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IPłynie fala zobowiązań oszczędnościowych
~~~~· ~~~~

Ha apel tow. Walaszczyka odpowiedziała
również załoga PZPDz i G Nr 4
W tych dniach odbyło się zebranie priodowników pracy poszcze~rólnych oddz iałó w oraz kierowników oddziałów, na którym ustalo ~o
Po rozpatrzeniu
m ożliw ości zwiększenia oszczętlności w produkcji.
dotychcz:asowego zużycia s urowca, oddział y podjęly następujące zobowi ązania:

ŁODŻ,

ROK 111 (Vl)

Nr 18 (1 300)

cy SR:N Dworakowslr. i wiceprezy-

den t miast a - StrzeleC'ki.
Również przy grobie Nieznanego
WALCE Z NA.rnżDŻCĄ UITLEROWSKil\I.
tol11ierza \Viet1ce składają przedsta
Przy pomnikach i grobach bojowników. poległych o wyzwolenie
\vicielc KC PZPR, \Vład z :iaczelPolski oraz w walkach o Warszawę w JataC'h 19U - 45, zapłonęły
nych ZSL z minist rem Grubeckim
inicze. Wojsko zaciag nęlo lrnn<irowc warty. U sti1p pomników delena cze le, KW P ZP11, przed sta wicie
gar.l e partii i stronnictw polltyczn3·rb, wojska, 01ganizi»cji młodzie le garnizonu w arszawskiego, Sloł e'iowych i społecznych, samorządu Stolicy oraz poszcz.ególn~·ch zacmej R ady Narodowej i inni.
k~adów pracy zło~yły 'vieńcc, czcząc w ten sposób pamięć tych, któP łyta mauzQleum generała Walte·
r:r;y życie swe odda!i, vralr1ąc o wyzwolenie naszej Stolicy.
Rozległy plac i ulice wokół poru- I ncj P;i.rUi Robotniczej skhda.ią wie ra Swicrczewsldrro n:knie w pow oz czerwonych i
wieńców
nika Braterstwa. Broni n a Pradze niec ministrowie tow. tow. Swiąt- dzi
wypełniły liczne r zesze mieszkaó- kow ski i Matuszewski. W imieniu biało - czerwonych kwiatów . J edno
ców Stoiicy. O godzinie 12 przy K W PZPR - tow . tow. Gliniarz i minutową ciszą oddają mic~zka11cy
dźwiękach h ymnów : polskiego i ra H o(m an, w imieni>.l Wojs;.;a P oJ<kie Stolicy hołd wielkiemu bohat erowi
del egacj e go gen . Rotkiewicz, zaś w imieniu narodu polskiego.
dzieckiego, poszcz~gólne
Liczn e delegacje s polccze11stwa
wieńce. Stołecznej Ra dy Nar odo we.i i zarzą
~kł adaJą u ~tóp pomnika
w inu eniu KC Polskiej Zje-dnoczo- du miejskiego - wiceprzcwodniczą I Warszawy złożyły wi eńce na cmen-

Uroczyste posiedzenie

I

Stołecz11ej

Głos zabiera ~erdeczn'.e wi1an)'
WARSZAWA {PAP). Na uroczyste
i>osiedzeni.e Stołecznej _Ra1ly Xar.1- prezydent Warszawy To!whiski. któ
dowe j w Teatrze Polskim w 5 rocz- ry w cbszernym refcrac:c przed>~a
nkę w~=volenfa ·w a rszawy pv:;v !.>y- wia dotychczasow~' dorobek s1ol!cy
U nłonkowie Rady Państwa., c7..łon- P ol.<1ki, w:vzwolonej przed 5 lat~·.
kowic R1.ą!lu z premierem Cyra;1- dzi~ki potędze i bohaterstwu Armii
kiewic7.em, prl<'dsta wiciele \Voj~ka l"ladzie<:k;ej.
Omówiwszy suze..g(1łowo osiągnlę
Pol~kiego z :'IIarszalkiem Polski Ken
"ta.nt~'lll Rrt1tossO"\\'Skiin na. czele, d a \l'a!·~uwy w flzicll zini_e. odbudol>?T.ed~tawicir.le partii politycznych, w~·. !>oprawy bytu lndnos<'l, rozwoor~anhar.ii zawodowych. s11ołec7.- ju J>TUm~·slu, o~:"ill:ty i l~ulh~ry nyeb I młodzirż cwych. Obecni byli 1irezydent Tohvmsk1 pow1edz1ał m.
· ln.:
r6wnie<'t JU'zNlsta,viciele ZSRR i 1
„W pl ą fą ro!'z11i<'Q wyzwolrnia
r>t1ńs tw ilrmokrn('ji h•iJo·wej z d:r.ie)\anem korp11!lu <~yplomat yczneio W. Warszawy, skłatlaj ąc h ołd polci:lym
za naszt\ wolno~ć i r.ai.z1: dzj5ichzc
I,ehicdicwfm.
Po :powit:rn~u przybyłych przez moiliw()' ci pracy i twl11czr.go •hria.
przewoonlcznc,"'!o Hady Narodowej. iołnicrzom Armii Hadzi<'cld!! i I '\.oj
r:zf'szom
Z<>rl•k-Mlchalsk;cgo. zeb:·ani p-0•1·- śka Polskiego, Iicznn n
t.f.an:em z, m;zI~c i jednominutową ~zczerych bojowników o wyzwole- 1
'~ piątą
poległym bohate- nie społeczne i narodowe c:s.r,ą oddali hołd
rom Armii R a d:ricckiej i ''l'cjska. rol rcr:mlcę wyzwolenia Warszawy możemy z dwną spogl ąda ć na. przeby ski~go.
Wśr6d serdeczn~·ch. długotn\•ałych ta drogę i zdobJ te 1:ozy('jr dla wicl
oklasków gJoo zabiera przedstav.ri- kiej twórczej pracy ]lokojowej" .
Po przemówieniu prezydenta Tol
Mel Armii Rudzieck:ej gen. major
Orłow 1<\Óry uotdnrn:i ł zebranych wil'lskiego zebrani uchwa lili wysł a
Ar m ii Radz:eckiej : n ie depesz do Prezydenta BP Bolcw 'm'.eniu
S!,>.1ierdził m . in . w swym p rzemó- ~ława Bier•1i a oraz do Gcmfrali~si 
na~tępującej
musa J ózefa Stalina
wienh1:
Pierw!Za Armia Polska., wspól treści:
dv.lala.Jąc z wojskami Armii R a dzieckiej, odegra.fa ważną rolę w D<Jpesza do Prezydenta
· w y-tlrnkniu s t olicy sw ej Oj<'zyRzeczypospolitej Polskiej
m:r - W::rs1.awy.
Na r ócl 1>olski pod przewodnic sw ego demokratycznego
twE>m
Bolesława ·

Bieruta

wszechstronną

Radl\ Narodowa Stolicy, zebrana. na. uroczystym po:1iedzeniu w piątą rocZl1ic~ wyzwolenia
" 'a.r szawy przrz niezwyclężon :\
Armię Radziecką i walcząre u je,l
hoku o<łrrtdzone " 'ojsko Polskie
\'\'am, Obywa telu
przesyła
wyra7y gł ę hoki ej
Prez~·dcncie,
czri i scrclcc7ne!l'O przywią7:ania.
Rada Narodowa i zarząd miejski m. 'Varsz.awy zdaje sobie s pra
wę z ogromu udpowied zialno-~ci,
cl a,iącej na. nas w związku z reali

pomoc naderającym wo.js kom i
t:vm sa<ln,T m przyczynił s-fe znacz·
nie 1lo 7.Wycięstwa.
O~rzyk! mówcy na ez.eść obywate
li stolicy Pol~ki i w:cczne.i przyj aź
n i miP.<17.y m:rodami polskim i ra dzieckim podchwytuje spontanicm:e
cała !"ala.
W imieniu Woj,,Jca Polskle~o powi.f.a? zebranych gen. Górecld.
Major Frenia ·wita z~romadzenie
w :mi('n:u I dywJz.ji Wojska Pol~kie
go

•

Rady , Narodowej
zaefa pla nu 6-letniego rozbuclowy \YarszRwy .
Przyrzclrnmy Wam, Obywatelu Prl'7:'- den~ie, :i;e wraz z ralym
!' połec1enst w em na!'izcgo drogiego
miasta uczynimy wsz~·;.Orn, :1hy
Warszaw:i. r.tJ.Ja. si1: gotlną ~ tlllic-ą
11a1'istwa budującego socjalizm .

D<.'pe.r;za

do (,'eneralis:-;imusa
Józeła Stalina
Rada NarQclowa m. ~t. ·war:.zawy, zgromadiona, na 11rocit~·
· ty111 posirdT.eniu w dniu J7. J.
1~1.3 0 r. w 11iąt. rol'mic "'l\·~~liwo
lcnia s iolicy spod jarzma okupa
di hitll'rowskiej 11rze7. wakzii,.cą
pod Waszym 1lowi1clztwf'm Armię
" 'am w
11rzcsyła
Ratlziccką imieniu ludu 'Varszawy wyrazy
głęl>okiej czci i S<'rclecznej wdzię
czności.

nast ąpi
ło tlzięld braterst~nt . po~więcenin
i obficie przelanej krwi żołn ien:v

Wyzwoll'nic 'Varszawy

tarzu

wojskowym

na

dnościowych.

Powązkach,

Protesty

na grobie 50 członków PPR i Gwar

dii Lmlowej, zamordowa n~rch przez
ok upanta oraz na. grobach poległych
żołnierzy 1 i 2 Armii W. l'. i uohaterskich partyzantów Armii Lurtnwcj.

przeciwko

GENEWA (PAP).- Jak
w dalszym ciągu napływ:i.ją
l iczne protesty przeciwko prześlado
waniu Polaków i ro związ.ywaniu
organizacji demokratyczpol~kich
Federacji
Główny
Zarząd
n ~'Ch.
Emigrantów Pol!>1kich prz~' CGT
n~~tępujący komuni o publikował
kat:
.,Zanąd Główny Fl'deraej i Emigrantów Polskich przy CGT
energicznie protestu.je przeciwko rozwiązaniu polskich organlzar:.i i demokratycznych.
01·ganir.acje te reprezentowa ł y interesy w:vchodźtwa polskiego, ktijre oddało ogromllc uslugi
Franr ji w wal<'c o jej wrzwolP·
n i l', w pracy nad .iej odbudową
i IV obrqnle pokoju.
F.migrllnt ów PolFeiJeneJa.
!lkkh doll'laga sill zakazania '1zła
ele-meutów lasi:ystowb.lnośd
skicl1, wrogów Polski i przyja ź 
ni pol~ko - francuskiej.
PołFedera<Jja. Emigrantów
~kich protestu.ie przeciwko bmtalnemu _ \vysicdfaniu obyWateli
polskich i 7.ą da ra.przes tania. podobnHh sz~·kan· i repres.ji.

trasy W-Z
WAUSZAWA (PAP). ·- W dniu
17 stycznia br., w piątą ro<'micę
wyzwolenia \ Vars7.aw y, odbyło si•!
1 1rocz;n;fo odslonic;cic tal.Jlicy pamht
k1nvcj dla uczczenia 97 in żynierów
i rol:lofoików. n a.ibanlzie.i z~sł:iżo
n:rcli pl'zy b11dowie trasy W - z.
T,lblica wmurow ana została u wy
lotu tunelu trasy.
W im ieni u przodowników pracy
- budo\rniczych tra,;y W - Z spawacz ob. Brod2czcwsk i zape\\ nił ze
bra nych, że robotnicy budowlani
W2r,;zawy nadal nie bc;.d:1 szczędzić
swych wy!'ilków i pracy przy budo
wie nowej, w~paniałej Stolicy Polski - Soejalisty r1ncj Wa n ;za'I' y .
Uroc?.ysto~ć odslon i ęcia tablicy do
konał wiceprezydent miasta ob. Sro
ka.

I

do

tAarszałka

Szwajcaria

uznała

Chiny Ludowe
GENEWh

(PAP).

Rząd

sz,njcarii uznał de iure Cen•
traln:r Rząd Ludowy
Chińskiej
Republiki Ludowej.

uzbrojonych „bohaterów„ faszystowskich z lvry sur Seine

I

umund\uowanych, u zbroJonych
GENEWA (PAP). - J ak donosz<t
z Par,vża miejsco,niść podparyska
i nbran:vch w kaski. z,ie ch ała, na
wol- Ivr;v s ur Seinc, zamieszkal a w przemotocy klach, w i;mmor h uda cll cl ę
o w y - ważncj części przez ludność robot11i /
:i~1.rowych 1 jeep ach do Ivr:r snr
zwolenie społeczno I narodowe czą. stała się w niedzielę rano wiSeine, zajmując główne plar e i
ujarzmion:ych przez hitle-ryzm
downi:\ skandaliczn ej 11r owokacji
~krT.~·7.nw ania. ulic oraz ">Wn osw,e
faszy:rm ludów.
faszystowskiej ze strony zmotoryokn:ykl. „Władza dla de GauLud Warszawy wierzy głębo zowanych i w:brojonych bojówek
llc'a".
ko że pod Wasz;i. m kierownic- gau llislowskich, które pod pozorem
Bojówki faszystowskie u~ilowały
świata
twem masy pracuj~e
rozspr?.edaf~y organu RPF .. Ra~sem
podejść pod ~ied?ibę miejscowej ~ck
pi:zekre.ślą ?.brod11kze plany podblemcnt" urządziły istny najazd na cji Francuskiej Partii Komunistycz
7e~aczy wojennyi:h i zb111lują _ nom hts to.
nej, w r.:r.ym przeszkodzili im z;wlar
wą epokę. epokę ~prawiedliwośd,
Około godziny 8.30 grnpa sztur mowani robotnicy.
pokcju i poW!'.7le<-h11ego bratermowa RPF, złożon a. z 1500 osób
stwa. 111dów .
Gd y gaulliści u siłowali mani-

Klasa robotnicza

fci;low acl na ł<'renic .jednego z O•
; !rtUi r obotnic1ych , posypały si ę.
n a nich z okien ~korupy ,jaj i
garnków i napastnky Jal< nit-p;\·'IZni m usieli wycofać si ę z roiai. fa.
niedz:ielnego "'YdaSprzedawcy
nia .,L'Humanite", którym członko
wie bojówek usiłowali prze•zkodzić
w sprzedaży pisma, pod ochroną lu
dno§c1 na<ial spokojnie k •Jntynuowa
li kolrorta7..
,,L'Humanite" podkreśla callrnwl
tą biern ość p olicjt . wobec nie.słvcha
nej p!'Owakacji faszy;;towsl;;iej." Kon,isarz poltcii, zaalarmowa:w przez
;:cistęprę mera, komunistą Prunicr<',
oswiadczył, że „prz:nmujc rozkazy
tylko od pref~kta i od l\Tocha".

potępia

haniebne postępowanie władz francuskich
wqchodź!itwa

Przyjaciół Zołnierza

Polski Rokossowskiego
I

Braterskie pozdrowienia dla \Varszawy

ł'O~ieJ~

FT I r•I ł'll 11''1'1 l'N' l'lrll I ITI I l"llHl1'!11'1'1'.PJ

Zaatako,,rani rollot11icy 'VY}Jędzili

~~~~~~~~~~

od Kom itetu

Francuski Komitet Obrony Imigrantów ~CFD I) w ogłoszonym komunikacie i;twierd za ·
„Francuski Komitet Obrony I·
migrant ów (CF DI) żywo poruszony n ow y mi r epresjami 11rzeciwko pol5kim emigra ninm I
ro związaniem polskich or ganizacji dcmokratyczny<'h flŚ\v ia dcza ,
że w ysiedlenie lic1.nych obywate
li polskk h je5t zupełn ie b ezpodstawne i m a na celu skierowanie opinii fran cu skiej przr eiwko
zaprzyja:inionenm n a r <Jllowi poi ·
skiemu i imigrantom, którzy nie
o
s 1czędzili sw~·ch sil w walec
wyzwolenie Fr ancji oraz stanowią ni ezbędny elem en t <1 la odbu •
dowy gospodar c-zcj Fran cji.

rad.d ccłdrh , wak1ących o
no ~ć radzieckiej ojczyzny,

lflObec

akcji antypolskiej

~ie~łn~ana ~rowo~aria ~oiów~arn ~e ~aune·a

ZSRR

-

I

Seine
Wśród ludności lvry si,r
panu3e powszechne ob urzen ie wsku
tek niesłychanej prc;wokacji faszystow"kiej .

polshieqo

PZPB Nr 2
W zakła dach pracy, inst ytucjach i
.
.
organizacjach i:połecznrch na terenie 1
W dniu 17. I. 50 r .. w sal! TeatrJ
Łodzi i województwa odb:vwnją się w
dal:'zym ciągu wiece., zcb~·1rnia i ma-I Potpl~l~rnego odbyl,a ~tę nrnsow1'i: rosówki, na których Rwiat pracy pięt- bo .111 ~Ó:V PZPB ;-;r 2 . • W masowc.e
ia wla<i7. fr an w.zię·l\Ji:zny udzia~ .zarowno. partyJda na T\'1•oje r<;ce, Obywatelu nu ie haniebne poczynan
Warszaw a (PAP). Zarząd Głóv.rr1y
W sto~un ku· do obywateli po!- m: JR~ ~ -~ez1~artyJn~ i·~botlll~Y.. or.az
cuskich
Wojska
ego
Ludow
a
dl
.ałku,
:.\far.w
Żołniena,
ł
'Pr-zyjació
, Tow:>rzy.-twa
plaCO\\n c. r~.PB .(\r ~. ~{roU~1 1e~kich WC Francji.
Polskie.::-o, które u boku A r mii
z okazji pi,1!<?i rocznicy wyzwolenia
fernt w~·gJ031Ja to "·· :'\'.1:1kola.1czyk,
Rad1Jeckiej wywalczyło niepodle
Warna'~'.\". przesiał na rcce Mar.:zał •
wyrażając potępienie dla bcstiahkich
PZPB jm. Jó,::efa Stalina me'.od reakcyjnego rządu.
głoś(, w yrazy g orących uczu ć mi
ka Po!5ki Komtantcgo Rokos!"owło~ci i pnywi ą :rania.
sk:~go pismo, w którym cz:,.iamy m .
Bezpo"rcdnio po ~akończeniu praStwlcrdz.ila ona, że robotn:cy !ranZa!lcwniam y Cię, Obywatelu cy pierwszej 7.miany, w sali zebrań cusi.:y i pol~c:v wspólnie prLelewali
in.:
:\la rsza łku, że orga nh acja. nasza Oddzialu Wyko1iczalni PZPB im. Jó•. Obywatelu Marszałku!
krew i w~pólnie walcz~'li na barykab<;tl zie brała ży wy udział w w al- zefa Stalina zebra ł y się rze57.C ro- dach prze:ciw burżuazji i dziś nie doPrzeżywają c z C'alym społeC'Zeń 1
<·e· <> w zmocnienie pokoju, o 11 - botników, by \yr.i:1ć udział w ma;;ów- puszczą do rozbicia braterskiej solist wem polnkim rad osną p iątą rogruntowanie '7.d-0byczy soc jalis ty - ce protc,;taey jnej przeciw p:ze.;!ado- darności narodu 1poL;kiego i iran.:uZa
cznicę wyzwolenia S tolicy <'Zl'IYch w Polo;cc Ludowej, o po- waniom Pnlak1)w przez fa'<zys low c; ką -;kiego przez podżegacz)· wojennych .
r.tąd G lówny Towar.zyst wa Przyi;łębienie przyjn;T,11i sp okczeństwa klikf Modrn . Do zebra nych przemóreprezentu.lą
jaciół żołnierza. Rzucr.ny na ~nli ol~rz~·k: ,,Pl'ecz z
cywilnego z żołni erzem pol~ kim wił I sekretarz Dr.ielniry Fabrycznej
r y mili onową, rzeszę <Jzłonkow
J radzieckim".
sk ą <forosłrrh i młodzieży, s klaPZPR, tow. Lewandows ki, kt óry w rządami Mocha!" porywa obecnych,
mocnych słowach przedstawił ze1ra- którzy p<Jdchw:vtuj~ go z moc:.1. Rozbrzmiewafo okrzyki: - „~ierh 7.~·je
j nym ostatnie wydarzenia we Francii jcctno~ć
pracuj;Jr.e.i Pol~ki i
i napiętnował brntalny terror policji Fra ncji!", klasy
„Ni<'Ch żyje Związek RaMochn, are~ztują.cej i wy:iiedlaj<}cej <lziet!d!"
niewinną ludność polską.
tow. dyrektor " .:VPY<'h
Xa;;tępnie
Słowiańskiego
Po przemówieniu tow. Lewandow- odczytał przyjętą z ogólnym nplauskiego długo nic rnilkly oklaski. Rów
" 'b r ew złoś liwy m proroctwom r e nicż burzą oklasków zebrani przyjęli zem rezolucji;', w kt!n<.'j robotnicy i
Warsiaw a. (PAP). KO'lhitet Sło-1
praC'o\rnicy całej zato.iri „Dwójki Ba.ni97·
7
'
i
zburzona
'Varsrnwa
al~i:ji,
wl.ań.s:c ZSRR ,przesłał do Komitetu
czona przez niemieckich faszystów, przedstawiony im projekt rezolucji, wełniane.i" protcstujn z oburzeniem
gło~zącej międz~· innymi :
Slowiań,kicgo w Polsce. z okazji pią
przcciv.-ko brutalnemu znęcaniu się
dzi ęki braterskie! pa mo<'y zwi ą„Robotnicy Łodi:i protestują i: :ze- nad polskim wychodźstwem "·e Fran
tej rocznicy wyz.wcfonia Warsza>vy,
7j;.u Ra clzieckiego oraz dzii;J<i ofiarnej i~racy narodu 1>olskiego, ciw brutalnemu znęcaniu .się nad wy- cji.
depeszę treści nao;tępu,iącej:
N. Gronow'!ki.
przemienia s i ę w pi ę kne. kwitną chodi.stwem polskim, widząc w tym
Slcwi.2f1ski ZSRR
„1\:omitet
"e mi:1sto, w st<tlicę Polski Socja- zbrodniczy zamiar rzadu fr11ncuskieprzl'syła ' Vam i całrmu nar odcwt
„Hortensja"
Huta
;;:o, usiłu]ąceg·o ~k l óci6 z sobą naród
Iist ycmej.
po~kiemu serileczne życzenia w
w Piotrkowie
Przesyłamy braters kie poztl r o- polski i francuski".
pamiętl1y dzień ;J roc:rnlcy w yzwo
Wczoraj o godzinie 16 w świetlicy
\Yienfo. dla Warszaw y, Niech '\\7.ra
Jenia w a.rsza;wy przez boba.ten.ką
Jl!. J{ ordoo;
huty „Hor:ens.ia" w Piotrkowic od·
sta niezłomna P~'.iaźń n aszy<Jh
Arm ię Radzlerka O!'M: źołnitrzy
kores pondtot fa bryczn." ,,Głosu" była sio pot~żna manifestacja, na
n~rodów, wa.lezących o p okój, po
bitle
niewoli
z
J>i>lskle&'o
Wo.iska.
„~
a; PZPB im. J óz:f'fa Stalina
której robotnicy wyrazili swe obu.aot~ i demokrację".

