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Streszczenie referatu ideowo-p.rogramowego prze",!odniczącego Centralnego
Komitetu Jedności Ruchu Ludowego Wł. Kowalskiego na Kongresie Zjednocz.
"Obecny pasz zjednoczeniowy kon
gres jest kongresem historyC7lłym d
przełomowym w ruchu ludowym powied2'liał na wstępie swego retel'altU marszałek Kowalski. - Zamyka '\ln na zawsze długi okres Il'Ozbicia
ruchu ludowego.
Pierwszego rozbicia rucł;.u ludowe
go w Małopolsce dokonali bogaci
chłopi pod kierownictwem endeków.
Bogaci ch'lopi utworzyli po rozłamie
prawicowe stronnictwo "Piast" i obdęli nad tym stronnictwem kierownictwo, do, którego dopuścili rów:nież przedstawicieli wielkich przemysłowców i obs.zarników: Długo
sza, hrabiego Reya i innych.
W KongreSówce radykalny ruch
zaraniarski, który wychował wielu
rewolucyjnych działaczy, już w okresie pierwszej wOIDY dostał się
pod patronat Piłsudskiego. Człowie
kiem nasłanym przez Pil,sudskiego
był Stanisław Thugutt.
Thugutt z
czasem zerwał z piłsudczyoZ!ną, ale
paraliż, jaki wprowadził do "Wyzwolenia" zaraz na wstępie niepodległości Polski w latach 1918-H119
i następnych, zaciążył na tym stron
llictwie, w końcu zdeprawował j
rozłożył je zupełnie.

Bogatl

chłopi-hamulcem

Ta metoda lWiałania !Została zasto
Sowana 1t'6wniez i w okresie okupa,.
ęji,
wtedy 1t'6wniez zna01!na część
przywódeów rudlU ludowego przystąpiła do ugody z elementami sanacyjno-endecldmi, współpracując z

Krakowa, Lubartowa, Jadowa, Ła
panowa, n:fgdy Berezy Kartuskiej i
więzień".

Po dokonaniu analizy przeszłości
ruchu ludowego, Marszałek Kowal~
ski przeszedł w dalszym ciągu swego
delegaturą
,,rządu
londyńskiego", referatu d') omówienia spraw biektóremu patronował Mikołajczyk.
żących naszego życia politycznego.
"Trzeba było zwycięstwa Armil
Zwycięstwo mas pracujących i uCzerwonej, - z naciskiem akcentuje tworzenie w Polsce rządu robotniczo
mówca - trzeba było zwycięstwa chi!:opskiegl) zrnieniło do gruntu nalewicy polSkiej, trzeba było rozgro- szą Politykę zagraniczną i wewnę
mienia burżuazyjneg0 obozu Miko- trzną.
łajczyka po wojnie, aby w tej zaplą':
taJnej w sidła bUTżuazyjne części ucz(Ciąg dalszy na str. 2)
ciwych działaczy ludowych nastąpiło

Ca

otrzeźwienie.

Dokonując przeglądu
ruchu
ludowego,
Marszałek walki
Kowałski
stwierdza, że ruch ten ostatecznie
.zwyciężył dzięki sojuszniczce kla
sie robotniczej, która nie tylko zWYtięsk'l
walczyła z bU!I"żuazją, nie tyl- ..
ko stworzyła podstawy programowe . .
nowego państwa, ale i uczyła tej wal P
ki masy chłopskie.
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Genera"s§inJusa Stalina

~h~O~~(ir~b;f:ibz:.=p~Iri~urżuazją

nacyjni i dwójkarze, którzy WCIS:
nęli się do ruchu ludowego, zdałal1
zaa<titować dużą grupę posłów z
"Wyzwolenia", podsuwając i.m jako
nowe idede - il~deę rodrębnohśłcl CóhłO P skiej i i cę SO I a,ryzmu c op W.

l'ol~kiego Stronnłetwa.

Ludowe;"-

do premiera Republiki Mongolskiej
MOSKWA (PAP). - Z okazji 25
roeznicy utworzen.ia Mongolskiej Republiki Ludowej nastąpiła wymiana
depe.sz między przewodniczącym 'Rady Ministró\v ZSRR --:- Stalinem, a
premierem Mongolskiej Republik:
Lud(}wej - Czo1batsanem. Depesza
Stalina brzmi:
"W imieniu rządu ZSRR i włas
nym przesyłam Wam i w Waszej 0s0bie zaprzyjaźnionemu narodowi
mongolskiemu gratulacje !Z okazji
25 roczliicy proklrunowam:ia Mon-

golskiej RepubJiilct Ludowej, W ~..
gu minionych lat na:r6d IlJ.II)IlgoIsk!.
~ikwidując uporczywą ' pracą

wiel0.-

wiekowe zacofanie - spuśclmc: prze
szłości odniósł wielkie sukcesy w
dziedzinie J>')dniesienia stopy życio.
wej i poziomu kultury w swym kra.
ju. Życzę zaprzyjaźnionemu narodowi mongolskiemu i jego II"Ządowi
'dalszych sukcesów l-,V bud0wnictwie
gospodarczym i kulturalnym".
.(-) Sta.uo".
.. .

~.--, ~

...

czyZ· się
d

myślą
-

uczcić rocznicę

przez gremialne
do Towarzystwa Przyj aż
ni PolS'!>:o-Radzieckiej.
Za'logi rdbotnicze fabryk lubelS'kich przygotowują misternie wykonane miniatury swoich ,zakładów pro
dukcyjnych.
Naucozyciele szk6ł podstawowych
oraz członkowie "SP" w Białej Pod
laskiej opracowują albumy, obrazujące osiągnięcia w odbudowie powia
tu. Członkowie koła Związku Nauczycielstwa Polskiego w Krasnymstawie zobowiązali się założyć przy
każdym ognisku ZNP
biblioteczki
maI'kSlstowsko-leninowskie, zorganizować
kursy srun0ksZltalce!liowe,
zwiększyć
wśród
nauczycielstwa
liczbę kół TPP-R
wstąpien;e

,;;';'

Uczniowie II Miejskiego Gimnazjuro i Liceum w Łodzi uchwalili jednomyślnie uczcić 70 rocznicę urodzin wielkiego Wodza klasy robotniczej i wy.ehowawcy młodzieży przez
podniesienie swego poziomu nauki i
dyscypliny szkolnej oraz .zapoznać
się dokładnie
z życiem i dziełami
Józefa Stalina.
Dla \",rymiany doświadczeń z zakre
su pracy w szkole i zacieśnienia wię
z{,w przyjaźni między młodzieżą
polską. i radziecką. uczniowie II Gimnazjum i Liceum nawią.żą. kontakt 7uczniami jednej ze szkół stalingrad z
kich.

Isko_robotniczego,
czej
na
Łodzi,

cześć

sojuszu chłop-' wadoono rejestrację lU~i nieumieją
się
ze cych czytać i pisać.' Zarejestrowano
słowruni prostych. robotniczych po_ ok. półtora miliona osób, dla kt6.
zdrowiell.
rych we wrześniu
uruchomior.o
Na salę przybywa delegacja mło- 14.589 kursów, a w październiku l:c~
dych sportowców wiejskich, zorgani- ba Icurs6w wzrosła do 17.837~ zowanych w Ludowych Zespołach
Rząd przeznaozył na akcję 605 miSportowych.
Hem6w zł w roku bież., zaś na roi<
"W pracach dla uczczenia Kon_ 1950 przewiduje siq w preliminarzu
gresu wzięło udz1iał og6łem 937 ze- ponad 2 m:liardy zł na ten cel.
społ6w - melduje w irnie,::iu delegaChlop małorolny z woj. śląskiego
cji Kazimierz Kl'epkowsk1• Wartośf Mikołaj Bl!.dowicz, zabierając głos W
wykonanych przez nas prac wynosi dyskusji nad referatami politycznyokolo 45 mll!on6w zł".
mi, przypomina fragmenty z walk
Na trybunę wchodzi z kolai, wita_ małorolnych' chł{)pów w okresie mię_
ny gorąco przez delegatów listonosz dzywojennym. "Razem z policją wiejski Wacław Pruszyński, który w opowiada
ob. Badowi<:1.i szU
prostych, serdecznych słowach prze_ przeciwko nam rewolucyjnym
syła Ko?gresowi pozdrowienia od chlopom, bojówkarze rozpędrzając na
pocztowcow.
sza wiece, zebrania, bijąc i aresztu"W p~acy naszej', dzięki wsp6łza- jąc uczestników zebrań, na których
wo?ni~twu, możem.y się posz~ycić wysuwaliśmy żądania ziemi bez v,ryduzyml rezu1tataffil. Pozyskaliśmy kupu. Nie jeden 2l nas powędrował
dotąd blisko ~ółtora miliona nC"YYch do więzienia. My, chłopi-rewolucjo..
:prenumer!'lt~;·ow prasy robotmczej niści jesteśmy ś'\via~omi tego, że dro
l chłopskiej .
gą do naszego wyzwolenia jest $pół
.W imieniu milionowej masy człon dzielczość produkcyj~ .. Dlatego śwla
kow Towarzystwa Przyjaciół Zoł- dornie do niej dążymy".
nierza, wit~ Kongres ~b. ~oftaJ.
.
Popołudniowe obrady Kongresu.
Słowa mowcy przyjmują zebranI którYln przewodniczył prezes J6zef
oklaskami i okrzykami na cześć od- Niećko, wypełniła dyskusja nad r.e.
feratami członków Centralnego Ko.
rodzonego Wojska Polskiego.
Ż~iołową o",:ację zgotowali rz:e- mitetu JednOści Ruchu Ludowego:
br1l:nL wcho~~ące.l ~a salę 150-osob:>_ -W:ładysława Kowals:kiego,
Józefa
weJ ~elegacJI ZW'lązku Harcerstwa NIećki, Stefana Ignara i Jana Dąb.
PolskIego.
,Kocioła. Głos w dyskusji zabierali
~vś~6d burzliwych owacji paąaią kolejno ob. 'Ob.: NoWicki, Kawecka,
dz:ecięce sło\va pozdrowień dla K'On Sadziak, Horga, Stasiak, Lutyk, Wąl.
gresu, wygł.oszone przez 9-letnią har czakówn3 oraz ks. Skorski.
cerkę Kry~ę Podsia-d. .
VI czasie dySkusji ' przybyły na.
. Głos zabIera następrue pełnomoc_ salę obrad, aby powitać Kongręs.
ruk rządu do walki z analfabetyz- delegacje: Towarzystwa Przyjaciół
mem. Stefan Ma~uszewski. . . Mówc.~ Dz!eci z przewodniczącą Zarządu
podaje .nas~ęp,!}ą~e wfIl;hl\:l ak~Jl Głownego Towarzyśtwa - pos. Do~walczanna !llepISmlenn?S~I. W mle- rotą KłuszYl1ską na czele 1 delegacja
S;ącach letruch roku blez. przepro_ górników z kopalni "Wieczorek",
splatały
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Okres powstania NPCh, to okres ,.
narastania sił rewolucji w miastach
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l'rezes

Gene alissimus Stalin
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W przed ednial 70 rocznicy urodzin

w

.

uc.zesłni ami
ongresu le noc.zeniowego
rzebie '=' d ruqie łJO d nla obrad

WARSZAWA (PAP). Drugi d21ień
obrad -Kongresu Zjednoczenia Ruchu
Ludowego rozpoczął się referatem
Stefana Igna.ra' na temat dróg roz"Na dzisiejszy nasz kongres spada woju społeczno-gospodarczego wsi w
szczególny obowiązek .zastanowienia Polsce oraz w"tJ'cznych prr.gramu
się nad dalszym trwałym zabezp' _ go'podarc7.ego Zjednoczonego Stron_
czeniem zwycięstwa mas pracują- nict'wa Ludowego.
cych. Wymaga od nas tego dobro
Po uz;upełniającym referacie minimas pracujących, dobro Polski, któ- !'tra ro1nictwa i r. r. Jana Dąb-Ko_
ra dwakroć - raz w końcu wieku ciola, kt6ry przedstawił dotychc.za_
18 z powodu zdrady magnatów, zaś sowy dorobek rolnictwa polskiego j
w 1939 r. na. skutek zdrady burżua- perspektywy jego rozwoju w planie
.zji utraciła niepodległość. Mu- 6-lebJm, nastąpiły dalsze przemó_
simy z tych fakt6w wyciągnąć nau- wienia powitalne.
kę aby już nigdy nie było w POI-I
VI imieniu 340 tysięcy robotnikówsc~ masakr policyjnych mas pra- włókniarzy powitała Kongres 1ódzcujących, przeciwko ruchowi postę- ka włókni!U'ka - Helena Okrój. Ży_
powemu tych mas,
nigdy wiQcej: v;iolowe owacje na cześć robotni·

wili

l'rezes Str<mnictwa. Ludowego,

raJ- J- e

Nigdy więcej Jadowa.
Lubartowa. Berezy

Warstwa bogatych chłopów, jak
i cały obóz kapitalistyczny, obawiając się rewolucji, stała się hamulcem dla mas pracujących chłopów w
;ich rewolucyjnej walce.
Hamulec dla powstrzymania rewolucyjnych poczynań pracUjących
mas chłopskich znalazł się w łonię
samej wsi. Opanowawszy kierownic
two ruchu ludowego u góry, kapitaliści wiejscy bogaCi coraz bardziej spychali ruch ludowy na drogę konszachtów i ugody z obszarnictwem i bUlrżuazją miejską.
Metodami tymi były: szerzenie teo
ni agrarystycznych, miraże poprawy
doli chłopów w ustroju kapitalistycz
W związku ze zbliżającą się 70
nym, iudzenie ciągłymi obietnicami rocznicą urodzin Wodza mas pracują
reformy rolnej, wmawianie masom cych całego świata Generalissichłopskim rzekomej r6żnicy intere- musa Józefa Stalina, robotnky, chlo
sów między nimi a proletariatem pi, inteligencja pracująca, kobiety i
miejskim.
młodzież calej P!'JIski podejmują inW dalszym ciagu swego referatu dywl<iua1ne i Zbiorowe zdbowiąza
Marszałek KowaisĘi naświetla krót- nla przyśpieszenia wykonania plako rolę przedwojennej PPS, któl:a I nów p.rod~kcyjn!ch, . przy~oto,:",ułą
wybitnie przyczyniła się do rozbl- poda!.'KI, llustruJące Ich os!ągmęcla
jania ruchu robotniczego i do fa- oraz zbierają podp;sy pod adresy.
szyzacji przedwojennej Polski.
O.ddział Produkcji Państw. Przed'.
.
siębiorstw Budowlanych Zjednocz e"DołączaJąc tę zdra~leck.ą 1I'0lę .gó nia SzczecińSkiego na naradzie w
ry P~S d? tego. co dZiało SIę w .lCl~- MaSLewie zobowiązał się :zakończyć
rowl11ct";ne ru~hu !udoweg~ wIdzl- ,<io 21 grudnia br. budowę żwirowni.
my - . aKC~?tuJe m~wca - ~e agen- Termin wykonania całości rob6t prze
<:i burzllaZ.lI, nasl~Il1 do ~chu. robot widZiany był w planie do 15 marca
niczego j chłopskiego oslągnęh bar- 1951l
dzo duże rezultaty, co przedłużyło
r.
,;~::
panowanie burżualji".
W Elbląskich Zakładach Przem.
Metalowego załoga robotnicza przyNai'astanie tendencji
gotowuje dar w postaci modelu samochodu.
radykalnych
masach
Robotnicy licznych zakładów prachłopskich
cy w Mątwach, Bydgoszczy, Grudzią
dzu i wielu innych miastach rozpoPrzeciwstawiając tej sytuacji. ja- częli akcję prz.ygotowania prezenka panowała wśród przywódców ru- tów dla Generalissimusa Stalina z
chu ludowego, mówca kreśli obraz okazji Jego urodzin. Są to miniatury
wzrastających radykalnych i rewo- urządzeń technicznych, fabryk i ko
lucyjnych tendencji w masach chł0p palni, przedstawiające osiągnięcia
skich. O sile nurtów rewolucyjnych techniczne i produkcyjne 'Załóg faw masach chłopSkich w latach 1925 brycznych.
-26 świadczy szybki rozwój rewolu
Pracownicy Państwowego Gospocyjnej, Niezależnej P.artii Chlop- darstwa Rolnego w Białce postanoskiej która głosiła sojusz robotniczo-
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Referat marszałka Wł. Kowalskiego na Kongresie Zjednoczeniowym Ruchu Ludowego
czości, dQ szkół średnkh, wyższych, chcemy widzi. ć na wsi bogaczy i U-I szyny rolnicze, traktory, siewniki itd.
Soju sz hraterstwa
wojskowych itd., należy wzm6c czuj bogich. Chcemy natomiast wsi zaJako bezpośrednio stojące pr.zed
j POkoju
ność przeciwko agitacji reakcyjnej możnej i ośwlecon,ej dla wszystkich zjednoczonym ["uchem zadania, Marczęści kleru a zarazem otoczyć szcze
rrm posza,nowanie-m księży demokra.tów, idących z ludem,
"BUDUJ.EMY POL!SKĘ SPRAWIEDLIWO$CI SI..";:łŁECZNEJ"
- stwie>rdza Marszałek Kowalski i chcemy, aby na ziemi naszej żaden
człQwiek nie mógł wy..ryskiwać i poni~ać drugiego c7:łowieka.
Chcemy
podnieść i podniesiemy naszą wie~
z ciemnoty, nędzy i zacofania. Nic

Na początJtu tej cUi.,ści referatu
Marszałek
p.zedsto:wił zasady p.asze) polityki zagranicznej, opartej o
sojusz ze Związkiem RadziecJdm i
Jcrajami demokracji - sojusz, który
wynika z braterstwa mas pracują
eye.'l.
"Nasz sojusz, S?jusz braterstwa i
pokoju - powiedział przewodni<:zą
ey CK JRL - jest dziś potężny j
niezwyciężony.

Ob

",Chcemy - oświadcza Marszałek
Kowalski
oszcz.ędzić
cierpień
wszystkim nar0<:l.om, które musiały
by wziąć udział w wojnie, a więc i
ną.rodom krajów kapitalistycznych.
Dlatego tOJ w imię rzetelnego huma
nitaTynnu, rzetelnej przyjaźni ogólnol)ldzkiej nie chcemy wojny, natomiast mlJbilizujemy masy ludzkie
do . waLl<i pI'"Leciwko wojnie, podn0simy głos pr.zeciwko podżegaczom
wojennym".
Tę

n

j~.i mieszkańc6w. Nie możemy i nie
pozostawimy wsi w jej zajliedbaniu
budowlanym i technicznym. Elektryfikacja
przyniesie ludziom na
wsi również ulgę w pracy. Za nią
musi przyjść wygodne i zdrowe dla
ludności wsi budownictwo mieszka~iowe, szkolne. budownictw') domów
ludowych, gdzie będzie kino i teatr,
bibl1Qteka j czytelnia. Musimy dać
i damy chłopom nOWlJCZeSl1e ma-

szałek Kowalski wymienił ua~tyw
nienie samorządu i pobud,...ame go
do coraz energiczniejszej działalnoś
ci, usprawnienie działalno$ci spółdzielni gminnych, rozbudowę i rozszerzenię pracy sp6łdzielni mleczarsko-jajczarskich, owocarsko-warzyw
niczych oraz umasowienie i !'oZ"winięcie jak naj szerszej pracy klasowej ".lrga.nizacji chłopóW - ZWiązku
Samopomocy Chłopsldej.

