. - Heniek pewnie założy
sklep spożywczy w Szklar3kiej
Porębie, bo tego zapasu nawet
olbrzym przez tydzień by nie
dowcipkowano. - Pazjadł miętaj, Że my nie będziemy popierać inicjatywy prywatnej.
Heniek na to wzruszał ramionami: Nic mam zaµfania do posiłk6w na kursie, na pewno trzeba
będzie drugie tyle dokupywać.

*

był
się nań zgłosił.

w Szklarsk1·e1·

sk~ieczorem 21 grudnia dworzec koleg6w, . żartujących z jego wyi
Łódź-Kaliska zapełnił się setkami pchanego plecaka, walizki

dziewcząt i chłopców. Na kurs do
Szklarskiej Poręby wyjeżdżało około 1100 młodzież.y. 'Toteż gwarno ·było, rojno i tłoczno.
Gdzie my się wszyscy pomieścimy - zastanawiał si~ Stach, widząc przed wejściem na peron tłoO, rety! Moja
czący się tłum. paczka! - zawoł&.ł nagle, kiedy
cienki sznurek pękł i zawartość
paczki wysypała się na czarny,
chlupiący błotem chodnik. Ktoś
zaświecił lampkę elektryczną, pomógł zebrać szybko rozsypane
drobiazgi . i mocno związać w nowej paczce - to był właśnie Kazik. Stach zdołał mu podziękować
dopiero, kiedy odsapnął po męczącym wpychaniu się do wagonu. Od
tej chwili zaczęła się przyjaźń Kazika ze Stachem.
Na kursie trzymali się razem.
Byli w jednej drużynie, w tym sarnym. zastępie, razem omawiali interesujące ich zs.gadnienia nauki.
Wszyscy koledzy uważali ich za
nierozerwalnych przyjaciół. Gdzie
był Stach, tam na pewno obok
znajdował się i Kazik.
Gdy Kazik coś robił, Stach mu

tyn, Stach

...najlepszym spośród obozów Ch'lrągwl Łódzkiej był obóz letni hu!-ia
harcerskiego z Toma.szowa Mazowie·
ckiego. Harcerze tego hufca oboz<>wali na Pomorzu Zachodnim, w oko
.1icy Staroga!l"du.
•* • *

.„na 14 ~bozach 1.061 dziewcząt i
uczynią tak tylko dziś,
· · b ez opuszczen' ch ło.Pc6w z dob y ło Od znak ę Sprawnob ę d ą JUZ
·
od JUtra
ści Fizycznej.
uczęszczac' na wykł a d y.
k
·
· · d k k
* • *
. ] a k się J.e na ? .azu1~, na ur.„drużyny miejskiej i wojewódzs1e. z;iac~:i1e łatw1c1 t~ki plan ułozyc, mz go następnie urzcczy- kiej Chorągwi Łódzkliej 1U1ajdują

nazwanie go nudnym i nieintercAni Musiałównie.
Kochany Promyku!
sującym, świadczyła o tYm rozmowa między Czesią i Janką po
Droga Aniu! Jakże mam przyjW czasie ferii .zim.owych wyjeich wyjściu ze świetlicy. „Wiesz, chałem do wujka który mieszka mować do Promyikowego grona
wstyd mi przed sobą, kiedy poWrocławiu. N~ Dolnym Sląsku I ~iebie, ".starą" korespoi:de~tkę
i czytelmcz'kę „Promyka" Jeśli -od
.
.
.
myślę, że chciałam „urwać" się w ~e
dawna już do niego należysz? Cie
piastowskich
starych,
_
.
duzo
Je.st
Czesia.
m6wiła
g6ry
zamków. D.ziSiaj.. to już ruiny, ale szę się, że wróciłaś do zdrowia
.
'
........ Ja sześć razy zabierałam i te ;warto zwiedzić. Są ba.rdm ład i wzięłaś się :poważni~ do nauki.
z ożywieniem opowiada- ne i kiedy przebywam w tych sta- ~~ążkę otrzymasz. w dn;łach naj
głos t ·eh cża bllzszych. Pozdrawiam C1i: seł'da.·
'l
· ft~... t
ła· Janka.
cznie·
rych. mur......, o mys ~ o y
'
- Podczas dyskusji poruszono sach, kiedy zycerne m.iewLkali w
Danusi Czapskiej z Piotrkowi.
sprawę świetlicy szkolnej i har- ta.kich twierdzą.eh i bronili }>olskie
Dotychczas' miałam go śląska przed wrogiem. Te ruicorskiej. Wnioskując z Twego listu, q
wątpliwośc~ teraz jestem już ny i ziemia. na- Jttórej straży atadobr~ uczenriic~
dzę te jesteś
ły zam.ki, docr.eka.ły sio wolnej Pol bo jak na 4 klast: i 10 lat }li·
przekonana.
- A wiesz - dodała Czesia, ski. Po~y więc te miejsca szesz ładnie i dorzeanie. Chciała
- że nasz spacer też nie prze- chronić i czcić, · a tymczasem, kie- bym więcej wiedzieć o Twoich
Po południu wybierzemy dy 7iWied.za.łem jeden ta.ki zame- sprawach. Za pozdrowienia i żY,.;
padł.
czek. widziałem całe ściany potna czenia serdecznie dziękujt:.•
się z całą drużyną.
zane ołówkliem, lub powycinane w
•
•
- Hip! Hip! Hurra! - g6r:\ murze nazwiska, a nawet adresy
Halince Mueller z Ozorkowa..
kursowe wykłady - zawołały o- zwiedza.jl!!Cych którzy taką pamiąt
Napisałaś rzeczywiście bardzo
hic radośnie z całych sił, aż głos ko chcieli ~ sobie pozostawić.
poleciał daleko, ku skalnym zbo- Ba.rdw to źle świadczy o tych, krótko, tylko tyle, że chodzisz do
oo nIBZC(lll stare mury i obrazy. szkoły i że rodzice Twoi oboje
czom Karkonoszy.
N~ o tym, Promyku, proszę pracują w fabryce. Z ciekawości\
zapowiedzianego listu,
Cię o to, w obronie tyc11. ruin, któ oczekuję
re Sil martwe i tym barbarzyń w którym przyrzekasz o wszyst~
stwom nie mogą si~ przeciwsta- kich Twoich sprawach napisa~
obszernie. Serdecznie Cię pozdra
wić.
•
wiam.„
Tadzlo Poklewskl.
•·
n
Miły Tadziu!
Y
Kazi Jarosińskiej.
Nieraz już sprawę n:iszc:zetrla za
Dziękujemy Ci :r:a mile słowa,
byt.k.ów poruszono w prasie. Zosta przypuszczam jednak, że przyswo
się nie tylko w ośrodkach miej- ły wydane przepisy, chroniąee te jenie sobie znaczenia dat wym!e
miejsca przed bezmyślnym n48zczy n:onych w kalendarzowym kon.-·
skich, ale i na w!iech.
cielstwem. Naprawdę przykre jest kursie „Promyka" zawdzięczasz
* • *
.„w Związku Harcerstwa PoWde- oglądanie starych murów, barba- przede wszystkim szkole i życiu
go na terenie wojewódzitwa łód!t- r.zyńsko oszpeconych ołówkliem, samemu ,a nie wyłącznie pilnekiego na 19.397 dali.ewcząt i chłop- czy nożem. Jak bardzo źle świad- mu czytaniu „Promyka".
t od 11 czy to o kulturze tych ludzi. Na.. j
j t
Jurkowi Ładoszyńskiemu.
szym wspólnym zadaniem jest
c6w es 3862 pomze 11 1a '
do 15 jest 14.271 dziewcząt i chłop- przy każdeJ· sposobności.' • wszędzie
1
Redakcja „Promyka" J·ak J·ą na.
· 15 Iat j...,..
""'" 1224 człon- zwracać na to uwagę i dązy·ć do
c6w, powyzej
Liściku „Prowb swoim
zywasz
·
·
,
k
ków. Harcerstwo jest W1ęc orgam.- tego, by pamiątkowe ruiny, drzeCi dziię
rac" serdecznie
my owa życzenia
i pozdrowienia
zacją d:ciecięcą, grupującą w swych wa. obrazy przestały być „księgami kuje za
Konkursy w rodzaju ostatniego:
szeregach młodzież szkól podsta- pamiątkoWY.!Jli."
będziemy urządzali częściej.
Redaktor.
wowych do lat 15.

