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obradow-alo wczora1•
nad

sprawą

Warszaw-ie

pełnego uzdrowienia stosunków

W !lniu
WARS ZAWA (PAP). 30 bm. obradowała w stolicy pierwsza. po wojnie krajowa narada z1'zezorganizowana
„Caritas",
szenia
przez nowGpowołany zarząd <lła
przedyskutowania obecnej sytuacji i
wytyczenia. zasad pełnego uzdrowie·
nia stosunków, panujących doty ~b
czas w „Caritas".
Pięknie udekorowaną aulę i kruż
ganki Politechniki Wars7.awskiej wy
11ełnili przybyli z całej Polski ksit;7.a, zakor· icy i zakonnice - c7.l.:>nko\~ie nowych zarządl1w terenowy"11
,.Caritas", przedstawiciele organizacji kośr\elnych i charyta tywnycb oraz świeccy działacze katolircy. Na
ogólną liczbę 1570 zebranych zna.iduje się na sali li13 księży i zak•mników oraz 7;; sióstr zakonnych.
miniRząd R. P. reprezentował
<1ter Administracji Publicznej - oi>.
Władysław Wolski.
Nad prezydium, na b i ało-czerw o
ny m tl e widnieje duży ch rozmi a r .)·v
godlo „Caritas" i sztandarowe 1rn>lo
zr zeszenia: „Res sacra miser". \Vok ó ł przybrane j narodowymi flag a m i
auli rozwie szono transparenty: „Iiatolik - dobrym obywatelem Po~ski
Ludowej", „Na próżno żyje, kto hliż
nim nie służy".
Przy stole prezydialnym zasiada.i:1
członkowie nowopowolanego zar:qdu zrzeszenia „Caritas" :
Przewodniczący: ks. prałat Antoni
Lemparty. pMel Jan Frankow~ki,
ob. Andrzej Mlcewski - public:v"lta.
1>roltosz<"l ks. Star.isław l"kurski.
Wanda-Tnczemska. - d1iałac1ka „C•1
ritas", St~nlslaw Rostworowskj inżynier, ks. infułat dr. Ludwik zalewski. ks. dr. Stanisław Krvnir!d
- proboszcz, 1>b. Se,vcr,rn Doiańsid
- szan;ibclan papieski, prof. rlr. Leon Halban, ob. Paweł Jasicnira publicysta.
Obrarly otwiera prezes zarz,1c111
„Caritas'', ks. prałat A. Lempa1:ty,
'>'~tając ministra Administracji Pnbllcznej - Wolskiego i licznie przybyłych świeckich i duchownych cizia
laczy terenowych zrzeszeni'). „.fa!'
przystalo na k si ęży katolick ich --mówi ks. Lemparty ~ obrady na~ze
modli twa" .
zaczać
Powinniśmy
Ws zyscY. wstają i głośno odmaw i :)j ą
Zdrowas Maria i fragm e nt litanii do

Uroczyste odsłonięcie pomnika
Adama Mickiewicza w Warszawie

w zrzeszeniu „ Car1"t as "

ski, którego przemówienia wysJu-1 ją się z mówcą.
ks. Lemparty oPrzewodniczący
chuj;i. ll'ebrani w głębokim skupieniu
twiera dyskusję. P !E:rwszy zabiera
i z wielką uwagą..
Po ostatnich słowach mów<'y, za- g·łos proboszcz parafii Budzów, w popewniaJącego, że nowy, godny z•m- wiecie Ząbkowice śląskie, ks. Sta'.lifania zarzącl „Carita.s" moie liczyć sław D:~browski, Jrtóry ścigany był
na życzliwy stosunek rządu - uy- ,~. czasie okupacji za swe patriotyl!zne kazania.
wają się długotnvałe oklaski.
Powiedział on m. in.: „\Ve Wroc·
Przewodnictwo obrad obeJmuje
wireprzewodnfozący zar1.ądu „C:ui- ławiu znalazł się wrzód ropiejący na
tas", pnseł Frankowski, 1•0 czym 1ire i;ywym ciele organizmu polskiego
zes „Caritas" ks. prałat Lemparty i dlatego my, księża-patrioci, stanę
rrferuje plan dalsze1 pracy zrzesze- liśmy do apelu, ażeby ożywić i ponia. Przedstawione pruz ks. Lem- stawić na właściwych torach działal 
part:v'ego wytyczne spotykają się z ność „Caritas". Dlatego też zebr:iliś.
wielkim zaintercsow;iniem zgroma- my się tutaj, ażeby się naradzić, adzonych księży i działaczy katollc- :i:eby przecie wszystkim znaleźć serce.
nasz
wspaniały
powiedział
jak
kich. .
Zanim przystąpiono do dy•kusi i
nnd przemówieniami ministra Wol~kiego i prze'\\'odniczącego .,Carit.:is",
ks. Lemparty'ego, "wiceprzewod':lip-os. Franko·.vsk i
czący „Caritas",
ustosunkował S<ię w krótkim prze1nówienlu do wypowiedzi przedstawiciela rządu :RP. min. Wolskiego.
Nawiązując do oświa1lc-1enla min.
Wolskieg-o na temat uregulowallill
stllSunków miedzy Państwem a Kościolrm. pos. Frankowski p1>dkr.·. ~l:i
Zabieraj;;c glo~ na dzi~iejszym oz zadowoleniem, iż rząd gotów jest gólnopolskim zjeździe duchowień~lwa
kontynuowac rozmowy w tej spra- oraz świeckich działaczy katolickich
wie i oświadcza: „Naszą rzeczą, ,!ako rozumiem, że zebrani tutaj ducho" ;1i
katolików, jest \vyrazlć głi:bokie - księża, dziekani, Jlrobosz1·zowie,
Przekonanie i życzenie, aby ten bo- i wikariusze oraz świeccy działacze
lesJty dla każclełl'o katolika problf'm katoliccy kierują. się najlepszymi uzosfał szybko i dobrze rozwiązany".
czuciami głębokiej tro~ki o działa]Burzliwe cklaslti wyra•r.iły prłna ność „Caritasu".
aprobate 7f'brany<'łt dla tego o•wiad
Dlatego te:f. praA'nąlbym mówić r.1.
<'Zenia n1ówcy, któty podkreślił nal'ZE'j o J>rzy.•zl.:j dzi:rlalności, aniżeli
o
Wolskiego
mln,
słów
wagę
st~pni<'
smutnej, clotychC":ln!'IO\\'l'j go.;;podar·
przychylnym stosunku r1:ąc1u 11o „Ca o
ce. kttira mu:;;i głęboko d o tknąć każriias".
mzciwego czlowie!ta i nie" ąi„Wbrew temu - stwierd z ił mów- deg·o
ca - co - powiedzmy sobie szcze- pliwie bardzo holi wszystkich \\ ierząrze - wroga nam i kłamliwa szepta rych katolikó'"'
.lestem przelwnany, że zrzeo;zenie
na 1>ropaJ:"anda jnż sugeruje, jako'by
szybko 11okonać powstale
rząd miał zamiar zlikwidować- .,Ca- pot raf i
ritas" - z oświadczenia. pana mi- trndności i skierować „Caritas" n:i
nistra wynika coś wręcz odwroh1e- drogę rzeczywistej służby milosierJl'O - wyn'ika, iż rząd uczyni wszyst dzia.
Ten masowy zjazd powinien clać
ko. aby pDmóc „Carifas". I my te
kwitujemy z gwarancję, że odtąd ,.Caritas·' będzie
słowa 1>ana ministra
naj\'1-·iekszym zadowoleniem i podzię kierowany w sposób pożyteczny spoJecznie, że naci rozdziałem dóbr bę-1
kowsniem".
Znón' rozlegają się dłul?'otrn'a le dąrych w rozp.orządzeniu „Caritas".
oklaski, którymi zebrani solidaryzu- będzie ustanowiona sluszna kontrola

Rząd
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wieszcz, którego tak pięknie "'arsza·
wa uczci la - Mickiewicz: „1\Iiej serce i patrz' w serce".
W poczynaniach naszych z cal~
pewnością spotkamy się z uznaniem
i poparciem naszego rząd 1 ludowego,
który przychodzi nam z po:nocą."
„Pragniemy, ażeby był uregulowany rzeczywiście jak to wspomniał
pan minister, stosunek kościoła do
państwa, bo to je~t bolączką ulej
Polski, a rząd polski pragnie tego
i kościół cały chciałby, aby uregulowanie tego stosunku stało się faktem
dokonanym."
ks. Dąbrowskie~o
Przemówienie
przerywały raz po raz oklaski stuthaczy.

Hold ludu Francji ·dla Stalina
Uroczyste przemianowanie centralnej ulicy wV1try pod Paryżem

Imię Józefa Stalina
jest symbolem internacjonalizmu pro
Jetariackiego i solidarności narndów.
Nadając tej ulicy nazwę Alei Stalina, wyrażamy głęboką wdzięczność
narodu francuskiego dla Związku Raktóry ocalił nas od bar·
Do tłumnie zebranej ludności prze- dzieckiego,
miaż
barzyństwa faszystowskiego,
sekretarz Francuskiej Partii
mówił
dżąc hitlerowskich agresorów".
Komunistycznt?j Mauvais, który po·
Po odegraniu przez orkiestrę Hymgratulował Radzie Miejskiej jej chlub
nu Radzieckiego i Marsylianki, ludnej inicjatywy.
ność Vitry zgotowała entuzjastyczną
Członek KC Francuskiej Partii Ko-1 owację ambasadorowi ZSRR BogomoChaintron
munistycznej
wy głosił łowowi, który był obecny na uroczy.
I przemówienie, w którym oświadczy~ stoki.

GENEWA (PAP). - Z Paryża do·
że w Vitry, w departamencie
Sekwany odbyła się uroczystość prze
mianowania jednej z największyth
arterii miasta na aleję imienia Józefa
Stalina.

mógł tolerować rażącej

"\V rozporząclzani11
połeczna, że

zjeździe

zrzeszenia :,Caritas''
rozp~zął
episko1iat
chowień,twa,
z rządem rozmowy. Epi!'!kopatowi po·
trzeba było aż kilim miesięcy do namyslu, aby powzi<JĆ tę słuszną decyzję. Rozmowy rozpoczęły się dopie-

w decydc,rnniu o spra-1 przywiłeji)w stanowych.

wiedliwym porlziale śro;lków wezmą
udział najbardziej powołani, przede
w:;;zystkim ci, którzy bezt>ośrednio
stykają ~ię z rze~zą potrzebujący ,; h
pomocy materialnej - mam na myśli dzialaczy !,>arafialnych, którzy tlotąd byli calkowicie pozbawieni jakiegokolwiek wpływu na go;;podarkę
„Caritas".
na tej koniet·euc j i
Prz e mawinjąc
i1l'ag nę ~k orr.y 5 tać z okaz ji, aby zehrnnym tu k~iężom, jak i katoliko;n
pncd•tawić hez11olirt>dnio,
ś,Yietkim
ja!dmi intl'nrjami kieruje się rząd w
S\\ oich zarządzeniach.
?:e w wi<'lu ogniwach „Caritasu"
dzieje się źle, "iedzieliśmy od da wna. Tak f.i ę dzinlo Jlrzede wszystkim
dlatego, że zrze zenie było "ykorzys lywanc dla ohcyrh celów. „Caritas"
- niczalc;f.nie od intencji tej czy innej z osób k ierowniczych - stal się
dnia
żywiołów
"· pływów
domeną
wczorajsze~o, zaślepionych nienaw1.
ści~ . do Odrodzonej Pol~ki Ludowej.
dawnych
przesądami
obc1ązo:iych

Przez dlugi okres cza'!U władz':!
pań~twowe, mając ustawowo uitalone prawo i obowiązek. nie wkraczaly
jednak, nie ingerowały bezpośredni~
w wewnętrzne s1>rawy zrzeszenia,
mimo, że rz<icl wspierał „Caritas",
wypłacając z kasy Skarbu Państwa

'Władze państwow e
poważne 1 kwo~y.
ocz ekiwały bowiem, że wszystkie nie
wla ściwoiid i uchybienia będą u~u
niete przez kierownictwo zrże~;i;euia.
Gdy . ię to jedna!-. nie stało, rząd nie
może się uchylić od obowiązku kon!rolowania, jak są uŻytkowane w„zelkie sumy płynące z ofiarności pu-

blicznej.
:.e O·
Chcę poza tym podkreślić,
świadczenie, zlożone przeze mnie w
imieniu rządu w marcu ·1949 r„ że
wszelkie kroki hierarchii kościelnej,
zmierzające do uregulowania sto>unków między państwem a kościołem,
pomogą liczyć na ]loparcie rządu zo'ltaje w mocy.

Wsk~tek na~isku _o~inii społecznej
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KonarsJ..i - par. Szcmberowo. ks.
kanon ik Franciszek Jeliński_ p :-oboszcz par. Skalmierzyce. ks. ka!10nik SI ani sław Caoecki - proboszcz
p:u. Marynowo. ks. dr. Franc:szek
.Jank - proboszcz par. Pelp\:n, ks.
rlr. Szvrnon Dreszlcr - probnszrz
par. Pelplin. ks. prof. Tgnacv Ma rc ' niak - Płock. ks. dr Boles ław
Kulawik - Siedlce, ks. prof. Bmno
Wyrobisz - pow. Wadowice, ks.
dziekan Dionizy B ie\5ki - par ..T:lncewo. k s. dzle!rnn Bronisław .fa~la
- par. Koronowo, ks. dzieka n :VIieczysław Trojnacki - par. Grom:11k
· 1rnn R om'ill
k s. d zie
'
1)0 w. T arnow.
· k an R o
S ze inro .i· - „,
"roc1aw, k-s. d z1e
k s.
·
bert· Pio n k o - pa r . n,o k- i'l mea.
k'1 - par. p rzv
·
· f 1r,.,rzyzanows
dl.· ·J oze
rów. ks . prowinc. o.o. Au~us t~'nów
k s. T n·
, - K ra k·ow.
~
" ·1 r acy w ozny
· k-s. w 1·l ::n,
n
d dtsz
·J ancza k - S zczecm.
k·s. A n d aer - ~nr.
·
cz ł uc h ow.
Sl..
. '.! k s. I"ci.enr~· k• Gni·we k ·
O~' trozany,
par. Lichnowo. ks. Henrvk LaJe -•'>ki
- Wrocław, ks. Plewirn - Wrodaw, ks. Zygmunt Majcher - W:·ocła w. ks. Pasternak - par. Charhp ia Wielka, pow. S ieradz. ks. Sillwiński - woj , Łódź, ks. Franc:s2ek
Dobrowol ski - par. Koni€czno, ks.
Jan Kornobi s - par. Bod1entvn. ks.
Ste fan Marzec - par. Oksza pO'V.
.Tedrzejów
W imienin rządu zabiera głos minister Administracji Publicznej - Wo!

oddanych pracy dla mas ludowych

Ro

Posiedzenie

klubu poselskiego PZPR

towarzyszy
Obecność
obowiązkowa.

C ari•t as
•
• zrzeszenia
· 'd zie
•
• na k ra1owym
f - przemawia
• d z prał at Lempory
K s1q
z1ez

A jetlnocześnie z tym prostują. sit;
„Zebraliśmy się dzisiaj, żeby dokładnie nal.reślić nasze cele i ustalić plecy ludzi pracy. Robotnik I oracz

na przysr.lość linię wszystkich podej
mowanycl: przez nas akcji.
Zebrali.;my się tutaj j dlatego, fo
w ostatnim czasie ujawniono, iż pod
pł.iszczykiem „Caritas" ukrywali się
wrogowie Polski Ludowej, agenci gestapo · w rodzaju Samulskich i Paszen
dów, obszarnicy, finansujący bandy
podziemne i wielu innych wrogów na
szego społE::czeństwa.

Nie zn,1tzy to jednak, ażeby nale
p:>tępić całą akcJ·ę „Caritas' ' i
\1$zystkich biorących w nie)· udzi;ił.
Bvli i są tacy wśród nas, kapłanów i
katolickich działaczy świeckich i ci
stanowią olbrzv. mia. większość, kti:Irzy mis1·ę charytatywną „Caritas" ro·
znmie1·a. i realizu1·ą z nai·wv.iszymi
1
wymaganiami etyki i milości chrzeża lo

ścijańskiej .

wiejski

odzyskują

prawa · pełnego

człowiecLcństwa, wzrasta szacunek
dla godności ludzkiej. Swięci triumf
sprawiedliwość społeczna. \Vszystko

są. to rzeczy pozytywne,

radujące

myśl i otuchą napełniające serca.

Nowy okres
.,Caritasu"

działalności

„Królestwo moje nie jest z 1egr)
„
·
, 1ecz my, k ap 1am,· w 1emy,
s, wiata.,.
, · t a u·
• ·
,_. zyc10we
·1a k warun„1
1ego sw1a
· · d rogę d o k ro·1 es t wa chr Y·
t ru d ma;ą
• .
· . . s t opy zyc10stusowego. p o d niesienie
wej mas ludowych, rozszerzenie i po· · l y 1· k·ult ury, d rogi· tei·
· oswrn
1 b'1eme
gę
. · rozsze· Iecz przeciwnie,
nie zam k me,
•
. .
ł b'
rzy j ą I. pog <: 1 moz 1iwosci prac apo· · · lepszyc h, p1ę· k·
stolsk ie h . o s1ągmęc1e
niejszych wyników na niwie bożej
zależy tylko ocl nas l<apłanów, od
nas palriofów. Dlatego też dzisiejsze
nasze zebranie nie jest tvlko zwyldym zebraniem organi 7 acyjnym. Nie
zebraliśmy sit; tułaj tylko po to, by
stanowić 0 dorażnych rnlach i formach orgaoizacyjnych „Caritas", Jec 7
przede wszystkim po to, by całą. na-

Fakty. klóre miały miejsce nie tylko na terenie Wrocławskim, napełniają serca nasze goryczą. i bólem,
tym bardziej, że dzieje się to dziś , po
pięciu łatach życia w powstałej z
martwych ojczyźnie, gdzie każde.
nieuprzedzone oko, jasno widzi rze·
!=Zywisfy obraz ogromnych osiągnięł
i zwycięstw w dziedzinie życia spo- szą przyszłą działalność księży i kałeczne!Jo, kulturalnego i gospodar tolików świeckich oprzeć na właści\vej podstawie, na właściwym stoczego.
sunku do obowiązku, jaki nakłada
tł
1
na nas fakt, że jesteśmy katolikami
sw1a O
O ro V
Wied7.y dociera do mas i Polakami.

O b

11

11

b t • , •

Cóż bo,viem rozgrywa się pned o·
czami nanymB Powróciły do n.is
prastarn ziemie piastowskie, wyrwa11e z rąk hydry krzyżackiej, da Bóg,
na. zawsze. Powstają. z gruzów mia·
sla pii;kniejsze, niż były. :Zarysowują
się już widoczne zręby fundamentów
przyszłego dobrobytu. Swiatło wieposlów dzy docłera lam, gdzie panował zawsze mrol•. Rozszerza się zasic;g kultury.

Posiedzenie Klubu Poselskie,go
PZPR odbędzie się w piątek,
dnia 3 lutego 19!'i0 roku o godz.
19,30 w sali k0nferencyjnej K.C.
PZPR, Ąleja Stalina 19, (IV pię

tro).