Towarzystwo

z

Paryż3 1

budowniczych

Franeii

"1fe

bezprzykładnej
donoszą

Odsłonięcie
pamiątkowej tablicy
zasłużonych

pracowników PKP

tow. Drynercm, podjął zobowiązania oszczędnościo
we maszynista Parowozowni Głównej Lócź-Kaliska 1ow. Zygmunt
Winc:tewski, który postanowił zaoszczędzić miesięcznie 30 ton węgla
i 13 kg oliwy.
Zobowiązanie oszczqdnośdowe podjął również tow. Edwar d Proksza,
kie rowca samo::hodowni PKP przy Parowozowni Głównej Łódź-Kaliska,
który w odpowiedzi na apel tow. Walaszczyka zobowiązuje sil'; co
miesiąc zaoszciędzić 15 kg benzyny i 1 kg oliwy.
Obydwaj towarzysze domaga1ą się wprowadzenia książeczek oszczc:
W ślad za

walce o wyzwolenie Warszawy

W DNIU 1'7 BM:., W Plt\TĄ ROCZNICĘ WYZWOLENIA WiĄ.R8ZAWY, J.\fiESZKAl'\CY STOLICY ODDALI HOŁD POLEGf','\'l\l W

oka zywał

Zobowiązania

bohaterskiei Armii Radzieckiej i Wojska Polskiego

połegłyDl w

rządu

M

składa hołd

Stolica
żołnierzom

SRODA 18 STYCZNIA 1950 ROKU

Oddział I plecionki k wartał. Oszczędność

zroniejs7.y odpadki o 0,75 proc., tj. o 175 k g
ta wyniuie 1'.!6.000 zł kwartalnie.
Tkalnia I - zmnie jszy odpadki o 1,25 proc. Stanowi.; to będzie
307 k g surowca k wa rtalnie wartości 243.600 zł.
Tkalni.a. II - zmniejszy ilość odpadków o 1 proc., tj. o 6!J kg kwar
talnie w artoś ci 5 5.200 zl.

iŁK POLSKIEJ .ZJEDNOCZONEJ PARTII ROBOTNICZEJ
.WK
ORGAN
...„ „................................„ ...„„„.............................„ „............„„„...
...„ ......-.„
„„

w
Demokratyczne organizacje
rzcnie. z p owod u prowokacyjnych po- Ivry sur Seine wezwały ludność
ncufra
rządu
rzynan rea kry jnego
r racująca miast.t do lffótltotrwałcgo
skiego.
stra,iku powszechnego n a znak pro
Referat okoliczno~ciowy o ustosun- te'ltu przeciwko p rowokacji gaullis·
·
kowanht się władz francusk ich wobec to w skiej .
emigrantów pol!kich ~·y_s;losił pnedstawiciel KW PZPR - tow. Dylewprzemawia
:;ki. Kad referatem WYIYiązala się ona wielkim wjecu
żywiona dyskusja.
Kazimierz Kajzer, reemigrant z
protestacyjnym
Francji oznajmił, że będąc we Frnnmas pracu1·ących .
cji do~konale poznał opinię tamtejRobotni!';zej klasy robotniczej. !'a wiadoGENEWA (PAP. k1;w fr ailcuskir h i robotnik ów 1101'< kich ł ączą ści;; lp w ięzy p rzyja źn i . - mośr o niedzielnym prowokacyj11ym
Ge;:;tapow·k:e mctodv zastraszenia Po na.jeździe uzbroj.on~·ch bojówek gaullaków we Fran cji z pcwno~cią. nic
wypływaj~ z woli narodu francuskie·· listow:'!kich na Ivry-~ur-Scine \\' poKO, lecz są dzielem reakcyjnych kół nicdzialek po południu odbył si\ tam
z Mochem na czele, śl epo poslu~z- potęż n y wiec Indoli y pod hasłem w:il
nyc11 imperializmowi amerylrnńskie-- l·i o roz~·i~zanic organiza<'ji paramilit<tl'll\'Ch RPF
mu.
I
·
·
Pon:1d GOO rohotnikćiw uchwaliło
Robotnicy wi~k,;zości fabryk micjrezolucję, "·yrażającą. o>try p1·ote.';t
l'l'pre!lj<Jm :>cnwyd1 przenrnli pracę od godziay
prr.eri~·ko nie~l:-chan~· m
4 po południu, br wziąć udzial w wie
r7.ądu francuskiego.
cu i uduli ~ię w pochodzie pod gmach
W CZPW
.,. W Centralnym Zarządzie Przemr- mel'ost,•.11, wznosząc okrzyki: „Precz
Rłu Wełnianego zelnali eię pracowni- z uzbrojonrmi bandami gaullistów!",
cy, aby zamanifestować swe oburze- .. Fa.szyz:n nic zwycięży!"
Zebrani powitali burzliw~ owacją
11!e przeciw l~aniebnym ~r~·ayno1_11
·k t .
władz fran~usk1ch, znę_ca.iąc:~·ch s19 ?ilA L' RICE THOREZ i\
·- • se re a1za
nad W~'chod<1stwem polslrnn we Fran-,
KoI'artii
Francuskiej
generalnego
cji.
Po referacie wygłoszonym przez mm1h;tycznej i deputowanego okręgu
low. Slwka. llChwRlono rezolucję, Inr.
1
piętnuJC\c:t niC>ludzk:e postwowanie
~ (Dokończenie na 11tr. 2-~j)_,'
JX>lic.ii Mocha.

Th

j

orez

Str. 2

Nr 1~

LENIN I- NASZ ·SWl-ATOPOGLĄD

Ozyż Łneba

}Xljęc:a

rm~cyzować

,,my" 'i „oni"7 Każdy rozumie, że
my - to ci, którzy walcz.ą o pokój,
o ~ra·wiedliwość społecrzną, o lepltt'! jut.ro. o prawa człowieka, o soejali.z.m. Oni - to ci, ktćn;y w mar.r.eniach swych widza nową wojnę
I zw~ększone dy·wide11dy, ktćny naj
bardziej n!enawidzą zw~·kłych ludzi
pracy, d których id~ałP.m ~st w1·~ 1

uc:sk.

M.y I on1 - to dwie waleząee or,e
klasy - rad«ma preysuość
11oblł
Iw-lata I Jego ponun przr.szłość rewolucyjny prnletaria.t ł miriymien;on• " nim .JUUY ludowe 7. .iednrj
1tron:.l"i ł reakcyjni\ olirart'hi& fill&łl!OWa i drugle.f.
Uczeni I prowadzeni JJ1'2'PZ Lenina
I Stalina osiągamy ~cięstwo za
rwycii;.stwt>m. l\famy Ś\ViadolUOŚĆ :t'lll
totł'i
IU60 ostatecmero triumfu w&lka. nasza, ~hoć niełatwa, hartuje
naa i podnosi na. ducltu; oni stojąc
twarz' w twarz 'I widmem nic·
uchronnej ugłady, miotają llifl, hi·
rieryrują, bredzą. Strach przed zwy
dęstwem ludu pcha fc>h do obłęd
nych teorii i obłędnej prą,ktykl, do
Dłlfowania. tegn co jPst najbardziej
111.d7.kie, do przekształcenia. c:ilowieka w zwlen:ę !„. <lo forrelltalowl'ikiego
kaftana. hl'7.1>ieczeństwa. W tym szaF(>l'l·estaJ to
leństwlf' Jt'St metodit.
lllłł preypa.dkow;v nlf'!llzcz,śliwy wy1Julek. To produkt 11~·tuacJi, w jak.iłłf r:nal311.ła się Jefle klasa. t.o kon1ekwrntny wynik jej praktyki l opa.rte,J na niej „ideologii".
St-O lat temu, we wstępie do „Mapisali
nifestu Komunistycmego"
Marks i Engels, że przeci'l'l'ko krą
tącemu po Europie widmu komunizmu zjednoczyli się papież i car,
Metternich i Guizot, fra11cuscy geniemieccy policjanci.
nerałowie i
nmsia..I - świętą ~·o.inę komunizmowi wypowiadają w rO'lC'T.Ulającej
Watykan i ult-ra prowspółpracy testanckl Wall - Strfft, francuscy
t.PYstenoJaliścl l ang"it'l~cy fil01:ofokonserwa.tyi;ta
wie „moralnoś'ci".
Churchill i „socjallsła." Blum, polle.łs.nt Moch i .subh•lny essayisła"
l\Ia.lra ux.

No

marginesie

Szalony
budżet
Budżet niezwykły, budżet iście
„l\nterykański" przerlłożył prez.

Troman Konirresowi do uchwalenia. Wydatki tego preliminnna dosięgają crfry 42 m:liardó\V
dolarów, deficyt przewi'.lywany
jest w kwocie 5 miliardów. Kie
to jednak stanowi o osoblhvości
tn1111ano\vskiego bud żetu. Chocl.zi
o coś całkiem innego.
A mianowicie o to, że beip1>-

lrednie wydatki wojskowe wynoszą H procent tego budżetu.
Jem zaś dodamy inne pozycje
'l\·ojsko'l\•e i zbrojeniowe, rnmuko'l\·ane w rói:nyc11 działach budtctu, suma prelimino'lranych 'l\·r·
osi~~nie
militarnych
datków
('l,l!'Ólem 71 (!) procent budżetu

USA.
W

ścisłym związku

osobliwoicią

udniczą"

z

tą

„za-

hudżetn

w~·ch J)lanÓ\V p, Trumana, poM1t.aje szereg Innych niezwykłośc:.
Na opiekę społeczną. i zdrowotp. Truman był
no ~<! publiczną
6
„aż"„.
przeznaczyć
łaskaw
procent budżetu, co zaś siQ tyczy oświaty, uznał, że wystarczy 1 (jeden) procent. Oświata
ludowa, szkoły, książki itp. wiadomo, rzecz sr.kodliwa i niebezpieczna dla interesÓ\"f tych,
którzy pragnęliby utrzymać maFY w ciemnocie i niew:>lnictwie.

Trumano~ki budżet ma jeszcr.e inne cecl1y specyficzne, ilustrujące jaskra'IVo charakter rzą
dów „demokracji" (pożal się
Boże!.„)

amerykańskiej.

Budżet

ten przewiduje premie w pO!ltad ulg podatkowych dla.• fabryk;1.n.tów i przemysłowców. Na·
tomiast te podatki, które obcią 
żaj:\

ogół

podwyższono

ludności

pracującej,

o 275 milionów do-

larów.
budże
oczywiście, ze
sztabem Wall-Street, ~~ tak uderzająco wymowne, że komentl< rzy nie wymagają. Oblędny wy
zupełne lekcewaścig zbrojeń,
preżenie potrzeb socjalnych,
zent.V dla milionerów i nowe cię

Cyfry trumano'l':11kiego

tu, uz:godnionego,

żary' dla ludzi pracy -

oto wnio
jaki wyci~gnąć musimy z
rnbietnej analizy amen•ka1,skiektórego
ł!'ll budżetu, wnio!!ek,
11ens pogłębi się je~?.:cze przy dokładniejszym rozbiorze prelimina rza.
cóż!.„ Kraj „kl1tsyc;r,Ano ncgo" ka,pitali:i:mu i. „woln~j i!1i:
cjatywy" (prywatne.i) mu!1 m1i.>c
8 budżet ,;klasyc:rnie" kapitalito armat~·.
st:rcz:ny. Grunt (iołci i !lamolot.y ti1dzii.>ż gr11h11
rlla bankierńw i przemyfor~a
fe~'•

1lowców.
' ."'"

fi~

D.

Komunizn1

nowa

I

pokazywarue _i;;.k na.i- to wolna lltcntura. ho nie Ta.rebek l
WiP,.k!zej ilcści z::ibóji;tw i ze:wałceii. I kariera. lt'~ lde<t so.cjalir.mu„. re·
d7.ie werbować nowe eily w .ir.j @irni"! poz.ost<i.',ą w żadn•·m ~·to·uii...l{u
0
reg-i. Br.dz.il' to wnlna literatura, bo.
•
•
służyć ona bc;rh:i" „ie„. rnudzonyro i
plratoll.·
armii
prz.ygotowanla
do
niej kulturz.e Rosji" I o zupełni!' od·
mienne,j kulturze zachodniej. Zadaj- I kondotierów, ~oiow~·rh na w~z:-·;;t - riet'Viącym •'a ntlu~zC'ten'e „J?•lTl\Yll'
my pytanie: cey •Puściznę Balr.ara. kl'I, na. każdą zbrooniP. I podło'r w łizie<1i~riu t;l"~iącom''. lt>rr. milio11.nm
pode.jmuje i pnetwnrza. Szołochow, walce z klasa robotukn, 11 kra.Jem i clziniątknm milienów ur;i r-1ii-'1„
rnh... Ilr.dT.ie to woJ.na llbratur;i za·
idiotnz:nych, iluC'f.Y też autorzy
strowanych „storles" .,; 11meryka11- socjalizmu':' I tli otlpowit>d7 nl4' 11lr- p!;1.dnfająr" ost 1 tnl<! :.ło"'o rr,.-111.1·
r~·jne.i my<.li lurl:i:kosC'i tlo&•,·iadcn> ·
skich ma~a.zynów? Czy wielki dra· ~a wątpliwo!';cl.
ina.łyt>zny realimt Siekspira. hliższ;r
walcz.re nient i t.nn clzia.łalno~d"' prnl<;t!!' •
Rorumieć te Ąfawi§ka
Jest Gnrkiemu czy tei a.moralnrm z nimi naucz~-ł nas Lenin.
riatu !ocjali~t:n;zn.cgo.„".
utworom Sartre'a i Camu~a? Cry
Te wspania-ł~ słowa f.i.AtO.S!!'l'l'l!Ć
Cala. ,.kultura" imperi.alirmu j{;~t
kontynuacj:.\ 1Puścl.my Dir.kensa ma n-arzęclzie1u demnraliztrji, oi;lupia- mnina. rzec?.: .ias11a. 11 i~ t~lko do lij~ być poniogra.ficml' nowelki ,,c:zy- nia, środkiem do bud.Unia
nieludz- tera.tury. l('.cZ I do całe.i kultur'".
sto amerrka.ńa.kie"':' Kulturę tworzy kich i lllltyJudzki<'h in5tynktów. Fa- I takie 'fl'hl~ttlt p(lst.awiel':ie FJ)Ta"'Y
kla~a. która Jest nMicielką µ-05tępu, 5zyzru palil ksiątkl i fa§r.:1·1m urzą· na.jpch1iej i najgłębiej 'l'r,l"ja,Snia. llllSZ
Dzikośó jel"it ostatecz:u:rm wyl'azcm dzal O~"iędmy i Majdanki. A teraz le1Jinow1'ki ~wlatopoglą.d.
„ideolog-ii" klasy KinąC<'.i.
wielbiciele „~meryka·
faszyzujący
.Jako świat!l'l>oglą.d kl;l!I~ na.łbu·
niznlu'' - oboj~tnic w ja.kim Języku
I imowu niewątpliw:e obóz wrogi i;loszą, 7.t> 7a.rada Jest pnyrodzoną drk.i p~tępow~J. wymla~c~j call\
niuń oświadczy, ż,ą nil' moi:n:i prz.e· właichvościj\ czlawicka. i uwalniaj\\ ludzkoś(·. j(!~t on ir;łr,blll!:o huma.nlcież ł~cr.yć kultury z jakąś klasą. że l'ola.horM.ion~tów, „naukowo'' uza· &tl·c~ny. j4!;o podstawi\ jcu§t d.ążeni
kultun je\St rzeczą pl)nadl<lasaw;\. ~adniają konieczność ,.rządn ~wiato· do p.odnlesienla ezłowieka, do nnr·
wego" i morduj~ bojownikow o will
Zasłona d ymna! Czyi: fakt, że eg1:y- ność narodową I społecmą. propa.- nie.n.i.a g„ władcl\ przyrody. & bt"a·
e.tencjaliści z „czysto filoze>!i.cz:nych" ~ują mlstl·kę i wyAyłają ek!!pedycje tem i to~·a~·s1~m innych ludzi. do
wzgl,dów nie n1ają nic ).lt'z:ec:w ko- ka.rrtc d_o Vietn~mu, u.ol1ł~~tują, się zapewnienia. mu moili11"ofol nle(!(T&
• lVl i•..: ,_
l
cgzystcncjaliz·
laborantom J'e.st .,...rz_,...,adkowy? Nie, „subleln<\" ideolog~
e lU p ...a.r.z; ramu, głoszącego, iż czfowiek mu ·1 b;vć n czOOPlfO rorvro.111.
" ·,..
sle. ż~: „odo
wyraził
Gorki,
dzicckl.
przekupstw-ami,
i
samotny,
zawne
która
wyrai.a on intere5y klasy.
1.a cenę możliwo~ei utrzymania s've terrorem, dywersją i 11'l'pie1rostwem vdek - to brr.ni dumnie". To 1'fO<l.'·
życiu. mułowanic ·wyr<1ia nasz &tosunek
nac;zemu
go pcłożenia dawno już raprzcd:iła walczą przeciw
l ~.„9
I
I . k
Zbieżność ohydnej, nielutlzkle.f prJk d 0
-~Melkle lntnr-.w narodO\\"(', c
...,..
mp<'r J.Zm
cz owie-· a.
zy tyki i na.leńc7'1?1:'o antyrozumnei;o i
' ""·'
" ~
„ktlllul'a" niszc,gą rzlowleczrństo;vo.
fakt, te dawny pacyfista Betrand aittymcrralnc!l"o pogla,clu.
Nasz światop1tgląd _ światopogląd Le11in l\auc1sl na~ ,l:tk .fe ro.zwinąć ł
Rus.sel w ~wej ostatniej książce
„socJ<>le>gicz:nie" uusadnia koniee7.- oparty na naukach Lenina, ,iasno, w walet' :t 1111trl11dzkim imperiali!·
no.~ć :twyci~tw11. Amer:vkl w trze- naukowo okrrśJa zwi;a,uk µnstf.lp-o- mem _ r;q7dę.ż;r~. Lenl.nimn ula·
ciej wojnie światowej ~~ ma iw.1.,z weJ idenlogi! z klasą, !'?botnloza,, na.- .-nąl wit'lkie triumf;r, e7:ek&j1 ro co·
·r
ukowo okrcsla. wolnosc.
·
·'
.
Jiite.raturr.„ ~ncja.Ii- raz fo nn-wł', Z'll--ycię&~o w td~i
ku ~ -:.nter~sanu Wall - Street? Czy ·I Mówiąc 0
1
Lenin: „B~dtit' Lenin'ł. - t11 zwycięstwo lud1'ko&cl.
pi5a.ł
tnndne obecnie prądy ,.arty.>t:rc:r.ne", stycznej,