· w pa Iacu
KOZIO

,
czarow
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Kazio- uczył się dobrze. w tym
roku. Toteż, gdy skończyło się pi~r
wsze półrocze, uzyskał dobre świa
dectwo i pochwałę. Ale oczek:wala go jeszcze miła niespodzianka.
Oprócz świadectwa Kazio otrzymał jako nagrodę za dobrą naukę
wydrukowane na kartoniku zapro
szerie tej treści:
„Towareystwo Przyjaciół Dziec!
w Łodzi zaprasza ob. Kazimierza
Witczaka, ucznia klasy III, Przodownika Nauki Szkolnej, na radosną uroczystość powitania Nowego Roku w gmachu III szkoły
TPD l·m. T. Kościuszki przy utcy
Sienkiewicza 46 r.a dzień 31 grudnia 1949 roku".
Kazio codziennie zaglądał z niecierpliwością do kaler.da['za, nie
mogąc doczekać się upragnionego
dnia. Nie mógł po prostu zn::eść, że
czas upływa tak powoli. Wreszcie
nadeszła oczekiwana chwila.
Zbliżając się do szkoły na ulicy
S.enkiewicza, Kaz:o usłyszał już
z oddali muzykę, nadawaną przez
megafony. Wejście do „Pałacu Cza
rów" było oświetlone i otwarte.

Po bok•ach stały wysokie, 'białe kol~.y, drzwiczki zaś b~łY_ zupełme podobr.e do tych z baJk1 o „Jasiu i Małgosi" złote i z takim dużyro okuciem. Kazio musiał jednak
trochę poczekać, gdyż nie wszyscy
jeszcze zaproszeni !Przodownicy
nc;uki przybyli. Po chwili zostali
wpuszczeni do środka. Kazio oddał zaproszeni·e i c.7ekiaj.ąc aż wszys
cy zostaną podZ!elen1 na grupy,
dokoł~. I oto
rozglądał~~ ciekawie
- 1- 1e t aj me ma
zob aczył• ze w SL..AO
wcale murów, jakie zwykle są w
klasa~h, lecz tY'lko kotary, zasłor.y
z białe.go muślinu, zielone gklanoświetlone mnóstwem jarzących
się kolorowych lampek.
dn'k
Ot
r~y.n;awszy przewo . i a w
po~ta71 p1ę~ne~o huz~ra, grupa, w
k.torei ~azto się zna~dował, udała
s1-ę. wp1er.w do szatnt, a potem na
zwiedzenie całego budynku.
Na pierwszym piętrze Kazio odrazu zauważył dwie kotary. Nad
tą 2: lewej strony widniał napis:
„Smiech na kilogramy, humor na
metry". Nad przechvną zaś: „Fikumiku r.a patyku!" Co te napisy mo

ar

1

11

pomyślał Kazio.
„Fiku-miku" _ to chyba jakieś
pokazy, ale ten śmiech na kilogramy... " Nie zdążył się jeszcze głę
biej zastanowić, a już widział napisy na drugim piętr.:::,e „Tu siię śni
2: otwartymi oczami" 1 „W krainie
baśni".
gą oznaczać? _

1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111

H

11 cą się srebrnymi bi>askami igieł aż poczerwieniał z wysiłku. A No.

„Jmiech na kilogra"lly a humor na
metry". Występowali tam artyści
Cyrku nr 2.
Przechodząc z kolei. do następnej sali, Ka2:io oglądał pr.zedstawienia Teatru Lalek „Pinokio".
Serdecznie ubawił się pooiesmym
Pinokiem, któremu wyrosł'! ośle
uszy m karę, że nie chciał chodz:ć
Na razie ciekawości swe3· nie do szkoły i aż gniewał się r.:a jego
zaspokoitł, gdyż zebra:!i się ponow· upór, pnysparzający tyle kłopotu
nie na pi>.rterze, aby ustaJ.ić dokąd b ednemu ojcu.
k1ńra z 14 grup (w każdej było
Czas zwiedzania Pałacu Czarów
·
· wpierw
20 - 30 ciziec1') ma Się
dobiegał końca. Jeszcze Kazio zoudać.
w kinie kolorową piękną
Wypadło mu najpierw zwie- baczył
bajkę o kwiatku z siedmioma
dzić krainę baśni. W pięknej czarodziejskimi płatkami, poczem
sali bajkowej siedziała już Dobra udał się do wielkiej sali, gdz:e odWieszczka i gdy dzieci usadowiły być się miała główna uroczystość
się na miejscu, opowiedziała im powitialfia Nowego Roku.
bajkę 0 czarnym i białym łabęKaz:o usadowił się przy olbrzydziu.
W tyr11 megafon wezwał wszyst- miej choince.
Na scenie siedziała w otoczeniu
kich do zmierrieroa zwiedzanych
zakątków. Udał się wi ęc ze swoją gór lodowych Królowa Zima. Miagrupi\ tam, gdzie .,sprzedawali" la na sobie bia.ła .sukienkę, iskrzą.-

lodowych. Wtem nadszedł Stary Rok. Trzęsąc siwą brodą,
mówił on o wszystkim, co zrobił
w czasie swego panowania. A więc
wykonał plan roczn7, Plan 3-letr..i,
wybudowiail: trasę W-Z, wiele
żłobków, przedszkoli, szkół. Namęczył się wiele, ale z dumą melduje K~ólo':"'ej Zimie o swej pracy, gdyz nuał takich pomocników
przodowników pracy, jak Apryas,
1 -k·
· · , k a. Nawet ci·
K owa,..;
1, G ościrmns
~i goście, których ogląda na sali, również pomagali mu w tym
dziele; złożywszy swój meldunek
Stary Rok, odsapnął, a następnie
złożył podzięko'o/ar.ie Królowej
. mi: d opomagała w
Z'mi
e za t o, ze
i
pra~y, wstrzymuJą,c n:rozy. Chciał jeszcze cos mowić, ale
p:zeszkodził mu młody. en~rg1czny l'i'.o~y Ro~. Wb;egł zywo, ra~osrue, powitał wszystk:ch
okrzykiem:. „P.::ynoszę Wam No'!fY :ao\.Pierwsz~ rok Pl~nu 61etn1e~o. Sło:\·a . Jego mł?d~1 przo
dow~..J.cy po~1tah gromklmt oklas
kami, a Kazio tak mocno klaskał,

wy Rok zaczął opowiadać, co przy
nosi z sobą w zanadrzu r.a :pierwszy rok Planu 6-letniego. A więc
dalsze ~~koły, szpitale, fabryki,
nowe m1hony metrów tkanin no'
we miliony ton węgla.
.Gdy Nowy Rok skońceył opow1a<lać, mczął wraz z Królowa Zimą i wróbelkami śp1ewać piooenkę:
Idzie, Idzie Nowy Roczek, kłania dę
/wokoło.

A wltaJcle, mlll goście, bawcie się

/wesoło!

Po radosnym, miłym łwlęcle będziemy

/pracować,

żeby rosła, potężniała Ojczyzna Ludo1n.

A dzieci odpowiedziały:
I my pięknie clę witamy, miły Nowy
/Roku,
My cl w pracy 1 w zabawie dotrzymamy
/kroka.
Po radosnym, miłym łwlęcle będziemy
/pracowaó
żeby rosła, potężniała Ojczyzna Ludowa.

Wychodz ąc z Pałacu Czarów,
Kazio trzymał w ręku piękny
piórr.. k i paczkę ze słodyczami.
Choć szedł ulicami, pamięcią prze
bywał jeszcze w. krainie baśni!...
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~· »Wiele możem-y si~ naucz-ye
od
Kom11nikat

na~zych

Masz~nista

Ośrodka Szkolenia

Partyjnego
VWAGA: kierownicy grup samo-

kształceniowych

W dniu 5· I. l950 r. 0 godz. 18.00
Ośrodka Szkoleni<~ Partyj
nego Traugutta Nr. 1, od:)ędzie się
posiedzenie kierowników grup samokształceniowych z następującym

w lokalu

porządkiem dziennym:

L Sprawy organizacyjne,

piotrkowski Seweryn Michalski opowiada o swych
wrażeniach z pobytu w Moskwie

Seweryn Michalski. maszynista piotrkowski, zuauy przodownik
brał udział jako
członek delegacji połs1<iej w uroczystościa.cb obchodu 70 rocznicy urodzin Ot>neralissimusa Stalina w l\loslrnit>. Sewer~·u i\lichalski dzieli
się z nami wrażeniami 7..e sweg0 pobytu w łloslmie. Widzi.ni
bardzo wiele. Brał udział w akademii nrządzoue.j na czei:ić GeneraJissimu~ Stalina i fam też ujrzał Wielkiego Wodm proletariatu
w otoczeniu najwyżs~ych dostojników 1·adzieckicb i wybitnych
przedsta\\icieli partii komunistycznych i robotniczych całego świata.
prM~· odznaczony ordertim „Sztandar Pra~y"