.

fakt powołania przez władze państwowe tymczasowego zarządu „Caritas" oraz powołanie w całym kraju
r.a wspó!r.y cb zebraniach księżv i ka
tol ików świeckich, nowych zarządów
diecezjalnych, otwiera nowy okres
działalności „Caritas" w Polsce. Okres fen będzie właściwie pierwszy~
egzaminem dla ol!Jrzymiej grupy ksi~
ży, którą my tutaj, zebrani kaołant,
~
reprezentujemy.

sammn oli

fi1nduszami społeczn·ymi

Przemówienie ministra Wolskiego na krajowym

~~~~-~;~ik;_;:~~fs~~a~~.~~r~r?n'.;ze.par.
Katowice, ks. kanonik Edmcm.j

m. in. : „Wielkie

noS'lą,

Egzamin ten 1damy.
Wymariać to b~dzie od nas wytrwa
lej i ofi1rnej pracy, która prowadzona b yć mcże pożytecznie tylko w ramach pełnej mobilizacji, której wyrazem jest także i to nasze dzisiejsze
zebranie.
Powoła ni przez rząd do tymczasowego prowa dzenia spraw zrzeszenia
„Carita<;" pragni;libyśmy pełni(' swe
obowiązki w całkowitym porozumieniu i zg·J<17ie z zasadami katolickimi
Jesteśmy 1nzełrnnani, że dzialalnośćazeszenia hędzie 1godna zarówno z
ustawodawstwem i nakazami polskiej racji stanu, jak i obowiązującymi katolików prawami i przepi'>a·
mi kościoła.
Ostatnie posunięcia rza.dn dają. dowocly, że chce on utrzymać i popierać naszą działalność. Udzielane dotychczas „Caritas" subwencje przez
władze państwowe będą. nadal utrzy.
mane. Jest rzeczą zrozumialą, że rz 4 d
jest zainteresowany we właściwym
dysponowaniu przez nas groszem pu
blicznym.

fiainej piacy dla społecze1'istwa pol~kiego, chciałbym teraz dodać i myśl ę, że b1;dę w tej chwili wyrazicie·
Iem wszystkich tu zebranych twierdząc, iż słało się to dlatego, że byli
oni otocwni atmosferą swojego środo
wiska, atmosferą. negacji wszystkie.
go, co piawdzlwie polskie, co zro
dzone ZMłało z Indu i dla ludu. To
środowisko zepchni:lo ich na kręte
·
ścielki.
\Vyrwanie chwastów, zasianych ręką wojny, zwalczanie brak•t szacun'
ku dla wartości Jildzkid1, nauczanie,
i'z w asność społeczna, wspólne war1
'
pracy i wspólne dobro sa chro
sz,aty
.
tym samym przyk11zaniem _
nione
,;nie kradnij "
Ot o szczytne zadania, stojące przed
k ap I anem.

• Wa łk1•
S zczytne za d an1a
O szczęście j pokój

niezmniejs!onej,
o
b Na1:1e zimic
a, wię 1;sz!'j. nawet ~vart?ści :iracy zespo oweJ, nauczanie nułości ojezyznt i sz:icunku dla tych, którzy
11r:1n1 s" ą zdc.byli prawo, aby k•ero.
Musimy wyrwać
chwasty żla i zepsucia wai:. :i:yciem państwa, które jest
"5'_POhi)·m na~zym dobrem, czyż jc:>t
Powiada !<w. Augnstyn, że moto- cos w tyn~. ~prze1•znego z J>rawdaml,
rem wsze:Jkiego działania woli jes' gloszonyn11 od wieków przez kościól
m i łość. be wiem wola dą ży za wsze rl.:. cz~· ż je<;t to roś nowego dla codzien '.
debra, którego pra9nie, któ re zatem/ ne1 yracy kapłań-;kiej?
"raz ze światłem wiary nie~ć
koch::i. „Ciężarem moim jest miłcś.~
moja. gdii ekolwiek dążę, ona mn'l wszędzie zapa~ do ofiarnrj pracy nad
k.i e ru ie". Jak 1cdnak, ok .reś_lić o"."ą je . ;ozh:1dow:i, ?aSZ)'Ch poJ,;kich miast
dv ną, prawdziwą m1lośc, Jak me. d'J· 1 w'1, l'tkol 1 fabryk.
pu ś cić do zejścia na błędne drogi, do 1 I dalej - realizacja boskiej zasafałszyw2go pojmowania tego jedno- dy milo8ci przez czynny udział we
zna cznego przecież pojęcia. Katoli- 11 wszystkich pracach, mających na cec:y:z~ ?d samego zarania jest religią lu umocnienie sprawiedliwego i i;luszm1łos ~1, .CIHystus głosił _nieskoń. cz.:i- nego pokoju, który jest dobrodziej·
ną m1ło 4c Boga do człowieka. Głosił stwem ludu.
„Dissipe dominc gentes, quae belp~zyk~za?i '.1 rn_i~o~ci Boga, przyb.azalum volunt" _ Rozprosz panie naro·
ma miłos.c t błtzme go.
:vs pomina! <JC przed chwilą 0 tych, dy J.tóre che~ wojny!
{Dokoiicz.eniP. na str. 2·ej)
l...torzy poszli nie droga miłości i o-

I

ro w si<'rpniu roku ub.
Jaki jest bilan;i półrocznych rozmów'! Jedno można powiedzieć. l'orezultatów
nikłych
m imo bardzo
kontynuujemy je. Jedr.ak trudno jest
oprzeć się \\' rażeniu, że hierarchia kocelowo je lHZccią ~a. :-i am
ścielna
d1odzi o rzecz ważną - o rzeczywiste uregulowanie sto<;unkó11· między
pal1~t wem a kościolem.
Podobnie, jak w marcu ub. r., mog!)
s t · ierdzić, że „dot)Chcza<;owy stosu·
nek rządu do gpraw wiary i kościol,1
świadczy o szczerych intencjach rzildtt w kierunku unormowania stosunków między państwem a kościołem
11· duchu Jojalno~ci i rzetelnej troski
o dobro kościelne''.
Hząd nie szczędzi wysiłków, aby
spra\\ y kościoła w Polsce Ludowej
uregulować. Rząd przede wszystkim
ma na W:liględzie fakt, że wierzący
katolicy oraz większolić społeezei1stwa pragnie normalizacji stosunków
na tym odcinku. Zasadniczą przeszko
dę do uregulowania stosunków stastano\\ e
przesądy
głębokie
nowią
i wrogi stosunek do Polski Ludowej
reakcyjnej ce. :ci hierarchii kościel
nej.
Trzeba więc, aby episkopat zrozumiał nieodwracalność głębokich pt'Z\?·
obrażeń społecznych w Polsce zarów-

no w formach ustrojowych, jak i w
Ś\\ iadomości ludzkiej.
Niestety, stosunki układają się jeszcze tak, że \\)raźna postawa więk
szości społeczeństwa i formująca się
no\\ a po-;tawa części hierarchii, ro::uhi s toryczną
konieczność
miei:1cej
i głęboką. treść przeobrażeń społecz
nych, które przeżywają dziś nrn"Y ltt·
dowe, nie znalazl'y jeszcze odbicia w
stanowisku kierowniczych kół cpis·
ko1iatu, które wcią:i: jeszcze nie mogą
i nie chcą PóA'Odzić się z istniejątą
rzetzywi-;tością, z nowymi stosunkami społecznymi.
.N a postawie tej zaciążyły równif'Ż
dawne 1>0wiązania z czynnikami opie .
swe rachuby na polityce
rającymi
imperiali-;tyczncj i antn1okojowcj.
Kunktatorstwo nic potrafi wstrzy •
Toteż nie można
tnać biegu życia.
z uporządkowaniem
zwlekać
było
sprawy „Carita""· Rząd :świadom
swej odpowiedzialności nie mógł tolerować rażącej samowoli w rozporzadzaniu funduszami spolec:1,nymi.
Z drugiej strony podopieczni „Caritas" w ró:i:nych zakładach opiekuń
czyd1 nie mo~ą być pozbawieni opieki. Oni przecież nie powinni ponosić
konsekwencji złej go<;11odarki „Caritas". 'l'ote;i; subwencje i dotacje ze
strony pań.,;twa będą wypłacane ści
śle w oznaczonych terminach.
R:wcl St>rawę uporządkowania stosunk1hv w „Caritas" powierzył katolikom, duchownym i świeckim.
. Powierzyliśmy to zadanie szerokiemu gronu ludzi dobrej woli.
Sprawę zrzeszenia „Caritas" od1lajemy w wasze ręce i wierzymy, 7.e zaodpowiadający
prowa~zicie tam fad
wysoknn, char)·tatywnym celom tej
instytucji.
W pracy tej zarząd .,Caritas" w swej codziennej 1n·acy i troska : 11
moie liczyć na inzliwy stosunek ze
strony rządu!

Str.2

Odwiedz iny w :Bonn

Scllunaan przentóH'il po nie.niech.u
ale w interesie francuskich kapitalistów

Borui w styczniu. I
prasa adenauerowska - w airtyku- utrwalen!iu" st.osunk6w fran.cuskoBraterstwo flag
łach wstępnych. W kuluarach ,;par- ~emieckich, apelował do ,,opinii. puSzef „protokółu" dyplomatycznego
Pałao Schaumburg przy ulicy Ko- lamentu" mów.i.ono na ucho o tym, blicznej" i twierdził, że Niemcy po'Adenauera, pan von Horwarth, był
w ;niemałym :kłopocie: oto jeSflcze na blenckiej, który od niedla:wna stał za jaką oenę w „poufnej r-Oll.inowie" winny szukać o:paircia 111ie tylko w~
tydzień prrzed przyjazdem znakomi- s.ię rezydencją „kancler.za" porząd- z Sehumanem sprzedał Adenauer Francji, ale i Wielkiej Brytani<i!.
ru·e"'~"'
tego gościa z Francji, ministra Schu- kowany był gorączkowo, przy czym Sa arę i· przyporm· nano 'po
S-'""um'"'' odJ"echał, !interes zosta?
w ... ,__.,·
1,;.1.i
---" n 1·eu st ępl"we
· k t·wcuue,
te.r::az - .._~ba rz.achować
a ~·
. - ubity,
i ' a za
mana, mial dobrać władający języ nie Slcrzędzono (podatkoWYch!) pie- s·ie.') ' Ja
w.'ll<=
~ byl w
aa
str
·
łu
niędzy. Brygady froterów rz.eszły z
zachował J·e i naAdennuer
kiem francuskim sztab kamerdyne"'""''"ry.
o
w....1-e
ze„
Ili o
szne
s
razem
"'"
· k 0 kom ist6... ....~.
t
·
pałacu dopiero w przed- t · ,,
park:i.etów
•?• stęnnego dnia, i w dwa dm później,
un
eJ ;:1praw1e s .anowIS
rów. lokai i kelnerów, a tu, jak na
· t
ki
,,.
Schumana, braku- Czy można mieć zaufanie do „kancniemal każdy gada po an- dzień wpmyjazdu
złość wJelu komnataeh drzwi do- lema", który por.a plecami parla- kiedy pielgrzymował z "jem po'ltU jące
g~elsku, a od francuskiego po prostu StarC?;Ono niem&l w ostatniej chwili,
d ł s niCflym do WYOOkiego komisarz.a Me.
.
ta.
.
t
pod okupacją kupy gruzu przed wjarzxiem do gma-1 ~;~ ~a~~em i;~ied~:ze Ni!n~c; C1oya, aby ten wstawił się za Stasię odrzwyczadLi brytyjską.
amerykańsko
rym Adenauerem u samego Achechu nie zdołano już uprzątnąć; „na- po ka.wałku obcym kapitalistom?
.
Adenauer przewąchał sytuację i sona.
dw?rnt' OE;rod:iik ~rz~st~·oil: ją gaSchuman je wszystko łęriillłlffil chomy l chciał JUZ nawet lla w kilka godzin :po wyjeździe Schu- . Aile tym ,rarem w ,.pomyslny_ wyszczęśliwie po- ów zielony pagórek mtknąć trium- ma111a rz.wołał dziennikairzy do siebie rak" rozmow, :prowadzonych Jak. i
Jakoś to jednak
rz..naleziono killm11astu ludzi, faJ.nie jeszcze jedną flagę „Re;publi- na konferencję, gdz.ie bardzo „ubo- rz S~huma~e:i;i .,w cztery ~Y.'": rue
szło:
którzy (również i w czasie wojny) ki". Ale „protokół" przewidział już lewał" nad tym co się stało i przy-\ uwierzył JUZ Adenaueroi.vi rukt.
Leopold Mwrscba.k.
bywali w Flary-iu di uważali się rz.a wszystko, nawet to, gidzie mają P-O- znał, że problem Saa.ry rz.aszkodzdł
znawców wersalskiej etykiety; szef wiewać flagi francuskie, gdzie niekuchn:ii w ,.parlamencie', •dzier- mieckie, a gdzie obie razem. Por.tier
żawionej przez Niemca o francu- Bundeshausu otrzymał wyraźne poskim nazwisku - La Roche, jako lecenie: trzykolorowa francuska rzeczoznawca w sprawach kulinar- po stronie prawej, IPO lewej - marnvch doradził. aby za,pytać w Pary- no-czerwono-złota niemiecka. Gdy
ż.ii o ga.strcnomiczne upodobania mi Schuman wchodził do Bundeshausu
nistra. Odpowiedź brrzmiała: Sclm- zastał flagę francuską - po lewej
man je wszystko!.,- a wówcza·s usta stronie.
Paryża)
własna „Głosu"
lono menu. w którym jako symbol
miały
przyznał się re, mógł z taką łatwością przed::>st.ac
reńskie
również
porozumienia, win1a
Paryż, w styczniu 1950 r. J wie?zialnośc~ za teg~ 1·odzaju machi: j Pewien radykał
Powitania
.. _ się do najwyższych sfer wojskowych
być podawane do potrri.w 2l8.Ś winacJe. Tak Jednak me było. Zostah do tego samego.
•1•
•
•
•
rozczarowania
i
Jaques Duclos, sekretarz Partn Ku i politycznych".
~ .zapatty~n tchem śl~dzi fn.mc~s.,a oni nie tylk,o zwolnieni ale zwrócono
na
francuskie no i likiery
Komentując ten skandal, „Libera.
Z chwilą przyjazdu ministra Sehu- opima pubhczpa przebieg mel!<lego im materialne dowociy' ·ich oszustw, munistycznej, zażądał utworzenia pa1·
ostatnich piwnica
Tych
deser.
.. kanderska" z Bonn miała zresztą mana - cały aparat dekoracyjno - ska11:dalu,_ . b.i;o_rego . bohaterami są między innymi ksiażeczkę czekową . lamentarnej komisji, śledczej, posia- tion" pi. ze: „Jeśli komisja śledcza,
pod dostatkiem: niedarmo przecież teaitral?Y. wprawiony z:ostał w :ruch: ~W~J wyzsi ofic~rowi.e: g~nc:~ał .Re- wraz z odcinkami, na których figu- dającej pełnOD;tOCnich~3; ~ąd~.l\Ve, któ: sltładająca się z oddanych i.-ządowi
sprowadzono w ciągu r. ub. do Za- prze~owt1enia,
bank_iet~, , _toast!, ver„,. . b:yły. szef sztabu arnm .fm~- rowały nazwiska osób przekupie- ra zajęłaby .się_ wyJasmemem ca~eJ ludzi, zadowoli się powierzchownym
afery oraz u1ęc1em i ukaraniem win- b::idan1em sprawy, dojdzie do tych sachodnich Niemiec, ug!nających się uśm.1echy. dla fotografow Ji sc.iskarua cusk1e;, i ge.~erał 1\la~t! były gub.er: nych.
W związku z tym s~andalem gene- nych. Lecz premier Bidault odmó· mych wniosków co Bidault. Nie n1a
pod cięfa:rem bezrobocia i co.;:az r~, WzaJemi:e kompl~m~nty prz~d nator FranCJl. w Tumsie: Poza num
większych podalków, aż na trzy mi- mikrofonem l zapi?wruema pro pu- W aferę: _wnne~zanych Jest ~zereg rał Revers . musiał zrezygnować ze wił udzielenia tej komisji pełnomoc- dowodó,,·, nie ma nazwisk. Ale jeśli
liony dolarów win i napojów fran- bili.co: o _współpracy, o ~ąsiedztwie, osobi~tosci .~olityczny~i. nalezących swego stanowiska. Aby ratować do- nictw sądowych. Również za pomocą zada sobie trud zbadania w sferach
bre imię generała, jego p1·zyjaciele sprytnych manewrów udało się wy- handlowyt•h i finansowych kim są lucuskich. In~ino veritas. Te trzy ~.i o .zrozum1em:-i. o wszystk~m - tylko do większosci rZP,doweJ.
liony dolarow, wydanyeh na wma me o Zag~ę?iu S~ary, l~t?rY. to prooskarżyii kluczyć z tej komisji komunistów, dzie zainteresowani tym, by generał
Afel'a ta, któl'ej podłożem jest polityczni (degaulfo~ci)
francuskie, to b.c'l:rdzo charakte~·y blem :vłasr;ie naibardzieJ _1n.tere~o- krwawa wojna w Indochinach, zosta- rząd, że zrobił generała. Reversa mimo, że w parlamencie stanowią l\Iast objął stanowisko wysokiego kostyczny i prawdziwy pi-.tyczyn0k do wał .N 1 ~mcow. Obserwow!ł'll z zacie- la pl'zez prasę nazwan;i. „;;kandalem swym kozłem ofial'nym celem rato- oni najliczniejszą ~grupę.
nii<:arza w !ndorhinach, do r.zego
ustro,iu gospodarczego mar-shallow- kav:•emem, ale. bez spę_cJalnego en- generałów" lub
Nazajutrz, po ukonstytuowaniu się zmierzali aferzy~ti, dotknie ona boaferą czekową". wania polityków należących do więkskiej T.rizonii.
U:ZJazm~'. dl_um. korowód samo~~o- Dwaj wyżej wymie'~ieni generałowie, szości rządowej, którzy pozostawa1.i tej komisji „L'Humauite" całkiem ląceg·o miejsca. Ujawni ona kim Sil
do'~. z W]elkim. crl~Q·nya~ _francus,:c~ l..'.biegający się o wysokie stanowiska w ścisł~·ch stosunkach z faszystą słusznie. określiła,, ż~ „zo_:stała stwo- ludzie ciągnący zyski z wojny w Inrzona me dla wysw1etlema, ale dla łlochinach, wyja!!ni w imię cze·~-0 ma·
Cmentarny przesqd
aykte~ <3 1 dpol krn:ihona f.a~ w Indochinach za pomocą ciemnych i „łapówkodawcą" Roger Peyre.
~~la~)
0
ją się bić i umierać żołnierze fruNa skutek ogromnego rozgłosu, ja- zatuszowania całej ~fery."
po es ~rtą ::riotocy . intryg, wyf'tępują w niej obok podej'·.
V:·
Skarb .. Republiki" musiał zdobyć p~lic1.YJ~7chryodmkHnął
cuscy. Na pewno nie dla Francji".
Skandal generalski lub czekowy ulicadlffilAd senneJ rzanvch polityków i osobników, któ- ki przybrała ta afera, rząd był zmuinnych ·JJy- .,„,o 1cy się jesecze i zp wiele
Tak przedstawiają się sprm.vy w
''ywo
Naro- 1'ak
·' w_ zgro!u~id.zeniu
· . . dszony ogl obsl1~
·
· 1rn1a b orac3ą..
enane- rzy •sp lan11·1·i S1ę
o
eussa
d ..
k , .- L
łv
. . . Francuzi
b nazywają
I ł go
. Ch
do Bundeshauod uniwersytetu
datków. Ogroay miejskie przedstau zie 1::omencie gdy piszę tę korespooden.
cąe a o urzeme w ca . m ra]U.
wyiasmeme.
1czme
pu
owym
·ę od uJ·a,vnienia
zaczęła
Spt·a"'a
.
.
.
.
.
81
tak słoną kalkulację, że w su, i z pre.yJęc1a na !PnlYJęc.le.
wiły
·
'
· A.I.era t a g łosnym
· k"t cJę.
· · ' · ·. .w. Ja
· wnasm~nM,
· się
· domagaJą
·
. · ·Bidault
. ·chcą.c, .prenner
.
· napisanego ubieg„ raportu
o db"iła
ecnem
musiał
me
pewne"'O
,.protokóle" zc.mie1"Zano .iuż skosposób doszło do tego, ze takie mdy- się w całym kraju: naród fra\lc1tsid
tyciemnym
jest
Peyre
że
przyznać,
od.
Reversa
gen
prz~z
r~lm
lego
trwały
nie
niemieckie
Nadzieje
rz.y!'tać z oferty kwiaciarni na c:uen
oraz • mµsiał '".°1duum, i_ak Peyr~, .~ogło_ cieszyć pamięta bowiem, że 20.000 młódych
tarzu. ja ·o ta11-zej. ale że nawet l w jedn~ d.lu~o: .zaledwie dwa dni. bo czas jego inspekcji ·w Indochin.ach, pem,. ko~aboracjo~~stą
ze :sfer r~ą- Francuzów obok wielu tysięcy Vkt.,proto:{óle dyplomatyC7.nym" pa"lują do rnedZieli, kiedy to w Bad Godes- Ranort ten, ściśle tajny, znaleziono publ!czme „skarcic" generałoV:. M:a- się poparc1i;_m osob1st0ł:!c1
u_łnt~vlły namczyków zginęło już w „brp.dnej
niek[edy pnesfjdy uważano, że kwia ber~ -. w ok1:1-pow~mym przez Fran- prŹy zatrzymanym podczas oójki w sta 1 Re~ersa: W toku dysk~SJ;l wy- dowych, ktor~ sw.ego cz~s~
WOJIUe był ~u wydostarue s1.~ z WJęz1enia 1 u- wojnie" rozpętanej przeciwko ·iJuoty z cmentarza mogłyby sprowadzić ~uzow ID st:'Zezonym !Przez francuską autobusie Vietnamczyku Van Co, bę- szlo na Jaw, ze ~eyre po
dowi Vietnamu przez chciwy1:h zys.
.
cme-ni-aruy na,i,irój, a to znowu mo- ~nda~er1ę Hotelu <Dreesen., P_rzy- dacym członkiem CIO oraz agentem deko~·owany L~g.1ą Honorową w oo- cieczkę do. Brazylu:
ków imperiali„tó"·· ,.Skandal i;.:::i.epo·
ta!'-.
Jest.
kraJU
~v
Obmzeme
.
naro,,.obrony
.mimstrem
gdy
kresie,
we
Dai
Bao
cesana
n1arionetkowego
~t?Jąco)
{na
S~h_u~an.
munster
Jął
głoby stanowic o pogrzebaniu naze nawet połof1c.1a.lny rałmr'' obnażył ;pr~ ~ ił.Pinią
do~~:AJ.P..vJ 'J&jtgep„ czlonl'k}IRP. Pod· wi;zechne,
rozno,ę- Francji
dz:ei na porozumienie z Francją. gro:madę stup1ęcdz1esięciu
czas debaty tej w) st•!!> ił nl~ ;uforpe- dziennik „Le Mont~e" był zmuszony franc11<1ką. istotny ens wojny \ :iet„
•
•
<•
rzycznych dz.ienniikm:zy i na pyta.nb
UTZędnicy pana von Horwarth, któVan Co przyznał, ze ~aJ1ort ge.n. )o\\any prz.ez niko!!,'o pewien de1mto- stwierdzić, ie „w Justoi.-ię tł są wmic nam~ pro dz~ pntie~ 'biblrl'!'ró....po niemiecku odpowiadał
my mieli towarzy.s?.yć Schuma:i!)W~ stawiane
11