Napisał GUSTA \V KAŃSKI

(

młodość świata

I

nakaz.ujące

Drl~ komunlmi po.został ~idment
dla p:1nów %1\.'lladając;rcb w 7.aci.n· '1kiwanl, i .łakle 1ą drogi dJ!l zntlan:r
teio stanu rzeczy, ta. nauka - to
n:vch Ealach PMiedr.eń na rl Xaclzor· sl.nt8'zli·we 11.itbupU>.creństwo lfla
ezyc>h l w otoczonych l'ir;o1żą, bhlrat>h
wn'l"iaclu. w eleganckich lokalach impe-rializ:mu. auka, która pozwala
na kon~ekwentną walke z pOl!uchą
Brooklynu i p~·tull1yrh nracow- w kra.fu &n.cJaUzmu. :t'la. przełomowe
niach pi~.knoouchów. Dla. milionów teorie Łysenki. D1\ coraz to prłnie.I·
ludzi ,;tal si' on .iui 'l"ZGCZyTI·iiitości~ su opanowanie Pt"T.YI'Ody nrzet; czło
dla innych Jes~ w dalszym dąi:;u na- on·iek.a. _ to "·rór. bo wzmacrtia _podJJieJą i 11rlanda.rem "y!!'wole~ia. Dla or,ycje s.ocJalinnu, wróg _ bo ,'l.·ska"'S?.Ysłkich t>l'acującycb i uciska- fmje. te człowiek może żyć po lndz·
d
nyoh 7.roxun1ia-łymi i bliskimi Ili\ sło·
wa wielkiego rewolucjonisty - Va.U kn, być panem swego iet<u i stą
iant _ Coutmkr, 7,~ ltomunlnn to hada: precz z muklł i stąd upatte
wma\'l;anie, te iJ1tnieJą jedynit' ślenowa młodo<itl Ś\'lfata.
~ siły, które raz na zawsze zdec:r·
$wia1~pogląd nasz. ~wfatopogJąd dorrały. ie pan Morgenk\u bt:tlzic
tyc!'!, klorzy nową m.łodo~ć świata wykładał nauki polityczne w Chicahvorzą, jest określony urze.,, bisto- iro ra snlidną !>{'n.0§.i~. a miliony
rycme położenie foj kl<tsy, która. w Smithów i Bron'J\ów b~dą głodować.
walce pnoduje - klll.l!y robolnicztj. .Ttdna t.vlko nił,1k~- ,łe!t Im J>Otrzeb~hvlatopoglą<J na11z l-0 mark~lzm - na: nauka '!\·alki :i; ludzkością, naulenlnizm. I Jednym 7: kami~ni we- ka. .fi!k llizant.ato-waf broni11 atomoTra
i jak 11t~ow-at ~'o.in~ bakteri„1ri·
rleln:rch łąo ~wfato:PO!;lądu .Je$t
:r,a, iż nie n1:1 l'l'WOlu<':r.itt".1 tmdc:tyld gicmi.ą,
be-ii rewolu<'yjncj trorii. Nic Je-;t to
tylko wska.7lanie taktycme. Je!!t to
Majaczenia
teu., którą n.aleiy rl>zumleć .lak m1.lnerzej, teza irn•ią.zana z całokształ
ludożerców
tem naszego rOZ'Umieuia świata.
Leninizm stwierdza. że świat jest
Pan generał Chassin w p iśmie
pomawaln'!', że c7.lo'l'l·let. może zrozumieć zja." isko. 'T.A('hodzące w śwlc „Revue de de!ense nat:onale" 7. ror.c-l_e, a 'T.rozt1111ia">'l-Uy - pokierować goryczeoniem pisze, i.e „ludność kuji
nimi. ie jednym slowl'm - <':t.ło- zie11i.'ikiej \\7..rasta w proporcji wywil'lc mnie ł winien sic; stać l>l\Jll'nJ wolu.iącl".i v.ielkie z:rniepoko„ienic" i
•~'Ver;o ln<iu, a. nie ~le))ym !!łngą ko- z::istan:tw:a się dlacze.l(o i:traty n;:ironiecznnśl':i. Tylko porn.ając mil.że dów radzieok:ch w ..o statniej wo.in le
!llnMmie działać i zwycil"iać! Ocry- .. nie były dość wielkie" oraz jRkby
wiście taka. łP7.a ]l'st ha!lkm klasy, J to z.rob;ć, by t!'.'go .. błędu" na przyktóra buduje nowy świat, świat bn s7lo:'\ć uniknąć. Ludożercy z 7,awyeysku. Oc-zywlśde równiei tylko mierzchłej epoki? N:e - zbrodniata. klasa. którll wa.key o interes:v s<'- rze z epoki. która odcbcclzi 'v mrok
łt'!t milionów, widzi swPi:-n sprzy- i w l'iweJ heznadziefo<'.i walec rhre
ZnoidQ w Oiczuźnie prot.: ę i cl1leb
m1erzei1ra w prawdzie obiektywnt.j. mrl>k ten rO'lSil\ć po całym świecie .
Nie za-<;kąku.ie nas tego rodza.iu
w teorii, w nauce - bo ta kla,i;ia nie
ma. nic do nkl'ywania - a wszystko teoria. '\V~-.iz.folł nam Lenin <'ałą
„Jeśli wiem, ie T..gniliznę imperializmu, pr-1,3•gotował
d~ opa11owania.
wiem m11ło, to dopnę tero. 11 by wie- nas na. WS?'.ystklc objawy jego 7:ec17.leć więcl'.f, 11le .fl'śli cdnwił'k br- zwiel'%ęrenia. pokazał jak go 7" aldzie mówił, te Jei;t komuni'.<lla I ie <'zać. na11e?:ył. łe w11.Jc7yć z nim mote on nie no1dadać fadn:r<'h SI)- to. ~naczy walC'tyć o ludzkość, o C'do
lid:t'lych wiadomośd , to n; 9 11t@,nir wieka. J95t 1:'lębokP. konsekwencja
WARSZAWA (PAFJ - W godzi· n)'m, którego nfiarlł S!ł z;ami~zkali łym wychodz.stw-:m a:rlandar pcbko5.ię komnnl.stą. porl żadnym W'llll'lę-1 w powiąnnlu w~·n:.cczenia. się rozuśd i dt-mokracji.
rannych dnia 17 bm. przybyło we Francji Polacy.
nach
mu, w męti1t',J mistyce z htdo-*ercz~dem", mówi Lenin.
Je!te3n1y mecno prieświadc:ieni. te
Pn:ybyh·ch po"<\'°itał ~ irnienlu }'Olini, ludobó,j~ te11denej11m-ł. Jeśli l-'OCią,giem .11 Berii.na do Warszawy Si
źad<'n Moch n;e zdol~ rzałamać na·
Nauka 1lenlnlz.m rłosl poznani(> świata. Pl'71f'7; Polaków, \>rysiedlon~Th o~tatnio z ~kich mas pracujących - tow. A- szego
wychodl.slw;i. żaden l\1od1
człowieka., to Po to, by cdowiP.k& Francji. Na Dll·orcu Głównym w dam Doliński.
ł
go zepchnąć ze slusz:nei
wyzwolić. Imperializm zaś rłos-i od- Warszawie obecni b~·li przy przywi$1 Cl mas praCUJClCYC
y~iedlonyrh, że nie u.doła
Jlfówca. zapew-nił
Pn:eciwko terom lenlnblmu 0 po- wrócenie się od po'mania. po to, by taniu brutalnie v.-ysiedlonych sekre- znajdą w Ojczyźnie prac~ I chleb i dro~ 'l\·alki o pokój i całkowitej sl"tęd'lle r~mu ludzkiego, 0 wielkości człowieka na wieki 7,gnęblć i omi"!';pól nie z ma"a mi pracuj;icrmi Pol· !idarności ~ klasą robotnicz~ Franr.j1.
~ wródlliJesteśmy Fu~c:śliwi,
naukl, Inspirują. panov.·le specjaliści s~czyć_. Leninl;mi jest głębo!to lu~z tarz generalny Ministerstwa Spraw "ki budować będą socjalizm w namy i że będzirmy razem z waml ·pn
od „kultnry zachodnie.i" mętną falę k1 - 1mperlal1;i;m antylmlzk1 - zwie. Zagranicznych, ambasadnr tow. Ste- szym kraju.
cowali dla dobra nilsze~o narodu"f an Wierb-lowski, kierownik '''Y'tlziałn
antyroorumowego, rzęcy.
antynaukowego,
W imieniu grupy wy-siE'dionych po- zako1)czyl'· món·ca wfaód b•ll"zliwych
to1v.
Wyrzęlj:.~,i~c ~;ę roz1.1inu. poznania, zagranicznei:-o KC PZPR
ITTacjonnlnąo, mii;tyczneg0 poglądu
d,;iałae-z
przywitanie
r.a
dziękował
oklasków.
zachod- Osta1> Dluski, sekrctan CRZZ
na świat; NeofalS'Zys-towski Mcjolog, przedst;i-w:c1ele ,.kultury
OrganLrnrji Pomocy Ojciyf.nit>, J óz<:'(
Z d1rn1·c'I wy~i~<ll•>ni z Fl':incji p„.
pro!eMr un!we-rsytetu w Chicago, niej" zrywają 1. ca!ym do:robkie:n tow. Adam Doliński, ora7. prezydl')nt K alita, który m. in. podkre~lil, 7.e
Hans Morgentau, ośw...adcza, że· c1.ło' k~ltural:iym lud.1lrnsc!, L€mn i:o:zu- m. Warszawy - tow. Stanisław Tol· emi11:ranci, którzy za cn„ów rrądów l8cy nr!'lli ~ię rlo przygoto,vanrch
·
dlit nich kwilter.
wiek je.st Istotą nlero1.umną. podda- l11l~ł to ~ ucz~·!, ze ten dorobek mu~i wiń.ski.
Licznie przybył~· deleiracje robot- sanacji mu~ieli iść z nęd7.y na ttonieną władzy !:il irracjonalnych, c;cm- llyc podJęty, przetworzany i rozw1po powrocie C:o kra·
wierkę, dzi~ I nych pożądań i śle-pych in!>tynktów. nl~ty p1~ez. nową klas~. Pr7~ klasę. nikó1v z warszaw!lkich zakładów pra- .i u - otaczani 'Il pn:ez cały n1łrÓd
Nikła fł'ekwencja
I wobec tego„. należy poddać się tej klora. 'ZI!tt'~1e ~s1elkie klasy - przez r:y, które zgotowały powracającym tro•kliw:i opieką.
naturze i nie kusić s:ę 0 jakiekol- proletariat. „Kul~ura. proletal"Jacka Polakom :i:ywiołową owację. Radosn<?
do kolegium elektorów
wyborach
w
,.'W:1-·sicdlono n>1~ za to - powlewiek pojmowanie naukowe _ bo to nie „,yskoe2yła ~ie wla.do~o skąd„. powitania mieszaly się z okrzykami
'l\·le-r
ie
Kalita
ob.
następnie
dział
opowiada
spowodowan~go
obur.zen;a.
jest niemożliwe. Rozumiemy 0 co kultur:\ proletariacka ~O~'lnna być
prezydenta Finlandii
chodzi! Nauka, na.uka. rewolucyjna k(>nsek1_venlnym _rozwlnlęc!lt'l~ zaso- niaml przybyłych o terrorze policyj. nie i mocno trzymaliśmy 1''1'117. r. ca
Ilclsin.kl CPAF). Poniedz.'.ałck by1
ł-0 znaczy pO'TtlaWC'U\, śmiała 1 od- bów wiedzy, ktore ludzkośc 11twop ierwsoiym d•.u em \\'yborów do kol"'ftrywcza. nauka _ 0 konieczności rzyła w wa.runka<'h m~lsku społegium elektorów, którzy z kolei maktórej uczył Lenin - rzeczywiście czeństwa. ka11itallstyc'lnego, spoi~ją w~·brać pre1.ydenta Finland:.:. Pr:<
jest zgul>na. i niszc'lv WS'ZYS!lto ro c1.eństwa obszar11iczego, społeczenwie cala prasa zwrae<t uwagr: na .>i~
Francuskiej
ki
Repuhli
prezydenta
do
jcst na~wi~bze dia mocodawców stwa biurokratycinego".
bą :frekwencję wyborczą. która w po
pana. Morgentaua, łeb ey:oki., ich 'via
c-d
warszawa (PAP). Zarzad Główny wa.nego pn.ez władze francuskie ~zczególnych mfastach waha ~i~t·ek
dzę nad masami, kh możliwości uclZw. Młodz:.eży Pol.sklej J)rzesłał do pt'?.eciw ludności polskiej we Fran- 3j - 43 proc. SZ{".:e;:ólnie n l rl;łą
sku, ich nadzieje na. neź światowa.
praw ZlWq U turę prezydenta Republiki Francuskie.i 1 cji i jej organizacjom ~połecimym i wencję zanotowano na w~:.
Ta nauka, kt6ra. st.aje się materialWspaniał~ realizacją tego po!tu- Vin~nt Auriola depesz~. w której 7.awodowym.
ną sił~ w ręka.eh milicmoWl'Ch mali.
Rozwiązanie młod7jeżowe.i or~an1które pod kierownictwem partii re- latu jes~ wielki\ kulmra. 1ocJall- czytamy m. in.:
,.ZMP w imieniu całej polskiej mlo 1..acj: .,GrunwaJ.d" stanowi dalszy aZwhp..ku Rad?Jeckiego.
wolncyjnych zrozumiały lub za~y- stye2'n~~o
na.Ją ro7.umieć przy<'zyny, dla któ- Pa.nowie 11perJałi.ścf od „kultury at- dT.iei:v t: najgll"b!'tzym oburzeniem tak na demokratyome Pl'awa mło
w polidi Rankowicz;a
rych istnieją wyzyskfwat"Ze i wyzy• !ant3•ckiej" WJ"Z~Z~l\ O „WSChOO· p;ętnuje nowa fale terroru Skil"l'O- dz:eży wychodźczej, W Obl"Oni'! k\óPraga O' AP). Di.:cnn:k .. Rude Pr::i
mil.
48
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - · - - - -·- - - - - - - - - rych występowała w imieniu
młodzieży międzynal'odowa konfe- vo·' w ilrt:vlmle pt ...SS-owcy i .;e~-' a
rencja młodz:ei.y pracującej w 1946 powcy w polic.i i Rankowicza." ~tw!1>r
dza. że armla l policja. titow~ka li·
roku.
Jeste ·my przekonani, 7.e pt'l~t"'po czy obecnie 900 ty<;iitcy ludzi, czy};
V-'anie rz:ądu francuskiego w n:czym pra\\"ie czten· rar.y wi~ce,i, niż: i:czynic naruszy !l;łębokie; pr7.~'.iaf.ni mlo- ło wo;l"lrn jui;(o;;Jowiań:;kie w dob:·•
c1't.iei:y poL~kiej do ludu !Tan,euskie~o walki z hitlt>rowskl.JT1 okupantem.
'
Pism" ryt U Je herli11ski d'l' enn.i;.;
i jego młodZ:eży.
Domagamy się w itn:~niu młodr.ie „Tae91ichP. Runct&d1;:iu„, J.;tnrv dor.o·
Dnia dz.icli, ł.e decyr.je powzięte priy U· pieczeńshva, który za7.11dllł usunięcia
I.AKE SUCCESS (PAP) 16 11ty~znia delegaci Związku Ra· dziale C:elcgatów grnpy 1.."llomintan- z Rady delegata grupy kuomintnn· ży polskiej cofnięcia haniebnych l".a- si. z„ lnqo ;lo1• iańsha misi~ wojH;.o·
iC':ncu•ch Z;ic.J1otlnich werb•1·
rz<idzen i uz.nania f)€łnych pt':nv mło w;i w
dzieckiego, Pol„ki i C1e-cho~Jo,ncji go,.,,ski~j będą przez ich rządy uwa- p:owski~j.
Gazety podkreśla.ią, że n.aród chiń dzieży polskiej we PPncjj do zne- jl' du policji J".anko11icza fasivstu•1
na znak prote~tu przeciwko nielcgal· żane za nielegalne.
~ki w całej rozciag!ości popiera żą S-.!.E'nia s : ę w demokra!ycrn:>j or~crni- nieniieckich, a pr;;rdr WS7.\ st..;;im b .
nej obecności przedstawiciela 11.ru1>Y
·
danie swego rr.ądu w sprawie usu- zacji''.
c.złonków ccld::ialów SS.
kuornintangow„kiej, opuścili po~ie
NARóD CHI::i;SKI
nięcia pt·zedstawiciela gTupy h.'1JominWDZIJ;-:CZXY JEST ZSRR
dzenia. na„tępufocych nr:-anóYr OXZ:
podkomi!lji dla spr:11v zapobie;ilnia ZA OBRON.Ę: JEGO PR.\ '\Y W ONZ tangowskie.i z R;::dy Bezpieczeństwa.
dyskryminacji i oe{lrony rnnitj~T.ośd,
PEKIN (PAP) - .Jak donosi Agen ::-faród chiński wyraża jednocze~nie
komisji rady gospodarczo-spnłecznej cja. Nowych Chin, prasa chiński\ ob- głęboką v;dz;ięczność Związkowi Radla spra,.,- proceduralnych oru gpee- ~zernie
oświadczenie dzieckiemu za jego r,deq-dowane .po-komentujP
jalnej kornilłji dla !!!praw bezpańst- przedstawiciela ZSRR w Radzie Bez parcie słusznegó żąd:.nia Chin.
Gaułłe'a
11·owc6w.
pod kom~ndą feldfeblów z Niemie„
(Dokończenie ze str. l·eJ)
W podkomii;ji dla spraw za.pobie.
Shvierdz:ił on, ze najazd gaullistow zaangafowanych prz:ez; wielki ka.p:.
gania d~""Skryminacji i ochrony mniej
tał i u boku morderców z Oradourszości delegat radziecki Formasze'I>
nir-Glane.
ski na lvry nie jest
o wykluzłoiył ll'ni()l!ek formalny
dentem, lecz ibrojn~ nen1onsh-ac,ią
6
6
czenie prio;ed~1nviciela grupy kuominNaród fran(U:iki
SOFIA (PAP). W dniu 1'1 stycz- doweso, -wybranego w dniu 18 rrud spiskowców, planują.eych 1·07.pP,tanie
Łllngowiikłej, poparty przez ambasa·
walczy u boku obozu
wojny domowej.
nia br. odbyło ile pierwsze posiedize nla ub. roku.
dora. RP Winiewicza.
nłe Wielki.ero Zgromadzenia. Naro·
Posi~dzen:.e ~gaił najstarszy wiePo odrzuceniu tego wniosku 8 gło
- 1
~... h
, 1• de"'"'O!"rar-ii"
ore'.l; po t ę p1a
k.iem poseł Angelow, po czym na
sami, w tym Wielkie.i Brytanii i Inmid:r.:rnaro·
3ytuar,ię
Omawiając
prowokacji
kampanię
Na
Zgromadzenia
prz.ewodniczącego
dii, przeciw głosom Zwią.zku Rarlziee
dov;ą Thorez oświadczył wśród huc".·
rodowego wybrano posła Ferdynan·
kiego i Polski, Formaszew i Winienrch okla~ków, ż„ naród francuski
Polsce
przeciwko
da Kozows:ky'ego, dotychczasowego
oświad
obrad
wicz, opu~zczajac salę
nigrlr nie pro,• 11.dzilb•.· 1' oin" ze
pełnomocnego Bułgarii w
w obronie działaczy ministra
.r
W dal;:zym cią.~1 sw1>gn prz~móczyli, te nie bęrlą uważali uchwał pod
Wat.""a""e.
fr:rn.
·
'[')
·
"I
·
·
'"
-~
10re;io; potępił ka;:n- Zwiazki:?nt R~:lr.ieckim. ~ari>tl
komis.ii r.a wiąż;ice dopóki będzie w
Poseł Koz01wsk.v odcz,,·tał pi~rno 'l\·1enia •' aur1ce
związkowych
narnd'
inu.e
jak
po;iohni"
~uski,
I
I'
· k
„
k
.
o sre . . •
nie.i ;r,asiadał przerlstnwiciel Kuominnremiera Kolarowa. któr•· z.! todnie z ]'lanię pro11·0 acJJ przeciw o
swiata. walczy o wzmoieuie "ił obol ·1
•
"'
~
J
"
BERLIN (PAP). - Jak dono!>i p
tangu.
rocedurą ;prze\\•idz.ianą przez kon- .-,tw1erc z1 o'l, ie repre~.ie 11akar.ane
stwier·
robot.nicy Kilonii &tytuc.ię, t.e;łosit dymisję rządu. W prze:r. rza d f rancus k·t. d otk·nęły r o1a- zu pok1>j11 i demokrac1·i
agencja ADN
· 1.1 1· pracow11 11. ,,. ~ dził m1)1H'll. Wie on, żt> J'e"'o
'
kt
,
Analogiczny wniootek deli.>l\'ata. n- przyłączyli ~ię do ruchu :protestacyj dniu 18 stycznia Zgromadzen:e Na- k·•J\'I",
,.. 3,.11rz'··
zy
· orzy
dzieckiego w komi11ji !peejalne.i dla 11 ~gt> przeci"·ko samowoli brytyj- rod.owe dokona wyboru nowego pre Francji oraz walc;r,yJi rami~ w remi~ mierzeńrami są: Związek Rnd::iec!~i.
·
·
bezpaństwowcó'l'I·,
spraw
z.esa Rady 1\1.'.nii:trów oraz prze-wod- z francuskimi uc:t:eśtnikami ruclrn o- kraje demokracji ludo\.-ej, dl':11okrP.zam:er. d . , sk~oh \Vładz sąd0\'11-YCh , kt- o.re
p k" popai·ty
· ·
pr~e:i: przed staw1c1e 1.a .. o1il 1 .u zm- rzają wytoczyć proc~ 8 przywód- niczącego i
C'LlonJ{ÓW prez.ydium pl'>nt o 'l\·yz:,...olenie Ft'anrji. ~rówca tyczne }:;emQ·. Chiny ~fa(l T;;e-tu:'I·
ruchu rnbotniczego w Saksonii Z~romadzenia ~-~;:irodowe110.
sk1ego, oraz w. komie.i~ rady społecz~chtlnikteryz:o'l\·ał te r<'prc~je, jak,1 ę:a oraz wsz~·.itkie lud~· miłujące ~-01.
no-~ospodarcze.1 dla ,;praw procedi:- połudn.ioweoJ. D7Aała.cze cl w:rst~po·
~.Jak wiadomo, w Buii:-arii prncwo<l n·~·kon:i"·anie d~'ktatu i1J\1trykań„kie- Jio~ć.
raln~·ch, popnrty pr;r,er. przedstawi- \l'ali przech'f"ko deme>ntaźowi pn:ed· nłc.zący prezydium Mromadzenia Na ~(I.
1'01icz11.r ~faui'ice Thorez '!t't,• ł
ci„'.a. C7.ech~~l~wacp. Houdk~•. zost .·l siębi()l"l'.tw niPmjeC'ki--10 przemysłu rl'Miowe,;o J)f'hti funkc>je analog'cn1i1 I Podkreślając zgubną rolę nlann m=z~·stkich uczd":·ch republikanci\'·
r>okojowcgo.
nrltzucony 'l\1ękno~c1;J 6 glo~ow.
.'Iar -halla i paktu atlantychiei;o. i pat:'iotów do ,,·alki r>rz;ech·ko banrJo funkcji prezydenta Republiki.
Fala prote;,-tó;•· roz:s~erz.a ~il!' r. ka:i: roo prez;:rdium pallia.da 1{9111u.etcurjt zwr 1k!l C'!l u'l>·ag-1 M fak t-. t"' impe- 4o.m fa~,~·;,tow.;kim, ~ 1'11aey 1·ob~t,..
Prr.e:l.„tawidel" Z.8RR. roI•'<:i i f'7i
do aolidarn~
chó~ło""a-..Ji. opinu:zająr posiedzen.il' I dym d1i.;am pcw.i ha.sl.em .orze.rwania analogiczne do kompeienc.Ji Rady riali~ci amer;;ka1i.t.cy p1·agną ucz.yn:ć nicz:e całego kraju .JJi~hurów Europy" ści z robotnikami Ivr:;o.
.i Francui:ó-;i.·
P&ństwa "' Pol!ee.
obu treh k„mi~H. rówttid zuoirie- I haniebnezo 1."TO~.
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Str.

~łaśC!WY .termin

zebrania WJbOrCZOgO - ~~le znaczy

Niedostateczne zapoznanie się z uchwałami Biura Organizacyjnego
odbija się ujemnie ~a przebiegu zebrania

Wybory w IV Oddz. Org. Part.

Zakładów
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lm. Barlickiego

AmPryJwnie, pro~ię 1i:as, :1111111i Bq j11ko lud=ie ekseimtryc:ni. Ek&cfl'llry·
ta wyrnfa .<dfJ nie tylim w stroju (miPli3my o tyrn mo.moU prukona~
.;ię clroćby na pod,•ttmie pr:zcddwrrPj kon/ekcji L"l\"RRA w roku 1945-1946),
ole rów11ie:i; w ::nchommiu. Jf"e:imy bod1Jj 11/ubfrmy amerykl'lń.~ki su.„·ozaj ukb.i·
donia nóif'k 11a stolr. Albo prztmile przy:wyczajenie , 1 ocl3tr~ykiu.wii4" llinr
na podłogę lub na ścinnę.„
A.l!'ć oby1rntele U.S.A.. są e-br<'rrtryczni nie tylko. :le ta1' powiem, 10 Sii•
cliowafliu „rowar;:;pkim". Slmrl'tni z nich bowie1n el;scentrycy i w manie·
1«ch, powiedzmy, dyp7omnlyc::rrych.
Ot, oirólnie iriadomy jl'.<t fakt, ii r:qd St11nów Zjednocaonych - M614duje
011 t!go cl1łopa1ut :r; anegdoty,
który na :.lnść mnmil' poY.anowil .cobie wzy
odmrozić - „rri! uznaje" r:qdu Chiri L11dou•ych,
1'o, i;e nau:ei poniektóre
„pl or:;qdowe" dzienniki
anterykańsJcie oceniają POW)'Ż$1''i polityk~ Sil akt
.ukody w ,1to.mrrlm do„. U.S.A„ nie wpł,·irn rrl1 :rmicmf! stt.mow~ka mi&u;
1'111mrurn i je;o Jdihi. .,Zdecydowali", :ie będ~ nadal ig1iorowali - jtJ.lk po.