I

zapory m

ędz, wsią

Olbrzymie osiągnięcia wladzy lu- ta młodzież znalazła pracę bądź na-I
dowej w Polsce były możliwe przede ukę· w szk'Jłach średnich, wyższych
wszystkim dzię,k i sojusz0wi chl.Qpów lub zawodowych. Nawiązaia się łącz
i robotnik6w. Sojw,z 1en jest r6w- ilOŚĆ miasta ze wsią przez wyjazdy
nież gwarancją dalszego rozwoju ekip robotniczych do wsi i nawza.
dobrobytu i kultury ludu pracujące- jem chłopów do miast, gdzie chlo'g0 miast i wsi..
r
pi zazrułjamiają się z robotnikami
Rząd ludowy obalił wszelkie zapo- i 1ch pracą w przemyśle.
ry p0między wsią i miastem. WielBędziemy czuwać
nad pQsze~kie masy młodZieży chłopskiej wy-I niem i pogłębianiem się tych wzawoli emigrowały ze wsi do miast, gdzie I jemnych kontaktów, będziemy strzec

słuszną,

'Jdl?Owiadającą
pracujących, pokojową
poJitykę zagraniczną naszego ludowego rządu przeciwstawia mówca
know8Illiom p0dżegaczy wojennych,
W oshl.tni,ej części swego referatu
do których przyłączył się r6wnież na K':mgresie Zjednoczenia - przeWatykan. Jednocześnie m6wca de- wodniczący KC JRL nakreślił obr8JZ
m!;lskuje na przykładach
metody Zjednoczonego Stronnictwa LudoweproPag;8ndy wojennej, jaką stara się go. Podnosząc, że dotychczaoowe o\\TT.ogi DQóz siać w naszym ~aju, siągnięcia i owocność dalszej pracy
wskazując na procesy szpieg6w i są nierozerwalnie związane z zadywersantów.
gadnieniem wartości ruchu, czyli z
"Zadaniem ,zjednoczonęgo Stron- zagadnieniem wartości ludzi w o9tr,)11
nictwa Ludowego - stwierdza koń nictwie, a. szczeg6lnie kadr kiero<:ząc swoje rozważania na temat po- wnicZYCh, mówca oświadczył: "Mu.
lityki zagranicznej Marszałek Kowal simy oczyścić nasz ruch z elemen-

polskich mas

•
•
szereuow
I

CZystość

i miasl m

sOjuszu robotniczo-chłopskiego jak
")ka w głowie, bo w tym $ojuszu
tkwi nasza twórcza siła. nasza le.
psza przyszłość, przysZ'łość naszych
dzieci oraz gwarancja naszej niepo.
dległości.
Sojusz ten jest również
gwaxancją, j;e wróg nie zdoła ze.
pchnąć naszego stronnictwa na p'3.
lityczne manowce, jak to działo siG
przed wojną.

czujność

al

tów wrogich, karierowiczowskich,
więc bezideowych, element6w próżnych, warcholsldch, plotkarskich i
innych szkodnik6w.
,
W naszym ludowym panstwie
z!"al~amy pozostało~ci system.u kapltaootycznego, będziemy ludzI zdeprawowanych przez kapitalist6w Qduczać nieuczciw0ści, oszustwa, kłam
stwa itd. Ale żeby poprawić innych..
trzeba najpierw te wszelkie naleda-

ski - będzie spotęgowanie propagandy na rzecz pokoju, na rzecz sojuszu !L krajami miłującymi pokój
ze Związkiem Radzieckim na czele.
Zadaniem ZSL będzie wzmożenie
walki z agenturami krajowej i obcej
burżuazji, ~e szpiegestwem, szkodnictwem gospodarc2;ym OFaz rozsiesię
wanym przez agentury pllJtkarStwem, kłamstwem i oszczerstwami,
BERLIN, 28. 11. (PAP). - Agen pońskim. Zdemobilizowano mnie w
skięrowanymi przeciwko władzy lucja ADN donosi, że żołnierz amery- 1945 roku i wstąpiłem na wydział
dowej W Polsce".
kański Al'thur BassoUl·! przeszedł na al'chitektury
politechniki w Stanie
terytol'ium Niemieckiej Republiki Michigan. Musiałem jednak wkrótce
Demokratycznej i zrzekł się obywa- I zl·ezygnować ze studiów, ponieważ
Wspaniałe osiągnięcia
telstWĄ Stanów Zjednoczonych.
ani ja, ani mój ·oJciec, któl'y jest
władzy ludowej
O przyczynach swego postanowie- architektem nie mogliśmy zna1e7,;ć
. .
_
Dalsz~ fragment referatu poświę nia Bassouri złożył następujące 0- stałej pracy.
U siłowałem zrozumieć· dlaez.ęgo
eony jest polityce wewnętrznej Pol- świadczenie:
ski Ludowej. Przewodniczący KC
"Urodziłem się w 1925 roku w Sta ani ja, ani wielu moich kolegów z
JRL charakteryzuje najpierw sto- nie Arizona i całe swe życie spędzi- wojska nie mogliśmy znaleźć pracy,
sunki w Polsce sanacyjnej, stwier-· łem w Ameryce W 1941 roku zosta- podczas gdy warmii oficerowie zadzając, że r.ządy obszarnicze i bur- łem
wcielony do lotnictwa i przez pe,vnic:li ~as, że każdy zdemobilizożuazyjne prowadziły politykę wrogą cała wojnę walczyłem na froncie ja- wany zołmer~ uzyska pra<lę z łatwomasom pracującym, wyzyskując je
•
ścią.
Teraz !l.daję sobie sprawę, że
była to tylko kłamliwa propaganda
i doprowadzając do nędzy.
obliczona na "podtrzymanie ducha"
Polityka wewnętrzna Polski Ludożołnierzy.
wej, służąc interesom mas pracują
W roku 1!H8 nie pozostawało Ilii
Gopło-H'arta
cych, przyniosła W5paniaie osiągnię
nie innego jak wstąpić ponownie do
ciOt we wszystkich dziedzinach ży
WARSZAWA, 28. 11. (PAP).
wojska. Zostałem wcielony do 501
cia.
W dniu 27 bm. oddana została do !lulku lotniczego, który skierowano
llżytku
sztucl'lna
droga
wodna
o
dłu
"Ten wielki rozmacq w odbudlJ~
do Niemiec.
wie i ł'ozbudowiz pr.zemysłu - kon- gości ponad :lO km, łącząca jezioro
kluduje mówca - byłby nie do po- Gopło z Wartą.
myślenia przy rządach
burżuazji,
Znaczenie gospodarcze kanału Gonatomiast w naszym ludowym u- pło-Warta jest bardzo poważne, łą
str')ju..stało się to możliwe dzięki u- azy on powiem, popl"2.ez górnonotecŁóDź, 28. 11. (PAP). - Powszech..
sunięciu tych zap6r, jakimi byli ro- ką sztuczną drog'\} wodną, bydgoski ne Domy Towarowe w Łodzi wykodzimi i obcy kapitaliści".
system kanałów i Wil)łę z Wartą i nały do dnia 26 listopada, na 35 dni
Aby 2;abezpieczyć zdobycze mas Odrą. Dzięki przekopaniu kanału przed terminem, roczne plany obropracujących we ws.zystkich dziedzi- osuszone zostAły pr'lyległe do niego tów i oszczędności.
W ciągu 11 miesięcy br. łódzkie
na,c h życia, należy wzm6c czujność, bagniste nieużytki, które obecnie bę
by przeszkodzić przenikaniu ele men dą mogły być zamienione na uro- PDT uzyskały obroty o 640/0 wyższe,
niż w roku ubiegłym, obsługując ogót&W wrogich de samorządu, spółdzj.el dzajne pola i łąki,

•

Łości

dokończenie
Ludowegl), jak i oW'Qdzonego po1 ..
skiego Stronnictwa Ludowego wło
żyli wiele pracy w oczyszczenie s~e
regów ruchu ludowego z elementow
'w rogich sprawIe ludov.rej. Lecz .nie
możemy na tym poprzestać, mUSImy
nadal, <:zuwać 1 nadal usuwać z naszych szeregów elementy wrogie !
szkodliwe.
Przychodzili i b<:dą przychodzi f- .do
nas po legitymacje :zwyczajni karlerowicze, wydrwigrosze, którzy pr6bują nam mydlić oczy swoją rzekomą ideowością po to tylko, aby WŚli
zgnąć się na lepsze stanowiska,
Przyjmowanie do stronnictwa, popiera.nie takich ludzi jest niedopuszczalne i działaczy, którzy będą te~
go rodzaju ludzi tolerowRć lLib popierać, będziemy pociągać do odpowiedzialności dyscypllnarnej.
Zadaniem naszym b~dzie dalsze oczyszczanie szeregów ruchu ludowego z elementów wrogich, karierowi~
czowskich. oportunist6w wszelkiego
rodzaju, warchołów, pjerob6w Hp.
Stronnictwo, kt6re ma do spełnie
nia wielIde ~dania, które ponOSI
wsp6łodpowdedzLalność za Jcraj i 24
lud nie może tolerować u siebie warcholstwa".
Mar$Załek Kowalski zwraCa, uwagę na przykład PZPR, jako partU
zdyscyplinowanej, wymagającej e~
sWych członków stałego podnoszenia
poziomu ideowego, rzetęlnoŚci i ucz..
ciwości, krytyki i samokrytYki i par.
ti€! tę daje ludowcom za wzór.

ustroju burżuaz.yjnego zrzucić
z siebie.
Ostatni rok był baTdzo pouczający, jak trzeba być czujnym na P?dstępy wroga. Za przykl,ad służy JugQsławia w kt6rej władzę op anowała od' dawna nasłana pr.zez bur~u
azję do r,uchu robotniczego klika amerykańsldch najmitów na czele z ZSL-szkoła politycznego
Tito.
wychowania
Rzetelnie oddani sprawie ludu
"Za rzetelnego działacza ludowe~
prll.eującego działacze
Stronnictwa
go w Zjednoczonym Stronnictwie
{..lJdowym będziemy uważali tego,
kto potrafi być czujnym wobec wrog6w, kto potrafi iść na wieś do Chło
pów i wylegitymować się ideowośeią j ofiarnością w pracy, kto potrafi .zaopie~ować się wszelkimi spra
wami wsi., ktlJ razem z chłopami bę
dzi.e dźwigał wieś na coraz wy't.szy
stopień uświadomienia politycl'nego,
W ten sposób zmuszony zostałem oświatowego, kulturalnego i gOSp0do bronienia interesów tych, którzy darczego.
mnie oszukali. Prócz tego poznałem
Stronnictwo nalr~e - akcentuje !Z
warmii amerykańskiej pogardliwy mocą przewodniczący CIS: JRL .,....
stosunek oficerów do żołnierzy oraz pow:lnno być wielką Szkołą polityczzetknąłem się z rasoW;J i
klasową nego wychowania pracujących clIło
dyskryminacJą w tej armii. Murzyni pów. l nie wątpię, że takim ono bę
W 8,l'mii tak samo zresztą jak w życiu d!l.ie.
cywilnym w Ameryce nie są uważani
Musimy pamiętać i będziemy paza ludzi i potrzebni są tylko amerykańskim kołom rządzącym do wojny miętać o tYm, że im lepiej nasze zjednoczone stronnictwo będzie sh.!żyć
jaką przygotowują.
Przekonałem się,
że w Stanach pracującym maslJm chłopskim, tym
Zjednoczonych rządzi niepodzielnie lepiej będzie służyć naszej ojczydolar i że panuje tam nieludzki wy- źnie, Polsce Ludowej i eałerpu na['odowi polskiemu.
Wytę~ymy więg
zysk pracujących. Po ~szych roz- wszystkie nas.ze siły, aby jak najmyślaniach nad niesprawiedliwością
s;..ybciej doprowadziĆ Polskę do rlJzp.a~ującą "\'1 Stanach Zjednoc~onych
kwitu, aby za naszego jeszcze popostanowiłem
zrzec się obywatel- kolenia zapanował we WSi polskiej
stwa amerykańskiego i rozpocząć pełny dQDrlJbyt, oświata i kultllra.
nowe ~zczęśliwe żyeie, tam gdzie pa \V .valce o czystość szeregów w Zjenuje wolność i prawdziwa demokra- dnoczonym Stronnictwie Ludowym,
cja.
w stronnictwie karnym i :zdyscyplinowanym, w trosce J) codzienne spra
wy małQrolnych i średniorolnych
ehłop6w wyrosną w naszym stronnictwie nowe, b"jowe kadry ludolem ponad 2,5 miliona klientów.
wych działaczy, którzy w rzetelnym
Wszyscy sprzedawcy w łódzkieh sojuszu z przodującą klasą robotniPDT p1"Zystąpili do współzawodni_ czą i jej partią, POlską Zjednoczoną
ctw~ ')1"~rv, w wyniku C7erro przecjet- partią Robotniczą poprowadzą nany ogrót miesięczny na jednego eksps_ ród polski, ą Więc i pracujące masy
dielHa wzrósł z a50.000 zł w styc;7,l1iu chłopskie 1..""11 wspania'łej pr.zyszłości
br. do 1.300 tys. z1 w paidzierniku - !mńczy Maxsz;łłek Kowalski swój
br.
referat ideologiczny.

Żołnierz amerykański
zrzehl

obywatelstwu fJS)I

Otwarcie kan lu

Łódzkie

ł{ęleje naszę

mają

P.D.T.

wykonały

wspaniąłe 0-

siEjgnięeia. Cieszą się doskol1a1ą

opi,.

nią w Eur!}pie. Z dnia na dzień użu_
pełniają tabor i usprawniają działal

nąŚć . . Ale i najlepiej funkcjonujący
mecpanizm może czasem WYkazać
drelme usterkt Mogą one być przez
Judzi.. dOSZUkUjących !iię "dziury w
całym", wyolbr:z:ymiane. Zdarza się
to najczęściej wtedy, gdy spotyka
malkontentów jakaś drobna przy_
krość w postaci no. kilkuminutowe_
go opóźnienia pociągu.
Bezstronność każe
jednak przyznać. że w okresie jesiennym pocią·
gi osobQwe PKP istotnie się spóźnia
ły. Nie było to jednak
ani zjawiskiem stałym. ani powszechnym, a
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PRZEWOZY
elaesowe zagęszczenie ruchu na sieCi kolejowej.
Zauważyłby. że wagon jego mijają
dziesiątki długich towarowych po_
ciągów,
załadowanych
kartoflami.
burakami cukrowymi, sianem, węglem, drzewem, trzodą i bydłem.
Dowiedziałbv się (przy ~po~obności
- od roajemego kolejarzal. że PKP
przewiozły te.i jesieni 65 tys. wagonów samych tylj,o kartofli. Usłyszał
by może. ~e PKP w tym roku pobiwłaśnie przejśc'owym.
związ8!nym
ze specjalnymi okolicznościami i zda ły rekord z!lładunku dziennego.
.
rzająeym się na niektórych
szla_ ,~dyby !-l m1.ął
obserwować VI pod..
kach.
rez". coś llnnego poza WSk?z6wka;nl
1'"OOZinnego zegarka, zauwazylby 1'0'1.,'
PASAZER ZE STOPPEREM
nież,
że
dokonywane sa właśnie
Tak się już zdarza, że najsurow- barr'lzo DowaŻne ..
szymi krytykami są pasa!i;erewie, jeż
dżący koleją raz na rok okołe WielPRAOE NA SZLAKACH
kiejnocy. Taki "glebtrotter" z ga.
tunku Bęc-Walskich co pi~ć minut zwiazane z remontem nawierzchni
wyciąga zegarek i z gorzkim uśmie- 1 nasypów, zmianą podkład6w i wychem o7Jnajmia, że: •. W Stry]wwie miana Szyn. że w wielu miejscach,
mamy już dwie minuty opóżnieni;!" na wielu trasach układa się mijano
Rodzina stwierdza z oburzeniem. ki i drugie tory, odbudo\V"1.1je dworże "u nas tak zawS2e" 1... w dalszym ce. remontuje stacje pomp. dopro.
oią!{u masowo konsumuje jabłka.
wadza do stanu pełnej sprawności
Gdyby jednak "pater familias" urzadzenia,
uszkodzone ws-kutek
wyjrzał czasem przez okno i umiał z działań wojennych, na nowo ·przebL
tego. co zobaczy wyciągnąć wnioski ja wysadzone przez okupanta - tu·
to stwierdziłby naocznie że...
nele i buduje obok :Lstnlej!lcych pro::
p()wodują specjalne,

I
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wizorycznych nowe, wielltie 1 małe
mosty.
Wszystkie te prace na szlakach
prowadzone były w pełnym tempie,
czasami dniem i nncą, w celu całko_
witego wykorzystania wyjątkowo
pięknej w tym roku jesieni. Powodowały jednak, rzecz zrozumiala. ko·
niecllność przepuszczania na szlaku
innych pociągów, . zwalniania biegu
na pewnych odcinkach, trasy, a nie
kiedy zabierania nawet na parowóz
miejscowych pilotów, którzy przeprowadzali [!H)ciąg przez specjalnie
trudne do przejazdu, przebudowywa
ne lub remontowane mieisca. mosty
czy tunele.
"Z DOBRODZIEJSTWEM
INWENTARZA"
Gdyby :zaś krytykujący pasażer
wybrał się czasem w podróż gdlieE
dalej poza rodzimy 'Zagnańsk, skonstatowałby
ze zdziwieniem że Z8
gran;cą z ruchem pociągów jest dużo gorzej. że wiele z nich przyjmujemy na nasze krajowe szlaki, już
l dużym .,zagranicznym"
op6źniemem. że wJaśnie ich niepunktuaL
ność wprowadza najczęśc'ej zamęt·w
harmonogram prac naszych kolei
gdyż opóźnien.!e
jednego pociągu
automatyc:mie ..a;araża" inne.

roczne plany

cież wie. że zbiory płod6w rolnych
i związane z nimi wzrrWŻQue przewo_
zy kolejowe przypadają na jesie!'i.
Jeżeli jednak
przeWGr,ów kartofli.
bural{ów itp. nie można przerzucić
A przecież zapóźnilQnego "gościa" zza na inną porę roku, to w każdym ragranicy nie podobna na nasze linie zie można to uczynić z do~ta\vami
nie wpuścić. Przyjmujemy go więc węgla dla ludności i instyiucji.
Tymczasem transporty węgla dla
z t2iW...(jobrodziejstwem ir.wenta_
l;'za" ,to znaczy ze wS'Iystkimi "epi- spożycia wewnętrznego korkowały
demi<:zny11)li." skutkami dla polskich szlaki kplejowe na równi z innymi
transportami - właśnie VI miesią
pociągów.
cach ,jesiennYCh. Dlaczego? ..
Tak więc, nie "u naS jest źle". lecz
Dlatego, że ludność nie chciała się
właśnie taj11, gd$e nas nie ma.
zaopatrzyć w węgiel
wcześniej,
a
Punkt\l'.,lność poeiągów PKP dOQhed\"ji do 97 proc. jeżeli się nawet :e- składy zawalo!1e w lecie zapasami
nia były w stanie w OC;1:ekiwauiu je
s.ienią zmniejszyła, to o ułamek pro~
siennego popytu jesr,cze bardziej ich
eentu i na lrrótkl czas.
2iWiększąe.

NASZE WINY
Sumujmy. "Epidemie"

ł q1&j;ll\qktualności pociągów wywołały: je-

Dlaczego wiele (niestety!) initytuząopatruję się w !ec:a w za~
pas węgla na zimę? Dl"aczego n:e.
które instyt!.leje i z.akłady pracy urządzają
sobie z wagonów kolejo.
wych...
"magazyny na k6łkach"?
Dlaezegp nie wyładowują albe nie
.,:aładowują
towpr6w W terminach
przewidzianych?

eH nie

sienne. wybitnie wzmożone W porów
nan,;).1 z przedwojennymi, a niemal
dwukrotnie w porównanlu z zeszło_
rocznymi, przewozy tQwal'ów, poważ
n{) prace rernontowo-inwe~tycyj:nl:
na szlakach. ciągle jednak niewystar
czający w związku z inteIlsywną roz
bud()wą gospodarczą pm'"lstwa i 7J!liGdy wszystkie Powyższe okoliczszczeniami wojennymi - stan tabc._ pQści weżmiemy pod uwagę, to i na
ru i braki zdyscy'plinowanb (uderz- rozprawie o opóźnienie pocią~u osomy s:ę z pokorą w piersi) naszego bowego wydęmy wyrok uniE'wlnnia.
społeczeństwa.
jący. Majo tego: uniewinnienie zmieni
Tyje razy w ciągu minionego lata się w uzn a,n ie . dla pracy kolejarzy,
i rok rocznie podnosi prasa larum prowadzonej w trudnych wanll1_
o zaopatrywanie się np. w węgiel - kach.
nie w okresie jesiennym. Każdy prze
Jerzy Więckowski
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W drugiej połowie listopada na W ęgrze<:h
przedstawicieli:

o

ARAD

E

Partii KOIDDuiltgtzngc:h

zowanie i zespolenie sil pokoju prze- przeprowadzane wśród ludności, CO
ciwko sjqom wojny powinna stać SIt< było na szeroką skalę stogowane we
dziś centralnym punktem całoltształ. Francji i Włos,zech, Wydawanie i roz
tu działalności parti~ komun.istycz- powszechnianie literatury, demaskuKomunistycznej Partii Bułgarii - tow. tow.: W. Czerwenkowa, W. Poptomowa; Runych i organizacji demokratycz- jącej przygotowania do wojny, zbiór
muńskiej Partii Robotniczej - tow. tow.: G. Gheorghiu-Dej, I. Kiszyniewskiego, A. Magionych.
ki pi,eniężne na fundusz walki o porosa; Węgierskiej Partii Pracujących - tow. tow.: M. Rakosi'ego, E. Gero, I. Revai, J. KadaW celu realizacji wielkiego i szla- kój, organizowanie bojkotu filmów,
ra; Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej - tow. tow.: J. Bermana, A. Zawadzkiego, . chctnego zadania ocalenia ludzkości gazet, książek, C7.asopism, s,t acji raprzed niebezpieczeńshvem nowej' dilOwych. instytucji i działaczy pro_
Wszechzwiązkowej Komunistycznej Partii (boI szewików) - tow. tow.: M. Susiowa, P. Judina;
\',ojny, prr:edstawiciele partii komu- pagujących nową WOjillę - stanowi
Komunistycznej Partii Francji - tow. tow.: J. Duclos, E. Fajon, G. Cogniot; Komunistycz- l'ristycznych
i robotniczych stawiają doniosłe zadanie partii komunUstyoonej Partii Czechosłowacji - tow. tow.: R. Slan sky'ego, Sz. Basztawańskiego, L. Kopmvy, B.
przed sobą jako najważniejsze, na- nych i robotniczych.
Gemindera oraz Komunistyt:znej Partii Włoch - tow. tow.: P. Togliatti'ego, E. d'Onofrio,
stępujące zadaNia:
Parti~ komunistyczne i robo1t}1A. Cichalini.
Należy jeszcze bardziej uporczycze w krajach kapitalistycznych
wie pracować nad organizacyj- uważają za swój obowiązek zespoleNa naradzie zostały wygłoszone referaty: tow. M. Susłowa "Obrona pokoju i walka
n:y"lU umocnieniem i rozszerreniem nie walki o niezawisłość narodową
ruchu obrońców pokoju, wciągając i walki o pOkój w jedną całość,
przeciwko podżegaczom wojennym", tow. P. To gliatti'ego - "Jedność klasy robotniczej a zadado tego ruchu coraz to nowe war- ll1ieustanne demaskowani€ antynaro_
nia partii komunistycznych i robotniczych" oraz tow. G. Gheorghiu-Dej - Komunistyczna Parstwy ludności, przek~ztałcając go w dowego, z{iradzieoki€go charakteru
tia Jugosławii we władzy morderców i szpiegów".
ruch ogólnonarodowy. Szczególną polityki rządów burżuazyjnych, któuwagę n,ależy zwrócić na wciągnię- re przekształciły si~ w zwykłych slu
Po' dyskusji na temat wygłoszonych refera tÓw, uczestnicy narady uzgodnili całkowicie
cie do ruchu obrońców pokoju - gusów agresY'N'I1ego imperializmu
swe poglądy i jednomyślnie uchwalili odpowied nie rezolucje.
związków zawodowych, organizacji amerykańskiego, jednoczenie i zespa
kobiecych, młodzieżowych, spółdziel- lanie wszystkich demokra,t ycznych
czych, sportowych, kulturalno-oświa patriotycznych sil krajn wokół haseł
towych, religijnych i innych organi- zniesienia haniebnego jarzma, k!t6re
zecj'i, jak również uczonych, pisarzy, wyraża się w n'itewolnkzej zależności
dzienn:ikarzy, działaczy kulturalnych, od monopoli amerykańskich, wokół
dz:alaczy parlamentarnych i innych hasła nawrob do samodzielnej podziałaczy politycznych i społecznych. lityki
zagranicz,nej i wewnętrznej,
wys,t ępujących
w obronie pokoju odpowIadającej interesom namoprzechvko wojnie,
v,rym.
Ze szczególną siłą staje dzi,ś zadaNależy jednoczyć naj szersze masy
nie zespolenia wszystkich uczciwych ludowe krajów kapitalistyoznych
Pr,zedstawlciele
Komunistycznej
Cała poLityka ImperiaUstycznego cia ,panowania nad światem, nie bio-- zwolenników pOkoju, bez względu na dla obrony praw i swobód demokra_
PartU Bułgarii. Rumuńskiej Partii bl()ku anglo-amerykańskiego sluży rąc pod uwa-g-ę realnego układu sU ich przekonania religijne i poglądy tycznych, wy,jaśniając im nieuSJtatllRobotniczej , Węgierskiej PartU Pra- przygotowaniom do wOijny świało- między obozem imperializmu a o'bo- polityczne oraz przynależność partyj- nie, że obrona pokoju jest nierozercujących,
Polskiej
Zjednoczonej wej. Znajduje ona wyraz w uda- zero socjalizmu. Ich plany panowa- ną na na.jszerszej platformie waBu walnie sprzęgnięta z obroną najży
PartU Rqbotniczej, Wszechzwiązko- remnieniu ,pok,o jowego uregulowania nia nad światem są jeszcze 'bardziej o pokój, przeciwko niebezpieczeń. wot,niejszych interę.sów klasy robot_
\'lej Komunistycznej Partii (bolsze- stosunków z Niemcami i Japonią, w pozbawione pod~aw i mają bardziej stwu nowej wojny, które zawisło niczej i mas pracujących, z obroną
wików),
Komunistycznej
Partii ostatecznym rozczłonkowaniu Nie- awanturniczy charakter, aniżeli pla- nad lud'l.kością.
ich p!-aw gospodarczych:' polityC'.zFrancji,
Komunistycznej
Partii miec, w przekształcaniu ~achodnich ny hi,tlerowców i imperialistów janych.
Włoch i Komuniso1:ycznej Partii Cze- stref Niemiec i okupowanej przez pOIlSkich. Imperialiści amerykańscy
Decydujące znaczenie dla dalWażne zadania stOl_'ą przed parti,a_
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szego rozwiJ'ania ruchu obro11ców mi komunistycznymi Fra:n,cji, -Włoch,
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1 nIe
sprawy obrony pokoju i "\ralki z pod rezerwaty faszyzmu, tendencji odwe doceniaJą rosnącej siły l stopnIa zor- pokoju ma coraz aktywni.ej~· u.dz~a~ Anglii Niemiec Zachodnich i innych
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. I tego też najważniejszym zadaniem I SCl an:erykanscy, chcą wyk~rzystac
następuje:
Polityce tej służy narzucający
:~ arunkl historyczne rózmą SIę partii komunistycznych i robotni- w c~a1 a,~terze mu~sa armatn:~go dla
WYf~rze~. oS~inic~ d",?~h lat jarzmo niewoli Plan Marshalla, je- d~LS w spo~ób ~sadl1iczy od, warun- czych jest skupIanie w szeregach bo- re:altzaC?l S~VYC~l agresywnycr:. I?lapc ~ po" le~ d y s u~nos~ af.1a- go bezpośrednia
kontynuacja
kow, w ~torych od~y~-ały . Się prz'y~ jowników o sprawę pokoju najszer. no,w, OiJOw:-azkiem. tych p.art:l Jest
l~y sy uacJlł ml~ zynaro owde J, BJ,a- Ulll'a Zachodnl'a l' wOJ'enny Pakt goto'\yama do Drugiej WOJny śWI,a- szych warstw klasy rObotniczeJ-, bu. z Jeszcze "'-:lększą Sl~ą ro.zw:nąc wallGej
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~J~z~~~7;, o o l1lCzyc we wrze- kój narodom, polityce tej' Służy nie- nyn: Jest, bez porównama trudmej wystąpień rozmaitych od(lzjałów pro slocn podzegac~ "Y0.lennyc~l,
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dzieckiego staje _ \!\1l'az z demaskodemokratycznego, antyimperialistycz tow wOJ~nnrch l rOZSZ~l'Zan1e s:ecI zbyt wielkie są siły społeczne sto- ~ Jedność klasy robotniczej może waniem imperialistycznych podżega_
nego obozu z ZSRR na czele, obozu amerykansIoch baz wOJennych. Po- ,
.
' .
..... być wywalczona jedynie w sta'
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'd'
ó "
Jace na strazy pokoju aby ucz-ruoczy wOJennyc l IC pac
ow, zaprowadzącego uporczywą i konsek - lit y k a, t a znaj Uje r wmez v;yr~ w ".
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. nowczej walce przeciwko prawicowo_ dame dalszego umacniania obozu po_
wentną walkę o pokój między naro- tym, ,ze blok ahglo-amer~ka~skl od: WIe Churchrlla TV dZIedzInIe ag-es]1 socjalistycznym rOZibijaczom i dezQT_ ko'
'soc'alizmu
rv imię obrony
dami, o demokrację oraz linia impe- maWIa z~o~y na rz~kaz uzycla bron. zdołaU je przezwyciężyć i skiero- ganizatorom ruchu robotniczego.
po~l~i~ i b~ZPieczeńs~wa narodów.
r ialistycznego, antydemokratycznego atomoweJ, JakkolWiek rozsypała Się
ć
t
"
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Pra\'\ricowl socjaliści pokroju Beliz
h
obozu, na czele którego stoją kola w proch legenda o amerykanskim wa na ory nowej wOJny.
ma, Attlee, Bluma, Guy Molleta,
W rea ov;amu S\vyc agresywrządzące USA, obozu stawiającego monopolu atomowym - wreSzcie po
(STALL~
Spaaka, Schumachera, Rennera, Sa. nych planow .. z~łaszcza \v, Eu<lobie za główny cel ustanowienie lityka ta wyraiJa się w rozpalaniu
Narody nie chcą wojny i n:ena- raga ta oraz reakcyjni prowodyrzy ropIe
ęr?d~oweJ, ~ ..połudn1owoprzemocą panowania anglo-amery- wszelkimi sposobami hIsterii wojen- widzą wojny. Uświadamiają one 50- zwLązkowi poIrroju Greena Careya. Wsch,odmeJ, lmpel'lahsCl anglo-am~
kańskiego nad światem, ujarzmienie nej, Polityka ta określa całą linię b'ie coraz bardziej, w jak straszliwą Deama, prowadzący rozbijacką j ryk~nsc~ powaz~ą r?lę \':'Yzna~Ją
obcych krajów i narodów, rozgro- bloku anglo-amerykańslciego w Orga otchłań usiłują je zepchnąć imperia_ antyludową politykę, są głównymi nacJ?nah.styczne} kilce Tit~, ktC?ra
mienie demokracji i rozpętanie no- nizacji Narodów ZjednoczonYCh, zm1e liści. Nieustanna walka Związku Ra wrogami jedności klasy rObotniczej, fe~~l Słd~ę sZPle~0:vsl~ą uI~npe:::;
wej wojny, Przy tym agresywność rzającą do podważenia ONZ i prze- dzieckiego, krajów demokracji ludo- pachołkami podżegaczy wojennych i .1S w, . ron~ po oJ~ wa a z yuu
obozu imperialistycznego rośnie na- kształcenia tej mganizacji w naITlę- wej oraz międzynarodowego robotni sługusami imperializmu, maskujący- zegacząnu wOJenn~ml "YYID,a~a d~l_
dal. Koła rządzące Stanów Zjedno- dzie monopoli amerykańskIch.
czego i demokratycznego ruchu wal- mi swą zdradę pseudosocjalistyczną, szego demaskowama tej kliJo,. ktora
czonych Ameryki i Anglii prowadzą
PoUtyka rozpętywania przez impe ki o pokój o wolność i niezawisłość kosmopolityczną frazeologią,
zde~erterowała ,do obo~u naJzacieotwarcie politykę agresji i przygo- rialistów nowej wojny znalazła rów- narodów, pmeciw podżegaczom wok!~J,szYCł;l 'Yrogow pokOJU, d~mokr?_
towań do nowej wojny,
nież :wyraz w zdeI?-askowan:(m na jennym z każdym dniem zyskuje coWalcząc n!Jeustannie o pokój, par- C)I 1 S~c.1ahzmu - do obozu Jmpena
W walce przeciwko obozowi impe- proceSie budapesztensklm RaJka - raz potężniejsze poparcie najszer- tie komuniStyczne i roboLnicze po- hzmu 1 faszyZmU,
rializmu i wojny wyrosły i okr.zepły B;:ankowa spj,s ku, który Ibył zorga- szych warstw ludności wszy-stkich wimw nieustannie demaskować pra.• * •
siły pokoju, demokracji i socjalizmu, rurz:owany przez kola anglo-amery- krajów świata.
wicowo.socjaIistycznych prowody_
Po raz pierwszy w historii. lud:zkoDalszy wzrost potęgi Związku Ra- k~ńskie pr~~ciwk? kraj~m demok~.aStąd rozwój potężnego ruchu ob. rów, jako tllajbardziej
zaciekłych ści powstał zorgan~{)wany front po..
dzieckiego, wzmocnienie się krajów CJI ludowej l ZWIązkOWI Rad~~ckle- rońców pokoju Ruch ten, "ku' . _ wrogów pokoju, Należy z~ wszech koju, na którego czele stoi Zwi.ązelt
demokracji ludowej pod względem mu przy pomocy faszystowskiej na-I
"
~ pmJą miar roZ\vijać i umacniać współpra- Radziecki - chorąży i oSJtoja pokoju
politycznym i gospodarczym oraz cjonalistycznej kliki Tito która stała CY, w swo.~cll szereg,ac~ p~z~szło 600 cę i jedność działania:z; dołowymi na caly"lU świecie.
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11111n. ludZi szerzy S1ę l rOSllJle ogar- organizacjami ~ z szeregowymi człon
Coraz szerszym echem rozlega się
wkroczenie tych krajow na drogę s1k ,~ ,en ur~ ,nuę zy:naro oweJ re- ni-ając wszystkie kraje śwjata 'i wclą karni' par'-'l' socjal1'~;l-ycz:nych, popl'eh l d
1 k .. k 't'
b,udowy so~~~u, histor~~zne zwy: a cJl.Jmpel'lalistyczneJ. ,
. ' gając do swych szere ów coraz to
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W masac
u owyc 1 raJow -apl aClęstwO chms'kieJ rewolUCJI lUdOWeJ} ~olltylta.. przygotowan do nnweJ nowych bojowników P~clWkO groz rać wszy&t}cie prawdziwie uczciwe li<1tycznych mężne wezwanie partii
nad zjednoczonymi siłami reakcji !':oJny nl~le. mISom ludowym kra- bie wojn
Ruch obrońców
k 'U elementy w szeregach tych partii, 'komunistycznych, które głosi, że na.
we:vn~trznej i imperi?liz~u ~me~Y:1 JOW ka~ltallS~YCZnych. ~e~stanny jest wyni~wnym dowodem ż~
wyjaśniać im ~ubność polity·k i re- rOdy nie będą nigdy wojować prz.ekansku,:g?, utworze me ~Jem1eckJeJ wzrost ruepomlemych męzarow po- sy ludowe biorą s""'aw'" ob~ony po- akcyjnych prawicowych przywód_ ciwko pierwszemu na. świecie pańEepubhki DemokratyczneJ, wzmoc- datkowych, wzrost nędzy mas pra- k .
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ców.
stwu socjalistycznemu - przeciw
.,
" t ycznyc h 'l cujących obok fantastyczne"
Wzr6- mezłomną
?Ju we wasne
;ręce, demonstrując
P artie k omunisty czne ..• 1'0botni- Związkowi Radzieckiemu.
meme
lPar li'l k omums
.. o
wolę obrony pokoju, wol'"
wzrost ruchu demokratycznego w stu zysków dodatkowych monopoli, niedo uSZC7Jen'a d
..
cza powinny prz€cl.wstawlć ludoW latach wojny przeciwko faszyzkrajach kapitalistycznych, ogromny kt~re bog!'c:ą S:ę na wyścigu zbrojeń.
p..l
o ,:oj~y. .
żerczej propagandzie agresorów, u- mowi partie komunisiyczne były
romnach ruchu obrO!1ców pokoju - ~oJrzewaJący kryzys go~podarczy nie
J~dnakze llle~oce~me Jllebezple· Siłujących :R,rzeksmałcić kraje Euro_ awangardą ogólno-narodowego opo_
wszystko to &wiad<my o poważnym sl.e asom pracującym krajów ka- ~en~wa noweJ WOJDY, p~goto~- PY i Azji w krwawe pole wojny _ ru przeciWko zaborcom, w okresie
rouzerzeniu i umocnieniu obozu an- pItahstycznych jeszcze większą nę- \yaneJ przez mocarshrva
lmpena- naj szerszą propagandę ugruntowane_ powojennym partie komunistyczne
tyimperlaIlstycznego i demokratycz- dlZę, bezrobocie, głód, strach przed h~tyczne ':C Stanami Zjednocz.ony- go i długqtrwałego pokoju między i robotnicze kroczą w pierwszych
nego.
dniem jutrzejszym, Jednocześnie po mI _i Angh, na czele, byłoby błęd. narodami, powinny nieustannie de- s.z.eregach bojowników o naj żywotRównocześnie obóz imperialistycz- lityka przygotowań do wojny zwią- ne I szkodliwe dla sprawy pokoju.
maskować agresywne bloki i sojusze n~'Cjsze interesy swych narodów,
ny i antydemokratyczny słabnie, z~n~ jest z ciągł~ zakusami timpeOgromny wzrost sdł obozu dcmo- wojs..1{Owo_politymme (przede wszy- prz.eciwko nowaj' wojnJe, Zespoleni
Sukcesy sił demokraCji i socjalizmu, rlal1stycznych koł :r:ządzących na. kracji i socjali7..mu
nie po\,;'inr.en stkim Unię Zachodnią i blok Półno- pod lderownictwem klasy robotnidojrrzewający kryzys gospodarczy, elementarne prawa l swobody de- wywoływać w szeregach prawdzi- cno-Atlantycki), szeroko wyjaśniać, czej wszyscy przeciwnky nowej
dalsze zaostrzenie ogólnego kryzy- mokratyc~ne ma·s ludowych, polity- wych boj'o\vników o pokój Ż;lCl.nych że nowa wojna przyniosłaby naro- wojny - ludzie pracy, nauki, kultusu systemu kapitalistycznego za- ka ta rzwlązana jest ze wzmożeniem nastrojów samouspokojenia. Było by dom najstraszliwsze nileszczęścia i ry - tworzą potężny front pokoju,
ostrzenie się przeciwieństw w~wnę- ~€a~cji we wszystkich dziedzinach głębolcim, n~ewybacza1nym błędem clbrzvmie zniszczenia oraz że walka który potrafi udaremnić 1Jbrodnicze
trznych i zewnętrznych tego syste- ~yc!a . społeczneg~, politycznego J gdyby się sąd7,ilo. że groźba wojny przeC:iwko wojnie ~ obrona pokoju zamiary imperialistów,
mu - wszystko to świadczy o po- Ideologicznego, ZWIązana jest z€ 5tO- rzekomo się zmniejszyla, Doświad- jest sprawą wszystkich na!'odów
Od energii i in'cjatytwy partii ko
stępującym osłabieniu imperializmu, sow~:uem faszystowskich metod re- czen.ie historyczne uczy, że im bar- świata, Należy zmierzać do tego, aby munistycznych zależy W dużej mierze
Zmiany w układzie sił na arenie preSJI wobec postępowych i demo- dz:ej beznadziejnde
przedstawlaja propaganda wojny i głosZIOne przez wynik rozplomieni<\jącej się potężnej
międzynarodowej na korzyść obozu kratycznych sił narodów. Przy po- się sprawy reakcji imperialistycznej: agentów imperial'izmu anglo-amery- walki o pokój, prz.ekształcenie mo·
pokoju i demokiracji wywołują zacie- n:o~y tych środków burżuazja impe- tym bardziej ona szaleje, tym bar- kańskiego nienawiść rasowa ~ wro- żliwości udaremnienia planów podkłą złość i wściekłość wśród imoe- nalistyczna usiłuje przygotować za- dziej wzmaga się n:iebezpiezeństwl' gość między narodami _ napotykały żegaczy wojennych w rzeczywistość
ri:alistycznych
podżegaczy woj~n- pIecze d~a rozbójni~zej, wojny.
awantur wojemlyh.
na ostre potęp'ienie ze srony wszy- - zależy przede wszystkim od konych. Impel'iaHści anglo-amerykań- .Tak WięC, pOdobl1le Jak faszystow..
'T'wi
stkl'ch sl'ł demol'l'atycznych w kaz' _ munistów. jako przodujących bojow
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scy liczą na to, że za pomocą wojny sc:y a re:S'0rzy,
o ~ ang,o-amerykan dów, ich niez10mna wola prowadze- dym kraju, Należy znlierzać do tpgo. ników,
uda si'" iIP rzmienić bieg rozwoJ'U hi- ski, czym przygoto,wama do n o w e j , .
aby z·.adne wystąp1'enl'e p1'opa(1atoS:1y demokracji, siły zwolennik6w
"
tk '
nla wszellumi siłami i wszelldml
~
storycznego,
przezwyciężyć
swe wOJny we wszys Icta ~ierun.kach: środkami aktyWnej wallQ o pOkój rów nowej wojny nie pozostało bez pokoju mają znaczną przewagę nad
.sprzeczności zewnętrzne i wewnętrz- za p°D;t°cą przygo ;owan wOJ enn 0- doprowadzi do bankructwa zbrodni stanowczej odprawy ze strony uczci sił,ami reakcji.Sprawa dziś polega na
ne oraz trudności, ugruntować pozy- ~trategl<:znych, za· pomllcą nacisku
wych zwolenników pokoJ'u,
tym. aby jes'lcze bardziej zaostrzyć
cj-ę kapitału monopolistycznego i l szantazu politycznego, ekspansji go cze zamYSły podżegaczy do n o w e j .
czujność narodów w stosunitU do
tldoby6 panowanie nad ś\vjatem, S1Pc,da.rczej i ujarzmiania narodów, wojny.
Należy na szeroką skalę stoso- lJc>M;eg~czy wojennycb. aby organizo
~ując, że czas
działa przeciwko z~ pomoc.ą ideolo&,~cz~egO tu~~nieW warunkach wzmagającej SIt:
wać nowe. skuteczne i w pełni wać i zespalać szerokie masy ludo.
nim
imperialiści w gorączkowym ma mas l wzmacmama reakcJo!.
gl'Oźby llpwej wojny, na partie ko- wypróbowane formy masowej walki we do aktywnej obrony sprawy po
pośpiechu klecą różne bloki i so'juWodziJ:e.i e , imperializmu amerykań mun:st;·c7.ne i robotnicze ,spa~a w1~1 o pokój. jak komitety obrony poko- koju, w imię najżywo.tniejszych insze sił reakcyjnych w celu realizacji sk1ego budUJą Swe plany rozpętywa- ka hIstoryczna odpowledz:ialnośc, jn w mieście i na wsi. jak ukłsdanie t\">re~ów l1arrAIów, w IMIĘ ICH 2;yswych agresywnych planów.
nia nowej wojny światowej i zdoby- Walka o tl'Wały pokój, o zorgann- petycji i protestów, jak plebiscyty CIA I WOLNOSCI.
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robotniczei,

a zadania partii komunistycznych i robotniczych

.,

talistycznych tacy robotnicy stanewią znaczną część proletariatu. Jeżeli partie komunistyczne rozwiną z
całą energią działalność wśród nieZOłl'gahlizowanych rooomików, zdołają
one osiągnąć poważne sukcesy w dzlt:
dz:inle stworzenia jednośct klasy robotniczej',
:B1uro Inlormacyjne uważa, że na
grunc1e jedności klasy robotniezej na.

