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Spra.wi e pokoju
winien służyć przemysł Zagł~bia Ruhry
/łlax

Rein1ann przemawia podczas wielkich manifestacji robotników

przeciwko statutowi Zagłębia Ruhry

wDuesseldorfie
'D UESSELDORF (PAP). Jak już
w Duessełdorfle odbyło
1ię pierwsze z szeregu zebrań protestacyjnych przeciwko statutowi Zaremllitaryzacjl Niegłębia Ruhry,
miec Zachodnich oraz polit~·ce anglo
saskich władz okupacyjnych i „rzą
du" w Bonn. Zebranie. zwołane do
wielkiej hali kolejowej, zgromadziło
tysi ące robotników.
Komunistycznej
Przewodniczący
Partii Zachodnich Niemiec - REIMANN - p0\\1itał delegatów zagranicznych przybylych z Belgii, Holandii i Szwecji. Wygłosił on naprzemówienie, przerywane
&tępn ie
wielokrotnie buriliwymi oklaska.mi.
„Półtora miliona bezrobotnych w
Niemczech Zachodnich - oto bilans
rocznego okresu statutu Zagłębia Ru
hry i gospodarki Adenauera - oJeświadczył na wstępie mówca. go rząd kierowany jest prz.ez te siły, które w roku 1933 utorowały Bitlcrow i drogę do władzy".
Reimann zobrazował sytuację lud
no ści Zachodnich Niemiec, która padła ofiarą podwójnego wyzysku. zarowno ze . trony niemiecklch baronów węglowych. jak i amerykań
do
~kic-h monopolistów, dążących
donosiliśmy,

dtilsie~o po"'łęblenia nędzy, panują

ce.!

wśród mas.
Ostatnim prz.vkładem tego jest
' ~m1cenle wielkiego zamówienia,
które r:r.ąd Chin LudOWY<'h <'hclaJ u-

Walka
o post11P

techniczny

postanowienie Ko·
D ONIOSŁE
mitetu Ekonomieznt"go Rady

remilitaryzacji Niemiec Zachodnich

hu· nież przedstawiciela Za.!'7.ądu Głów
dzielić za.chodni~. niemieckim
tom, co zagwarantowałoby pełne za- nego Socjalistycznej Partii Jedności
trudnienie wszystkich robotników Niemiec - Hermana Materna.
tych hut w okresie najbliższych 6 • Kulminacyjnym punktem zebrania
'
.
było przemówienie Reimanna, w któ
miesięcy.
Mówca poddał ostrej krytyce za- rym powtórzył on swoje 1.asadnicze
chowan:ie się prawicowych przy- tezy, wygłoszone poprzedniego dnia
wódców Niemieckiej Partii Socjal - w Duesseldor!ie.
Demokratycznej (SPD), którzy w śle
pej nienawiści przeciwko komunistom włączyli się do frontu anglo imperia listów, wyamerykańskich
DORTMUND :PAP). W niedziele
mierzonego przec'wko interesom napo południu odbyło ~ię w Dortmun·
rodu niemieckiego.
podkreślił dzie trzecie zjtromadzenie protesta·
Podżegacze wojenni Reimann - natrafiają jednak na
.zdecydo\•. any opór ze strony miłują
cych pokój narodów świata. Narod'y
!rancu::ki, belgijski. włoski. holenw Wielkiej Brytanii
der.ski i z krajów Skand~·nawii należą ró...vnież do obozu pokoju i
W niedzielę
LONDYN CP AP) wspólnie z nami występują w walce odhyla się w Londynie wielka mani·
przeciwko imper'alistom.
festacja. zorganizowana przez bry·
Zagh;bie Ruhry, stanowią<'e tyjski Komitet Ohrońcó" Pokoju . •
nieodłącznlł część Ogólno - ~ie·
\V czasie wiecu w Hyde Parku
miecklei Republiki Demokratycz liczni mówcy wzywali do solidarnej
nej, gwarantuje wszystkim naro akcji przeciwko podżegaczom wojendom. że nie padnie ono nigcl~· nym. P1:otestowali oni przeciwko uimperi11Jisty<'znej zbrajaniu Niemiec Zarhodnich i dowięcej łupem
agresji, albowiem przemysł te· ma ga li się zakazu broni atomow?j,
go Zagłębia będzie slużył jedy- żądali wycofania amerykańskich sił
nie sprawie poko.iu .
zbrojn~'ch z Anglii, jak również naReimann zakończ~·ł pn:emów!en;e wii!zania przyjaznych stosunków ze
pozdrowien'em. skierowan~·m pnd Związkiem Radzieckim i krajami de·
adresem Niemle<'kiej RcpnbliJd De- mokracji ludowej.
mokratyrime.i i jej prezydenta WilPo prtemówieniach uchwalono jedhelma Piecka.
nomy:llnie re zol ucję, w której uczestnicy wiecu przyrzeka,ią krzewić jak
naju~ilnil'j rueh na rzecz pokoju.
Po lYiCt"U !'* H.> .: ! ~~' ::' c~ l~~ .... "·
BERLIN (PAP). Od wczesn~·ch go chód, który prze~ztdł cent1alnymi
dz.in porannych w niedz~elę. zdąża- i.;licami West-Endu. Niesiono liczne
,;Walczcie
ły w kierunku Essen samochody cię tran~parenty z hasłami:
nie o intere5y 'Yallżarowe i autobusy. zwożąc robotni- o pokój,
ków Zagłęhia. Ruhry na poti:żną mi~ Street!", „Odernjcie bombowce amektórą rykańskie do domu!", „Chcemy pomanifestację,
<lzynarodową
zwołano na znak protestu przeciwko koiu!"
Silne o<l<lziały policji nie dopuściremilitaryzacji Za.chodnkh Nit"miec
ly manifestantów do ~iedzib~ ambai statutowi Zaglt:bia Ruhry.
W olbrzymiej hali .Buegler Eau sady amerykań~kiej. Protest przezgromadzili się metalowcy, robotni- ciwko antypokojowej polityce rządu
cy wielkich hut Zagłębia, ramię przy przekazano na ręce premiera Attlee
ramieniu z górn:kami, którzy przy-. Demonstracje pokojowe odbyly się
również w innych miastach Anglii.
by!~ do Essen wµro.~t z pracy.
· '
· pok·oJow:-;
· •N ewcas tl e mec
'
· · o kl ask iwany
owacyJme
,„ porcie
przez zgro ,,.
madzonych zjawił się na trybunie odbył ~ię '" pobliżu znajdującego się
·
• k·1ego
• · ameryk·ans
~
okrę t u
REIMANN, który powitał ser- tr.m w łasme
"IAX
decz.nie gości za;rranicwych, jak rów wojennego.

w Dortmundzie

Demonstracje pokojowe

w Essen

a

cyjne przeciwko statutowi Za~łębfa
Ruhry, na które przybyli metalowcy
z hut dortmundzkich oraz liczni
drobni rolnicy z Wcstfalli.
Na trybun ie, obok prezydium. zgro
madziła się grupa b. jeńców wojennych, którzy wrócili z niewoli radzieckiej. Grupa ta trz;ymała transparent z napisem: .. B yli jeńcy nie·
mieccy walczą razem ze Zw iązkiem
Radzieckim o pokój"!
Po odegraniu i odśpiewaniu „Mię·
dzynarodówki" odbyło się powitanie
delegatów zagranicznych. po k tórym
Reimann wygłosił prz"!mówien;e do
w ielu tys:ęcy zebranych. Słowa neimanna, zapO\\·iadaiące walkę robotn:ków przeciw imperiaJ:stycznemu
spi~kowi. przyjęto entuzjastycznymi
o\rrzykami.
:\iLODZIEŻ