2. Referat instrukcyjny na temat
::c: :: 'o „ ': coc:ccc::cc:JC OCCO
CC
nWalk2 Lenina i Stalina o ideoloostatnim dniu pobyt~ tow.
giczne i organizacyjne podstawy
Michalski zwiedził parowozo
partii nowego typu".
Obecność wszystkich kierowni- wnię moskiewską.
Już na wstępie - opowia,da tow.
ków politycznych, oraz towarzyszy
,„ __ ,.
d
odpowiedzialnych za samokształce- Mi h
c alski - u erza na.c; JAl..,.....'la
nie obowiązkowa.
Ośrodek Szko.'enia Partyjnego czystość, jaka panuje w parowozowni osobowej w Moskwie. Nie
KL. PZPR

W

Jak

kolegów radzieckich<<

Łódź ·witała

llowv Rok

,; : c:~·:: :ac•

I widać

:

„

•auu iOOOtileOU

tutaj 7.anieczyszczonych ka
nałów, nie widać kurzu i pyłu, tak

charakterystycznego dla naszych
parowozown.i. Robotnicy tu zatrud
nnmalan~..rch "'-""anieni nie maJ·""' ,,.„..
.....
rem ubrań, Wchodząc na parowozy stwaerdziłem, że utrzymane są
one w takim stanie, jakby wysz.ly
prosto z fabryki.
Zainteresowany, czemu zawdzięczać należy t e idealne warunki po
rządku i czystości, wdałem się w
rozmowę z robotnikamL Oznajm:o
no mi, że tę czystość zawdzięczać
należy w pewnej mierze istniejącym tutaj nowoczesnym urządze-

niom. N a przykład czyszczenie
rur, które u nas powoduje tyle
dym\J i zanieczyszczenia. tam odbywa się za pomocą specjalnego
przyrządu, któru nie tylko, że za-

I moskiewskiej

wszelkie

naprawy

Nasi Czytelnicy zwracajq uwagę„„

bieżące wykonywane są tylko pod

Jest to możliwe t ylko dla tego. że każda naj

czas my cia kotła.

mniejsza nawet naprawa wykony
wana jest gruntownie i bez zarzu
tu.

WYSOKI PC.zIQM TECHNIKI
·

Przyglądając się praeuJącym ro

bot11.ikom parowozowni moski.e\Vskiej zauważyłem, Że mają oni do
swej ' dyspozycji olbrzymią ilość
nanędzi, przystosow8Jlych do wy
konywania każdej czynności, Naw nad
rzędzia te utrzymywane są---~
zwyczajnym porządku i pi~-u.nowi
cie k<>nserwowo.ne. Między innymi

w tamtejszej

narzędziowni

zwródo ostrze
nia twardych stopów, między innymi do ostrzenia noży, służących
do skrawania twardych met ali, U
nas nóż taki po naostrzeniu wytrzymuje zaledwie 2 godziny pracy. tymczasem nóż naost rzony tam
tejs:zym przyrządem służyć może
N a tam
przeezło dwa tygodnie.
tejszych parowozach istnieją rów
nież s pecjalne przyrządy do kontroli tłoczni smarnej. Dzięki temu
oli'wienie parowozu odbywa się bez

.cił moją uwagę przyrząd

'Dlaczego apteki nie hy~y czynne?
Pomimo " }raźncl,!o zal'zą1lze.ni a, ah~ 1\ okn»t•' remanł'ntów gklepy i zakłf,l)y uehlj!!O\\I' pozo,111" ał) 01 11ar11• - piozr vh. J. S. - ubiegłf"j soboty licz11e aJlleki w na~z) m mi ~-~l'ir zamknęl> s11 r p od" oje, a więc na 1u·iyklad. darmnnie oiuhałe.m apteki n a o<ki11k11 od 111. (;„n , Ś" ierczew~kiego do 6 S1er-p\\ ot)>tki e hyły 7amknięle. Zap)tuje,
l'i otrl... ow ,ł.;i ej,
11Ui - \Hdłuż ulicv
co na to Izba A11t~kar•ka i ,, łud tt' at1mi11 i,1 racyjne't ...".

Brak lekarza w Osiedlu im. Montwiłła Mireckiego

Ob. W. S. , nauc::;yciel. pisze: „\X~ dwóch rejonach lekar.skirl1 U bezpieczalni
w O siedlu im. ;'ifontwiłła .Mire1·k iego i na Mani od pewnego
crnsu nie ma lekarzy rcjonO\<Trh . Oczywi ście, lek arz rejonowy też ma pt"llwo
chorować i może lecz}·ć się. Ale czy wynika z tego, że Ubezpieczalnia powin·
na p1>~stawiać te rej o11y b ez lekarza. Ulwzpieczalnia poleciła chorym z tych
rejonów zgłaszać hię do przychodni przy ul. Łagi ewnicki ej, ale ile czai;u trzeba
tam strawić na wyczekiwanie ! Wydaje tiię, że dla takich dużych r ejonów, jak
Społecznej -

'!>-ymie:nione po)1 yżej, Uhezt>ieczalnia powinna 110starać się o zastępstwo leknnkie, aby nikt w tej d ~i elnicy nic por.o ;tał h <"z pomocy. Podobne zjawisko
(lmerwujemy w n aszej d zielnfry w zakrnsie pomocy lekarskiej dla dzieci.
Przedtem rejon nasz nal eżał do l ekarza przy ul. Zachodniej, ohernie zaś nie
wiadomo dokąd. Z ul. Z a cl1ocl11ił'j - 0 1lsyłają nas na ul. Armii Ludowej, a
s!anttQd na ul. P róchnika, t-kad wre&zcie kierujł dzieci na ul LagiewnickQ.
St)rawy te należy jak najrychlej załatwić „ .".

Oczekujemy

wyjaśnień

ze strony L'bezpieczalni

Dzieci nie

Społ.ecmej.

będq marzły

W sz-vstkie szkoły zaopatrzono obficie w węgiel

Z arządu M iej- szkołach illie 1Labraknie ii s:tycz.nioi.\'e
WydzJiał Oświaty
wytwar zaniu się kurzu, z arzut u, nie m arnuje się niepn- skiego .pomyślał zawczasu o zbliża- nagłe mrmy nie :zaskDczą żadnej z.e
jących się mrozach i dobt·ze zaopa- szkół.
ale tłumi trzaski i szum. Idea.lny t rzebnie smarów.
lbyć spokojni Łodzianie mogą
Między innymi zwróciłem uwagę 1lniył w węgiel srzkoły łórlzkie.
również jest sposób nddym:ania
Jak n a:m komunlk.ują, węgla w dzieci Jch z pewno:icią nie flJlllal"'L!lą.
również na wywieszone w parowo
parowozów.
zowni tablice współzawodnictwa
.SIB JIA ZBYTNIEGO

po-biega

POSPIECHU I BIEGANINY
nas w parowozowui
równomierny rytm pracy, Nie ma
zbytniego pośpiechu i bieganiny,
ludzie gracują w skupieniu i z uwagą. Obserwując ich ma się wra
Uderzył

żenie, że obliczony je.st
ruch. prremyślana każda

każdy

czyn-

ność. Ten porządek pracy należało
by również wprowadzić w naszych

pa.rowozowniacli,

gdzie

zaszła znacma zmiana
nie zaw57~ jednak tryb
należycie przemyślany.