Obez.erny lokal świetlicy ZMP nych) poruszając sprawy żywotn~ czynników, Złożyło się na to nie- tego, że dyscyplina partyjna jest
w Zakladoch im. Barlickiego nie- dla wszystkich zebrdnych tu to- dv&tateczne uprzednie przepraco- słabą stroną towarzyszek, członkin
mal 'i:e 1zczelnie zapełniony. Na- warzyszy. Jest mowa { o wspól- wanie i poqłębienie
uchwal III koła partyjneg„ - należało datę
strój napiętej nwai.ri członko zawoclnictwie pracy
i o sytuacji Plenum i Biura Organizacyjnego zebrania ustalić na dzień, który

wie ci.wartej oddziałowej organL
zacji parLyjnej słuchają sprawo•.
dania sekretarza organizacji pnrtyjnej, to\V. Bor/osika.
Sprawozdanie opracowane zosta
!o gruntowni0 1 nie brak w nim
również
akcentów krytycznych,
które pl'Zyknwają naszą uwagę,
podkreślają bowiem istotne niedociągnięcia w pracy koła.
- Są .towarzy&ze mówi w
!iwym sprawozdaniu tilw. Bartosik
- którzy stale lekceważą sobi€'
0bowiazek uczestniczenia w zebra
niach partyjnych - i tu odczytuje długą listę nazwisk towarzyszek, pozostających w wyraźnej
niezgodzie z dyscypliną partyjną,
będącej przecieź podstawowym obowiązkiem partyjniaka. Frekwencja na zebraniach nie przekn
cza 78 proc. Zaniedb;-.no akcję szko
len;a partyjnego. Tylko 1O osób
brało qdział w kursach szkolenioKych ró~nego typu. To są n'edocią.gnięcia, które winny być jak naj
r) chlej naprawione.
Przewodniczący zebrania,
tow.
Derebem/a otwierając dyskusję
nad spra w\>zdaniem, podkreśla ko
nieczność zajęcia w dyskusji kr")'
lyc:rncj i sFlmokrytycrnej postawy
wobec sprawozdania, przypominając pokrótce wytyczne Trzeciego
Plenum KC. Mówi jasno, prosto
- 1111.pew no dla wszy~tkich zrozu

miale.
fim,, to i"'clnak dvskusja toczy
•ię opnrnie. Głos zabiera 6 mówców

,„••••

(n~ rię<':dz'e<>ięciu
<!> . . . . . . . . . . .

paru obec-

„...............................

Awans społeczny
robotnika
D'-rektnrem nRczelnym w PZPB w
został rohotnik tych zakl~dó'"· fQW. Stefan Kamińsk,!, Jes;
nn Fynem tk1tr7.a p;ihianickiPgQ. , Z,a
•we kwir,owe przekonania był prze·
rĄbianicach

ś\adow.any w Polscę, pi;zędwneśnio11 f"i. Po 111kończeniu wojny pracuje

1t.ko prz„wlekac1., w pabianicki•h
PZPfl. D:dęki zdolnokiom organizar•· jnvm 1vvsłany zostaje na kurs admini,str11cyjny do Technicum w Bytomiu, które ukończył jako jeden :i:
celujĘcych uczniów.

czrio.~ć

międzynarodowej· i
o naszym T<C dotyczących akcji wyborczej. by nie wprowadzał rozbieżności
wkładzie do walki 0 pokój. Poru
Pozp lyrn zebranie wyznaezone między partyjnym obowiąZkiem,
szono sprawę funduszu zapomogo zostało na sobotnie popołudnie i a ich zajęciami gosp0dyl'L Automa

wcqo oraz czytelnictwa prasy par
tvjnej.
wysunięt0
zagadnienie
czujności. Tematyka 9inie jednak
w deklaratywnych lub sprawo-

zdawczych "'YPO'viedziach. O

'vłd

snej pracy organizacji partyjnej
zbyt mało się mówl, nie słyszymy
samokrytycznych
wypowiedzi,
brak głębszej oceny dokonanych
prac, ani słowa nie powiedziano
0 tak ważnej pracy - agitatorów
partyjnych. o działalności organizacji masowvch, zwłaszcza Ligi
Kobiet i ZMP.
Czas płynie, 6 dyskutujących
towarzyszy po 2 i 3 razy zapisuje
się do głosu.
Mimo,
salka
jest prawie pełna, nikt więcej do
qłosu się nie zapisuje.
Winą, że dyskusja
(częściowo
polemiczna) nie naświetliła qrnntownie pewnych spraw i zaqadnień, obarczyć należv nicktl>re nie
cierpliwiące się towarzyszki.
Toteż moment składania życiory
sów przez licznie v,ryeuniętych
kandydatów do przyszłych wladz
partyjnych,
moment, który na
wszystkich
zebraniach
wyborczych wywołuje wielkie zainteresowanie, nie wzbudził tu wi~kszc
gc1 wrażenia wśród obecnych.
Pyt1mia, zmierzające
do
naświetlenia
lub uzupełnienia faklów z życia kanciydatów, padały
zza stołu prezydialneqo. Stawiali
je - przewodniczący zebrania oraz przedstawiciel Dzielnicy.
Natomiast dla pięćdziesiP,riu kil
ku zebranych towarzyszy wszystko w życiorysach byl0 pr~stc jasne, zrozumiałe, nie wymagają.

/e

I

rozpoczęte o godzinie 14. Znając
stosunkowo wysoki procent absencji na zebraniach orqanlzacji
partyjnej, zdając sobie sprawę z

tyzm kalendarzowy narzuci! dzlei'i
sobotni. Jak doświadczenie wykazało, tennin ten okazał s ę niefortunny.
I. K.
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Wzmacnia się sojusź robotniczo-chłopski

reiada.i<J -

Robotnicy z miast woj. łódzkiego nawiązali
łączność z 2.240 wsiami
Okrf'.gowa Racla Związków Zawo-, starczaniu szkołom wiejskim sprzętu
rlowych w Łodzi ustaliła ostatnio wy oraz pomocy szkolnych. Również z
ni ki dotychczasowej działalności ekip inicjatyy;y robotników "."ysłane by~y
robotniczych na wsi oraz całego ru- ~a w1es sp~cialne , ekipy le~an~:e
- .
.
•
J, ambulatona,
ktore odw1edz1ły
~h~ łączno~c1 miasta ze wsią. Dane te 200 gromad, pozbawionych calkowisw1adczą'. ze 112 ekipy fabryczne, w cie poI11ocy lekarskiej. Spośród ekip
skład ktorych wchodziło 4.000 robol- łączności szczególnie wyróżniły się
ników, nawiąw.lo łączność w ubie- Państwowe Zakłady Maszyn
im.
glym roku z 2.240 wsiami naszego Strzelczyka, PZPW Nr 2 w Łodzt,
województwa. Robctnicy, po1a doko- Pal'lslwowa Fabryka Mebli Gi~tych
nywanicm remontów maszyn rolni- w Radomsku oraz hutnicy z Piotrkotzvch, pomagali chłopom mało- i śre- wa. Dzic;ki tym poczynaniom zaciedniorolnvm w urządzanm świetlic, śn:ła ;:ię wic:ź między robotnikami i
hibliotek, organizowaniu zespołów ar lhłopami w naszym województ·wie i
tvstycznych i s'1mokształceniowych, umosnił się sojusz robotniczo-chłop
jak również współpracowali przy d11- ski.

„rdad=e

pekińskie"

b~tnl

i -

1'rllco, że tu znom1ż, moi clrod:r:,-, 11rodznny ek~cf!'lltryzm amerylunUlń Id•
triumfował i w zachowaniu }1(mów .1 Departamentu Stwu i w ~howan.iu pa.
na prezydenta U.S.A.. „Gznać r:;ąd1i Chin Ludowych nie urM}emy, ale
kor1sulaty am1Jryka11s1tie rui tym terenie będziemy trzymali".
Niech J.ladq nadal nóiki na chfrlsl.-i stól ludowy, niecli &tr::ykaifl .ilinq M „władza
pekirlskie". Nic móttiąc ju:i o innych ,,czynnościach" dyplonuityc:mych, 1rt6ra
tvył.aż11 na jaw z 01:.azji różnych procesów.„ upiegowsl.-ich.
Nie$tt"ly, rząd Chin Ludowych nijakiego zrozumienia dla t.akiego ek-1emt1 y:omu nie okazał. „!\'ie 11zrrnjecir. u·ład:y, którq sprawujemy nad 450 milion11mi 11')'zwolonegf> narodu chińskiego - to pocót wam „plncówki dyplo11ui·
tyczne"? Adieu z kon.mlcitJlmi U.S.A.. w lltkim razie! l\'iPporrzebnie tylko
szere1 pięknych lólcali w c/1iń.1hich miasl11ch :r:au:alajq !
A tPrru: % tego p011•odu w L'.S.A. całe piekło. „Rząd peld1faki - rycą
-- :rfltr=n.<nqł pr:rd nmni „11t1rnrte drzwi w Chinach". Ano, racja: :ntrzll.Mlq;/.
l co gor$za: :iadnf'go upit>g0tvskitgo nosa nie da sobie przt>:i nie t1•etknął.
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Dokładna sprawozdawczość ~„~..~.~l.T..!.9. wykonania planów
.
Zesz:yty
.

sprawozdawcze 1na!strów,

f'7.łowiek,

in:i.sz:vna l 11m•owiec oto 3 podstawowe w~półczynniki
wykonania planów produkcyjnych.
Tm lepil'-j są one re fl:Obą powiązane,
im ściślej u~lalona je5t wzajemna
7.ależność między nimi i bardziej celowo wykorzystane w~zelkie możli
wości tych elementów, tym łatwiej
J(!St realizować i;:ospodarkę planową.
Goi;podarka nasza opiera się na
planowaniu. Pia.n go~podarczy obej
muje. po~zczególne przemysły, zakła
dy, V.·~zclkie działy, grupy" robotników. Niestety jednak nie dotarł
je~zcże clo lrnżrkl maszyny.
Jeżeli·
chcemy, aby każdy robotnik znał
swój 'plan i był za mego odpowiedzialny, jeżeli dążymy do tego, aby
wszyscy: tkaczka, prządka, v.•-ykoń
czalnik, brakarz, po zakończeniu
dni<l pracy zdawali ~oble dokładnie
sprawę, w jakim stopniu wykonali
swój plan, musimy dążyć przede
wszyi;tkim do tego, aby ten plan zo

w

salow,·cłt

i kierowników

PZPB im. STALINA

stal szczegółowo opracnwany nit!'
Do nielicznych zakładów, w kt6tylko dla każdej sali i o::irtii, lecz rych pod tym wzgledem naFtąpily
również dla każdej tn::\S'lyny profluk ostatnio pewne Z!"'liany na
lepsze
cy,jnej.
należą
PZPB Im. Stalina.
Już
w roku u})ic;łym na podRtawie taDotychcza~ w wlęk~zości
ze.kła
blic, rozwieszonych po salach prodów robotnik rozeznaje· si~ tylko,
czy wykonał swą bazę produkcyjną, dukcyjnych, można było dokładnie
ustalić procent
wykonania planu
CE' bliższych wyjaśnień.
służącą 7a podstRwę do wyliczema
przez
robotników.
Wymienione wyżej cechy zebra
ceny jednostkowej za d11ny artykuł. Tablice pcszczególnych
gra[iczne
przedstnwiały coPlan zaś pozostaje przewaźnie dla
nia w zupełności potwierdziły terobotników „wielką nie,viadomą". dzięrn:1e po;tępy robątników, dając
zę sprawozdania o niedostatku
Krótko mówiąć, w naszych zakła jednocześnie 'obraz wy_konania pla~z kolenia· ·b udzącego i rozwija ją
nu mie;ięcznego. Każda maszyn.:t
dach przemysłowych zarówno placcqo d ·.scyplihę partyjną.
nowanie, Jak i i>prawozdawczośC o- ma okre.~loną ilość wątków lub kiNa marqii'te'sie zebrania wyboriogramów przędzy, przewidzianych
raz kontrola wykonania planu pozo
do dziennej przeróbki. Gorzej było
czego 4-oddziałowej orqanizacji
stawiają dotychczas dużo do ż~cze
partyjnej należy podkreślić, 7.e na
nia. Usunięcie tych braków będzie natomiast z uchwyceniem wskaźni
taki, a nie inny jego przebieq
w roku bieżącym jednym z czoło ków jakości produkcji. Nie brano
wych zadań centralnych zarządów takie pod uwagę systemu obsługi
wpłyn11ł
szereg ubocznych, nie
krosien oraz asortymentu towarów.
i
związków zawodowych,
mniej jednak bardzo istotnych
W bieżącym roku kierownictwo
zakładów przystąpiło do wyczerpl.lją
cego opracowania sprawozdawczoś
ci, która by dawała obraz codziennej
ilościowej i
jakościowej produkcji
ka:i:dego robotnika. Próby rozpoczę
to w tkalni. Są to jeszcze próby, w
każdym razie warto się nad nimi za
stanowić i rozpatrzyć system, proponowany przez PZPB im. Stalina.
właściwej
Sprawozdawczość ujęto tuta.i
w
Tylko bowiem w ten sposób orgaWe ~szystkich .oddział~ch naszych naj~.nie~s~ym stopniu .nie wyczerpali książkach poszczególnych majstrów,
nizacja partyjna bęrlzie mogła poznać zakładow PZPB im. Stalina wre go- mozlnvC1sc1 oszczędzania. U podstaw salowych I kierowników.
kandydata, podnieść, jego poziom i rąc,.;kowa praca, kt6rej przyświeca marnotra\vstwa czasu oraz pieniędzy
K:siążka
sprawozdawcza majstra
podejmować słuszną decyzję o przy- hasło: l~piej, ta!1iej, oszczędni.ej. We I leży tu zła org.a_nizacja pracy.
zawiera następujące pozycje: Nr.
jęciu go w szereqi Partii.
:v:szy~tk1ch od.dz1~łach, lecz, rn~st~ty,
W przędzalni naszej bywa. po- krosrra, szerokość, system obsługi
M. Kordos
„ .iec!ynie z ~YJątktem p_rzędzali:i 1 sr~- wszednim zjawiskiem, że maszyny przez tkacza, oraz artykui:. Te pczykorespondent fabryczny "Głosn dmoprzędneJ. Tu bowiem am ma.1.
.
.
. cje pozwalają dc,ldadnie zorientoz PZPB im. Stalina
I strowie, ani obcia."'"".acze i prz„dki
w obrączkowe nieraz stoJll bezczynnie
''
po 20 rnmut, gdyż obciągatze nie mo wać się, na jakim krosnie produku-

i . . . . ._N_a_s_i_k_o_r_e_s_P__o_n_d_e_n_c_i_f_a_b_r_y._c_z_n_i_P_is_z_ą_:_·_l•
znaczenie
organizacji pracy
I

Donio~łe

Musi1ny szkolić i aktywizować
kandydatów do Partii
" l'unkt Statutu naszej Partii mówi
.

p

·

·

łon

A

I

-I

miPdzv .!nnymt: ". rzyięcie na ~z
ka Par!Ji następuie_ po przebycm okresu kandydowama: okres kandyrlowania jest konieczny w celu wdro
· ·
b
:ienia kandydata d o wypełmama o o
.
p
„
d
wiązkow członka
artn, spraw zemci
prze-z organizację partyjną jego obli· mora lnego oraz za
c111 po l Hyi;:1nego 1
pnznania kandydata z linią polityczną i Statutem Partii".
.,w t"' są zupeł111' c ja•ne.
Kandysło'rn
~
dat w ciągu roku kandydowania P')winiPn pracować partyjnie, powinien
brać udział w szk.oleniu I stopnia. Po
winien da ć się po:znać, aby towarzysze przy rczpatrywaniu jego wniosku
c• prryrnanie mu legitymacji PZPR0\\'skiej byli pewni, że przyjmują w
rnc~Pt Partii
świadomego
członka
"it>~tety, praktyk.a wykazała, że w
wielll wypadkach nakazy Statutu nie
!il wypełniane priez organizaC]e oddziałowe, że w okre~ie kandydackim
przvnależno~ć kandydata do Partii oqranirza ~iE: do opłaty składek, pre-,
irnrneraty prasy partyjnej i czasami
ii i.ezbyt nawet regularnego uczęszc?a
r.ia na zebrania. Co o takim kandydacie wie jego 019anizacja, w jaki
spc.~ób orqani1acja może decydo.wac
o ~króceniu okresu kandydack1eqo
lub o wvc!aniu mn członkowskiej leoit' m11ci'1 partyjnej?
- Teqo rodzaju sytuacja, istniejąca i
w na~zvm zakładzie pracy, powinna
u!Pc całkowitej 1miclnie. Jeśli mamy
i;neczywistnia.': uc hwaly III Plenum
KC, jeśli mamy wzmóc czujność na
nąszym t<"renie, winniśmy dokładnie
znać swe kadry f'7lonkowskie. Obn·
wiązkiem grupowych jest więc aktywizo~vaniC'
kandydatów, obarczani<>
ich rc>alnvmi zadaniami partvjnymi
orr>z k0ntrolowanie wykonani<\ tych
zarl,1ń. \V zwi::i1ku 7 mającą sic: J07.pnrzać nH·hawem rr15rutacją cln naJ1r;-pneC'n k11r~11 ~71.;nlrnia parh·;nN1ri,
„trńJk i " P.knlenwwe
pnw-innv p0łw;enć więrE1j, niż rlót::\d, uwrig1 tn·
warzyszom odhywajacvm okres kan..ivdacki w Partii,

I

clajność

na krosno - godzin~ teo~
i faktyczną.
Zeszyty W5zystkich majstrów, pra
cujących .!).a jednej sali, ałużą
dla
obliczenia osiągnięć dziennych salo
wego. Na podstawie planów, "'Ykonanych przez salowych, opraco\•.ruJe
się sprawozdanie kierowników. 8r·
stem ten pozwala dokładnie uchwy
cić ilość i jakość produkcji każdej
maszyny i kP.idego robotnika, z
uwzględnieniem rodzAju maszyny o
raz asoitymentu towaru, Oczywiś
cie, m07.na ~e jeszcze ulepszyć
ten sposób prowadzenia ~ra'l•»oz
dawczości. Warto, teby ustanowiły
~tę nad tym kierownictwa
innych
tyczną

zakładów przemysłowy~h.

Zagadnienie prowadzenia dokład
nego planowania i aprawozdawczoi
ci staje się bardzo wazne w oblir.iu
Plan!.! 6-letniego, który rozpoczęliś
my od nowego roku. Aby go w peł
111 wykonać, aby uniknąć zdarzają
cych się dotychczas niEraz „załamań
planów" trzeba podnieść osobistą
odpowiedzialność · każdego pracowni
ka, trzeba go uczynić świadomym
wyników jego codziennej prac~··
H. Sam.

I

pzne
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Rud z·1e pa b·1an 1•ck 1•ei·

Uzyskały

IlOWe przedszkole

W tych dniach załoga naszylh Iakładów przeżywała radosny dzie.11.
14 stycznia otrzymaliśmy nowy, pięk
ny, położony w pa~ku budynek, przeznaczony na przedszkole dla dzied
•
• 1 upracowni'k ow.
Po oficjalnej częsc
roczystości, na kto1ą przybyli przed~ lawicicle Partii, ORZZ, goście zwiecl.zili nowv budynek. D7 ieci zastali·
śmy w jadalni przy spożywaniu obia._, ra d osny gwdr
r!u.
sa 1G wvpcłman.
9romadki maleństwa. Dyżurna, 6-letr ia Krysia Michalska, ml'ijała się kodzi~ci
do doI o stoło'w, zach„cai·a.c
'-<
~
Jijorania porcji.
Ze wzruszeniem

przyglądaliśmy się

I po"'Wstalym

przedszkol u.
Przedszkole jest prawdziwym
dobrorlziejstwem dla dzieci i rodt!ców - oświadczyła ob. Alicja Balccrska. Podczas pracy jestem spokoj· moim
·
d z1ec1om
· ·
· dz1e1e
· · s;~
·
na, ze
nie
krzywda.
- A ja w11m powiem - oświadcza
ob. Marcela Michajłyszen, że nie wy
0brażaT11 sobie zupełnie wy.chowania
clzicck·a b GZ pomocy prze d sz k o Ja.
Tych wypowiedzi mo7.na byłoby
przytoczyć zn<>.cmie więcej. Swiadczą one nai'wvmowniei·
o tym, że pro
l
cujące 1>poleczerutwo polskie w pełszczebincącvm r:i ro;r.umie I docenia troskę Rządu o
wesela -maleń- nasze najmłodsze pokolenie.

relnym zdrowia i
$lwom.
Gdy po skol1czonych zajęciach ro<lzice przybyli po ~we pociechy, wymieniali mi<;dzy sobą uwagi o nowo-

usprawnienie

Odzieżowcy
zwvciężajci we
współzawodnictwie

gą nadążyć w obciąganiu 5 obręcznia je się jaki asortyment towarów. Na

ków równocześnie. Oczywiście, że
jest to ich wina, gd~·ż należy sobie
w ten sposób zorganizować prac,, ab y me
· S1dl'arzac
..._
, nagl ych zat orow
,
1·
kolejno naciągać maszynę jedną po
drugiej. Wówczas nigdy nie może
d
r. arzyć się, aby 5 obręczniaków r6w· · cze k·a ł o na ob c1ą.game.
·
· S am
noczesn1e
jako obciągacz wiem, że jest to zu.
.
,.
pe1me
możliwe. .Vraz ze swymi pomagaczkami w ten sposób zorganizowa l em so bie pracę, że nie mam zatoró,v, maszyny nie stają. Dzięki temu

stępnie pozycje zawierają ilość. wąt
ków i metrów, planowanych na każ
de krosno na jedną godzinę, 5 godzin i 8 godzin pracy. Dalej na~t~puje sprawozdanie z wykonania tego planu, a" więc wykonanie w wąt!rnch l metrach :i: uwzgl~dnieniem
extry, primy, secundy
braków.
W dalszym ciągu wyszczególnione
~ą wszystkie postoje ma!:zyu, z podziałem na postoje techniczne, organ;zacyjne
i energetyczne. Dal"
sza ruhryka uwz glf;dnia
wykonanie planu w procentach, oraz ~ry

31 grudnia ubiegłego roku zakofl·
cryl się pierwszy etap wspólzawodnicl•"a
" pracy między załoga.ml zakła·
dów odzleiowych w Lodzi i Pozna·
niu, Pierwsze miejzce zdobyli odzieżowcy łódzcy. Do zwycięstwa przy·
czynił si"" rozwój współzawodnic:twa
w tych zakładach, osiągnięcia ratjl'I
nalizacji oraz podniesienie poziomu
higieny i bezpieczeństwa pracy.
Z dnien1 1 stycznia ro..,....ocz~I
..,..
„ ~t·"
n.owy etap we Wi!<pólz11w1'>dnidwie
międzyzakładowym.

podniosła się moja. produkcja. Pod•••••••••••••"••11••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••,•••••._.•••••••••tt•••1•111"1aw'IS!'i•au1a
czas gdy inni obciągacze wyrabiają
przeciętnie 4,5 pasma l!i jednej maMiędzynarodowa
szyny dziennie, ja, unikając posto-

Leon Boguś
jów przy obciąganiu, osiągam 5,5
korespondent z PZPB pasma. Dzięki temu zmniejszam
w Rudzie Pabianickiej koszt produkcji, a zarobki moje ulegają wydatnemu zwiększeniu.
Drugim, poważnym niedociągnię
ciem w na11zej pracy, wynikającym z
w walce o jakość przędzy osnowowej
braku należytego dozoru ze strony
W PZPB Nr 6 w tkalni pracowni- kie zgrubienia. Wyłapywacz taki zo- majstrów, jt>~t to, :i:e prządki zamiast
ce i maj~tl'owie or! dłuższeg-o już cza- stał z11stoso'l\"any i doskonale zdał starannie oclknrzać rna~zyny specjalsu narzekali na zlą prz<)dzę osnowo- egzamin użyteczności. Dzięki niem l nymi iciereczkami, odkurzają je tak
wą, otrzym)·wa ną. z przęrlz8 lni. Sła w~tek nie może przernz!rlwać ~ię i
ba jakość tej przędzy sprawiała licz- tworzyć stale dotychcr.as wy!!tępują zwanymi wachl<lrr.ami. Na 5kutek tego kurz dostaje się do przędzy, pone zgrubienia, które z kolei wplywa- ce zgrubienia.
IY n;i, obniżenie jakofici tkanin nawet Obecnie nasze war!lztaty mecha- wodując pęczki i obniżając gatunek
"Cktmd i braków. Sprawa stawała niczne przystąpiły do wykon~·wania naszej produkcji.
<.i<; do tego stopnia poważną, że trze- tych wyłapywaczy dla wszystkich
Tc drobne na pozór usterki powoba hylo niczwlorznie przystąpić do ma~zyn przęd zalnic zych, co
przez dują w:elkie straty w produkcji. Odporlniemmie jako~ci przędzy osnowo- powie1Jz;alni z;i, produk<'ję majstroratowania Ftuacji.
I hita.i przyszli nam z pomocą rn- wej wydatnie poprawi jako~ć ~oto wie oraz \\"S7.:o;llry p:ntyjniac:: winni
r.ionaliY.~ torzy. Oh. Sr.arlkowski cllu - ~cgn towarn, dając primę. i eki1trę.
energicznie pny~tąpić do ich U$unię
F. Donder
cia,
~o .1u z z1.stanawial się nad t;J. bnWładysław .J óź"·ia k
h\łf'Zką: tkalni, aż \Heszcie 1":\'Stąpił
kore!lpondent fabryemy „Głosu"
korespondent fabryczn7
z goto1vym projektem dodatkowegn
.s FZPB Nr 6
v.-Yłat>YWacza. J..-tór:v usuwałby wszyst
• PZPB im. J, Stalina

Pożyteczne

B

'

tJl:'1
t ra I
....,en

UJ

Konferencj' a

z • I'-OWWCh
wiąz

'7

sprawie Funduszu Wczaso' w
•

1 7 bm. rozpoczęta si~ w Zako- j Polski.
1
panem międzynarodowa konfe- I W dniu 18 stycznia spodzlewany
rencja przedstawicieli Centralnych jest przyjazd delegacji rumuń 
R ad Związków Zawodowych w skiej.
sprawie Funduszu Wczasów PraCelem konferencji jest wym.i.a·
cown~czyi::h. Jest to druga tego n:ł dotychczasowych doświadczeń
rodzaju konferencja międzynar<>- na odcinku wczae6w praCO'\vnidowa. Pierwsza odbyła się w roku czych, omówienie zagadnień wy19 '19 w Pradze czeskiej.
m!any wczasowiczów pomiędzy pó
W konferencji zakopiańskiej u - szczególnymi krajami, biorący;N.
dział biora przedstawidele: Iluł- udział w konferencji oraz zakreś
garii, Czechosłowacji, W<;gier oraz lenie planów na rok 1950.