l1stycznej oraz reakcyjni działacze lizmu anglo-amerykańskiego, aby leży stworZYić jedność narodlo"'ą
związków zawodowych dokonują od udaremnić Jego stawkę na nową woj wszys(.ldch s ł demOkratyczny~ l w
Pr-l:ygotowan:a do nowej wojny, óry rozłamu w ~eregach nlchu nę ś\lIJiatową, obronić i wllmocnić celu mobilizacji szerokich mas udoprowadzone prz~ imperialistów an- g
ć
l'
b
"
'\'\Tych do walki z amperializmem anstarają E;1ę zniszezy sp:r:awę po taJ u i e21p)eczenstwa m 11i! glo-amerykaJlskim i rodzimą reakcją,
gio-amerykańskich, ofensywa reakcji robotniC'lego
utworzone w okresie powojennym dzynarodowego, obr6cić w niwecz
bw'żuazyjnej przeciwko prawom de
jednolita organizacje klasy robotni- ofensywę kapitału monopolistyczne- Nadzwyczajnej wagi nabiera cod:en
mokra tycznym o.az interesom gospo
, U il
}"
d" d
!!o na stop" życiow" mas prac1:lJ'ą- na praca w rozmaitych masowy c or
cze,],
s owa l onl rozsa ZIC o we- -cYCh,
.....,
ganizacjach: \'( organizacjaclll ko1:Jlt~darczym klasy robotniczej i mas luwnątrz
Światową
Federację
Związ
ki
dowych wSi':ystko' to wymaga k6w Zawodowych organizowali rozW obecnej sytuacji międzynarodo- cych, młodzieżowych, chłops ch,
wzmożenia wallti klasy robotniczej
lamowe grupy "Force Ouvriere" we wej bezpośrednim obowiązkiem par spółdzielczych i innych,
o utrzymanie i ugruntowanie poko- FrancjI
i tak zwaną "Federację Pra tii komunistycznych jest wyjaśniaJccL."lCŚĆ rt:1clm !I"Obotniczego lt' zeju, o zorganizowanie zdecy<1lJWane- cy" we Włoszech, przJ'gotowują nie tego, że j.eżeli klasa robot1'l.icza spolenńe wszystkich sił dcmol~f yogo oporu wobec podżegaczy wojen- zmontowanie rozłamowej mi ędzyna- nie zapewni jedności swoich Bzere- nych niezbędne jest n:ie tylko a roz;
nych oraz wobec naci sim reakcji im- rodowej centrali związków zawodo- gów, pcnbawi 9ię ona najwaŻl1iej- wiązania cod2;.iennych i bieżących ~u
periallsf·ycznej,
wych, PO,dobne rozbijnckie próby sz).) broni w walce przeciwko nara- dail klasy robotniczej i mas pracuJą
RękojJl1ią sukcesów
w tej walce podejmowali również k1erownicy or- sbającej groź"oie nowej wojny świa- cych, j'est ona niłcOOzoVvlla również
jest JEDNOSC SZEREGOW KLA- gani zacj i katolickich w poszczegó!- towej oraz przeciw ofengywie re- dla rozwiązania zasadniezych zagadSY ROBOTNICZEJ.
nych krajach,
akcji :imperialistycznej na stopę ży- nień stojących przed proletariatem,
W pełni rpo~wierdzlła się ocena, ciową mas pracujących,
jako klasą kierującą walką o z1ikw1Doświadczenie okresu powoJ'enne- jaką pierwsza narada Biura Infonna
!'ani"'alu
monopOli Prowa dz ~c n i eprzeje d naną i kon- dowaru'e ,ul~dzy
'v . a
, ... "
go dowodzi. że polityka rozbijania cyjnego Partii Komunistycznych da sekwentną walkę w dziedzinie teorii stycznego, o socjalistyczną przebudoI'uchu robotniczego wysuwa się na ła zdradzieckIej drzialalności przy- i działalności pra<ktyc::nej przeciw- wę społeczeńst~a, Na g~unci~ oSlą~:
jet!lno z czołowych miejSC w arseoo- wódców prawicy socjalistycznej, ja- ko prawicowym socjalistom i reak- niętych sU'kc~ow w d~lele Jednos,cł
le środków taktycznych i chwytów, ko pachołków . imperializmu i n,a j- cyjnym działac.wm związkowym. ruchu . rOb~tnlCZego l zespolenia
stosowanych przer.z imperialistów w bardzieJ' ,zaC1ekłych wrog6w jednoś- df'll1llaskując bezlitośnie i izolując ich ' ~v~zystloch. sil demolU'atrcznych, mocelu rozpętania nowej' wojny, zdła- cj. klasy roootniczej.
'
,
i - zhwe
bed7Ae
prowa-dzenIe
w kraJ'"
.... ch
o d mas, k omum'ś ci powmni
CierpI
..
_
.
wienia sił demokracji i socjalizmu,
Prawicowi !ioc;ial1Scl występują wie i wytrwale wyjaśniać robotni- kapltallstycznych walki o utworzen1e
w celu gwałtownego obniżenia stopy obecnie nie tynto jako agenci bur- lmm - szeregowym członkom par- rządów, . I,tóre by skup~y wS:tystkte
życiowej mas ludowych,
żllazjl swoich własnych krajów l~ tii socjal-demokratycznyoh całą do- siły patrlOtyczne, przeCIwstawiające
Nigdy jeszcze w dziejach między- również jako a.genci imperializmu niosłość sprawy jednOści klas-y robot się ujarzmieniu ich krnjów przez im.
narodowego rudlU robotniczego jed amerykańskiego, przekształcając par niczej powinni wciągać ich do czyn perializm ameryk.a.ńsIm, !['z~dów, któ!ilOŚĆ klasy l'()botniczej zarówno w po tle socJ'aldemokratycrz.ne kraJ'ów eul'O nej walki o pokój, chleb i swobody re stanę~y b~ na platfornn~ trwałeszczególnych krajach, jak i w skali pejskich w partie amerykańskie, w demo,;:ra
• t yczne l proW'<l d zić politykę go pokOJU roI"dzy
narodanu,
połozy
'<
ś,viatmvej nie miała tak decydujące- bezpośrednie narzAdzie agreS,l'i dmpe wspólnych a.kcji (lIa GSiągniec!a tych ły kres wyścigowi zbrojeń i p!(I)dmlJg o znaczenia. J'ak obeonie. Jedność"
l'
'sły
stop"
z'
C1Q' wą
as
p~a
uJ'ących
rial1stycznej Stan6w Zjednoczonych, ce owo
... Y
m
c
,
szeregów klasy robotniczej koniecz- W tych krajach, w któryoh prawiW ypr ób owana me tod a urze.czYWl'Zadaru'em part·;~
'styC7JIlych
"" 1"',omuru
.
na jest po to, aby obronić pokój, zm cowi socjaliści wChodzą w skład stnien!a jedności. klasy robtniczej i robotnJic;.zyeh w krajach demokracj'i
weczyć zbrodnicze zamiary podżega- rZądów ·(AngLia, Francja, Austria, jest jedność dzla,łą.nia posuzegól- ludowe~ Je~t je~zcze. bard~!ej umacczy wojennych, udaremnić spisek Kraje SKandynawwe~, występują nych jej oddziałów. Uzgodnione niać }uz. osaągroętą ~e~nosc klasy ro.
imperialistów p:rzeC1w demokl'acJ'i j om jako zażarci obrońcy "Planu wspo'l ne a k'cJe
'
h botmczeJ
wzmacruac
powstałe
tam
w poszczeg 61 nyc,
"
"
,
"Unńi Zachodniej,j, P!ZedsięWorstwach, w całych gałę- Jednobte Orga1'l;IzacJe zw;ą~kowe:
\Socjalizmowi, nie dopuścić do zapro Mariha!lla",
wadzenia faszystoW'sk1ch metod rzą ,,Paktu Północno-Atlantyckiego" d zlach produkcji, w skali miasta, ob- s.półdzielcze, kobIece, mlodzJezowe l
dZelliG, odeprzeć w zdecyd.owany spo w~zelkich innych form ekspansji wOdu, w sk-ali og6lnopaństwowej i inne,
sób ofensywę kap.itału monop<lli- amerykańskIej, Ci pseudo-socjaliści mlę
, d zynar od owej' mob'li.zu
l 'ją najszer
stycznego" przeciwko naj żywotniej- sp'ełIriają naj'bardziej nikczemną rolę sze masy do walki o kh najbliższe
szym interesom klasy robotniczej l w pr,ześJadowaniu robotników i orga i najbardziej dla nich rll'ozumiałe pC!
Biuro lniO'l'ffiacyjne uważa, źa dał
osiągnąć polepszenie sytuacji mas I.łizacji demokratycznych, broniqcyca trze'by i .c;łużą sprawie wykucia trwa sze po~odzenie walki o jedność kJru.y
pracujących.
interesów mas pracujących,
łej jedności szeregów proletariac- robotmczej j zespolenie sił demokraZadania te mogą być zrealizowaStaczając SH~ coraz niżej na dro. kich, Urzeczywistnienie jedności dzia tycznych zaJeey przede wszystkim od
ne przede wszystkim przez zespole- dze zdrady interesów klasy robotni łania klasy robotniczej od dołu mo ulepszenia całej pracy organizacYJnie szerok:ch ma9 klasy robotniczej, czej, demokracji i socjalizmu, odże- że wyrażać 'Się w powoływaniu do nej i ideOlogiczne:; każdej partii kt)niezależnie od p.rzynależności partyj gnywując się całkowicie ód naukI :i;ycla. w pl'zedsdębiorstwach i insty- munistyczn~j i rObotni('!Lej.
!!lej. związkowej oraz przekona!'l Te- marksizmu, pra.wioowł SOCjaliści wy tucjach Komitetów Obrony Pokoju,
Dla partii komunistycznych i robOl
lIgijnych. Jedncść od dcłu - oto stępują. obecn!e jako obrońcy i pro- IV organizowaniu masowych demon- ruicznych wybitne znac:renie ma ideolo
najbardzie1 €kuteczna droga zespole pagatorzy rozbójniczej ideOlogii im- stracji przeciw podżegaczom wojen- giczne demaskowanie i nieprzejedna.nia wSZYStklCh robotników w imię peroaJizmu ameryk:lńskiego. Ich te- nym, we wspólnych wystąpieniach ,na walka z wszelkimi przejawami o.
obrony pokoju, niezawisłości naro~ orle "socjalizmu demokratycznego", robotników w celu obrony praw de- portunlzmu, sekc:arstw~, nacjonall.z.
?owej ~V{ego kraju, w i~ię obroąy "h'zeciej siły", ich kosmopolityczne mokratycznych i poleps-zenia swej mu burżuazyjnego, walka z przeritlllteresow gospodarczych l pr~w de- brednie na temat kon:eczności wy- sytuacjI ekonomicznej,
~niem wro~iej agentuI7 do środomokr~~ye.znyt'h toM pracuJ.ąeych. rzeczema się suwC'I'ennośct narodoSzczególnI! uwagę w walce o jed- wlska partYJnego.
Nauki wyplywajace ze zdemaskoJedn6Sc Itlasy robotni«;zeJ jest <':'lł- wej ' l!Ią jedynie ideologiciną osl.()Jlą I ność Iklasy robotniczej n.aldy zwrókowlel~ osiągalna, mlffiO pr.zecI;V- agresji amerykańskiej i imperializ- cić na masy robotników i pracowni w~ni.:i szpiegowskiej kliki Tito-Ranko
dzlałama klerownlczych ?środ,ko\',:, mu amerykańskiego,
k6w katolickich oraz na ich organi- tv_cza, wysuwają przed partiami kotych ..zw~kó\V zawodowych, bą~:- tez
Nędzny tw6r zgniłej za życia II zacje, .maj'ąc ,t;a względzie , że prze- munistycznymi i robotniczymi ltatepartu, kt~~~ przewodzą rozblJacze Międzynarodówki _ talk !lwany Ko lum,al1!l.a religiJne nie slianuwią, prze- gcrYOZllY naąz maksymalnego :ta.
d. Wl'ogO\V1e Jednoścl ,
mitet Międzynarodo,vy Konferencji szkody na órod.Ze jedności mas pra- nstrzenia czujnOŚCi rewolucyjnej.
Okres powojenny cechowały wieI Socja.Ustycznych (CO!l1rSCO) prze- cu;lących. zwłaszcza gdy jedność ta Agenci kliki Tito występują dziś 'tV
kie sukcesy w dziedzinie likWldacji ki.?tałctł sIę w skupisko naj zacieklej konieczna jest dla ocalenia 'Pokoju, roli najbardziej zajadłych rozbijaczy
ro~bicia klasy robotniczej oraz zespo szych rozbijaczy i· dezorg'anizator6w Kónkretne wspólne akcje w zakre- szeregów robotniczych i ruchu robot
lenia wszystklch sIl demokratyC'l- ruchu robotniczego, Organiza.eJa ta sle postulatów ekonomicznych, koor- niczego i demokratycznego, w roll
nych' wyra.zem tego bylo utworze- stała się centrum SlZpiegowsk1m w dynowanie walk! klasowych i kato- wykonawców woli 1mperialistów sme
nie Swiatowej Federacji Związków służbie wywiadu angdeJskiego i ame- lickich związków zawodowych itd, rykailSki$, Dlatego też konieczna
Zawodowych, Mi~dzynarodowej De- rykafuddego.
- wszystko to może ~tać flię skutecz jest bezwzględna walka z knowan1amokr~tycznej
Federacji Kobiet i
Jedynłe w st&nowezej waJ.ce prze- nym środldem do Wciągnięcia robot mi tej agentury impeI'ializmu wszę
S"Vlatowej Feder:acji Młodzteży De- clwko pra.wloowo _ 8OOjali!łtycznym ników katolickich do ogólnego fron- d2.'le tam. gdzie usiłuje ona działać na
mokratycznej oraz zwołanie Swiato rozbljaczom , dezorgan1za.łorom ru- tu wal,ki o pok6j.
terenie organizaoji robotn~(:zych i de
\Vego Kongresu Obrońc'ów Pokoju, cllu robotnicr.ego mO'.ma osla.gną.ć
Doniosłym zadaniem partid komu- mokratycznych,
Sukcesy jedności znajdują wyraz w jednolić klasy rObotniczej.
.
n1s"tycznych w każdym kraju kapitali
Organizacyjne i ideowo-polityczne
umocnieniu CGT we Francji, w stwo
~~Cll1ym jest uczynić wszystko, co wzmocnienie pali:i.i komunistycznych
neniu jednolitej centrah zwi<łz}<;ów
w 1C..~ mocy, w celu zapewnienia jCll- i robotnicl:yCh na gruncie zasad mar2awodowych we Włoszech (WłOSka
Biuro Informacyjne uważa za. na.· ności rucbu związliOwego. Ogromne- ksizmu - leninizmu jest najwaźniejPowszechna
Konfederacja Pracy), czelne z:u1anie partH kamunistycz- go ,znaczenia nabiera obe<:nie sprawa szym wa.runldem skutecznej wand
w bojowych wystąpieniach proleta- nyoh nieustanną walkę o zjednocze- wClągnlięoia do Związków Zawado.. klasy robotniczej o jedność swych
i['jatu franCUSkiego i włoskiego,
nie i zurganizowanie wszystImch sil \'łych i do aktywnej walki robotn1- szeregów, o sprawę pokoju o niezaW krajach demokracjl ludowej 0- klasy l'obtJtniczej, a'by zdecydowanie ków niezorgal1lizowanych w Związ- wjsłość narodową swych krajów o
frlągnięto historyczne Z'.trycięstwa w odeprzeć 'bezczelne zakusy imperia-I kach Zawod<lWYch, W krajach kap!- demokrację i socjaliJzm,
'
dziedzinie jedności klasy robotnlczej
_""!!~"!!!""!!!""!!!"'!'!"'!'''!!!''~''!!!''~''!!!''~'!!!!!''!!!''~~''!!!'''!!!!!'!!!!!!'!!!!''~
- stworzono zjednoczone partie kla
~-----sy robotniczej, jednolite związki !Za
wodowe. jed.nohte or.ganizacje spół
dzl.e1c~e, młodzieżowe, kobiece i inne, Jedność klasy robotniczej odegt'8ła decydującą rołę w sukcesach,
NOWY JORI{ (PAP). W Komisji POlitycznej Zgromadzenia Narodów Zjednoczonych oszczerczych oskarodniesionych na polu rozwoju gospo
darczego l kulturalnego w krajach ZjednocwJtych rozpoczęła się dySkusja nad oSlZCŻerczą skargą. Kuomin- żeń. wysuniętych przez były chiński
demokracji ludowej, w Ilapewnieniu tangu przeciwk~ Związko\'lJi RadzietlklełUu. Skarga ta wniesiG'lla. została rząd kuomintangowski, nie mający
kierowniczej roli <klasy robotnicrzej na. porzll!dek obrad obeonej sesji Zgromadzenia. na. wniosek przedsta- z.adnego prawa do reprezentowania
w państwje oraz w dZledzinie rady- W1ieiela. kliki kuominta.ngowskiej przy czynnym poparciu ze strony interesów Chin,
kalnego, polepszenia sytuacji mate- dclega.cji stanów Zjednoczonych i Wlelld.ej Brytanil
Co się tyczy oszczerczej skargtkurialnej' mas pracujących,
Pl!Z6Wodnlczący delegacji rad'Łiec kiej mln. Wyszyński
złożył na poomlntangowskiej, to delegaCja raczątku posiedzenia
następl1jąoe oś wiad~zenie:
Świadczy to o ogromnym dażeni}.l
dziecka już w czasie dyskusji nad
mas ro'botniczych do zwarcia ~wych
szeregów, o lstnieniu realnycb możW końcu września br, wpisano na od historycznych wydarzeń odbywa- sprawą Wpisania jej na porządek
porządek obrad na wnioS'ek dclega- jących się w Chinach
w wyniku obrad pod1kreślała jej całkowitą bez
llwbŚOi utwor.lenia jednolitego fron- ta kuomintangowslciego Cian-Tin- \llJielklego 2:wyci~iitwa narodu chiń podstawność,
tu klasy robotniczej przeciwko zjed- Fu sprawę. którą nazwano "za gro- !lkiego po długotrwałej i ciężkiej wal
W związku z powyższym deleganoczonym siłom reakcji - od lmperiallstów amerykal1skich do prawico żenkm niezależności politycmej i ce przeciWko rodzimej reakcji i uci- cja radziecka oznajmia, że nie bę
wych socjal1.stów,
integralnOŚCi terytorialnej Chin oraz S'kowi obcego imperializmu,
dzie brała. udziału w dysk~sjl nad
pokodu na Dalekim Wschodzie".
Dclegacja radzieoka. popiera o- wniosldem delegacji ImomintangowImperialiśC1 amerykańSCY
i
angicl
'
śWl'adczenl'e
rządu
Ch1'n'skI'eJ'
Repuskiej, pozbawionej już obecnie Del,
I' h
Już przy omawianiu tej
sprawy
scy oraz ich satel1ci w uaJa~ ~uroblikI' Ludowej i uware. że obecna nomocnictw prżez naród chiński.
' h d' d
zenIa l de w komisji og6lnej, a następnie na
k
pejs IC
,
-:l plenum Zgromadzenia delegacja ra- na sesJ'i delega.cJ'a chińska J'est nie- oraz nie uzna. jakiejkoIwieI' decyzjI,
..ązą, ło rozpros
l ta 1, .
ckich
z,orgamza<;Jl SI
pro e r a
legalnIl, ponieważ nie reprezentuJ'e powziętej na. żądanie kliki kuomln'In
l
d
h
"ąc szezególne dziecka podkreślała cszc..-:erczy i proogo o u owyc. v,nąz
narodu chińSkiego,
nadzieje z prawicowymi socjalista- wo~acyjlllY ch~akter , ~iosku ku,
" , ta.ngowsldej.
Podobne oświl'ldczenia złożyli prze
mi i reakcyjnymi dZIałaczami związ Clmntangows~1e~o, Juz wowczas deDelegaCJa ZSRR ?ŚWla~Cza, ze by
koWYm't, Na bezpośtednie zlecenie legacja radZiecka podkl;'eślał,a, ze łoby ,rzec,zą ca~kow1cle, n1ez%odną z wOdniczący delegacji Ukl'ahlskiej
atnperialist6w amerykańskiCh i &1'1- sprawa ta 'Zostala, WYS:tł1:I,ęta ]e,dyme ObOWJą~UF1cyml p~zep:~amI rozI?a- SRR - Manl1ilski BiaJoruskiej SRR
glelskich przywódc~' -prawicy socja- 'v celu odwr6cenIa opmu pu'bllcznej trywanIe w OrgamzacJI Narodow - KisieleW', Polski - W~erblows'ki
'L
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oszczerczą skargę

Gdy mniejslott
a nie większość
była

narodem

Niemal ~azajutrz po upadku Powstania Listopadowego, rozpoczął się
ne emigracji wieiki spór o przyczyny Idęslci, Już WÓW(1UlS, mimo, że
bliskość wypadków nie pezwalała
być może na dalelto posunięty oblek
tywizm - w świadomości olbrzymiej
wd~ltSZOŚci narollu kształtowała się
słuszna a.naIiza przyczyn upadku
powstania. Już wtedy zda.wano !'lObie sprawę, C'Lemu to WS'paniały
zryW dzielnych podchorążych po.
został epizodem bez jutra.
Główną, przyczyną klęski powstapył krańco" y egoizm szlachty,
strzegącej jak oka w głowie swych
przywilejów i niechętnej do naj(ll'óhniejszyeh nawet ustępstw wobec chłopstwa. Ledwo kształtowała
sIę na ziemiach polSkich klasa b~r.
Ż'Ilazj.i, w zalążkach był proletariat
- główny nosiciel wyzwolenia naro-

nia

dów,
Gdy wyrobnicy i rzemieślnicy z
n.flcdowej i Kapitulnej, z Piekarskiej
i starego Miasta. zdobywali gOłymi
rękami arsenał - Rada Administra.cyjna kierowała posłów do w. księ
cia n:o-nsiantego l opłakiwała ;,rów_
oie smutne jllk niespodziane wYPadki" i wzywała, aby "zginęły wraz z
nocł, któl'a je wydala", Gdy C'Złon
kowie Towarzystwa Patriotyc:mego
wzywali lud ('lo orężnej walki i for·
mutowali rewolucyjny program klu.
bu - książe Czartoryski szukał dróg,
aby wyjednać łasltę Mikołaja. A kiedy bohaterscy warszawianie bronłU
szańców Woli i przysięgali nie oddać Warsza.wy sejm wysłał Krukowieckiego do gen. Berga z wier.
nopoddańczym listem do cara, w któ
rym poddaWał mu się wraz z całym
narodem.
Wspominaj~c wypadki roku 1830
widzimy w wielkim perspektywic:l.
n'YJJl skrócie dzieje ltażdej rewolucji,
w Idórej hegemonem jest klasa wyzyskiwaczY:
brak
konsekwencji
chwiejność.
obawa przed własnym
naraiłem, a w końcu - zdrada interesów narodowych. W miarę jak
szlacheckie kierownictwo powstania,
w cbawie prze4 rewolucją spolecznlł'
traciło głowę, w mla.rę, jak gubiło
orientację - lud caraz jaśniej uświa
cIa.mia.ł sobie istotny
sens powsta.
nia. Braklo jednak, ja.k już wspomniano wY'ie.i, najba.rdziej lconsekweni
nej, do końca rewolucyjnej klasy proletariatu, który potratiłby polą
czyć w jedno walkę o ,wyzwolenIe
narodowe z walką o WYZWOlenie spo·
łeczne.