w tym samym języku. Tu don:·~ro Rev~rsa o~i-z;.-~~ ~ ?d., J~ ~CJ.,"U. ,.z~ ,~any socja!l ·tycznr. były minister, szani 'aferz)>-ci, politycy i władze po- francuskil'it i amerykańskich w?rew
przy jego o·ficjulnych wystąpie::iiach
przekonano się, co są warte dyplo- !'Woich w~polmko " • me~ak.ie,,_~ R? g.er. szeroko sir usprawiedliwiając z powo licyjne i że jest się za ·koczonym fak- inter~om narodu francu~kiegll.
oraz przy zw:iedzaniu Btmdeshausu matyczne uśmiechy i „przyjal'~e~- Peyre! Ly~.egDo c~ onk(aPfPaFsz).ys 0 "'" 1'.10~ du korzystania z pieniedzy Peyre. tern, że taki osobnik, jak Roger P~yGeorges "l11ris.
i uniwersytetu, wydobyli z naftaliny
; cz 1owie, - - - - - - - - - - - · - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ono ta
..
orgam.zacJ1
Zagłębia
sprawa
rąk:
uściski
skie"
swe tużurki oraz żakiety. a na kilka Saary, która najbardziej inte.-eso- ten mmio, 1z _był skaza~~- przez. ru~l1
dni przed przybyciem znakomitego wała dziennikarzy niemi~kich zo- oporu za. wspułpracę z :N1emcam1, me
oobie :p:rrz:y ka·ldym stała prv.ez ministra Schumana wy- tylko umknął kar~', lecz pozostawał
gościa mówili
spotkaniu dla wprawy: nie ,.Guten jaśniona" - z punktu francl;~klej w p_rzyjaznych ~tosunkach z genei:aTag'·. jak zwykle, lecz ,.Bonjour. racji stanu, a zatem - seperatyzm, lam~ Rev~r~cm 1. l\'f3;s~em. oraz z w1eMonsieur" lub jeszc:z,e dźwi<;c:miej oderwanie od Niemiec, marionetko- lu rnnym1 osob1stosc1a1111, o~gryw~
,.Bonjour. Excellence"!
wa niezależność, marionetkowy .. par .ii!cymi poważną rolę w ży~m poh:
O JEDN.~ 'J'RZECIĄ. ZMXIEJSZY:\Iin.i.;ter )Iichejda na posiedzeniu Sejmowej Komisji Zdrowia, obra·
lament", a ·w-reszcie i oddanie · ko- tyC'znym Francji (między mnyn11
ł,A SI.fi W PORóWNANIU Z ROdującej nad preliminarzem bud:ia towym na rok 1950 stwierdził, iż
pa.lń w pacht kapitalistom i ak~jo- z Albertem Bom:anquet,. sekreta_rze1~
KIE:\1 1936-38 ILOść ZGO.NóW
budżet :Minister.;twa Zdrowia je,;t o 23 proc. większy niż w roku ub.
nariuStZo<m na lat pięćdziesiąt. Min. generalnym rozłamowe] orgamzaCJI
N A GRU:ZLIC~
Koreferent po,eł Arczyń"ki (SD) podkreślił, że wydatki na zdrowie
Ouvriere").
„Force
związkowej
osłodla
wprawdzie
dodał
Schuman
1>ubliczne we wszystkich resorta rh i przedsiębioro;twach p11ństwowych
gościem WC SPS
Towarzystwo Przyjaciół Dzieci pro
faszysta,
zatwardziały
Peyre,
dy i na otarcie łez coś niecoś o .. m·eo wlasnych budżetach, stanowią 20 procent całości budżetu. tj. ponad
sprawy zwiazanv z kołami finansowymi, .iie
ostatecznym"
29 'stycznia gulowan:iu
l\IOSKWA (PAP). będzie w rb. 200 wiejskich
wadzić
95 miliardów zł wobec 0,9 proc. ~ ydatków przeznaczonych na ten
na ~pro przy zawarciu traktatu pokoj·owego, szcz.ędzit intryg celem 11Sadowienia
przybył tu z Warszawy,
żłobków sezonowych. Wszystkie dzi&·
cel w budżecie USA.
ale słowom tym mało już kto wi ·~- swego i>rzyjadela, gerr. :\la'!ta, na
Rady nzył.
Wszechzwiązkowej
szen;e
ci do lat 5 objęte zostaną. akcją mastanowisku wysokiego komisarza w
Wydatki admini::;tracyjne .:\Iinister-1 datki na walkę z chorobami i lecz- sowych szczepie11. Wszystkie gminy
wiceprzeZw~ązków Zawodowych,
Indochinach. Rewizja przeprowadzo1vodn.iczący CRZZ Aleksander Burna w jego mieszkaniu ujawniła kom- stwa zostały zmniejszone o blisko pół nictwo, a w szczególności na ochronę wiejskie otrzymają pomoc położni
Detaliczna wyprzedaż promitującą
czekową miliarda zł, wzrosły natomia:;;t o 2 macierzyństwa i zdrowia dziecka, na czą..
książeczkę
ski. Na dworcu Białoruskim powitał
Niemiec
z n;izwiskami osób, którym przeka- miliardy zł wydatki na szkolenie prn walkę z gruźlicą, na zwiększenie ilo~
go kierowri!k wydz:iału międzynaro
Ogromne rezultaty daje walka
nastęP'Ilego zywał pokaźne sumy pieniężne.
odjechał
Schuman
sci stacji Pogotowia Ratunkowego z chorobami i lecznictwo. W rok1.1
cewników służby zdrowia.
Rady dni·a do Berlina: żegnał go słodko
Wszechzwiązkowej
dowego
Można bylo przypuszczać, że afe.O 1,8 mild. zł powiększa się wy- oraz stacji krwiodawstwa, na pomoc 1948 było o 30 pl"oc. mniej zgonÓ\V
Związków Zawodowych Berezin.
Adenauer na dworcu, zaś kwa5no l"Zyści zostaną pocią.gnięci do odpolekarską. dla studentów, na leczenie
na gruźlicę, aniżeli w latach 1936-38.
uzdrowiskowe chłopów.
Na skutek akcji przeciwwenerycznej
Oprócz istniejących 9 akndemii le- liczba świeżych zachorowań na kiłę
karskich od nowego roku akademic- spadła w porównaniu z rokiem 1938
kiego pow::;tanie 10 \'' Białymstoku. blisko o połowę.
Za przykładem ZSRR wprowadzona
Budżet przewiduje odpowiednie suspecjalizacja w my na leczenie niezamożnej ludności
będzio dalekoidąca
kształceniu personelu służby zdrowia. wiejskiej w uzdrowiskach krajowych
zjeździe
Ksiądz prałat
W Planie 6-letnim znacznie wzros- i czechosłowackich.
j Opieka zamknięta - t~ prowadzo: Dlatego też uważamy za słuszne my im łaski. Spełniamy tylko obo- ną kadry pracowników służby zdr:>- Podwyższenie liczby karetek pogo.
(Ciąg dalszy ze str 1)
To zćlanie winno być także hasłem ne przez, nasze zr.zeszeme przytułki sprawowanie stałej i szcze.:;r)lowej wiązek, do którego zostaliśmy powo· wia. Liczba lekarzy i farmaceutów towia o 65 proc., daleko jeszcze odchrystusowego, d!~ starcow, _dfa bezdomnych, san;~t<:>· kontroli nad wszystkimi agendami łani. A rachunek zdać nam przyjdzie
kapłana
każdego
biega od pokrycia istotnych potrzeb.
podwoi się w porównaniu z rokiem Nierozwiązana pozostaje nadal sprazwłaszcza dziś, gdy istnieja jc<izeze ri_a, domy dziecka oraz domy specJal- stowarzyszenia.
ludźmi. Bo najwa:7,..
przed
tylko
nie
lek.
ka
dla
przeznaczone
nie
wzrośnie
·opy
Eu
. dk'1 na za ch o dz"101948, a liczba dentystów
wa usprawnienia łączności lekarza
i
pewne osro
niejsze są zawarte w ewansi;elii slo· 4-krot.nie.
z terenem. Poseł uważa, że częścio
Na pograniczu obu tych typów Współdziałać będziemv
i Ameryki, które zburzyć chcą pokowa samego Boga: „Zdaj spr a wę z wło
i ofiarną pracę milionowy::h opieki przebiegają. akcje o cha1·aktejową
Instytuty naukowo-badawcze pro- wego pokrycia braku lekarzy należy
c zynnie z instytuciami darstwa swego".
szukać w praktycznym przedłużeuiu
rze pośrednim. Do takich należy za- _
mas ludu.
wadzą celową i skuteczną, opartą na
godzin ordynacji lekarzy pl"Zez uwolTakie są nasze najgłębsze założe- liczyć letnie i zimowe kolonie dla
To pierwsze dzisiejsze nasze zebra- założeniach naukowych, akcję zwal- nienie ich od tzw. papierkowej ro~
państwowymi
nia, wypływające z prawd, zawar- dzieci i półkolonie. Dołożymy wszelnie jest nie tylko zebraniem organl· czania chorób. W roku ub. ukazało boty.
Na ich kich sił, by poprzeć p~owadzoną przez
tych w religii katolickiej.
i z ~z.ądem RP
wielkł troskę
zacyjnym „Car tas", ale jest począt się 19 prac, poświęconych z.wą.lcza
Państwo wykazuje
gruncie opierać się musi cała nasza państwo akcję na odcinku podniesiepodwyż
wszystkich akcjach, które trak· kiem no" ego pn:ełomu.
We
działalność. :Musimy nadać jej kon- nia poziomu zdrowotności wsi. Stoniu raka, 28 - c11orobom wenerycz· o wzrost produkcji lekarstw, farmana przemysł
szając dotacje
jąc na gruncie katolickiego. poglądu tujemy
kretny kształt i formy.
jako !<lużbę czJowieko'"i,
Myślę, że to pierwsze przełamanie nym, 200 - terapii oraz 29 - medy- ceulyczny z 10 mild. w roku ub. do
na rodzinę, w i·amach szeregu równo- wRpółdziałać będziemy intensywnie
27 mild. w roku bieżącym.
lodów, ta pierwsza ws11ólna praca cynie morskiej i tropikalnej.
akcji, będziemy dol-ładali
ległych
Obowiązki nowych
wszelkich starań, by życie rodzinne z analo~icznymi instytucjami pań. pnblir:r.na olbrzymich rzesz kaphmów •••••••• „•••••••••••••••••••••••••••••••••• „•• „•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
„Caritasu'"
władz
w Polsce stało na właściwym pozio- st wowymi i społecznym.i, u7upelnia- z lrntolikami bwierkimi. będzie 7.a·
jąc w ten -;po-.óh opiekę państwową,
Przejmujemy wszy8tkie poczywające mie moralnym.
tr.;1tkiem wielkiej 1>rzerniany w "zeWiąże się z tym ~ciśle organizowa- realizując W"<pólne postulaty i w<;pÓl·
doti.-chczas na „Caritas" obowiazki.
regal"l1 h-<i\'ŻY katolirkich w Pol-;ce.
Ro~taczać będziemy opiekę nad ka:i:- na przez „Caritas" sieć poradni ne cele.
Jla
przychodni
dym rzeczywiście niesz~zęśliwym, !Ję- przedmałżeńskich,
lirzha tych
Odtąd rosnąć będt.ie
ściśle opracowane plany mu:::z<~ być
d11cym w po~rze~i~. Opieka ta, 'Yz.~: r:rntki i dziecka.
ksil'ŻY. kl•)rzy swą zbożną prar(' nauCharakterystykę prac wchodzących
~akładem „Książki i Wiedzy'' uka.-1
Szczególną troską chcemy otaczać w równie ści~ly sposób podane. l 'la·
rem praktyki mm1onych ~at, ąz1e1ic
cz)cieli wiary i kierowników duchotego wydania podaje za.zały się w 2 tomach Dzieła Wybrane w skład
się będzie na dwa zasadmcze syste· młodzież, dążąc do niesienia pf>mocy tego dążyć będziemy ąo jak naj~zer·
materialnej w tym stopniu, by mogła szej w;;pólpracy „Caritas" z zarząda· wych ludzi łączyć będą i 11racą Jla :\farksa i Engelsa.
my:
mieszczona na wstępie I tomu a rrz&owo::nie poświęcić się nauce. Nie mi cliecezjalnymi, a przez nie z "·szyst dobra klasy pracującej i budowanego
opieka otwarta i zamknięta.
Wydawnictwo to, zawierające wy- tłumaczona z języka rosyjskiego
Pierwsza obejmować będzie, podo- wolno 1111m zapominać o ldęsce wpo- kimi komórkami organizacyjnymi 11iż przez nią paitstwa.
bór dzieł twórców socjalizmu nauko- „Prrredmowa" Instytutu Marksa-Enbnie jak to miało miejsce dotych- łecznej - alkoholiźmie. Z alkoholiz·
Jest tyle pracy w winnicy Pańskiej. wego i rewolucyjnego ruchu socjali- gelsa-Lenina.
czas wszelkie akcje pomocy z na- mem walczyć będziemy wszelkimi do· szych szczebli.
Na cóż więc czekamy?
stycznego, wzorowane jest na nowona
Książka wydana bardzo starannie,
organizacją
jest
„Caritas"
tury' swej raczej doraźne. A więc stępnymi środkami.
Czemuż się ociągamy?
Od wszystkich współpracujących wskroś społeczną,, służą.cą potrz~b"m
opracowanym przez Instytut Marksa- w oprawie, w nakładzie 100.000 egz.,
wyliczamy przykładowo: jednoraz~we
zasiłki pieniężne i w naturze, odzież, z naszym stowarzyszeniem wymaga~ społeczeństwa.
Pozwólcid, że zawołam słowami Engelsa-Lenina wydaniu tych dzieł, jest fundamentalnym wkładem w
leki, żywność itp. W tych samych ra- bęilziemy .z całą bezwzględw ści4 rz~
Przychodząc z pomoc3 ubogim, św. Pnwła Apostoła: „Jest godzina, które ukaz~o sie w Moskwie w roh."U dzieio budowy li~atur>y marksistoW!P
wykonywania
spra~vne~o
1
telnego
mach mieścić się będzie akcja doży1948.
·chorym i ni'> izczęśiiw3111, . nie ezyni. abyśmy już ze snu l)nws-+di"
·&ki~ w Polsca.
jvM.~ia dzieci -i ;urowadzeni? kucl:en.; __J>.rulet.Y.eh · obow1azkow.
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Ge11erałewie bez arn1ii

s~~~·~!=~w~~~!„„,!"z~~~~·:str~~~v-·iosla pomyilne wyniki

Zac/1ę rony pr=ez Sl!'ych amerykmis/;ich protektorów, t. zw. kcncler:: A.de·
n<111er po1mfal do życia spec}alną komisję wnjslcow11, htóra radzić będzie
11acl sprtrn'q„. demilitaryzacji Niemi ec Zachod11ich. Do tej komisji 1ce3zli
w.vż.~ i do1códc~· b. lticlermt>skiego Wehrmacht1t, :::<1§ na jej czele $UlnQl
godny holega. Mrumstei11ów i Strm1ssóu' - gen. von Manteuffel. ,
Gru1. ]l/mrtezrffel był podczas 1mjny światcnvej doicódcą lcorpwru pan.
cemego na fro11rie 1cschod11im. „Otl::nac zyl się" tu licznymi „:tt-"J'Cięstwa·
mi" nud . T1ulnofriq cywilną , mordując setki, i tysiące niewinnych i bez·
bronnych /ucl:i. w działwiiach 1l'oje1111 ych nie zyskał sobie jednak lailrów
i ~era:: ze sw)7ni mocno pr::erzedzonyrni korpusami nmsial w koiicu zmy.
.
kać pośpiesznie przed zu·ycieskq. Amiią Radziecką.
Ale gen . 1lfa11te11ffel odegrał się później na froncie zachodnim. Był
jednym z dowódców lco11trof e11syu.·y niemieckiej w Ardeimach, w !końcu
rolm 1944, i tu moc110 pr::etrzepał skórę Amerylwn.om.
lak tt'idzim: , lmVJTifikacje facho1t·e gen. Manteuffla sq - jeśli tale powie·
dzieć możn a - dość urozmaicone i ... dwust~me. Von Manteuffel nie jest
pierwszym ::: b. generałów hitlerowskich, ktorzy powołani zost.ali <lo w:rsokich gor/110.<ci w trizo1iskiej kolonii e. S. A. Wiemy, :ie gim. Guderian
mia1101ca11y został jui: daw110 kierotmikicm. niemiecko-ameryka1iskieio wr·
wiaclu na Niemcy Zachodnie ::; ,orzyleglościami, za.i gen. Halder zostal z
laski amerykańs kiej - oficjalnym d::iejopisem drugiej wojny Śtl'iatorvej.
Obaj ci 1xmowie peł11iq, podobno, również funkc je 1Jrzywódców podziemnej
organizacji zachodnia-niemieckiej p. n. „Bruderschaft", która glon hmfo
.faszystol!"sh·ie i ocl1ceto1ce. żolcl amerykański i „praca" w owym „8rude1·.
sclwfcie" są to, widocznie rzeczy nie wyłączające się bynaj11lłliej nawzajem
·•
t ecz na m11r!( i11 e.~ ie tl'ch ge11eralskich nominacji warto zn11ot1>1.mć.
11·.r nilm m lcit•ty .• /.11clwd11io·11iemiecf..ieixo instytutu do bacla11ia opinii µ1
srP•
Mic::.!l ''i° 1111 tenuit remilitury znr ji 1'rirn11i. na każdych 10 Niemców
111 iu 11·ypm t'ied :i<llo s i'! IJf: Pcia•lrn sl11 ż l1i e 11• 1w1t',Vt11 JT ehrnwc/1cie. Arwl•
~ ic: 11 e cy fr" te!!o ro<l zaj11 111rl.w1.1· = r . 1948 pr::erlstrm· i(i/~· .~ii: 11n s tęp11jr~co .
IO :n. \'11J„ż 1· .< i (· ·' /'°d = i P11·11 ć. że 1rln·„11· ll"}'s iłlwm Ua11tn1ffló11. G1111Prit- _
l11tµc h o/WJHICji <1111Pr)"h"-OllSh ie.i .< /t)/ IO /)01"11 jt>.<=c ::e
ll tJ IL l ll11/d 1• r611· '11/l l' I: tl'11 ll"yidq11"ć li(•t/:it> 10 :111. to :1111c=y. że 1111wtoni1< 1111 f1111en}cmi·
.,f.ic/1 /11111hk11 rc/116111, po;:,it /!1'11eml.<kq .. el ito/' 1t· o!!ille w :l"chot111irh ' "iem·
c:Pclt zu brnlm ie.
ff\ r in/; i om ó11'iu1w j Ili a11l.ie1.1· porc·i1111y jednak tlać coś nie coś do my.
,, f„11ia ::riró1rno p. iHac Cfoy·orl'i, jak i jego tri:oń ~ ldm ,.pod•>1>iecp1ym".
Kto 11ie, cz." nie czekajq ich wszystkich gorzkie r~czarommia.

~kutec:mego, socjalistycz.11ego budo1mict1va w Polsce".

ffiLARY l\flNC.
. Od wi_e lu tygodni ~ala zobowiązań oszczędnościowych przybierała na
oszczęuz11:ma głęboko l?r zeniknęla cło "\Vsri:ystkich prawie zakła
dow pracy.. Ws zędzie, odzywały się odpowiedzi na apel tow. Walaszczyka. Robotmcy zakładow przemy~owych i różnych instytucji podejmo...
wali daleko idące zobowiązania.
Coraz b~r~ziej J!alą~ą stawała się konieczni>ŚĆ wymiany dotychc~
S?W~ch dos'Y1adczen, niezbędne ustalenie dalszyteh możliwości pogłębie
rua i rozw<>JU systemu oszczędzania. Toteż z wi~im zadowoleniem powitano inicjatywę redakcji „GłosuRobotniczego" )zorganizowa.nia pierwszej w Lodzi narady oszczędnościowej.

&i!e· l'tfysl
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Sala l\1i~jskiej. Rady Narodowej ków. Zespół tow. Kowalskiego zobo. _wype~wna, Jest · do o~tatnieg_o wiązał się mnniejszyć je do 2,5 proc.
- Jestem naprawdę dwnny z tego
lJ!-I~Jsca. C1, kt?rzy p:·zyhyh tu d~1:
to m1strzow1e oszczędnosc1 1 - oiiwiadcza tow. Kowalski - że
s1aJ różn~c_h branż 1??-'zem~sło":-ych, przed- I karty wątkowe, które otrz~aliśmy,
staw1c~eli P.ai:tn, z~~"lązkow za~·odo: wskazują od chwili rozpoczęcia współ
wy~h i admn?-1st:·~;1. Dokoła p1ękn<!J zawodnictwa, że zmniejszyliśmy odsah MRN w1dm~Ją cz.erwone trans- setek odpadków do 1,5 proc. Jestem
J?a.renty z ~zywaJącym1. do oszczędno· pewien, że nasze osiągnięcia skłonią
sc1 _hasł.am1. ~a pre_zydial?ym stoł~m wszystkich tkaczy z PZPB im. StaFragment sali
za~1adaJ~ . między .~ym1 ro.bot~1~y lina do pójścia w nasze ślady.
Tow. Stopczyk z PZZPK wskazuje, szyn i organizowaniu współzawodnaJbardzt~J . z.asłuzen1 w dz1edzm1e
jakie poważne oszczędności można nieba oszczędnościowego. Tow. Anoszczędnoscr.
Referat „wygłasza i:edaktor naczel- uzyskać w przemyśle kapeluszni- drzejak, przedstawiciel Związku z~
czym na barwn;kach. Do wprowadze- wodowego Handlowców oświadcza
ny „Głosu , tow •. Lem1_esz.
Sluchacze zd_a.ią _so?1e dobrze spr~·: nia t~ch oszczędności niezbędne są zebranym, że w dziedzinie handlu
wę ze znaczema, Jakie ma dl~ _kta iu I jednak podręczniki, opisujące !);atu n- mo:i:ua zaos;-.czędzit ogTomne sumv
obrotowe~·Ó
o~iczęd~~ gosp?dar~a. Ro_zum1c•J'.! _ko- ; ki ba1.-wników. Podręczników tych <lzięki skróceniu C"ldu
0
-ł · l
a
s
t · b k 'J'
merzno ·c wytę ne ~ Il
', . :" " ··t z? k:. ~·da ~1 o u~:me~ę - j . r11: -. . ow. t')pcz~"'. n~wo UJ? <o z•~- towurn, zmniejszeniu kosztów hanobniżeniu
.~orz:ys aJ?lC. az _eJ -~ 1oto~'.k1, .:> Jęcia ;;1ę tą .iprn•~ą 1 Jak naJrychle.i- dlow:vch przed,;iębiorstw,
1~.e :"J 1
l:~łJ,~\n:e usu?1ę..c1e obJa~~w n:arno· j szcgr! zastosowania system~ _oszczę· I kosztów zakupu itp. Związek Han·
dlow<"Ów ·ma jeszcze wiele do r.dzia~ta\>;Sh\a, tak tzęs~o w-s :;tf pUJl!;Ce;.\'O dzama drogocennych bar\\"mkow.
.Nas~ępnie zabiera głos młodo_ciany łania w t~·m "za kresie. Podobnie jest
.1_e~zcze w naszych mstyt;i~Jach l ~akbdach pracy. Oszczędnl>!!c-:- to me· robotmk :~ PZPB Nr 2, tow. Komo- i w pnemv~lc :.;po.żvwczvm. Przed~b~dn! warunek wypełniema Planu rowski. :\Ilod~' to tkacz, lecz opowia- stawicie! Żwiazku Żaw .. SJlOŻYwców
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to\Y. Ku śba, mó,d, że w tvm
. z ę· noscto·
aaJą<· o moz 1WO:-<c1ac . oszc
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·
~
t d