Zasłużony

awans

I

społeczny

Znan:\ przodownica pracy pom;:r1\ I 1vimra pociągów. Bożena Rz~po
DOKP, kasjerka baga.zowni w wicz, odmaczona orderem „Sz.tanGorzowie - Bożen:.. Rzet>ov.1cz, zo dar Pracy", 11 nz:, zdobyia t;ytuł
stała awansowana na stanowisko re pr~owniey pracy_,
~kiej

>

Wielkie !.~Y..~~-~!!!.~ hutnikó

W hołdzie pamięci Lenina

DWa miliardy :złotych przysporzyły państwu
zal gi Zjednoczenia Ha.lduckiego

W połowie listopada r. ub. zało-1 kQ finansową, magazynową itd? stały pehtym zwycięstwem. Hutni
ga Hajduckich Zakładów HutniInaczej zareagowała klasa ro- cy hajdnccy zwolnili do dnia 31
czych wezwała robobników innych botnicza. Posypały się zobowiąza grudnia r. ub., zamiast zndeklaro·
dziedzin przemysłu do podjęcia n)a załóg licznych fabryk, podej- wanej sumy jednego miliarda, po·
wsp6łzawodnictwa w walce o prz;v mujących hasło rzucone przez hut nad 2 miliardy xłotych. Na sumę tę
spieszenie obiegu środków obroto- ników. Klasa robotnicza zrozumia złożyły si.ę zapasy materiałów
wych. Apel wskazywał, że na tej ła. że inicjat~·wa załogi hajduckiej technicznych przekazane innym
drodze - poprzez odmrożenie ka- wskazu.ie na nowe rezerwy i nowe zakładom na cele bieżącej produk
pitałÓ\V "~;ęzionych w n<!dmier- możliwości. ie stanowi ona zapo- cji, upłynnione zapasy materiałów
nych zapasach surowców, l:kwida- czątkow:mie formy współzawodni· gotowych, sprzedane lub przekazu
cjE: bezczynnie zalegających w ma ctwa, która jeszcze silniej p-0bu· ne na złom zapasy zbędnych towa
gazynach wyrobów gotow·1ch, po- d:T.i inicjatywę ludzi pracy i w wy r6w, środki piemęzne uzyskane
przez skrócenie czasu niezbędnego niku swym da paiistwu ludo\vemu przez przyśpieszenie inkasa na·
dla prz.ebycia przez surowiec dr,:i- dodatkowe miliardy na rozbudowę

gi aż do momentu, gdy jako go- naszej gospodnrki.
towy produkt dostaje się '>n do
Podchwytując i rozwijając inlrąk konsumenta, przez skrócenie cjatywę hutników hajduckich, Ratermlnów czynności finans:i1vych da :M:in;strów, po wysłuchaniu spra
- osiągnąć nioina ogromne osz- wozdania Mln;stra Skarbu o fiezędności.
nansowych wynikach wykonania
Hutnlcy nie ograniczyli s 1 ~ do za<;Iań oszczędnościowych, weZ\Va·
rzucen.a hasła. Przyjęli oni zoho· la do stałego zwiększania szybkowiązanie zaoszcz~dzenin jednego ści obiegu środków obrotowych
miliarda złotych w czasie od 15 Il· „poprzez likwidację nadmiernyd1
stopada do 31 grudnia r. uh.
remanentów surowców i materia.
~ie brak był? ~ Polsce ludzi, łów, przez usprawnienie organiktorzy ze zdz1w1en1em, a nawet z
..
.
.
n:edowierzaniem przyjęli i niej a ty-· zacJt ~aopatrze:'1l~, rev. 1z3ę norm
wę hutników, wykraczającą dale-\ zapasow matcr1ałolv, przez skraeako poza znane dotychczas w Pol-) nie C;\·klu proclu.kcji i obrotu tosce formy współzawodnictwa. Jak· warowego oraz przedterminową
to? - mówili. sceptycy. Załogi fa- spłatę kredytów i zohowiązań".
bryczne mają reformować odlegle
Oglośzony wczoraj komunikat
od ich codziennej pracy działy gos wskazuje, że t"wórrza iniejalywa
podarki przemysłowej, gospodar· i wysiłek hutników uwieńczone zo·

leżności

itd.
Zwyciąstwo hutników jest t;ym
ważniejsze, że wypróbowali oni
skuteczność nowego oręia w wal·
ce o rozwój gospodarczy, w walic
o szybkie zbudowanie fundamen·

tów lepszej przyszłości jakin1 jet>t
współzawodnictwo w przy5pieszaohiegu środków obrotow:rch.
Przykład Znhłarlów Hajdu"ckich wi
nien teraz porwac za sobą tysi:ice zakładów i przedsięhiorstw. Z:.
daniem organizacji partyjnych i
zawodowyc11 jl'st w;vjnśnić hcłziom
pracy znaczenie i wagę inicja1ywy
hajduckiej i rozszerzyć ją na mo·
źlh•;ie na.iwkkszą lic:!bi: zakładów.
:Kalcży t(f nową formę .wspi1ha·
wodn!ctwa w realizo,var.iu ·. lebzne
go prawa oszczędzania roz~zcrzyć
na wszystkie dziedziny gospedaro·
Dnin 21 bm .. w rocznicę !Ómierci Lenina, zoąt~nie otwarte :\Iazeum
wania, tnebn uczyni!: z niej ca- LC'nina \I" Poroninie.
dT.icnną sprawę wszystkich pra·
Dnia H h;n. w gmnchu Szkoły Partyjnej przy KC PZPU w WarM:awie,
cującycb w Polsce.
ooz_Aubmrl. $ię zamk:iięty pokaz nowych eksi:nmatów, pr7.cznaczon:rch dla Mu·
I
K. W.
,
- Xi:., zdkciu: kilka ~kspon:i tów pn~znaczon:.«:h dla :'.fozcum.

niu

I
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SKARGI PKP

na 11iedbałych odbiorców przbsyl'ek wagónowycl1
W Łodzi. nie8tety, nie we w~1.~·;;tkich prz;edsiębior;;twach pod tyJYl
wzr-lędem jest dobrze i lwic.i ma powod~· do słusznych shar:;:- i utyskiwal1. :h:iadczy o tym clioci;\żby '<Uma
npłat, ,. nicsio11) eh 1>rzez ri1:i.ne łódzkie przed,:iębior„twn ,,. tułem tak
zwane11c ..osiowego„,
pobieraoe~o
przez kolej w wypaiłkaeh niedotrzy.
mania terminów załadunku i wyładnnk\l W przeciągu 11 miesi~ry ub.
roku y:yniosła ona około 42 milionów
7.łotych, zapłacona wyłącznie w klls-irh stacji tow1n·owych :r„6dź-Kaliska i Łódź-Fabryczna, Jeśli uwzirlędr.imy fakt, że również na pozostaJych łódzkich 5tr.cjach, kolejowych ł,ódź-Chojny, Łódź-Karolew i ŁódźWidzew odbywa się poważny ruch
wagonów, będziemy- mogli :'lobie w~'obrazić, jak poważne 1;:r.kody ponio>"la nasza goo,pooarka na rod o,.. a przez;

wowe Zakłady Pr;i:emysln Bawełnia·
nego im. Stnlina, choć ju7, w pewnym
stopnia usprawnily swa pracę w t~·m
zahesi1;. Ich niedoci~guięcia na tym
odcinku S:J. .ie~zczc o tyle nieno;o:umiale, że roz110rządzn.\ą one przeci'1i:
\dasną bi)(_· z nicą l.oleiov. ą. doprowa •
dion;i. w głąh terenu fabrycznego.
Znajdlljące . i;ię w U.kich samych warunkach PZPB Nr 2, ze względu na
wielko~ć swej produkcji, równi"'ż korz~·sta~ące w szerokim zah-resie z u~ług kolei, ~ywią7.ują się clobne :ie
swych ohowiązków w stosunku do
kolei. Ni.leży ~ię ~podziewać, że k.ierownic;;wo, organizacja partyjna i
._.,...,~~
~~~~..._,..~
~~~...._,..._,
..._..~
rada r.akladowa PZPB im. Stalina okażą się godne swej za5zezytnej nazParę miesięcy temu ;,Głos Robotniczy" wespół z Wydziałem Arty·
wy i również m1 tym odcinku jak naj
styczne-Progrnmowym Fil~u ~olskiego podjął inicj.atywę. organizo:;zybciej zlikwidują il!ltnif'jące braki.
wania si;iecjalnvch pokazow fllrnowych dla przaclowmkow sw1ala pratle td pod tym w1~Jędem ivywlii·
cy,· koresponden.tów: fabrycz~ych i redil~~t~rów ga1etl'lr:. ściennych:· Po. .zpją sJę. P~PJl Nr 4, ktq~e już w tym
ka:z;y te, połączone z d r~kusją na~ wyswwtlanyrr_i fll~em, maia :r.a
1
\ n'emożliwlenie pełnego wykon:y~ta- miesiącu za.płaciły t~·tułem pcsto,iocel uczyć potrzeć na diieło sztuki kmematograficzneJ, dobT'vać z
Prze:blawlciel zw. Literatów, ob. Kolej potrzebuje pomocy 1ih waii:onów kol~jowych. niepoh':>:eh- · we;to .13 ty!h LI, Spolr.czne Prz;ed.;ię
niego wartości ldeologlczn'il i artystyczne, drlkonywać głębszej anal\f t
kl
· ·t
t
ar uszews
r.wrocr uwagę na s aKole3· ze sWeJ· stron" ucz~. nile. w nic przełtz\.'mywanych na łód7.kich biorstwo Bu~wlane, Zjednop;enle
lizy l właściwej oceny.
· 10·w bi oqr aficz• tym zakresie wiele. \V 'miarę.-• możno- ~tacjacn przez opieszałe załad0'\1\"Y· Energetyczne, a także przedsiębiorianny d 0 bó r ma t ena
stwo transportowe „Spedytor".
Od 1 bm. pokazy te „rozrosły się"; I Tow. Żyłko - nawiązując do uro- nych. Mówca podkreśla, - że w kl- ści przyśpieszonp sz~·bko~ć pociągów wanie i wyładowywani~.
11 emat.ogrnfii zachodniej, zwlasz.cza •alka projel.\.cyjna P.rzy ul. Sienki~- czystości Roku Pu~zkinowsk:ego towarowych, usprawniono ich przeZmarnowane
I tu współzawodnictwo
wicza 33 orazała się zbyt szczupra cświadczył, iż film zbliża pcstać ge- amerykańskiej, o He zdobyłaby sic: bieg, zapewniono odbiorcom przesy• , ,
•
.i 1
dla naszych robotniczych dyskutan- nialnego poety rosyjskiego do szero- ona w ogóle na film dokumentarny lek wagonow)·ch odpowiednie warunśrodki obrotowe
przyniesc moze w e e
tów _ pokazy trzeba b\_•lo przenieść kich mas: ukazui·e go w świetle fak- tego rodzaju - na pewno chwyco110 k.1
·i· · ·
b'··1
ł d
kor:i;yści
by się ll'omentów anendotycznych,
• umoz iwia3ące sz~ " e za a owaAle jest jeszcze i inna strona medo normalnej sali kinowej. Okręqo- tów i nieznanych jeszcze wszystkim sensacyi·nych, ,,ci"el-awost"eic·· z z·yci·a me_ i w~· ładowanie. "\"\ yniki tych qfa. <lalu. Te dziesiątki milionów złotych
Jedną z przyczyn - obok nkdbalwa Dyrekci·a Rozpowszechniania Fil· dokumentów.
„
·
·
·
zakresie ·· ·
,
ran·
powazne
a nagi· ko1e1arze
rol\··
w okresie Jednc""O roku, to suma, o stwa admini~trncJ"i w t.-nt
'
mów - dcceniając doniosloś~ impreprywatnego poety, om1iaiąc caio· · · !'ą
·
d · k
·
d
"
je!ót f'akt, :r.P w wieln naszyl"lt zakła·
.
Tow. Lorbcrowu podkreśliła „nowa "szlalt
i·e„o
postępowei· dzi"alalnoścl mez 1 na tym o cm ·u maią po,„o Y kt1)r& zo'!tały niepotrzebnie, w spo·
zv - przeznaczyła na wspommane
„
I ł
dach przem.vsłow.vch nie ob1" o.to jes7.•
·
lorstwo f"I
1 mu. Fi 1m tego rodzaju o- "'-genialnei·" twórczości poetyckie]".
'o s m;zneJ· d urny.
~ób marnotrawnr uszc,.;nplone środ·
'
wyżej pokazy - lokal kina „Tęcz'l„, twiera zupełnie nowe perspektywy, 1
N"
,. . . d
.
k" b t
h
d . b" t
r:r.e współzawod-nidwem pracy TO•
1
w którym, począwszy od nowego ro- 1·eś11· choclz1· o popular 'zaci·ę waz·,*
*
iew~tµ,1w1e Je nym 7. war11n ;:o\V i o ro owe naszyc pue "'ę iors w. b&tników, r.itrudnionych '"" wydi:ia·
•
po\rndzenia tej akcji o tak wielkim Te dws rnornenty każą. się zastanoku, w każdą niedzle l ę, o go dz. 10 ra·
h
cl · ń
h.
ł"ch
transportowych. że tak jest,
· su:
· zamIrnH:
· 1e sean 5 e nyc za~a
isto\V~zvscv
. mówcv zabierai·"C" qlo~ :maczeniu dla całofoi naszej gospo- wić i wyciągnąć odpovdednie wpio!'óki
. d
.
k·tó·
no, o dl)"'\~vaią
· 1 k me przy
j" pomocy
""
1
·• 1
~\1'rn czą. rezultaty :r.ak1adow, w
ryczneJ co· umenlac 1. n' arlo i na1e- w d.YskusJ·i.
nawet
ci,
którz'.'
byli
rlarki,
jest
właściwa współ;ir:u:a od· nie tylko w sto•mnku do od1>owiedzial
j
d
dl
fihnowe ,a . zaproszone aw11ngar Y · t • I · l
t
k
uk" r·i
ryc:.h
ostatnio
zor„anizowan:i
wrn_
ółzy a< c omos Y gc. une· szt 1 i • 7.d.an:a, jż tZ\v. fabularny film ,,z biorc(1w
przesyłek
wa:rono" ~-eh. nych za ten !'tan rz~zy c:r.ynników
"
łódzkiego sw1ata pracy.
· popuIaryzowac· w.ro
~ ·d
.
,_awodnictwo rćrwnież
w wydziałach
.
d
.
t
ik"
moweJ
szero.;,·wą akcJ"ą" posi'ada przewag" n•d Wspól1n·nca ta polega przede wsz>.·~t administracyjnych, idl" i -n·obcc oritaPrmiewaz 7.a an1cm uczes n ow po k" h
~1
"
~
tran«:portu. W Pal\<11."owych Zakłn·
,,oźywia_1·ącym martwe przedminty"-- J.·im
na prze<1trzcganiu u-1taloaych niwcji J>artyjnych i Z\Yiązkowych, o;ich
. .
k ez 6 w j es t przenoszcn Ie w t eren (fa- ic mas.
Pr7.em~·sht \\ eln1anego ~r 1
·
k
ś
i
tl"
Przedstawklele
podchorążówki
Pol.filmem
dokumentarnym,
przyznawali
11rzez
n
Jadze
kolejowe
terminów
za·
powolanych
do
kontroli
w
lnściwego
b ryczny,
1wJąz owy.
w e icowy
ł.od:ii, n11 przykład, stworzenie takie•- · · uiawn
·
i onyc h w t o· Wycb. (pchor. pchor. Wleczer, Ml- wielkie wartości ,,Puszkinowi", obie· ładowania i wyładowania wagonó1r. 11,"0~podnrowania majątkiem spoieczitp. ) sposu„ezen,
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mal rówieśnikiem znanego Teatru <lowsld" oparta została na polskiej nc.i twórczości muzycznej, z.wiązanej ,.Teatr Wielki jei!t nie tylko radz.iec- uo;łu~ · prze'!-tano obecnie 1rni:zy<>łtać.
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tego, że został niedawno wyprodu· października ub. roku.
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·1• . str. 64).
transportowych, za~fanowiono się nad
:zeKówótkitp. 6 i
fil
j t 1k
i on ośrodkiem walki o twórczy rea- i :
i
W tT"WI no'I\....,.,., okTesie rozwoJ·u możliwościami U<tprnwnienia ich pr~
r o m w ąc,
m es ce aw c lizm.
i, :•
i
„~
,~.
cy i upowszechnienia. mchu ,.,-snółl
i:montowaną
obrazową książką
o
• , Teatru Vl'ielkiego na !ICenie jego uka,..,.
'
·
Teatr
Mały
był
od
zaczątków
swei
i
:
l
l
·
t
tk"
·
·
„
zawodnictwa ró\vl\ież '1"Śród jego praPuszkinle, przedstawiającą nam pe1. tn" .
, dk"
któ
•
• . za J' się u wory wszys ·1c11 na3wH~.;:- r.owniJ.-ó.w.
15
· k
· c a a go
iema osro ·iem, w - rym 1 •
sz'.'ch kompoz~.•torów radziec\:ich. W
Di\ syl wetk ę poe t y, Ja o wiesz z n
t
ł
t
d
t ::
Je~t t~ tym bardziej paląi:y nakar.
rodo'"cgo
gorącego patrioty, rewolu rosyJ"ski.
pows awa Wnowy,
poa Wielkim
ępowy rama
', :·.' : :.
.: : .''~ _. repertuarze bogato reprezent<>wam w dob.ie
"
'
Teatrze
narocoraz po,,-szec 11n.ieJ S:P:eJ walt.a
również klasycy ros'.'J SC"
. · i obc".
CYJ·nego p1"ewcv' wolności i szermie0
,
dZJ·1 a się
·
- scenie tego czołowego
" teatru
·'
rz:a Idei postępu, zbratania narodow
nowa, rea i·15 t yczna opera
iłJ
Na
mo- · ki z wi;z.elkic""o
" rodzaJ ll n'"rnotra~'"
•·
I. no-ivego, sprawiedliwego ladu.
rosyjska, rosyj~ka muzyka klasycz- j_
W
OS Wie
.~ ·.;· skiewskiego wystawiono szen~g wspa sl(~·m ! co1:aztpowsz:echniednjsz~g,o poFilm wywołał ożywioną dyskusję na, oparta na mQtywach ludowych.
1
nial;rch widowisk baletowych, jak gę nin1a sys emu Mzczę ose1owe·
~"Śród
licznie zgrom'1dzonych uczestZ Tcatre1n 'Yic1kim Z\'riązana je.st \,„~:.::~::~~~„~::~:::: :::::::~..::::::::::::.~::~„:.::::„~::::::.~~:::.:.:.::.~.::.::::.:.~ ~:::.~.:.::::.·~:.:~.:~.: di np.: ,.Czerwony mak" Glieru, „Pło- go.
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z,RR czołowego tea- wackiej pl. „Stalo'll a droga". ł'ii;i1
we" krajobrazy, oraz sceny :r. oper, grupy tej należrli m. in.: Mussorg- g-o dramatu muzycznego „Borys Go- w Operze Vi'arszawskiej.
.ru o~er.owego ""' ' ·
.
ten obl'a:rnje prace młodzieży !:łowac·
nsnntych n.a tle utworów puszl;inow- ski. Be>ro<lin, Rimski-Korsakow i B:i- dunow", niez·wykle wrogo potraktoWrai: z 1'-ybuchem Rewol11;:jl Paź,. :Tr.s1.en1;i. ub. rok~ na ~cenie Teatru kic.i pr:r.y budowie magistrali koleioskich („Borys Godunow'', „Eugenins:~ łakiriew.
'l'.'<tl1el1;'o przez krrtykę reakcyjną, f'ta dziernikowei Teatr Wielki 110 !!2 la- W1elkeg-o wystawiona zostala „Ifa;, "ej_ w południow.ej Slo,rncji, łączlir ~1
Oniegin„!. Ponadto, zdaniem tow. Ko
Walkr: o operę narodową zapocz~t- nowiło moment przełomowy w nrn- t<lrh chlubn~j i ciężkiej walki o ren- ka" :\~oniuni~i \V no\1'Cj i oryginalnej Banc;ką. Szczawnie~ :r. Duhrawą. W
busa, film z'1wicra bardzo dobrą ilu- kow11ł na FccniC' Tc"lh·u Wielkiego zycznej twórczości rosyjskiej. Z bie- li$t~·czną.. narodo·.·.-ą treść SJ>lllki ;;ce- onraw1e ~enirmC>i
l1racach tych wzięło udział około 50
Jtracj~~m~)'~,!13-. ·- •
~-olllpozyt.or A. Werstowski, którei:o a-iem ~MU w re11ertuarze Teatru nkznej rozpoczął nowe, bogate tr·
Stanisław Powołocki.
tysięcy mło<Uieży ~słowackiej, ~
Spraivny transport jest jednym z uisadniczych 11·arunków właśd
wego funkcjonowania cąler.o apn ratu :::o.-.podarc;i;cgo. Dobrze to zro·
zumieli llOlscy kolejarze, któr1yod chwili w)·zwolenia nie szczrdzili
"~·siłków, by jak najrychlej oclbmiow;iĆ nac,zp kolejnictwo.
\\"ysi!ld
ofiarnj·ch pracowników Pol~kich h rJIPi I'ai't~t\1 o"·yt·h uwieńczone zost11ly przedterminowym wykonaniem Pla1111 Trzyletnie_zo.
Po odbudowie zniszczeń wojC'nnycn
poważni} trosk? naszych władir: kolejowych w dziedzinie ruchu towni'owcgo stało się przyśpies.zeni<' ohic~u
wai::-onów, umożli"iające pt>lniej<:ze
idt wykorzy~tenie dla corar. -n·ifk·
~:>ych potrzeb transportu.
Zape\n1ia
tC'I nie tylko ~naczne o-szczę<lności s;imym kolejom, ale je'<t źródłem innsch poważnych korzy8ci dla całej
na!-l:i:ej go!!podarki narodo"·ej. Przede
filmu powinny być ba1dziej pog1ę- wszystkim daje zaś gwarancję., " Że olbione i szerokie. Zastanowić !eż by brzymie masy towarów, prr,y użyciu
się należało nad P.Wentualny1n wmon te11:0 samego taboru kolejowego, szyb
!owaniem do filmu dłuższego słowa cie.i dostanlł się do miejsca przeznaczenia.
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Zarząd-., Przem,-słu Mięsnego
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Ó

:m.)