Ani jeden z "dyktatorów" powsta.
nia. nie wierzył w jegO zwycięstwo,
K~811y Skrzynecki dowiedział się o
wybu()hu powstania - nie chciał
mieć z nim nic wspólnego. Posłał OD
Siemlątkowsktego do w. Itsillcia z za
pewniemem swej wierności. ,Allez
et dites a monseigneur - polecił po.
wiedzieć Kc,n stantem" que je
sms corps et !ime alui" ("powiedz
księciu, że jestem ciałem i duszą 7a
nim"). Podobnie i Chłopicki oceniał,
że "wojSko powstające przeciw naezelnemu wodzowi jest roo;pasanym
żołdactwem, a. rewooucja, chociaż narodowa, niczym f'nnym być nie mo.
że jak rabunkiem i gwałtem".
Czyi moina się dziwić, :le ludzie
tak wobec powstania uSJlosobienł,
zdradzili je IlO prostu?

Jedynie Towarzystwo PatriotYl%ne, zorganizowane na wzór francuskiego klubu Te\7olucyjne,;o, śmiało
zdąża.ło do zgniecenia "więienia na·
rodów", jakim wówczas był carat,
"My nie powstaliśmy dla. przyjmo.
wania łask i warunków w. księcia,
ldóry jest jeńcem reWOlUCji, ale dla
zbawienia Polski"
powiedział
Maurycy Mochnackl zą.wsze grzecznemu i uprzejmemu CzartoryskIemu.
Niestety jednak, Towarzystwo nie
dostrzec, że poa:ostawienie
kierownictwa powstania w rękach
szlachty - ł to najbardziej reakcyjnego jej odła.mu-musi dOl'rowadzió
do klęski.
Nie umiało zmusić Rządu Tymozasowego, choćby przez zastosowanie
reWOlucyjnych środków, do równo.
uprawnienia chłopÓw i zniesienia

umiało

pańszczyzny,

"Zginęliśmy
dlatego
pisał
Mochnacki, wówczas jeden z najbardziej konsekwentny eh trybunów reWOlucji SPOłecznej - że nie więk·
szość aie
mniejSZOŚĆ po wszystkie
czasy była u nas narodem".

To zdanie stanowi tragiczny bllans
powstallia IIstopaduwego. Trzeba by.
ło pl"leSzło stu iat rozwoju historycz
nego, abyśmy wyeiągnęU nale:iyta
lekcję z tcgO bUansu. Jeżell dzisiaj
z talu,. pownośelą siebic podkreślamy
~dłę naszego państwa, to właśni o
przede wszystkim dlatego , że nasta_
ły ('7asy. gdy włęltsZOQć, a ni(> mnieJszość jcst u nas narndem,

-iq
gło
go Teatru Mm. Jaracza

Koleja rz
Zespół Państwow

z

wizgttą Ił'

parowozowni

- Zeby dobrze zagrać tę sztukę,
musimy zobaczyć parowozownię i
kolejarzy przy pracy - taki był
zgodny sąd zespołu aktor.5kiego
Państw. Teatru im. Jaracza podczas prób analitycznych sztuki radzieckiego pisarza Anatola Surowa "Zielona ulica".
Od tego stwierdzenia była krótka droga do realizacji. Wczoraj
przed południem cały zespół aktor
ski grający w sztuce z reżyseren1
dyr. Iwo Gallem na czele znalazł
się wśród kolejarzy parowozowni

Jt..ódź-",.'isha

Nailepsze

masło

I sery

produkUje Pomorze
w okręgowej spółdzielni mlecz.arsko-jajClZarskiej \V Grudziądzu (2
fachowych rzeczoznawców przeprowadziło ocenę masla i sera produkowanych przez Zakłady Spóldz:elcze na terenie całej Polski. Do oce..
ny plllyslano wyroby mleczarskie
z 472 l11!eczarni spÓłdzielczych z róż
nych stron kraju.
Na podstawie przep!"owadzonej ana
lizy chemicznej, smaku, !Zapachu, za
bar>Nienia itd. pIerwsze miejsce w
ocen1e masła i serów zajęło województwo Pomorskie przed p<Jznań€kirn i Białost<Jckim.
W roku bieżącym w woj. Pomorskim wzrosły rznacznie dostawy mle

Maszynista Sybiriakow wraz z mi era "Zielonej ulicy'" ma się od b<;d_ic Molicka. W roli AwdotH
kolejarskim być 13 grudnia) rzetelny wysiłek Iwanowej, matki maszynisy Sybi
wpada na pomysł racjonalizator- zespolu aktorskiego i kierownic- riakowa, _ mieniać się będą Haski, który usprawni przebieg po- twa, spotęgowany szczerym zapa- lina Gallowa i Zofia Ankwicz.
ciągów wahadłowych, zwiększając łem, pozwala przew.idywać pełny Komsomołką Fienią będzie Raich częstotliwość. Pomysł ten przy sukces sztuki.
cię ck a, a reporterką gazety kolejęty został życzliwie przez władze
Tych\vil1ską
Zofia
Jak przedstawia się obsada? jowej
kolejowe, całą jednak
zasługę Rolę Sybiriakowa gra Ryszard Petri. Projekty dekoracyjne wyko
przypisano Sybiriakowowi. Szla- Barycz. W roli dyrektora instytu- nuie Ewa Soholtowa.
chetny maszynista uważa takie tu Rubcowa wystąpi dr Henryk
Prawie wszyscy z wymieni 0stawianie sprawy za krzywdzące Modrzewski, \V roli pro f. Drozdo- nych, łącznie z kierownikiem te ch
dla kolektywu i walczy 6 zmianę wa - Seweryn Butrym, w roli nicz ym teatru Biskupskim, ldefałszywego poglądu kierownictwa płk. Krutilina Emi! Karc- rownikiem literackim i tłumaczem ka do mleczarni spółdzielczych. Do
spędzili
wczoraj
kil- l IlStopada przerobiono w mleczarkolei. Również w naukowym in- wicz, w roli dyr. Kondratiewa - sztuki
godzin
w
parowozowni niach 132 mi1i<Jnów litrów mleka,
Łódź-Kaliska. Przybyłych1ntere- stytucie kolejnictwa natrafia Sy- Adam Cyprian, w roli sekreta- ka
wżywając
się tj. o 7 milionów litrów wi~cej, niż
Kremniewa - Łódź _ Kaliska
sowało
dosłownie ' wszystko. I biriakow na trudny do przezwy- rza partyjneg,o
"chińszczyzna" technicznej termi- ciężenia opór proI. Drozdowa, któ Leon Łuszczewski, w rolach mło VI swe role, wysłuchując fa- j przewidywał plan roczny.
nologii, i budowa parowozu, i 1'OZ- remu nie chce się pomieścić w gło dych racjonalizatorów Matwie- chowych i życzliwych rad kole-I
stawienie kół, i warunki pracy ma wie myśl, że zwykły kolejarz - icza i Modesta - Jerzy Szpu. jarzy i przypatrując SIę ich pra- Spółdzielnia oświatowa
szynisty, i oznaczenia serii wyma- praktyk może wskazywać nowe nar i Stanisław Dąbrowski. Ob- cy. Sądzić należy, że ta życiowa wykonał2 plan
lowane na ścianach lokomotyw, i drogi naukowcom. Wielu potrzeba sada kobieca będzie następująca: próba przed premierą "Zielon..:j
...
(w) DnIa 2>1 listopada hl'. OkrOgowa
wiele innych rzeczy.
perypetii, by Drozdow zrozumiał Rolę Zofii Romanowny, żony dy- ulicy" dala aktorom bardzo ·wie·
Sll61dzlclnill Oświatowa wyk~lUała roczny
Naczelnik parowozowni Stankie wreszcie, że maszynę najlepiej zna rektora kolei, grać bę.dą na Zlnia leo Nie tylko obeznanie z fachowy plMl obrotu w handlu wy:uoszlłcy 161} mimi
szczegółami
ale
i
przykład
wy
monów złotych. Plan ten Jlraeownlcy zo.
nę
Ewa
Rrasiejko
i
Krystywicz, świetnie obeznany z wszel- robotnik ją obsługujący i że wła
··
' l k'
k' l .
bowiązall się wylwuać na 1 grudnia taR,
kimi arkanami wiedzy o parowo- śnie ten robotnik swą pomysło na Królikicwicz, Leną, jej córką t ęzone] pracy po s lego o eJarza./ źe ! to zobowią7.RDic wykonano przed t61'WŁADYSŁAW
ORŁOWSKI
mi
nem.
i
zarazem
inżynierem
kolejowym
zie, w sposób sumienny i dokła- wością zapłodnić może twórczo in
dny odpowiadał na dziesiątki py_ żynierów i naukowców na ich
tań, jakimi zasypywalI go nieco- drodze do postępu w technice.
dzienni goście. Ci zaś chłonęli z
Owe przeszkody, na jakie nawytężoną uwagą każde jego slo- trafia ruch racjonalizatorski u lu
~? C~y tylko z prostej ciekawo- dzi nienastawionych jeszcze na
SCI? ~Ie, Aktor, wypowiadając na I nowy styl pracy, są prawdziwe i
sc~me słqwa. do~yczące jakiegoś \ codzienne. W. ystarczy powiedzieć.
obIektu, mUSl obIekt ten w wy- że i naczelnik Stankiewicz gdy
o~raźni widzieć. Zeby zaś móc so- mu wczoraj goście opowi'edzieli X Koncert Symfoniczny Państwo_ arie tenorowe ze "Sprzedanej naN:e., perament, ~ fachową znajomością
ble przedmiot jakiś wyobrazić, I treść sztuki, powiedział:
wej Filharmonii w Łodzi, zorganizo- czonej" i "Dalibora". Dyrygował w rzeczy, rozmiłowanie się w orkietrzeba go przede wszystkim znać.! _ Ależ my <tu w łódzkiej paro- wany w ramach "Dn1 Smetany", po charakterze gościa, młody, utalento strowym żywiole - 7J sugestywnym
Szt~k~ ~a tola Sur~wa obarz;t , wozowni mamy identyczne' zttarze święcony byl w całości utworom wany kapelmistrz czechosłowacki - panowaniem nad zespołem. Toteż
czeski€go
mi&trza.
Usłyszeliśmy Wacław Neumann 7J Pragi, jako 00- interpretacja jego zawsze jest żywa
1ą:a ZYCIe l P!ac~ koleJarzy, obfl- nie.
.
"SzaTkę" i "Z czes.kich łąk i gajów" lista wystąpił Lesław Fi.nze,
tenor i zajmująca, przy wielkiej dbałości
tu~e w. wy!aze?la technic~e, z
Czy można zatem dziwić się, że - czyli trzeci i czwarty poemat sym
opery
kat?wic!ciej.
o stronę techniczną wykonMlia.
ktor:ym~ laIk me zawsze tmał d~ zespół Teatru im. Jaracza tak po- foniczny 2l cyklu "Moja Ojczyzna",
W osoble Wacława Neumanna po. Poemat Z czesldch łąk i gajóW"
CZY~llema ..Sam ~ur~w ,prze.d .n~pI ważnie i z takim zapałem przygo wstęp do opcry "Libusza", tańce z zn~my dyrygent~, który łą~y w mial w s'~ble liryczno.opisowy urok,
samem "ZIelone] ulicy. obJezdzał towuje się do wystawienia "Zie- opery "Sprzedana narzeczona" oraz sob1e typowo czeski muzylmncki tem "Szarka" _ barwność i plastyk~
przez r?k pa.rowozowme, warszta. lonej ulicy"? Tak wytrawny reży
=te~;";:
rapsodu, a wstęp do "Ubuszy" ty koleJOwe 1 punkty węzłowe, roz ser,. jakim jest dyr. Iwo Gall gł6w
S'kupielije i uroczysty patos.
rzu~one na og~'o~ych obszarach ny nacisk położył na próby analiArię Janka ze "Sprzedanej narze
Z\~Iązku RadZlec~Iego.. Prze~ ten tyczne, tj. polegające na omawiaczonej" i dwie arie z "Dalibora" od.
.rok au.tor prZYSWOIł sobIe duzy za niu i analizowaniu tekstu na si eśpiewał :Il towarzyszeniem wkiestry
sób :V1edzy o kolejnictwie i w'!- dząco, przy stole.
Lesław
Finze, znajdując w nich
pełmł swą sztukę tworzywem me
W próbach analitycznych brał
,sprzyjającą okazj~ do pop:Isania siq
zmYślonym,. 17cz dyktowanym udział kierownik literacki teatru.
swym pięknym i donośnym tenorem.
przez samo ZyCIe.
co stosowane było tylko swego
Cały koncert powtórzono ~ udziaTreść sztuki? Stanowi ją wyda czasu w warszawskiej "Reducie".
łem tych samych wykonawców
w
nenie prawdziwe i tak typowe, że Pomimo krótkiego terminu (preniedzielę, na VII Po!'an1m dla śwJ.a,.
po wystawieniu "Zielonej ulicy"
IIi._IEł!lII!!iI. .~ill
ta pracy.
w moskiewskim "Mchacie" i in-II
(swg)
Po długIch fel'liklch rle1'llie·
nych teatrach zjawiali się u Sunlach. zmarła }lrzeiywszy 1M 18
rowa kolejarze z różnych stron
8. t p.
kraju i mówili:
Przecld ta historia, którą
Podziękowanie
całym kolektywem

Z Fi'harnJouii

Dni Smetany w

Łodzi

1,•••••

opisaliście,

zdarzyła

się

ZOFIA ORlIKOWSKA

właśnie

'V;vprowa!1zen,'oe zwłok nasl,lP>
na naszej stacji.
~v środę, 30 li~topada 1949 r., O go
I mieli rację. Bo mogła ona
.lzin1e 14,30 Z ka,pliey na cmentarzn
W ~arzowlc, O OtYDl zawl:ulawa,j'ł
mieć miejsce wszędzie, gdzie pra
pOg11l"CD! W głębokim smutku
cuje radzi~ki kolejarz, gdzie w
RODZIOE, SIOSTRY
wytężonym wysiłku prowadzi się
SIOSTRZENXEO l SZWAGIER.
zWyci~kĄ walkę o usprawnienie
transportu.
. .. ..a........am~..gm2i

Irena Baran6wna " uśwechem pomaga OZytll~ swym uczniom na kursie zorga·
nlzommym przez Zwhłzek Z,nvodowy Kolejarzy w Sosnowcu.

Wczechosto ac -Ich Domach Towarowych

Prala, w l!letopad2:1e

R:u~~~~~e~~~~~Cl~~rt~~l;;