J
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I
·
o- branżo"·ym przem.\riiJe można i tJ.·zel l t me. za, wy i:UZllJC mema e
~yc.·
oszcządnos'c1'
, , ba sz<t1•oko roz w im~ć system oszczę.
.
swiac czeme.
;,\ly, tkacze „Ba\Yełmane3 DWOJ· dzania. v;• Pi\'.IS i w browamch nal"ł
ki", apelujemy do Cenhalnego Za· ży oszczędzal- dzięki uwa7.nemu ro~ma1ą R
·
bk"
.1
6
r~ąuu o. szy . ·1e opracowame sposo- ładowywaniu butelek, ostrożnemu na
bow obhczama dokonywanych przez pełnianiu płynem kuf i beczek przez
nas oszczędności, aby każdy z nas zmniejszenie do minimum stłuczek.
miał dokładny obra.z tego, co Zl\,03Z- Można oszczędzać na chmielu i jęt"!z
czędził, aby współzawodnictwo i w t&j mieniu, w młyna.eh przez odpowiedclziedzinie objęło jak na.jseybciej. sze; nłe mbez.pieczeme ~ można
'IZnmieje,zyć :rorJlcmz. Pod tym W?;gl'7'3!0'kiG mUJSF ll'Obotnicze.
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obrad
muJą z zadowoleniem zapowiedź,
że narady takie odbywać się będą
częściej, że i nadal będą mogli
dzielić się z sobą doświadczenia·
mi w dz.iedzinic oszrzędzania.

.Także zmienił się o.!?:romnie sto·
su nek do 11rucy robol ni ka w PolLudowej. Ohernie jak tro;;J..Ji-

,.;c

"y ~011podutz zabie11;a on o to, aby
J>roduk1:,ia jak najo~zczędniej, ja:;:
najlepiej »rzchie~ała w jeg·o za·
kładzie pracy.
N n rada. która odb) la "if u bieg·
lej ,;obol) w ł,odzi. była jeszcze
jedn~ m <1011 od<'m t.ych ogromnych
. nastiwiły u nas w
zmian, jakie
eiągu ostatnich lat i zapowiedzią
dalszego u ·11rawnienia naszej go·
spodarki
H. Sam.
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Rozległa i ujęta ~ ścisłe ramy .
organizaeyjne ,,.,..., CJkcja oszczędności
Ce mówią facjonaliutany ·~:.~łier=~~

ł'byba

wszysey robotrdey

'- li ~acjonalfaatora

':i~Wl~
. &Jlł

J~

11

Łodzi- zn& ~t.em ~rit.r~ m.jhipi4'j

PFS~ •.Tt,.

prze..

~ ~adYAlllA

Do ~ i allmtecznego uj~
~e~'· w nstalone fOll'JD7 4'ddohl.e.f żywioł.._

~ ~ńskie~

iaac _ ~wa._114

'
jui8'8próbne

'llY'l~ JUlli wej inicjaty.q' DMle ~czgch, 2»~~ il'OZbrząuewsł n~ :i:óznego •ro; ·bowiąrują się ~~eł• ~
d~aJ111 narad~c~. Tow. Lesi:ezynski nistraaji pvzemyi,łu.
_ Słuszna i celowa bya iniojaty..:
bierze _Przec1ez . czynny ~dział ~
w:ra~stk1ch powaznych akcJ~ch, P.r.z~ wa „Głosu. Robotniczeco" _ , lllÓ\\i
pto,~adzan~ch . w. pMen_iysl~.. Swe dyr. ~telny CZPDz., tow. Lswa.nznaczne. oinągmęcia w dz1edzmJ,e osz- dow;;ki. Konieczna była wymiana do-cz_ędzama u~y.skab~ P~S~ w Tomasw śv.-iadczeń, omówie~ie dotychOEaro" '.1e -:- włas.me ~~1~1 memu. Zo~·ga: wycł~ osiągnięć w dziedzinie o;;zczę
m z_o~\ ane 11 1 zez mC;„ o bryga<l.Y szyb dzama w. kazanie nO\-Y-Ych niewykoko~r1ow'.l-~h remontow wydatme !Ikra- rzysta~y<'h je,;zcze fród.eł. Tow.· Le·
Tow. K°"'nnowa z ł'ZPB Nr '1
wandowski końl"zy swe przemówienie
CaJą rzas naprawy maszyn.
„Zobowiązujemy . ię jak
słowami: ozwija się ożywiona, wyczerpująea
najszybciej opracować w przemy:<le
dyskusja. Zabierają głos przede
dziewiarskim odpowiednie normy zuwszystkim mistrzowie oszczędności.
Zobowiązujemy się
życia surowców.
Oto wstępuje na mównicę tow. Kowop1·acować także szablony krajowe,
zanowa z PZPB Nr 7. Jej zespół
posługiwanie którymi pozwoli zaoszwraz z zespołem Balcerzaka jeden z
dziewiarskim
krojowniom
czędzić
zobowiązanie
podjął
pierwszych
znaczne ilości materiałów".
zmniejszenia odpadków. Tow. KowDyr. :.\IZK, tow. Wawrzyński, omazanowa słusznie apeluje do zebrawiając kształtowanie się akcji osznych, aby zapoczątkowali oszczędno
tramczędnościowej w warszatach
ści również od tzw. rzeczy drobnych.'
wajowych zapowiedział, że dyrekcja
- Uważajmy, towarzys-ie, nawet
MZK zastanowi się nad i>rojektowa:r..a to, czy natychmiast po zakońc~e
nym przez „Głos Robotniczy" sposoniu pracy wyłączone zostają transbem obsługiw:tnia wagonów trammisje. Niech naszym dążeniem bę· l
wajowych przez jednych i tych sadzie, aby ani jedna maszyna nie była •.
mych motomiczych, kt6rzy będą. od1
w ruchu bezużytecznie.
powiedzialni za stan swych wozów.
Tow. Kolaśkiewjcz z MPB tlWl'óeił 1
Sposób ten przyczyniłby się niewątuwagę na trudności, stojące na przepliwie do poczynienia znacznych osz,.
szkodzie przed robotnikami budowla- )
częd!1ości na remoncie i konserwacji
nymi w stosowaniu systemu oszczęd
1 wozow.
nościowego. Jest to mian.owicie bra:~
cenników akordowych przy robotac:1
remontowy~h. Tow. Kolaśkiewicz wzy
Tow. Leszczyński
wa do najrychlejszego opracowania
z PFSJ w Tomaszowie Maz.
ekretarz do spraw ekonomicznych
tych cenników oraz wprowadzenia
ŁK PZPR, tow. Żebrowski w pod
przeremont
ktorej
zy:nę,
s
l\Ia
książeczek o.>zczędnościowych.
dotychc za s w ciągu 50 sumowaniu dyskusji podkreśla, ie
TO\\' . Bieńkowski z Filmu Polskie- prowadzano
spelniła. swe zadago uje:wnia ogromne źrócHo oszczę. dni, obecnie naprawiamy w okresie narada całkowicie
dzania. w PFP. Oszczędno~ć winna tu 19 dni - oświadcza w ~ród okla~ków nia.
- Dzięki omówionym tutaj faktom
głównie opierać się na ekonomicznym tow. Lesr.czyński. Metoda ta przynowykorzystaniu rdleb.-torów i energii si naszym zakładom 33 miliony zł i wysuniętym wnioskom łatwiej mun
uczynić z żywiołowego, oddolelektrycznej. Niestety, w Filmie Pol- oszczędności miesięcznie. Wzywam będzie
nego ruchu, nrn-.owy, zorganizowany
skim te możliwości nie są. dostatec;;,. wszystkich racjonalizatorów - koń system oszc·zędzania. Tow. Żebrowski.
nie uwzględniane. Przy nakręcaniu czy „milioner oszczędnościowy" uwypukla ogromną zasługę tow. \Va.
filmów często bezplanowo zużywa się aby inicjatywę szybkościowych remon laszczyka, który zagadnienie oszczęd
tów rozprzestrzenili we wszystkich
moc energii.
Apeluję ności, interesujące dotychczas za{;i.
zakładach przemysłowych.
do naszej administracji o zastosowa- gi jako całość, postawił indywidualnie książeczek 9szczędnościowych, nie przed każdym robotnikiem z osoTakie postawienie zagadnienia
abyśmy mogli kontrolować sami sie· bna.
bie i „ciułać" oszczędności dla nasze- daje pewność, że oszczędzimy sumy
imacznie większe, niż dotychczas, ob·
go Państwa Ludowego.
Racjonalizator z Elektrowni Łódz.. niżymy kos~ty wytwarza.nia, a. co za
kiej, tow. Michalak także widzi p<>- tym idzie ceny, usuniemy niedbalstwo
Współzawodnictwo
ważne źródło oszczędności w skraca.- i marnotrawstwo.
niu terminów remontów, poza tym pracy, prócz walki o ilość i jakość
w oszczędzaniu żelaza. St"•ierdza je- produkcji, powirno objąć zagadniednak, że w Elektrowni Łódzkiej nikt nie oszczędności, opierając sił} na
nie interesuje się poważnie ruchem wskaźnikach zużycia surowca, matepomocniczych itp. Do Komioszczędnościowym. Głos tow. Micha· l"ialów
luka nie jest odosobniony. W toku tetów Współzawodnictwa winni wcho
dyiskusji często wypływa sprawa bra dzić równie '.~ mistrzowie oszczędno
ku zainteresowania akcjlJ. oszczędno i::c1. Zadaniem stojącym przed Cenjest obecnie usta.
ściową ze strony Związków Zawodo- tralnymi Zarządami
wych i poszczególnych administracji. lenie zasady i podstawy -n-yjściowei
dla ruchu tego rO<\zaju współzawod
nictwa.
Związków
- Dzisiej:;za narada będzie niewąt
o ważne zadania w dziedzinie oszcz\\· pliwie krokiem naprzód w kieruniat
Tow. Kowalski
dzania spoczywaj i~ na Z" iązkach poważnego rozwoju idei oszczędzar
z PZPB hn. St.a.lina
Zawodowych. Mówi o t.ym g-encrnlny nia, będzie krokiem w kierunku rea~
o kt6rej mówił
Głośnymi oklaskami witają zebrani sekretarz Związku Zawodowego Włók lizowania zasady,
przyzna- tow. Szyr na Krajowej Naradzie
wrstąpicn\e tow. l'::owalskiego, tkacza 1•iarzy, low. Aniolldewicz,
z PZPB im. Stalina. Tow. Kowalski jąc, że chociaż Związki początkowo o~zczędnościowcj, że: „Os~zędzanie
wraz z tow. Majewskim zorganizo- zaniedbały sp r awę o s zcz ę dności, O· mu~i stać się żelaznym prawem na·
wali dwa pierwsze zespoły o s zc z ęd  bec·n ic pn:y,;tępują z calą energią do szej gospodarki".
Gorąc) mi oklaskami przyjmujlJ
n ościo we w s\""·ych zakładach. Zwykk w sp ó łd z iałania przy opracowywaniu
w:ebrani projekt rezolucji. Przy3~
mieli przecietnie 3 i pół proc. odp ad norm zuż y c ia surowca. enendi. ma-

t.Wan, głoe ~

którY.

R
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Podsumowanie dyskusji

S

Zadania

P

Zawodowych

'tdstawewym warunkiem

(Rezolucja ppd jęta na I

pomyślnej
łódzkiej

realizacji Planu 6-letni911

łklzelłDtcy odl>yteJ dn, 28 stycz< .~el9 nowych forDJ oszczędzania.
ala narady oszczęclnośdowej llo- :praktyka wykazała, ze mo2na oszci;ę
Ut 1 województwa w sprawie fu. dzae dzięki zmniejszeniu zużycia su·
zespołowego; -1"owc:a, więk szemu wykorzystaniu ma
l
d.ywidualnego
dzięki oszczędnej gospodarce
współzawodnictwa w oszczędza- ,gzyn,
niu powzięli sezołucję następu- energią. J materiałami pomocniczymi,
wytwórczegD,
procesu
skróceniu
tą.aej treści:
oszczędnoścł, zmniejszeniu remanentów międzyope.
misłuo~e
„My,
fabrycznych, racyjnych. Dośw iadczenie wy kazało,
załóg
pn:f'dstawlciełe
działacze związkowi i partyjni, przed jak powa:i:ny udzi a ł w o szczę dza niu
sta.wiciele administracji przemysło. ma nowatorstwo i wy n alaz cz ość rowej, obecni na łódzkiej naradzie o· hotnicza.
Na podstawie doty chczasowych do
s1. czędno~riowej stwierdzamy, co na·
świadczeń zwy cięskiej walki o Iloś ć
!ił{'.puje:
Wielkie zadania, stojące przed na· i jakość! produkcji, walki, k tóre j pod1»:i w Z\~iązku z rn:i;poczęciem rea.li- stawą by ł szeroki ruch współzawodzacji Planu 6·lelntego, planu budowy nictwa pracy, zebrani stwierdza j ą,
fundamentów socjalizmu w naszym że warunkiem skute-czuego rozwoju
kraju, s~ możliwe do wypełnienia tył oszczędzania jest „wszechstronne, do·
ko przy rozległym zastosowaniu o· brze zorganizowane współzawodnic·
szcz«:dności. Sy~tem oszczędnościowy, two pracy i w tej dziedzinie.
Zebrani stwierdzają, że współzawo
który w ciągu ostatnich miesięcy zo·
stał .zaslosowany pr~ez całą klasę ro ~ictwo. w oszczędzaniu i obję~ie nim
1ak na1szerszycb mas robotmczych
botmcz~ wykazuje, ze apel tow. Wa
duże , rez~rwy,
uruchomić
laszcz~ka, o~ejm~jąc. szerokie masy pozw?li
robotn~c~e, u1awmł me~nane doty<:h· zmobdizowac dodatko~e srodk1 do
czas zródła oszczędnoscl, przynłosł szybszej budowy Polski Socjalistycz·

łlowy

komitet

współzawodnictwa

przystępuje

oszczędnościowej),

naradzie

do pracy

W wyniku d yskusji po s t ano wiliś 
W tych dniach w Centra.li Krajowych Surowców Włólt>ienniczych rz.e- my wy b ra ć n owy k om itet wsp ółza 
wodn ictwa . k tóry przez ene rgic;miej
b-ralli się na naradz ie '\v-ytwó!"czej sze poczyn an ia 1Przyczyn,i si ę do u wszysoy pra~ownioy fi zyczn:i i umy- im a sowicn~a r uch u wsp ół zawo dn i
ctwa i popchni ęc ia go n a nowe tor y.
słowi.
. Ma:my nadziej ę , że nasz :now y koZebranie to miało na celu podsumitet. jd ąc za prz ykła d e m owo c!le j
mowanie o&iągni ęć i braków nasrzej dzia ł a lności dnnych komitetów, w
pracy w 1949 !I". orarz. ' ustalenie wy- pe łni urzcczywistru pokładane w
tycrz.nych na r ok 1950 w zakresie nim n adzieje.
R. Małecki
współt.awodnictwa pracy. akcji so-·
Korespondent „Głosu „
cjalnej litp. W toku dyskusjJ zebrani
rz.CKSW.
na j więcej uwagi zwrócili na ~a g ad~
k tóre
n ienie współl'z.awodn~ctwa ;
wprawdzie j stn! ało w niaszych rian.ie roz\Yijalo s-ię
kła<lach, jcdinak
dostatecz.nle.
Tow. Osowski jest 1Przodow nik i0m
w' cał ym t ego słow a c>..naczeniu. Zdol
Zakładaimy
ny. ener giczny, pilny - nie w ielu
mo że mu do r ówn a ć.
zapomogowo· pożyczkowe
p rzy obrób ce ręc znej
J?r,acu ją c
Ubiegłego roku w naszych zakła· tow. 0 3ows k i wykonu je przec ię~nie
·
dach zo s tała założona kasa zapomo· 270 l)roe. normy.

neJ. Oszczędność w gospoda=
·
zmniejszy koszty produkcji I po
nam obniżyć ceny produkcji. ~
na podniesienie dobrobytu lllłll pra·
cujących.

Zebrani stwierdzają, łe .,., cel"lł pe·
rozwoju akejf <>Sz<JZęd-...
nia nie~będne Jest u.jęeie l"O w
ś ciśle ustalone ramy. Nieodzownym
warunkiem zorganizowania wspólr.a·
wodn iclwa w os:i:czędzaoiu fest usta·
lenie tam, gdzie tego dotychczas nie
ma, uzasadnionych norm zużycia. surowców, materiałów pomocniczych
•'
itp.
Ustalenie w najbliższym terminie
norm przez aparat administracyjny,
oraz zaprowadzenie kart oszczędno·
ściowych, w których robotnicy będ~
notować swe osiągnięcia. Zmniejs:i:enie ustalonych norm zużycia jest nle·
głębienia i

odzowną koniecznością.
Zebrani wzywają wszystkich

ludzi
pracy, zatrudnionych w zakładach
produkcyjnych, handlowych i usłu·
9owych oraz we wszelkich instytu·
cjach, do masowego podjęcia apelu
tow. '~alaszczyka. Zebrani wzywają
aparat administracyjny i techniczny
do szybkiego opracowania bazY' wyjściowej i sposobów uchwycenia osią·
gnlęć oszczędnościowych dla współ·
zawodnictwa w oszczędzaniu.
Przedstawiciele organizacji partyj·
nych i związków zawodowych posta·
nawiają rozwijać, pogłębiać i propa·
gować współzawodnictwo w oszczę
dzaniu, otaczać opieką mistrzów o·
sz czędności i popularyzować ich osu~
gnięcia.

System oszczędzania, który obejmie
szeroki krąg pracujących, przyczyni
się niewątpliwie do skupienia wszyst
kich robotników i pracowników wokół realizacji wielkich zadali, stoją·
cych przed nami - realizacji 6-let·
niego Planu, zbudowania fundamen·
tów socjalizmu.
Zebrani postanawiają, celem dal szej wymiany doświadczeń w dzie·
dzinie oszczędzania, organizować re·
gularne narady oszczędnościowe".

Przodujący ślusarz

I

'

z l i-Fa-My

kasy

,gowo-poży czkowa .

Po cz ą tkowo

zało-

ga odnosiła się do projektu zoJgani·
zowania kasy z pewną nieufności<1 .
Szybko jednak ta ni eufność została
prwłam'.lna i pracownicy nasi zrozu·
mieli doniosłe znaczenie 1 kasy zapo·
mogowo· po:i:yczkowej.
Fundusz kasy stanowią dotac je za·
kładu oraz składki pracowni ków, w y
noszące O 'i procent ich za robków.
Kasa rn1sza udzi e liła już wiele Zil ·
pomó9 hHz wrotuy ch i pożyczek naj
bardziC'J potr zebuj ąc y m robotnik om.
Pomv ś lnc wyniki działalności n aszej ~<~sy powinny z_achę c!ć ró~ni~ ż
z al~g1 . innych z.akła dow . d.u z ?łoz~ma
u siebie lak pozy leczneJ pla cowki.
W. Pawlak
l.;.o0respondent „Głosu "' PZPW Nr 39

- W jaki sposób u zyskujecie t ak
zna:rnmite w yn!ki? - pytamy ~ow.
Osowskiego. Odpowiadając nam. an:
na chwi lę n ie odrywa się on od
pracy.
- W ciłjgu cal.vch 8 godzin ooświQ
.c~m ~ię wyłącz.nic memu rzaję-::iu
n te odchodzQ na krok od maszv1w.
S taram się, .aby każdy mój ruch· b)·ł
celówy i jak na jbardziej oszcz•~dny .
i zab ie rał jak na,j m nlej czas u. P r6cz
tego stale u ważam na· j akość pro du kc j j.
P odczas Stali nowskich Dn:i Pr:icv
przekl'oczył tow. Osowski swe prze"'..
cię lne wskużniki pr odukcy jnc.
S~u sznie mówi~1 0 nim towa r zy.;zc,
ze .iest on chluba V .dzeWt'.kiej Fabrvk i Ma5zyn.
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Slusarz Stanisław Osowski
s Wi-Fa-J.Uy
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Na jwiecej

podobała

mi

za

oięski marsz .od StalingTaclu na
chód, do Berlllna.
- Wiecie, te ilustracje i mapy
przyniosłem z pewnym zamiarem
- zagadnął kolegów Edek.
- Słuchamy, ty masz zawsze
zachęcał Eaka
dobTe pomysły Stefek.
- Proponuję abyśmy z tych ma
wskazał Edek ręką
ter:ałów na leżące na stole wyór.ki - sporządzilj1 specjalne wydanie gazetki
ściennej, taką foto-kron:kę, a tytuł tej gazetki dalibyśmy: Wielkie
Zwycięstwo. Zgadzacie slę na mój

się

11eena, w której Józef Stalin stoi

b.ad wielką mapą frontu stal!ngradzki,ego ~ ołówkiem kreśli pozycje fror.tu oraz kierunki ataku
wojsk radzieckich. Na Jego obliczu widniała · taka siła i pewność
aż radość mnie
że
~wycięstwa,
chwytała w oczekiwaniu tej niechybnej wygranej, choć to już
przeóeż s :edem lat minęło od cza
su zwycięstwa pod Stalingradem.
--z przejęciem opowiadał o swych
,,B.twa o
wrażeniach z filmu
StaLngrad", Stefek z trzcciego za
stępu „Górników".
Grupa harcerzy przysiadła w
- Senn.ts chłopcy - przywitał
świetl.cy szkolr.ej na ławkach i z
Widzę że prowesoło kolegów. ciekawośc'.ą słuchała opow:adania
wadzicie jakąś Ciekawą rozmowę,
Stefka. Chociaż każdy z nich był
a ja tu dla Was mądrą grę przyna tym r 1mie, to jednak teraz z
niosłem.
opowiadasłucha
przyjemnością
- To potem, a teraz siadaj z
n!a, a Stefek umie zajmująco ganami - pow:edział Felek - Mówędzić.
wejście w my o b'.iwie pod Stalingradem.
Rozmowę ' przerwało
- Co? O Stalingradzie - zdzi
Edka. Przyniósł pod pachą zw. n:ę
to wyborr.ie, ja
wił się Edek ty plik papierów.

pomysł?

przyn osłem cały stos ilu
stracji i map, obrazujących b;twę
oraz zwycięski szlak· armii radz',eck!ej, aż do Berlina. Powycinałem z różnych gazet - opow:a
rozkładając
dał Edek kolegom przed n:mi fotografie i mapy.
Chłopcy z ciekawością oglądali
fotografe. przedstawiające zmaga
gania o Stalingrad, poszczególne
ich fazy, walkę p'echoty, artylęrii,
czołgów, lotnictwa rad.Z eckiego z
wrogiem.
mapie wspólr.:e
Następnie na
odtwarzali przebieg wojny, zwywłaśn'e

- Dobry pomysł, chętnie zrobi
my taką gazetkę, - z uc'. echą wy
krzykiwali chłopcy.
- „Pierwszorzędnie" '"7" powie
dział powoli zawsze flegmatyczr.y
Karol - ja podejmuję się dorob.ć
potrzebne rysunki.
- świetnie - z uc:echy klepnął Karola po ramieniu Edek,