GA

SIĘ

HAMBURGA DOMA·
Z.JEDNOCZENIA NIE!\lIEC

HAMBURG IPAPJ. Odbyło się tu
wielkie zebranie Związku Młodzieży
N:emieckiej. na którym postanowio·
no kontynuować walkę o z.iednoczenie Niemlec oraz przeciw remilitary
z.acji Zachodnich Niemiec. Na ze·
braniu powiięto uchwalę prote·tującą jak najbardziej energiaz.nic prze.
.
.
.
ciw podp:samu . .!!!atutu Zagłębia
Ruhry pr-tez marionetkowy rząd w j
Bonn.

~~~~i~~t~oz~~~~YG~~~fe~~k:n:;;~
stać się okresem burzliwego rozwoju

techniki wszystkich procesów pro·
dukcyjnych. Nowoczesne osiągnięcia
p09tępn technicznego muszą znal~ić
jak najszersze zastosowanie w prz.e·
budownictwie,
myśl;), rolnictwie,
tri:.nsporcie itd.
W ro:z:poc.zętym sr.eścioleciu obo·
"''iązywać będzie plan rozwoju tech·
niemego. Plan ten, opra~owany dla
wszystklch dziedzin życia goepodarczego na podstawie wytycznych rzą·
du, jest wielkim programem rnechanizacj\ wielu procesów wytwor·
cz:vch. planem normalizacJi produk·
cjj, planem przechodzenia na produk
cJę seryjną, potcł<ową itd. itd.
O)fffET dla Spraw Postępu
Techn'cmcgo czuwać lv:dzie

····································-··············································„····„·······
Rozpisanie wyborów

do Rady

Najwyższei

~loskwa. (PAP) ••Tak donosi agencja TASS. ogłoszony rz:ostał następu
jąc,v dekret Prezydium Rady NaJwyższe.i ZSRR:
w związku z tym. że 10 J;1tego
wy,gasa.ią pelnomocnictwa Rady Naj
,,,.·yż~ze.i ZSRR II kadencji. Prczydium Rady Najwyższej zw;ązku So
cja.UStyczn.ych Republ'k Radzieckich
- na mocy <irtykułu 54 Konl'łytucii
ZSRR. przew;du.iącego, że nowe '\Y
bory w~·znac:r.ane są przez Prez;vd·ium Rady Najwyi.s'l.ej ZSRR w ter

ZSRR

najpóźniej 2 miesięcy od dn;a
pelnornocnictw Rad:v
wygaśnięcia
oraz zgodnie z
Najwyższej ZSRR
artykułem 72 .. usta•vy o wyborach
do Rady Najwyższej ZSRR'. przedata wyborów do
widującym, że
Rady Najwy7~·zej ZSRR ogłasza.na
jest najpóżniej w przeciągu 2 m!esięcy przed terminem wyborów i 7.e
wybory odbywaj<\ się w dniu v."01-

minie

nym od pracy - postanawia wyzn!l
Rady Najwyżozcj
cz:vć wybory do
ZSRR na niedz!elę 12 ma.rea 1950 r.

północno-zachodnich

No-, la Kampania ,,-ojenna prowad7.ona
wa run·

Agencja
PEKL' (PAP) wych Chin podaje, że na kolejnym
posied7.eniu Rady Centralneg-o Rząd:.i
Ludowego w Pekinie przewodniczący komitetu wojskowe~o i admini5tr~cyjnego

w

pólnocno-za~hodn~ch

Chmach, g-~n. Peng T~!1·huai,_ zlo~y~
spr~wozdame o sytuacJ1 w teJ czę<i".!1
,
.
kraJU.
Sprawozdanie podkresla na wstępie "·spaniałe sukce'\y Armii Ludoi a po'łnocno •.za . ora wyzwo l'ł
we j ' kt'
c hocłnie Chinv w terminie znacznie
początni· z: pi·•c"·i·d,·wano
•. '·"'.·b~. •ym,
"
u "
u
.„.
ko wo.

by

cię7.kich
kach. żołnierze mu · ieli pr7.ebywać
zarówno potężne łańcuchy górskie,

w niesłychanie

jak i pu~tynie.
w prowincjach Sinkiang i :Ningh-.
sia utworzono już prowincjonaln"
rząd y. W prowincjach Kansu. Szen~i i Czingh:ti unędowanie tych rz~dów rozpocznie się w najbliższym
cza sie.
Chiny północno-zachodnie zajmują
h"
·
ł
c m
ca ego terytonum
jedną
tych znajdują
~a t>bszarac;h
skiego.trzecią,
się bogate złoża ropy naftowej, "\'·
gb, s~i, i~aza i różnych cenny:h
metali.
Xa skutek całkowitego zaniedbatereny niesłychanie zacofane
pod względem kulturalnym i gospodarczym.
Sytuacja taka wymaga olbrzymich
wysiłków· ze stro:1y r z ądu ludowego
celem poprawy warunków bytu i wy
korzystania bogactw naturalnych w
północno-zachodniej cz~ci kraju.
Rząd ludowy zdecydowany jest
prowadzić w tej części kraju politykę pełnego ró>rnouprawnienia wobec
jęły

,
W!WOluią

powszechne oburzenie we

Włos.-zech

że parlament nie może
Uważam,
"yraz1c '°'otur.t zaufania rządowi,
który w lak nie!'lłychany spoo;ób 11aru·
•7a swe zobowiązania. Gloso1Yanio?
nad TDtum powinno nastąpić na sa·
mym poc7.l)tku wznowionej sesji parla mentarnej".

Krwawe

zajścia·'v

Mode11ie

W/oskie masy pracujqce

przeciw barbarzyńskiej masakrze robotników

reori;ranizacja rząrl.1.
RZYM (PAP). :-- W poniedziałek
D zięk i tej obietnicy de Gasperi uzy·
Modenie do krwawych
s kał rntum zaufania w parlamencie. doszło w
Togliatti podkre:'lił, że zwołanie za.iść, podczas których zginęło 3 ro
sesji parlamentarnej przed rozwi~- 0otników, a wielu · odnrn~lo rany.
zaniem kryzy-u rząrloweg-o dowodzi Tło zajść było na~tępuj ące :
Na znak proteslu przeCh\·ko zam
raz jeszcze, że nie można zupełni•
wierzyć jakimkolwiek zobowiązaniom k111ęciu przez prat!Odawców zjedl10
czonych stalowni „Usi J\Iasernti" Iz
de Gasperiego.
powie- m Pr~1cy proklamowała na ponie„Jesteśmy 8wiauknmi
wyraźnego lekce- dzi:iłek strajk gencraln:'!' oci godzidział Togliatti instytucji demokratycz- ny 10 do 18. Polic.ia odpowiedziała
ważenia
r.ych, które stanowi charakterystycz na lo brutalna próbą usunięcia ro··
ną cech~ polityki obecnego premiera. botnlków z ulir~ mia5ta, przy czym
1950 roku

pełna

protestują

otwor.zyła

hy. I.iczba
znana.

og1en,
iann~

za.bijająe1 tn:v 01>0
eh nie jest jeszcze

telefoniczna
Łączność
uległa przerwie, gc'yż
ielef·Jnów przyłączyli sii:

* • *

z Modeną
pracownicy
cio strajl.u.

Rzym (PAP). Według don'.esień
prasowych nade.szlych do Rzymu.
krwapodczas J?On:ed-z:ialkowych
wych zajśc w Modenie, od strzałów
Policji ?:ginęło na miejscu 5 robotni
ków, 2 zna;duje się w Manie ae;onii.
30 odniosło ciężkie i 60-ciu lekkie
rany.
Wobe<: poważnego charakteru tych
wydarz.eń. ~rążą pogłoski o możliwo
WARSZAWA (PAP). Po reorgani-1 w uroczystości inauguracji Ban- ści wybuchu słta.jku powszechnego
zacji dokonanej na "początku Ii.stopa ku RoJnego, która ?<lbyła _si~ w d~iu we Włoszech. W masach robotnida r. ub., w wyniku które.i n~ no· 9 ,b~. w ~a1:s7..awie, wz1ęlt ud z1-:ł: czych panuje wielkie oburzenie. Se
·eh zasadach rozpoczęły działał· m.m"ter S"az bu --;- K. Dąbr~wskl, kretarz generalny Konfederacji PraK zastępca przewodn!czącego Panstwo cy di Vittorio oświadczył. i.e robot.
.
w3. . .
nosc. Bank Inw~st:vcYJTl_Y 1 Bank 0 j wej Komi~.i i Planowania Gospodar- nicy włoscy nie ugną się przed
munalny, ?bee.nie zn.konczona z~a- crego - minister dr. Jędrychowski, gwa~tem.
la reorgan1zacJa dwu dalszych msty w'.ceminister Rolnictwa i Reform . Minister spraw wewnetrzn~·ch tucji kredrtowych: Banku Roln<'go Rolnych - Tlla~ow. wicemin'~t.ro- Scelba odbył w poniedzi.ilek wieczo 1
oraz Banku R7.Cmiosła. i Handlu. któ wie ~karbu Trąmpc't'yń ki i I'urow- rem p ilna, konferencję 7. premierem
re po~z~wsz:v ocl 1 st:rc7;ni!l br. J>nl· ski. prtcd~ta'.Yi.~fok, l:lanków paó- j d_e Gasperi. Następn:e pre.miPr. udał
OSRODEK
SZKOLENIA PARTYJNEGO cują JUZ na nowych. 5()('.1alistyr~nycb 1 ~:wowyc:h. part:; poil~yc;z.nych or:iz I . i_ę ck> pre-zydenta Rept1bhki :Einaudl.
J liczna :r:ies-z..a oracown:kow Banku.
zasadach.
przy KŁ PZPR

Komunikat

fa·

nościowych.

Chin

Równocześ
żyjących tam narodów.
nie .rząd, biorąc pod uwait·ę fakt l(ra·
niczenia pólnocno-?achodnich Chin
ze Związkiem Radzieckim, zamierza
przywrócić jak naj~zybciej w~póJpra
cę gospodarczą i "ymian~ hnndlo11 ą
z ZSRR, pl'zerwan~ całkowicie przez
reakcyjny rząd kuomintango\vski. 1
Jednym z najpilniejszych r.adaft
jest przeprowadzenie w' wyzwolonych
prowincjach reformy rolnej i zlikwidowanie pozostałości system n feuda I
nego.

Rząd

Chin Ludowych

zgadza.

się

rrn

n amiązanic

Oszukan·cze ,,metody parlamentarne u de Gasper·1ego ~~~wt~~\tist~~~~r~~~ad~:z~~d::.~jopnr~I~: z stosunków dyplomatycznych
Cejlonem '

K

sprawniających codzienną. pracę

Dwa zespoły tkackie z Państwowych ZakładÓ\V Przemysłu .
im. Józefa Stalina (Nowa Tkalnia) odpowiadając
na apel tow. Walaszcz~· ka oraz zespołu tkackiego tow1 Sznycer
2obowiąlał:v się przystąpić do współzawod
1 PZPB Nr 3 nictwa w dziedzinie oszczędności. Są to zespoły najwyższej
jakości tow. tow. Konstantego Kowalskiego i Wacława Majew·
ski ego.
Zespół tow. Ma:iewskiego, do którego należą Bronisław To·
maszewski, Władysław Księżak i Antonina Krawętek pracuje
na czterech krosnaclt na tkaninach cienkich.
Zespół ten zobowiązuje się do zmniejszenia odsetka odpadków o jedną czwartą. Biorąc pod uwagę artykuły produko·
wane przez zespół Majewskic~o - traci on przeciętnie na od·
padki w ciągu ośmiu godzin pracy 36 dekagramów wą tku.
Obecnie zobowiązuje się on wraz 2e swoim zespołem do zmniej.szenia ilości odpadków do 27 dekagramów. Oszczędność pow·
stała z tego tytułu wyniesie więc 9 dekagramów. Przyjmując
za cenę jedno tkową 8 złotych - zespół Majewskiego zaoszcz~·
dzi w ci~gu jednego dnia na wątku 72 złote.
Zespół tow, Kowalskiego, do którego należą Jan Łuczak,
Aniela Matuszewska i Weronika Mitinka - pracuje na dwóch
krosnach prt>dukując tkaniny cienkie i grube. Zabowiązuje
się on do zmniejszenia ilości odpadków o 26 dekagramów wąt·
ku dziennie. Ponieważ cena jednostkowa wątku wyrabianeiro
t>rzcz zespół tow. Kowalskie~o wynosi 6 złotych - oszczęd·
ność wyniesie więc dziennic 156 złotych.
Ob:vdwa zespoły tkackie od 9 bm. otrzymały !!pecjalne kar·
kontrolujące realizację ich zobowiązań oszczęd·
t~· wątkowe Bawełnianego

po wyzwoleniu

OWym„.

RZY.M (PAP) - Wło skie kola polityczne zwracają uwagę na rozwój
kryzysu rządu de Gaspericgo, który
zaostrzył się zn:ieznie w ostatnich
dniach. Powodem t'(>go kryzysu jest
fakt nieobsadzenia dotychczas kilku
tek ministerialnych, zwolnionych po
wys tąpieniu saragatowców z rządu,
co nastąpiło jeszcze w listopadzie
19-19 roku.
Przewodniczący Izliy Posłów Gron
chi zapowieuział wr.nowienie •rsji
parlamentarnej w dniu lG stycznia.
W ,.Lnita" ukazał się wywiad z
Togliattim, któ1y podkreślił fakt naruszenia przez de Gasperiego zobonad tym, ab;v nowOC'l.esna technika wiązań, ·wziętych na siebie przed par
Po dymisji ministrów salamentem.
naszy<'h
do
pnenlkała jak najszerzej
.
·
•·
. 1
fabryk i zakładów pracy. Będzie on
<'Z1lwać nad zharmonizowaniem pia- ragatowsk1c i, rozne partie po 11tyczne domagały się radykalnej zmiany
nowo prowadzonych prac Instytutów 11kładu r7.ądu. De Gasperi nie podał
zapowied7.iał natonaukowo· badawczych i innych. p~a się do dvmisJ"i
..
. .
'a wznow1ente111
.•
.
cówek na.ukowvch z aktualnymi, zy
sei;11
p~e
ze
miast,
produk
zej
·
·b
t
·
·czn;\
•t
·
t
n
·
t
"I
c i O\YYIDI po rze ami nas
as ąp1 w , ~ · · 1
cji. B•.;dzie czuwać nad pełnym wy- par1amen arneJ
korzystaniem usprawnień i wynataz .....„ ....................„ ..„ ........„.......
ków pt"Uowniczych, posiadających
llZCfize znaczenie oraz nad szybkim
przenoszeniem doświad~it techOśrodek Szkoleni.a Partyjnego przy
nicznych 1>rzcdujących zakładów do KL PZPR uruchomił w lokalu swym
Innych zakła.dow tej samej 1ał-:z1 przy ul. Tra.ugutta Nr 1 indywidualne i grupowe konsuJt.a.cJe dla uczest~·ytwórczośd.
Komitet, w skład którego wejdą ników szkolenia partyjnego, wg po·
pnedstawicłele świata na.ukowl"go 1 niiszego rozkładu:
Poniedzialek - Historia. międ1ty 
Ś'\.\"li.ta. technle?;nego z ró7..nych dziedzin gospodar~ych, stanie się nie- na.rodowego ruchu robotniczego.
Wtorek - Historia polskiego ruwątpliVl-;e skutecznym orężem w wal
•
ce o wyższy poziom techniki, a co za chu robotniczego.
Sroda - Ekonomia. polityczna. .
tym icl:6ie - o wyższy poziom i:y·
Czwartek - Aktualne zagadnieda. Entu:r.Jazm I ofiarność ma:; pracujących. biorących cor_az czynnie~- nia polityki 1:1iędzynarodowej.
Hi'-'toria WKP(b) .
Piątek 11.y udział we wszystkich dzlednKonsultacje odbywają sii: od godz
na-Ob współzawodnictwa, wysiłek tyelęcy racjona.llzatorć-w produkcji, u· 17 do 21.

bryk. dawać będą dzięki działa.lno.ś·
ei Komitetu coraz leosze owoce,

oszczędzaniu

ielkie zadania Chiń kie o Rządu Ludowego

1'.1.inlstrów powołujące Komitet dla
Spraw Po,tępu 'fcchnirznego,. je~l jed
n''m z ueregn posunięć mail\CYCh na
wykonania. wicl
~
'Ae.lu ~abezp1"eczenie
ki<:h zadań :planu 6-letniego.
· pro·
· ze
Plan 6-letni przew1"d uJe,
dukcja przemysłowa Polski w roku
1955~i~kpMiom z górądwukr~ -~~~~-~~~~~~~~~~~~~~~~-~~~~-~~~-~~~~~~~~~~~~~~~d
nie wy7.s'Zy niż w roku minionym, a Przed
fZQ
produkrja rolna o 35-43 proc. Aby
w tak krótkim czasie dokonać tak

kryzysem

w
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Pekin (PAP). Age11cja Nowych
Chin o.~lasza odpowiedź mini.<tra
sipraw zagranic-mych Chińs!<ie,i Republiki Ludo·wej Czu En-laia na
mini-tra spraw
notę brytyjskiego
zagranicznych Bevina w sprawie na
dyplomatycz\Viązania stosunków
nych na podstawie równości, wzaje
mnych korzyści i wzajemnego ;po;;za
nowania fotegralności terytorialnej
i suwerenności.
Minister Czu En-lai stwierdza. fo
Centralny Rząd Chii'lskiej Republiki Ludowe j pragnie nawiązać stosunki dyplomatyczne z rządem brytyj;:kim na wspomnianej podstawie
i że prr.yjmuje on nominację J. C.
Hutchinsona przez; ministra Bevina
jako brytyjskiego charge d'affaires
ad interLm w Pekinie dla prz~pro
wadZ€nia rokowai1 w te; spra'\\ie.
Nowych
Równocześnie agencja
Chin "ogłasza analogicznej tresci od
powiedź na note rządu cejlońskiego.

uznał

Izrael

Chiński Rząd

Ludowy

JEROZOLIMA (PAP). Rzą,d l:l:ra·
ela ogłosił oficjalny komuniłcnt o uznaniu Centralnego Rządu Chin Ludowy<'h.
Zapowiedź

uznan·1a

Chin LUdOWJCb
przez f1"l1·p·1ny
~OWY JORK (PAP). PrzebywaJący w Stanach Z'ednoczon rh rr
• •

•

J

• •

Y

l> • •

zydcnt Fthpin - Qulrlnn - zapowie
dział uznanie ~ .najblizszvm na~ie
t>nez rząd flhplń".ki Centralnero
Rządu Chin Ludowyrh.

________________________,,_____________________________________________________.......................

Stalinowskich Planów
I

wstępnym
l!lrtykule
W
„Prawdy", pt. „Wielka. S'i.la.
pięciolatek stalinowsldch" czy
tamy mi ędzy famymi:
„Obserwujemy ()hecnie nowy potęti"ny r<>zwój goopodarki narodowej
ZSRR. Sukcesy budownictwa gospodarczego _to "rymowne świadectwo
wyiszoścl ustroju socjalistycznego,
jego przewagi nad ustrojem ka.pitali I
I
styczn:vm.
Gospodarka radziecka jest gospo·
darką planową. Rozwija. się ona zgod
nie z marksistowską teorią rozszerzo
n e.t reprodul<di se<"jalistyoznej i jest

I

J>-OSf.ępową, prrodującą

gospodarką świata.

Planowość jest główną zasadą roz
woju gospodarki socjalistycznej, utrwaloną w formie us.tawodarwczej
w K.onstytucj,i. Stal.irnows.kiej. w na
szym lu•aju nie istnieje prywatna
własność śpxlków produkcji, zlikwi
dowan-0 wszelkiego typu wyzyskiwa
cr.y, zniesiono ra.z na zawsze wyzysk
<"dowleka prz;ez człowieka. Socjalistycmy system produkcji pozwala
czynnie wpływać na. wszystkie dziecl7iny dzlałalnośe,i gospodarczej, kicrować gospodarką na zasaclach nau ltowych i świadomie regulowaó jej
rozwój w ramach jednolitego planu
paflstiwawego.
Towarzysz Stalin był twórcą i inicjatorem pięcioletnich planów rozwi>ju gospodarl\i na.rodowej ZSRR.
Naród nasz nlł!Lywa pLany pięC'ioletnfo _ PIECIOLATKAMI STAL.INOWSKIMI.' Luda.ie radrz.ieccy przeszli wielka szkolę wal:kli o socjalizm już w okresie pierwszego planu
pięcioletniego, który wykonany 2'.0stał w 4 lata :i 3 miesiące. Wyniki
reahizacjd. pierwszego planu pięcioletniego świadczą, że mimo nastręcz.ających się trudności parli.a wychodzi z nich zwycięSko, jeżeli wie
dok d d 7.v
ą" '
ą.
klarow,nictwu
D7!1:ękł mą,dremu
l';lrt1.1 Lenina-Stalina, na.rod r&•
drlccki z.realizował uprzemysłowienfo kraju i kolek!ywi?acJę rolni<:twa, pJerwszy na swiecl.e zbudowal
społeczeństwo soejalistyczne,
Realieacja PIERWSZEJ NĘCIOLATKI zapev."lliła niepodmelne panowa.nie socjalizmu w całej gospo-

mo:iliwości plano\'.'<lnia gospo
burżuazyjnej, są po prostu de
magogią, zmierzającą do zamydlenia
oczu masom pracującym,

temat
da>rki

gospodarki możli"'.e
warunkach budowmc
.
tw~ ~or}alistyc~ego. .
.Dosw1adc~em~ ZWl'łzkn Radz1eckiego ~v dz1edzmle naukowego pianowama gospod~rrze.go posiada ogr~~e znaczeme m1ędzy~arodowe.
Dos~vtadczeJ?la gospodar_ki. planowej
~ra.Ju zw_yc1ęsltiego socJa.hzmu słu 
~~ za wzor ma.som pracu~ąeym kraJO~- dem~krarJi _h1doweJ Europy i
AZJI, kraJom, _ktore wkroczyły na
drogę bud<Y\Vnlctwa socJallstyczne. .
.
.
go.
W świetle d.ośw1~dcze11 historycznych wychodzi na Jaw bankruct"'.o
zanarchllE~ego i nawskroś zgmlego ka.pitahstyczncgo syste~u go1modark1, Gospodarka Stanow ~Je·
dnoczon!ch co.raz banlziej grzę~nie
w bagnle nowego ~ryzysu. W llpcu
19 49 roku produk~Ja ~z~ysłowa
tego. gló:-vneg? kraJu kaip1fa~zrn1:1 sta
now1ła. Jedynie . 65 proc. na1wyzs~
go _poziomu: ?s1ągmętego w okr~s1e
WOJeni;ym i 0 .y la ? 18 proc. i;1~a
<><;i_ pozwmu, os1ągmęteg<? w pazdz~er
m:ku 1948 ro~u. Zrrodn1e z panuJą
rym w _ustr~Jn . kaplt:'listyezt1ym pra
wem dzuugh: imper:•:ilistycz~a Ame
ryk.a stara się ,;walto bnemlę wzra
r•:i1ącego kryzysu. na barki s~yc.h
słabszych partnerow - na kap1tał1styc:me kraje Europy, których gru;po
darka i tak już ?'llajdnje się w kata. .
strofalny!11 ~ta.me,
Fakt, ze JUZ ?d .drz.1€Sl.ątków lat
pspodarka karp1.t~listyczny0~ . ~
JOW Eur~y ~ezywa zastój i me
posuwa .się. am o krok naprzód,. Jest
dla kapitalizmu w,yrokiem ś~ 1ei:<:1.
Pode~ gdy w Z'~.lązku R~dueck1m
r?Znuary pro~ukcJ1 przem~ słowej w
111ągu ostat.n1<'h 20 lat wzrosły 9krotni.e, pradukc.fa globa.lna calej Eu
ropy kapitalii.stycznej pozostała. w
tym okresie na. tym samym podomie, Pauperyzacja mas pracujących