H'llan& I wesoJa

saba'\H~ ayłwetikowa

~r~by

chociaz
na lepsze,
pracy jest

NAP.RAWY WYKONYWANE SĄ.
N'ADzwyczAJ SOLIDNIE
Na uwagę zasługuje nadzwyczaj
na dokładność wykonywanej pracy. Na przykład: u nas zdarza się
w postojach
że ·pa row óz
często,
międzypoci ągowych musi być pod
dawany naprawie. W p arowozo\\'n i

w PZPB tan. J!#A">fa Stalina.

pracy . Tablice te

urządzone są

bar

clzo estety cznie, oszklone i wywie
szone w widocznym miejscu. Spo
strzegłem, że obok niektórych na.z
wisk umieszczone są wysokie pro

cent:i-• wykonywanych norm. Najjakie
wyż.~ze wykonanie no~y,
tam zauważyłem, wy nosi 434: pro
cent, bard żo w iele było jednak
około 200 procent . a pra wie zawsze norma była przekroozona. Robot nicy tamtejsi oznajmili mi jed
nak, że nie j~ to maks.imum możliwości. .Prowadzone są
badania naukowe, któt e mają na.
celu podniesienie dotyclłczaa osi ą
ganych wyników.
W''KO.RZY.S'UJ~JMY

Rejestracja wojskowa

Drz.ilś, dnia 3 s tyetznia br. stawi ą
się do rnjestraojl h1ężczyżn i : z tere(komisainu R.K.U. Łódź-Mi asto I

1911 przy ul. A:rmii Ludowej 28 (na
K); ll'ocz.ndiJt 1905 przy ul. Lokatorskiej 10 (na li'U?rę K); !l'OCz.riik
a.~?Slt M. O. 6, 7. 8, 9, 10, 15):
1906 przy ul. P iot'l"ko•wskiej 104 a
Roczn ik 1906 przy ul. Ogro<lowej (II ip,) <na litery L, Ł); il'OCZ>nik 1907
S4 <na 1'iterę K ); rocznik 1909 przy pr.z.y ul. Pi<>triko:ws.ki.ej 104a (III p .)
ul. Ciesielsk iej 7- 9 (na literę K): - (na litery Z, Ż).
l~ik 1908 przy ul. Skarbowej 28
Jutro, dnia 4 &tycznia br. stawią
(na literę K l; rocznik 1905 przy ul. się d<J reje:>t.racji: "- te.renu R.K.U.
Wólczańskiej 251 (na literv H. I, ,J): Łódź-Mias to I (!romisal"lia<t M. O. 6,
irocziniki 1926, 1925, 1924 przy ul. Ko 7. 8. 9, 10, 15):
p e.mika 46 (opóźnienJ w rejestracj i
Rocznik 1906 przy ul. ~ro~fowe.l
wfo::en.ne.j).
Z terenu R.K .U. Łód:i.-Mia~ t o II 34 ~na literę K\; !"Ocznik 1909 p.rz.y
~komisa·riat M. O. 1, 2, 3, 4, 5, 11, ul. CicsicU<iej 7-9 (n a li:teTę K J;
roa.nik 1908 przy ul. S karbowej .:!8
12, 13, 14):
Bocznik HI09 prrty ul. Swięto (na Jile ry L, Ł, M); roc2?lik 1905
krzyskiej 15 (na literę Kl: roC'l.nlk p t·zy uJ. Wólczańskiej 251 (na 1i~
rę Kl; rnc:rniki 1924, . 1923, 1922 przy
ul. Kopernik.a 46 (opó:t'.nieni w reje>t racJi w io5ennej).
Z ~erena R.K.U. l:.ódź-Miasto lt
w parkach łódzkich ' komii-a
riat M. O, l, 2, 3, 4., 5, 11,
literę

, DOAWJADGZE UA
Olśniony wynłknmi. jakie osią
pogają nasi koledzy rad~e ccy,
my€1l ałem sobie. ie gd~'by zastoso
12. 13 , 1-ll :
zabezpieczono przed
wać spost rzt>że-nia, zr o bione pi~
no~n : k 1909 p ,y 111. Sw•iętokrzy
mrozami
m nie w parowozowni m oskiew·"lde j 15 ~na litery K. L); r oom:k
w naszej parowozowni
Sl•iej
Wyd.dał Plant a<.' ; ZarL.ądu l\Iie j- 1911 prz y ul. A11nii Ut.1dowe1 28 (na
piotrkowskiej. to i u nas wyniki il>k1ego. nie ba<.~1.ąc n a łagodną po- l't<> r v K. Ll: rotzn ik Hl05 przy ul.
p od nioslvb y się z pewnością. Ka- ceątkowo r.in~ . pr1.ezornie zabP7r ie- Loka\01·;:;k1e j 10 (na lHerę K); roczl eży wziąć w 7.ÓI' z l'ozkladu zajęć, cv.~·ł w pu.rkach łód 7k :ch n a wypa- n:k 1906 pny u l. Piotrkowsk:iej 104a
<II p .) - (na ltierę M); J:'OOl:nik 1912
. .
. .
·1p la n owego !<pOsoh u ~·konyv.raiua
1
robót. ornz "!zereg·u innvch drob - dek mrozo\\'. roslrny . mPk l orc drr.'·- prl y ui. P iotrkowskiej lu4a :nr p .)
n ych szczeg·ół ó\v. które . d adzą się wa 1.g.Ja;;k: .1 ~!~ np. Chy. Hote. h:1k- 1 (na l iterę l\I).
i µn tt.:z'1
F. w prowadzi ć i w na.szych Wlłl'llZla i>Zp<l.ny, niek tnre k\\' . a l ,\ '

RO~LJNY

spekulacji udarelllnione

· Właściciele niektórych sklepów prywatnych nie otworzyli wczora1 swych przeds1ęb1orstw
Nieuczciwi kupc-y

zostaną

ukarani

Peo tów, mi mo, że os la tn it rozporzą-1 sk.iev. ic:za z ul. Zyndrama Nr '.!5
111iasto wiaclom oś.'.:, że niektó- dzenie '' y;·aźnie. glosito, ii rema nen- Bi<>rkensztabową z ul, Piotrka.wsk iej
został ~· równ:eż nalei:yc' e c pa t 1 w:ie
t>rywatni kupcy zamknęli s we tv m uszą b yć gotowe do dnia 2 styc7- Nr 78, E. \ \ly!;ockiego z ul. Nowo- t ach. Od n aszycll kolegów r adziec
Nie:;podziewana fala mro l Ó\\' \\'
nauczyć
wiele
się
możem:v
kich
rówRopelskiego
St.
2,
Tr
miej~kiej
żarłw
one
sklepy.. J ak b owiem wiadomo, uchw a - r-ia br. i że nie powinny
s
}V dniu
la Rady ::-.1inistrów w sprawie regu- n) m w~p a dku >1·pl vwać na pr7:1.'lf'J.'q nież z ul. 'owomiejskiej Nr 2, H. An- stwier dza· 11a za koń czenie ~mo- tyczniu w n iczym nie moż~ za;w;kod7.ić ro~l i nom w parka ch łód- H - tej, w
lacji ceu przewiduje mi edz~· in nymi w c:i aq t ośd sµrzt•ddży.
~jif'lewicn 7 ul. Pio trkowskiej "'ir 61. WY tow. Seweryn :\fich als ki.
równi eż pewna p o dw yżkę cen na nie(rb )
kioh.
i:-utta 18,
~· Pt.
zoqaną oni ukarani.
.Jak ś1111estne wyda\1ać sie mogą te
które ar tykuły. Część kupców chcia- tlumaCT~~ o , niewi e ~~ · . o .~~ -~~ł~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~odprawa
\.Ve wczesnych godzinach rannych

obiegł&.'

Uwago, Poligraficy!

rzy

.
. . nie
sn1ezyce

dla po
chowania towarów w celach spekula
ła wykorzystać tę sposobnośi'

w gazecie", świadczy cho
zauwaŻ!'fliU
ciażbv taki fakt, że swego czasu
cyjnych
tawiciele Zrzeszenia Ku pców
przeds
'De leg 1tura Komi,.;ji Specjalnei w yodhvli konfere n cję z przeds taw icielastąpił~ na tychmiast z in terw enc ją,
mi Delegatury Komisji Specjalnej i
w :ysylając lotne k omisje.
)JTZ 1 rzekl1 , że remanenty będą goto-

ZOM

zaskoczą

Lodzi·

przygotował sprzęt

i brygady robocze
'
zmiana pogody nie I ~n ~e-i'.eniow~:ch .

7 s tyl'mia 1S50 r. o gocl:r.
l1>k al u Związku, ul. 'l'rau'ldbęd1ie

się

Rad Zakladol\·ych w
nym skła dzie. Z e wzgl ędu n a

peł 

ność

pokó.i 304,

omawiauych spraw

waż~

obecnoió

obowi ąz kowa .