Zapisy

11a

organizcwa11ia. za przykładem ra.ilzieckim, wz()rowych brygad sprzetlawrórr w sldep:l.ch handlu u~połecz:roC'znicy Wyzwoleni.a·Lodzi nione"'o w dniu wczorv isz.yin przr.Jutro - w dnłu ~or7:nic:v 1\'.'y:r.wo- brat r~alne k~'lt.ałts-. ,Ollhylo się
Komit('tu Z:dcładolerthl ŁO<lzi nu;ta!li otwarcie Cen· w:o;pólnE" l".C'hr::nie
\1 CJ;:'O W"pÓb:~. ll"odnid11 a Pr:icy pr7y
tn.llH'i Pcn•adnł Orhrony l\'.lal'ieT7yń
11ł:w:l i 7..drnma. Ddl!cka przy ul. :\In PSS. nrzed11tav.-icicli podkomi~ii, k.tó•·
projekt rczulammu
n.łmz.k! 5. Poradnia ta stanowić bc;- ra opracowała
·
d%1.e wodl"k czuwający nad punkta- clla hr.v.:ad rrzorowych "łprz„clawcow
mi np\l'kl 11ad matką I dzlt'ckiem w oraz przedstawicie'li ~kll'pów, ktÓre
(m.)
•m]eśc1e i "l\'ojewództwie.
.l.uż r.organizo,valy takie brygady.

otwarta w dniu

-- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

ft
Rel·estr--c1·a woEs""'owa
z terenu RKU
(;

M

Miasto Il
Lódź
Di:J tj. 18 ~tyC'ZJ1ia stawią si~ do
rejestracji mężczyźni z terenu RKU (K?misar!aty M. O. 1, 2, 3, 4, 5. 11,
ul. SwięŁódź - Miasto I (Komisariaty M. O. 12, 13, 14): rocznik 1909 tokrzyska 15 na literę W; roczn:.k
8, 7, 8, 9, 10, 15):
rt0cznik 1906 - ul. Ogrodows 34 1911 _ul. Armii Ludo\vej 28 na li:ns I.tere W; roczn:k 1909 - ul. Cie- tery T, U, W; i·ocznik 1905 - ul. Ln
0
1ie.l!ka 7-9 na litery Sz, T; rocznik
mos - ul. Skarbowa 28 na literę W; na lit!'ry U, W; rocznik 1912 - . ul.
rocznik 1905 - ul. Wókzań:ka 251
Piotrko,in;ka l04a ~IH p.) na litena litery Sz, T, U.
rę W.
Jutro tj. 19 l't)·cz.nia $faw:ą się do
rejestracji mężczyźni z terenu RUK

przystopują

•

ŁÓdź - Miasto I '.Komisariaty M o.

6. 7, 8, 9. 10, 15):
Rocznik 1906 - ul. Ogrodowa 34
n.a litery W, z. ż; roczn.:.k 1909 ul. Ciesiel;ka 7-9 na litery U, W;
rocznik 1903 - ul. Skarbowa 28 na
litery W. Z. Z; rocznik 1905 - ul.
Wólczańska 251 na lit~rę W.
z terenu RKU Łódź - Miasto U
(Komisariaty M. O. 1. 2, 3. 4, 5, 11,
12, 13. 14); roczn;k 1909 - nl. Swięlo!uzvsk::i Jj na lite ry \V, Z; rooinik
1911 :.._ ul. An11ii Ludowej 28 na 1:terę W; rocznik 1905 - ul. LokatorE!'a 10 na litery Z. Ż; rocznik 1906
- ul. Piotrko\v;:ka 104.a (II p.) na Hul. Piotrterę W; rocznik 1912 kowska l04a (III p .) na litery Z, Z.

"'" 1·1:1 I 11Tl!'l'l"rlM'l"ffTn:rrt:tTI1'1'RMl'f'IWI 1<11'1"'1 (;I I I l•H'll'l'J. ~·,-r l'ICl'J •1.:1·1. n I n 11

PZPB w Pabianicach nowy ro!l..>t
młody.

trik

lil<t mu

się

w

rękach.

A prze~i~ż

wiedziano już, że codziennie wstaje on o godzinie 5 rano, że idz[e
kilka kilometrów do pociągu, a
pótno " 'ieczorem wraca dopiero
na wieś, do Krzuc11.

rn

,„

d\nI dniach towarzysze pr.ł-

wiedzieli już o nim "-iele. '"
;;łowie nit! chciało im się pom!('kić to wszystko. o czym opo,.,,"iad~ł Adamczyk. O takim wyzysku
czlowieka przez; c.złov.ieka w ndszych czasach, jeszcze nie słyszeli.

Stt.1clii1111 Przygoto,vawcze
ucz.-ln iP

<lin

u~yskania

wyższych

Warunki nauki na Studium Przygotowawczym i kut"Sach selekcyjnych
przyięcm:. po~lrndzen 1 ~ są. ba.rdzo dobrt'. Po;it.arano się o to,
;-~hot11 1rze albo chłop3k1e, wiek ~d 18 aby słuchacze mieli bezpłDtną naukę,
r:r> 27 J;it., wia•lcmo~ci w za.kresie 6~ bursę, wyżywienie i
stypendium,
\'f'k ··
~
·"·n: '-;ic;11
";ir~Hlo

•
•
za\\'O'.!O"-"J'Ch

.,..

!klascwPj
z; l

~~et:r~::;J~~~dz;~faz. !:~~n~a~~!d::~

PSS

I

1------------------------- -----

•••••••u•H•H••ouu•uo•••-++

ilIZdr~1· ca skazany na

8

R~~~l~~l~s~;~

l'l'Zorcnrych. brrf:'ad
n.
U
•przedawcow w PowszechneJ pogłęJan Gretzln;;er, występując pod
referenta pl~nowania ł "łtatystrki, bia i rozsze?-'ia i~tniejąey już ruch
Edwa.l'da
współzawodmctwa :!?racy: 'WZOr?we fałszyv.·rm nazwiskiem
kier. referatu odzieżowego (prod.) bry2'a~Y. sprzedawc?w s~n~ • się z i Kallm:nvskiego, ukrył si~ w War:
1
~ "'łasmvym, szaw'ie. Upł~"11<;ło . bez mała 5 _lat. i
kier. referatu admini~tracyjncgo, pewn~~c1ą. zespołam
i;ocjabstyc~nrm sto.~u~ku d~ pracy. 1I Gretzingcr vE:l Kalmowsk: sądził, ze
szofera·mechanika.
„ Piotr. Te~o bowiem oczeimJtJ, 0.d m;h ~c- I może już ,!;•pokojnie spać, gdyż jego
b 1:l5 •
o
rokie 1'7.f!!(ze konsumentow łodzkich. • s:prawkl •ltonęły w mroku zapomferty su " ·O' ,.PrMa '
1nien!a, Stało się jednak inaczej.
(m.)
48-u
kow~ka 55.
15 sierpnia ub. r. w Warszawie,
'!
łodz.ian:n Zygmunt Fryc. zauważył
i heztrosko przechadz..-ijąccgo się męż
zą
j czyz.nę. Wzrok go nie mylił. Krótka
! interwencja i w ręce.. Wl3;dz. w·p~dł
wododą~owej j
m1es.zkamcc
7. lat okupacJt
1 l'.nanv
Pn.y starostwi4" Grodzkim Sród- \ zacji. W zv.-iązku z tl\ mi.ianą Zakla- : l'"Adzi.. .Jan Gretzingcr, rodzimy
mie.i>'ko - l'„ódzkim od nowego roku dy przekazały nowemu referatowi ; ''olk3deutsch, który we wrześn:u
utworzony msfał przy Oddziale Nad ' ,...-szystkie sprawy z zakresu zatw:er 11939 r. zaciagnął si~ do Schut!!Jpolizoru Budowlanego referat zatwicr~ dzania projektów sieci. Również per zei (niemiecka polic.; a ochronna).
Grctzingcr hral udział w , obładza.nia pr«>.iektów urządzei1 wodo- sonel, pracujący dotychczas nad zaciągowo - kanaliza<iyjuych. Dotych- twierdzaniem projek·tów w Z akla- wach i wysicdil.eniach h1dnośc-. polcz.as czynności te wykonywały l\lie.i- dach, przeniesi<iny wstał do nowego skiej, wskazywał Polaków, jako niebez:piec:r.nych dla reżimu hitle1ows:k'e Zakłady Wodociągów i Kanali- referatu.

• d
Nowy re fera I zatw1er

• kty ,
pro1e

kanallzacyinej

sieci

I 11 fl11 :l'Tl''l'l''ł'll'I' I r ll'l'l' 1'1'1'1 n I l'!"r I 'li' lll".trrrn ltf'l''J' IOlrT'MTI'1'l"Mtr:n'1'll"l"l"'l"l"il"l':l'llTll'l'Tl~l'T1"1 1"1'1'1'1'1 ITI I

wo na koElzt gminy. Po roku chłop poszedł w służbę do Anielina, do
cero zainteresował się gospodarz drugiego bogacza wifljskicgo ze Stryjów - Jakubiec. Jakubiec Matczaka.
był bogaty. Miał 30 mórg ziemi,
Matczaka
Półroczna slużb11 n
dziec[ nie miał, ,zapowiedział wi~c, była prawdziwym piekłem dla. mło
że chł0pca US)110'Wl. Tak Adam- dego chlopca. Robota była ponad
czvk zestal u Jakubca.
połu,
~:!~·. Adamczyk pracował
1.Vybuchla "·ojna. Jakubiec na.- p:?sł kro~·. oprz'}tał obejście, godal prowadz.ił S\Ye gospodarstwo, tował, bawił dzieci„. Za pracę swą
a chłopiec nauczył się ciężko prił nie otrzymał ani gro:'lze. Raz tylcować od świtu do nocy. Pracow;,1ł ko WYZyskiwacz kupił mu spodnie
uie tylko u swego przyszłe~o za 1.500 złotych. .fodnc~o nato..ojca.". ale z polecenia jc~o ch•J- mi!łi:t l\fawzal;: nie żałował - ::-bdził jc~r.cze M tzvr . •. odróbki''. Zn fitych r:u:ów. Kied:vś. :;dy rhłopiec
]'Qtdcd1;ianc przez Jakubca „u..~y ro . całodziennej pracy w polu
llO'Vi~nie" jakoś nic n;:istępnwał0. przez całą noc 1111.\Yił dziecko,
a
.Takuhi"'r "·ykr~cał :><i~ - n M ro 11fl di-.~;::i dzień zmęczony zasnął i
1~"'1" d1Jripnl niP. plaól. Dw;i 1:1~„ krow:v n~rnl:Jił" ~71\0dY. hci;~cz tak

Posłuchajmy historii chłopca.
Jfazimierz Adamczyk jest sicro
ta Matka oddała go. gd:v był niemmvlęciem, do ochronki w Pabian:cach. Gdy miał siedem lat zabr<il
go ftamt.ąd wó.it z Anielina i ZJwiózł go Zfl' "'"b;i, n~ "·ie~. ;;tlZ.:c po '"~1j11i" Ada.i11cz::1 k ;::huntowd gn (!bił. ie chlopk.c vr;:mi„ przez
chlC,p~ec wyc.b.owywał sie IlOCz;~tko 5ie: o.DuScil bogacza mej<ikie.i:O i dv.a mies.lace nie 8łTstał, „Służ:ic:v

I

młodzie.żą

l

'v

C'.i

i

do pracuJ

Bogacze wiejscy bezwstydnię wyzyskiwali

dwud~estolatni

ze wei Krzuc. Robota pa

ale jedw·ahnvch pońoioch jelt w br6tł. D~elnfoa na.su je6t
80 procentach rc>hotnicr:a i kc>biety raczej kupuj11 poń·
czochy na eodzien - praktycme. Codcienne wędrówki
mieszkai1eów Rudy do sklepu PDT kończ• się rózczarowan.iem. można tam bowiem nabyć w:rł@emie luksusów,,
jedwabnt hieliznt' m~skt i damsko. nylony. Brak natomi.ar.t .n<"JkleJ bawełnianej odLieiy, którt przecież można nabyć w sklepach
handlu mpołecznicmt-go i parutwowego w iródmieiciu„."
kład •
--~ •
ne
rDT.r"ak :zresztn kaidy tego rod;alu !klep, powinim pamuiac n.a ~
,_
„
a~ortymcnt tnu:arów. odpoiviadajqcych wymaganiom danej dzielnicy. Wierzymy,
w

li,. I l lli1 I I

młodego

karo"f

śmierci

~
>kiego i za jego sprawą v.•ywie.riono w:ele osób, spośród których Cz.er
nielew,,;;ki i jóźi.viak ?.ginęli 'v O~"l\c"ię
cłmlu. W grudniu 1940 r. Gretzinger
objął ~racę w „Zellgarnie" (obecn;e
PZPB Nr 5), gdzie jako brygadzista

wykazał zwierzęce okrucieństwo

w

stosunku do polskich robotników.
nle ~zczędząc kob:et and dr.leci. Z1
błahe przew:nienie pobił be,·tiahko
łopatą robotn'.ka Kazlm:'.erciaka,
który po paru dniach zmarł. Gdy ko
btety i. dzieci, pracujac~ w fabryce,
wybierały z w~·sypiska żużlowego
patyki i węg:clki, bił. oblewał je
wodą i obsypywał gorą~~-m 7.u?.lem.
Zarzuiy t€ Mala:r.ł:v potwierdzenie
na r<>ZJ)ra'\\-ie, odbytej w Sąd~e
G t .
,_, . J
Ok
rę~owym, g.::.zia ana re zmgera
skazan.:> za jego zbrodnie na karę

śmlercL

I I I 1'11 n I I r:!Tr'.J'U IJlUc'til:.l'l I.Il~ I 111.11 ·1 111"1 I u I H I I.I I I I I

Jak za czasów poddaństwa i pańszczyzny.„

W eu--wartek 11t.awił si~ do prana. oddziale gospodarczym
cy
chłopak

tow.
Nasu koreepm1dentka z PZPB w Rudzie „Pr~y ul Pabiacidóej 188 znajduje &ię
~klep POT nr 2, Od kilku tygodni dnpytuję ei~ 0 grube
pończochy i ci'lgle &łyal'{I tę @amlJ OOPl>'lliedż: „za.brakło",

z. Siiwiclal piue:

I

referenta !IOCjalnego,
~:~tskaui. Pi~~rk~~~~ 'i64ar~frn;~ Zctk~f~~f't"YCh,
wykwlllifikowane siły biuro,,-e,

Teatrzyk „Pinokio"

\'!O

przez wspólne zebranie

P1·ojekt regulaminu
Api>l naszego ni~ma, wzyw<tjący do

Nowa poradnia

cho". odtapane ściany budynku S!Praw1ały rac.rzej przygnębiające
'WTażenie.
Wreszcie Mtatnio zaczął Si.ę tam
ruch. PrzY'\\<iez:ono drabiny i narzędz.in, zja\vili ~ię robotnicy. Remontują zaniedbany lokal, który zostanie J?'runto\mie odno;viony. Po zako11ezeniu robót przenies:P się tn z
ul. Nawrot 27 tealrzy'.c lalek „Pinokio".

Jak pracuje PDT Nr. 2 W Rudzie

brOl rea lne

Brynady wzorowych sprzedawców

~~e ~Tlaci.n:e

Przez długi cz:a.s ~ala teatru „No~·ego" przy ul. Kopern:ka 16 itała
J>UJ;tkami I wejście zabite •. na głu-

0 3

0

wy pracy tej placówki ::biorau.1ego iywimia.

sr.koly podstawowej.
przeznaczone na pomoce sz:kolne.
Prz:ygotoSt' diu
.
zdaja sobie .s.prawę,
Słuchacze
m
'.:i' o~ztnt:i .1u ." u
'l'"ll'_VCZ" prznmuy1 Dz-.~lnlcow·e KC?· że zostały im stworzone warunki, o
mi~e R~r~KnM. m~g~~e mę ja,lrich nie mogła nawet marzyć mfo.
prz~· diidnicach ZMP. Kandydat 11kła. dzież robotnicza. i chłopska w. Polsce
da dn KomiJ.ii wła<moręcznie napi- przedwojennej. Obecne warunki stwo
kształty
Z pr Z y
sany życ:ion·s, opinię i skierowa.flie rzył& im Polsk& Ludo'l'-·a, stworzyli
::.akład11 pracy, wysta\\iom :przez biu im ~woją pracą robotnicy i chłopi,
•
uwolnieni od wyzysku obcego kapi0
tału i rodzimych ol>ezarnik6w. Klasa
two szkolne i wypełni•my kwestiona· rt>botnicza oraz chłopi czekają. na
'ł
riusz, ro~dirn·any przer. Komisje Po- światłych, wykaztałci>nrc:h absolwenw
przyjęty
Zebrani przyjęli projekt regulami-1 i przed.stawi wnioski w eprawie e"°en wia!owe. W marcu kan~)·da~i otn:y- tów, pochodzących z ich środowiska,
nu. Zawiera on takie pozycje, jak; tualnego premiowt:n.ia najlepszych ma,J'i in·ogra.m, .na pod~tawie ktOre- aby swoję wiedzę wykot"zystali dla
go prz~:gotuJą inę do . kur~u selekcyj- rozwoju prawdziv;ej nauki i pracoodpo~-iedni stosunek do kupuj~cych, brygad 1n:oro1rych &pnedawcó1v,
Należy podkre§li~. te kllidy sklep, n~go •. Kur~ rozpocz!11e 81 ~ w !lerp- wali nad polt'pszeniem bytu m3s prapełny a!ott~·ment towarów w iik;epie,
w1.0rowa czYstość I higiena orll.z cia- w którym 11tworr.on11. za~t~nie "•zo~ r,m. 1 rwac on h~dzie Z t~ i:ro?nre, po cuj:icrch, nad rozwojem i budow'ł
glość w do.~ta'I\ ach towarów. Kontrolę ro~a br ·s:ad~ i;prfoer!ą.F,~QW', umieśo!i c:zr111 przcp.rowadzony z~stanif'b egz.a* Pol!JJ<i Soojalistycznej•
nad skle1n1mi, które pr7.ptąpią do na w~·stawie i wewn?tn ~klepu od-1 •mn, n1 ktorym nau~zyc:.rle z adaJą,
W,półzawodnictWO. prary W bryga. powiednit l'l'ywie;;zk\', informują<'ą n <: 7.').· k,a:1d.yrlat po11i,ada do3 tatecz.ne
z1lnli:io~c1 .1 wytn•?łos~ w pra~~-. aby
dach w:r.orowv.eh l'l"'nerlawcÓ\V, obej- tym fakcie.
c na. wvzszei uczelni Kan
t d
"
, · k Jod
•
Re~lamin rlla bry,l:'ad W'?orowych s u 10.wak .
mn komi"J·I', utw-orzon~ 1>rzy Komite·
·to1·zv
·• z, . powo zen1etn u .on•
cza-1 dYd ari,
cie" DTiało\\ v_ m dla q~d!'po1' ych. Ko- rozesłany będzie w naJ'bliżSZ\"nl
• 1 kc · v zostaną przyJecl
k
"
•
czą ·urs. :se e :; Jn. ,
mis.ie te będą. "":o;półpracowaly z kie- sie do 'vszystkich sklepów PSS Dtis1e~zej nocy dyżurują nal!it~
rowa'kami r<> jonów skl!!pów, będlł za- bez względu na ich charakter. W tym na Stuilium rrzygotowawcze.
pują~ apteki:
to
p
"t d'
""'
i·zygo wawczym
.,ll. ;: : u mm
r6"•nież z'vołane zostanie
s:ęJtaly opinii w Komitetach Człon- miesiacu
Piotrkowska 95 - BartCISZe\\."S..'<l,
ko\V"łkich, będą przeglądały ksilliki r.ebranie J>racowników "klepowych, ]lrzerabiany jest w ciągu dwóch lat Arn1il Cżerwonej 53 Czyńsld,
zażal~ń i iniormowaly się u kupują- na k.tórym 37.CZ!'frÓłowo omówiony zo- I )1l'Og'T.'an~ z. imkrern sz:koły średniej. Zgierska 63 - Dancerowa, Pl. Wolcych w "łprawie dzfałalności i pracy ~tame regulamin dla tych hrysrad. I Przerobienie tego progra.mu wymaga nośc:. 2 - Rowiń~~a - Koprowska,
Niezależnie zaś od tego ~prawy te dużego wysiłku ze strony kandydata, Nowotki 91 - Staniele'\\".icz, R2g-0w·
sklepu.
1
Po upływie katdego kwartału ko- omawiane będą na normalnych na- p~we.żne.i pracy i całkowitego po- eka l51 - Siniecka, Gdań ka 23 pracowników 1świ~ccnia ioie nauce.
technkznych
Borkowski.
mi~ja ustali rezultaty praey brygad ndac11
PSS, a r.e~poly, kt&re zorganizował~·
takie .brygady, będą ~:mienioM w 1 Na fłAJOltlf'>rndzle
gazecie PSS „Powszec:hmak" oraz w I
T'f\WAżNA SI'óŁDZIELNIA

Ap.e I nos

i

Przenosi się
k 1
na ul. Koperni a 6

przy

78 06tatnio bardzo nie dopi&1je obsługa.
N• obiad tneba c~kać ok. 30 - 40 minut. Roztargnieni
kelnerey cz~to nie podajł widelców do drugiego dania.
Ale 10 w-iz:ygtko jeszcze drobrto~tka: dn. 13 h. m. o godz.
. Mhrakło w ogóle obiadów, mimo, te ,.,. z1111111 drie po16 20
w-inny one być wydawane do sodi. 17 .„
powodowan.ie popraProsimy PSS u,·yjaśnimia i

otworem przed

W dniach od 1 ~tycz:nia do 15 luteprzyjmowirne 11ą zgłosr.enia kandvdatów do Studium Przy gotowa w·
St .
.
.
.
•
11 ' 1 urn
r.ze.;o n.a wyz5 ze uczt' 1nit>..
Przygotow:'wci:e (dw:1.1letn1e) przeDomu W~-poczynkowym włókniamy JOL przc~zkalilni"' nownang"żowiin"'· 1:ą pracm'<"'Ilikami bądź In i~tnieją· znaczone ;ei;t dla zdoln~·ch robotnii będzie mógł pomieścić 30 dzieci.
C'yrh J11± sklqit:lw Centrali Mięsnej, ków fabrycznych i rolnych, aby u11
W cxasie trzytygodniowe;:to turnusu i:;o pę;sonc: ' ·
tiądź. tP7. '"kro"tcq ma1·ą,..ych pow~tać. moiliwil im wstapienie na wi.·ż~ie
tj
fil
k
dJ:iecko :z:najd.zi„ s:E; pod <'>dpowie- _n~z-1ft_r1_w~p_n_r_m_•_"'~G-1ę~_u_r_R~-4~p-r_._~~~~~~~~-~~~-~~~~-~~~~~~~·~~~~~~-
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Qb 2 cno$ć obowiąz.lrnwa.