,

w związku z wykonaniem przez
PPB w Łodzi planu r'Jcznego na rok
1949 w wysokOŚCi 2 miliardów zł,
Wiceminister Budownictwa nadesłał
na ręce dyr. Zjednoczenia PPB Łę
towskiego depeszę, wyrażającą uzna
nie i podziękowanie wszystkihl pra
cownikom tego przedsiębiorstwa.

~~~,~~ł<J(fz~~~~~)~f::Ch'~~H~:~
~~J~~:~o~~~~~;. ~~~ia:~ybr~~

set państwowych domów towaronie potrzebujemy ... "
wych, które oficjalnie noszą nazw('J znakiem cią.głych afer handlowych.
Personel domów towarowych ceNie da się nie zaUWażyć odruchu
"narodni podnik" czyli przedsięb~or Raz po raz policja znajdowała ukry
chuje dzisiaj kultura, uprzejmość i dyskryminacji. jaką stosuje społestwo narodowe. Istmeje kilka rodza te skł;1dy towarów, które winny być
grzeczność.
czeI1stwo praskie wobec istniejącego
jów ,,narodl1ich podników". Jedne przez prywatnych kupów rozprowa
Na każdym piętrze w "Białym Ła i korzystającego z pełnych praw han
f'.Qjmują się tylko sprzedażą pieczy- dume w sprzedaży detalicznej. Na
Ibędziu" i innych domach towaro- dlu prywatnego. Niewątpliwie cięż'W'a ii wyrobaw mącltnych, drugie przykład w jednej, dziś już nie
wych na stoliczku leżą pocztówki z ki okres 1947 r. pozostał w pami~d
sprzedażą mięsa, inne ZU<Jwu rozpro jstmejącej, firn;ie praskie~: Prokop i
nadrukiem "porto zapłaci odbiorca", przeciętnego prażanina, który też
wadzają wyłącznie obu"'Ie i wyr:o- Czap - znalezlOno taką Ilość matea <Jdpowiedni afisz gł<Jsi: "napiszcie potrafił z tego wysnuć należyte wn.iO
b1 ze skóry. Te O~tatnie "narodni rlałów ubraniowych, że można Iby
co Wam się u nas nie pcdoba ... " . sld.
podniki" znane są pod maI'ką nim; 'bczmo.la okryć c~łą CzechosloDZliesiątki tysięcy ludzi, przechodzą
Obroty czechosłowackich "narod"OKG" ćzyli ,,®uv, kuże (skóra), wacJę· - A na kartkI towaru bracych codziennie przez praskie domy nich podników" wzrastają z dnia na
guma". OKG rlastąpiły znanego Batę kło.
towarowe wyrażają swe zadowole· dzień. Tajemnica ich powodi:enia le
i cały szere~ mniejszych przedSIęLuty 1948 roku przyniósł Czechonie z tyCh domów i z handlu una- ży w tym, że służą one rzeczywiście
biorstw obuwniczych. NacJ'onaliza- słowacjI szereg zasa d nIczych
.
rodowionego w ogóle.
.""ł"czen's"'M'.
zmian.
cja dbjęła również cały handel za- Zmiany nie ominęły handlu. I roz·
Osiągnięcia Czechosłowacji w dzie
Jedną ~ niewątpliwych zalet dograniczny.
wój handlu unarodowionego w Czedzinie zaopatrzenia obywateli są w mów towarowych !:ą ich znakomite
ostatnim okresie olbrzymie. Nie rlna lokale. W ,.Białym Labądziu" na
W jaki sposób unarodowieme po- chosłowacji datuje się właśnie od
szczególnych gałęzi handlu wplynę- luwgo 1948 r. Przejęcie kluczowych
czy to. żeby kraj płynął mlekiem i pierwsze piętro prowadzą ruchome
lo na życie szarego człowieka w Cze domów handlowych i WIelkich firm
miodem, bo i tu bywają trudności. schody, na wyższe piętra jedzie się
chosłowacji? W roku 1947 przeciętny stało się palącą Ikoniecznością spoAle już niewątpliwą zdobyczą roku windą. Wygodne krzesła i fotele po
mIeszkaniec PragI, pracujący w fa- łeczną. Jak społeczeństwo i państwo
bieżącego stało się sprawiedliwe zwalają cdpocząć przed udaniem się
bryce czy w billr'.lC, był w ciężkich cZlichosłowackie uporały się z tą
uregulowanie systemu reglamenta- w dalszą dro~ę. W kawiarni na
warunkach.
sprawą _ widz:my dz;,ś w każdym
cji. Kart1ti zostały wydane tylko pra czwartym piętrze można zjeść k,aKażdy obywatel
Czechosłowacji sklepie w Pradze, czy w jakimkolcującym i otrzymały one pełne po- napkę, albo odświeżyć się kuflem
posoiadd kartki przydziałowe na wiek innym mieście Czechos!Ow3cji.
krycie. W tej akcji handel unaro~ plwa. Panie domu. które przychodzą
odZież l <Jbuwje,
tzw. "szatenki".
dowiony odegrał decydującą rolę po rzakupy ze swoimi pociechamI,
Kartki dostawah wsz'Jscy, i et któ"Handel ma służyć społeczeństwu.
Towary, które wyszły z fabryk. nie zostawiają je za pokwitowaniem w
rzy zarabiali 3.000 koron miesIęcznie Z funkcją nabywama takiego czy
Foto: API
idą pod kontuar, znajdują się bez- "kąCiku dziecinnym" nn parterze,
l ci, którzy zarabiali 20000; i tylkO innego przedmiotu musi być zwiąpośrednio na pó~kach
sklepowych gdzie nasi milusiJlscy, czekając na
ta druga kategoria, m:ela możność zanu. radość ludzka", bo p!:zccic2: do wielkiego, liczącego 9 pięter, przed oczyma kupUjących.
rodziców, bawią się pod troskl:wą
pełnego
wykorzystywania swoich człowiek wydaje zapracowane nrzez gmachu pod nazwą "BIla Labut"
Właśnie w ubiegłym tygodniu rla opieką.
przydziałów. Dla robotnika czy pra siebie pienIądze
takie zdanie czyli "Biały Łabędź". Dos1:anlemy pytałem moją gospodynię, rodowitą
Wprawdzie nic rozporządzamy
cownika umySłowego kupno takiego możne przeczytać w tygOdniku wy- tu v..·szystko. W "Białym Labędziu" prażankę "Czemu nie zaopatruje się jeszcze w Polsce podobnymi urządze
przedmiotu jak na przykład pera dawanym specjalnie dla pracowni- n'e słyszy się oprySkliwych odpo· pani w pieczywo u piekarza naprze· niam'i w naszych PDT, ale okaZUje
skarpet, stawało się problemem. Kup ków czechosłowackich domów towa- wiedzI "nie ma", "nie ma i nie bę- ciw, przecież do państwowej piekar się, że i my mamy swóJ wkład w
ey pragnęli korzy~cl dodatkowyCh. rowych.
dzie", "było wczoraj", ,.nie wiadomo ni jest znacznie dalej?" - Trudno osiągnięciach czechosłowackich doNie mogli ich dawać pracujący.
Funkcja kupowania - stała się w czy i kiedy przyślą" ... Te odpowie- mi było 2rozumieć również czemu mów towarowych.
Aparat kontrolny 7. IKł'~"·vał się w Pradze naprawdę dla WIelu ludzi dzi. z którymi nawet cudZOZIemiec po pasti; do podłogi idzie ona do pa6
Otóż część personelu "Białego Ła
ręku p.3rtii pr~wicowyc~. .
Frzyjemnośc~ą: Wystarczy w~jść do spot~kal się .przedtem w Czecho!lło~ stYlowego dO~l:l tO,-;V3rOWeg~1 jakkO~lb~dzie" szkoli).a si~ przed rozpoczęHok 1947 l pierwsze m'C'31ące roku . ,!cdnego z k!l~unastu, rOZm l€SZCZO-, waCJI na kazdym kr0 1n.\ w. SklepaCh, Wiek ,.materlallsta ... ,(tak S!ę m?Wl c:em pracy w naszym P~T W Łodzi
1948 w Czechosłowacji sLały pod l nych po miescle domów tO:W~'owych, prywatnYCh, PItestały lsLOleć.
po crle~ku {) dro~~0 J~t!!:ał'l'zeCjWAnd.rrej PIwowarczyk
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Liga koszvkow.,g

Spójnia' (Łódź) leaderem
w

wyn1ku dwudniowych rozgry- nliedzJielę, o mistrzostwo Polski w
czoło tabeli wysunęła się łódzka ,.Spójnia" przed
"Spójnią" (Gdańsk). Dotychczasowy
leader - poznańska ,;Vv arta" po porażce ze "Spójnią" w Łodzi, spadla
na trzecią pozycję. Dalsze miejsce
w tabeli zajmuje również AZS Warszawa, który miał przerv,;ę w
rozgrywkach. Na ostatniej pozycji
100 m st. dow.: Jera ("ZryW') - 1 :05,8 znajduje się .,Kolejarz" (Toruń), kto200 m st. klas.: DObrowolski ("Zryw") ry W pięCiu spotkaniach nie zdobył
_ 3:07,1
jeszcze żadnego ptU1ktu.
100 m st. grzblet.: Owczarczak ("War_
Kolejność drużyn w tabeli:
ta") - 1:17,6
pkt. st. koszy
4X100 m ·st. zm1en.: "Zryw" - 6:10,6 1) Spójnia - Łódź
4:1 207:236
2) Spójnia - Gda.ńsk
4:1 215:184
6X60 m at. d.aw.: "Zryw" - 2:92,6.
3) Wart.a - Pozna.ó
4:1 220:2:H
4) Gwardia - Kraków 3:1 176:141
Kobiety
5) KOlejarz Poznań 3:1 185:169
100 m Irt. dow.: Mlklas6wna (,(,Warta'')
6) AZS - Warszawa
2:1 119: 89
- 1:25,3
7) AZS - Kra.ków
2:2 136:140
100 m st. klas.: M.!k1asówlLa - 1:40,7
S) Ogniwo - Cracovia 1:2 119:129
100 m si. grzbiet.: Ml.kLasó",rn,a - 1:l!7,8 9) ŁKS - Wlólmiarz
1:2 147:162
50 m st. motyl.: Kowalska ("zryW") 110) Stal-Swiętochłowice 1:4 188:221
- 45,7
11) Kolejarz - Ostrów 1:4 145:21i6
4X100 m st. zmlen.: .,Warta" - 6:42,4. 12) I\:olejarz - Toruń
0:5 187:233

wek, przeprowadronych w sobot-: 1 koszykówce, na

Łodzianie

nad brzegiem poznańskiego bas~

alerpoli~ci
Poznań był

zawsze pem1.astEm dla
łódzkich płyWaków. W
sprzyjających nawet dla
siebie warunkach ło
dzianie nie mogli przełamać zlej passy. Udało
się to dopiero w ubIegłą

chowym

niedzielę.
Związkowiec
(Łódź) pokonał
ipoznańską "Wartę"

w stosunku 90:81. Losy spotkania
do ostatniej konkuIl'encjl, a o ostatecznym wyniku zadecydował dopiero mecz pUki wodiIlej.
Po biegach plywaokiC;h i sztafetach
- łodzianie prowadzih co prawda
3 punktami, lecz w wypadku przegrania meczu w piłce wodnej, ulegliby poznaniakom w ogólnej punktacji. A wi~c łodzianie musieliby: co
najmniej zremisować, aby przywleżć
do Łodzi cenne, choć n; kłe ~wycię
stwo.
Waterpoliści łódzkiego Zrywu zagralI ten mecz b. dobrze, wygrywając go 8:0 (5:0). Łodzianie .zaimponowali d<lbrym kryciem i szybkością,
taktycznie
przewyższali
wysoko
Wart~", adresowall piłki uważnie
i' dokładnie. N ic też dziwnego, że
Warciarze byli ~upelnie bezradni i
ogramczy1i się do rozpaczliwej obrony, grając częslo faul. Łupem bramwahały się aż

zadecydo ali o

w którym sztafeta Związkowca uzyskała b. dobry wynik 2.32,6 min. Ło
dzianie płynęli w składzie: WojCIechowski - Stanowski - Dobrowolski - Jera - Boniecki.
Wspomnieć również wypada o dobrych wynikach Jery i Dobrowolskiego, którzy wygrali swe biegi
"w cuglach", :idąc wyraźnie iIla pierw
sze miejsce, a oszcrz.ędzając siły do
sztafet, tak jak. gdy'b y przeczuwali,
że wygrane sztafety będą podstawą
do zwycięstwa, rlwłaszcza, że pływacZ'ki łódzkiego Zrywu wyraźnie
ustępowały swym rywalkom. Jedynie Kowalska wygrała 50 m stylem
motylkowym.
Sprawiła ona nato-miast I1Awód na 100 m dowolnym,
w którym przegrała do obu poznanianek.
Zwią7Jkowiec Zryw jeżeli większy
naciGk położy na szkolenie żeńskiej
sekcji pływackiej, może być spokojny o wynik każdego spotkania z kra
jowymi przedwn~czkami_
przekroju ' należy
W ogólnym
stwierdzić, że zawody stały na wysokim poziomie sportowym, by~y
ciekawe a jednocześnie emocjonujące, gdyż prowadzenie przechodziło co
chwila z rąk do rąk. Po 'biegach rn.r:
skich prowadzili z reguły łodzianie,
natomiast po kobiecych - Poznań!
Po 'biegach mdywidualnych prowa-

dził 1 pkt. Poznań 50:49, po sztafetach prowadzenie ponownie objęU
łodzianie w stosunku 75:72, El po pił
ce wodnej ostateczny wynik meczu
wyniósl 90:81 dla Związkowca-Zryw
(Łódź).

Pierwsze

zawodach

Mężczyźni

-

400 m st. dow.: 1) Boniecki ("ZryW")
6:24. 2) Taedling ("warta") - 6:24,2.
100 m st, klas.: Dobrowolski. ("Zryw")
1:18,4

Lublin -Łódź II w boksie
.

Spot~n.le

_

.

pJ.ęśclarsk1e

rozegrane

w muszej Kukier przegrał prze:l.
teclmiczny k.O. w I rundzie z Ró.

w lekkiej I\:azimierczak zremiso-

wał

z n:arczmarlciem
w półśredniej Zieliński po żywej
w l{oguclej Kołodyński zwYoiężył walce pokonał Maciejczyka
konezYło Slę zWYCIęstwem gospodaw średniej Trzęsowski odniósł zaprzez t.l{.o. w II rundzie Stallńskie
rzy w wysokim IItosunku 12:4.
W po~g6In~cb wagach padły go, posyłając go trzykrotnie na de- sIużone zwycięstwo nad Olejllikiiem.
Obydwaj zawodnicy 7.adelllonstro_
następuJące wYll'lkI techniczne: (Da ski do S-miu
walce dn1a,
\V piórkowej Stefańskll zremisował wali w najładniejszej
pierwszym mIejsen zawodnicy Jubelwysoki pOZiom techniczny.
z Mazurem
scy).
W półciężkiej Dorabiaiski wygrał
z Pałaszczykiem przez dyskwalifikację przeciwnika w II rundzie
w ciężkiej stec po nieciekaweJ
walce wypunktował Gampę_
I
W ringu sędziował ob. GronowsId
z WarszawY.
Punktowali: Maciejewski (Warszawa), Sieroszewski
.....
.
(Łódź) i Marciniak (Lublin). Widzów
W. n&J'blizszą me?Zlelę w ba~erue nek zespól Związkowca Wrocław- jedynek młodych, jeżeli oczywiście około 1,500.
Ogniska rozegra SIę walka !I11lędzy skiego.
reprezentują
oni wyrównany po·
,bratnlmi .k~ubami pływ~ckimi: Tym
Niedrz.l.el?y przeci~ łodzian nic ziom..
.
"
re.zem rmeJscowy ZWIązkoWlec - przedstaWla wysolcieJ klasy pływaŁódzkl "Zwlązkowlec' postanowll:
Zryw zaprosił d~ wody na pojedy- ckiej. Jest to sekcja, złożona z mI 0- tym razem urlopować swych czołodych zawodników.
wych zawodników Dobrowolskiego, II
".
_
Zapyta !ktoś, czy wybór był tra!- Bonieckiego i Jerę. Ich miejsca zajPodcza~ gdy na P?łno.cnycb tere.
ny?
mą w me dzielę na starcie młodsi ko· ~.cb .Związku Radzleckiego panuje
w zupełnoścl bo wieloletrue dO_(ledZY, którzy w ten sposób nabiorą JtlZ zIma i ~a ~aturaln;yc!t J~d~wi• .
..,
świadczenia wykazały, że walka w większej rutyny
jeszcze większej skach uprawia S!ę hokeJ l lyzW1arwarszawskie] Gwardll, ktora zapo basenie me tylko jest ciekawa, gdy chęci do treningów. A to jest wię- s:wo, na. poludmu ZS~R odbywaJ4\
wiedziała swój przyjazd w najsil- startują znane gwiazdorY, lecz rów cej, niż sukces kasowy!
Sll~ jeszcze spoikania pUka.rskie.
niejszym składzie!.
nie'Ż WIele emocji daje widowni 1'0.w rozegra.n~m w O~essle spotka.
_
ruu towarzyskim moskIewski .,SparWedług przypusz~zef1, w ~a·
został
ta.k" pOk?n~ł nieznacznie drużY:;Uf
mach tego meczu dOJ.dzle do pOJe"Piszczewmk' 1:0.
dynków Szymury z Grzelakiem,
P
b'
d
d"l
Mecz ten oglądało ponad 35,000
.
•.
rze leg ecy uJącego meczu pl - zadecydowały! Górnik strzelił dwa widzów
Komudy z Mazurem 1 OleJnlka z karskiego o mistrzostwo druaieJ' Liai goale i prowadził 4:2.
•
K l zyń k·
.
~....
OC
S lm.
na długo pozostanIe w prumęd. puNa trzy minuty przed końcowym Włók
Spotkanie rozegrane zostanie w bliczności. W spotkaniu tym Górnik gwizdkiem sędziego - Garbarnia
się z Garbarnią. Po upły- równiez' zdob""'la
bramkę. Moro-.
koń ld uns
' k-le WOl"I g 6 rą I
hall' WIMA. Pocz .. tek zawodóW zmierzył
.
oJ·'
~....
..
Wle 90 minut gry, wynik br:lJnial 2:2. czy się zwycięstwem Górnika 4:3.
Na stadionie w Zduńskiej "'oli ~e
wyznaczono na godzinę 19.
Mimo, iż zawody te odbyły się na
Ponieważ był" to skole! trzecie de
grano towarzyski mecz piJkarski pomię
W tym samym dniu liczni miło· cydujące spotkanie między obu wy_ neutralnym boisku w Sosnowcu 1 pu dzy wlce1eadt'rem łódz]ńcj A_kiasy "Kole
śnicy boksu będą mogli o wiele mienionymi zespołami, zarządzono bliczność nie była bezpośrednio za- Jarzem" a miejscowym ,"'łóknl'tlrzem.
Dotychczasowe społkania wymienj(>nyeh
wcześnI·eJ· za]·mować mie]'sea w ha do'""''""''kę 2X15 minut.
jnteresowana IX>jedynkiem dw6ch drużyn
zawsze l.ończył}· się Iwyciestwem
",.J"
k d d t'
d
. ....
ki
t
li, gdyź na godzinę 17.30 wyznaan y a ow o !lllSVLZOWS ego y- kolejarzy. Nic tedy dziwnego, źe tym raczono UleCZ o mistrzostwo łódzkiej
Pierwszy kwadrans dogrywki nie tullJ, na stadion przybyto ponad 10 zem 'Vłóknr'{\rze intensywnie szykowali
przyniÓSł t'ozstNygnięcia. WymIki ~- tys. osóh, w tym połowę stanowili si., do rewanżu. Rewanż się udał. Łodzi,,_
~ zeszli z boiska pak(>nan; 4:1 (1 :1,),
A-klasy: Bawełna - ŁKS Włók- bu drużyn nie zostały uwieńczone kibice obu walczących drużyn.
Bramki dla \Vłókuiarza, zdobylfj: Jasiak
niarz U.
bramkami.
Sędziował wzorowo Szperling z
- 3, Grabski - 1. nla pokonanych honoDopiero ostatnie m:lnuty dogrywki Łodzi.
rowy punkt zdObył KorpOO'Owicz,
w

L~blhIle pOmiędzy reprezentacją

Lu~lma i 1.1 repre~ntacją Łodzi, za. życkim

I

~~~~mrefo~Je~~~~., ~~~~;~aj~~ Młodzież bronić będzie
ten dystans w czasie 1.17,8 (stary
!rekord należy również do tego ze.wodnilta - 'wynosił 1.18,6).
Drugl rekord okręgu pobity został
o prawie 3 sekundy w biegu sztafetowym 5X50 m stylem dowolnym
'

mgr Leśniewski

• •
miejsca na
•

Związkowiec-Zryw (Łódź) Związ
kowiec-Warta (Poznań) zdobyli:

f:~~~~fe~~~i:~!~ g{~~f.°:~ie~ r.
"1~IDIO"ll~
\:J.K
n L

Na speCjalne wyróżmenie zasłu·
guje wynik Bonieckiego na 1.00 m

zwycięstwie

ODP06'I"OT
Jajfa
Ja
.., • n J.-

barw swego klubu

Sporlok" - PiSIeZewnik" l-O

Gward-la (W-wa) walczy w lodz.
1 grudnia bokserzy

Włókniarza gościć będą

•

łódzkIego

ósemkę

•

Łyżwiarze
ŁodZI
_
_"
zorganizowali Się

w lokalu WUKF w Łodzi, Cur1e_Sklo_
dowsklej 28 odbyło się orgaruzacyjne ze
branie Łódzkiego Okręgowego Zwlązku
ŁYŻWiarskiego z udziałem dyr. WUKF
Nonasa, p;-zedstawic:ie1a ~1sJdego Zw.
Łyzw. Stan~ewsklego BOI. oraz przedstawlcieli Dyr. Okr. Szkolnictwa Zawo_
dowego, KS Włókniarz, KS Zwlązkowca Zryw, ZWKS Wi dzew, Z\W{S Wełna.
Powolany został tymczasowy Zarzl\d w
następującym składzie: prezea - Eug.
Karpow, sekretarz - K. Wolska, skarb!l'Jik - Steinbrecher, ret. sportowy - J.
Glażewska, ret. wys:r;lwl. j. szybkiej A. Przybo-rowskl, ref. wySZkol. j. t1guro_
wej - K. Wolslt.a, re!. gospOdarczy T. MIchalskl.
Tymczasowa siedziba ŁOZŁ rn.leści Bill
:fd~jk~~
przy ul. CUrl.e_Sklooow

WUKF

'uy
»

de Maupassant

Po dogrywce Go' rnl'k

.
nlarze
J

(134)

C ANECZEK»

każe niepotrzebnie cierpieć. Poleciłam Zuzi, aby zabrała ze sobą tę,
która panu towarzyszyła, abym
mogła powiedzieć panu jedno słowo. Niech pan słu
cha, trzeba ... trzeba, żebym z panem pomówiła dzi-

siaj wieczorem... Albo... albo ... pan nie wie, co zrobię. Niech pan idzie do oranźerii. Znajdzie pan tam
("BEL • AMI")
drzwiczki na lewo 1 wyjdzie pan do ogrodu. Niech
pan idzie aleją, która jest naprzeciwko. Na samym
Przeklad Anieli Mlkuckiel
końcu zobaczy pan altankę. Niech pan tam czeka na
...'-""'"...........~..............................~..,..~A~..
xn~...
Wchodząc jednak do oranżerii, zobaczył znowu mnie za dziesięć minut. Jeśli pan nie zechce, przyżonę, siedzącą w towarz:ystwie Laroche Mathieu; ~ięgam panu, że zrobię skandal, na tym miejscu, naoboje byli prawie scg.owani za kępą roślin. Zdawali tychmiast!
się mówić: "Daliśmy sobie tutaj rendez-vous,
Odpowiedział wyniośle:
rendez-vous publiczne. Ponieważ gwiżdżemy sobie
- Dobrze. Będę za dziesięć minut w miejscu,
na opinię".
które pani wskazała.
Pani de Marelle przyznała, że Jezus Karola MarI rozeszli się. Ale mało co nie spóźnił się. Przez
kowicza jest zadziwiający; po czym wrócili do salo- Jacka Rival. Ten wziął go za ramię, opowiadając
nu. Męża zgubili w tłumie.
mu mnóstwo rzeczy z ogromną egzaltacją. Szedł za- A Laurynka, czy zawsze ma do mnie żal? pewne z bufetu .Du Roy zostawił go wreszcie w rę
kach pana de Marelle, którego odnalazł między
npytał.
-- Tak, zawsze taki sanl. Odmawia widzenia się dwojgiem drzwi i uciekł. Musiał też uważać, aby nie
z tobą i odchodzi, gdy jest mowa o tobie.
być widzianym przez żonę i przez Laroche'a. Udało
Nie odpowiedział. Nagła wrogl}Ść tej dziewczynki mu się to, poni€waż wyglądali na bardzo zajętych
sobą·
.
martwiła go i' ciążyła mu.
Zuzanna złapała go w drzwiach, wołając:
Zimne powietrze w ogrodzie owiało go jak kąpiel
- Ach! znalazłam pana! A więc, Kochaneczku, zo- z lodu. "Na Boga, dostanę kataru", pomyślał. I chuststanie pan sam. Uprowadzam piękną Klotyidę, żeby kę do nosa owinął na szyi jak krawat, potem pojej pokazać mój pokój,
szedł wolnym krokiem aleją, nie widząc dobrze po
Obydwie kobiety odeszły szybkim krokiem, prze- wyjściu z jasnego światła salonów.
ślizgując się przez tłum ruchem falistym, ruchem
Po prawej i po lewej stronie rozróżniał krzewy
żmii, którym ludzie posuwają się zazwyczaj w ciżbie.
bez liści, których drobne gałęzie drżały. Przepływa
Prawie w tej samej chwili jakiś głos szepnął:
ły przez nie szare światła idące Z okien pałacu. Na
środku drogi przed sobą spostrzegł coś białego, to
Jerzy.
Była to pani Walter. M6wiła dalej cichutko:
pani Walter z gołymi ramionami, z odkrytą szyj ą
-Och! jak pan jest dziko okrutny'! Jak p'an mi bełkotała drżącym głosem:
6 DZIENNIK
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Nr 329 {1592l

mllstrzem

Ach! jesteś? Chcesz więc mnie zabić?
Odpowiedział spokojnie:
- Proszę cię, bez dramatów, dobrze? Albo
tychmiast zostawiam cię samą,
-

Objęła

nd-

go za szyję i z ustami tuż przy jego ustacn,

mówiła:

- Ale cóż ci zrobiłam? Traktujesz mnie jak najnędzniejszą istotę I Co ci zrobiłam?
Usiłował jl\ odepchnąć:
Gdy cię widziałem ostatnim razem nawinęłaś swo-

je włosy na guzild mojej kamizelki i Z tego powodu
o mało nie doszło do zerwania między moją żoną
8

mną..