Sklepv handlu uspołecznione go by· we na I styc-mia.
Usta.Jona
która na- wczoraj. Jednak
talde
Nagła :z.miana pogody,
hr . czynn ę tak, jak zwvkle. Jed ynie
punktv 7_.,.vpywan:a śn'eou. któryd1
Jednak złe nawyki, lekce\\·ażenie stąp:Ja wraz z Nowym Rokiem, ea- z.a.Ekoczyla Łod7,! .
niektóre sklcpv pr) watne pozostaw<1":
· .'
. ·
nu·ozów również Kierownictwo ZOM- u już od da•.vpowiada obok
ły zamkniete. P r1. yczynę tego sz.kod- zarra d zeń i •\"łasnvch zobo wiazań bv
sn;ezne. pierw&Zą na przezornie przygotowało niezbę- ogołem będ.7,1e 15. 10 z mch to otwo
opad ~·
D..:i~·: t·Jnej nocy dyżurują na~
niczego m a n ewru starano się w nie- ły silniejsze dla niektórych kupców, obfile
otrrzymaliśmy dną ilość taboru i ludzi do pr ac od- r y kan ał ów. a pozostałe 5 zna jduje
których,
pu j ące apteki:
czynn}'ch •sklepach tłumaczyć w róż ni ż troska o 7aspok o jenie potrzeb , .próbkę-'
......
„.„
................
„
................
„~.„
..
„
burz
p::.dck
wy
Na
miastem.
ip(X".a
się
i;;y sposób, że jakoby nie ma wł aści społecze11!i t wa.
B O\iars.k.i, Wól
Da.s zy1'1~kiego 19 PR .~DXICE 1-I<' AZOWE
personel odśn ieżen'owy
śn ie:im:vch
ciela , to ~nów, że po prostu„. „zaDo g odziny 12 w południe doprowa
Cynł&, Piotrkow.;ka
ceańska 37 spał".
d?.ono do Komisji Specjalnej pięciu
ł'i<)~hanie pow ięk:>zony i otrzyma odPR .~Dl' Z1llE~NEGO
225 - Apteka Społeczna Nr 51,
·Głównie jednak p róbowano powo· k unców,
k tórych sklepy były b ezNależy !eż
powiednią Ho.-ić taboru.
o mocy 3 kW i napięciu 22@ T
ływać si ę na przygotowyw anie rema- prawnie za mknięte, m. in.: ,V. DanZgierska 146 - Niewial'owska, Nopodkt-eślić. że w razie pot rzeby podo zasilania lokalnych instalacji oświetleniowych,
12 - Pa•wlukicwk-q;, Brzeziń
wotki
wypo~ ażone w Ul'ządzenia rozdzielc1,e, nliernicze i r egt1lacyjne.
e:.:
równi
pomocą
śpiese;y ?. C 7,ynną
Na u;o"andzie
- Trawkowska, Dąbro wska
56
ska
Napęd do"olny 1
społece.eiBtwo , np. DRN Lód ż-Pr'>ł
„4 b - Unieszkowsikd.
n.oc v..adeklarowaJ a i;we wspótd z.iala" ·odnych .
i':pe<"ja lnie za l~al\e lłła mł y nów
nie na wypadek .!'p€Cjalnych trudno
Cena 7.ł. s.~.3011.
§tanie przed Sąde1n
ści komun ik acyjn ych. jakie mogł~·
f'E~TRAL.\ HANDLOWA
by wyn lkna~ z powodu zaśnieżf'n i a
Przemysł w łók ienniczy dążąc do za· n iektó•ymi funkcjonari uszami k olejoPRZE'.\fYStL E LEKTROTECHNICZNEGO
Pracownicy Laboratorium Wymiasta.
spakajania potrzeb ludnoś ci, pokry- wym i. Sr.kodnicy, działając w r ozmaiBTFRO SPRZEDAżY )L\.87.Y~ FJLEKT RYCZNYCH
l\•.rórnl Filmów Fabularnych, zaTak v.rięc w~6Y~l>kie śr<Jdki rt.apował część potrzebnych do produkcji t ych Z&-"-poła<'.'h, dokon)•wali ~ystem'\
miast kwiatów na pomnik WLADY
rel. a22-24 i 316-00
KATOWICE, uł. 1$ Grudnia 1}3
biegawoze w razie więk;; zyoh '>pasurowców z zakupów zagran icznych. tycznych kardz.ieży weh1y. W ten
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złożyli
BYTOMSKIEJ
śniei:n~·oh zo~-tały przed~iędów
·Wełna nadchodziła do portu w Gdy- I spos ób wyrzą.dzono Skarbowi Pań
Radionę
Rodzi
Łódzką
na
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(rb)
wzięte.
ni, skąd ro zwożono 1ą ko le1ą do roz· st\va milionowe strat.y.
w ą.
LóDZKIE Z.AK.f,ADY PRZEMYStU ODZIEŻOWEGO
22-osobow a grupa szkodników gomait eh. ośrodkó w przemysłu włó·
Ogłoszenia drobne
Przedsiębiorstwo Pańc;twowe Wyodrębnione
spodarczych stanie niehawem p rzed
kienniczego w kraju.
-- - - w J,odzi, ul. Sterlinga ?6
Grupa k onwo jen tów, zorganizowa- Sądem Apelacyjnym. Rozp rawa toDYREKCJA Pań ,;t\vowej Szkoł~· Tech
na w spółdzielni „Konwojent" w Gdy cr.yć się będzie w trybie postępowa
niczno-Prz em ysł l'lwej w Łodzi poszu.
potrzebny od zaraz
natych m iast:
kuję w yk ladowrę historii (pełn y WY·
ni, . ~awiązała p rzestęp czą spółkę z nia dora7.'lego.
·
Zgłoszenia:
1) kiero'l\nika Działu Or~anfaaerln~ro
mia1· god zin) o cł dnia 7. I. J!l50 r.
głównego kcęiegfnrego
~
·······„
:!4:!4-k
···········łl·····························································--········
Robotniczy"
„Głos
. PA~STWOWE ZAKŁADY PRZEl\1YSł,U WEł.NIA ' EGO KR Z
3) kierownika K~zt ów Własnreh
ł.ódź. ul. Piotrkowska
ZGl'BIOXO legit. s zkoln ą, U rzędu
. W TOMAR7.0WJE :l\-fAZOWIECK1'1
l) kalkulatorów
Zatrn-Onienia, Koci,;zew~ka Daniela,
8ó III p. Sekretariat
u). N . Barli<"kie go • ' r 2!l 1 2:i - tel. ll5
1164~-g
Jara<ll:a 15.
:1 ) rE'ft>renta U be111pie<>,vA'ń R zeczowych
zatrudnią od 1 stycznia 19:10 r.
Or ; CC~)OQ()QOOO"lC'lOC'O'lOl)""W».xlOOOOQ000000CDeQ0::0000t.XX ~!:)OOO
W•
6) kiero\\ nika finan'l-Owo-administra.:rjnego
1) samodzielnego r eferenta do -.11raw ulw~11iee z eniow ycl.
instytucja
Poważna
7) kif.'rownika t}lano1Vania
2) Refe renta do Wydz. lnwestyr ji i Odbudo,1 y
ls) kierownik a produkcji (wyko;;zta k techn.)
handlowa .·
3) 2 st. refere ntów do Wydziału Zao1)atn:E>nia
!I) mt•<·hanil"""' na ma ~zyn y szwa lnicae
na 1t'l'e!1ie "ojt'I\ 1)d 1l 11 a łódz kie go
:ł) 2 księgowyrh konty;-tów do k.-ięl!o"ośd materiał.
10) elf.'klry ków
ntaqazqnów suchqch
11) kon»traktorów
Reflel<tujemy na siły wyk walif 1b wa n e ze znaj omości3 l>re<.'IJ'
o powierzchni cirka 4.000 m:!, najchętniej z własnt boe...
pr'.tewie,vnych,
.!<:
w zakresie przemysłu włók:ienniczego.
12) s tolarzy i robotników t ranspodowy ch
nicą kolejową l nb w pobliż u stacji.
.~
Żgłoszenia przyjmuje Wydział Personalny P ZPW ~
Oferty pod „:'.\fagazyny" p ro;;imy prze.;ylać do Biura Ogłosz-eń „P.raea"
Zgłoszenia p rzyjl"'lu je Wydział Pcsonalny.
~~
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Wykwalifikowany korektor

......