wzt'asta z każdym dniem.
Gospodarka :socjallstyc~a ZSRR
. Pla:nowa.nie
JMt Jedyn~e w

Nr 10

SIŁA

ELK

najba.rdzi~j

._--..;.,,..;,-~

--~~~~~----------._.

Str. i

Pięcioletnich

stanowi całkowite pneclwieństwo
gospodarki kapitalistycznej. W ubiegłym okresie 1>ow0Jennej pięciolatki
produkcja globalna przemysłu radxieckiego z roku na rok wzrasta co
na,jmni~.i o ZO proc. Ronniary produkcji globalnej przemysłu radzieekiego przekroczyły w roku 1949 odcyfry prz~dwojenncgo
powiednie
19ł0 roku o przeszło 40 proc., a poziom produkcji w czwartym kwarta
le 1949 roku przekroczył 0 przeszło
50 proc. poziam przedwojenny, Równolegle z rozwojem przemysłu obser
l\'Ujemy stały ro:iwój rolnictwa, które przekroczyło przedwojenny po-

ziom urodzaJnośei upraw i realizuje
z 11owodzenicm gigantyczny stalinow
ski plan prz;eobrażenia. przyrody,
Stale podnosi się w naszym kraju
stopa życiowa mas pracujących oraz
po:rlom kultury. Wzrosła w latach
powojen::JYCh ~iła nabywcza rubla
radzieckiego, wzrosły realne place
rohotnHców i pracowników umysło
wych, wzrosły dochody chłopstwa.
Na tej podstawie rozszerza się obrót towarowy.
W roku 1950 naród radziecki walczyć bedzie ofiarnie o f)l'Zedtermmowe wykonanie powojennej pięciolat
·
kl stałiuowskiej.

Pokojowy tort noworoczny wuja Sama

Berl·n u P.r ogu 1950 roku

Tylko rząd demokratyczny może zapewnić N iemcom pracę i pokój
Berlin, w styczniu.
Jeszcze tu i ówdzie pozostały na
i;lupach sylwe3trowe plakaty, obierozcujące zachodnio-berlińczykom
maile uciechy za odpowiednią wyeoką cenę, jeszcze dzienniki zamieszczają rozmaite przepowiednie i wyrocznie noworoczne, ale poza tym
wszystkim., poz.a pr zetykaną złoconymi nićmi przędzą świątecznej i no
worocznej fantazji o zachodnio-berlińskim i zachodnio-niemieckim „dostatku" - coraz jaskrawiej występuje na pierwszy plan nędza milionowych mas. Daremnie oczekują one
wciąż na jakie-takie ustabilizowanie
sytuacji, kt6ra pozwoliła by im chociażby nn przetrwanie nowego, 1950
roku.
Na dzień 1 stycznia Berlin zachodni liczył 275 t sięcy bezrobotnych
oraz 62 tysiące robotników, pracujących 3 dni w tygodniu. Spo śród zatrudnionych - 90 procent otrzymnje wynagrodzenie, które zaledwie
wystarczy na wykupienie kartkowych przydziałów, ale . już nic :rnwsze na komorn~. Toteż rodziny, po-

(Od własnego ko~esp.onde~ta „Głosu''j

Zestawmy ten plan i te osiągnię
cia z wypowiedziami noworocznymi
„kanclerzu" Niemie~ Zachodn!ch i
Berlina:
zachodniego
Lurmistrr.a
Pierwszy musiał pl'zyzn ać, że pół
tora miliona bezrobotnych na zacho·
dzie Niemiec - to problem tak poważny, że wątpi w rozwiązanie jego
bez kredytów zagranicznych, d:-ugi
- rozpaczliwym głosem apelował do
bankruta z Bonn o nie zmniej3zanie
przyrzeczonej dla Berlina za.:i10C:niego pomocy, gdyż budżet tego n'e WY·
trzyma i podatki znowu t rzeba bę
azie podnieść. Apel nie odniósł skutku: dotacje dla Berlina obeii;;to już
w pierwszym miesiącu o 5 mHionów
marek (zachodnich), zaś nadzieje
pana Adenauera. na kredyty chyba
się rozwieją ostatecznie po O!tatniej
wypowiedzi Wysokiego Komtsari;a.
USA w Niemczech, .Me Cloy'a: „W,tpię, czy obecna niepewna (dla
przyp,
banków amerykańskich nasz!) sytuacja polityczna pozwoli
w tym roku na "'iększy przypływ
kapitałów inwestycyjnych T. iagi.•anicy do Niemiec Zachodnich". I jeucr.e: „bardzo "''lłtpię, aby w tylll roku marka zachadnia stała si~ walu-

·mieszkania, tło-1 15'- tysiąc dolarów na. dalsze :izerzejednym pokoju, resztę od- nie propaga::C.y proamerykański ej.
lfo arst widzi w prasie zachoJnio-ber
stępują c sublokatorom.
Nie wszyscy zdobędą si(! cod~:e:1 - i;ń ;;kicj i zachodnio-niemieckiej spad
nie n::i kupno bodaj jeclnlj g:i~r-t;,„ irnb 'crców ideologii Rosenbe:·ga i
których nakł ady też pown żn ' <! ·;: ci~) - Goebi>clsa, ale, na dolary, ocenił ich
gu r. ub. ~psdły. .l\Iusi11l ;,.'~ pr~ y- -- rn.~ ~ znie n:żej.
Skarl.mik zachodnio - berlińskiego
znać do tego nawet nazbyt du fn~·
„Tclq.;t'nf"; i::n gistratu, Hass, przepowiedzia:, że
socjaldemokratyczny
przeprowadzi! rcdu:,cję per~o:iclu, n rok 1950 bQdzie „najczarniejszym" w
Do tej
winę za to rzucił na „pewne zubo:i.\'- historii finansowej Berlina.
nie warstw czytelniczych", zapn'11i - , µesymi~~ycznej oceny skłoniła winając jednak dodsć, że właśnie ber- da~ zn e pana skarbnika trzeźwa ocesocjaldemokratom oraz ich na p o:o ~c 'lia miasta rozbitego przez
lińskim
fatalnej gospodarce zubożenie to. ber intrn:-i polityczne partii mieszczań
skkh i 1·;skutek socjal-demokratycz·
lińczycy mają do zawdzieczenia.
Ubóstwo, bezradność i polowani(' ;10j zdrsdy interesów ~udnoś~i na
na zasiłki zagraniczne Jeż~ u pod- dwa ohsznrr: .. wschodni, gdzie wre
5taw tej gospodarki i to za nh;no ,,.. pl~:irJw.~, wrnz~ca rych_łą poprn~vę
źydu instytucji samorz~ :l01r~·ch , .ial; :~· ;.u_ac;1 pr~ca, l Z3:c~o-l:u, gdzie. zysię z dma na dz1en 1 \~ ?czelmva_( zawodowych oraz spo lc':>: •1~·eh .
Drobnym lecz wymownym tego 1!0- Il11;1 pomoc;Y od z~ch oc:n:ocuro~eJ
. enia ~ię o~tat- sk.1ch . b~d~, zaoceamcznych „sptzywodem jest fakt zwróc
nio prasy :;:achodniego Berlina o mierzencow ·
.11rzez
Właśnie został u.chwalony
wspar.cie do.„ koncernu Hearsta · w
Ameryce, który wyasygnował aż ea- Radę l\Unistrów Niemieckiej Demokratycznej Republiki plan pracy na
pierwszy kwartał N owego Roku, obejmujący swym zasięgiem zarówno
Uchodźstwo
obszar Niemiec Wschodnich, jak i
wschodniego Berlina. Plan ten nie
zawier:i. a;.i frazesów, ani gołosłow
nych przyrzeczeń, ale, zgodnie :.. zaw
mysłowy, z kraju zacofanego P ARYż (PAP) - Związek Pola- cenie kierownictwa ruchu oporu w nie z arz~dzo no rewizję jego procesu. 5adą socjal istycznego planowania uprzodujące mocarstwo, ze słabego,
W oczekiwaniu na tę rewizJę, Zwią sta la, c:o nrn. być w okresie pierw.
ni~r:.::vgóto"Wanego do obrony 'Pań- ków, b. Uczestnik6w Ruchu Oporu Montccau lcs Min€S.
'
do!rnnarie: lą. międzynarodową".
ęcy
~tw!' - w potężne pod względem •Ve FJ·anc!i, powzir:ł nnstępująeą. re.Kabaciński, pkazany pjerwotrlie na z,ęk J'.olaJ..pw, b. ~ U~estników Ruchu szych trzech miesi
oszjalfości produkcj i,
podniesienie
nasię
domaga
Francji,
we
Oporu
zolucję:
mll1tarnym mocarstwo.
\enerkarę śmierci, został - dzięki
m1teriawy.korzystywanie
czędne
*
Kal>aciń
uwolnienia
tychmiastowego
Francji
we
„Wychod:Zstwo polskie
gicznej akcji protestacyjnej Z'e stro. ~Yd!l-tnłe ~vzrósł dobrobyt i podI
lów, · wyzyskanie rezerw wewnętrz
nlosł się poziom kulturalny mas pra zaniepokojone jest od dłuższego cza.- ny francuskich i polskich patriotów skiego. Stan zdrowia wię źnia budzi
v..-niosek g
biorąc,
ogólnie
Jakiż,
wytwó1·.
kosztów
obniżenie
nych,
cująeych miast d wsi, Naród ?-'adzl~' su losem b. uczestnika ruchu oporu, - ułaskawiony w czerwcu 1948 rok11 poważne obawy, gdyż jest on ciężko
tych berlińskich rozważań noworocz.
uzatechnicznie
opracowanie
czych,
kl wkr:>CZYł na. drogę dostatniego zyl bojownika o wolność Francji - Jana przez prezydenta Auriola. J ednocześ chory na gruźlicę."
sadnionych norm pracy, płaca akor- nych, jakie nadi:ieje i widoki n:i
ci~, ikt6remn tqwa.nyszy stały roz- Ka.bacińsl.dego. Kabaciński od wielu
dowa i premie za wyniki, osiągnięte przyszłość ? Zamiast wła1111ej odpoprzy współzawodnictwie. Dzięki po- wiedzi zacytuję te, kt6re ma$Q\VO na
UC?Jy,
spodarka. kapitalistyc'illa z samej czasie okupacji na agencie gestapo,
dobnym "1"1b1bie programom .:dolano płynęły ne. ankietę jednego · z 11acho·
· ę wyborl'zą
komed1
swej łstoty jest gospo<lark~ be-zpla~ który Od:powfodzialny był m. dn. 7,a
w r. ub. tylko w samym Berlinie dnio-11iem.icckich pism: „Czl!go SQ•
'
17 pol~kich !Patriotów.
de,portacj ę
nową.
Próby plan<mraoia gospodarki ka- Kabaci11.ski wykonał WYIJ."ok na zle- 1 BUKARESZT (PAP) - Agencja go w sprawie przywrócenia swobód wschodnim i!o ść bezrobotnych og!'a• bie ł.yczysz najbarrłziej w 1950 ro·
Elefteri Ellada donosi, że monarcho- demokratycznych, zaprzestania in· niczyć do 12.000 osób, podnieść pro- ku ?" Różne były \ljęcia i ró7.ne też
pita.Ustycmej są ta.kim samym ab- ---~-- - powsze- dukcję przemysłową z 6 do 7 tysięcy form~· ·odpowiedzi , ale myśl z:1~taM·
Stycznia rozpOCZnQ Się faszystowski rząd ateński Thcotoki- tt:rwencji imperiafo1tycznej,
surdem, jak próby wskrzeszenia
sa wyznaczył datę ·wyborów na dzień chnej amnestii i kontroli międzyna marek wschodnich na głowę, wybu· w1aiaco ZIWIZ4' ta aama: „Pokoj11
:r.ma.rłego. Prywatna własność ś.rod 19 lutego br. bez zrewidowania ust rodowej z ramienia ONZ nad przewładz
ków produkcji, szalona pogoń za zydować na nowo 1150 mieszkań, a wy- dla świata i dla Niemiec, spokoju i
wyborczych. Fakt ten, jak podkreśla biegiem wyborów.
&kiem, który stanown. sens i bodziec
t·emontow:.ć 14.800, i dać w grudni'J pracy dla nu, likwidacji granie stre
WARSZAW A (PAP). Zgodnie ze komentator rozgłośni Wolnej Grecji
produkcji kapiital.istycznej, rodzą nie
uchronnie a.na.rchię produkcji, kon- statutem Zw. Samopomocy Chłop- - potw.ierdza opinię, że irząd monarporozumienia ze W!!Choub. roh.'U ludności o 3 miliony kg wię fowyeh
kure11cJę, kryzysy, be-a-obocle, pau- s1cie1 od połowy bieżącego mie~ią~a cho - faszystowskli pod patronatem
ż~·wności, n:ż '" miesiącach po· dem".
cej
zamierza
anglosaskich
imperialistów
kn.~u
całym
w
będą
przeprowadzatne
perymc~ę mas pracuJ!\CYl)h.
Leopold l\larschak.
przednich.
~ ~la.czego. ~lkiie. teorie ~ roz- wybory do wła-Oz gTomad'l.kich, gmin zorganirlować komedię wyborczą.
Jeszcze niedawno, bo w grudniu
.•••••••••••••••••••.•••••••••••••••••••••••••••••.••.••••.••••.••••„ ••••
wa2l3rua ~1~'Stow n. dcJ: pach&- nycb, powiatowych i wojewódzkich
1949 roku, generał Plastiras, którcBerlin (PAP). Zachodnio - oiemiec
ków - ipraw1rowych soojalistów, na ZSCh.
go nie można z pewnością podejrze- ka agencja pra~wa DPA doil1osi z
... „„„uuuuuou•H•••o ............„ .„.„„ ..........
ować o sympatie komunistyczne,
ko1·cspondentowi agencji Monachium, że sa molot „niestw ierświadczył
France Presse w Atenach, że istnie- dzonej narodowości" ukaza-1 się nad
gmachem parlamen tu bawarskiego d
jące listy wyborcze są fałszywe.
wypisał na · nieb:e S'Illugami dymu
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Uczelnianego Federacji Pol5kich Or
Attlee, a jego zastę9cą Morrisonem, sięb1orstwa udzieliły im bowiem cia propozycji greckiego rządu de- bezczelności propagatorów hitleryz- dows.k.i ej w Lublinie uchwalił pro- gat1irtaeji Studoencldch ora'l. ln·zysenatu
postanowieni.u
przeciw
test
Radzieckie
Zachodnich.
ch
Związku
i
Niem=
w
mu
który kieruje maszyną wyborczą odszkodowań jeszcze z nadwyżką. mokratycznego
stąpienia kół naukowych do FedeLabour Party i od kilku tygodni
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.
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przygotov.rywał ją do walki wybor
Do s.enoatu KUL ,,·ystooowano p1Wszechzwiązkowe
Kierownik
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powstawania
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Grupa uczonych radzieckich mii porównawczej
minu wyborów brftyJskich. Niektó
miedzianej i innych złóż mine- go Instytutu Uprawy Roślin
brzm!€niu:
cia biologii miczurinowskiej.
podzieliła się z przedstawiciela
rzy obserwatorzy przypuszczają, ŻP
bę
pracować
Ejchweld
prof.
raln:ych. Praca ta oparta jest
Znany uczony raqziecki pro
..Do Senatu Akad€mk k :ego
mi prasy swymi planami twórAttlee może urządzić wybory w 111
dzie wraz z przodownikami rol
na przeprowadzonych w l a tach
Katolioki~go Uniwersytetu
fesor Zawarycki, specjalista z
czymi na najbliższą przyszłość.
parlament w
rozwiązując
tym,
nictwa nad realizacją stnlinow
Lubelskiego w Lublinie.
wojny badaniach na Uralu.
dziedziiny wulkanologii i geo·
Wiele problemów, nad którymi
rrzeddzłeń uroo:r;ystości z oJ,ązjl ro
przekształcenia
planu
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zamieZawarycki
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Akade
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Party,
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unicy
logii, zakończył ostatnio bada·
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W ci ągu
całą siłą w W. Brytanii.
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I'ła
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ne badania cł1emicznycb pro· •·=··•••••••••••••••••••••• •••••••• •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• •••••••••••••••· ••
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matecenne
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r.ieodpariego faij:tu, że W. Brytani
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„~wróceniu się do narodu w tej
Pols.1c 1ch Organi?.p.cji Stud-enckich
najprostszych żywych organiz·
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Jim Patterson -
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Jim PaltersfJn fest synem M1 1
r::yn.a i 11rod::il .~iQ w Z1l'iązk11

Hacl:..ieckim.

z

g(l;:ct i z opowiaclwl, dorosłych do1cierhial .się 011
1J p1·ze.~lado1coniach
rasoicych.
~tosou·anych w „demokratycznc.j" Ameryce. lr Zicią::ku Rar[:.;ieckit1l 16-lcfni Jim otoc::011]!

Ros.ian, T..: /;roi1iców, Łot ys::ów itd.
ff cza.sic uroczystości 32-c:i
rocznicy Rewolucji Pai:dzicnd
koiccj, Jim Patterson po.iecha~
clo llifosk1cy i opowiedział pr;:e~,
radio o s1cym ~yciu i t1auce. To 1
1clasnie przemóu:ienie ::fednafo
mu tak 11·icl11 p1·:;yfaciół, któr.:1.
~kiNOll'((/i
do
niego listy

I

jest 7n-a1cd::i1cą i scrdec::11ą :;
pr::yf(IŹlliq. .~11·11ch ró1cicś11ikó1c I

1cszystkich kraiicóic

zu:ią::ku
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Racl::ieckiego,
były
acfrcgowane do 11cząccgo się tom
Jima Patter.sona.
Otrzymał on życzenia 110woroczne od setek, 11ieznan ycli nw
o.<:obiście, młodyrh 7w::yjaciół z
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Czy w1ec1e
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Staniemy nieraz pod jabłonią,
naturalnie nie teraz w zimie, ale
w jesieni. Stalliemy i patrzymy
w górę.•Jakie piękne owoce.
Ale dlaczeg·o tak W,\'Soko?
Chciało b.v się zjeść smacziw
jabłuszko, ale dosięgnąć go nie
Nazywał się Dubowski. Kosposób. Dobrze, gdy jel't pod rę chał sadv od młodości. Kocha]
ką jakiś wujek, czy starszy brat. :ady i · rozm~'Ślał, jakby tu
jpszcze coś ulepsZ\'Ć.
Tak, fu1~, jabłonie to wy.:o!de
I pumyślat sobie: duże ~rzew~
drzewa. Takie bvh· zawsze, Jak prędko marzną w zim1e. \\
tylko pamiętają - irnsi rodzice, krajach chłodnjm klimacie, w
0
jak pamiętają dziadkowie.
silne mrozy przepada wielclet„
starych książkach pisywali ucze nia nieraz praca ogrodnika.
ni i poeci, jak to miło było u- Drzewo zamiera.
siąść pod potężnym drzewem
T rzeua
l,
•
h d
' d
· b
- ·
·
, t ·
hl
więc wy o owar. rzeJa łom 1 zazywac 1e mego c 0 wa-karzełki, ot, takie małe jak
du. I jeRzcze dawniej, dokąd krzaki pomidorów, żeby je łatt.rlko m;v·śl ludzka sięga - zaw wo było w zimie i~akry·~ śnie
sze jabłka rosły na dorodnych, giem i uchronić od mrnzów.
dużych drzewach.
Niełatwa to była sztuka Aż oto W Związku Radziec- wyhodo\vać takie małe krzakikimt urodził
się człowiek.
który· drze ' ,.a· J a błonie to przecież nie
'ł
··
pos anowi poprawie, u1epszyc agrest czy maliny!
to i owo w przyrodzie. I dokonał ·wielu cudów ten człowiek. się.
Ale
radzieckiudało
zawziął
p uczony
wielu latach
mu
0
Wiecie już zapewne o kim bę- się osiągną.ć
osobliwe wyniki dzie mowa„.
\Vyh o d ował
mał e d rzewk a - O ~Iiczurinie?
jabłonki, które dają rocznie po
- I tak i nie, bo o 1\1iczuri- kilka kilogramów jabłek. Dwa,

'°

wać radę, czternastoletni chłopiec
musiał umieć być samodzielny w

przeląkł się jednak.
Niencem•), dla któ:
rego szczekanie psów było najpiękniejszą mu7yką. Odpędził naj
bardziej natarczywe psy, a następ
nie sięgnął po wór z suszonymi
rybami, rozdzielając je umiejęt
nie między głodne zwierzęta.
Psy zostały nakarmione. Obabok zaprzągł je do sani, przerzucił przez ramię strzelbę i razem
ruszyli do tajgi.
Może się zdziwicie-, że taki mło
dy chłopiec mógł iść sam do tajgi, a w dodatku ze strzelbą i psami. Kie było w tym nic dziwnego.
Na. północy, gdzie tylko ten potrafi wyżyć, kto umie sobie da-

Obabok nie

Był przecież

Obanok wstał bardzo wcześnie.
Resztki polarnej zorzy płonęły
jeszcze na niebie. Gwizdnął na
psy i zaczął przyczepiać do nóg
narty. Wokół jurty rozpościerała
się śnieżna. równina.
Na gwizd,
tu i ówdzie poruszyły się białe pagórki,
z których
wychynęły
ogromne cielska psów. Z przejmu
jącym szczekaniem otoczyły swego młodego pana i każdemu patrzącemu się z boku mpgłoby się
zdawa.ć,

chłopca.

ze

Szczekały

•) Niency lub Samojedzi. ple-

za chwilę rozszarpią mię myśliwsk1e. zamieszkujące
najdalej na. północ położone rejokrótko i zaiadle.
ny Zwiazku RaJzierkiego.
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noworo czny dzieci czeskich

!Y:

'

Czy wiecie, że od dnia 27 gru- bory do gier ruchowych - chodnia 1949 roku do 7 stycznia 19so rągiewki. piłeczki, skakanki 1 tp.