- Na roczn ' cę bitwy pod Stalingradem wydamy gazet!kę, pośw:ęconą temu Wielkiemu Zwycięstwu.

- A teraz Stefku - dokończył
Edek - opowiedz nam foS'lcze
coś o tym film' e.

STARE ')[
Mróz chwycił s:itn:e 1 trzymał
;Już od tygodnia. Chociaż dziadek
Wojtka Grzelaka z piątej B zape
wniał, że „już od jutra będzie odwilż", to mrozik nadal trzymał i
jakby na przekór dziadkowi W.:>jt
ka staiwał s~ę coraz bardziej isiarczysty.
Dopóki z.ima . kropila drobnym
'deszczykiem ri. co wieczór fri;eba
było staranr.ie czyśc:ć buty z bło
ta, n:ikt w szkole nie pomyśl3.ł o
nartach lub łyżwach, nie było
przecież ani śniegu, an: lodu. Ma
rek z vn klasy zamienił nawet
swoje łyżwy za znaczki pocztowe
Antos!,a Kowala. Ot, r.ajlepszy
przykład, jak straciły na popularności zimowe sporty.
Tymczasem niespodziewanie,
wprawdzie z wielkin;>- opóźnien.iem,
przyszły mrozy. W1ecwrem Jeszcze woda chlupała pod butami.
kiedy „Krawcy" powracali ze
'Zbiórki zastępu a już rankiem do
szkoły można było

suchą

nogą

1~rowE

żołnierz.y z usz.y, chcą wszysko opowiedZieć ·letni), którym gospodarują we ...
Ojczyzny, dzieci pa.rtyzantek, dzieci reemigrantów od razu i raz po raz wracają py- dług swego uznania, tak, aby wy
z różnych krajów Europy, dzieci tania.mi do tamtych dzieCi - :z: Na starczyło na cały miesiąc.
Dzieci pokazują mi albumy - wy
robotników 1 biednych chłopów. mysłowa.
wycinkami z gazet, w
Stają przede mną ciemne, wil- pełnione
Odpowiadam na rzeczowe, spo
kojne pytania, dotyczące namy- gotne cele namysłowskich piwnic. których była mowa o ich korpusłowskiego procesu. Chk>pców in Widzę ra2 jeszcze wymizerowa- sie, proszą, aby obejrzeć jeszcze
teresuje najwięcej l.:>s i przeżyCia ne, smutne buzie wychowanków to i jeszcze tamto.
„U nas·•, „My''; „Nad wycho„.A znad
ojców Bonifra- ojców Bonifratrów.
wychowanków
szkolnych st5lików uśmiechają wawcy", „Nasz korpue", ,,Nasze
trów.
się mali kadeci. Jakże tu jasno i pracownie", „Nasi przodownicy''
Czy oni czytali gazety?
czysto, jak ładnie i estetycznie u- - bez przerwy powtarzają chł.:>p
- Czy oni mieli bibliotekę?
rządzony jest każdy pokój, każda cy.
- Skąd te chore d'Zieci przyje- sala, jakże łatwo tu głęboko o„Przyjdźcie do nas częśCiej
one detchnąć...
chały do Namysłowa? Czy
mówi jeden z tych którzy wycho
mają rodziców?
W jednej :z: przestronnych, peł ·wują kadetów - nasze dzieci }Ję
- Co się tera.z :z: nlml dzieje? nych światła i powietrza sal re- tlą się wam śniły. Tu rośnie nowa,
Jak państwo im pomogło? CZy te- kreacyjnych słucham opowiadań młoda Polska".
ratL jest im lepiej?
* * *
o metodach wychowawczych, sto-,
Odpowiadam, jak umiem najle- sowanych w zakładzie. O tych me
Poprzez okrzyki rozbawionych
piej. wcale to nie jest takie pro- todach świadomego wychowania. chłopców przedzierają się smut~
ste. Pytania te bowiem zadają O kolektywnej, trudnej pracy wy ne, ponure słowa dziewięciolet
nie małe dzieci, ale świadomi, Chowawców i nauczycieli, o zbie- niego wychowanka zakładu Boni·
młodzi obywatele Ludowej Polski. raniu doświadczeń i analizowaniu
fratrów; „Nikt się z nami nie baZe słów ich przebija poważna pracy, o głębokiej trosce i uwa- wił„. nas bili..."
troska I głębokie zainteresowanie dze, :z: jaką p ·odchodzą do każde
W Korpusie Kadetów im. gen.
zagadnieniem.
go najdrobniejszego zdarzenia, po Swierczewskiego
nowa
rośnie
Histol'ia namysłowska staje się stępowania i zachowania wycho- młodzież.
po pa.ru chwilach przedmiotem wanka, o wychowawczej, przodu
metodami. w takich
Takimi
Omawiamy jącej roli ZMP. Oglądam ,,kioski szkÓłach i zakładach Polska Ludyskusji.
poważnej
wspólnie „metody wychowawcze" uczCiwoścl", w których za0patru- dowa wychowa nowe pokolenie
ojców Bonifratrów, zaste..nawiamy ją się chł<>pcy w potrzebne dro- budowniczych nowego jutra.
się nad różnicami metod między biazgi. Dostają miesięczny żołd
„wychowaniem'' w Namysłowie, (nawet ci najmłodsi - jedenasta
IRENA HUKOWSKA
a wychowaniem w Korpusie Kadetów.
Chłopcy majzt własne doświad
czenia i własne poglądy.
- „U nas nie stosuje się hdnych kar - nie potrzeba. Prowa
dzone jest świadome wychowanie''.
- „Nasza cała klasa myśli o.
tym, żeby się nie zda,rzały przewi
nie, w grzeczny sposób uwagę.
Nowak Helenka, Warta.
nienia. Krytykujemy takiego, co
Czynią tak tylko ci, którzy są za·
zawinił i wymagamy, żeby to z.ro
Pisze, że w ich szkole uczniow~e rozumiali i nie uznają praw ko1ezumiał i więcej tego nie robił''. pomagają nauczycielom w pracy.
żanki, którą sami wybrali, do prze·
- „U nas nie wyznacza się doDzieci zapomniały Il zabawie. datkowej pracy za karę, bo dla W każdej klasie wybrano trzech strzegania porządku. Takim kole·
uczniów, którzy dbają o sprawo- żankom i kolegom winmsc1e na
to honor".
Małe ptaszki wszystkich zaintere nas praca są d'osłowne wypowiedizi wanie i porządek. Helenka jel;t zebraniu klasowym wytłumaczyć,
To
sowały.
trzynastoletnich Chłopców! Wypo w jednej z takich trójek uczniow· że postępują niewłaściwie.
Ania, która zawsze musiała mó wiedzi, padające jedna po druskich i wywiązuje się dobrze ze
wić, zastanowiła się: „Teraz zie- g1ej, żywo, chętnie„.
swych obowiązków. Ma jerinc"\l~
Dymkowski Jerzy, Ozorków.
Pytam o ich warunki, 'u ich ży
mia jest zmarznięta i mróz duży
pewien kłopot i ;prosi nas u radę:
Promyko
Przyjmujemy Cię
są dumni ze .swego
Chłopcy
cie.
na dworze, na pewno wiele ptac:z
korpusu. Opowiadają mi o bibli.:>- w jaki sposób postępować z kole- wej Rodzinki. Napisz nam o prze·
ków nie ma co jeść. Zróbmy w tece, o sali gimnastycznej, o mo gami i koleżankami, aby ci nie
naszym ogródku szkolnym karmi dela.rni, o sali jadalnej, ping-pon obrażali się niepotrzebnię, kL~dy biegu swej nauki i pracy w dru·
gu, 0 wielu, wielu innych rado- koleżanka zwróci im uwagę. Miła żynie harcerskiej.
ki dla tych ptaszków".
domu. Targają w za- Helenko, nikt nie powinien się
W a eka A. z drużyny Ili tm.
- Dobra myśl, Ania nareszcie ściach ich
słusz·
mu
gniewać za zwróconą
im
czerwienieją
czuprynki,
pa1e
Curie-Skłodowskiej.
Marii
coś pożytecznego powiedziała krzyknęli chłopcy i zaczęli żartoCzekamy na dalsze listy. Dzię
wać z Ani.
kujemy za pozdrowienia.
obronie
Dziewczęta stanęły w
Sik Z., Piotrków Tryb.
Ani: ,,Dobra myśl, sami mówicie,
a zamiast wziąć się do pracy, żar
o noMateriał instrukcyjny
ciki sobie stroicie - wołały dzie
wych stopniach harcerskich nadaDalej budować karmiwczęta. je się do miesięcznika harcerskie·
ki, a my p-rzygotujemy jedzenie
„Drużynowy". Natomiast chęt
go
dla ptaszków.
widzimy materiały o życiu
nie
Wszyscy raźno wzięli się do pra
o tym, jak w swej pracy
drużyn,
cy.
realizuje nowe stopnie
drużyna
oszro
Na drugi dzień w białym,
nionym ogródku szkolnym pojaharcerskie. Czekamy na taki makar
wiły się dwie ładne budki teriał. W imieniu Redakcji i CzyNiezwykła telników
miki, a wraz z nimi gromadka
dziękuję za nadesłane
ptaków, które wesołym, głośn.ym
pozdrowienia.
ćv1ierkaniem dziek0wałv dzieciom
Redaktor
I
za ich opieke.

,,Do sędziego!
Prawda, że nie jestem prokura
torem, jestem tyllro uczniem i syLecz mocno
robotnika.
nem
.
.
powie- wstrząsnęło mym sercem, gdy do
d ~ ~ne_bab.napraw. ć ·Zla o s1e te pan ~gnacy I odbył 1wiedziałem się 0 takim znęcaniu
długą. ~arad~ z druzynowym har-1 nad m:vimi przyjacielami„. i proszę
ce:sk1e~ druzyny w szkole.. Ura- 10 surową karę, by była przykladztli w~dać coś bardzo wazn~go, I dem dla b'lnych''.
Tak brzmi list trzynastoletniego
bo dr~yno'_VY zaraz po lekcJa<:~
zarządz ł zb:órkę alarmową całeJ kadeta z Korpusu Kadetów KBW
drużyr.y. Wyc : ągnięto z magazy- im. gen. broni Karola Swiercz.ew::iu łopaty, pan I~a.cy wra; z dr': I skiego do sędziego Sądu Wrozynowym wykresl:lt. w k<>ncu. _b~l cławskiego, w którym odbywał
sk~ szkolnego, . gdz·ie było n1zeJ, się proces namysłowskL
, Nasz rząd ludowy nie pozwoduzy plac, kazah go dobrze wygła
dzić, z jednej strony usypano n:e li ~a stosowanie faszystowskich
wielki wał z piasku, a .potem już metod w "wychowaniu młodzieży, a
tylko pan Ignacy przyc1ągr_ął wąż wręcz przeciwnie, stara się wycho
gumowy i puścił wodę na oz.na.czo wać młodzież w pełnej świado
mości, gdyż wychowanie młodzie
·
ny teren.
Po dwóch dn:ach ślizgawka by- ży decyduje o przyszłości danego
ła gotowa. Piękna, duża, głlad.ka narodu'' - pisze inny trzxna~to
tafla lodu, już nie mała, podłuż- letni kadet w liście do dz1ec1 z
Namysłowa.
na, wyślizgana ścieżka.
* * *
Teraz mróz trzyma, lód jest
Jestem w siódmej klasie, wśród
gładki, i czysty, każdy, kto ma
łyżwy, podąża na szkolr.e lodowi- dwunastoletnich chłopców, wycho
Korpusu Kadetów w
skJ. Sport z'.mowy nabrał znów wanków
znaezenia, naw~t Marek chciał z Warszawie. To dzieci robotników
powrotem oddać znaczki poczto- i chłop-Ow z całej Polski. Dzieci
żołnierzy, którzy zginęli broniąc
we za łyżwy, ale bez skutku.

I

b:ec przez mokry zawsze w czasie
odwilży plac. A nawet w miejscu,
gdzie zazwyczaj stała kałuża, teraz z yrzyjemnością jechało się r_a
gładk:m lodzie.
Taka, dość dhtga ślizgawka zro
b:ła się z małego bajoTka koło
szkoły. Wybornie się na gładkim
lodzie ślizgało, toteż trudno s: ę by
ło do tej ślizgawki doc:iSnąć, cała
szkoła chciała naraz ·na niej jeź
dzić, a w pobliżu żadnego lod'.)wiska nie było.
Po południu chłopcy z 5, 6, 7,
ba, nawet malcy z I-go oddziału
obiecali sobie, że przyjdą r.a tę
Szósta klasa miała wychowanie
ślizgawkę z łyżwami. Ale los fizyczne na boisku szkolnym. W
chciał inaczej i poprowadz1ił pana
ciepłych swetrach, czapkach i gru
Ignacego, woźnego szkoły drogą,
z której części zrobiła się śl.zgaw bych rękawicach dziewczęta oraz
wyśmienicie.
chłopcy czuli się
ka.
sypał
policzki
w
szczypał
Mróz
Pan Ignacy jest ostrożny, idz'e
zawsze z rozwagą, ale noga na lo białym szronem, jakby się gniedzie, nawet najlepszemu iyżwia wał, że dzieci się go nie lękają.
rzowi s . ę poślizgnie, co dop:ero po
Ania ,,Klepka", tak ją nazwali
w:edzieć par.u Igna•cemu, waźnemu szkolnemu. Toteż pan Ignacy wszyscy, bo mówiła wszędzie i
wyciągnął się w swo:m kożuszku zawsze, czy było potrzeba, czy też
jak długi na lodzie i zawrzał ~riel nie zauważyła na krawędzi oknJ
kim gni·ewem, że n:by to zwykła dwie małe, szare kuleczki.
- Patrzcie, patrzcie! Biedne pta
drnga, a lód na niej wyśliz~ano i
głodne
człow:ek niepewny jest każdego szki, zimno im i pewnie
kroku, może stracić zdrowie, a r.a są - zaczęła paplać Ania i pode
szła bliżej d.:> dwóch małych siwet żyde.
Oburzony pan Ignacy poszedł korek. Ptaszki nie uciekały, jakby
do szkoły, przyniósł wielki kosz Czuły. że Ania im nic złego nie
piasku i dokładn:e posypał gładki zrobi, tylko jeszcze bardziej się
lód szorstkim, żółtym pi1askiem. skuliły. Wyglądały teraz jak małe
Skończyła się wielka radość dla kuleczki z pierza.
Marek, który zawsze nosił w
sportowców w szkole. ŚLzgawki
nie było. Łyżwami po lodóe, wy- kieszeni bułki, wygrzebał trochę
sypanym rpiaskierH, nikt jeźdz:ć białych okruchów i podsunął si·"
nie będz::e. Pan Ignacy rhoc:iaż kcrkom.
okrutnie sii;. rozeźlił r.a t : ślizga1w - Dziobią, jedzą! - wykrzyknę
ikę na ulicy, to jednak zmartwił ły uradowane dzieci, kiedy sikor
dziobkami
eiię, że zepsuł .szkolnym snortow- ki zaczęły małymi
• chwvtać okruchy bułki.
com zabawę.
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llawe kolo ZMP
Przes taw1c si ę na pa.nowy s y pracy·~~[~~'.·tf~~~~,th~~J~~
zb'Vt slaby
Aktyw
Zwl• ązkowy

:WAŻNIEJSZE ffELEFONY

Komitet PZPR
'
4 - Sekretariat
289 - I sekretarz
415 - II sekretarz
143 - Zarząd Miejski ZMP„
O - Straż Pożarna
6 - Kom. „Służby Polsce".
~3 - PZPB
63 - KoDllsariat MO
66 - Zarząd Miejski
91 - Dworzec Koiejowy
112._ PCK

215 -

Pogotowie PCK.

213 -

Telegraf

0

KINA:

Kino „ROBOTNIK" -

wy-

świetla film produkcji radziec-

kiej pt.. ,Konfrontacja". Począ
tek seansów : godz. 18 i 20.

Kino

*

•

*

„POLONIA" -

wyfilm produkcji francu, :.>kiej pt. „Milczenie jest .zł?
tent". Dozwolonv dla młodziezy
od lat 14-tu. Początek sea1rnów :
17.30 i 19.30.
Ś\vietla

-

tak, że Rady Zal'ładowe pracu~
ją bez najmniejszego planu
Ot
tak co dzień prz.vniesie. od zagadnienia do zagadnienia. Cha1 nkte1-y8tycznym
jest szczególnie. że jedynie Rada ZakładO\\a
PZPR ma kalendarzvk zebran.
Inne R~11h- nie mają· ncn1et tego na.ie! .nentarnie.bizego czynnika, ktor.\' je-.t nieodzowny \\°
prac_\- każdego zespołu 01·ganiza
c.r.inego. Rada zbiera ><ię jak
przyjdzie na to OL:hota. albo nacującego .
zbiera się tyle spraw. że innego
Nie znaczy tQ, że w pracy po wyjścia nie ma.
szczególnych
zakładów pracy
nie było
niedociągnięć,
że
GDZIE JE2T NIĄż
wszystko było dobre. Znane , są
ZA l:JFAXIA '?
fakty przewlekłego brakorobZła metoda zastosowana przy
stwa w PZP W Nr 4'1, wiado wvborach meżów zaufania pr zy
mą jest rzeczą.
że na niektó- 11Ósi teraz smutne owoc-e. Ludzi,
rych oddziałach PZPB nie wyko którz~- ma.i ą. kierować pracą
nrwano planów jakościowych, grup związkowyc-h t . zn . mężów
że słabo się roz\\-ija współza zaufania,
wybrano
w
spowod.nictw-0 w Fabryce
Narzę :-;ób mechaniczny, niejednokrotdzi itd.
11ie na wet bn wiedzy zaintet·e:<:O\Yanych. I tak s ię obecnie
'fRZEBA :..\IlEć PLAN
dzieje, że robotnicy nie \\ied11ą
PRACY
nawet kto jest ich mężem zau R ejestr niedociągnięć jest w fania . nie wiedzą ko mu wpła
każdej fabryce długi. Przeważ cać "kłaclki c:7.łonko\Yskie .
Tak
nie aktyw związkowy, Rady Za- s ię dzieje na przykład w Fabrykładowe znają. braki w procesie ce Narze~lzi. 'V tych ·warunkach
prod ukcyjnym
swej fabryki, w~ęk:-zość gTu p związkowych
wiedzą jakie istnieją niedoma- na terenie Pab:anic nie spełnia
gania w akcji ~oc.ialne.i w opie· :-;wych zadań . Słaba praca tych
ce nad robotnikiem . ~ie zawsze grup jest ró"·nież po ezęści spo
jednak dostrzegają przyczyuy '.Vodowana 11iedostnteL:znym wy
ich powstawania, nie zawsze robieniem ;-;połec:my111 11iektó·
przyznają . że
\Vłaśnie aktyw rvch 11iezów :r.aufania. Wielu z
zwią,zkov.:y jest współodpowie 11'ich przypuszcza. że ich praca
dzialnym za pow:-itawanie tych kończy i zaczyna się na zbiera
braków. Normalnie utarło się niu składek członkowskich . Ini-

Nia og8l rok 1949 ,..,. Pabianicach, zakończył się dużym sukcesen1 prQdt!lrnyj1iym mi.e j scowych zakłado"· pt·odukcy.inych.
Wszystkie fabryki sektora uspo
łecznionego wykonały plan rocz
ny i 3-letni ze znacznymi 11adwyżkami . Klasa robotnicza Pabianic dowiodła. że potrafi po
robociarsku rozpra\\ ić .::ię z
trudnościami.
że rozumie,
że
tylko zwiększona produkcja 1110
że poduieść dobrobyt ludu pra-

Redakcja „Gbosu Pabianic":
Armii Czerwonej 19, tel. 287.

11'.sie pozo.staH'ione bez opi e k i

WCl• ąz•

cjatywa

~

Po"fatowej

Rady
w Pazorgani
zowania kursów szkoleniowych
dla akty\Hl związkowego, jest
więc „łuszna i na czasie.

jest odc-inek kobiec_\·. Niestety,
dotąd nie zdołano ". do.-lateczne i ml erze ua·ktyw11 ;ć ko l'i et.
Nie udało ;:,ię nawf't wciąg-nąć
do rzetelnej organizacyj lll'.i pra
CY kobiet,
które w hodzą ''"
, :-kład K omisji KobieL:?Ch p1•z.\·
GRCNT ~ro :m~CBNA~
/ 7akładach
pracy.
Nie wolno
Poprzi>dnie kur.:.\· dla r8dców , ·ię tutaj tłnm::H:t:~·ć wielkim i
i mężów zaufania. jakie zorga· trudnościami na jakie się naponlzowano ". mieście w HM~ r . tyka , brakiem
odpowiedn ich
no>:ił.\· cechy po\Yażnrch jJłędów kadr itd .
organizuc-yj n~· eh.
Zaz,;·:rezaj
Kobiety, które chcą praeować
lffZ.\. d<;1liorze w~·kła4owcow c~a społecznie
które garną :się do
wano -.1ę :-ugero,Yac ~zumrne
•
·
J '
• p1.·a.cv· orn_·anizac:VJ llC.]
są Wt'!Zębrzmiąe.\rmi ty-tu l ami „ra c11:ow l
,.,
- mecenasó\\·". " . praktyce jed- dzie. Nie zawsze jednak potranak okazało sie. Żf' ci mecenmii fiono do nich dotrzeć.
aczkolwiek dob.rze znają zagadB.
nienia prawne uie zbyt pewnie
czu.ią się
~prawach codziennej prHkl,\·ki akt:nrnego dzia- Słabe zainteresowanie
łae:za związko\\ eg·o. Sądzić więc
odczytami
J1ależY. że
obecni{· wvkła d owcó"· i.tob i c>rnć się będzie bat·Jak się dowiadujemy. coniedzie1
dziej starannie, angażować ta- ne bezpłatne odczyty popularno kich, któn,,· znają. dobrze zadania jak ie stoją przed Zwią.zka- naukowe w św i etlicy PZPB cie
mi Zawodowvmi "- Poli>ce Ludo szą s iQ bardzo słabym zainte rew.ej. Jest rz0~zą pewną, że od sowaniem obywateli nai' zego miaprzebiegu tych kursów zależeć sta: ZwykJe grnmadzą one nie
będz i e w duż.nn stopni u owocna praca grnp zwi ązkowych w wiele, ponad 30 osób , co· jest cypahianivkich zakładach pracy.
frą śmiesznie niską.
Zwią.zków Zawodow~·L:b
bianicach idąca po linii

0

'°

te

dzieliśmy 6ię, że kobiety zorgani
zowane w Kołach Gospody1i Wiej
skich domagają się czę.stszego
przyjazdu instruktorek do ich gro
mad, które pomogły by im w ich
ciężkiej niejednokrotnie pionier<;kiej pracy. Instruktorki powiatowe nie zaglądają w oqólP <lo takich gmin, jak Dłutów. Hula Dłu
towska i inne.
D · d

ski z powyższego sprawozdania?
Otóż Wydziały Kobiece, Powiato

we Zarządy Ligi Kobiet. jak i jego poszczególne ogniwa winny
powią7.ać i zazębić swą pracę z
Partią i organizac)ami masowvmi.
, ależy zvnócic więl).5za uwagę na
spra'H~ wychowywania nowych
kadT pr70downic społecznych na
wsi. ~al eży podnieść dyscyplinę