W ko11cu lutego br. Wydział So('.jalny Zarządu Głównego Związku
\o\'lókniaJ."l!.Y projektuje uruchomienie tak zwane.go Domu Turnusower;o dla. d.Łicci włókniarzy. Zostanie
nn urządzony w dotychczasowym

Gospod.r.;ie PSS
ceytelni:k pii!u: „W Gospodiiie Ludowej

dzieje

Ul. Kilińskiego

z

po/egfych

W!ali~lipny ~ky~~ut~~

uruc~omiony zo~tonie w Kolumnie

Żłe się

uwagę.„

uczestnicy Konferencji napi~h10·.i:ali
decyzję Senatu Katolickie-;;o Unfw-ersytetu w Lublinie, zabrani~jącą
żofnterzy
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·
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Studrnc:c.U Polskich Or~al".~acjl
Zanądy wszystkich Kól 'Z terenu z prnweJ str?JIY pomnika w Ale·
m~d~L~~.ic~~~ad~n- w~~ ~uh~ L~ow~. K k · k=~k~h~·______________l_'_i_._~_~_~_q_n_"_~_c_,_._·o_r_•_p_o_e_n_r_~_~_ru_t_M_1_e_u_·_~_ę_m_p__u_1_w_g_ę_._ _ _ _ _ __
('jj K6ł na~zeJl'o Towarzystwa dla rll'ló\7!lr:v dclre:~dl l';gła.<:zaJą ~we
1!0.~enia wi('ń<'ów u st.óp P01U11i.ka pnyl>y<'lr do kl„„ownlka Okr~lfl1.
poleglrch iohtlet'ey radzieckich rtb. STA\t11ra.
,,. r~rku P1mia.t1JW!'k!egn w rln1u
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Dn ·,·a l" st,,cz.n·.·a 0 god~;n:e l".'.10

d~ieci

zyte nicy zwraCOJQ

osi

d Jl o 111n1· k ·I em
.
H o I'(l prze

dniu dtisiejsiym tj. l8 Etvcz·
!ii!) w lokalu Dzielnicy
maWodb~·zi{!
~bn.nie Ko.misj: &.koleniowej. P(l-

dla

która
młodzieży,
ki studiującej
n(lwcgo !'>tosunk11 do nauki.
imieniu z_anąau .ł:o~zki~go przez pilną naukę, niemarnowanie
w
t ,-i·
Zwic,zlm 1\'Uodz:e?.y Polsk1e1 n:on~e1
r~ncję powitał kol. Fla.f:mna)l, poz- czasu prz~znaczon<'~o na ~ u"1;;1
drawiając zebranych w imie11iu wle wciąganie :;!ę do ogoll1ego fron,u bu
n~lcitysięcznej rze;;zy prar.Uj'lcej i t:czą downictwa socjalist.ycz.n go w
C11'j się. młodzieiy lódzkie.l, mrgą11i- szym kraju, daje wyraT. µrawdzie,
dził glębo
h jej
zowane.1 w ~zt>n:gach ZMP. poczem .
zac110
nastąpiło SNawozdanie prz11>wodni- ze w szer:gac .
cz~cego Znrz+du Uczl'lnia11~go, Sh ki~ przemiany d.~olc'.!1c.zne.
Kon!e.rencja uchwaliła '·y.•to~<n·a
'iithkl<.>go, oraz re.fcr<lt kierowniczki
\\T~·dzi~łu Sz~oknio,~·e~o: ~alskiej nie li~tu do k"msomo!~kief m1nr1zle
.la, że
z kolei wyw1~zała 61~ ozywiona dy ty Lr-nfngradu zape:wnlajac
. . _. .
..
.
:;ku11ja.
nte
I,rir!z1'1"'J
Zarów110 w referatach spra"·ozda studenci Pohtechnild
wczych. jak i w tokt1 d'llsku@ji po- ["leda ~zr:r.f;drić wys!łkf1tv d:;;, pry:rlęruszono w~11>1" za::!::irln~et1, zwia.za- biania !weJ 'l'"'"'d"l;J', 'l'id'tąc \\• tym
nyC'h z o.golną ~yluacJ:;i. ~0~pnd~- swój wkłlld do dzieła ~rnifownictw<i
i t
I
•
czą 1 pohtyr;m;:i n;i'.ze;;o kl ::1.,1\l oraz
1
ży.ciem ~kAcl1>mickim. l\'fi~dzY_ in- s~cJaliittycznl'~o ~ ~o sce . u n:a:~
n.~-m1 zwrocono uwag~ na. komecz- ma prikoju na św1ec1e. JEdnocz"!'ltJ!"
nosć wyka1y. Wl\nla nuJno cl na ?d w uchwalont-J' re:w}u\·ji Konierenl wrogiej cja pot~iła postęp'.lwanie rzadu
'
.
~a lk1 11 pn:c~awam
•:1nku
francu~ki'ego pr~es'l;:iduJ·~cPgo poi
tde.nletgit.
"
~
skie wychodźstwo. W innej re.?:olucji

I~b~ ~a:~i~~I'nY~1=~ !i~a:~~

robotnika ~~~~~re;::;r~

Adamczyk przyszedł niecały tyjest gors:r;y jak pies" - mawiał wytężoną pracą. Sadukiel.ski ka- dzień temu do PZPB,
odcinki,
sobą
ze
przynieść
mu
zał
karzasady
tej
myśl
Matcza.k i w
Adamceyk skończył jm S\'\"ą
Adamczyka. skontrolował czy chłopiec go nie
najnędzniej
mił
Adamczyk mieszkał przez cały .,oszulrnl" ( ! ) i ciepłą dłonU\ wyli „karierę" parobka - niewolnika.
cz'.ls w oborze. tum jadł i sypiał, czyl Adamczykowi 4.000 złotych z Chłopcem zaintereso·.vał się I{omiTo b~·ło już p-011c..d s]y chłopc3. jego własnych picnir,d.zy. PozoEb tct Fabryczny, Rada Zakładowa i
Po pół roku E:łużby uciekł i po- le 26.000 złot;)·ch przywłaszczył towarzysze pracy. Adamczyk sko1i
szedł z koki do Krzucii. Tani zgo sobie. Gd 1 chlopiec zapisał się do czył t:i:lko 3 oddziały szkoły p0w
dzil się na służbę do nowego \VY- kola ZillP na ,.,,·si, pod terrorem srechnej, ale robi w·raże11ie chłopa
z,vskiwacza - Sadukielskiezo. L;i- g1Jspo<larza musial z niego wystą ka inteligentnego i rozgarniętego,
Kułak postraszył bomem
tcm pracował w polu i obejściu. a pi~.
jest obowiązkowy i chce praCO\\'aĆ
gdy nadeszła zima, kułak ,~·ysld! nic<loświadczrinego i wystraszon~ dalej. Przede l\!Szyatkim chce się
swcgo robotnika do miasta. do ;;o chłopca straszną instytucją jednak uczyć. Chce · wieozi:?ć i uŁasku, ab:-.r tam pracował przez „.Ubezpieczalnia, na którą. chło
zimę na kolei. Dla kogo? - Ocz:,r piec bi;llzio rirnsiał placić 500 zło
wiście dla gospodarz:ci. bo przeci~ż lych micsi~~imie, o ile nie wystąpi

Iz ZMP.

mieć dużo, jak najwięc:':'j. Chce,
mając za.sób wiedzy i do5wiadcze

nia walczyć wraz; z i1111y:ni przecb
kulaków wiejskich.
l'l'.\'ZYSkowi
I tak praco„;al lvhmc~:k prz-:::. · }.fin"lo jn;i~rz"? j~rlno 1a+o, 11 gdy Chce nowego ż;';cia w Pol:sce. 'i:..ycl'll:a m1esiąo~ n;i koli:-1 w La.::ku. j uades:;Ia zima, pan Sadulrielski cia &p1-awiedliwego i ładu soofaliZa.robił 30.0ÓO złotych, uczciwą, Pl"ZYt>Omnial Sóbie. jak U> nabił styczaezo.
to jego robótnik.
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Zawody opuchar Polskiego Związku Pływackiego
próbą sił nie tylko zawodników ale
Co

pisała

prosa

łódzka

jrszcze żywszej działalności. Akcja •
szkoleniowa w bież:!CYlll sezonie zostanie znacznie rozszerzona i co najważnicj5ze, że wny:;tkie z tym zwią- l
zane prac-:- zostaną. powierzone wlaclzom okręgcm-ym.

p.rzysp.arza 11.a)w!ęcej sukcesów !I portowi ~ódT.kiemu? Odna. to pytanie Irle trudno mależć. Oczywiście. nasi
mlodzi plywaty. Każdy niemal kh ~tart koi1czy si~ pogromem re·
k<~rdów okręgowych i nie rzadk3 U5tano1'·icniem
nowych rekordów
Polski.

K to

powiedź

18 stycznia 1930 r.