roku odbył się w Szklarskiej Po- Był.:> bardzo ciekawie -zrobione
rębie kur.s drużynowych Miejskiej
. .
. . .
LódzkieJ· Chorągwi Harcerskiej. 1 abecadło - w1s1ało na sc1anie, a
ł
··
b
Kurs ten ukończyło około dwustu po d nim na sto 1e sta Y rozne ry
drużynowych. Już więc w tym ły geometryczne, jak sześciany,
miesiącu powiększy się bardzo ostrosłupy, stożki, zrobione z koil~ść drużyn na terenie naszego toroweg0 kartonu. Naokoło wimiasta.
.
·
kl
.
..
h
Mimo pięknej pogody uczestni- ina 1Y. gazet 0 r~zwoiu. roznyc
cy kursu nie próżnowali. Rezulta gałęzi gospodarki Polski w piatern ich pracy była wystawa po- nie 6-letnim, a na jednym ze stomocy szkolnych, zrobionych pod- łów leżały mapki przemysłu w
Czas kursu. Po uroczvste1' Zbiórce Polsce.
1
p
b .
t
wszyscy goście i uczestnicy zwie
o o eirzen 1u wys awy przez
d'Zili tę wystawę. Na jednym ze wszystkich,
eksponaty
zostały
stołów urządzono wzorowy kącik przewiezione do Szkoły Podstawo
czystości z mydelniczką i wiesza wej w Szklan;kiej Porębie. Dziekami na ręcznikl zrobi0nymi 2 ci ze Szklarskiej Poręby były bar
d rutu oraz z koszem na śmieci. dzo wdzięczne harcerzom łódzkim
Obok był teatrzyk kukiełek z ku- za pamięć o nich. Będą one teraz
. k awszą nakiełkami i dekoracjami, był do miały łatwiejsz.ą i cie
niego i scenariusz napisany przez ukę,· bo lekcie będą i·1ustrowane
,_,
II drużynę żeńską. Na ścianach wi dużymi i łaunie
wy k onanymi.
r;iały tablice ptaków i owadów. przez łódzkich harcerzy rysunkaNa jednym ze stołów leżały przy mi.
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wió:l listonosz do s:koly morskie.i w R11d:.c. Listy, które na-

ze

1101coroc::nymi.

trzy
kilogramy z
jednego małych jabłonek, a ~ażdy krzak
„krzaczka"-jabloni.
niech ,.,.tedv da choc owe dwa
Dobrze, po"· i ecie. z dużej kilogramy. ·Jaki będzie wynik'?
jabłoni _noże być sto kilograWynik będz~e taki, że z tego
·
· b k
tak' ·
ł · samego
ogrodka otrzymarnhY
mow Ja le , . a z
ieJ ma eJ GOO kilogramów doskonałyc
tylko dwa kilogramy?
jabłek, czyli trzy razy tyle co
Tak, i dwa kilogramy wystar- poprzednio.
czą! Pomyślcie tylko dwie
A teraz, powiecie moi drodzy,
duże jabłonie zajmują już pra- skąd t~n t~·tuł „Ma.lutka".
· ·
'd · d d
.· d tuł wziął się stad ze Dubov.sk1
wie cały ogro 1 ,a z~, powie z nazwał ten no":.~/ niei:1potykany
my, 200 kilogramow .Jabłek.
dotychcr.aR w historii świata
Otóż teraz rzecz naj,vażniej- owoc „malutką". .Jego drzewa<;za. Na tvm samym placu, gdzie karzełki rodzą właśnie O\~·e 01:1nie wiem~' już sporo, ale o tych. ro<::łv aw1e duże jabłonie - po- że jabłka, które nazywaJą !'l1ę
którz~' b~·li
jeg-o uczniami - sa~lŻić możemv ti-zysta krzaków „'Malutka".
wiemy jeszcze mało. ~„,n'o<ram • ~.... , •'J~oc' o „ :_,~-c»QOC>i.•ICJOOOOOC'COOOO•IOCXX'>OOC'//I, >.JIO_llllo ·JCA•M'O'()C)CO"C"..cxJUl;~-"IOll:r
:-;ię wam opowiedzieć dziś o .ied- Moria Konopnicka
nym z uczniów wielkiego uczo_
nego radzieckiego.
'ft

Sporą vrzc~l.:f li.<:lów przyJ}lyuęly

życ::eiliami

razie potrzeby.
A Obabok. był w potrzebie. Ojciec ·umarł ubiegłego roku, a na.
jego młode barki spadł obowiązek wyżywiema. matki i dwóch
małych siostrzyczek.
Nie łatwa
była to sprawa. Należało niemal
codziennie chodzić do lasu, zastawiać sidla, opróżniać je, często _
gęsto nocować w lesie, ukrywszy
się w śpiworze sam na sam ze
zgrają psów i szumiącym groźnie lasem.
Obabok jednak był Niencem,
od najmłodszych lat przywykłym
do trudności, które chłopcu wychowanemu w normalnych warun
kach wydawałyby się nie do poko
nania.
Wziął straszliWy mróz. Gdyby
nie futrzana odzież. takież ręka
wice i buty oraz o~romnych rozmiarów czapa, Obabok niewątpli 
wie zamarzłby.
Szparko posuwając się tuż za
saniami i raz po raz pokrzykując
na psy, kiedy trzeba było zmienić kierunek,
chłopiec obmyślał
sobie, ile też może d:dś zdobyczy
przywieźć do domu. Jeśli uzyska
tyle, ile było zeszłym razem, to za
kilka dni będzie można się wybrać do miasta, sprzedać skórki i
kupić za nie t.o wszystko, co w
gospodarstwie było potrzebne.
'A więc przede wszystkim prochu i śrutu, soli. cukru, igieł. i
nici, no, i oc7.vwiścic kilka poda-

świecą gwiazdy, świecą,
Na wysokim niebie.„
Jeno nie myśl, chłopie,
2.c to i dla. ciebie! „.

Ta. jasna. z tysiąca,
Co wschodzi od boru,
Jako skrawek słońca,
To pana ze dworu„.
A niżej ta druga,
Ze złota szczerego,
Co nad stawem mruga,
Proboszcza naszego„„

A trzecia, ro w pobok
Rzuca snop ognisty,
Jako srebrną kądziel,- 
Gwiazda urganisty„.

•

Powiadają ludzie,
że z dawnej da'llmości,

Pan Bóg wszystkie gwiazdy
Zapalił w równości.
Ni chłopa, ni pana
Nie było na niebie,
Każdy człek swą własną
Gwiazdę miał dla siebie ...

Ale jak

się zaczął

Kurczyć

lud ubogi,
Poszły gwiaL.rty z nieba
Na rozstajne drogi.„

A te pańskie świecą..
J ak o t a1ar b'lał y,
A te chłopskie w rolę, ~
Jak łzy pospadały!

Jeszcze nie przeminął dręczący
ból w całym ciele, a już obcy opo
wiedział o swoic.h przygodach.
Słuchając go, zebrani u Obaboka
Niency z całej wsi kiwa.li z niedowierzaniem gi:owami. Cho~ kiepsko mówili po rosyjsku, rozumieli
jednak przybysza doskonale. Nie
chcieli tylko W.erzyć w to, co mówił „ruski",
Bo też przecież opot.viadał dziśniejszej młodości.
wy. Cara już, mówi, nie rr.a, jest
Psy zatrzymały się tak nagle, jakaś tam władza ludowa, która
że zamyślony Obabok wpadł na się podobno składa z takich, jak
sanie.
oni, prostych lurfai, że jest taki
Co się stało!
człowiek, który to wszystko przeOparty plecami o ogromny pień prowadzjł i przez tc;;o to właśnie
sosny siedział mężczyzna.
człowieka „ruski" zoEtał przysła- Na pewno zamarzł - pomy ny, żehy im pomó , urządzić właśla.ł Obabok.
sną władzę.
Podszedł
jednak do niego i
Długo i cierpliwie tlumaczvł „ru
przyłożywszy
ucho
do
serca, ski" Niencom zawiłości rewolucji,
stwierdził. że ów człowiek żyje. nim wreszcie uwierzyli. Za to teMiał "'prawdzie odmrożone poli- raz wybuchnęli cgromną radością.
czki. ale na to Obabok znalazł ra klepiąĆ się zawzięcie po kolanach
dę. l\ilkoma garściami śniegu na na znak zadowolenia.
tarł energicznie twarz śpiącego,
- Sza.man (czarodziej - wyzya.ż nahrała rumieńców, a następ skiwacz) ne ma.
nie podciągnął bliżej sanie i z
- Kupiec - c.oSz:ust. ne ma wielkim wysiłkiem ułożył na nich dopytywali się jeden przez dl'Umężczyznę.
giego.
Kiedy zawracał· psy, na chwilę
- Nic, nie ma. Vi'szyscy muzrobiło niu się żal pozostawione- szą pracować.
go w sidłach !upu.
Niency wybuchnęli takim rado
- Wszystko lisy mi zjedzą.
sn~·m śmiechem, że Rosjanin myHukn·1ł jednak energicznie na ślał, że sobie z niego kpią.
psy i pomk11ęl1 z zawrotną szybA oni po prostu śmiali się na
kością w stronę w~i.
myśl, jak to opasły r.?.arodziej, nie
umiejący nawet obchodzić się z
* *
Mężczyzną zaopiekowały się ko pi::ami ani ze st1 z:elhą, od niepabictv. S zvb~o przys zedł eh siC'bi~ mictnvch czasow zviacv ich kosz-

runków dla. siostrzyczek. One nie
wiele wymagają. Wystarc·zy im
nieco paciorków, parę orzechów i
dwie lalki ubrane w kolorowe
. szmatki.
Szumi tajga. Wabi do siebie. Ko
łyszą się ogromne sosny, cedry i
świerki. Obabok uśmiecha się ra
dośnie. Muzyka. lasu bliska jest
jego sercu. Zna ją i rozumie. Wychowała go przecież od najwcze-

Wszystkie przed oczyma
jak zor.ze.„
Tylko twojej nie ma.
Chłopie ty, nieboże!
Palą się,

tem, będzie musiał sam zarabiac:
na ~ycie. . Albo ta góra. „tłuszczu,
kupiec, ktory brał od mch futra
i ni~litościwie oszukiwał przy zapłacie.

- Oh! oh! o!i.!
- Ha, ha. ha.
Iwan Iwanycz ! (tak na1,ywali
kupca.). Ne ma lis, ne ma kuna,
ne ma nyc, Oh, oh, ob!
zataczali się ze śmiechu.
Obabok siedział trochę zda li:i.
Nie wypadało mu zna.jdowa.ć się
w jednym rzędzie ze starszymi.
Słów przybysza słuchał. Jak naj
piękniejszej muzyki. Bo przecież
jeśli nie będzie kupców-oszt.:,tów,
to on, Obabok, znacznie więcej za
robi za upolowane skóry i, kto
wie, może będzie mógł swoje f'iostry posłać do szkoły.

*• *

Rosjanin (kazał się naz:''' ;ać
Piotrem Pawłowiczem) energi::znie zabrał się do dzieła. Jeździł od
wsi do wsi, wziąwszy sobie .Obaboka za przewodnika. Organizował nową władzę, bez szamanów i
kupców • oszus~ów. Obiecywał
Obabokowi, że na pewno kiedyś
zobaczy Moskwę, wielkie miasto,
gdzie mieszka '!'e:i, ktory pamięta
o każdym, nawet o Nienou, miesz
kającym w nieprzystępnej głuszy,

a któremu na imię LENIN.
Kiedy byłem obecny na posiedzeniu Rady Nl'ljwyższc.>j ZSR:R ja
ko gość, widziałem wśród delegatów wiciu Nienc.ów. Bardm możli
we, że wśród nich b:rł i Obabok.

Str.
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ZEGO NAS UCZĄ WYNIKI ·ZEBRAŃ WYBORCZYCH
do władz partyjnych w łódzkich organizacjach PZPR

Czfi;ć organizacji partyjnych podsU\l'l'O\fych i oddziało'' ycJt ~ J,o.
w tym 89 w zakładach· produkC'yjnych i 49 w in'llV·
<lzl (138 tuejaeh) od br la _już .iwe zebrania. W związku z tym uzy1<knli~n~y
od .ekretarz.a Kf, PZPR, tow. Jana Grudzińskiego• wypowiedi na

temat przebiegu tych

zebrań

i na.uk z nieb

płynących.

·

początkowej

fazie kampanii
Doświadczenie uczy, że jeżeli orwyborczej podczas pierw- ganizacje nie są dostatecznie przyzych dziesi«;)ciu dni ujawniło się gotowane do zebrania, na leży raczej
·ele niedociągTiięć w akcji wybor- przesuwać termin wyborów. Niedouj.
puszczalne są tego rodzaju fakty,
Należy stwierdzić, że w dalszym Jak na przykład zawiadomii!nie to·
oku akcji niejedno uległo poprawi~, warzyszy o zebraniu w ostatnim
odczas kiedy w pierwszych dniach dniu, lub nawet w ostatniej chw'Ji
owstała konieczność odwołan:a sze- (Zakłady im. Duracza
i wiele inegu zebrali i przesunięcia ich na in- nych). Tego rodzaju postępo,..:anie
e terminy, z powodu nieo!lp:lwied- odbija się niekorzystnie na przebieiego przy gotowania organizacyjne· gu wyborów i obniża poziom ob1·ad.
o.
Ważnym, często niedocenianym za
Komitety Dzielnicowe usprawniły gadnieniem jest sprawa powołania
woją pracę po linii akcji wyborczej. przewodniczącego
zebrania wyborebrania są. lepiej przygotowane. czego. Zdarza się nieraz, :ie towazłonkowie bywają wcześniej powia- rzysze powołują na przewodniczą.ce
mieni o terminach mających się go czhinka Partii nie dość mocno
odbyć zebra{1 ~borczych, co zapew- związanego z te:renem, niepoważne
ia frekwencję i pozwala człor:kom go. mało obeznanego z uchwałami
Partii na przygotowanie się do ze- III Plenum, a więc z zasada!ni wybrania. Sprawozdania sekretarzy w borów do władz partyjnych.
większości są opracowywane kolek·
Od pracy przewodniczącego w dutywnie przez całe kierownictwo i żej mierze zależy, czy na zebraniu
dzięki temu stoją na wyższym pozio- przestrzegane będą uchwały III PleW spnwozdaniach :niektó- num i Biura. Organizacyjnego KC,
mie.
rych orpnhacji pa.Ttyjnych nadal od niego również w dużym stopniu
brak krytyki i samokrytyki. Nie U· zależy poziom dyskusji.
jawnia s;r również w dostateemej
Na przewodniczącego należy pomierze samokrytyka w toku dyskn· woływać najlepszego towarzysza ofiarnego, energicznego, z nieskaziłlji.
teiną pr:ieszłością. Wybór odpowiedPrzebieg zebrań
niego przewodniczącego jest szez.,...
wyborczych
gólnie ważny obecnie, gdy stoimy
al~ podkreślić, że aClkolwiek przed wyborami w większych orgaN w sprawozdaniach sekretarzy nizacjach podstawowych.
d
podczas
niektórych organizacji
obrego sprawozdan•a
dyskusji zaznaczył się brak krytyki Od
zależy po:1iom d}skusji
i samokrytyki, to jednak dotyehczasowy przebieg dyskusji ujawnił licz.- Trzeba stwierdzić, że wiele 8 prawozdań Lylo bardzo słabvch.
ne niedociągnięcia w pni.Cy podst.
c.rg., egzekutyw, wykazał niezdrowe Sekretarze nie opracowali ich ko lekstoaunki panujące w wielu zakładach tywnie. Były i inne sprawozdania,
pracy (jak np. w Przetwórni Mięsa które trwały wszystkiego 15 m'nut
(jak na przykład w PZPW Nr 6).
NI'. 68 itp.).
Jest rzeczą oczywistą, że Komite- Słabe było ~:prawozdanie również w
ty Dzielnicowe powinny wyciągnąć Urzędzie Wojewódzkim i w \ 1e1u
odpo'l\'ieduie wnioski w stosunku ao innych zakładach oraz instytuC'jach.
Dobre sprawozdanie winno obejtych podsta'l\·owych organizacji partyjnych i pomóc im w przezwyclęże- mować cały okres sprawozda,,rzy,
niu trudności oraz usprawnieniu wszystkie dokonane akcje, sukcesy i
których było niemało.
osiągnięcia,
pracy.
Od pocrr.ątku akcj>[ wyborcrz.ej do Sprawo:?danie winno być ujęte w
dnia 2 stycznia włącznie odbyło się sposób krytyczny i samokrytyczny.
ogółem 125 zebrań -wyborczych. Prze Aczkolwiek zebrania przechodzą pod
ciętna frekwencja na tych zebra- znakiem zaostrzonej czujności rewoniach wyno~i 73 procent. Potównu- lucyjnej i udział w dyskusji bywa
ją.e :i; początkową fazą wyborczą, da- bardzo liczny (na 4754 członków 956
je się zauważyć nieznaczna popra· brało udział w dyskusji). krytyka i
wa. Na poprzednich zebraniach frek sumokryf;yka nie są jeszcze dosta,"
wencja wYnosiła 71 procent. W nie-- l:eczne._ .Komitety ISiielnicowe winny wyfrekwencja
których organizacjach
towarzyszom,
była do~ wysoka-dochodząc ck> 80, czerpująco wyjaśnić
90 proeent. Ale i w drugiej fazie ze- że jest ich obowiązkiem zanalizować
szereg i rzeczowo krytykować dotychczasobrań wyborczych mieliśmy
.sebrań 0 bardzo niskiej frekwencji. wą działalność kierownictwa oraz całej organizacji i śmiało wyciągnąć
W tych organizacjach, gdzie sta- wnioski dla u~prawnienia d:ilszej
rannie przygotowano zebranie, to pracy.
znaczy tam, gdzie się odbywaly zeWzrost czujności
brania przedwyborcze, na których
rewolucyjnej
azeroko omawiano uchwały III Ple-i wyciągano
dyktowano
num,
w
przeprowa d zonc
Yb ory,
b
· h wnio·
h
t
.
myśl no°"' YCh wytycznych i
w yc orgamzacJac Z<' ra11k t nia wybo1•cze przebiegają dobrze. stosowanie przy wyborach zasady
'Wyrazem tego jest wzr0$t czujności demokracji wewnątrz-partyjnej podkla.sowej. Wnikliwie badnne są ży- noszą aktywność całej organizacji.
ciorysy i przeszłość towarzyszy. Na Wysuwanie kandydatów na samym
ta.kieh zebranill.ch o '1.oiele mniej je3t zebraniu i omawianie na. miej'ICU ich
wypadków, aby na liście kandyda- życiorysów, podnosi czujność rewotów zostali umieszczeni towarz~-sze, lncyjn4. Na odbytych do tej pory zektórr.y - w myśl uchwał III Plenum br11niach skreślono z listy wielu wyOdrzucon.:i
KC w spr„wie wyborów (punkt 3) suniętych kandydatów.
- nie niogą wejść do władz partyJ- przede wszystkim tych, którzy w jakikolwiek sposób byli związani z wro
nych.
gimi organizacjami i sanacyjnym aZebranie musi być
paratem ucisku, jak OZON, BBWR,
endecja, byłych policjaITTtów i t. d.
. prz~gotowane ,
rzeb1eg pierwszych zebran wy. Tak było w PZPB Nr 5 i w Rudzie
. borczych wykazał .nie?o3t~tecz- Pabianickiej, w organizacji pa1-tyj1
przy Zarządzie Nieruchomości
n~ Jeszcz~ p1:zygotowame się kierow- nej
lnct~a ?:tektory~h podstawowych or- Miejskich, w PZPJG Nr 8, w PZPB
gamzaCJl partyJnych oraz słabą p<>- Nr 17, w PZPB im. Stalina i w wiemoe ze strony Komitetów Dzielnico- lu innych.
W wielu organizacjach partyjnych
wych. Aktyw Dzielnicowy nie zawsze docierał do organizacji podst;a.. pokutują jeszcze stare formy stare
wowych i nie pomagał przy przygo- nawyki - np. to,nrzysze nie' d~-sku
tają nad życiory5ami.. Jest to wina
towaniu wyborów.

kierownictwa podstawowych organi·
zacji i Komitetów Dzielnicowych,
a w w1e1u
Słaby poziom dyskusji,
wypadkach całkowit~· brak dyskusji,
obserwujemy przeważnie na tych zebraniach, które nic zostały dobrze
ppygotowane przez kierownictwo,
nie przeprowadziły przedwyborczego
zebrania i nie przeniosły do organizacji uchwał III Plenum. Członkowie
takich organizacji nic dyskutu.ią nad
życiorysami.

Na zebraniach wyborczych
należy prz-yjąć uchwały

i wnioski o polepszeniu
st}1 lu pracy
pomimo wielu braków, przebieg
wyborczych, sprawozebrań
zdanie i dyskusja wysuwają wiele
ważnych i istotnych zagadnieil, które nnleży w formie wnioskó1v i uchwał przekaznć organizacjom partyjnym. Realizacja tych uchwał przy
czyni się do zmiany stylu pracy wielu organizacji partyjnych. TowarŹysze
w toku dyskusji krytykują brak kolektywn_ości w pracy, biurokratyzm,
wskazuJą na słabe strony szkolenia
partyjnego w terenie, na braki w pra
cy grup związkowych, partyjnych i
agitatorów. Wyliczyliśmy tylko kil·
ka zagadnień, a jest ich o wiele wię
cej.
Niestety, nie zawsze konkretyzuje
wnioski, nie przyjmuje się ich w
postaci gotowych uchwat. Wskutek
te11:0 ginie nam nieraz bezoowrotnie
obfity m:.tcriał, plon bogat~j dyskusji, wnioski i uwagi wysunięte przez
wiele dziesiątków naszych najlepszych towarzyszy.
się

Na'eźy powołać
więcej kobiet
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Nowe władze Akademii Lekarskiej
w Lodzi
W

ubiegłym tygodniu ukon-

stytuowały się władze

nowou·
tworzonej Akademii Lekarskiej

w

Łodzi.

Rektorem uczelni mianowany
znany i ceniony w kołach naukowych prof. dr Emil
Paluch, odznaczony orderem
„Sztandaru Pracy" za wybitne
zasługi, położone w dziedzinie
badań higieny pracy; prorekto
.rem - prof. dr Jerzy Jakubow
ski: dziekanem wydziału lekar$kiego został prof. dr Baprof.
giński, prodzi<!kanem -

został

Zniżki

władz

partyjn-ych