I

a

I

w Tomaszowie-Mazowieckim, ul Ba:rlickiego N:r 2S/25„
WarM~wa, ul. Smolna 13.
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Na marginesie

środę wieczorem
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W

przqbqu;a do Lodzi d:i;;~~~~'

30 osobowa reprezentacja pięściarska Poznania :=1~~wc:i::ku1~w·,1~
Dziś rozpoczyna

stycznia 1930 r.
WIECE KOMUNISTóW W ŁODZI I v.r~ęzienia, gdzie manifestowali przePod powyższym tytułem „Republi- ciw rządowi.
Po ponownym ataku policji na bez
ka" pisze, co następuje: „W dniu 2
stycznia na placu Hallera zebrały się robotnych - tłumy udały się przeti
olbrzymie tłumy bezrobotnych, do- Magistrat na Placu Wolności, gdzie
za;:ił- policja również nie dopuściła do wiewypłacenia
111agających się
ków. Do zgromadzonych przemawiali cu.
Fvdczas starcia z tłumem bezroposłowie komunistyczni.
.Sprowadzona na miejsce wiecu po- hotr,ych - aresztowano kilkadziesiąt
licja zaatakowała tłum. Wówczas os'ih."
SKAZANIE KOLPORTERÓW
br,zrobotni ruszyli mniejszymi grupPRASY PODZIE:.\INEJ
kami na ul. 28 Pułku Strzelców KaPized sądem okręgowym w Łodz i
niowskich. I tu jednak policja zaatakowala tłumy, nie dopuszczając do sti.nęli G. Krawiecka i M. Szyi<:, o.odbycia wiecu. Wówczas bezrobotni i:karżeni o kolportaż prasy Komuniruszyli na ul. Gdańską, przed gmach ::tycznej. („Republika").
DYKTATOR PROSI O DYMISJ$
Dyktator hiszpański gen. Primo ·Je
· RiviPra miał doręczyć królowi Alfonsowi prośbę o dymisję.
1
BEZROBOTNI Z ALEKSANDROWA
MOGĄ Ul\IIERAć Z GŁODU
Do Łodzi przybyła delegacja bez;PAŃSTWOWY TEATR
robotnych z Aleksandrowa, gdzie kilłm. STEFANA JARACZA
kaset rodzin żyje w skrajnej nędzy.
(ul. Jaracza 27)
Dziś o godzinie 19.15 sztuka Ami.- Aleksandrów nie został objęty „ramami" pomocy dla głodujących nę
tola Surowa pt. nZielona ulica".
dzarzy.
PA~STWOWY TEATR NOWY
(Daszyńskiego 3ł. tel. 123·02)
Dziś teatr nieczynny.
PAŃSTWOWY

TEATR POWSZECHNY
ADRIA - dla młodzieży (Stalina l)
(ul. 11 Listopada 21, tel.150-36)
'l'omasza Edisona" „Młodość
Codziennie o godzinie 19.15 „Rozgodz. 16, 18, 20
bitki" - komedia w 4 aktach Józefa BAŁTYK (Narutowicza 20) - „BoBlizińskiego, z udziałem A. Dymszy,
gata narzeczona" godz. 16, 18.30, :n
P. Relewicz-Ziembińskiej, W. Walte- BAJKA (Franciszkańska 31) „Wscho
ra, W. Ziembińskiego i innych.
dnie zaloty" godz. 18, 20
Kasa czynna od 10 do 14 i od 16.
GDYNIA (Daszyńskiego 1) - „Program aktualności krajowych i zaTEATR „OSA"
granicznych Nr 1" - godz. 11, 12,
(Traugutta 1, Lei. 272-70)
.
13, 16, 17, 18, 19, 20, 21
O godz. 19.30 - „Romans z n::i- HEL dla młodzieży (Legionów 2...0
dewilu" r. udziałem T.Wesołowskiego.
„Na mors.kim szlaku" godz.16, 18, 20
MUZA (Pabianicka 173) - „L\1ilczą
TEATR KOMEDil l\IUZYCZNEJ
c& barykada" godz. 18, 20.30
„LUTNIA"
POLONIA (Piotrkowska 67) - „Pu.
O godzinie 19.15 „Ptasznik z Tystelnia Parmeńska" I seria - godz.
rolu" - operetka w 3 aktach M. We17, 19, 21
zecały
bierze
dział
U
ata ł Helda.
PRZEDWIOśNIE (Żeromskiego 76)
Balet spół artystyczny. Chór god7..
„Pocałunek na stadionie" Orkiestra. Bilety do nabycia w ka.
18, 20
sie teatru od godz. 10 do 13 i od 17. ROBOTNIK (Kilińskiego 187) „OdW niedziel~ i świeta kasa czynn& od
godz. 18.30, 20.30
dział Z-8" godz. 11.
ROMA (Rzgowska 84) - „Wołga,
godz. 16, 18, 20
Wołga" „Górlł
REKORD (Rzgowska 2) dziewczęta" dla młodzidy godz. 16,
Niecierpliwość serca" godz. 18. 20
STYLOWY (Kilińskil'go 123) „Wilcze doły" godz. 17.30, 20
„Bitwa
śWIT (Bałucki Rynek 2) WTOREK S STYCZNIA 1950
o Stalingrad" - godz. 18, 20
11.55 (Ł) Sygnał - chwila muzy(P.iotrkowska 108) - „Puki. 12.04 Dziennik południowy. 12.2~ TĘCZA
stelnia Parmeńska" I seria - godz.
Przerwa. 18.20 (Ł) Chwila muzyki.
16.30, 18.30, 20.30
13.25 Program dnia. 13.30 Muzł'ka TATRY
(Sienkiewicza 40) - „śpie
rozrywkowa. 1'.00 Kronika węgier
wak nieznany" - godz. 16, 18, 20.
ska. 14.15 (Ł) Komunikaty. 14.20 WISŁA
„Boga(Daszyńskiego 1) <Ł) Audycja TPD. 14.30 (Ł) Muzy20.30
18,
15.30,
godz.
narzeczona"
ta
ka rozrywkowa. 14.55 Audycja PCK
(Próchnika 16) - „Ali
dla chorych. 15.30 „Papuga plotkar- WŁóKNIARZ
Baba i 40 rozbójników" godz. 16.iJO
ka". 15.50 Muzyka rozrywkowa. 16.00
18.30, 20.30
Dziennik popołudni<>wy. 16.20 (Ł) WOLNOść
(Napiórkowskiego 16)
Aktualności łódzkie. 16.25 (Ł) Au- godz. 16, 18, 20
„Sumienie"
R?zmo(Ł)
16.30
dycja Ligi Kobiet.
„BogaZACHĘTA (Zgierska 26) wa z J. Pilarskim, artystą Panstwo
ty plon" godz. 16.30, 18.30, 20.30
wego Teatru Noweg<> w Łodzi. 16.40
CL) Muzyka. 17.00 Koncert rozrywkowy. 17.45 Audycja Pows~ . ~rg.
Skład bokserów Poznania no mecze
Służb& Polsce". 18.00 „Z kraJU 1 ze
z todziq i Warszawą
~wiata". 18.15 Pieśni kompozytorów
polskic:Q.. 18.40 Muzyk&. 19.00 PogaNa mecze
POZN~ (obsł. wł.). danka. 19.15 „W rytmie tanecznym". międzyokręgowe w boksie Poznań 20.00 Dziennik wieczorny. 20.40 Mu- Łódź w dniu 5 stycznia i Poznań cyka rozrywkowa. 21.00 Koncert sym Warszawa (w Warszawie) w dniu
fonicznf. 21.40 (Ł) Fragment książ.. 8 stycznia kapitan sportowy poznań
Id J. Boka „Na Uralu". 21.53 <1:-l skiego OZB wyznaczył następujących
Om6wienie programu lokalnego na JU zawodników:
W. musza - Woźniak 1 Manelski;
tro. 21.55 D. c. koncertu symfonicznego. 22.30 „Zwyrtałowa bacówka w. kogucia - Liedtke; w. piórkowa
pod wesołym wierchem". 22.50 Mu- - Panke, Scigała, Strekt w. lekka tyk& rozrywkowa. 23.00 Ostatnie wia Adamski; w. półśrednia - Kaźmier
domośei. 23.10 Program na jutro. czak, w. średnia-Kupczyk, Wiśniew
23.15 Muzyka taneczn&, 24.00 Zakoń skl1 w. półciężka - Grzelak, Fra;nek1
w. ciężka - Jądrzyk, Wieczorek.
czenie audycjł i Hymn

~I

Noworocaiy
dzi

, Ł,o d,z
• przedsprzedoz• b'I1 e ł,ow na mecz poznan-

Slę

sewn sportowy ł_ow nadchodzący
otworzą
czwartek nasi pięściarze. 5 stycznia
1950 roku w hali .,Włókniarza" staną o godz. 19 na ringu reprezentacje Poznania 1 Łodzi, aby wyrównać porachunki z grudnia ubiegłe
go roku. Ostatnia \\'YSOka pora:i:ka
łodzian w Poznaniu 5 : 11, wielu
zwolennikom pięściarstwa nie tylko popsuła doszczętnie humory, ale
również poderwała zaufa.nie do boksu łódzkiego. Nic też dziwnego, że
na ósemce \"/)•znaczonej przeciwko
Poznaniowi spoczywać będzie wielka odpowiedzialność, odpowiadzial
boksu
ność za powodzenie boksu,
łódzkiego w 1950 roku.
TRUDNOSCI Z

wyglądać będzie
Stasiak,
następuJąco:

ostatecznie
Czarnecki,
Kowalski, Marcinkowski, Zachara,
Olejnik, Walaszczyk i Niewadził.
- Poznaniacy - kończy naszą
przyjeż
rozmowę prezes ŁOZB dżają do Łodzi w środę wieczorem
własnym autobus"m i zamieszkają
w hotelu „Savoy". Ciekawe, gdzie
poznaniacy u;:y5kają lepszy wynik
\V Warszawie czy u nas?

niowi

PRZEDSPRZEDAŻ

BILETOW
DZISIAJ

OD

biletów na mecz
rozpocznie się już
dzisiaj. Przez caly dzie1i można je
będzie nabywać w ,.Ognisku" u ob.
g0dzinach w:P.Golańskiego i w
czorowych 18 - 2 1 w ŁOZB ui.
Piotrkowska 87.
Ceny biletów I micjs::a 250 zł„
II - 180, stojące 1()0 i ulgowe 50 zł.