Stała zaskoezona, potem zaprzeczając ruchem gło
wy:
- Och! twoja żona kpi sobie z tego. To któraś
z twoich kochanek zrobiła d scene.
.
- Nie mam kochanek.
- Bądź cicho! Ale dlaczego nie przychodzisz nawet do mnie? Dlaczego odmawiasz przyjęcia zapr?s~eń ?-a ~biady u ~mie? Choćb~ tylko raz na t ydZlen. CIerpIę okrutme. Kccham Clę tak, że nie ma
~ve ~ie jednej ~yśli, która nie byłaby dla debie,
ze me mogę na mc patrzeć, żeby ciebie nie mieć
:przed oczyma; że nie mogę wymówić jednego słowa,
~eby nie bać się, że powiem twoje imię! Ty tego nie
rozumiesz! Wydaje mi się, że trzymają mnie jakieś
szpony, że jestem związana w jakimś worku. Nie
wiem nic. Wspomnienie o tobie, zawsze obecne, ści
s~a I?i g,ardł~! rozd~iera J?i ~oś t';ltaj, wewnątrz, pod
pIerSIamI; zbIJa mme z nog l odbIera mi siłę do chodzenia. I siedzę jak zwierzę przez cały dzień na'
la"ześle, myśląc o tobie.

(c.d.n·l

•• •
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Dyżury aptek
Dzi.aięJszeJ noc:y ",yturujll apteki:
Kasper1!:iewle:a (LimanowskIego l). Czer.
nek (Piotrkowska 193). Pastorowa (La.
gie\vnicka 120). Pawłowski (piQtrkowsl<B
Nr 307), Rychter (Narutowicza 42), Rem·
bielifLSkl (Gdańska 00), Szymański (Armii
Ozel"'\VOO1ej 8). Szl\ndenbuch (Srebrzyńska
Nr 67>, Steckel (Piotrkowska 25).

r

Teatrg
7EATn PAl'iSTW. Im. ST. JARACZA:
O gOd". 19,15 ,,\Vilinlowy sad".
TEATR POWSZECHNY - O gOdz. 19,15
"Rozbitki" •

IPo

~ a znana melodię

łódzkie zaopałruią się

Jakkolwiek od świąt Bożego Narodzenia dzielą nas jeszcze prawie
C2Jtcry tygodnie, Łódź przybiera wy
gląd pr7:edświąteczmy,
W oknach
wystawowych sklepów PSS pojawi..
ły się pierwsze zwiastuny zbliżają
cych się świąt - bakalie oraz "aniel
skLc włosy", mieniące się tęcZą barw
szklane bomby i inne zabawki
choinkowe.
W latach ubiegłych ostatnie tygo.
dnie przed świętaml - okres wzmo
wnych zakupów był okresem zwięk
szcmych trudności aprowl~acyjnych.
Niedostatecznie jeszcze rozwinięta
sieć sklepów spółd.zi€lczych nie mo
gła podołać wzmQżonemu popytowi
na artykuły świątec~ne. Skrzętne
gospodynie musiały się niemało nabiegać zanim zaopatrzyły się w do.
stateczną ilość towarów
niezbęd
nych do "urządzenia świąt". W
.związku z mankamentami na odcin
ku aprowizacji jeszćze rok <temu se ..
zon przedświąteczny obfitował w
nadużycia natury spekulacyjnej a wielu kupców za pobieranioe wy_
górowanych cen za artYkuły, któ.
rych brak dawał się na rynku odczuć
powędrowało na odpoczynek
do Mllencina.

'l'EATn t,08A". T.rau&"Utta 1, tel. 21%-70;
o goa.z. 19,30 .. Wzywa WAS Tajmyr".
TEATR KOMEDII ~IUZYCZ]o,:"EJ "LUT.
NIN' - O godzinIe 19,15 "l'taszllik
• Tyro.1n".
J>Al'I'STWOWY TEATR NOWY (ni. Da.
szyńskiego 3411 lIlieczYIJlllY.
TEATJt ,LALĘI\ "PINOKIO"
TrDo godz, 9,30 "WUk, koza i koźlota".
~EATn J~AI,EK "Al~L:ĘKIN" - o godzIObecne święta rzapo'viadają
się
~ 17,15 ,;Wll~pła maskarada".
ąALA
.. OGNISKO", ul. Monf.ruszki: całkiem inaczej. Sieć sklepów PSS,
od 26.11-4.12 o god;!. 1915 - Pl7'e_ jakkolwiek rozbudowa jej, zwłasz
S-Ięd artystów wido\\"'iskowych.

",....

cza na peryferiach miasta, pozostawia dużo do życzenia, jednak potrafi zaspokoić świąteczm.e zapotrzeboADRI.~ ,.J)zlecl kpt. Oranta" - godz. wanie ludności Łodzi.
16, 18, 20.
Czy wystarczy towarów najbarJłAJ,TYJ{ - .. Wsehowue zaloty" - godz.
dziej pokupnych w okresie przed17,19, 21; dOZW. od lat H.

prostu

,~. trachQ
Gdyby ktoś. z;~hciał zadać sobie
trudu l z PiSIID wychodzących

• .
i.l w Pelsce 1>0 wojnIe zebrał ..utwo.się już nawet po sklepach, pozos·tałe m.armelady. 22 tony drozdzy i 85 ton,.l'Y" wS'zy&tltich rooza,jów piś!f1lenniprzybędą do Łodzl za 1-2 tygodni.

mar.garyny. .
.
.
~ dwa. po§wil,cor.e S'pra WC.ln ruepunkLista zamówionych na grudziell
NLe zapomru~no tez. o. bak:Ulach:~ ltłua.lności _
powstałuby dziełD
arty.b."Ulów pr,zedstawia się wprost ~ybach i śledzL~ch . Wsrod. Wl~ksze.1~ charalttcrystycznc "O wal<;e . ~.arodu
imponująco.
ilości przysmakow otrzymaJą sklcpy~ I>clskiego z niClmnktualnosc!ą .
Zaczni,jmy od .napojów: W okresie spóldzlelcze 15 ton orzechów włos-~ Z walld do tej pory zwyclęsko
przedświątecznym sklepy PSS otrz)' kich. kilka ten migdał~w,. 60 ton ma~ wychcdd... niepunktua!noś~. WszYmaj:t do rozsprzedaży 8 tys. butelek ku oraz ~26. ton karpIa zywego, 80~ stkle ataki w fCTmie alUZJI, upam·
wina gronowego, 50 tys. butelek w i ton r~b Jezlo~0:"Ych, 54 tony ryb" nień, l(!gcdnej i o&trej p~~wazJi,
na owocowego, 6 tys. but. m iodu pit morslach (św1ezych), 172. !ony ryb~E:l;ydcrst"'~' i l.pln - rozblJaJ~ się
nego, 11 tys. but. soków owocowych. wędzonych, 300 ton śledZi l 127 ton,. j(}!. przy~łOW:OYłY groch o scianę
Na pólkach Sklepów PSS znajdz;lc konserw rybnych.
~ zrcgcwaciałej amb:cjł.
się
w okresie ' przedświątecznym
Nie mniej okazale wypadnie w~ Człowiek punktualny jest dzisiaj
1.800 ton cukru. 35 ton cukierków, tym roku "gwiazdlm" najmłods,zYch~ zjawisl;;icm nlecodziennym i je-łeli
15 ton pi crnlków i 30 t?~ 0Z~kolady. obywateli łódzJ?-ch. Sklepy SPó.łdzjel .. ~ nie arfi.'t'!'ą przymusu to, n~iwnośoi.
Nie będą mlały rówm,ez WIększych cze sprowadzaJą na okres śWlątecz'~Taklego człowieka.
umowoneJ gokfopotó~ gospodynie z wypie.kiem ny 7 tys. sztuk różnJ;ch 7..abawek. oraz," dzln!e w umówionym miejSCU. przyj·
ciast śW1ątecznych. - Nade jdZie do 50 tys. pudeł ek śW1eczek chomko-~ mule woźny lub sprzątaczka. l trakŁod~l większa ilość mąki, 1 milion wych ,52 tys. pud. "zimnych ogni"·huje jak pemyleńca: .. mówi pa.n, że
paczek cukru waniliowego, 450 tys. 20 tys. paczek lamety i 106 tys. bomb~o 9-ej? A - to j~szcze czas, dopie·
tlakO)'lików olejków do cIast, 33 tony choinkowych.
(jb) ~ ro pół do dziesiątej!"
if JakCJ tako zesta.ła uregulowana.
~ 6Pr::.wa. puuktualnego rozpoc21yna11
nla pracy w urzftd.acb, biurach, skle~ pach itp. Dlaczego nigdy nie było
~ kłopotu z punktualnym kończeniem
Okręqu 8:..ódzkieqo na r • .,9&0
~praCY? Dlaczego wszyscy urzQdniey
ZAWIERAC BĘDZIE:
~patrzą gcdz!nę wcześniej na zegarki
kontrGlują co kilka minut działa.!.
oraz
~ DCŚĆ wskazówek?
~ Dlaczego nio czYnią tego organl,. zato>rzy wszystkich konferencji i za,.
ZgłoS'Zenia adresów przyjmuje WYŁĄCZNIE:
~ praszelli goście?
Dlaczego w tych
~ wypa.dkach dyrektorzy i linspekto..
BIURO OGŁOSZEŃ i REKLAM
~ rzy, delegaci, naczelnicy i inni obySpółdzielni Wyda\ll'Il.-Oświatowej "CZYTELNIK"
,. watele Gpatent{)wani jeszcze wyż·
~ szymL tytułami
administl'acyjnyn:U
Łódź, ul. Piotrkowska 96. - Tel. 123·33, 209-55.
'- st(JS1ljll! zasadę & nawet obowiązek
oraz upoważnieni przedsta.wiciele.
Panowie ci mają
'-----..;;;..;.:;.~~,;.;;.:==-=:.:.;:.;;=;.:;.:;.:.:;;;.;;;.;::;.:..---------..: .~ spóźniania się?
~ bId "nawał pracy", ta.k .,roiMczne

°
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••SPIS ABONE IÓW TELEFONICZNYCH
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"Wykaz Branż i Zawodów"
"Wykaz Adresów Telegraficznych"

Ji

PKS

uwzględnia

postu lotY prowincji

i:~:~a~'d!Ź;~~iMi~r:~e~U~y::~:

DAJKA - ,/Lagnbione dni" - godz. 18. świątecznym?
~cji jest auto i sureg SIł pomoom.
20.30; dru:w. od lAt H.
Problem braku towarów nie istAby uczynić zadość wymogom połączonym terenie znajdować si~ czyeh, sztab sekretarek i sekreta(lDYNIA - "Pro;tram Aktualnoie) Kr,IJ.
mi.eszkańców naszego województwa, będzie 5 ekspozytur osobowych: w~ny. gońców i woźnych. Niekonłro ..
i Za::rall. NI;' 50 - godz. 11. 12, 13, niej e w tym roku zupełnie.
V.dzka dyrekCja PKS zwołała w Łodzi, Wielumu, Raaomiu, K4elcach~l~wl:ne wymówld z ust utytułowa
16, 17. 18. 19. 20. 21.
BEL - (dla mlodz.) - "Wy.pa skarb6w"
Jak rzapewnia Wyd:zLal Han~lo;vY, dniu wczorajszym konferencję dele- i Ostrowcu Mazowieckim.
~ nych osobistości brzmią za.wsze tak
godz. 16. 18, 20.
PSS już zawczasu p~zewidZlala gat6w prowincji, poprzedz.ającą 0Delegaci,
przybyli
z
terenu
woje.'-llra.wdo~cdCbni~,
że uie. sposób ich
MUZĄ "Pan ' owak" - godz. 18. 20;
wzrost zakupów w Okr
. e(>le , z3:potrze pracowanie letniego rozkładu jazdy wćdztwa łódzkiego wysunęli na~~kwestloncwac. Doszło .JUZ do .tegO,
dozw. od lat 14.
POJ,ONL~ ,MiJezenie jest dotem"; go- bowan,ia na towary ~r.ze~s'?'lątecz.. autobusów PKS. W najbliższym cza wczorajszej konf~rencjl szereg wnio~~e punktualne P?y~YC1~ na Ja~
dzina 17. 19. 21; doz\V. od lat 14.
ne. Część tych towarow JUZ nade. sle łódzkiej dyrekCji PKS podlegać sków dotyczących uspt:awnienia oraz~lml)rezę rob.! wrazerue 1l1etak~~ me·
PRZEDWIO 'NIE - .. Gdzieś w Europie"; szla, niektóre z nich
rozprowadza będzie również wojew. kieleckie Na udf'godnienia komunikacji autobu-~1!0~zancwaD1a. ?obrych cbyczaJOW 1
goda:. 16; 18,30; 20.30; dO'ZW. od lat 16.
sowej. DotychczasowY rozkład jazdy" ~wiadCZY nieJa.ko o 'braku zajęcia.
JtOBOTNIK ,./lpiewllk D,\eznnny" nie .zawsze bowiem zdawał egzamin.ll trwonie~{u czasu.
.
.
f~td~4~6.30; 18.30; 20,30; dozwolony od
W meklórych wypadkach winę po .. ~ Bo nie maczej pomysli. SIę ospra..
:ROl\I.~ ..Maskarad..... - godz. 16, 18,
7
nosił PKS, w i nnych zaś gmina, czy~wozda.WCY prasowym, któr~ przyby-

I

Nad orftlon;zoc,-q

JtE:ci~
dla mlodz.
godz. 16; ~~sla~:~ic.du"
,.SymfonIa pasfor&lna"
godz. 18, 20; dozw. od lat 16.
.. Pol'epieńey" - godz. 16,

S:rYMWY -

18, 20; d.ozw. od Jat 16.

czytelnl·ctwa .-

samokształcen.·a
.
h
obradujq inspektorzy kIś
u t.· o wlatowyc

8WIT - .. Zawieja" godz. 18, :Iil,30; dozw.
od lat 14.
Tl!:CZA - ..~Iilezllello baryka.d,," - godz.
17. 19. 21; P.07.w. od lat 14.
TATRY _ "SpotkanIe" - godz. 16. 18,
20; dozw . od lat 18
WISŁ Jl .. ~liJezenIe jest złoŁem" - godzlna 16,30; 18,:10; 20,30;
dozw. od
lAt H .
\VŁOKNIARZ .. Ali Baba I 40 rozb6JDI.
k6w" - godz. 16.30; 18.aO; 20,30; do_
"wolony od lat 7.
WOLNOSć
"WschodBle za/oty" god~. 16, 18. 20; dozw. od lat H.
ZAClIĘTA .,Wilcze do/y" godz.
16, 18.30, 21; dCYZw. od lat H,

W sall odczytowej "Czytelnika"
toczy się 3-dniJowa konferencja z udziałem podinspek.torów Wydz. oświa.ty i kultury dorosłych, :inspektorów kult.->:lśw. Związku Samop. Chr.
or~ ~ferentów oświatowych Zw.
Zaw. l ZMP.
Konferencja została zorganizowana prre~ Kuratorium Okr. Szk. łódz
k:ego i ma na celu przygotowame
~zerokiej akcji czytelnictwa i samokształcenia dorosłych. Na konferencji omawiane będą sprawy zor~ani.ro
DZIECIOM no JJAT 6 WST;&l' DO wania w Łodzi i woj'c w6dztw;e
7-dniowych kursów dla lcierowmKI~A WZBRONIONY.
ków tzw. zespołów dobrego c~a.
nia.
Zgłoszen:a kandydatów na takie
kursy przyjmuje Wydz'at Kultury
WTOREK. 29 LISTOPADA 1949 r.
Dorosłych
Kuratariwn
11.57 Sygnal cz. ; 12,04 D~ten'l1ik; lB.:a5 i Oświaty
Progr. dnia; 13,30 K=e. M. Orko Razgł. Szkolnego oraz referaty oświatC7\lre

odio

Krak.; 14,00 "Z

życia Węgier";

14,20 Mu-

z)o1<.a razr.; 14,55 Aud. PCK dla chDrych;

15.10 Aud. dla szk. popoI.; - .. PocząUd
proletariatu w Polsce" .słuch.; 15,32 "Ks..
roG. Darwti!n" - .słuch. dla świetlic dzj,ec.;
15,52 Muz. rozr.; 16,00 DzJiennik; 16,20
Akt. łódzkioe; 16,25 .Aud. LK; 16,30 IV rn.
mach aud ... W pracowniach łódzkich UClZO
nye'h artystów i plaar.zy" - :rozmowa z
prof. WSGW H. Urbanem; 16,40 }nte!,lud .
iI pl.; 17,00 KGllC. T<JrZ:r. ; 17,40 .. Nasza
ś",fetltca" aud. 1I1 .. mw:. P. O. "S. ;P";
18,00 "Z kraju w ze światĄ"; l8,lii Reci~ .
rwiol. K. Wiłkomlrskiego; 18,40 Wszeeh.!l1.
C3 Radiowa" kurs I .. Rozwój Slpole_
c21efultwa lud!'ikiege"; 19.00 P<>g ... Chiny,
~ starej h"Ultury";. 1~,15 "W rY:tmi~
tallleeznym"; 20,00 D?M1'.nik; 20.40 PIeśnI
z CZB6óW Powst. Listopad.; 21.00 K(}nc.
symf. w wyk. W. Orko Symf. P. R: pod
dyr. G. Fitelberga; 21,40 Fel. J. Saloniego
.. Poezja. powstania listopadowego";
21.63 ProgI'. lok. na jutro; 21,65 D. c,. Kem
certu symfonicznego;
22,30 "Kordla.n 1
cham" - fragm. pow. L. KruC'z;kowlSkie ..
go; 22,50 Muz. roZl'.; 23.00 Ost. w&l.d.;
23.10 Progr. na. jutro; 23,15 Muzyka. ba..
letowa na przestrzenI wieków".

Rei slracja Ulo;skoWI
DZIś, tj. ~. 11, 194.9 roltu,
się do r~jestracjl mef1czyźni

stawiają,

terenu RKU 1.6di.Ml'llUito I
(J{om. MO 6, 7, 8, 9, ID, 15)

7:

w

-

na

-

na

-

na

-

rul

-

na

terenu RKU r.. ltt. II.:
(Komisa:rlNI.t 1\1. O. lj 2; S; (; 5; 11; 12;
13; 14);
II

rocznik 1917 - ul. Piotrkowska 104 (IV piętro) - na Ut. B, C,
roczmk 1913 - ul. ArmIl Ludowej 28 na lit. J,
rocznik 1914 - ul. Lokatorska 10 - na
DZU:
Ut. G, Ch,
W Rudzie Pab., Sopocka S/5, Q gfJrOCznik 1910 - ul. PIOtrkowskĄ 104 a dzinl-e 18. pos0edz<mie DRN Lódź ..Połud. (II piętro) - na lit. 1',
nie.
TOC7ll\ik 1908 ul. Piotrkowska 104& _ W PCK, Piotrkowaka, 236, o godz. 10 (III pi<:tr(jl - na lit. W.
konferencja pra.~owa.
_ W sali kominkowej . ,Ogllliska,' , Mo.
niusqjti 4..s. (} godz . 18,30, odczyt prof.
W. Dederki pt . . . TreŚĆ - czwarty (aement Kompozyc:W'.
_ W lokalu, Gdańska 102, o godz. 19
odC'7<Yt prof. Dr Jama Jakubowskiego pt.
pOCiągI
PowIeść polska po dTUgiJej wojnie świa.
towej".
Dyrekcja OkrCg'(}wa Kolei Paiistwo)vyeh
w .I.od'Li podaje do wiadomości,
zo od
dn:!B. !l8 listopa.da 1949 r. w dni robocze
dla przeja:zdu młod:z';~y sz.k.oln~j I świa
ta pracy - zostaaUe uruchomiony z Lo·
Za. pośrednictwem Redakcji ,Dziennika dzl KaliskJiej do Zduń.skiej WdlJl poclą.~
Nr 635, odehodzą,cy z Lodzi O godz. 10
Łódzkiego" złożono:
PraC'Own':<,y Zj edn. Zakl. Przem. Gum. min. 6 j pl'ZychocJ:z,.cy do ZduńSlk.iej Woli
Wytw. 5 na Lódzką Rodz'.lDę Radiową o godz. 11 rollin. 14 oraz powrotny poclą.g
złotych 300,-;
Nr 53!8, odC'hodzący ~ Zduńskiej Woli o
Janina Studzlfulka,
p rac. Okr. LM..k. godz. n min. 48 z przyjazdem do Lodrl
PCK przckl\.ZUje pulowi' l'ek na. r;eCJ; I.ódz kursuje
K8IligkL~ j o godz. 13 min. 48 pocl ~g ten
dalej do LoW'kua bez x.mian.
kieJ Rodziny Radiowej.