otychczasowy przebieg wyborów
D wskazuje
sprawa uaktywnam,
że

nienia kobiet nie zawsze jeszzze jest
doceniana w organizacjach. U dr.iał
kobiet w dysku~.ii był znaczny, natomiast zbyt malo ich jeszcze 1>rzechodzi do władz parlyjnyrh. Ogólem
wybrano zaledwie 18 procent kobiet.
I w tym wypadku ciążą jeszcze mocno na pracy wielu naszych organir.acji stare nawyki, niechęć do kobiety, jako do społecznicy, niewiara w
jej siły, Niektóre organizacje nic
roli i znaczenia
rozumieją jeszcze
kobiety w pracy społecznej i politycznej.

-I

Dotvchczasowe doś,r:~dczenia na·
suwajij nam szereg "nioŚkón, o któ
rych

1

pieczołowitością

najwięk~zą

PRZYGOTOW Ać organizacje podstawowe i oddziałowe do wyborów.
Dobrze wybrane kierownictwo będzie
zdolne całkowicie realizować slm;zną
linię naszej Partii, zdolne bęhie wal
czyć o realizację 6·letniego planu,
Komitety Dzielnicowe i organizacje partyjne winny zwięk
szyć udział KOBIET "e władzach partyjnych.
winny
Komitety Dzielnicowe
ud:r.ielić więcej PO:\IOCY sekre
tarzom i e!!'zekutywom w przygoto·
waniu sprawozdań,_ oraz dopilnować,
sprawozdania były KOLEKżeby
TYWNIE opracowane i obejmowaty
caJoksztalt pracy. Stworzy to bazę
dla szerokiej, istotnej i owoenej dyskusji.
Al_ Komilety Dzielnicowe nie po·
• winny się trzymać sztywno li·
""
stalone~o z góry kalendarzyka.
·wypadku niedostatecznego przy gotowania wyborów, nr.leży termin zebrania ODŁOżYć celem lepszego
przygotowania.
~ należy przestrzegać zasady, że
.,.., członkowie i kandydaci danej
organizacji winni otrzymać PISEMNE zawiadomienif' o wyborach na
kilka dni przed terminem.
"ybory w
Przeprowadzając
organizacjach podwiększych
stawo1rych należy pamiętać, w myśl
uchv-·ał KC, o zwołaniu narady pre7y!lium i przedstawicieli organizacji
celem ustalenia Ji-.;ty
oddziałowych
kandydatów do nowych władz. Należy również pamiętać, że lista, wysur:i~ta przez narad~\ NIE USZCZU-

Kto

3

qch nn wczasy.

w

z::ikładach

wyjeżdżają-

przeg,,rupowania 7.ałogi na poszczególnych oddziałach . Czyniliśmy to w
tym celu, aby z pierwszym dniem
stycznil, pierwszym dniem Planu
6-letniego, zakłady nasze ruszyły
,,pełną parą". W powodzi pfzygoto·
wań nie zapomnieliśmy oczywiście o
podstawov.ry-m warunku produkcji zapotrzebowaniu materiałowym na su
rowiec i barwnik.i.
·wydawało by się więc, że obecnie
nie b~dziemy odczuwali w pracy 7.ad
r.ych poważniejszych trudności. Tym
czasem już po kilku dniach okazało
się, że jest inaczej. Zamówions i o·
biecane na dziei't 2 stycznia· barwniki
nie zostały nam przydzielone prze.i
Centralę Zaopatrzenia Materialowcgo
Przemysłu

Vvłókienniczego,

PL~

w niczym pro.w

:rie~ych

to-

warzyszy do wysuwania kandydatów.
W wyniku dyskU!'lji należy podejmować sformułowane na piś
mie UCHWAł..Y, maj,ce na celu
zlikwidowanie braków i niedociąg.
nięć w dal<;zej pracy. Należy ,,.. formie m·hwał przyją.ć slus~ne wniosld
i uwagi, wysunięte przez towarzy.
«7.Y na zebraniach.
Kierownictwo winno pamiętać,
o ważności i konieczności prowadzenia wiernego i wyczerpującego
,
PROTOKóf,U obrad.
Należy przestrzegać ZMad sta·
zebrania wyborcze
łutowych -

1

S

E. Tam

.....................................„ ...•.•.. „ ......„ .................„ ....„„........„„„.....
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pracy majstrów
przędzalni cienkoprzęd~ej Ter3n11 ,,G"
I

Kapeluszmczeeo

«· •

qa nasz zakład) nie zło żył zapotrzebowania na potrzebne mu w roku
1950 barwniki, jedynie złożył zapotizebowun;e iednorazowe.
Zacz ął się długotrwały spór o kom
retencje. A mianowicie - komu ndsze zakłady, podlegają - i kto winren je zaopatrywać. Centrala Zaopatrzenia Przemysłu Odzi eżowego J powstała w 1950 r. i nie wyposa żon3
chwilowo we wszystkie potrzebne
nam surowce, czy te ż CZMP\\' l..
która 'e surowce posiada?
Po długotrwałych zabieganiach ot1 zym::iliśmy , ·reszcie zamówione w
grudni:i ba.rw~iki, al~ tymczasem wy
czerp1;1Ją się mne, .mezbętl~e do produkc j1 artykuły. Niestety, iak dotą<l.

W przędzalni cienkoprzędnej Te
renu „G" PZPB im. Józt;>fa Stalina,
praca :i.ie rozwija si~ należycie. Każ
. .
"
.
.
dego niemal dma, na kazdeJ prawie maszynie kilka wrzecion bywa
nieczynnych. Co jest tego przyczydn b
d
·
? r tu d i
oc eram.y 0 se a 0 1ąną ·
czek naszego oddziału. Na plan pier
Ws7.y wysuwa się sprawa nieodpowiedniej pracy majstrów. z WYj~tk!em tow. tow. Bojanowskieg!> 1

*

Jest w tej chwili rzeczą drugoplanową, kiedy i jakie należy złożyć
zapotrzebowanie. Faktem najważniej
rzym jest to, że zakłady nasze muszą otrzymać potrzebne im materia~y,
że nieotrzyman~e ich grozi .z ahamo\\·aniem normalnej produkcji i że te
barwniki znajdują się w posiadaniu
CZMPWł.
·
Jan Stopciyk
korcspondent fabryczny „Głosu''
ze Zjednoczonych Zakładów
Przemyslu Kapeluszn.iczego

Trzonka większość majstrów zanfodbujc swe obowiązki. Nic troszczą się oni należycie 0 maszvny nie
• ' d
h .
. t
d
1
1
r. ~..a!ia Y
s~.rn1ą ~ maJS ·rzyc
niemal me zwrac!l.J~ uwagi, r.s
wu.I!prośby prządek o n<iprawę

I

cionn~c. :1!3rak dostatecznej op~eki
tcchmczneJ na.d n'-'.:izym park1on.
masz~no;-:ym UJenm1e \Vplywn 1: n
wydaJnosc pracy prządek, choć, 111c
stety, nie stanowi to jedynej bolą
czki prz~dzaln!.
.Drugim, i;ie . mnieJ dotkli~vym
medomagamem Jest brak n'l.lezytego przeszkolenia facłiowego l ideologicznego naszycr. pr7.<'ldek Rohotnice nieJednokrotni·~ n ic rozumic.1
ją, na czym polega now~', sccj$1 I styczny stosunek d1) prac." , są ni r zdyscyplinowane, spóźniają sią, n i"
clbają należycie o maszyn:;. Il~ż t •)
razy zdarza się, że przą d!~a. zamiast poprawić zerwaną pojedy1i- •
czą nitkę, zrywa i drugą, a t~' m snmym zatrzymuje \l\ITZCciono. Ileż to
razy pozostawia koleżance z drngiej zminny brudną , nieoczyszczoną

maszynę.

Są .

Książki

dla

ś'viata

Kilka miesięcy temu „Trybuna Lu
du" i wszystkie pisma pa·rtyjne
wprowadziły dla swych prenumeratorów tanią sprzedaż ksi ą żek. Do
te.i pory ukazało sf.ę w cenie po 80 zł
k ilka bardClO poczytnych d zieł, jak
..Faraon" - B. Prusa, „Ojczyzna" Wandy Wasilewskiej, „Opowieść o
prawdzhvym człowieku" - Polewoja i inne. Ksią żk i te cieszą się ogrom
nym popytem wśród czytclni·ków
prasy partyjne.j.
O słuszno ści inicjatywy wprowadzenia taniej SJpn.."<iaży k s '.ą żek nie·
trzeba nikogo p rzekon ywać. naj!epszym bo'l.\•iem dowodem jest po-

godn i. Nal eży prz~·puszc-z ać. 7-e po
dl,;<iaclr \111 zapoznaniu siQ z właści 
wym s y~t<.>rn e m pracy i z te o r i :~ tka::·
tv:3, tkacze pokon11j;i dotycl> r 1.asowe
t•ucl n ośc 1

i

z dołuj~~

wypełn i ać

sin~

bazy prodt·kcy jne.

prowadz i ć

anolłobetyzmem
ku ;s s7kolcniil analfabe-

Tow. f\1a riu Kwi ~ il\s 'tu , sek.re· porz ni e
lrnl ~ Lini Kobiet. or:t.yrzck la

'i lę

li bm.

I-

piszą

ow

nie wiemy, skąd i c-zy w ogóle je o·
trzvmamy.
Spór pomiędzy CZPO a Centralą
7aopatrzenia Materiałowego Przemy.
~lu Włókienniczego trwa nadal. C7.a5
miju, a wraz z tym wyczerpujq siQ
N1~ze zapasy surowcowe.

PZPDz ; G Nr 4 wolcza z
_u-

W c.Z:e&n(! wiosną łacno tl.oslr:ec m-0.ma. w mieście jednego :s drusim ob,..
u·atela, który idqc przy furmance, Jtaladmoonej „czarnoziemem", n.aw~luj#-:
:tie-mia do s.przedanfo, zi~mia„.
Chętnie nabywają tę ::iemif miejscy posiaill.IC'ze „i>bsiarów" donieskotQ'ch tudzież wla.~ciciele .łkr~·nf.'k balkonowych.
Nic by nie było u: tym złego, Kdyby, 1''fdmy np. głóu'Tly lokator tz1ro.
flfrilego Dom1i, pr;:;e:.yclP11t Truman, zaopatrywał ~ię w podobny sposób, jdli
chodzi o donic:l.-i i shiynl.i na I.wiaty w S1mjrj pirknPj sird::ibie. AlP,
niestety, p. pre:z:yd1mt Truman ma pod rym t<'zglfdrm o wirle więk.ue
ambicje: potrzebuje obszarów rUJ planuicje imperiali.<tyC'rne: illategn chęt
nie sięga po ziemię, która by11ajn11iiej nie należy do katl'gorii „doniczkowej" i 10 Of!Óle nie jest 11a sprzedaż. Ponrulto - szczegół 11.ie be.i; znizc:::enia - jest to z ref(Uly ziemfo cudza, absolutnie - nic arneryk<1ńska.
Zna11e .<I! ;;a.biegi chciwego „ogrodm1ka" E:S ·1, je.i.li c11ocbi o dwie wielkie
"'Y'PY: Gre11Tandz"ę i lslmulię. Ostat.nio, jnl: u·iculnmo, p . Truman bardzo
Formo::('. W<ale nil' :fo :rirmia nn.
clięt11ie by lrupil ,.u-yspę iaraJ6w" wybnrna pod 11pra1t·ę ryżu, lif'rl>aty czy trzciny cukr<>u·ej.
rrj tt~·5pie l'r:ede ws::yMkim jerfonl;. .ie.<t to do<1wnal." ;;r1111t„. pnd d.nt'!'rs.ię pr:Pciw
Chinom Ludowym. Nie dalf.'ko, bo :.aled1t"ic JCO hlm od zni'.'t<.>go pr;::Pz
Chi1lsl.q Armię Deniokrntyc:nq ho111y11enl1t - tccnle laclnr teren na t:;w.
P. prezydent „obsadził" już jq nawl!t pr:l!'z k11omi11tangowcóto s
l111:ę.
C::ang Kai·szekiern na c;;ele, ulokował ileś tnm milion6iv dolarów 11<1 urr~
cl::enie planuzcJi imperkllistyc:nej, wysłannicy Trumana uroczy.foie ofa:iaflc:yli, że USA nigdy z Formozy „nie ustqpią", że envmtualnic nawet jq n.a
99 lat „toydzierżmdą"„.
jak to mu .łię c~sto zdarza - . :11cny 1dodar: L'SA zapom..
Nie.~tety nial, że Fom10:a to zfomia cudza. ziemia nie n11 sprzedai ani M grabież.
Jff dodatku - posiadająca tak potężnego gospodarza, jak rząd Chi.n Lu•
<lowycli. A rzqcl ten (llli my..;/i po:;m1Tać, by 11a jego terenie robiono jt>
kieś imperuilistycz.ne „meta-Formozy". I dlatego ::: plantacji amerrkarnkiej
na chińs1drj „tty~pie taraióur - nid. Czang Kai-szck (je.m zdoła) JW•e
d.o &ani-ego 1J''asz)71gtorm,
dłuży 51cój kres te~drówl.-i, tym raZl"m chyba wraz ze su·ym moC'oda-wcq - coraz; 1drl>s;:q 11trntr imp~ria
avlulmjąc li.<tyc:;ncgo pre.<tiż11 L'SA.

tłumaczq

cą się tym, że Centralny Za.rząd Prze
mysłu Odzieżowego (któremu podle-

pmrzcbują wi ęc ti·acić c-1a.::u na
$ i ę r 1o Wydzialt: Wczasow dów.
l;irlc ~
ce~u otrz vrnani::i m '7:,;

dawa1nie
. .
w1lrt1dn: aiacy.;,h t>O- ORZZ w

MetaFormoza

6

Zakłady Przemysłu

przed końcem
Już na kilka dni
! 949 roku zakłady nasze przystąpiły
do gruntownego przeglądu maszyn I

B. Beatu~

Opracowała

....................".„......„ ...............„„••„„„............„„..........,...........„

będzie zaopatrywać

Zjednoczone

okre owo-~a.mpanijną. J~ to
praca, pogłęb1a1ąca w tererue realiza<:ję uchwał Ili Pl~um KC naszej
Partii.
.
.
,
'Wybory przyczynią się d~ J?OPJ&·
"Y .styl.u pracy, do zap~wrueru_a organizaCJ?m lełlszego ~~erowmctwa.
Oto crl 1 zadania w akcir wyborcze}.
("ją

2

Załoga PZPDz. i G Nr 4 w jrdnvm
Cele1Tl us.p1-.a:wnienia akcji wcza- nad 50 o.sób, znWd na bilety kolejo ze sw~·ch Zobowiąza11 Stalinowskich tów. Dotv c.h cza s ;-n:osiło si{ 3 osób ,
sów w roku bieżącym wprowadzo· we wyd'.lją obecni(' b(>ZJ?Ośrcdn~o podjGti\ się całkowicie 1 Jikwidować Tow. Kwici1'ls kn od.b y ła z nimi pierwno zmianę w systemie wydawanja rady zaklado v.~ . Urlopowicze n :c analfabetyzm n.a te1enic swvch zr. kl1 sz:1 w s ! Qp ną p 0g ~ d u nk c;:.
a d :'a roz·

mi:żek kolejowych dla

I

to

przystępując

należy pamic;tać,

do organizowania zebr;1ń wyborczych.
Komitety Dzielnicowe winny z

Szkolenie tkaczy w PZPR im St1tlina

Rady Zakładowe

- obecni n.a nieb
byc TYLKO CZŁONKOWIE
PARTII I KANDYDACT.
Co tydzień egzekutywy Komi.
tetów Dzielnicowych winnv się
ZBIERAC celem omówieni:,i, priebic
gu zebrań, dokonania analizy, przylęcia odpowiednich uchwał dla d!ll·
szego przeprowadzenia wyborów.
Wybory do 'll'ładz Partii nie są ak-

mogą

Nasi korespondenci #abrqcznl

.
.
, .
dr Sobansk1, dzi.ekanem wydzta
prof.
łu farmaceutycznego• prodziekanein
dr Muszyński,
- prof. dr CzarlkQwski; dyrek
torem oddziału stomatologiczneg<> przy vtydziale medycznym została prof. dr Galasińska, dyrektorem admlnistracyj
nym uczelni - mianowano dr
'
Pogorzelskiego.
Rektorat i dziekanaty Akademii Lekarskiej w Łod z i mieKiernwnictwo nowej tkalni PZPB
sz czą się przy ul. Narutowicza im. Stalina przystapilo do szkolenia
Nr 96.
tkaczy, nie wykonujących swyd1 b'E
r1odukcyjoych. Wyzna~zon.o 200 ?·
sób. Szkolenie odbywac się będzie
co c!zie11.. Czas n:iuki - po 2 godzi·
ny dzi:mnie. K ·rs trwać . ma do 3 ty ·

kolejowe na wczasy

wydają

do

!IQ. ścitile I?ar~yjne

Wnioski

pracy

wodozcnie tej akcji. Zainteresowanie
siię robotników książkami każe jednak zwrócić uwagQ na nier02c-rwalnie związane z tym zagadnienie.
p odczas „Tygodn:a Ośw:aty,
Otóż
Ksią żki i Prasy" obchodz.onego mię
dzy 1 a 8 maja ub: roku. organizacje pa·rtyjine i rady zakładowe urzą
dziły niemail. że w każdej fabryce kio
,ki z ksi ążkami, w których 'PO ta1\szej od rynkowej cen.ie można było
wydawnictwa.
wartościowe
nabyć
W okresie tym pro,rnclziliśmy roz!e
głą kampanię, popularyzującą ezytel
nic two. które w rezultacie przyniowzrost zaiintcoresowania
duży
sło

to objawy bardzo

niepokoją c<>

i powinny one najrychlej ulec zmi<>

nie na

lepsze.

Przed

grupowym·

całą
przędzalni, mężami zaufania,
pmtr.imi staje bardzo
organizacją

odpo,vicdzialne zadanie. Musirny, i
to j a le naj~zybciej zabrać s!ę do wy
tężonej pracy. Musimy uc'zyć \\·spół
towarzyszy nowego stosunku do
maszyny l powicrtonyc)l im obowiązków oraz ostro piętnować t~·ch
wszystkich, któr7.y w pracy .-,1,1c<!
r.am szkodzić i pract:: naszą utrudniać.

robotnika mi Zakładów,
imfc: Wielki<'go Wodim,
a to nas oLowiqzuje do wzo:·owcj
przykładnej pracy.
1\I. Deredas
korespondontka fub·y czna , . Głos ,t'
ks iążka.
z PZPB im. Józefa St alina
„ Tydzień Oświ.aty" miną! d.:iwno.
a w iele .rad zakładowych i organizacji partyjnych zan·iechalo ju ż sprze
tcre na~h i
da ż.v ksią i.ek na swych
<ikc.ii propagandowe j zmicrz:ij ąccj
ttr<;z\dentem m·asta
do rozwijan'a czytelnictwa. Ta~c być
ni ~ powinno. Choć „Tya z'.eń Oświa
Robotnik tow. St:mislaw C7.arko'\ ·
ty·• m: ną ł. jego problematyka jest ski, na nadzwyczajnym zebraniu
sta'e aktualną. Trzeba więc aby§my :rliejsldej Rady Narodowej w Ino·
w jak najszybszym =sole powróci- wrodawiu wybrany został jednoglo5
li do te j niezwykle poż:vtec- ~i kam nic prezydentem miasta Inowrocła
pan :i. która o;esrzyła się i 1• • ewątpli wia.
wle w dalszym ciągu O:eszyć się bę
Nowoobrany prezydent pochodzi z
dzie du żym ~rozumicn:cm wf.ród Wło~lawka i je ~ ~ z zawodu tokarzem·
ł ódzk ;cg:o ś wiat.a pracy.
metalowcem. W zawctlzie swoim pra
cuje od 1'.! roku życia . W okresie n:ą.
l\f. Ka;rdos
dó-.v sanacyj nych byt on s ka:r nny ni
za d:i:iclalno:,.
.:.nrespond ~nt f 'l b r~-czny „Glo~u ·· kilkuletn ie wiezienia
pri s tę pową..
z P ZPB im. S t al :1i-"
Jesteśmy

nos zących

Robotnik

,

Przyie mne z pożytecznym I~

10 stycznia
~'

t

I

'

„

•

"

f

'

•

UWAGA, UCZESTNICY
SZKOLENIA PARTYJNEGO!

w ostatnim konk ursie
odczytało tę

to m a giczne słowo ,
" 'y grana. W dn!iu dzisiejszym w lokału OSzkolenia Par tyjnego przy wywol uj ące na ka żdym obliczu raul. Traugutta Nr 1, odbędzie s i~
zgodnie z rozkładem w godz. od 17 dosny u8miech. Nic więc dziwnego,
do 21 konsultacja n a temat zagad- żr. gdy na ła ma ch „ Głosu" ogłoszono
nienia :polskiego ruchu rob otniczego. niedawno wyniki ostatniego konkur·
Oś rodek Szkolenia P a rt yjnego su naszego pis ma oraz li stę nagrodzonych, kilka dziesiąt osób z Łodzi
przy KŁ PZPR

wiadoi województwa
mość z uradowar.!em:
- Wygrałem zegarek.
- Ja pióro wieczne.
- Nam przypadły w udziale książ
ki - powiedziało sobie 50 osób, J·eszcze raz przeglą dając uważnie ga·
zetę, dla sprawdzenia, czy ich przypadkiem „oko nie myli". Lecz n azwiska ich widniały zupełnie wyraźnie.

środka

są

Potrzebne

pomieszczenia na kursy

Apel Komisji Społecznej do walki z analfabetyzmem
sów, Komisja ape luje do wszys tkich
orga111izacji, st-Owafl'lZyszeń i związ
ków, by przesłały do b iur a Pełno
·mocnika lli:ądu do Walki z Analfabe
t.yzrnem (P.'.otrkQl\vska 37, III p ., pokój 11) wyikazy wolnych $al, rz.n ajdu
słych.
Wobec tego, że w najbliższym c7.a- jących się w ich posiadan iu , w celu
srle ma powstać oikolo 200 takich kur wykorzystania k h na sale szkolne.
Komisja Społeczna do Walid z An alfabetyzmem m. Łodzi. natrafiła
n a duże trudności w uzyskaniu odpo
wiedn:ich 1okali dla prowadzenia kur
sów :naul:i poCfZ;ątkowe j dl a doro-

Rejestracja wojskowa
t ery O, P): rocznik 1906 przy ul.
Piotrkow skiej 104a (II p.) (na liter·~
F); rocznik 1912 przy u l. Piotrkowskiej 104a (III p.) (na literę P ).
Ju tro, dnia 1 l b. m. stawią się do
z terenu
mężczyźni:
rejestracji
R. K. U . Łódź - Miasto I (komisar iat M. O. 6, 7, 8, 9, 10, 15); r ocz
nik 1906 przy ul. Ogrodowej 34 (na
lite rę P) : r oczn ik 1909 przy ul. Ciesielskiej 7-9 (na lit~ry N, O, P); ro
cznik 1908 przy ul . S k arb owej ~R
(na liter y P. R;, rocznik 1905 przy
ul. Wólczańskiej 251 (na liter y M,

Dziś, dnia 10 b . m . stawią si ę do
z terenu
mi;:żczyźni:
rejestracji
R. K. U. - Łódź - Miasto I (komi
sariat M. O. 6, 7, 8, 9, 10, 15); r ocznik 1906 przy u l. Ogrodowej 34 (na
litery N, O); rocznik 1909 przv ul.
Ciesielskiej 7-9 (nR litery M, Nl;
rocznik HJ08 przy u l. Skarbowej 28
(na literę P); rocznik 1905 przy ul.
Wólczańskiej 251 (na li terę M).
Z terenu R. K. U. J·,ódź - Miasto
H (komisariat M . O. !, 2, 3, 4, 5, 11,
12, 13, 14); rocznik 1909 przy ul.
Swi~tokrzyskiej 15 Cna litery N, O,
P); rocznik 1911 przy ul. Armii T.udowej 28 (na litery N, O); rocznik
1905 przy ul. Lokacori:kiej 10 (na li

N).