~~~~?~~~a~~~:Jlc~J:ii:~~~\.,. :~g~i~ Słuch ac ze
~:=~~c~~,~~i!"~~~~~~e w"~JCjl~1~ ogr~~ I
1

BoJe„ła\\'.

Koło licz~y 2~
dzie,vcząt.

(!złonków,

\V

t ., ·m 8

Nauczyciele
uzupełniają swe wiadomości
• Ta terenie mia8ta Pabianic i
powiatu łaskiego powstały ze-

:,;poł:v

samokształceniowe,

w

któn-ch nauczyciele uzupełnia
ją swoje braki i zapoznają się
z mark!-listowską metodą dialek·
trczną. Biuro ześpołów samok:-ztałceniow-rch mieści sie w
Gimnazjum • Papie1·nil.'.zym · w
Pabianic:aeh, 1Jrzy ul. Armii
Czerwonej !>6, tel. 154. Powiatowvm
kierownikiem samobztakenia ideologicznego jest
ob. Piechota Józef, który urzę
duje także w poniedziałki od
go.dz. 15 do 17 w Biur.ze prz:1
ul. Pułaskiego Nr 32.

\VCTĄGNĄ.ć

DO PRACY
O cz.11111 nte ws:::.y sc-.11 JDiedza „,
KOBIETY
W Pabianicach. gdzie istnie- ----------------------------.....:..ją takie zakład.\·
p1·acy. jak
PZPB. PZPW Nr 41, PZPJG
i konfekcja, które zatrudniają
Zdarw si~. że z powodu chorobv pt·aw ubezpieczeniowych każdy usdki i t>'f(iące kobiet !"Zczegól~ albo przejścio\vej u\i'aty pracy pro bezpieczony robotnik i pracownik
11ie ważn>· w pracy związkO\\·ej (;OWnik traci tzw. ciaglo-'ć ubćzpie- umysłowy bez wzgl~u na wiek i
czenia, co pozbawia go 01'. az jego na płeć:, który z rozmaitych poworonzinę
tóżnego rodzaju ~wi1tdr z P.ń' dów utracił na pewien czas prace.
ubezpieczeniowych . Ab>' nie utracić~ winien zarejestrować się w najbliż
'
,,:zym Uizędzie Zatrudnienia. Po za l'
rejestrowaniu się w Urzędzie Zatru
dnienia jako pos;mJ~ujący pracy u
l)ezpieczony nie traci praw ubezpir>
Przed kilku dniami mies1kan lec czeni6wych i może nadal korzystać:
naszego mias ta ob. Prusino n;ki ze wsz stkich przysługujących mu
Piotr, zam. przy ul. Piotra S)(arg; ::Owiadczei1.
I organi~acyjną członkiń Wydziału Nr 32 przekazał Muzeum pdhldnic
Kobiecego i Ligi Kobiet.
kiemu oryginalny dC!r - wlasnoNajważniejszym jednak w za.. ręcznie ulepioną głowq z gliny.
Rada Zakłado wa PZPB
da11 t;lojących przed poszczegól- Ek&ponat ten przedstawia pewną obejmuje patronat nad statkiem „Batotyft
nymi Wydziałami Kobiecymi jest wartośc" artystyczną i młodym sa
Rada Zakła<lowa PZPB, która
ścisłe powiązanie się z terenem, moukipm powinny zain teresować
bez którego wszelkie, choćby naj dię odpowiednie c1vnniki. Poza objęła patronat nad statkiem pasa
lepsze. poczynania i wysiłki nie tym szereg osób zlożyło drobne żerskim „Batory''
postanowiła
przyniosą pożąclan eh rezultatów. dary, przeważn i e s1are monety i przygotować prezent dla załoqi
Zch.
ł banknoty.
statku. Podarkiem tym będzie
pięknie wykonany album obrazu~

Jak

Słabe powiqzO_
nie .~v..~:~.~~!.~. Kobiecego zterenem
!f1chwały III Plenum KC PZPR
jasno i wyraźnie określiły znacze
nie i rolę kobiety pollikicj w dobie bu<lowy zrębów socjalizmu w
naszym kraju.
Uchwały
wskazują na poważne Zadania stojące przed kobietą w mieście i na wsi, po6tawione im przez P aństwo, Partię i
społecze1'Jst wo.
Nie dzhJi nas już widok kobie
tJy im rusztowaniu przy budowie
nowych osiedli robotniczych. w za
wodzie, który dotąd byJ wvłączn')
domeną mężczyzn. Mamy już dzi
siaj kobiety na stanowiskach kie
i·owniczych w przemyśle i admin i