organizatorów

Zł.OWROŻBNE WIESCI
'Ostrowi Mazowieckiej nastąpił stra
„Kurier Łódzki" pisze dosłownie szllwy w:ybu\:h, który za~01'tc1.ył się
z okolic Łod:d i z samcno mi:łsta śmiercią trzech i·obolnil~ow. 23 ąso- Pływacy nasi na przestrzeni roku LóD2 ODCZUWA DOTKLIWIE
~adchodzą złowróżbne wi~ści o zam by przewieziono do szpit:.ila w ~tan~e 1949 poczynil~ nap~'D\Vd~ duże poBRAK DRUGIEJ PŁYWALXI
CO l'U:iI POWJXNY PllZYXlEść
knięclu większych fabryk i ma~o- nadzwyczaj dężkim .•Tak się okazu ::;t<;py, a sekc1c. z,~·,q.z11:owca l~rywu)
Łódź należy dzisiaj do najailniejZ.\WODY O Pl.ICII.\.R PZP?
wych redukcjach robotnik0w. Powo je !ol'.t~nna plynn~go żel o za .uderzy ~z): Ł_K~ ,)~; ło~rn::n:~a) n:le~ą • d~ szych okr~gów pływackich. w czym
W cdlug- oświadc:1.eni~. prcze.sa
dem zawieszenia procy w na.iwięk- la w .sc1anę fabr~·k1 przebiła .1ą a na ::aJb~rd,,.z~,J n~Y11 otn~ eh. C.s;t~ ~:1 nie małą za~łul!'ę mają pełni zapału PZP - płk. Grudy, cho~z1_ tu ~pecJal
szych zakładach przemysłowych .o- stępr.ie rozlala ..s1~ P~ pod:"orzu ~'.1- ,,rc~J" „t~m„dz~ .co.az to hc.:n,i_eJ,ze do pracy l:ierow·nicy st>kcji e;ra:r. tri:-. nie o to,. aby p~r.~czegt1lm dz1ah:~7.c I
raz masowej redukcji ro'botnikow brycznym, zab1p3;:-:: i raniąc ludzi. ~ze.;z - Z'\'; ~,lem11 ·~~w. te~o. pię~n~~~ ner i opiekun k:dry reprezentacyJ· ' Z\\'!!J.zko\~·1 11~1dąz'.1h. za. szyb,;o 11.os.;:.ę- I
są przepełnione ~kłady fabryczne
ZABUP.ZENTA STUDENCKIB
~~o~tu. N ·j ;1u~~t ich JUZt ~ 0~1,1 cLt~ nej, ob. Majchrzak.
1'[lU.J:):y1111 oo.1qg-a1~1i:m.1 za\'\'odr..!liow, '!
oraz brak minimalnych zamówie11..
W HISZPANII
t ~ ~ bsz.czup ~o' J:::k r:~ RP<: ~.-.e :i • ?
Czynnikiem bezwzglednie hamują- co 1~1e .zawsze !•1a !11leJ;;ce l'.rzygoto.
. .
.
~ C:ZI,
aven „ l?Tll.,. a . O\\ D?CZesme
.• .
.
. ·b wa.me l or)l'\n17.!l.CJ:l l'potlrnn puch~CIEPŁ}.' STYCZE'S"
Rząd h1szpa11sk1 rozwiazał orga- ~ze :zwro·tem ilo8ci svmpatykow pod- cym na nnszym tere>ne Jes:>:rze sz:. h t .
.
.
d
·
·
·
t d
k l tó ·
·to·
'
•
p
•· · ·oTwó · sportu plvwacl·icgo ie~t 'roW\'c s m1.e su: wiec prt.e;.;1ą em l'opularni nlcgdyś nasi Jekkoatled
Republilrn" snuje rozważania na I mzaqę 5 u cne ·ą •. t ra .a~i uała •'nosi się, ilość startują.rych.
łrw:i.e- ·z:; 1 • :1 •
•• • "
• S
~ił i 1~ożJiwo~"i nie tu]ko st:utuj:i.te~at niezwykle cieplej pogody za przeprowad.zemcm straJkU fJCne- f two, może juk żadna inna dyscr-pli: h:ak drugu!!. p}~·wa~lll ~l\~OWC.J, ~r~ ~Ych ~lf). i org<rniznto~Ów. Jest l'Zf- Gąsowsk.l, I Hofman (ostatni z pra'"ej
gtyc:miOWCj, która
„je~t błog•JEła- ralne~o :ia. umwe1:~ytcta~h. Stu~c.n: (na, jest wla~nie sp~rlem m.lo.dyc,1 l wą t~ ~owmny się za,nte1 eso\Hlc c~ą ~roimmiala, ż<> na zawodach tyc~1 strony), w wo!11ym czasie od :i:aji:ć
wieństwem dla niei:llczonych rzesz cl or„a;i1z1;J~CY \~ 1cc~ ~ i;wsO\\ kt ~ w p1env.szy1~1 rzędz.1e mlodz1ez i<zkol szczególnie, na~ze władze spoTLowe.
padnie nie jeden rekord ok r•;gu cz;; zażywają spaceru w KryniC't, gdzie
bezrobotnych a jednocześnie przy- b!Ji. W1eloK1 oć_ a tako". an! prze~. P<1ll f na. garnie !llę do mc~o. Jedna t~·lko
Z~poc~;i.t.rnwanc w tym rokn spot- nr.wet Polsl:i, poprawi się forma 1 vrowadzą obóz naszych lekkoatletek
nosi ruinę kupcom".
CJę i s~de~tow--ka;o1.1ckow, .k~órzy sekcja. pływackn Związkowca . (Zry- im.ma m1ęd~yokręgowe o ~uchar Pol-, poilnic:iie poziom zr.wodnik6w.
próbowali me dopusctć do shaJku. wu) liczy prze~zło 150 czlonkow, w sk1eg-o Zwi;p;ku Pływackiego będą,. Okręgi hio•·ace udział w rozf7,l.'\'W'
świata
UPUALD...L,?NSYCC"!IEA,~'fRŁOO~D~ZI
„MALPIA CHOROBA"
trm 40 może być bran:;ch już pod generalną próbą przed mistrzosŁwa- k.H-h 0 · puch~ 1: pod·~ielone zost:.ily. na
POP
n.a
.c
rr
uwag·~ przy ustal::m.iu składów na mi Pol~l;i a zarazem czynnitdem po- dwie "'l'UPY _ pól nocna i południo·
MOSKW' A
T d
Teatry Popularne w Lodzi, proEuropa zachodnia ma swoją no-. znwody.
budzającym poszczególne okręgi do wą. y,'": skiad p\~Iwsze( wc11od:1.ą - '
c:yjne zawody~ły\:a~k;~
... ńdzone przez. Gorcz.vńskie«o ogło- wą sensację „C'horobową". Oto obok
• Gd · k p
· l
ł ł ·
"""
b
osłct\vioncj
„choroby papuziej' _
Lódz,
ans „ oznan; (o JlO m 1110Moskwa Leningrad,
slły upadłość. Po:t:bawieni nagle za- wybuchła podobno „mnlpia chorewe.i - Wnr~;;awa, Krakbw i śl?sk.
rozegrane w Leningra·
robków artyści postanowili prowa- ba" zawleczona no kontynent euroZWJąZ.
Drużyny ~potkają się kaicl:i z każdą
cizie, zako11czyły się 6 x
dzić je jednak nadal według sy.;te- pejski przez m'lłpy, sprowadzone z
ro dwa raz,-. Do spotkań finalowy~h
kolei 7 wycic:stwem remu „działówki".
krajów podzwrotnikowych
Zrzeszeń
wejdą tl'zy z('spoly - dwa 1. R"rupy
prezentacji Moskwy.
Ż
'
po~udniowej i jeden zespół z pólnoc- konkurencJ'ach mc;skich zdecydowaną
W YBUCH W OSTROWI
TrATASTR"~"PA zno 0''VA
•r: Ci'111·u 11 i 1" lutego odbędz1·e
W marcu bieża.ceo:o rokll zcrgtlni~
MAZOWIECKIEJ
i>'"""
"
n
~
·
''
neJ.
"
wyi.szo~ć wykuzali pływacy: Moskwy,
W zakładach melalurgicznych w
„K1!rier Lód.zki" rlo~os! o kalastro· się w Katowkach turniej hokejo- zowany zostanie w Warszawie tur. śLĄ.SK AL.-.0 J,óD:t.„
natomiast w ko11kurencjach kobiet
_ _ _ _ _ _.,,,._ _ _ _ _ _ _ _.., f<11nei sytuac.J1 na św1atow;.·m rynku wy Zrzeszeń Sportowych Związków niej tenisa stołowego o tytuł najlep
W1e111~r, Jllk cze?to 7..a\voclzq. wszs!- wi;;;kszość pierwszych miejsc zajęły
zbożowvm. „Obroty" w tej braniy
szego kola sportowego w Pols<.'c. W Ue p:i.pierowe obhczcnta. all' wyda.ie , reprezentc:ntki Le!lingradu. o zwyci~spadly !Jrawie do zera.
Zawodowych. W turnieju wezmą u turnieju wezmą
udzial zwycię7.CY s.ie nam że do finnlu no'l'„inny \\ejM stwie drnżyny moskiewskiej zadecy·
ROZ!-.iOWY TELEFONICZNE
dział wszystkie 9 Zn::esze1i Sporta- tllrnieJu kół sp.:>rtowyc,'l ze w~z:,·i;t- r.e':ipoly ':il;ir.ka, War.~zawy i Lodzi. dowa!o dopiero wygranie trzec)l 05tat
Z ·wARSZAW1\
wych.
kich okręgów.
Któ~· z nkh zdobędiic puchar? nich sztafet w drugim dniu zawodów.
Teoretv.C7.nic na.i większe szanse ma
z. uzys k anych wyrn'ko·
Gazety podają, :!:e roboty 7.wiązane
· w na u"·ag"'
" „
i układaniem kabla telefonicznego
riMQÓW
Słąsk i Łódź.
zasługują czasy :l\fieszkowa (M1'·
Lódż - ·warszawa i;ą juz na ukoiiskwa) na 100 m sl. motylk. - 1:08,7
P AxSTWOWY 'l'EA'IR
0
cze niu.
im. STEFAXA JARACZA
,.
(ul. Jata~za 27)
ś~HECH ~RODK IE:\l
L.J ~
t
I :12,7. Wśród kobiet Alesiim1 (Lenin·
OD1'f,USZCZ .U.~CnI
Dziś o godz. 19.15 sztuka Anatola
, .
.
•
.
,
- c.o .za h1dz:e ~!.\ '-\'. '.ei Ło~lzi: grad) wy9rala 100 m st. dow. w cza•
„Kurier I.ód:r.ki" w zaleceniach leSurowa pt. „Zielona ulica".
Włot·n1arz
musiał
że -:na;)ą ty.le Ci<;t"jl.JWO~~'.,-: rnow1. sie 1;l3,4 n Połyga~owa (L) - 100 to
Jmrskic.'h propaguje metodę leczenia
.I\
l'l
'{
\f
Feliks Sztam - i cri chw1.ę :,.pogJą- st. molvlk. w c7as1e 1:29,9.
PAŃSTWO'WY TEATR NOWY
śmiechem, kiór~r .,pobudza czynność
w poc:zątko.wej fazie :rozgn·wek W ni.e~i?.iel.e ŁKS- Włókl~iarz go~ci daj~ .w: ki~_:_:mku PJ~1c~ Nir>pod;~:;:· • *
(Daszyńskiego iJ4.. tel.123-02)
v:Qtroby, prr.~·śpies~ obieg krwi i ze;; ołów bo};scrskkh I ligi LKS Crac.o\·:ę. ktorą m19e'.v~10 ~ z<l.c-cydo- , g??"C::;
s·.~..,~ . -'.'0\\•131~~1 •• , .n.u~e .. ?c . PRJ\GA. - W r!;~l~zy~h. ~pot~!l·
O godz„ 19.15 „Bl'ygada t>zlifierza pC'woduje z;naczn:;' spadek wagi u o~ .
.
,
t
wanie pokona. Po dłu7m.e 1 :pn:ocw·c 1 \v&roic~ tc<.11,nvnJ. ho....~~.a.ią-.., 7.C mach czr:chosłowack1ei Llg1 hokc10·
sób o nadmiernej tuszy".
'.Karhana''.
'
Wło'.miarz uchodził .z.a :proce~ owe- zobaczymJ znów w r'.nga ós-emkę jedenastki jak. n:". ·w:dać, tak nie 1wej "Sparla" zremisowała z Kralove
Zni±ki dla studentów i członkó•,
go :fa\':o:r~·ta. Obccn;e syluaqa ule- LKS \'lló:c1iarza. Zapewne hnla \\iclnć - na\'.'.ąZUJE.mV z popular- Pole l :1 (1 :l, 0:0, 0:0). a Bud:r.iejowi·
LIKWIDACJA mm~GOWEGO
Związków Zawodowych ważne.
gła ;r,mian.!e. Po dwóch j'.)[7.egranych sportm.va na Widzewie będz:e pe-łnn. ny:n .trene1·e!l; na~1.ycJ; ,czołowych I ce przegrały z Vitkovicami 3:4 (O :l,
ZWL}.ZKU K.\S CHORYCH
"'· otkanach fodz;jan;e muszą się a może nawet :nie zdoła pomiei\cić p;ęś:::a~zy krotką roi:.nov:h:ę.
:i:2, O;l). \\' t~bnli prowa<izi: 1) LTC-'
Z
dniem
31
sl;rcznia
rb.
nastąpi
oPA~STWOWY
-~
•
·~„"
. d
wszystkich z.wolenników pięf-ciar- Kiedy roz.poc.zyna pan pracę w 12 pkt. st. br. 55:24. 2) Vitkovivice stateczna
likwidacja
OkrQgowego
,,·1ele ,.na racowac·, aby '\V)'"Wl1'1
stwa.
Loclzi - pytamy ob. Felilrna.
TEATR POWSZECHNY
12 pkt. s.t. br. 45:21. 3) ATK - 12 pkt.
Związku Kas Chorych. Zredukowe.ni
(ul. 11 Listopada 21, tel. 150·36)
wać się na pierwsze miejsce w taNa przędmeoiu Ogn:wo rm.ierz.y
- Jak p~·~yjadę ze Szwecji.„
st. br. 45:31. \\'szys.tkie drużyny ro·
pracownic)'
„zasilą
żelazne
kadry
bez
Codziennie o godz. 19 „Prz2lom",
bell.
s.i-ą w meci:u 0 mistrzostwo kla.o;;y, A
- Sz\•,:eCJ!?. . .
. . .
zegraly po 8 sp~tkan,it
1u~tuka w 4 aktach Borysa Ławrenic robotnych".
okręgu łódeik:ego z ŁKS Włóknin- Tak, dz1s1.ai. \vyJezdz.am .do
. •
wa, z udziałem całego zespołu.
57
rzem I B.
j War
;awy, _a ;v rnC'dz:clę J~~< 1?:>~:ePRAGA. - Misl!zyni świata w je7
Inscenizacja i reżyseria - Karol
_,_,
. 1 t _ 1 d ..,ale."' z Iel!>;e-m1:1tacJą p.,_ciat.ką źc:zie figurower· na lodzie Vrzauowa
wart a ze St al ą b '\7.U/1~
z,,„„,1.l
1„
z•3 \•·o-'o\•·vcl1
·
Adwentowicz, sccnogriitia - Zeno·
.
·1ma a ru n~""·ch
„~„J ·
•~,,~, 1•'
• "
',
···yjechalll do ·Davos crdz;e pod kle·
d
bokserskiej·
n.ą
prze.i:>ri:wę.
.
a
.zwyc1ez.oa
tego promem do Sz·,\·ecjj, gdz:e roze.ura- ·: , ;
' -„ ..:
·
..
biusz Strzeleeki.
I
mt~czu zaJ·m1e p;erw.sz.ą pcr:;cję w my
·
1unK:"m zn<in~go
łyz,. iarza Go,
3 "PO\ko:n'a
Kasa czynna od 10 do 13 i od 16.
TA&ELA I LlGI BOKSERSKIEJ
tabeli., chvba, że dwa wvi.ej ;.vyrnleD
.
.',
·
.
•
,
•
~chw1Hcra
ht;c1z1c przygotowywać 1nę
1
W poniedziałki teatr nieczynny.
k.ltiby ....,..d..,'elą s:.e "'"ln'··\Ąmi
- d . 0 rKcy.e. ~t.a.c)J1 ,':;z.nZ~CZvlflO do mistrzostw Europy.
„Gwardia" Warszawa 6 11: 1 6W:28 n'one
~
?-""'"' ~
• ~ „„~
~".a
· 2 1o z1an ll.ar.~.ł.era i
a~Kod;.
mu·*
.•
śRODA 18 S'llCZNJ \ I9ri0
,.
„Gwardia"
(";daitsk
6
10:2
68:25
W ~ym 1 W~"P,'.1_2.ku ':a ~7.oło tab~h w~· chy n!e bard.:.:o j0.:!em ;:aclowolony
TEATR „OSA"
1
11.55
(Ł)
Sygnał
chwila
muzv„Kolejarz" Gdańsk
6 7:5 57:39 surue t:1ę ŁKS \Hokmarz.
f~
_ mów: Sztam _ gd~·ż Kargier
BUDAPDSZT. - W wyniku ·1o~own
(Traugutta 1, tel. 272-70)
ki. 12.04 Dziennik południow~·. 12.~5 „Związkowiec" Łódź 6 5:7
48 ;46
Ogni-wo uchodzi za faworyta me- p!7.echo<lzi wyrai:ny S'pacl<>k form~·. nia. r.ozgrywek o mistrzostwo h:!ati!I. w
O godz. 19.30 „Romans z wodewi- Przerwa.
13.30
(I,) Chwila muzyki. ,.Stal"' Katowice
6 2:10 25:70 cz.u niedzielnego z Kolejanesn poz- Zobaczym? je.szci.e na obozie, na ~ems1c ~toło:vyrn w ~onkurenc.11 drulu" z udzlałem T. Wesołowskiego,
13.35 Audyrja szkolna klas X-XL 11Związko·-Ni.ec" Bydg. 6
1:11 19:77 nańsrl:im.
ł .który ma..'"ny w.5zysfló!go 3 dni.
zynoweJ. kobiet (Corb.1llon Cup) ze!po
"z~·cz. . 'EJ
14.00 Reportaż ze szkoły podstawo,
Porażka ;p'.ęśdarz..v ŁKS Włó~mia- ły podz1elcno na dw'.e gnipy.:
TEATR K~:~~~~Il~,u
.~
wei. 14.11) (Ł) Komunikaty. 14.20
TABELA Il LIGI BOKSERSKIEJ
rza Il. Wartą ·w~-raźn.'e zas.koczyła
I grupo - Rumunia, Ang ha, USA,
(nl. PiotrL.owska 243)
(J',) Muzyka forteni:mowa .T. S. Ba- „Stal" Wrocław
6 9:3 55:38
n.a~zego rozmówcQ. LKS Wlókn!arz Szkocja, ·w alia, Włochy:
.
. d ., C d .
.
d
cha. 14.5:. (L) Recital wiolonr:zelowy. „Warta" Pom.
6
9:3
56:40
Na. basenie Pailstwowej Szkoły Mor może z(}Stać na Jo<h.ie - mówi If qrupa CSR, \yęgry, rr~nc]a,
O s t a t n1e ni.
o zienme o go z. 1 - 1 0- p· . · 1
to.·
.
S";
.
„
,
10
70
26
8
19.15 „Ptasznik z Tyrolu" - operet- ·J:
_ iesm
<?mp~zy , ~ r?, J'" ŁKS „w.~okn!an
gr:me zost ani e w I a . ws?.y.2-t''.<iemu. bed;:«'!
6
;...
: · Ski eJ· w Gdtrn'
'.. ;·;nno, kiero
. w Austria, Szwecja, Ind10, Brazylia.
~ -1, ro:r.e
;
ka w 3 aktach :M. Hclda i Westa.
skid:. lo.!JO. ,.Affiomk~ ~ ~yrku ,- „O.gnh•ro \V rocł~w 6 6:6
51 :43 dniu 15 bm. mifdzyokręgowe spotka.-1 :n.ic~.·wo., Przc,cnvn.~a n:e wo,n?
Jck:
,
--- •
ko1eJnY odcinek opow1aoan111 I. \'i a- 11Kolejarz" 'Poznan
6
2:10 30:fifi
silenko. 16.FiO Muzylła. lfi.55 (Ł) Cracovia"
6 2:10 23:73 rue o puchar PZP mif.Xl.z rcprezcntn- CC\v:ażye. ,T::M: mol.na było JeChac ł
c.1ami Lodzi i ~kl·~gu Y gda1isldego, I~ prz.d:ład do. \\'r~~~n~;a bez Kar•
.
"
..
„1 Chwila. mui:yki. Hi.OO Dziennik popo- "
.
wzmocnior.ego pływ~•-a..,ti Pomorza
..,;era. Dcb1..za 1 .TaMoły.
\\ ::ilne zehrame ZKS „Stal (Lodi)
~ !udn;owy. 16.20
. {I.,) Aktur.lno.,;ci lód:t
TABELA LIGI KOSZ"l.'1\'.0WEJ
w clrnż~nie Łodzi"'' ~tr.rto~ać będl! . U~va.ga Sztan;~ :w~·ct.\je 1;,~ę n~m odbędzie się w dniu 23 styc;mia rb.
kie. 16.25 (Ll „Trybuna .Hacl10słucha ,,Spójni.1" Gdańsk 9 8:1
303:306 reko
dzi~ i p
ki
p ni . 6
I o. h afna. Spot ....an, gdz.c c11odz. o· o f':Odz. 16.:!0 w lokalu własnym przy
cza". hi..15 (Ł) Jntcrludmm z płyt. „Spójnia" ł,ódi
9 8:1
545:449 B .r k"oci J o1s W
ro Iemcz wna, ,,~
~\\·~'~a s' ~,„,.„ ~·c ..,., ~n
,·
S"'"
·
ń•"""·
•~"''"
o„ a l e k ce- u 1. p og·onol'rst:1eiro
ADRIA - dla młodzie±y (Stalina 1) 16.50 (ł,)
6
„źycior~·sy górnikó\•t'. „Kolejarz" Poznań 11
8::l ;)16:44.l omcc 1 , er~.
~espo gospoda- w:t7.yć. O polkni~cfo n!e trudno. Na
Ob~cnoM
w~r.Ystldch
czlonków
„As wywiadu" godz. 16, 18, 20
l'l.00 Koncert rozrywkowy. 17,Y5 .Re- AZS Warszawa
\O
7:3 471:391 r:r.y wystąp .ą: rekordz:3ta Polski
~e~ZC':l"
Klli b u l· k·o"ł spor't OWYCh ob ow1ąz
7..akończeJJ'e
· k·oCi h ń ki . b I
...
p
' :zł.l•·n<l.,.'m''
. -· ·'
. . "--, źe
.
BALTYK (Karutowicza 20) _ „Sll· i;o~tai akttw~ny. 18.00 ,;I. ~raJu i
„Warta·: „ ,
c o s 1 Y y ni.strz olski w 11ty Sztam jest zdania, U \Vnrta
11
6:5 4G8:4!J.O
nie prze wa.
•
11
mienie" godz. l7, l9, 21
:rn;;at:i . 18.l.> (!,) „za.gadki m~7.yc",: „G.wardia, I\rakó.w 9 5:4
336.3D-! lu dowolnym - Marchlewski.
gra już żadnego E";Jl'Jrn:;i:a.
---------------"" l
.
,
.,..„.
ne
lSAO .,\\ szechrnca Radiowa LKS 11\Vlokniarz
9 4:5 444:432
1
1
BA~K~ ~Ii;fanc1szk11ns~a 31) " 11e - Jnirs I - wyklad z cyklu: „Nauka u ,„Kolejarz" Toruń 11
3:8
501:550
kie zyCle godz. 18, „o
Polsce i geografia go!'\podarcza Pol- 11 Kolejar7." Ostrów 9' 5:6 2.59:342
słychać
związkach?
GDYNIA (Daazyi1skiego 2) - „P.ro- ski". l!l.00 Audycja. dla wsi. 19.15 AZS Kraków
6 2:6 272:34-1
~N c:rn·artek. dnia 19 strcznia
gram aktualności krajo•,vych i za- Koncert solistów, chóru i or!.;:iestry „Cracovia"
1
1 :6 271 :300
br. 1 okazji 5 Rocznicy \VyzwolP.·
granicznych 1\r 3" - godz. 11, 12, PR. 20.00 Dziennik wieczorny. 20.40 „Stal" Swiętochł.
9 1 :8 343:461
Pia Łodzi odbędzie ~ie: 11rocr.vste
13, Hi, 17, 18, 19, 20, 21
Muzyka popularna (płytr). 21.00
TABELA LIGI ZAPASNICZEJ
złoi:e~ ie wiei'tców przed pomnikiem
HEL- dla mło<lzież~r (Legionów 2-4) Fragmenty uroci:ysto8ci w rocznicę
sędziów
piłki
ręczne;
10:6
żołnierzy
4.:0
Ar!Dii Rarlziediej w
'l
Trzeci si:turm" godz. 15.30, śmierci Fr. Chopina w ambasadzie 11 Związko·wi.ec-Skra"
W zwią1Jm z wydanymi nov.rymi I wicnia zmian w przepisach.
9:7
Parku Por,iatowskiego.
20.30
roJ;:ldej w '\\'aszyng-tonie". 21.30 „Xo „Stal" Nowy Bytom 2 3:1
Na wykładowców, którzy przed9:7 przepil::ami w piłce kos;i;,vkowej oraz
,,Ko\C' jarz" Poznań
2 3:1
Wojewódzki Urząd Kultury Fi·
MUŻA (Pabianicka. 173) - „Bitwa ":ela dźwię1<~l:;a''.: 22.00 (~) Ro7.mo- „Legia"
uzupełnieniami w przepisach
p1łki ~t11wią
interoelację
9:7
przepisow
2:2
Kraków
2
zycznej wzywa łódzkie organiza·
Star
d"
dz 18 20
"a
R. Chlodzmsk1ego z pruew. Zarzą
0
2:2
cj.: sportowe do wysłania dele9:7 siatkowej, Wydział Spraw Sędziow W. S. S. P. ZKSS wyznaczor.o w ol
mgra. go ·
'
du środowil'ko\\·ego AZS, posłem Ja- 11Gwardia" Łódf
2:2
8:8 skich PZKSS polecił w terminie do kręgu łód?.kim prezesa Kcściclskie
2
qacji ze sztandarami i wie11.cami.
l'OLO:NIA (P10~rkowskn 67) - „.fan nem Karbowiakiem. 22.13 (L) Pro- „Siła" Mysłowice
6:10 dnia 20 bm. zwołać w okręgach ple go lpilka s.iatkowa) i Zajączkowskie
2 0:4
Zbiórka na placu przed szkołą
Rohai:z z Dube" go~. 17, 19, 21
gram lokalny na jutro. 22.15 Chwila „Stal" \Vrcclaw
PSPT o qoc!z. 18.30.
4:12 narne zebrania sędziów celem omó- go (piłka koszykowa).
9:4
PRZEDWIOśNIE (Żeromskiego 76) muzyki. · 22.20 Koncert i·ozrywkoW)'. 11 Gwardia" Bydgoszcz 2
1
„Oddział Z-8" godz. 18, 20
Transmi~.ja z Bratysla wy.
2:.l.00 O- llli!lllllllllm!lllllSBlllllllilmlBlllllil•Blll-llllllllll-•-11!1•••---„------.1111•&:r:1Q11:a.m1m11N1w11111111111„m11
•&1511!IBma•awQNBmllllilmi:tiaaZ111111111liilłl5l4łmllallU'J"'llll'DIXl•m-l!liMllllAl'llll&Gimlllllll-•lllil•1111 :111•
ROBOTNIK (IqJińskiego 187) „Arin statnie wiadom_ości. 33.10 Pi·og~·am
wraz z cuchnącą polewką soczewicową w więzieniu odrzekł
ka" godz. 18, 20
na jutro. 23.fo Mi:zyka, powazna.
Czandra.
RO.MA (Rzgowska 84) „Wyspa bez~ 24.00. (Ł) . Koneei:~. ~yczen. 0.10 (Ł)
Zaczqł rozmnwiać z rymarzem.
imienna" godz. 18, 20
Znkonc;:en'e audyCJ1 i llymn.
Wszystko było gotowe. Czandro! huczał ponurym ba·
REKORD (Rzgow~ka 2) „Pieśń tajstm rymarz, schyliwszy się do sam('go policzka Czand.ry-Singa.
gi" dla. młodzieży godz. 16; godz.
Upośledzony na słuchu r>·marz nie um al mówić cicho. nie potrafił
18, 20.30 - sean~e normalne
Orpn L6dzkl.ero Komitetu I Woje' STYLOWY (Kilińskier;o 123) „Star
tl"ż opanować swego niskiego, huczącego głosu i każde sło\vo rozno·
w6d1:kl•I:" J{omltetu Pol1id•J Zje·
dnoczoneJ Jtartll Ji!ob1>micHJ
tek pułapka" godz. 18, 20
s:ło si'ę po cakj sali.
u. e 4 ar n Je:
~WIT (Bałuchi Ry11ck 2) „Decyzja
- Znałem Nan·Dżego w czasach jego młodości - mówił bra:- W.szy~tl::o bylo gotowe. Czandra, - ~rzmiał dalej - Muzuł
KOLEGIUM JUU>AJ$.C'l'JN"L
prof. Milasa" godz. 18, ::!O
min,
przymykając marzycielsko oczy - Wielki Brama pozwolił mi
m.in1e
przystęi;li na Koran.. Hindusi spełnH:
obrządek przysięgi
T•l,too71
TĘCZA (Piotrkowska lOS) - „Kon·
21S·B
Redalctor n.aculn7
być św;acfaiem jego mlodziei1czych zabaw. Nana sah1b wychowywał
kjąc wodę Gang~rn. Cały Czilpur·Bazar był uzbrojony nawet czafrontacja" godz. 17, l!l, !!1
218-1.3
zastępca red. n•czdr„tto
się w Brachma - parcie i młoda Lakszmibaji, późniejsza żona radży
m&rowie. najniższ(>go rzędu czyściciele śmietników nalcieli do sp's~18-0ó
TATRY (Sienkiewicza 40) „Delegat
S~kret•rz odpow!f.'dz.i.t!ny
l,';>l-!5
Dział partyln;y
Dżr.ir.sI. bawiła się z nim w dz.ieciństwie. Ona miała siedem lat, a on
ku. Można byle z łahrn~cią zdobyć jednej nocy Arsenał. fort i Bank
floty'' godz. Hi, 18, 20
wewn. 14
WISLA (Daszyiiskicgo 1) - „SzerJ·
o~iemnaście. Pamiętam. jak wsiadając na słonia, Nana brał ją r:a
~~1'1stw9wy Kalkuty. A1e gof1cze psy Anglików w~·Y1ąchaly sprawę
Drlal kore'l'Onden łów :robc ~ka droga" film polskiej produk::ji
n!ceycb i cbliop!lclch eraz
r~ce i jak we dwoje jeździli po świętym lesie„.
1 na dzleil przed wymrcw:Jym termin0m siih:bowie zmieni'1i całą
r<'d:>!ttor6w
cuctelt
8clen·
god~. 17, 19, :!.l
Starzec milczał. Ale ponieważ nagle prze:;:tal jeść, wydało się
straż for~u .. usta'·'·llt· podwójne warty i rozbroili garnizq.n. Sahibonycb
:19-i2
Wl,óK:~JARZ (Próchnika 16)
„Jan
D7..tał mu!Ale;!t
zi~-2~
Le-li. że przysłuchuje się uważnie rozmowie Czandry z tkaczem.
' :e. rozesłali swo1~h lurlz.i na bazar:'<-. do łaźni, do ws::ystkich miejsc,
RohacL z Dube" godz. 16.30, 18.:.lv
x=:r.lał mitj1kl I ~r~owY
2;;.i-21
Serce dzicwczy_:nki zabiło szybciej, jakby olśn:ło ją nagłe prze·
g?z1e gromadzi się. lud. Przek~tpili wszy:".tkich kościelnych żeb.fa
w•wn. 1 l u
20.30
nzt1r ~ll:onomt.cnur
211-11
czucie nie-szczęści.a. Uczuła niespodziewarry, 7-imn:y dreszcz. Brudne
lcow. !'fawct w kobiecych częśc:ach domów sahibow:e szukali spis·
WOLNOŚĆ (Napiórkowskiego 16) DzJsł fabryczny
2.16-lD
kmvcow.„
za:kurzone ubranie starca i jego wysoka czapka wydały się jej zna„Ifonfrontacja" gociz. 111, 18, 20
0%1.ał ro1.tł7
JH-łl
wewn. i
j!":me.
ZACHĘTA (Zgicr.;ka 26l
„Czaro- O, synowie szakali.!
zak14l cicho Czand.ra.
i
Jłłdakcj• noc:n:t
112-n
dziej sadów" godz. 18, 20
Gospodarz jadłodajni Patchi·Lall równieź uważnie wpatrywał
Lela nie słt:chała rozmowy. Spoglądała w nierucli'oma twarz
E•lttorłat.
i.Mt. P1o.trlrowak• n. łel. m-u
się w gościa.
•
br~1'.1ina _i patrzył.~ na srebrną ·sprzączkę, spinającą nad czołem jego
Admin!•U'a<:"J,ł
2Głl4!1.
UWAGA PRENUMERATORZY!
śnieznob1ały zawo.i.
Czand.ra-Sing powiedział coś ~ośniej w mvoim kącie i Patchi·
I:dal ol!łon:e'il! Udf. ~of:rJu1wW związku z utworzen.icm z dn.
t1.ll:• as, iei. 1ua 1 Uł-75
L<il poruszył się niez.11.dowolo11y przy ognisku.
Służący po(l1l na miedzianvrn talerzu ryż i kawaiłki baraniny,
t. I. 1950 r. Pańs>twowego Prz.edsiQ·
W:rllłlwe. K8W ..aiorua•
zapi-ekancj z j:ijkami.
•
- Nie zawierzaj swych słów, Czandro, cudzym uszom - szepAdr, n<o1M t..łdt. X'le•1tlko•Dn IC.
bk'I'-.>twa Kolportażu „Duch" w-pl:ity
n~!.
lll•cle ".'.'łęteo.
Star;,.~·c, z:~CZ<'.ł jc.ść żarłocznie, ale bramin nie tknął mięsa.
er.a prenumeratę n.alcży uiSZC'zać do
Druh'.. Za.kl. Grat. B5\T „Pua"
Ostrożnie wskazał mu oczami starca.
-:- \ • te,.k1 BramCł s~m wyznaczy wybrańca do wallr...i. - mówił
25 każdego miesiąca, na m:esiąc lH~
ILódł.. 91, ,~~ 1'1• Id, 2CIS•U.
W ubiegłym tygodniu - cia_gną.ł - nasi ludzie schwyU?.li
b;am1n, zło:-y"·szy dłon :e - . Spełnia się przepO\Yiednia Kalidasy.
$tępny. W,pładć należy u kolporter:i
&SQ
czt~ech żebraków kościelnych z tajnymi listami dla sahiliów.
:tabrycznego lub prz,.~Jrn1tem P,Oczto~
Komu na ciele wystąi:na pręgi, teP. m._a .wJ&ruć, ~~ąć i czekać„.
lVlYJU na K;to :VII . l~>i'67-' , i , P.-1-llOi!l_
- :.\:Viem. ~em, Patchil.„ Jeszcze nie oołkna.łem mea:o rozumu
,(D. c. n.l:
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