Z terenu R . K. U.

n (komisariat 1, 2,

N

.-

Ił'

I

literę

w sklepach PSS

o

Zdawałoby siit na pozór, że tak
drob na rzecz, jalk haftka - nie powinna nikomu przysponz;yć kłopotu.
IdLie się po pr~tu do 11-klepu, kupuje haftki, przyszywa do sukni czy
spódnicy, :i sprawa rz:ałatwiona.
TymczaS<!m okazuje . się, iż nie jest
to takje proste. Pt-i:ynajmrtiej z
kupnem. Bn ·,szukaliśmy ' haftek w kilkunastu skfbpa'ch ~półdz'elczych i
nigdzie n1e mogliśmy ich otrzym:-:ć.
.s'.ę w Centrali
Informowaliśmy
Handlowej Przemysłu Odzieżowego
(oddz:a~ sprzeda ż~· guzików). czy
pt'l.ypadkiem haftek nagle nie zaSą w
brakło. Okazuje się, że n;e!
każde.i ilości i na rnmówien'.a mogą
być natychmiast dostarcz.ane. CHPO
na
pokryć zapotrzebowan'e
może
haftki w każdej ilości.
Ktoś t u jest winien. Dlaczego sklc
py PSS nie sta,raja s·i ę o n::il eżyt e
za·spo·k ojcnie potrzeb swoich ldientów w tej dz:edzinie?

"

A
L

- Wyobraź sobie, Polclu, że
odlc;ryłem w Lodzi nocny lokal,
o :is.tni~m.iu którego n ie miałem

dotychczas pojęcia! - obwieścił
'triumfalnie Hi:polit, wchodząc
raźnym krokiem do kuchni.
- GdrLie??? To może pójdzieSJpymy tam kiedyś razem? tałam.

Przypuszczam. że nie podo
tam! - Ale opoVtiem ei szczegółowo, ja·'.~ to się
-

bałoby Qi się

Hipolit

odchrząknął

powiadać:

i zaczął o-

·

- Wczoxaj późną nocą przyje
cbałcm z podróży i wylądowa
łem ![la dworcu Łódź - Fabryczna. Wstąpiłem jeszcze do bufetu, aby !kupił paipierosów, ~ nagle w uszy moje wpadły slow~
piosenki, nuconej prz.ez kogo~
nółgłosem. Nie...-tety, nie mogę ci
iiowtór.zyć tej piosenki, bo wy11.'Zllciłabyś mnie z kuchni. Spo.irz.alem więc. rO'Z.ejrzałem się po
;;ioczekc:.lni i zau"\vaży łem, że
wszystkie stoliki :ii ławki zajęte
są przez dość podejrzanie wyglą
dających o>obników. Na stolikach - flasz.ki \viina, ciastka, ka
napki - jednyl1l słowem - zabawa ma całego!
- Zapewne podróżni skracali
sobie w ten sposób czas oczekiwaa:\ia na pociąg! - zauważyłam
niepewnie.
- Nie wyglądali na podróż
nych! Nie mieli walizek ani innego bagażu, a mimochodem uwyrzeczone
słowa,
słysrtalcm
przez jednego typa do drug!ego: „Feluą, chodź do domu,
bo cię stara inie wpuści"! Tymczasem podróżni z bagażami
musieli lokować się na korytairzu, na walizkach - no, bo w
iPQCzekalni nie było miejsca! Co
ty na to?
Czyżby na
Byłam zdumiona.
D\\roccu Fabrycznym irze<2YWiś
c::ie otwa<rto nocny lokal?
Apolonia z D okuoza.lskic.h
Smutna.

Dyrektorowi

R).

Dlaczego brak haf tek

L

stało.

Miast o

-

14}; roczn ik 1909 pr zy ul. Swięto
krzyskiej 15 (na literę P}; r ocznik
1911 p rzy ul. Ar m ii Ludowej 28 (na
lite rę P ); r ocznik h'05 pr7.y u l. Lokatorskiej 10 (na lit erę P); rocznik
1906 priy ul. PiotrJwwsJriej 104a (II
p.) Ina literę R); roczn ik 1912 przy
111. Piotr kowski<'j 104a (Il I p) (n a

Jeszcze jeden·
o

Łód ź

3, 4, 5, 11, 12, 13.

*

oi;

i<·

W lokalu redakcji na stoliku leżą
starannie opakowane nagrody. Jest
ich 50. Czekają na swych właścicieli.
Oczywiście, nic tr"·ało to długo . Co
chwila uchylają się drzwi.
- Czy to tutaj można odebrać nagrodę 7
Kilka formalności, dowód osobiJUZ
sty, pokwitowanie odbioru
moż na o debra ć WY'.!l'aną, jako swoją własność. Lecz przy sposobności
zamieniamy
·
' " ! , ze
. jeszcze. kilka. słów
, .
" asme
szczęs11wyn11 zwyc1ęzram1.
spotykamy t ow. Re~inf Piętkę, pracującą jako przeglądaczka, w PZPB
Nr 3. Wygrała zegarek na rękę.
Wielce ją to ucieszyło. Tow. Piętka
zegarek,
już dawno pragnęła mieć
tak niezbędny w domu i podczas
pracy.
Synek jej, mały Zbyszek, chce kaniecznie posłuchać , jak zegarek chodzi i zobac;r.yć, jak świecą się fo~foryzowane wskazówki.
- A na przyszl y raz t o ja wygram, nie ty - zapowiada matce.
Tow. Piętka opowiada nam, że roz
wiązanie konkur:iu nie sprawiło jej'
większych trudno~ci. Zawsze zajmuje. się polit~·k~, więc w5z~·;;tkie figury, aczkolv."iek przedstawione w kon
kursie - bez twarzy, byly jej dobrze znane.
- ·Ostatni konkurs „Głosu" wywołał duże zainteresowanie wśród
robotników - mówi tow. Piętka. P o pracy zostawaliśmy zawsze kilk'l
minut, aby odgadnąć, kogo wyobrazamieszczony dzisiaj rysunek.
ża
Przeważn ie mnie pierwszej to się udawało. Toteż gdy moje nazwisko
znalazło się w~ród nngrorlzonych,
wsz~· scy śpieszyli złożyć mi gratnlacje.
młoda
powodzeniem
Zachęcona
przeglądaczka z PZPB Nr 3 zapov:iada, że ~dtąd będzie uczestniczyć
we wszystkich. konknrsach, urządzanych przez dział Rozrywek Umysłowych „Głosu" ·

0
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Stanisławowi
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Śladem naszych artyk11łów

* • •

Brak ligniny wymki em niedbalstwa właścicieli a~tek

*

•

*
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Zgłoszenia osobiste przyjmuje Wy dział Personalny.

n:y~h. Słuchacze ma j ą w.stęp be z.płat.

Wydział

planuje u- ny.

do 1nrozów

„Włók ni arza" urządzono ślizgawkę
smak zimowych rozkoszy, W ub. tyiroclniu zaroiło się od nich na łagiew
nick''.ch pagórkach, na Rudzk iej Górze i w podmiejskich parkach. 1'.Iimusieli długo
łośnicy lyżwiarstwa
czekać do niedzieli. W tym dniu na
boisku ŁKS-„Włókniarz" przy Alei
unii 2, otwarto ślizgawkę. Mimo odwilży zebrało się tu kilkadziesiąt O·
s6b, w przewa żającej części spośród
młodzieży szkolnej. Gwarno i wesoło upływał czas na lddowisku, mimo,
;i;e lód stopniowo z amieniał się w gę
Onegda·j odbyła się dla d zieci pra >t :1 papkę.
C')wn'.:ków Mi 2j~k:ego Prze::ls'<:biorNowootwarta śli z gawka mie śei c;ii;slwa Budowlanego w Łod:Zi, G"·iaz:d
boisku w pobliżu basenu. Mo ż na
11a
k a, ur ząd>:ona w sali Zw . Zaw. Prac.
Kiskie ceny
łyżwy.
Sam. Te ry t. i Inst. Użyt. Publ. przy tu w~·pożyczyć
biletów wstępu - po 50 złotych dla
ul. Wólczal1skiej 5.
a 30 zł dla młod zie
P a czkami ze slodyczami, pierni - niepracujących,
zy i czlonków Zw. Zaw., daj ą. gwakami d j abłkami zostało obdarowanych ogółem tysi ąc sześćset dzieci. rancję, że ślizgawkr p!·zy odpowied·
nich warunkach atmosferycznych cie

Gwiazdka dla dzieci

Ob. Helena Walczyk
Gołoledź

utrudnia chodzenie po

Dlaczego nikt nie
Ubiegłej niedzieli pogoda nie dopisała: w sobotę spad ł obfity śnieg,
a nocą zaś deszcz. Nad ranem chwy
dł mróz, powstała gołoledź, w niesłychany sposób utrudniająca chodzenie po mieście. Wiele też było
wypadków dotk!i wych poślizgnięć.
W dużej mierze ponosi tu '' 'in ę
7.0M, który mimo zapewnie1i, że po

tnięcie śniegu.

24-k

pracujących

t ego roku zimę.
lh:rr1 mrozu, kilka dni słoty, znów
mnii:, potem deszcz i tak dokoła. Nic
wi ęc rl zi wncgo, ż e zwolennicy sport<iw zimowych z niecierpliwością spo
g;ladajl,t na barometry. Łódzcy nareiar;r.e przez kilka dni mieli przed-

z ulic. zwlaszczn na
peryferiach. Również dozorcy domowi nie zacrOls7.czyii się o upną 

od zara:i:
KONTYSTĘ: (KJ::) DO KARTOTEKI MATERI Ał,°'YEJ

literaturę

Na b oisku

usunął śniegu

zatrudnią

Miejski krzewi

Kn p1-y ś nq. ma my

aptek

3

do
powołaną
organizacją
przestrzegania usad etyki zawodowej w farmaceutyce, nie uznała za
stcso,vne do tej pory zawiadomić
nas, jak le k roki poczyniła w kierunku usunięcia wymienionych przez
nas skandalicznych braków.
obecna akcja Komisji Spe·
Może
cjalnej skłoni Izbę Aptekarską do
bardziej 'Wnikliwego wglądu w sprawy dziejące się na terenie niektórych
aptek i do udzielenia odpowiedzi na
postawione przez nas pytania..
będąca

tęs ~ nią

••••„ ••• „ .•.„„•..•.„.„ .•.„.„ •........ „„.•..•.„.„ ..„.„ •••••.••••....... „ ........„.. siada odpowiednia ilość taboru, nie
~R

„„

W roku 1950

nocy dyr.nru.i:) nas~ę
pujące apteki:
Piotrkow~ka 193 - Czernek, t:igiewnicka 120 - Pastorowa. Piotrkowska 307 - Pawłowski, Narutowicza 42 - Rychter, Gdańska 90 Rembieliński, Armii Czerwonej 6 SzlinSzymański, Srebrzyńska 67 denbuch, Piotrkowska 25 - Steckel.

WARSZA WSKO-ł,óDZKIE
D RZEW ~EGO
ZAKŁADY PRZE:'lffSLU
w Łodzi, 111. PKWN (Dowbo rc-iy\ów ) 9-11

niewielką
skując na tym artykule
marżę zarobkową.
Obecnie brak ten usunięto. W apte
kach znajduje się dosyć ligniny, a
pn:eciw nierzetelnym aptekarzom ~e
legatura Komisji Specialnej spon:ą·
dziła doniesienia karne .
Na marginesie całej tej sprawy
warto podkreśUć, te Izba Aptekarska

Wydz'ial Kultury iL Sztuki Zarzą-1 rządzen!e stu odceytów ł wieczorów
du M!~ j ::kiego , referai liiteracki, pro literaC'kich, poświęconych liieraturze
w:id ·:i od k iJ'ku lat rozległą autcję 1 polskiej, waiini.ejszym irocz.nkom, liwśród · tera turze radzieckiej i kraijów demo
: 'tc rn c'.w - popul a ryz a torską
r :-bo: n ików. młodzieży &zkolneł i ;n- kracji ludowej. W styczruiu odbędą
tc!igencJi. W roku ub iegłym zorgani s ię \\"ieczory iPuszldnows.kie i odczy
zowan ych zostało 54 :imprez, L. któ- ty cz. okaz.ji 5-lecia •wyzwolenia Ło
r~·ch najwi c;kszym powodzenie.in cie- di:i.
Wszysl1':ie janprezy odby\lrają s ię z
.<o::·ly s: ę odczyty o tematyce radziec
ke i i \Vieczorn'ce Mickie1wiczow- udziałem wybitnych sił artystycz-

:~

Dzisiej~zej

D yr ekcja, Rada Zakładowa, Pracownicy
Biura R e alizac ji I n w estyc ji P . Wl.

Z11 rząd

w śród mas

Ofiary

ws półczucia składaj ą

na łamach „Głosu" sprawę braku ligniny w większości aptek łódzkich.
przedstawiciele MiejTegoż dnia
skiej Delegatury Komisji Specjalnej
dokonali lotnej kontroli 26 aptek.
W 11 aptekach odmówiono sprz:e·
daży ligniny, tłumacząc się jej brakiem. Ustalono, Iż w 9 aptekach Ji~niny rzeczywiście nie było, a to z
pcwodu niedbalstwa wlaściciell, na·
tomiast w dwóch !Pogonowski - ul.
Marsz. Stalina 5 i Bojarski - ul. Daznaleziono ukryte
sryńskiego 19)
zr.aczne ilości ligniny.
Sprawa jest tym bardziej znamlenra, że równocześnie w składach hur·
aptekarsko - (annaceutycznej
t.owni
.. Centrosan" znajdowały się duże zapilsy ligniny, wystarczające na pokrycie zapotrzebowania rynku.
W 11ptdarh nie było ligniny z tej
prostej przyczyny, że właściciele

*

Pracownicy Biura Spt'zedaży Wy1·obów J edwabniczo - Galanter yjnych
Centrali Tekstylnej, z okazji 70-lecia urodzin Generali;;simusa Stalina,
skł adają na sieroty po polegl ~·ch bodemokrację
jownikach o w olno~ć
sumę zł 9.315.

MATKI JEGO

W ubiegłym tygodniu poruszyliśmy aptek nie zamawiali jej w ogóle, uzy

Nie ulega wątpliwości, że tego rodzaju konkursy zbliżają bard7.o redakcję do Czytelników, że pomagają
przy nawiązaniu z nimi ~cisłego kon
taktu. Będziemy wii;-c w dalszym cią.
IW rnzwijać pracę Dzialn Roi:rywe],
. Umy~łow~·ch, sturnjąc Rię, r.by kon* • *
. To~,._ Czesia w Patykowsk~ ostroz- kur~ y na $Ze nadal łąc z ył y nrzriemne
H. Sam.
me bierze w rękęo zegarek kie5zonko- z pożyteczn ym.

kierków i p ierników przy ro7Cl7ir laniu p odarków dla dzieci luclzl praCl ', ud?Jiela z każclcj pobranej irnr t ii t ych artyk ułów 10 proc. rabat u.

śmierci

Izba Aptekarska nadal m ilczy

W czasie t~·ch rozmów towarzysze
dziel:'!- się z nami uwagami o naszej
gazecie.
Tow. Leonard No-;owicz, kontroler
drogowy PKP, zwraca słusznie uwagę, ' że za mało piszemy o kolejnietwie, o pra,cy parowozowni lódzkich
i warsztatów drog-o\\rych. Inni czytelnicy dot~•ugają . się jakiegoś wesolego „kącika".

P SS chcąc udostępnić r aclom zak ła dowym, instytucjom Opieki StJOjak i hmym pneclsit;bicrłecznej
stwom t anie nab ycie wszelkich <'li-

Saarowi z powodu

zwracają

w

przy zaku _?ach
slodyczv

Dyżury

Nasi Czytelnicy

w
Po raz pierwszy
u w a g ę.„
konkursie i od razu dopisało mu
. nazw u' t1·c w tra m wa1'ach
I
szczęście. Tow. Patykowski jest praYWO ywan1e
sowaczem w pabianickich ZPO Nr 51
6i
"iasz korespondent z PZPB im. Józefa Stalina tow. Kordos pisze: ,
- Sowicie opłaciło .się te trochą
odgadyman1u
przy
trudu
poi.rył 11zybv okien tumwajowych. Jad4c tramwajem, nie można dostrzec ulic
" h
k syl1vetek
p t "k
t.
. d
.
ł
·'• .
. d .
.·
a y ows 1, c owa 1ąc . .
po Wia a ow.
zegarek do kieszeni. _ Było to iio- l n~craz me wr:ia a się na w 1asc~wym prz.y~ta1~u., zw aucza w. cza:1e dużego
łączenie przyjemnego z pożytecz- 11as1 lenla ruchu i tloku w trainwaJarh . Dzi t>Je 811.' tak dlatego, ze me w~lfM"Y
nym. Uśmiałem się przy tym, bo te I onduktorzy wywołują na każdym ptiyslanku nazwy ulic. Dyrekcja l\lZK win·
figury zakazane były naprawdę bar- . 11a przvpom11ieć fo1 o tvm obowiazku ...".
Sqd~imy, że spełnie1;ie erośby ·nc1szego Czytelnika nie spraid iadnemu k.on·
dzo _komic~ne, a opr~cz teg.o miałe~1
pewien pozytek, !?dyz rozwiązywame dr·ktorou•i tru<lności. JestPśn1y perm i, i:i obejd:Jie się na1rnt be; specja.lnego
· · b
·t
k •
· · . k d k
d
. .
konkur::m stanowiło pewnego rodzaju egzamin znajomości sytuacji llQ- 111 li'~ 1~1erze :::ar~ ."enia i :~ ·on. u ·tor;•·, :iorzy n~ogo sq 11vr:e.rrn1 u:o ee
litycznej. Trzeba się było zastano- r •r«1:eroH\ 111a11rrq im podrozo1rnnie w okresu? mroJotv.
wić, kogo wyobrażają rysunki i ja-1
Trzeba ułatwić pracę listonoszom
k_ą ·politykę repreze tują dane posta.
cie.
Ob. K azimierz Retclewski, pracownik Urz~u P ocztowego L6dź 6 pieze:
* '* *
Podobnego zdania jest również ob. .,Mieszkam przy ul. Adama Próchnika 5. W naszej bramie od dwóch łat nie
Piotr Larczyński, uczeń Gimnazjum ma 6]lim lokatorów. Z :r:awodu jestem listonO!lzem i wiem najlepiej, jak
Przemysłowego przv. PZPW Nr 36, trudna j est ta praca, gdy '" bramach nie ma apisu lokatorów. Osobiście
który wygrał powieść Prusa pt. ·„Faale jak dotąd bezskutcez:nie.
zwracałem już uwagę administracji domu raon".
ChoriRż zmienił 1ię administrator, szafka na fot~ lokatorów dalej pozostaje
* • *
Uważnym, gospodarskim okiem o- pmta ...".
Pisaliśmy juj o tym kin-akrotr1ie, listy lo1catorów nie ma nie tylko w dmnu
gląda ob. Helena Walczyk swą na·
serwis do kawy. "Wygrana wzy ul. Próchnika 5, ale również w u·ielu innych domach łódzkich. Zarzą<l
grodę · · wydać sarzqd zenJe, aby ad ministrator;ey d omów w poT1omo5ci pomnien
~·
naprawdę na czasie. Posłuży na wy- :J1cruc
prawę dla dorosłej córki. Ob. ' Val- rozumieniu .1 Komitetami Domon""ni 1porza_dzali takie list" i um.ies::czali 1·"
J
J•
czyk ostrożnie zawija w papier cienkie filiżanki, spodki i dzbanuszki. 1111 u·icloc:::11yrn miejsc11. Vlatwi to prac~ nie tylko fotonos:::om, ale ró«'niei:
Pomaga jej w tym mąż, który jest u ielu 11rr;ędorn. i instytucjom, które doręczaj4 lokatorom rozmaite zawiadomiemalarzem w SPB, zaś ob. Walczyk nia.
pracuje, .inko szwaczka w P ZPDZ.
im. Duracza. Wspólnie z mężem brali
udział w konkursie. Uśmiali się przy
tym szczerze z niektórych sylwetek.
Lecz nieraz musieli się dobrze zasta
nowić. Najtrudniejsze wydaly się im
gylwetki, przedstawiają c e Trumana
i Adenauera.

(sw)

MARII z NAGÓRSKICH SAAROWEJ
wy r azy

„Głosu

CC-~~ i,.,,~

~'u.GO BOląClfl}~

Krótkie rozmowy ze zdobywcami nagród

'

I

·•

Na odcinku, na p:·zykład ul. Kilit't.skiego od ul. Józefa Stalina do
Nowotki wszędzie f.lizgawica utr·1dniala chodzenie i mkt nie zaj ął si<:
uprzątnięciem warstwy lodowej, po
krY\~tają,cej ulice.

. •...••••••••••••••••••••••••"••••••••••••••••••••••••••••••••••• ••• ••• ·· · ·········· ··· -· · ·~·„•••a •

mieści e

uprząta śnieg11

W zwią zku z tym 1)gólnym niedbalstwem na u znanie zasługuje do
:rorczyni domu przy u l. Rilińskiego
7. Pomimo niedzieli dozorczyni A n
na Flor ia w godzinach popołudnio
wych wraz ze swymi dziećmi gorliwie zajęła si ę rozb;.ianiem powło 
ki lodowej, pokrywa}ącej ulicę. „'fa
ki straszny lód, że !'-Idzie się p17 epowiedziała i zabrała
wracaj ą" się do roboty. Poż:idane brłob1', aby wszyscy dozorcy mieli podobne
poczucie obowinzku
Ni ~t::.ichomr·ści adminiZarząd
strujący większą C !ęścią domów w
naszym mieście, powinien we zwać
dozorców domowych, aby w razie
rtowcj fu li t<ik przykrej pogody. nie
pozostaw<lli w dotychczasowej biernó~cl i oczvszczali chodniki. Komite

z ulic

szyć się będ zie du ż q popularnością .
~lizgawka czynna jest od godz. 10

rano do 9 wieczorem. O zmrok lt lo<i<rn isk o o ~wi etlają. potę ż ne reflektory. W najbli ż'3 z yrh dniach zostanie

zainstnlowany głoś n i k, pr::cz który
r. aclawana będzie muz~·ka z p łyt.
ty Domowe zaś powin ny skłonić 10
"-arto, aby gospodar ze boiska, z::i
katarów do pomocy w tej pożytec z
nn ykladem lat uliieglyrh, mucho·
(m)
ncj akcji.
mili również bufet, w którym am••·
11011 0 11 0 11 0 110 11 0 11 0 11 0
torzy sportu mogli by s i ę n ll p ić g orącej herbaty i pos i lić, tym b:irdziej ,
że sport łyżwiarski zn a kom!cie zaOgłoszenia d r obn e
1
- - - - - - - - - - - - - - - - j ostna apetyt. W t ej s prawie' nnle(bic)
OSTRZł:GA:.\lY przed nabyciem ma· . żałoby zwrócić się do PSS.
szyny do pisania marki „Rcming-1 - - - - - - -- - - - - - - - ton" Nr 48429, która zaginęłn z ~~ ~· ,„ O:
ł
.
..,.~. ... ....
Składnicv Dziewia rskiej Nr 1, Piotr- 11
~
WZYWAJ POGOTOWIE
11722
kowska SO.
YCll
I\OXIECZ'."\
W
TYLKO
- -- - - - - - - - - -- -- ' •
WYPADKACH!
UNIEW Aż~L\ ię skradz ioną okrągłą mz ~dową ( kauc z ukow~ ) pieczęć
Telefony Pogotowia
z orłem pośrodku i napisem w otoRatunkowego PCii
ku - XV Pań .:twov.:e Gimna;o;Jum ~
131-15, 117-11, 101-44
11710-g
Liceum l\'Ięskie w Łodz i.
ll Ol lC ll CllOl l C l! O ll O ll C

I

Sb-. 8

„Ponad

ZE SPORTU