0

PZ.\1 µo.stanowili założyć u sieuje Koło Związku 1\fłodzież.v
Polskie.i. )Ia ogólnym zebraniu
2;~ bm. >vrbrano Zarząd nowegó koła w :<kładzie - przewodniczący kolega Tobiański Jerzy,
za!-ltępca kol. Gabarowski J u.lian. sekretarz kol. Gołębio\v
ska. skarbnik kol. Kwieciński,·
Wo.ina Leon - Członek zarzą
du. opiekun koła - to\v. Ciszyk

zapobiegać

przerwom wubezpieczeniu

Nowe dary dla Muzeum

I

W01·• Szk oly Pa rty1· nei· ii~~i:~;~~
~r~~a~~~~~k~;;i
Można korzystać

pa

~'~'.'.)~~:::·i'.:p~~~:;~::~· „~1:"%~i~ w e~,~!~~~ s,~,. !~.~~~o j ;,~~b~~~)~f 'd~ ~!~0,,~;. :i.~~~:1! ~,~:!wu;ą I ~,. !:,~!~!~ ~~.~~!!YC~~~t~

l
i
li>qo cl o konać.
nej w Pab' a nicach o! warty 7ostal clc1nek rÓ\\ n i eż -,ani.1dzielną pracę <,1ę starannie do W ) jauló\\. N"a- 1 11 s1 okolicznych korzystać m«)ga
stracji paiistwowej.
I
eklóre czynnik i miarodajne i prwd dwoma l\ goclniami nowy kursantów w ·terenft", \V ciągu JO- tika nł~ ~u~·sie trw.a wiele gocl 1.in 1.. zabiegó':' okuli tycznv~h \~ kli
Scl to jednak tylko przysło\vio- 1 orq a nizacje .~poleczne nie rozumie kurs szkoleniowy, piąlv od c·lasu L\ godnioW<'µo pob tu w szkole cl1.1t"nn1e 1 Jak ·wyn ika z wy pow c- I1 nice
Uniwersytetu
ł.odzk1ego,
we ·pierwsze jaskółki wielkiPgo j ją jPs7czP i nie <loceniają roli połączeniel się partii robo tniczych. , kur<.;anci prt.L' rohi<! kolejno kilka- dzi :-;łuchacz>·· przynos i im całą przv 111. Kopciń:>kirgo 22. Pogo to
przełomu, który winien dokonać kobiety na pos7.crnqólnvch OL.lcin\IVi ęk.szość ktmrnnlów stanowią na.;cie ważnvch ·1agadniPń. Cykl masę nowych \Viadomośd. \Vil"lu \\ie okulistyczne UL udziela nasię w najbliższym cza13ie na od- 1 kc1ch naszc>go ?scia , poświ~rnjąc mbotn ;cy i chłopi. Liczba kob iet '' ykładów pue \\iduje naukę hi- z nirh w ClaSif' tych dwóch I - lvchmiastowej pomocy w wszyst
cinku kobiecym. Zagadnic·nit' Io I ·1bv l 111al0. uwaqi i µracv l0111u za na kursir wyn0sl 11 JHOCC'nl. ~a ~lorii \VKP (b). hic;lorii ru<'hu ro-I godni poczyniło już wielt...ie pastę kich wypadkach ocznych. Pacjen
jest ściśle związane z akly\\no- ąaclni P n i ti.
kL.rsie rnprezen lowane Sc! w„l\'St- holniczeqo w P0J;;c:e i na świecie, pr.
.
lów przvjmuje się całą dobę.
ścia w pracy organizacji kobieJak p,Cha dochoclzu teź do WycL~. kic:: powiaty nac;ZPqo wo jewództwn ekonom ie; polilycnh~ . 1aqadnienla
cych, a szczególnie wydziałów ko l\obiecego wiadomości o lym . . że oraz mniej.sze miasleC1 kćt i PGR. Wf'wnątrz pa rl vjne, aktualne zahiecych przy Komitetach Polskie] niek tóre Koła Gospody11 Wie.iJak w~rkazaly pirr11·0,1r spostr;e ga<lniP.nia Polski
Ludowej ze
Zjednoczonej Partii Robolniczf'j, skich bo~vkają się z rnrlth)Ściami żenia wykładowców i kirrown1c- ~zczrqólnvm U\Vlgledn ieniPm zaDALSZE ZWYCIĘS TWO
powoi.ała już swój Zarząd, na czele
które proces tego przełomu ·win- lokalow"11mi, nie mogąc \trząd.dć 1twa szkol~·. poziom V kursu jest qadnienla przebuclowv w;;f polHOKEJSTOW Wł. óKNI ARZA
którego stanął ob. Ciszewski. Instru
ny znacznie przyśpieszy(;. \Vie- w swej gromadzie swietlin. Do- dobry i wielu z uczestników kur- skiej. budowę w.,zi>chświala i naRozegrane w niedzielę rewanl:o- klarem sekcji jest pracownik PZPB
my o tym, że i.am. gdzie pracują magają się one pomocy i inl>truk- su poniesie już Z<l kitkil tygodni ukę o pochodzeniu życia na ziemi
one <lob.rze kobiety mają poza so cji od Wydziału Kobieceno i Po w teren zdobyte wi adomości teo- oraz .eeograf i ę polityczną i gospo we zawodv o mistrzostwo klasv B tow. 1\lichel. Sekcja ta ma ciężkie
warunki pracy, ze względu na brak
ba poważne osiągnięcia otganiza- wjatowego Zarządu Ligi Kobif't. relvczue i praktyczne.
darcza świata, w szczególności między \Vłókniarzem Pabianice i sprzętu strzeleckiego i odpowiedniej
Włóknian:em Zduńska Wola zakoń
cYine, produkcyjne. jak i kultuJakie należy wyci ągnąć wnioProgram' kur6u szkoleniowego zaś Zwiazku Radzieckiego i kra· cr.yły się ciężko wywalczonym zw~· strzelnicy.
ralno - oświatowe. Wiemy także o
jów Demokracji Ludowf'j.
.Tak się dowiadujemy, „Włókniarz"
cięstwem pabianiczan
w stosunku
ma
również zamiar
zorganizować
4:2.
Skład
drużyn:
Włókniarz
Pa
t m, że tam, gdzie kuleje praca
"l:.ł.
T.
Już wkrótce kursanci wyrm,zą
Wydziałów Kobiecych kobiety od
l'1' .
L.l
po raz plerwszv w teren. Opieko· bianice: Uznai1ski , Nikiel. Macia sekcję kolarską. Wiadomość tę powi
grywają
w tych zagadnieniach
wać się oni bqdą podstawowymi szek, Nowicki, Kr&emiński,. Łuka tają z radością liczni kolarze pabia
którzy po zlikwidowaniu PTC
drugo. a nie raz i trzeciorzędną
W ub iegłą niedziel ę ekipa łącz Jachacz w imieniu młodzieży ro organizacjami partyjnymi na tere sik, Cybulski, Raczy1'iski, Starzyń  niccy,
··-Gwardii znajdą nowe możliwości
ski,
Szkudhn·ek
i
Miller.
rolę.
ności robotników z PZPB
w botniczej. Robotnicy PZPB na· nie naszego mia<>la i okolicznych
treningów i startów w najsilnie.i Włókniarz Zduńska Wola: MalicAżeby nie być gołosłownym, składzie
kilkudziesięciu
osób wiązali szereg rozmów z chlapa
sz:vm obecnie klubie pabianickim-ki,
Zielitiski,
Marczyński,
Syski.
wyjechała do wsi Buczek. Do ze mi. wyjaśniając im szereg inteL. T.
Grabski I, Grabski II, Słowiński i „ Włókniarzu'' .
zostać Krzywai1ski.
przytoczvmy sprawozdanie 'l jed- branych .w. sali strażackie.i miesz- resujących ich zagadnień.
neqo z posiedzeó Wydziału Kobie kańców wsi przemówił w imieniu
PING-PONGiśCI WŁóKNIAHZ.A
Wraz z ekipą robotniczą ba\'.:ił
Pomimo przygniatające.i prze\vagi
REHABILITUJĄ SI:Ę:
cego przy Komi tecie Powiatowym ·robotników pabian ickich kterow w Buczku zespół świetlicowy
w polu. pabianiczanie zała111y\\'ali
Rozegrane w Zelowie dnia 28 bm.
w Łasku.
nik ekipy. tow. Ignacy Górny. ZMP-owców z III Liceum, któOd dnia 1 lutego br. tj. od d.ru się pod bramką przeciwnika. W pier zawody o mistrzostwo klasy B w tePrzede wszyatkim trzeba napię- Górny mówił o znaczeniu zjedno- ry nawiązał już stały kontakt z giego półrocza roku szkolnego wsze;i tercji uległ kontuzji najlep- nisie stołow~·m okręgu łódzkiego mi~
t.nować kardynalny brak dyscypli czenia stronnictw ludowych oraz ekipą robotniczą
i uczestniczy 1949-50 będą wolne posady nau- szy gracz gości Grabski T, tak. że dzy Włókniarzem (Pabianice) i \Yłó
ny organizacyjnej, która przeja- o sojus~u robotniczo-chłopskim. w~ _wszysikich jej wyjazdach na czycielskie w 6zkolach podstawo. do ko11ca gry w zasadzie tylko asy J:niarzem z; Zelowa, zakończyły si~
" ia się w bardzo słabe.i frekwen- Następ111e . yrzem~'''.1ała . Jeszcze w1es:
wych powiatu laskiego. Kandy stował. Gra była ostra prowadzona zdecydowanym zwyci~stwem drużyny
cjt na posiedzeniach Wydziału I przedstaw1c1elka L1g1 Kobiet oraz
daci z uko1iczonym liceum peda- w szybkim tempie. stała na dość pabianickiej w stosunku 9:0.
Wynik len zasługuje na podkreśle
Kobiecego w Łasku. Frekwencja
gogicznym, względnie licetim ogól miernym poziomie. Tak w drużynie
gości jak i n gospodarzy trudno ko- nie ze względu J1a to, że w drużynie
la w najlepszym wypadku jest 50
uokształcącym winni zgłosić się
goś wyróżnić.
Bramki zdobyli dla pabianickiej nie grał najlepszy 4aprocentowa. z tym, że na każde
bezpośredn i o
do
Inspektoratu Włókniarza Pabianic~: Nikiel wodnik, ob. Pietrasiak, mimo to paposiedzenie przycho dzą 'ciągle inSzkolnego w Pabianicach przy u1. Krzemil'lski i Raczyi1ski po 1 ~
blaniczanie nie odduli ani jednego
ne o5oby, nie zorientow·ane w za
Partyzanckiej 56. Vv drodze wy·
Dla Włókniarza Zduóska Wola: punktu. Sukces ten po części rchabiqadnieniach, któ 1 e były omawia
lituje reprezentantów Pabianic za
Zwracamy uwagę mieszkań- jeszcze zapisy 11a wyjazd do jątku mogą być również zatrud- GrabsJ? I -;- .2.
Pubhcznosc1 około 1500 osób.
ostatnią porażkę poniesioną w me
ne na posiedzeniach poprzednich. com naszego miasta na Rzereg własnych ośrodków
\YCzaso- nieni kandydaci nie mający uko11
Skutki lego rodzaju por,tępowania ciekawych imprez urządzanych wvch w Zakopanem. Bukowi- czoncgo liceum pedagogiczneg0, NOWE SEKCJE „\H ,ó l\.NIARZA" L:ZU z Budovvlanymi (Łódź) .
są takie, że wydział ten nie może przez łódzki oddział „Orbic:u" . nie, Szrzyrku i Radz1el.'.!1u\\·ie . czy IC'ż liceum 0~1ólnoksztalcą
Po zorganizowaniu przez ZKS
WŁOKNIARZ SPOJNIA 6:4
prowadzić skoordynowanej i plano Dzi ś wyrusza z Łodzi k ilku dn io I W na.ibliżgzym czasie przewi- cego.
„Włókniarz' ' no\'.-ych sekcji sporto28 b. m. na lodO\ViSku ZKS Wló
v•ej pracy. 1 a każdym zebraniu do. wa w~Tcieczka turystyczno-\\'Y- dziane l'lą inne imprezy i wywych: motocyklowej. strzeleckie.i i kniarz w Pabianicach został rozeOpłaty za przedszkole
i::onuje się nowego podziału Leryto }Joczynko\.Ya
do Karkono::;zy. cieczki lm-yst.1·ezne. 'V najbliŻ·
jazdy figurowej na lyżwacl1 notuje grany mecz mistrzowski klasy ..B"
rralnego dla członkn'J, mających ob Uczef\tnicy wycieczki zapewnio- szą niedzielę wyrusza pociąg
należy uiszczać co miesiąc
my obecnie po,vstanie sekcji sza- międr.y zespołami Włókniarz Zduń
siużyć poszczególne gminy czy gro ne mają hvatery w hotelu .,Or- tury.'tyczny .,Orbiim" do \ Var·
Pracownicy PZPB w Pabia- chowej.
Jak było przewidziane. ska Wola i Spójnia Łódź zakoi1cżo 
mady w powiecie. Podział ten nie bi::;u" w Szklar~kiej Porębie, ca szawy.
Uczestnicy wycieczki nicach, któr~·ch dzieci korzysta- wszyscy. sz.achiści śtvielli.c~· PZPB ny zwycięstwem Zduńskiej Woli w
jest w praktyce prawie nigdy re- łodzienne utrzymanie oraz U· zwiedzą trasę W-Z i pójdą na ją z przedszkoli fab rycznvch w !'a~iamcach przystąpili. do ~s stosunku 6:4.
· b
·
ł' t. „Wlokmarza". W ten sposob „Wło
Gra prowadzona w szybkim teml:iiizowany o czy.rn świadczy fakt, dział w szeregu wycieczek lo- ·p rzedstawienie do jednego z · · · ·
:vmn~ u.1 szczac
ecn}e. op a } kniarz" będzie miał dość silną dru- pie stała na słabym poziomie.
że członkinie nie składają na p o- kalnycl). ·wycieczka po\vróci do teatrów warszawskich . Przyp oco mies!ąc_, w ~vs okosc1 70 zło- ~,ynę szachową, która potrafiła już
Stosunkowo niskie zwycięstwo za
stedzeniu sprawozdań z tego, eo Łodzi dnia 6 lutego. Chętni mo- minamy, że biura „ Orbisu" tych n11es1ęc. zme. Reą~tę pokl:y · odnieść szereg sukcesów
w rozgryw
~ię dzieje w terenie. Z nielicznych gą się jeszcze z~pisywać.
mieszczą się w Łodzi, prey ułi- wa zakład 111:acy Z i~n.duszow ach mistrzowskich klasy B ŁOZSz. wodników Włókniarza tłumaczy się
~oprawna ira obrońców łó dzkich.
ł Ji,iepełnNCh :m.rawozdań do . ·
Bw;a -w._~lb.w11.. · •
:PJD:tJ;Iro.wski& 6&
_ · lnwlw
' i1ek9ia at.rz~ ..Włókniai:Za''

I

KRONIKA SPORTOWA

Tylll r·azelll

Br1crzku

I

Kto chce
nauczycielem

Pabianiczanie

też mogą korzystać

2.1

z imprez „Orbisu"

?„

I

i.ągi

n&. g

Nr !r

Narciarskie Mistrzostwa Polski·

ZE;.~SP'ORTIJ

w

Lekkoat.lec.i ló-ze,1 nie próżnują

~' ·

Ząkopanem

Mistrzostwa Polski w Przeiiyślu nił'*il'staną ich nie przygotowanymi

·~

Co pisała prasa łódzka 31 stycznia 1930 r.
HISZPANill: NIE CHCĄ
MONARCHII '
Olbrzymia fala demonstracji,; przeciw dyktatorowi Primo de Rivera,
która spowodowała. jego dymisję nie ustaje. W całej Hiszpanii odby.
pod ha·
wają się wiece i pochody slem zniesienia monarchii. W Barcelonie wybuchły zaburzenia,, pxzybierające coraz szersze rozmiary. Przed
pałacem król~skim w Madrycie prze
olbrzymi pochód studentów
ciągnął
i robotników, wznosząc okrzyki na
cześć republiki.
nSKUP KOLEI F ABRYCZNOŁóDZKIEJ"
fabryczno - łódzka,

łąciąca
Kolej
z Koluszkami - ma być WY·
kupiona z rąk prywatnego konsorcjum za s'umę 3.717.000 złot~'!Ch.
.,K.Oif Z ROGAMI"
W Helenowie pokazywany jest nowy fenomen natury - koń, zaopa..
trzony w rogi.

Ł6dź

STATYSTYKA EMIGRACJI
W roku 1928 wyemigrowało z Polski 186.630 osób, w roku 1929 - w
miesiącach od stycznia do września
- opuściło Polskę, w poszukiwaniu
chleba i zarobku - 204.087 osób. ·
OKRĘT
PĘKŁ

ANGIELSKI
DWIE CZĘśCI
Parowiec angielski „Inepworth"
pękł na dwie części w pobliżu latarni morskiej w Biarritz.
:MROZY IDĄ._
Pisma donoszą, że „piękna, iście
letnia pogoda dobiega końca. Z pół
nocy nadchodzi pierwsza. w tym roku
fa.la silnych mrozów".
PóLTORA ROKU WI.Ę:ZIENIA ZA ZASTRZELENIE
PRACOWNIKA
Sąd Oln-ęgowy w Łodzi ro3}Jatrywał sprawę lmndlarza świń, Bronisława Piestrzyńskiego, który zastrze.lił swego pracownika, podejrzewając
go o defraudację. Piestrzyński s1rn.·
zany został tylko na półtora roku
więzienia. Zaliczono mu areszt prewencyjny.
INDIE :M.DAJ.i NIEPODLEGLOśCI
W dniu wczorajszym na teryto.
rium Indii doszło do niezwykle silnych zaburzei1 i demonstracji prz~
ciw okul'antom angielskim. Ludn~ść
„Anmanifestowała pod hasłem glicy, pr"cz z Indii!"

::u

Wlfielu rn.llośndkmn
ł6&:.k:ie1 wydaje się,

Oprócz 1Z1&1prawy prowadzonej na
lekkoatletyki
te lekkootlec:. sali piv..ez :instr. Maclasr..ozylGi; ;proza.padli w zimowy sen, z iktórogo wadzone &ą na powietrzu leśne foSlię doplero !Późną wiosną. ot:ing~. Footingi odbywają się na te·
ocimą
Tak mogą myśleć niewtajemni.~e<n: ;reniie !Pvku iLudowego. Szatnia miel tym postaTamy się wyjaśnić, że ści się na terenie ŁKS Włókniarza,
tym twierdze.niem krzywdzą lekko- jest zawsze ogrzana (~ługa o'b. Raatletów. Lekkoatleci trenują już od kowskiego). Przled wyjściem w te:instr. Maciaszczyk obja~nia
mies:ąca pażdziernika. Na zaprawie ren
widzi s·ię dużo noi.vych n11:arzy, co wszystkim co będzie przerabiane w
jest dobrym objawem Co do star- terenie. Po wyjściu z szatni wszyscy
szych zawodników to C'i z zasady nie grupą udają się do parku. gdZ:e natrenują. Kluby we własnym zakre- stępuje lekki tmcht około 1000 m„
dla gimnastyka luźna, lekkie przebie·łki
rl:aprawę
sie zorganizowały
swych za\vodników. Ponadto ŁKS. (pmyśpieszenia), by po zupełnym
podział na
„Włókniarz" w porozumieniu z ZKS wypc.czynku, nastąpił
„Chemia" zorganizowały rLaprawę grupy: miotacze, skocrzkowie i bieprzed południem dla iiawodników, gacze, ci ostatni dzielą się jeszcze na
którzy dysponują wolnym czasem \ sprinterów i średnio i dlugodystansowców.
przed !Południem.

W czwartek

rozpoczynojq się

mistrzostwa szkolne
w piłce siatkowe; i koszykowej

Miotacze

w terende przy
kamieni, skoczko!PIV.eZ przesrdtody

ćwiczą

~mocy ciężkich
wie ćwiczą skoki

naturalne, a biegacze po otnz.ymaniu
wskazówek biegm.ą w 1a.s, by ćwi
czyć szybkość i wytrzymałość, gdyż
sama siła nie da nigdy dobrych wyników.
Obecnie trening bfogaczy został
zmodyfikowany, t. zn. trenują wszyscy wdłg. metody ,.szwedtzkiej", która polega na częstym treningu, ale
le kk im. Jest to rz.asluga - instr. Maciaszczyka i tych. którzy korespondują z trenerem francuskim Foulem
Dupont, który ,podał jak trenować
biegi dhiższe.
Footing leśny trwa około 45 min.
po upływie tego czasu wszy!ł_cy zbie·
rają się w wy=acwnym miejscu,
by wspólnym truchtem i marszem
zakońazyć niedzielny footing. Warto
nadmienić. ż.e bardziej zaawansowani zawodnicy trenują :intensywniej
pod znakiem Zimowych Mistrzostw
Polski w Przemyślu.