Przedsprzedaż
Pozna1\ - Łt)dź

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• •••••••••••„

„!lllokrq"

zycznej i sp~. ł powoł1111y został do życia PJ"7;eZ Prftydium

Rady lUi.nisllrów Główny Komi·
teł Kultury F\izyemeJ.

do życia Główny
Powołal!ly
Komitet Kultury Fizyazm.ej jest
państwowym organem planowa
nia, kierownictwa ii. kontroli całokształtu spraw kult ury fizycznej i &portu. Do zakresu jego
działalności należą w seczególności:

t

sprawy Sllkolenia facho:wych !kadr w dziedrz.inie
wychowania fizyaz;nego 1 s.por-

tu;

u.sta1anle wytyamych w
:z.a.kresie organizacji li. pro
gramu wychowani·a :filzycmego
w szkołach ocarz. nadzór w porozumieniu z właściwymi ministrami nad it'eali.zacją tych wytyc2ll1ych;
nad naukowo za1rząd
badawczymi ktstytucjami
1 S2lkołami WYższymi wychowa•
nia fizycznego;
ą

~

WYSTA WIENIE!\l

SKŁADU

3

Z wystawieniem reprezentacji przeciwko Poznaniowi mieliśmy
pewne kłopoty - mówi nam prespraWY prodrukcjl i ~zes ŁOZB ob. Ejme. W rezultacie
spo.rix>spmęt;u
dzdaru
jednak udało nam .oię wystawić I
wego;
sk_1ad, za który nie powinniśmy się
~ ,S1Prawy !nwestyoji 1 Ul'Zlł
wstydzić, chociaż jest w nim kilka
'-' dzeń sportowych;
nazwisk nowych. Młodzież jednak
dz.i.ałaln~ć wydawnicza t
ostatnio poczyniła takie postępy, że
pro,pagaindowa w d.7;1edQ'li.już dzisiaj śmiało możemy wyprón:ie kultury fizycmej i 8l)Ortu;
bowywać ją w poważnych sp:itkasiprawy współpracy mię
niach. Taki na przykład Zacha!'a
dzynai!'odowej w zakresie
1,10im zdaniem nie wiele ustępuje
kult ury mycznej rj eportu;
Debiszowi. Walaszczyk ma już praNa czele Głównego Komitetu
wie ustaloną pozycję w naszej reKultury Fiozycznej stoi przewod
prezentacji. O możliwościach K'o- Pływacy „Związkowca-Zrywu„ spę
niczący, mianowany przez Prewalskiego przekonamy się w czwar dzili Sylwestra na pływalni „Ogni·
na'
zydenta Rzeczypospolitej,
tek„.
ska„ bijąc w sztafecie 4x100 st. dow.
wniosek Prezesa Rady MiniPOZNANIACY PRZYWOŻĄ 30
strów.
rekord Polski. Czas nowego rekordu
ZAWODNm:OW
W skład GłóW111ego Komitetu
wynosi 4:33,8 minut.
- Poznaniacy - mówi nasz roz
Kultury F izycmej wchodzą 3
rekord.
pobiła
która
sztafeta,
góry
U
mówca - przywożą do Łodzi 3
Ministerstwa
przedst awicie le
komplety swych zawodników, gdyż Od lewej: Zieliński, Boniecki, Jera
Obrony Narodowej, po dwóch
zaraz z Łodzi jadą do stolicy no
pr;z,edstawicfoli 1Ministe rs.tw: Bez
i· Stanowski.
mecz Pozna'ń - Warszawa. Jaki wy
pieczeństwa Public:mego, Oświa
"
przeciwko nam tru- U dołu juniorki „Związkowca-Zrywu
!ltawią skład
i Zdrowia, ZMP, CRZZ, ZSCh
ty
na starcie.
dno przewidzieć, ale sądzę, że w
oraz po jednym pr:zedsitawiciem•1szej wystawią Woźniaka, w ko
lu: SP, ZHP, CUSZ i zrzew.eń
gu"iei Liedkiego, w piórl-towej Sisportowych. Ponadt.o wchodz.l Ił
kałę, przeciwko któremu my vvysta
pracowników nauki i wybttnych
wimy Marcinkowskiego. W półśred
fachowców w dZli:edzinle ku1tuniej możliwe, że wystawią Kazi:ry •yoznej.
mierczaka, a w średniej.„ .„Grzela
Koollltetu
Gł6-wnego
PiLiacą
ka, który jak wiadomo ma górny
Kulitury Fieyornej kieruje pcrelimit wagi pókiężkiej, w wadze
e:ydium K<Jmiltetu, na cz.ele któpółciężkiej \}'alczyłby wówczas Fra
irego stoi ~ozący Głów
nek, a w cl~żkiej któryś z młod
nego Komitetu Kultury F.irzye.r.Ponad
wł.).
(obsl.
turniejoMOSKWA
gier
trzeciej
jednej
około
szych zawodników, lub Kołeczko.
nej.
ho·
w
rozgrywki
już
poziom
trwają
miesiąc
wych. Wysoki 1 wyrównany
OSTATECZNY SKŁAD ŁODZI
keju na lodzie o mistrzostwo ZSRR. drużyn, biorących udział w mistrzo·
- Skład Łodzi przeciwko Pozna Rczegrano dotychczas 40 spotkań, tj. stwach, przynosi ciągłe zmiany w układzie tabeli I nie wyłonił jeszcze
zdecydowanego faworyta tegoroczneZwiązkowca-Warty
go turnieju,
Z począt
POZNA~ (obsł. wł.). W pierwszej grupie mistrzowskiej , kiem tego roku Węgier Vogel Il obej
w której bierze udział 12 drużyn, na mie treningi w sekcji pUkarskiej
Ekipa aporPARYŻ (obsł. wł.) Reprezentacja piłkarska polskich czele tabeli kroczy bez porażki dwu· „Związkowca-Warty„ w Poznaniu.
towa polskich Związków Zawodowych Związków Zawodowych rozegrał& o- krotny mistrz ZSRR-druż yna CDKA.
Zespół wojskowych zgromadził w 1
bawiąca we Francji z okazji jubileu- statnie spotkanie w
n11eJScowosc1 spotkaniach 14 pkt.
G Z. O I
szu FSGT, zakończyła swoje występy Creutzwald, mając za przeciwnika r~
Jtomlt•t• l \\' uJe·
L6Cllld•r•
0l'l'll•
przeciwnikiem
Najgrofoiejszym
w ośrodkach Polonii Francuskiej za- prezentację PZPN okręgu Moselle i CDKA
w6dslde10 Jtomlteł11 Polald•J Zjejest obecnie zespół lotników
dJlocsoneJ PańU lłOłloUllatJ
wodami w okręgu Moselle i Meurthe Meurthe Moselle. :Meci zakończył się moskiewskich WWS, który w 1 grach
a• da ca J •1
Moselle.
wysokim zwycięstwem piłkarzy zwią.z zrlobył 12 pkt., przegrywaj ąc jedynie
KOLSGIVll JUn>AKCTnnt.
(Moskwa).
„Dynamo"
drużyną
silną
i
'l'tle!OD71
Bokserzy walczyli w miejscowości kowych 13:0.
111-U
R~llłor HCZelDT
Na czele II grupy, która liczy 19
Piennes, mając za przeciwników załlł-13
zutuea red. nacnlneco
111-15
„Dynazespoły
się
ą
duj
znaj
yn,
ż
dru
odpowtedldalll)'
Selmltan:
wodników Polonii Francuskiej z de2if-ll
Włókniarz
Dział partTjn7
mo" (Nowosybirsk) i „Spartak" (Iwawewn. l i
partamentów Moselle i Meurthe Mo
now).
w lidze hokejowej
Dział kore1POJ1d•t6w robct·
I
selle. Stoczono 5 walk. Wielką nieDieQ"Cb t chtoplldob OrH
KATOWICE (obsł. wł.) - W deredakiorn cnetek llolanspodzianki! była porażka Cebulaka w
111-ł!
ll>'Cb
liW·tl
DEI.at mutaefl
wadze średniej z Urbanem I. Pozo- cydującym spotkaniu o wejście do
2M-ll
ąortow7
l
młejlld
J)zlał
poniew
rozegranym
gi hokejowej,
PRAGA (obsl. wł.). - W dalszych
stałe walki wygrali przekonywująco
w.w.. • l 11
w rozgrywkach hokejowych o mistrzodziałek na sztucznym lodowisku
211-11
l>sl8I tkonom1CZ117
pięściarze związkowi.
ns-u
Dzieł fabr:rCZDJ'
Katowicach, zgierski WłóJ...-niarz po- stwo Czechosłowacji padły następu
llW1
Dział roln,7
W piórkowej - ścigała wypunktoI
we..._
:O,
(1
8:2
konał Budowlanych z OJXJI&
jące wyniki:
Sa.wał Holemskiego, w lekkiej ln-ll
3:0, 4:2), zdobywając tym samym a·
BedMe.ł•
LTC „Sparta„ 15:2, ATK - StaS.o lt ortaL
dowski wygrał na punkty z Urbanem
taL 111-12
ł"4ł. PSotdlCIWU:a 'lte
wans do li&'i PZHL.
dion (Czeskie Budziejowice) 10:3, że
:Ml-łZ
Admłnlttraej•
II, w półśredniej - Chychła wygrał
Końcowa tabela rozgr:vwek finało lezarny (Witkovice)-Zidenice (Brno)
Dd.81 011ont4: rMt. J'lotrllowprzez t. k. o. w II rundzie z Olejniłoi. 111·11 t Uł-71
11,
*wych o mistrzostwo klasy A, prz~ 5:1, Kralove Pole (Brno) - Bratysła
Gr;;elak
czakiem i w półciężkiej stawia się następująco:
wa 5:5.
u-.
wypunktował Ban&szka.
1) Włókniarz (Z&ierz) - e 80:4
czoło tabeli wysunęła się druNa
Graf. UW ,.hU&"
Zakł.
Drak.
Po zawodach bokserskich odbyły
Ud. .i. Swtrld 1', td,
2) Budowlani (Opole) - 4 16:18 żyna praska LTC - 12 pkt„ witkc..się pokazowe występy gimnastyczek,
9:21 wlckie Zelezarny - 10 pkt. 1 ATK - 2
8) AZS (W-wa)
wśród których wyrótnił& sie Rein8:20 10 pkt.
- O
4) Unia (Wyry)
dlowa.
D-09462