~~~~~

~
Co

pisała

prasa łódzka 10 stycznia 1930 r.

I

ROBOTNICY STANĘLI W OBRONIE I kl się wytworzył podczas upadku
tej olbrzymiej masy, rozfat·zonej
WYEKSMI,T~\VANEGO
do białosci.
TOWARZ)'. SZA PRACY
BEZROBOTl\TYCII
W dniu wczorajszym, w południe, DEMONSTRACJE
W WARSZAWIE
robotnika Andrze·
mieszkaniu
Na placu Dąbrowskiego w Warja Slemborowskiego, zamieszkałego
r;zy ul.. Kar_ola 10 (dzisiaj ul. żwir- sza wie, przed gmachem ·Ministerstwa
ki) z1av.:1l SH~ komori;ii.k z nakazem Pracy i Opieki Społecznej - zebrał
ek!<m1svinym'. W chwili. gdy komor się olbrzymi tłum bezrobotnych. Ponik przystąpił do usuwunia rodziny licja kilkakrotnie szarżowała na lurobotniczej z mieszkania - Stembo- dz.i. Aresztowano kilkadzie5iąt osób.
ro\1'.ska ·wybiegła na ulicę, drąc na
sobie ubranie i wzywając ratunku.
\V tym samym czasie ulicą przecho
'dzili. ro?olnicy z. pobliskich fu bryk.
Dow1edz1awszy s1q, o co chodzi, robotnicy wnieśli meble i dziecko Steni
borowskich na powrót do mieszka·
t ia oraz wyrzucili komornika na uliPA.:-<!::ilWOW~ TEATR
cę.
im. STEł'ANA JAHACZA
. Olbrzym! tłum robotników zapowie
(ul. Jaracza 27)
dział komornikowi, żeby się nie waDziś o godz. 19.15 sztuka Anatola
Stemboponownie
żył eksmitować
·
Surowa pt. „Zielona ulica".
rowskich.
PAxSTWOWY TEATR .:-iOWY
.PC? pcw:i_ym czasie pri:ybyła na
(Daszyńskiego 3~. tel. 123-02)
miejsce zaisc konna policja, wezwaDziś teatr nieczynny.
na przez właścicielkę domu. Policja
PAxST\YOWY
wielokrotnie ze>branych
atako\~a~a
TEATH POWSZECHXY
robotmkow, pragnąc umożliwić po(ul. 11 Listopada 21, tel. 150-36)
nowną eksmisję.
Codziennie o godz. 19 ,,Przełom",
Na I?Zie r~botnicy nie dają za wy
grnnę 1 rcdzrna Stemborowskich po- sztuka w 4 aktach Bory;a Ławrenie
wa, z udziałem całego ze~polu.
zostaje na miejscu. („Republika").
Karol
Inscenizacja i reży~eria ZenoAdwentowicz, scenoo-rafia STO TYSIĘCY KO\fUNISTOW
„
biusz Strzelecki.·
W POLSCE
Kasa czynna od 1O do 13 i od 16.
· ' ,.Kurier Łódzki" cytuje r.n „Rzec-zW poniedziałki teatr nieczynny.
pospolitą", że Komunistvcrna Partia
TEATR „OSA"
P_olski liczy w obecnej chwili sto ty(Trau~utta 1, tel. 272-70)
sH;cy członków, ·względnie zadeklaO godz. l!J.30 - „Romans z woderowanych sympatyków.
wilu" z udziałem T. \Ye5ołowskiego.
I
TEATR KOl\lEDrI MUZYCZNEJ
METEOR - OLBRZl"l.\I NA
„LUTNIA"
l{AM:CZATCE
(nl. l'iot rkowska 243)
r W dorzeczu rzeki Paz na KamOstatnie dni! Codziennie o godr..
czatce spadł olbrzymich rozmiaró\v
meteor który zarył się na kilkadzie 19.15 „Ptasznik z Tyrolu" - operet.
Stada ka w 3 aktach l\f. Helda i Westa.
siąt metrów w głąb ziemi.
Udział bicze cały zespół artystycz
renów, pasących się w poblii.u zoChór - Balet - Orkiestra.
Etały zabite pędem powit:-trza, ja- ny Bilety wczei\niej do nabycia '' ka.
sie teatru od godz. 10 do 13 i od -17.

°"'

zapaśniczej
macie
NaSpotkania
ligowe naszych

normę„ .„

„wyrwidębów"

W wadze średniej Reda. wygrał na
w Polsce ma.. du
ze traclycje, Prz~dstaw1c1ele punkty z Matusiakiem (Gwardia.).
W wadze półciężkiej Syreckiego
naszego _starszego s~ol~czeustwa. maj'!!
jeszcze zywo w p~m1ęc1 nuędzynarodo (Związkowiec) położył na łopatki Le.
we sukcesy Pytlas1ńskich, Cyganiewi- nard, w 3 min, walki chwytem barko
czów. i Sztekerów, ale. mfodsze pokole wym.
W wa.dze ciężkiej Szajewski położył
nie Jak ~otychczas nie _i~teresowało
s1ę. zbytnio sportem zapasmczym, cho w 11 rum. na łopatki Ka.wała. (Gwareiaz obecnie, w Polsce Ludowej, prze. dia) który otrzymał napomnienie za
stal być on widowiskiem cyrkowym, unikanie walki.
Na macie sędziował Zatorski (Kraa stal się prawdziwym sportem, takim
Jakim jest boks, czy lekkoatletyka.
Ostatnio w zapaśnictwie, tak jak i
w wielu innych naszych gałęziach spor
tu wprowadzono ligę. Liga niewą.tp!L
wie wpłynie na większe zainteresowanie się tym sportem ze strony opinii
sportowej i ni wą.tpliwie zjedna na-1
szym zapaśnikom wielu nowych syui.
patyków i przyczyni się tym samym I
do większego spopularyzowania tego
sportu wśród mas.
Zapaśnicy nasi rozpoczęli swe rozgrywki ligowe w niedzielę, Zapaśnicy l
łódzcy (Gwardia) rozpoczęli je niezbyt'
pzegrywając w Warszawie
pomyślnie,
ze Zwiazkowcem-Skra 3:5
Oto ~yniki poszcz;góln~ch spotkań:
W wadze muRzej Kronberg (Zwiaz.
kowiec) został położony w 11 min. im
łopatki przez Bednarka. wywrotka po
zastosowaniu klucza. barkowego, •
w. wadze koguciej Rokit:i. (Zwią.z- ,
kow•ec) w 8 .min. położył odwrotnym :
j
pasem Nowaka na łopatki.
W wadze piórkowej Sawka wygrał
na punkty z Ignaszewskim( Gwardia),
obaj otrzymali upomnienia za unikanie walki.
lekkiej świętosławski
W waclze
(Gv..-a.rdia) zdol>ył punkty walkowerem
z powodu braku przeciwnika
W wadze półśredniej Wici;k (Zwtaz I
kowiec) położył na punkty Kromer~, I
przy czym obaj byli napominani za
tmikanie walki.
SpOfł zapaśniczy

I

k6w), punktowali Tomczyk (Ł6dt) i
'
'
I/Koszewski (Warszawa). Widzów po.
~-=-~
~
nad tysiąc.
~ __,---·;;,-<:'i
,,...,. ?~
W innych spotkaniach ligowych ro. __...,. Il':-~~,;__,,,,.._ --_,....z_,
~
zegranych w kraju Zwiazkowiec (Kra-~
'
~
ków) pokonał Gwarcli~ (Bydgoszcz)
zawo
rozpoczęciem
przed
eszcze
6 : 2 Związkowiec (Mysłowice) zremidów zapowiedziane wstały próby
'
sowal ze Stalą (Nowy Bytom) 4:4, a pobicia trzech rekordów Poli;kJ,
Kolejarz (Poznań) pokonał Stal (Wro
(Proniewieczówna, Jera, Boniecki).
cław) 5:3.
ale kiedy stało się to już po trzech
pierwszych konkurencjach l wszy....... . "'?-......
.. !
stko wskazywało na to, że to jeszcze nie koniec, dowcipny :rapowia1 uacz ogłosił: - Nasi zawodnicy wy
konali w• 100 procer.tacn plan, tEJ·
raz będziemy bić rekordy już po ...
nad normę.

J

,,,,.,,.,.,
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Nikodemski to bardzo &kronmy,1
a 1e ró\11nocześnie wyjątkowo ambi
tny chłopiec . Nikt się tego po nim
nie ~podziewał, a on również ani
W)·starto5łowa nie pisnął, tylko
wał i. .. pobił własny rekord Polski,
Brawo!