Zebranie sekcji

lekkoatletycznej

W trzecim dniu zawodów odbył sit
bieg zjazdowy, w którym startowało
82 zawodników·. Zwyciężył Dziedzic
Stefan z SN AZS Kraków w czasie
Na. zdjęciu 2 min. 40,5 sek. Dziedzic Stefan
z Tajnerem z Górnefo śląska

z

uczni, doznanej w r. ubiegłym w
c1_a_tK_s_w_1o_·k_ni~
--ży....
Sieradzu 0:2.
W meczu mistrzowskim zmierza
się w siatkówce męskiej zespoły II
Kierownictwo sekcji lekkoatletycznej ŁKS „Włókniarz." - zaw:aGimn. i IV T. P. D.
W koszykówce spotkają się: I damia swych członków, że w dniu 1
W niedzielę, drria 12 lutego r. b. o
lutego r. b. odbędzie się zebranie godz. 9 min. 30 w :pierwszym termiGimn. i XIX Gimn.
Organizatorzy tego turnieju - u- sekcji w gmachu Gimnazjum :m. nie a o godz. 10 w drug·:m terminie,
PAŃSTWOWY TEA'rR
czniowie liczą na dużą frekwencje St. Żeromskiego. przy ul. Łęczyckiej w ~ali PZPB Nr 3 przy ul. Piotrkowim. STEFANA JARACZA
starszego. Nr 23 o godz. 20 po trenwngu. Wzy- skie.i 293 75 - odbęd2lie si~ Doroczspołeczeństwa
spośród
(ul. Jaracza. 27)
które łącznie z młodzieżą szczelnie v.ra się członków do licznego udziału ne Walne Zebranie członkow Łódz
Dziś o godz. 19.15 sztuka Anatola
kiego Klubu Sportowego „Włók
w zebraniu.
zapełnią salę Ogniska.
Surowa pt. „Zielona ulica".
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - niarz", na którym po złożeniu sp:!'awozdań rz. działalności:, wstanie wyPAŃSTWOWY TEATR NOW f'
brany ID.OWY Zaraąd Klubu na rok
S
ń
Of
1.)
(Daszyńskiego 34, tel. 123 ·O
1950 751. W związku rz; iPO'WYŻSZYffi,
•
•
Dziś teatr nieczynny.
Sekretar.iiat ŁKS „Włóknńarz" przypomina o obowiązku pr~jesti:o•
PAŃSTWOWY
w.ania b. członków ŁKS., DKS l
TEATR POWSZECHNY
„Włókniarza", ponieważ udział w
za narciarzami Czechosłowacji
(ul.11 Listopada 21, tel. 150 3&)
Spraw Wewnętrznych CSR riebraniu .będą .mo~l:. W?zńąć tylł~o
(obsł. nistra
TATRZ~SKA ŁOMNICA
W Tatrzańskiej Łomnicy za· Noska, który wziął udział w zamknię \ członk?wre pos;iadia;Jący n~-e leg1wł.). Codziennie o godzinie 19 „Przełom"
tymacJe Klubu 1 opłacone składki.
Międzynarodowe Mi· ciu mistrzostw.
się
kończyły
.... sztuka w 4 aktach Borysa Ławre
strzostwa Narciarskie służby bezpie·
niewa, z udziałem całego zespołu.
demokracji ludo· Z turnieju Kół Sporfomych
państw
czeństwa
Inscenizacja i reżyseria - Kar•)l
wej. \V o5tatnim dniu rozegrano bieg
ZenoAdwentowicz, scenografia sztafetowy 4x10 km, który wygrała
biusz Strzelecki. ·
Kowal·
drużyna polska w składzie=
Kasa czynna od 10 do 13 i od 16.
ski, Bukowski, Gąsiennica·Fronek i
W poniedziałki teatr nieczynny.
czu~
uzyskali
Polacy
Kwapień.
każdego
2'12:34. Miejsca 2-5 zajęły zespoly
PAŃSTWOWY TEATR LALEK
l'ZZ kolo 2ł8
Zarząd Miejski I Gimn. Dziewiarskie I - Gimn. Prze
Węgry. Starto·
czechosłowackie, 6 PINOKIO"
mysłu Jedw. Galant. 2:1 (15:13, 9:15, 2:0 (walkower).
wało 19 drużyn.
(ul. Na\;rot 27, tel.135-74)
Zarząd Miejski n - Strzelczyk lI
Na zakończenie mistrzostw odbył 15:9).
Wtorek, 31 stycznia, godzina 9.30
Zakł. Odzieżowe - PZPJG Nr 8 II 2:1 (15:6, 17:19, 15:11).
konkurs skoków otwar·
odbył się
widowisko dla szkół pt. „Historia caSiatka. żeńska:
tych (nie punktowanych w zaw:.i- 2:0 (15:1, 15:1).
ła o niebieskich migdałach".
Zarząd Miejski I - Skór& I 2:~
Urząd Wojew. -;- ZWS 2:0 (15:5,
dach), ·który wygrał · Gąsienica-Pro·
.
.
(15:2, 12:15, 15:9).
nek. Z'1.wodnicy polscy wygrali 5 15:7).
TEATR KO.:\IEDU .MUZYCZNEJ
Spolem, koło 87 - Filmowiec 2:0
Gimnazjum Papiernicze - Centrala
konkurencji z 6 rozegranyc'h. Zespo·
,,LUTNIA"
(walkower).
lowo jednak zwyciężyła Czechoslo· Tekstylna I 2:0 (15:5, 15:8).
(ul. Piotrk1>wska 243)
Centrala. Tek- Sala szkolna Drewnowska. 86, siatka
Urząd Wojew. II wacja dzięki dużej ilości punktów
Wtorek, 31 stycznia., o godz. 19.15
?.tlobytych w biegu patrolowym. v.; stylna. II 2:'0 (15:2, 15:5).
męska:
,.Królowa przedmieścia". Udział bie·
Gimn. Przemysł. PZPW - PWPW
Tcchnozbyt II - Gimn. Dziewiar·
klasyfikacji ogólnej: 1) Czechosłowa
rze cały zespół artystyczny. Ch6r 2:1 (5:15, 17:15, 15:6).
cja 207 pkt., 2) Polska 167 pkt„ 3) Wę skie I! 2:0 (1.'r:8, 15:9).
.
orkiestra:
bale~ Ginm. Gmnowe - CZPP 2:1 (15:7,
Technozbyt I - ZOR Stare Mia.sto
gry 34 pkt.
Bilety do nabycia w kasie teatn1
12:15, 15:11).
od godz. 10 do 13 i od 17. W niedzie
Drużyna polska za zwycięstwo w 2:0 (15:3, 15:2).
PZPB Nr 8 2:1
Fa-Ma-Tka PST Orzeszkowej - Ubezpieczalnia
biegu sztafetowym otrzymała kryszle i święta kasa teatru czynna od ·
(10:15, 15:13, 15:8).
tałowy puchar ufundowany przez Mi- Społeczna. 2:0 (15:7, 15:5).
godz. 11.
Czytelnik- Filmowiec I 2:1 (12:15,
Książka i Wiedza - J?ZPJG Nr s I
16:14:, 15:13).
2:0 (15:9 15:6).
G l. O a
Filmowiec II - Sąd i Prokuratura.
.
'
Można już zdawać
ZWS 2.0 2:1 (9:15, 16:14, 15:12).
Szkoła T;pD Nr 4 Organ 1.6dzk1e10 Komltetn l WoJe·
wódzldei;o Komitetu PolskleJ ZJe·
PZPB Nr 9 - Koło 88 Społem 0:2
(15:4, 15:6:).
jazdy na łyżwach
dDOC:ZODeJ Pat'til Bobotntczej
Straż Pożarna II-Społem, koło 87 (5:15, 13:15).
na
jazdy
nauki
W ramal:.h akcji
a e cl ar ul et
PMT - Poczta. 2 2:0 (15:9, 15:6),
0:2 (2:15, 5:15).
&OLEGIUM REDAKCYJNE.
łyżwach o której niedawno pisaliś
Za.rząd Miej- Siatka. żei\ska.:
Straż Pożarna. III Te Jet fi D 71
my i zdawania norm na OSF Woje ski III 2:0 (15:7, 15:12).
218-14
Gimn. Papiernicze
Redaktor naczeln:r
PWPW 2:1
218-2~
Zastępca red. naczelrefo
Fizycznej
Kultury
Urząd
wódzki
15:9).
11:15,
(16:6,
Graficzne
PŁZ
24
Nr
ŁZWANN
219·Q5
Sekretarz odpowiedzialny
ZWS 2:0 (15:10,
254·%5
Technozbyt dla niezrzeszonych 2:0 (15:5, 16:14).
Dział part3'jt17
zorganizował
wewn. 10
15:9).
(młodzieży i starszych) punkt nauDztał koreapondentów robct•
usłyszymy
Fabryka. Zega.rćw - OSP 93 2:0
D!ceycb t cblopslóch oraz
ki w Parku Poniatowskiego (korty
(15:11, 15:10).
redaktorów r11zetek łclen·
Związkowca
Pływacy
STYCZNIA
31
WTOREK
18.00
„SP''.
„Kronika.
17.45
rywkowy.
tenisowe).
:tll-42
nycb
Strzelczyk I - ZZ Prac. Finanso14.00 Kronika węgierska. 14.15 (Ł) „Z kraju i ze świata". 18.15 Recital
221-20
Dział mutacji
Instruktorzy WUKF codziennie w
przegrali w Bytomiu wych 2:0 (15:8, 15:5).
25ł·2l
Dztał miejsld I aportowy
Komunikaty. 14.20 (1,.,) „W&pomnie- skrzypcowy Eugenii Umińskiej. 18.40 godz. 15 - 17, a w niedzielę i świę
wewn. Il 11
Skóra I, drużyna II - Solidarność
nie". 14.55 Audycja PCK dla cho- „Wszechnica Radiowa" kurs I - wy- ta 11 - 13 uczą t jazdy na łyżwach
Spotkanie dwóch najlepszych dru·
211-11
Dział ekonomtcmJ'
rych. 15.10 „Muzyka w szkolnej ga- kład z cyklu: „Rozwój społeczeństwa. i przeprowadzają egzaminy na Od żyn pływackich Ogniwa {Bytom) i 2:0 (15:7, 15:9).
211·1~
D;:.lał :fabrycmy
PZPB ltuda
Przemyał Miejscowy 254·2l
Dzl.ał ro!n7
zetce radiowej". 15.30 Audycja dla ludzkiego". 19.00 Pogadanka. 19.15 znakę Spt·awności Fizycznej.
zakońayło się
Związkowca (Łódź)
15:12).
(15:8,
2:0
świetlic dziecięcych. 15.50 Pogada.n· „W rytmie tanecznym". 20.00 Dzien·
80:53. W
zwycięstwem gospodarzy
1'1%-31
Redakeja nOCJt2
Nauka jazdy i egzamin - bezpła czasie zawodów padł nowy rekord
PZM Wytw. 67 - Skćra. I, druiyua
ka sportowa. 16.00 Dziennik popoł11r nik wieczorny. 20.40 Muzyka rozrywKolportał.
t.eL m-n
Udł. !'totdl:cnnka 'JO,
dniowy. 16.20 (Ł) Aktualności łódz.. kowa. 21.00 Koncert symfoniczny. tnie. Uczestnicy opłacają tylko wej klubowy Polski. Ustanowiła go szta- I 2:1 (15:3, 7:15, 15:12).
JG0-42
' Adrrrlnł8tracja
Gimnazjum Przemysł. PZPW II kie. 16.25 (Ł) ,,Byliśmy na otwarciu 21.40 „Wszechnica Radiowa" - wy· ście na lodowisko „Ogniwa".
feta kobieca na 4x100 m st. dow.
Ddał oer-m: r.ódł, Płotrltow
Na miejscu można także wypoży Ogniwa (Bytom), uzyskując czas PWPW II 2:1 (15:6, 11:15, 15:13).
;'.!uzeum Lenina w Poroninie" „Chemia stosowana"'.
kład z cyklu:
ID ił, tel. Ul-GO 1 11'-75
Gimn. Gumo't"e
Straż Pożarna. I wspomnienia H. Kędrak. 16.30 (ŁJ 21.55 Dalszy ciag koncertu symfonicz czyć bezpłatnie łyżwy. Warunkiem 5:44,2. o 4,4 sek. lepszym od dawne·
WyOawea BllW ,,Prua„
·
„Nowa uczelnia łódzka - Akademia nego. 22.30 „Zwyrtalowa bacówka wypożycze„ia łyżew jest: posiada- go rekordu. Z pozostałych wyników 2:1 (15:12, 10:15, 15:9).
A.dr. Eecl.: t.64ł, Plo\l'll.owaka li,
m-m• pt~o.
Skóra III, drużyna I - MZK 2:0
Lekarska" .. 16.40 (Ł) Chwila muzy- pod wesołym wierchem" - część VII. nie dowodu z fotografią i butów z na uwagę
zwycięstwo
zasługuje
DnJr. Za.kJ. Grat. aaw wl'l'U•"
ki. 16.45 (Ł) „Panika. w Waszyngto- 22.50 Muzyka rozrywkowa. 23.00 o. p1 zymocowanymi blaszkami w obca BrzGczka nad Dobrowolskim na 200 m (15:12, 15:3).
i.6dt. a.L żwirki 17, t•L .aos-c.
nie" - fragment powieści satyryci· statnie wiadomośd. 23.10 Program sach. W wyjątkowych wypadkach st. klas. oraz bardzo dobry czris Siatka żeńska:
88
koło
Społem
Urzą,d Wojew. nej amerykańskiego pisarza Adamsa na jutro. 23.15 Muzyka taneczna. chętnym instruktorzy WUKF, przy Gryszczykównej na 100 m st. dow. 2:1 (15:2, 7:15, 15:5). '
1 =18,8.
dzielą także blaszki do obcasów.
D-1·11084 pt. „Rabunek". 17.00 Koncert roz. 24.00 Zakończenie audycji i Hymn.
W czwartek dnia 2 lutego br. w
sali Ogniska przy ul. Traugutta o
godz. 16 nastąpi otwarcie mistrzostw łódzkich szkół średnich w
piłce siatkowej i koszykowej.
Protektorat nad turniejem mistrzowskim objął kurator mgr. ·Eu·
stachy Seniow.
W turnieju tym bierze udział 41
drużyn w tym w siatkówce męskiej
17, w żeńskiej IO, w koszykówce
męskiej 12 oraz w żeńskiej niestety tylko dwie a to IV i V Gimn. Obie te drużyny spotkają się dwukro
·I
tnie - lepsza z nich zdobędzie zaszczytny tytuł mistrza.
W pierwszym dniu mistrzostw
ADRIA - dla młodzieży :staillna 1)
„Wyspa bezimienna" g. 16, 18, 20 spotkają się w siatkówce żeńskiej
BAŁTYK (Narutowicza 20) „Czarci XV Gimn. - Liceum Pedagogiczne.
film produkcji polskiej - Dojdzie również do towarzyskiego
żleb" spotkania reprezent. szkolnej Siegodz. 11, 19, 21
BAJKA (Francisz~ańska 31) „Pieśń radza oraz XI Gimn. Mecz ten bę
dzie rewanżem za porażkę łódzkich
tajgi" godz 17.30, 20
GDYNIA (Daszyńskiego 2) - „Pr;i.
gram aktualności krajowych i 1.agranicznych Nr 5" godz. 11, 12, 13,
16, 17, 18, 19, 20, 21
HEL - dla młodzieży (Legion6w 2)
„śluby kawalerskie" godz. 16, 18, 20
MUZA. (Pabianicka 178) „Bogata :iarzeczona" godz. 18, 20
POLONIA (Piotrkowska 67) „Czarci
godz. 17, 19, 21
żleb" PRZEDWIOśNIE (Żeromskiego 76)
„Sumienie" godz. 18, 20
ROBOTNIK (Kilińskiego 187) „Męż.
godz. JS, 20
czyźni w jej życiu" RO:'.IA (Rzgowska 84) - ,,Krwawa
vendetta" - godz. 18, 20
REKORD (Rzgowska 2) „Dżulbar;;"
dla młodzieży godz. 16; „M::~zenie
jest złotem" godz. 18, 20
STYLOWY (Kililiskiego 123) „Wiecz
Ewa" godz. 18, 20
śWIT (Bahicki Rvnek 2) Dzieci uli"
cy" godz. 18, 20
„świat
TĘCZA (Piotrkowska 108)
się śmieje" godz. 16.30, 18.30, 20.30
TATRY (Sienkiewicza 40) „Dzwonnik z Notre-Dame" g. 16, 18, 20.~,0
WISŁA (Daszyń s kiego 1) „Rajnis"
- godz. 16.30, 18.30, 20.30.
WŁóKNIARZ (Próchnika lG) ,.CzarKorzystając z mrozu mlodzież łódzka
ci żleb" godz. l(j.30, 18.30, 20.30
odwiedza licznie ślizgawki. Ew1>lucj2
WOLNOŚĆ (Napiórkowskiego 16) ich ściągają licznych widzów. Dziury
„Czarci żleb" godz. lG, 18, 20
w płocie są często oblegane przez
ZACHĘTA (Zgierska 26) „Ali Baba
najmł1>dszych widzów
i 40 rozbójników" godz. 18, 20
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niku, czy z tych dwudziestu pięciu tysięcy choć jeden umie strzelać?
ży·v1;0 odpowiedział Wilson.
- Umieją! I to niejeden celnych strzelców.
Mają doskonałych bombardierów, świetnych,
Sc.miśmy ich tego wyuczyli na nasze nieszczęście!
Wskazał ręką w stronę twierdz.
Płótno. osłaniające wejście do namiotu było odrzucone, w niewielkiej odległości v.'idać było mury Delhi; oświetlone porannym

Działo

- Takie właśnie armaty są mi potrzebne - twardo powiedział
Wilson, podnosząc odłamek do twarzy Chamberla =na - Dwudzie·
sioczterofuntowe haubice!
Chamberlain ukłonił się ozięble.
- Zamelduję o tym sir John'owi - powiedział.

słońcem.

Zaczynał się wojenny 'dzień. Na równinie rozległ się huk:
po raz pierwszy w czasie roz
- Dwadzieścia pięć tysięcy wystrzału armatniego i obłoczek dymu ukazał się nad murem
mowy przemknął po twarzy Chamberlaina grymas zdzhvienia. Nie
frrtecznym.
1
.
spod.Ziewał się takiej cyfry.
Wilson wytężył słuch. Strzelano z dużego działa.
zawołał Ro·
Dwadzieścia pięć tysięcy pandych: Ho, ho! To Insur - Pandy wraz z towarzyszami wtoczył armatę
berts.
„Archdeil Wilson" na bastion i próbował jej siły i nośności. Ce- I z każdym dniem ich przybywa.
lem był obóz brytyjski.
- To nic!„. Im Więcej ich będzie, tym prędzej . pokłócą się
Pocisk rozerwał się niedaleko od namiotu głównodowodzącego.
oświadczył Chamberlain uspakajająca:
między sobą. Ziemia i kamienie uderzyły w płócienne ściany. Do namiotu wpadł
- Nie. Są solidarni między sobą - odparował Wilson.
razem z ziemią nieduży, nie groźny już odł~ek.
- Na pewno wybuchną spory z Bachadur-szachem.
W ()n podniósł go i podrzucił w ręku. Odłamek był jeszcze
Bernard obrócił do Chamber- Ma pan rację, generale! ciepły.
laina rozradowaną twarz. - Na pewno powstaną, spory z Bachadur
Zmieniił się na twa'!"--.. tak bardzo, że oficerowie spojrze1i na
'
szachem.
siebie. Młody Roberts ipa._.::ył na Wilsona ze zdziwieniem. Czyżby
- I wówczas zwycięzymy ich znacznie łatwiej - podchwycił
stary, doświadczony artylerzysta, zasłużony pułkownik Wilson,
•
ze szczera radością Roberts.
przestraszył się armatniego wystrzału?„,
·•
_
- Wszyscy roześmieli się.
- Proszę powiedzieć, pułkowniku - (lekki gest wąskiej adiu- I \ , - Armata z Dum-Dumu! - powiedział Wilson - Wielka hatanckiej reki w strone miasta) ~ :orojjze mi no·wiedzieć, pulkow- l :;..ubka .. ;

„Archdei1 Wilson" przesyłało pozdrowienie pułkownika·

wi Archdeilowi Wilsonow'.

Rozdział

XX.III

ARTYLERYJSKI TRANSPORT
Transport artyleryjski kapitana - Bedforda rozciągnął się na
równinie wąską wstęgą, długą prawie na pół mili.
Patrząc do tyłu, kapitan w : dział, jak w tumanie kurzu posuwała się lektyka, w której n iesiono Jenny, furgony taboru, sznur wielbłądów obładowanych nan.'.otami i :polowymi łóżkami, działa polo·
we i oblężnicze w konnych zaprzęgach i cztery słonie, które dźwi
gały ogromne moź.dz i~rze.
Betford jechał krytą, oficerską dwukołówką.
Transport szedł nocą i dniem, zatrzymując się tylko Koło po·
łudnia na odpoczynek.
Do Ałłachabadu dopłynęli barkami, ciągniętymi przez dwa ho·

lown :!f{i.
Z Ałlachabadu .do Delhi pczostawało
ipodróży 'PO niespokojnym kraju.

jeszcze o kolo czterystu mil
(D. c. n.)