I
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O mistrzostwo ZSRR w hokeju

Vogel trenerem

oiłkarzf

Cebulak przegrywa we Francji

{Zgierz)

O mistrzostwo

EsR
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Ka.pitan Bedford kiwał twierdząco giową. I on był zadowolony.
Bedfordowi udało się dosłuży~ stopnia kapitana, choć w c~ągu
piętnastu lat ani razu nie przekroczył granicy ~ombaju, od.dz1.ela·
jącej miasto od okolicznych dżungli. Cały styl Jego bo~baJskie~o
domu, liberia służących, potrawy, podawane do stołu, .niczym rue
różniły się od stylu jakiegokolW:ek średniego szlacheckieg~ domu.
w Anglii. Na Boże Narod zeni~. ,pod.awarl:o do .st?łu puddmg ~ki
sam, jaki jadano w starej Anglii, ipr~wd71wy, s~1ąteczny pudding
z migdałami i rodzynkami i tłustą gęs z Jabłkami.
Kapitan przyzwyczaił si ę do swego spokojnego życia w Bom·
baju, do przytulnego domu, do hinduskiego lok.aja, któr:y- podczas
obchodu niósł nad nim parasol i do bosych słuząc~ch, biegnących
zwykle na przedzie dla ochrony pr.::ed ~~ij_ami. Lubtł obiady w ~a
synie oficerskim, gdzie k:ucharz z zadz~wia~ącrn: znawstwem :i-miał
poląC'Zyć dobry brytyjski befsztyk z mdy]skmu p:zypraw~m~ ko·
rzennymi i gdzie po obiedzie podawano takie w:mo, ja~1e tylko
w bombajskim artyleryjskim pułku podać. potrafią. Kap1tai:i myślał: życie będzie jednym niekończącym się pasmem spokOJU, ra·
dości "1 beztroski„." A Indie? Hindusi?
. Bedfoid był głęboko przekonany, te całe Indie po to tylko ist-

nieję. aby dostarczać An~Iikom ryżu I rodzynek do ich śwłątec-z·

nei;o duta.

wkrótce
Spokojnie, Jenny - lubił Bedford powtarzać na miejscu.
Ciepłe krople w ilgoci osiadały na suknach, linach i na miedzianych poręczach pokładu, nocami świeciły w morzu latające ry·
by. Wielka Niedźwiedzica znikła na niebie i Jenny długo szukała.
Krzyża Południa: pokazano jej kilka jaskrawych, dr-0bnych gwiazd,
leżących w kierunku ich jazdy.
Od wilgoci było ślisko na pokładzie; kapitan kazał rozłożyć
0d burty do burty siatkę sznurową, aby nogi nie ślizgały się. Lekki
jak cień Szkot, Mac Ferney , w swym białym, filcowym kapeluszu z wywiniętym rondem do dołu, z workiem ipod.różnym i laską
jak wędrujący turysta, maszerował od burty do burty. Za nim
wlókł się na krótkich, krzywych nogach pies Sam, stukając o pokład obrzydliwym pyskiem.
Suchy i zwinny Mac Ferney w iele razy przemierzał pokład
lekkim, zamaszystym krokiem, od d ziobu do rufy, i z powrotem.
Y.~ pewnym momencie Jenny zaszła mu drogę i skręciła w bok,
-

będziemy

chcąc

dać przej ś cie.

„Co pąn tam ma, w worku podróżnym, m ister Mac F erney?"
- chciała iapytać, ale n ie mogła .się zdecydować„.
Stała przed nim, chudziutka i nieśmiała, w zielonej sukience,
z jasnymi warkoczami, przewiązanymi jedwabną wstążką w kratkę.
Mac Ferney zdążył sp')jrzeć w jej nieśmiałe i ciekawe zarazem oczy.
- Dzi~ń dobry, miss Harris! - powiedział i uśmiechnął się do
niej iyczliwie, jak uśmiechał się do swoich przyjaciół na dolnym
.
.
pokładzie.
Dopiero późną nocą, gdy młody księżyc i fale morskie, błysz
czące w jego białym, niezwykle dla ludzi północy jaskrawym iwie·
tle, zaczynały blednąć, Mac :terney wracał do siebi~. I wtedy Jenny
snów &lv.szała dziwne słowa. dochodzą.ce z jego ka1uty,

„Dar-Czunda„. Sakra•Czunda-Dar„. Bchata-Bcharatta„."
~rótce wiatr ustał. Żagle :-wis_ły bezwła~nie. ,,Olh\oia" koły·
sClła .się _na słaby7h .fala ch, pra w ie me posuwaJąc się naprzód. Nastały dm martWeJ ciszy.
Na pokładzie. pojawiły si ę, ńiewlado,rno skąd, szczury.

Może

wpłynęła na to c1epla pogoda i duszność, wywołana brakiem wia·

tru a może zmniejszenie się zapasów żywności na okręcie wie?

kto

W każ?ym r a zie b!ło ie~ ~o dzie~ więcej . Szczury wypełzały
ze wszyst kich szcze:m 1 _wk rotce tak się rozzu_chwaliły, że zaczynały napada ć na 1udz1. Kazdego rank.a, w ka jucie oficerskiej opowia?ano sobie na~zajem - st raszne historie. Oto s zczur odgryzł ucho
Kucharc.zykowi '. dw~ stare! og romne s~czur.Y napadły na samego
f Omocnika k apita na i zmusiły go do ucieczki, całą noc s zczury buszowały w kubryku i objadły buty i skórzan ą kurtkę bosmana.
Biednemu M a c F erneyowi szczu r y dały się także dobrze we
zn ak i. N ie b ał się o .siebie, ale szczury mogły przegryźć jego taje·
mniczy worek. Skórę gryzły ze s zczególny m upodobaniem. Mac
:F'erney zabi erał wi~c s wój w or ek do kajuty <>ficer skiej i podczas
obiadu kl -: dł go koło siebie.
- Czego pan tak trosk1iwie strzeże? - spytał oschle major
Briggs.
- To są moj e korzenie - odparł S zkot w roztargnieniu.
Briggs z uwagą przyj rzał się grubemu, skórzanemu workowi,
któr y był naładowany, jak nal eżało przypuszczać., suchymi korzeni<'mi.
••Botanik"· - pomyślał major

d. c. n.