I

* • *

Przy próbie pobicia rekordu Pol„
ski na 200 m. st. klasycznym Proniewiczówria z braku odpowiednlo
silnej konkurencji płynęła przeciw
fztafecie 4x50 st. k ia!'. Rekordu nie
udalo jej się coprawda popra\\'ić,
ale po „drodze" u~tanowiła no\vy
.rekord okręgu, a co najważniejsze
bezapelacyjnie pokonała... sztafetę
i to w niebyle jakim składzie Malinowska, · \Voż1 ti akówna, Rąb
kowska, Sobczakówna.

I
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* • *

Tabela rozgrywelr
ligi koszykowej

Tren erów naszej kadry repręzen
tacyjnej - Ma.i chrzal'a i Kuce-..vi.•
cza spotka.la niespodzianka. Na za·
kończenie zawodów ich własni wy
chowankowie dla specjalnego uczczenia niedz.ielnyeh 7.awodów, wrzu
cili. !Lch do basenu. Smiechu bylo co
r.le miara i trenerzy musieli z..idemonstrować widowni S\•;oje umie·
jętnośd przepływaj ąc dwie długo~- •
ci basenu.

8 7 336:275
„Spójnia" Łódź
8 7 480:394
10 7 470 :402
Koleja1z Poznań
AZS Warszawa
8 6 370:290
PAxSTWOWY TEATR LALEK
6 428:434
10
Y\'arta
Zw.
,.PIN'O KIO"
6. „Gwardia" Krakó'w 9 5 336:301)
Lódź, ul. Nan·rot 27, tel. 13:>-74
siatkowe;
w
Wtorek 10 stycznia o godz. 9.30 8 4 410:386
7. „Włókniarz" Łódź
W konkurencji żeńskiej bezapelacyj.
ADRIA - dla młoliz1eży l::italina l) widowisko dla szkół pb. „Historia
W niedzielę vr sali Ogniska odbyly
259:342
9 3
8. Kolejarz Ostrów
Tomasza Edisona" „Młodość
siatkówki żeflskiej i mę nie zwyciężyły uczennice 2 :o (15: 3,
się zawody
cała o niebieskich migdałach".
10 2 445:521 skiej pomiędzy rep~zentacjami akade 15:5),
9. Kolejarz Toruń
godz. 16, 18, 20
„SuBAŁTYK (?\arutowicza 20) 8 2 272:341) mików 1 uczniów szkół średnich, ::··:e10. AZS Kraków
W konkurencji m~skiej rozegrano 5
WARSZAWA (obsł. wł .). - GUKP
mienie" got!~. 17, 19, 21
11. „Ogniwo" Kraków 7 1 271 :300 szonych w Międzyszkolnym Klubie setów. Na.szym zdaniem jest to ~- ;;t iitrzvmał z Budapesztu oficjalny pro·
BAJKA (Franci~zkaihka 31) -„MilSportowym.
uciążliwe dla naszej mlodz!eży sikol- tt-kó,ł sędzio\\ski. 'z bi~gu na 200 ~··
283:364
7
l2. „Stal" Swi<;tochł.
cząca barrkada" godz. 17.30 20
nej. Kondycyjnie nie wytrzymali oni 1 cze~Jranego na X Akademickich .MiGDYNIA (Daszyiisk1ego 1) - ' „Prowalki przeszło dwngoclzinnej. Gdyby strzostwach Swiala. Jak ·wiadomo, w
gTam aktualności krajowych i .c::a·
Telefon do Redal•Clls
rozegrano 3 sety, zwyciężyliby ucznio biegu tym reprezenlant ~o_lski muzychwila
Sygnał
(Ł)
11.55
12,
11,
godz.
2"
Nr
~ranicznych
i
wie i trzeba przyznać byłoby zwycię Str.'"czyk zajął pierwsze mieisce, u12.:'!J
południowy.
Dziennik
12.04
ki.
13, 16, 17, 18, 19, 20, 21
stwo zasłużone. Stało się jednak ina- zy~~~ując znakomity cz<ts 21 ,2 będący
BEL dla młodzieży (Legionów 2-4) Przerwa. 13.20 (L) Sygnał - chwiczej. Młodzież szkolna nie wytrŻym:iła nowym rekordem Po lski.
„Bohaterowie pustyni" godz. 16, la muzyki. 13.25 Program dnia. 13.30
Protokół zo~tał przekazany PZL'\
kondycyjnie i nerwowo. W clwngoclzin
pretensje - nie!
:\1uzyka rozrywkowa. 14.00 KroniKa
18, :!O.
nym tym spotkaniu byty bardzo emo do za twierdzenia.
MU7.A (Pabianicka 173) - Pocału węgierska. 14.15 (L) Komunikaty.
nie. Wyręa.a ich w tym prasa. Roi· cjonuj1!ce momenty - licznie zebrana
- Hallo, czy to dział sportowy?
14.20 (Ł) Muzyka popularna. 14.55
nek na stadionie" godz. 18, 20
- Tu kdo sportowe „Technozbyt". kład gier i ich miejsce podały w~zyst publiczność nagradzała je rzęsistymi
l'OLONIA (Piotrkowska 67) - „Pu- Audycja PCK dla choryrh. 15,10 Audy
kie dzienniki łódzkie, a że jeden z oklaskami.
stelnia Parmeńska" I lieria - godz. cja rlf:l szkół popoludniow. 15.:JO Au- Chcemy się prz!'d wami ui,alić , z po- nich „111walił" - trudno.
GLOI
por::iż
walkov-:erem
orlnicsioncj
wodu
Ostateczny wynik 3:2 dla akadeniL
15.50
dzieci~cych.
świetlic
dla
dycja
17, 19, 21
Trzeba bvło 7'.iijrzeć i do innych, a
OTcan ł.6tlzklei:o a:o111ltetu I W<1Je
siatkai"ki
mówią
1
Nr
PZP.JG
z
ki
14:16,
15:14,
ecty:
poszczególne
k6w:
(Żeromskiego 76) Pogadanka sportowa. lG.00 Dziennik
PRZEDWLOś~IE
wótlzkleco Komitetu Pol.skl•J ZJ•·
wówczas uniknęłoby się nieporozu·
10:15, 15:5, 15:13.
dnoczonel Parłlt llOhotnłeseJ
„Bogata narzeczona" god7.. 18, 20 popoludniowy. lG.20 (L) Aktualności tego kola. - Otóż winę tej porażki mieni;i..
organizatorów.
karb
na
kładziemy
Redar11J11
ROBOTNIK (Kilińs kiego 187) „;\1il- łódzkie. 16.25 (ł~) Audycja Ligi Komecz
ze
nas:
zawiadomili
nic
&OLJIGIUlll &EDAKC'l'JNIL
gdyż
• czenie je~t zlotem" - godz. 18, :!O biet. 16.30 (L) Rozmowa z prof.1 K.
.Jaul.
przy
sali
w
się
Te i.to D 71
„Wilcze Jażdżewskim. 16.40 (Ł) Interludmm nasz odbędz ie
RO:\IA (Rzgowska 84) Uł-14
Redaktor: nacz:aln7
z płyt. 16.50 (L) Rozmowa z S. ~Ii zacza. Kapitan n11sz był powiadomiogodz. 18, 20.30
doły" 21'-23
Zastępca red. nacHlrego
że 9rać będziemy w sali „lwiąz
ny,
211-GS
poldelegacji
c1.łonkiem
chalskim,
pdpowied:tlaln7
Sel<retan
REKORD (Rzgowska 2) - „świat
Uł-2~
Dział partyjny
na uroczystościach stalinow- k1;wca-Zry\n1" i tam stawilyBmy się,
się ~mieje" dla młodzieży godz. 16; ~kiej
wewn. lł
przeciwniczna
próżno
na
c;czekując
I „Opowieść o pra\Ydziwym człowie· skich w Moskwie. 17.00 Koncert roztrobr
koreapondentów
~•I
WAltSZAWA (obsł_ wł.) - Gł6wny przy Radzie Min\strów ZSRR, w którywkowy. 17.45 Audycja Powszech- ki, a dziś z „Głosu" dowiadujem •
nlc~ycb 1 chlopsldch orn
· ku" - godz. 18, 20
przegrałyśmy walkowerem Urząd Kultury :Fizycznej otrzymał li- rej czytamy:
że
się,
redak\or6w 1u~telt łclt:D·
STYLOWY (Kiliiiskiego 123) „Pan- nej Organizacji „Służba Pohcc". o: 2 ..
przesyłamy
Roku
Nowego
211-ł2
okazji
,.Z
nych
czne depesze z życzeniami noworoczny
18.00 „Z kraju i ze świata". 18.15 Re
na ber. posagu" godz. 18, 20
2U·H
Dział mutacji
najserdeczniejsze
Pclski
sportowcom
pretensje
usprewiedliv>iony
żal
RaZwiązku
sportowych
władz
od
~i
Bandrow;:kiej-Tur
.
E
śpiewaczy
cital
254-11
ap<ir,owy
I
mlejeld
Dz:ial
poW
śWlT (Bałucki R~·nek 2) pozdrowienia i życzenia dalszych sukosohi
organizatorzy
aby
Trudno,
nie.
11
l
I
wewn.
ludodemokracji
krajów
i
dzieckiego
Radiowa"
„Wszechnica
18.40
skiej.
l?'oni za mężem" - godz. 17.30 20
:tlł-11
Dział ei:onomlciny
cesów. Niech żyje nasza przyjaźl'l w
„Czaro- kurs I - wykład z cyklu: „Rozwój ście powiadamiali każdą z drużyn, wych.
'r:Ę:C'ZA (Piotrkowska 108)
211-11
tabryczn1
D1:lał
imię pokoju na całyni świecie.
Bł-21
Dział rolny
dz iej sndów" godz. 1!3.30, 18.30, s połeczeń~twa ludzkiego". 19.00 Re- gdzie rna s tawić się i o które j godziW serdecznym tonie utrzymane clewewn. I
portaż aktualny. 19.10 Koncert sym20.30
pesze z Bułgarii, Czechosłowacji, Al· Dziś zebranie
ooooooocOOOOQOOOOOOO
172-11
nocri~
Redakeje
TATRY (Sienkiewicza 40) - ,,Cy. !oniczn)·. 20.00 Dziennik wieczorny. Liµa koszykowa
S:olperta&.
banii i Rumunii podkreślają brater20.40 Muz~·lm rozrywkowa. 21.00
tel. ttl-»
ł.ódt, Piotrkowska 70,
godz. 16, 113, 20
gański tabor" pływaków
skie więzy łączące sportowców naroH0-"2
Administracja
21.40
tanecznym".
rytmie
„W
,,CzaroWISLA (Daszyńskiego 1) Nawiązu..
socjalizm.
budujących
dów
•
\1/ł
011osaeil: t.bdt, PlotrllowI>ział
cji pływackiej ZS Unia
Zarząd
k.
· · :
0 ejQrZ-YY Q nlQrZ
,;Wszechnica Radiowa" - „Chemia
dziej sadów" godz. 17, l!l, 21
.s~k„"
,;
jąc do os1ągnięc sportu po1s iego w ro
stu 65, tel 111-IO l Uł-15
sportowcy krajów demo zaw.adamia, z. w związku z reorgat - kn m'nionym
Wlk
.
O t
g
R
,,Ali stosowana". 21.55 S. Taniejew: Trio
WLóK~L\RZ (Próchnika 16)
Wydawca aaw ,.J>rua•
nizacją sekcji i wvborami nowego
.
..1
p. spo .
oze ra~e w s rowi~
A.dr. Ked.: Lól\ł., Ploullaw11ta li,
Raba i 40 rozbójnikó""' godz. 16.30 smyczkowe D-dur. 22.25 Chwila mu- kame
d . 10 b.
.
.
m1strzostwo Ligi koszykoweJ kracJl ll1dowych zyczą dalszych sukce- Zarzą d•ll o db ę d zie
0
m.
ru-cl• piętro.
się w mu
ó
zyl~i. ' ~2.30 „Zwyrtałowa bacówka
K j
t t ·
· d
18.:;o, 20.30
o godz. 18 walne 7ebranie sekcji w
.
o1e _arzem, .a s w.
am eJszyru
Druk. ZałlL Grat. RI W ..Pr&fa"
pod wesołym wierchem". 2~ . 50 :Mu- mię zy
\YOLXO!;ć (Napiórkow;;1dl'go 16) t.ótlt, uL %wirki 11, teL lłll•U.
Noul.
przy
klubu
świetlicy
lok.ri.lu
sportowcy
radością
szczególną
Ze
się
zakonczylo
Włókniarzem
łódzkim
zyka rozry•·kowa. 23.00 Ostatnie
„Pu~telnia Parmeńska" I seria wiarlomo~ci. 23.l O Program na jutro. po dogrywce z>\rycięstwem Kolejarza w polscy prz.yjęli depeszę noworoczną, od we j.
16, 18. 20
Dla\ Zwraca się uwagę, że obecno ść
Ko~itetu
Muzyka taneczna.- 24.00 Zakofi- stosunku 35'.32. W normalnym, czasie Wszechzwiązkowego
23.15
D-1-10511
„Potę
ZAC'HĘT A (Zgierska 26) Spraw Kultury FizyczneJ i Sportu wszystkich członków - obowi ązko w a.
wymk brznuał 31: 31 (15: 16).
Hymn.
i
aud~·cji
czenie
pie11<.-y" - godz. 18, 20

-ILlllJl„

l. „Spójnia'' Gdai'isk

2.
3.
4.
5.

Uczennice zwyciężają akademiczki
oike

Sprawa rekordu Stawciyka

Zal usprawiedliwiony

Życzenia Noworoczne

dla sportu polskiego

KI ·

k·

Unii

35 32

„

I

I
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Jeśli do nocy nie oprz~·iomnieje, każ ją zahrać na „śmietnik

wdżumionych".

Afgańczyk podniósł ostrożnie
chudz'.utkic ciało Leli.

i z. obrzydzeniem, jak padlinę,

Położył ją na ziemi z tyłu , za budką strażnika. w niszy, utwononej międ zy bramą zewnętrzną a wewnętrzną. Jeśli do rana
za\viezie się ją na cmen·
dziewczyna nie odzyska przytomności tł rz. Dżuma, częsty gość \\·i ęz ień h induskich. nie była d1a n iego

O północy
Tej nocy - szepnął raz Leli Czandra-Sing. .
odejdziemy stąd.
Lela nie przełknęła ani ziarenka kukurydzy, rozdane.i tego dn1a
na śniadanie, tak~m spazmem wzruszenia mi'.lła ściśni~te gardło.
Strzępem swej dawno podartej koszuli przewiązała zapiekłe rany
na rękach nieszczęśliwej tkaczki z. Bichary: , „W .nocy" - . po:vtarzała w duchu. ale nic odważyła się zdradzie sąsiadce swe] taJemnicy. Koło południa położyła się na słonecznej stronie dziedzińca,
okręciwszy uprzednio głowę ch'..lstką i zmoczoną szmatką i prz.el~
żala tak cały dzień aż do zachodu słońca. Słońce pa.1!lo straszliwie
r.ngi i plecy ·Leli. dzwoniło dziewczynie w u szach; trac i ła orientację,
ale nic porusz ała si ę.
Afgańczyk, starszy wic:?-iei't, kopnął ją. Leln nie jęknęła nawet.
- Co się stało z tą dziewczyną? - ze wstrętem zapylał sahib
·
w korkowym hełmie.
• - Zadżumiona albo wariatka - rzekł Afgai1czyk - Cały dzień
lezy na słąńcu. nic por.uszając si ę. Już na l?C\~·no jest n.i.eprr:ytomn.a.
~ :W~mi eś ją za pierwsza brame. Ractzufie - t>O\nedz: ał sahib

ncwościa.

Mii;cizy dwiema bramami przeleżała Lela kilka długich, męczą
cych godzin. Gdy zrobiło się ciemno i straż po raz ostatni obeszła
dziedziniec, ktoś cicho podszedł do niej. Czyjaś ręka wsunęła jej
pod chustkę poła many placek ryżowy. Lcla poznała małą rękę Mac
FE:rneya,
- Dziękuję, sahibie Mac Ferney! - wyszeptała Lela.
Na godzinę przed północą znów ktoś podszedł i schylił się nad
nią. Silne ręce uniosły ją do góry.
- Nic bój się n iczego! Milcz! - usłysr.ała głos C zandry.
Postawił ją na nogi. oparłszy plecami o wysoki k amienny mu:.-.
Lcla usłyszał a jak co$ spływa szeleszcząc po murze. B:vł to
sznur z podwójną pętlą na km1cu. C zandra-Sing pochwycił go, roz\•;iązał pętlę i zawiązał sznur pod pach:imi Leli. Cicho zagw zdał,
odpowiedziano mu za murem w ten $am sposób i Lcla zostala ~'0c: ągnic:ta do górv .
- Ostroż n ie! Na s zc zycie są kolec!„ .
Lcla ch\vvciła reka za brzeg muru i ostrv żelazny kolec rozdarł

•jej rękę. N'.e krzyknąwszy. przerzuciła nogi na drugą stronę. ktoś
objął ją

za ramio:1a.
Skacz! - powiedziano szeptem.
Skoczyła w ciemność. Natychmiast schwyciło ją kilka par rak
z<lj_ęt~ z niej sz!'lur. Stała na dn:e głębokiego ro\'>"U, otaczającego
wi ęzienie. W chwilę późni ej sk oczył do rowu C zandra i niewidoczny cz łowiek, który był n a szczycie muru.
Gdzieś całkiem blisko zajęcza ła kołatka strażnika. Zbiegowie
czołgali. się dnem row~; w bocznej jego ścia ni e natrafili na jakąś
rnzpadhnę; w c1emnośc1ach przeprawili się przez śm i erdz acą. brudm: wodę strumyka ; wyszli na pustkowie. Tu, pochyleni k~ ziemi puścili się bieg iem. Wkrótce znaleźli si ę wśród ·domów i d rzew
i jeszcze ' a długo przed '\.vschodem slo1':tca ukryli si ę w zaułkach
starej Kalkuty. gdz:e c z łowiek ginie jak igła w stogu siana„
-

Rozdział

XVII

W KALKUCIE JEST RO'\'NlEŻ NIESPOKOJNIE.„
- sze ść dn i. Jenny nic zwracała uwagi na cia~le
?!warte d~zwi w ct.omu Pambertonów. glinian ą pod łogę, prz e~iąg
1 upal. ani n a t r zcmo\\·e z asłony. Z da w a ło s iq jej, ż e n ;gdy nie
opus z cza ł a Indii.
S iódmego dnia r 2.n o, jcsznc przed śn\adRnicm do o twartego
pokoju .Jenn~· pośpic. zn \e wcst.ła missis P ambert o n' N ie zw c::iz:mc
\\·sta żki nocnego czepka, w nieporzadku zw isały ie.i na rami.:ma.
~D. c. n.J·
B1ady Frerlrl1P. trzy 1al 1a za rcke.
M i nęło pic:ć

„
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