Zebrania

odczyty

Nowe

Ollorq

poszczególnych O!rgan1zacjt społecz
nych. Wynagrodzenie Za prowadzenie takich zespołów wynOSi 120 zł
za godzinę.
(zk)

Nauczyciele doksztołcoiq Się
W Łodzi istnieje ok. 40 szkół rzawodowych, do których ucz ęs zcz.a
12 tys. młodzieży. Dla ,zaznajomienia
wszystkich nauczycieli, wykładają·
cych w tych szkołach z rzagadnleniami szkolnictwa zawodowego, mają
cego .specyficzne cele i zadania róż ..
ne od szkół ogólnokształcących, Dyrekcja Okręgowa Centr. Urz. Szkole
n ia ZaWOdowego zorganizowała dla
swych nauczycieli specialne kursy.
Na kursy te uczęszcza 130 nauczycielek i nauczycieli w Łodzi i Okrę·
gu. Kurs obejmuje 95 godzin wykła
dów i semmariów. Wykłady z zakresu pr.zedmiotów zawodowych i ogól
nych prowadzą znani fachowcy.
Kursy te będą odbywały się stale,
aby jruk największa liczba nauczycieli mogła przez nle przejść. (w)

Ilastępującym poreądku:

rocznik 1907 - ul. OgrodOWa 34
lit. G, Ch, H,
rocznik 19U - ul. CIesielska 7{9
lit. G, Ch, H, I,
rocznik 1911 - ul. Skarbowa 28
lit. I, J,
roczmik 1912, ul. Wólczall.ska 261
Lit. F, G,
rocznIk 1913 - ul. KopernIka 46
lit. W, Z, Ż.

.

..

powiat, który nic starał się o utrzy·lwa o 9 rano na. ~onferen.~Ję wyzna.manie w należytym stanie dróg, mo-~ cz0l!ą w p~wnej mstytucJI na 9 . rastów itp. Wszystkie te kwestie zo-~no l za.s~aJc na saU k~erenCYJneJ
stały na wczorajszej
ikonferencj~dwie (!flary punktua~oscL Czeka
obszernie omówione i uzgodnione ~ kw~rans. W tym czasIe prz;ychodzl
"
; ~ .. czwarty do bridgea". OLen pół goW !lawym. rozkł~dzle J~dy, kto~y~dziny. Jeszcze kwadrans. Nareszcie
O~OwJązywac bę~Zle od dma 2 mala~SJIę za~yna. Ale godzina czasu wyrL50 r .. uwz~lędmone zo~taną, w mlal wana jest z dnia i zmarnowana. Fer~ m~z~oścI.' . w~zystkle po~tul~tY~lieton na nudny już tema.t o punkiudno~cl ",?,Sl l miasteczek wOJewodz~tua!ności jest bardzo problema.tyez,.
wa łodzkiego.
~ ną l'ekBmpensatą.
Łódzki oddzinł PKS w planachl Jakimi środkami wytłumaczyó
swoich na rok przyszły prZewiduje'-ZWOlcnniltOm niepUnktualności. że
też uruchomienie kilku zupełnie no·~konferencje, zebrania., narady, otwar
wych linii autobusowych, które po-I cia. i inno imprezy to nie rendez_
winny stać się udogodnieniem dla~vous sztubaków w parku, gdzie
mieszkańców prowincji. Plany te są~ spóźnienie
dziewczyny czy ehlopca
już opracowane,
zatwierdzenie ichljcst co najwyżej powcdem do dąsów
zaś n a stąpi w najbliższym czasie. ~i słodkiego godzenia się?
(P)
~"_............"."_,,,,.....,,_........_ _~~'!.:..

...

o

earaż~

. Pracę przy budowie nowych gara
ż.ów samochodOwYch PKS w Łodzi
mają się już ku końcowi. W dniu
24 grudnia br. budynek przy ul.
WÓlczańskiej 205/207 zo.stanie I'Jd.
dan:y do użytku w stanie surowym.
Pomieszczenie to na razie służyć
będzie wyłącznie do parkowania samochodów.

z

G

fi

dla PrenuIHera40rów "DziennI",. ~ódz"'eqo"
"Dziennik Łódzki" przygotował dla swych Prenumeratorów

"PREMIE GWIAZDKOWE". -

W dniu 20 grudnia 1949 roku

W Administracji Wydawnictwa "Dziennik Łódzki" odbędzie się

Loteria Gwiazdkowa
Do wylosowania

Administrac~'a

przeznacza: -

60 kompletów "KUŹNICY" (roczniki 1945-1948)
70 kompletów "SZPILEK" (roczniki 1946-1948)
70 kompletów "MUCHY"
(roczniki 1947-1948)
Do

wzięcia udziału

w LOTERII GWIAZDKOWEJ
uprawnieni ci wszyscy, którzy ,vpłacą
D O D N I A 15 G R U D N I A bieżącego rolul
prenumeratę za pierwszy kwartał 1950 roku.
będą

Prócz tego jako

premię

specjalną,

otrzymają

3 TOMY BIBLIOTEKI ROMANSÓW I POWIEŚCI.
Zapisy przyjmuje Dział Prenumerat w Łodzi,
ul. Piotrkowska 53. - Wpłaty poc:ztowe PKO
Nr VII-567 "Czytelnik".

=-________________---___________

PKS-u

Wewnątr.z nie ustawać będą jed-

nak prace nad całkowitym wyk<:>ń"
czeniem garażu. Mieścić się tam bę.
dzie nowoczesna stacja obsłUgi sa.
mochodów z centralnym ogrzewa_
niem. urządzeniami wentylacyjny_
.mi pod posadzką, natryskami itp. urządzeniami niezbędl}ymi dla przeprowadzenia gruntownej .. toalety"
pojazdów mechanicznych. Na miej.
scu sporządzać się również będzie
drobne naprawy samochodów. W
nowych garażach znajdzie 1Xmliesz.,
czenie 70 wozów PKS.
Dworzec i kasy biletowe PKS po.
zostaną nadal przy uL Wjgury, W.
prZYSZłym roku projektuje się roz..
budowę garażu przy ul. W6lczal1'"
sklej.
(P)
-0-

Nowe mleczarnie

i zlewnie mleka

powstajq :pod Lodziq
Okręgowa Spółdzielnia Mleczar.
ska w Łodzi zatwierdzając plan dostawy mleka do Łodzi zobowiązała
si ę pokryć całkowicie zapotrzebowanie miasta. które wynosi około 80
tys. litrów dziennic.
Tak wielkie zobowiązania W)':lnagają zagęszczeni a sieci mleczarń 1
zlewn,i mlelca . Przede wszystkim
wybuduje się większą ilość tych placówek w najbliższych okolicach W.
dzi.
Wielka mleczarnia powstnru.~
w PUC7niewie, n nl)woczesne zlewnie: w Tuszynie. Czarnocinie, Rzgo_
wie, ICa71imierzu, Beldowie oraz w
Luemierzu i W~sldtnie.
(jb)

Zqubq
W ub. !ygOdltiU vr tranw;a.ju podmleJ.
skim linii Zgiel'7~ Lód;; znale:ziono para_
sol, który jeRt do odeb mn i.'\ II" n:lSzej Re
do;kcj i w godz H--19.

DZIENNIK ŁÓDZKI Nr 329-(1592) 7
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Obwieszczenle

O

licytocii

ruchomości

.I:omol'lllik Sądu Grodzkieg'o w Lodom, rewtrn 4 - Stefan
ZaJkowskl, ma]ilc.{ kanc elarię w Łodzi - ul. Narutowicza
Nr 35, ~la.p(}dstawi e ~rt. 602 k. p. c. podaje do publicznej wia_
domo~Ol, ze dma. 2 grudru:a 1949 r., od godz, 10 w Lodzi, przy
ul. P:Qtrkowskle~ Nr 88 odb ę dz;e się pierwsza licytacja ruchomośol, .należącym do J erzego Krylcow s kiego, składających się
\li mebll, oszac'Clwanych lIla. łączną sumę złotych 67.000,-.

J

Rl;lchom.oś.ci

moż.n.a

oglądać

pierwszy

WŁASNY

lub WYKWALIFIKOWANEGO
I,IEROWNIKA WARSZTATU
naprawczo ,samochod.,wcgo.
'Varunkl do om6wienia.
Zgł=en~a przyjmuje ZOMo - Oddział Personalny - L6dź,
ul. Lagi'ewnioka 63.
L6dź, d1llia 28 listopada 1949 r.
ZAKŁAD OCZYSZCZANIA !nASTA
(18P'1J
w ŁODZI.

'nźgn'era-Rlechoni.a

nżynierów, Techników Budowlanych i Mojstr6w
ZgłOSZenia

przyjmuje

Wydział

Techuicmy.

(k 1393)

lłAJKOWSKI,

Wyłwómia Wyrobów (ukierninych
za~patruje

ZAANGA~UJE NATYCEL~ST

waru11kach przewld'lllBalych Umow" Zblorowlt w Przemy tle
Budowlanym

CZIlSIe WY""eJ wy=aczonym.

która

DYBEXCJA ZAKŁADU OCZYSZCZANIA l\nASTA ,.. ŁODZI
ZAANGMUolE natychmiast

'la

w dniu licytacji w mtejscu
Komornik:

SPOŁDZlELNIA BUDOWNICI'WA WIEJSKIEGO
..SAMOPOMOC CHŁOPSKA" ODDZIAŁ w ŁODZI,
PIOTRKOWSKA Nr 20 - DZIAŁ TECllNICZNY

POT ,

ZATRUDNIĄ

sklep cukierniczy

przy ul. PIOTRKOWSKIEJ nr 100

WYDZIAŁU

PĄCZKI świeże dwa razy dziennie '(specjalność f.irrmy),
CIASTKA deserowe. tortowe, kruche oraz wyśmienite
DROBNE CIASTECZKA na wagę. Przyjmujemy
ZAMÓWIENIA na torty i różne wyroby cukiernicze.

SKLEP OTWARTY CODZIENNIE od godziny 9-22.
RADY ZAKŁADOWE i SWIETLICE
mogił zaopatrywać się w dowolneJ' ilości _ otrzymuJ·.c RABAT.
y

..._ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _-\(~K~.,;1!43~50:2_.J

LEKARZE
Dr TEMPSrU speCjalista wene.
~-~~~~~_____- -.. I r y czne, skórne, włosów, mocz.o_
Dr
ZAURMAN
_
specjalista: pIciowe. Piotrkowska Nr 114.
skórne,
weneryczne 8-10, 8-7,
GAB. DENTySTyOZ......
NarutoWicza 2._ _ _ _ _ __ (k2)
n ...
DENTYSTA Wodnicki Stanisław.
Dr LENCZEWSKI specjalista cho_ Specjalność: korony, mostki, por_
rób kobIecych, akuszeri!o Piotr- cela nowe _ Andrzeja H. Telefon
kowska 56, przyjmuje 8-9, 3-7.
nr 154-12
rk4\
D~ SKONIECZKA, lekarz szpitala
UZDROWISKA
Kochanówka. Choroby nerwowe,
Piotrkowska 16. Tel. 276_43.
(k31) ZAKOPANE pensj'onat "Pani Zo_
si,a" Zamojskiego. Tel. 12.34 sezon
Dr KUDREWICZ specjalista : z;mowy otwarty.
(kl346)
weneryczne. skórne 8-10. ł-7,
Piotrkowska '06.
(kI)
POSZUKIW ANIE PRACY

do

Zgłoszenia

WŁASNYCH

ROBÓT

SZKOŁY PRZYSPOSOBIENIA PRZEMYSŁOWEGO
W Ł O D Z I, ul. PRZYSZKOLE Nr 46 (obok parku Wenecja)

ZATRUDNI na dogodnych waronkaeh

WYCHOWAWCZYNIĘ

NATYCHMIAST:

KIEROWNIKA
KOSZTÓW
SZKLARZA

SPRZEDAJE:

Wszystkie n/wyroby wy konywane są DWA RAZY DZIENNIE
z surowc6w NAJLEl' SZEJ JAKOśCI.

DYREKCJA

PA:N'STWOWE ZJEDNOCZONE
ZAKŁADY PRZEMYSŁU PO:N'CZOSZNICZEGO Nr l
w Łodzi, ul. Sienkiewicza Nr 65

(dowódczynię plutonów)
Wymagana znajomość P. W, 1 W. F. oraz zdolności
wychowawcze. Pobory z góry, samodzielne mieszkanie
służboWe 1 wyżywienie mpewnione.
(pd.)

oraz

BUDOWLANYCH.

przyjmuje Wydma! Personalny.

(K. 1502)

UWAGA!

i pokój KUPIĘ futro da.r nskle w dobrym
Icuchnia MichaUn Warszawskl- stanie 111.1!rki, breitszwance. Ofer_
Swierczewskiego 3, Szulc na ta. ty pod "Futro".
kież Łódź okolice.
(k 1473)
PIANINO marki "Cymerman" do
SAMOTNY pOSzukuje nlekrępują- S1Przeda.nia. Wiadomość Łód~, Na.
wrot
11, KwtaclMnia.
cego pokoju. Cena obojętna. Ofer_
ty "Urzędnik",
Piotrkowska 65
"Prasa".
(k 1527) STREPTOMYCYNĘ su>rzedam ul.
Greżyny Nr 30, m. 1 (Chojny).
KUPNO I SPRZEDAł
JUASZYNA
d.ziewdarska ~~:
PIORA WIECZNE kupujemy na 8170 do sprzedanl:a Łódi,
wet połamane - STALINA 6.
kowska 117, m. 6.
KUPIĘ s:!ln1k M
120 volt,
1400 SPRZEDAM
lamplt
kw_ _ ~
obrotów od 2-S koni,
dzv.ronić "Htanau" 220 v z,ab1en1ec Helska
tel. 27!L10.
(1l1l63 p) nr 68.
ZAMIENIĘ

SPRZEDAM
młynek p6lkonny
220 volt dwufazowy - miele ka_
Wę, zbote - Lódź, P!Iotrlrowska 21
(komis).
-------------KUPIĘ streptomycynę do 80 gram
ŁYZWY
hokejowe
oraz inny tylko 1 gramowe, Ozorków, SZYID_
sprzęt sportów zimowych z:.kl\pl czak Aleksy, ul. Rynek l, kiosk.
spółdzielnia harc. "CZUJ-CZYN",

UWAGAl Okazjal Warszawa_Mo·
kotów bUsIu, willę wypaloną do
odbudowy pilnie sprzedam. "Po_
wiernik", Warszawa, Jerozollmskie lI, tel. 809_57 po szesnastej.

Łódź.

UWAGA!

STUDENCI POLITECHNIKI ŁÓDZKIEJ

pojedyńcze

przyjmują

DROBNE PRACE KONSTRUKCYJNE, PRACE KRE·
SLARSKIE oraz UDZIELAJĄ KOREPETYCJI z zakresu
szkół średnich. BRATNIA POMOC STUDENTÓW
POLITECHNIKI ŁÓDZKIEJ - ul. GDA:N'SKA Nr 155
Sekcja Prac i Pr3.ktyk - godzina 13-15.
ZGUBIONO pap1ery rzemieślni
czo...ha.ndlowe,
Nazwisko Toczek,
WY6()ka. 11.

SZKOŁA

PRZEMYSIJOWA ZBIORCZA
ZAKŁAD/lW

PRZEMYSŁU

ZGUBIONO dowód oeob1sty, kar
tę rejestracyjną
RKU - Kutno
Łuczak Stanisław, ur. 22.10. 1914

ELEKTROTECHNICZNEGO
w Łodzi ul. MochnackIego Ufl3

ZGUBIONO legitymaCję Związku
Zawodowego Pracowntków Prze
mysłu Wlóldenn1czego \V Polsce
Nr 2139 nazwisko Maro Stanisław

WYKŁADOWCĘ

legitymację

ZGUBIONO
nazwisko
N[' 112947

Madallński.

POSZUKUJE od ZARAZ
Jl;ZYKA POLSKIEGO,
8 goddn tygodniowo.

Zw. Zaw
Kazinl:lerz

POPULARNY SKŁAD MEBLI Z:':G=U=:BI=oN=o--leg-itym-,a-Cję-tram-w-a_1

NAPRAWIA bez ŚLADU

Piotrkowska 146.
'
TŁUSZCZE na mydła, stearynę,
jową, szkolną - Sabela Jan Gro
potaz cukierniczy kuS. GABAŁA
dzisIro, gm. Wiskitno.
'
wszeUdego rodtaju usz.kodzoq
pnje mydlarnJa. Piotrkowsk~ 145,
PROCHNIKA 1 (Zawadzka)
ga.rderobę - Tkalnla sztuezna
tel. 178_78.
(kl3441)
Najtańsże źródło zakupu mebli
SKRADZIONO
legitymację Zw. Frankowska, Więckowskiego 23.
,
SYPIALl'nE, stołowe, gabinety
Zaw. nazwisko
Józef Michaluk
NAJKORZYSTNIE,J
kUpisz
TAPCZANY t
Llmanowskiego 24.
sprzedasz, zamienisz _ plerśc1o"
eniwee I poje.
roek, obrączkę, zegarek w Sklepie "-.d.Y.ń.c.z.e_II.IE_B.L.E_._ _....;.(kl_O..7.7);...! ZGUBIONO legItymaCję Zw. Zaw.
do rejestraeji wojskowej
11 Listopada 3, pod zegarem.
Nr 279139 na nazW'l.sko
Tłoczek
oraz inne wykonnje szybko
OSŁONĘ przeclwsłonecznq orygi. Zofia. Łód~, Lipowa 26.
N A U' li A
FOTO NAWROT 1.
Dr HORECKI choroby zołądka,
PRACOWNIA K02:USZKOW pole naJną do Summ~tara Leitza kupię·
kJ5zek. wątroby, Narutowicza 35,
ca kożuszki, błamy barankowe. ZgłoszenJa:
Kraków "Dziennik ZGUBIONO
legitymaCję shUbo_
Tel. 206_99.
(k7)
Przyjmuje obstarunki oraz repe.. Polski" Nr 10372.
(k 1495) wą, partyjną,
Przyjaźni polsko.
racje. Jaracza 13.
I Radzieckrl~j i sportoWll, Bartos Ta.Dr JADWIGA ANFOROWICZ WYRABIAM sita: formlerskle dla: deusz.
skórne weneryczne, kobie~" 1-7
KASĘ ogniotrwałą sprzedam ta- odlewni metalu, celów chemIcz_1
Próchnika 8.
(k 105)
nio.
Oferty "Kasa", PIotrlww_ nr~h, gospodarstwa d<;>mowego i i ZGUBIONO
kartę rejestracyjną
ska
56 "Prasa".
(kl390) rorne. im:e. Ę:upuję sJ.atki. pra_j ~U - Końskie
na Il<Izwlsko
najltorzystniejsze tródło
Dr CHĘCINSKI skórno_wenerycz
cowma Sit, Warszawa,
Targowa DZltkowski Jan ur. 25.1. 1913 roku
ne 5-8, Piotrkowska 157. powrÓCi! KURSY
SAMOCHODOWE Ger_
MEBLE
komplety,
pojedyńcze,
nr
28.
(k
1494)
zam.
wieś
Pard'ołów
gm.Odrowąż.
zakupu
harda. KościUSZki 68, rozpoczyna.
Dr med. SIENKO _ skÓrno_wene. ją wyktady 28 listopada.
rozsuwane.
wybór, Ki.
"
(kl:::43) PI,ACE w mleś.cie i w JulJoanowIe ZGUBIONO
kartę rejestracyjną
ryczne 16-18. KiIińskiego Nr 132
.-.
- - - - - - linskiego 107.
sprzedamy'
SIurO POOrednJctwa, wydaną
przez RlKU - KońSkie !'
Telefon 205_5;;.
(kllS) KURSY kroju szycia, modelowa_
n ia damskiego dziecięcego pr7.y SAMOCHóD C'zteroosobowy kareta Plac Wc>lności 6.
(k1437) Szyszkowski Wiktor ur. 21.5. 1915
WARS1Ar.~I~~t"ZEJ~~~~~"IA
po gellerabnym re
rok.u zam. Nieborów, gm. Odro_
ft
Dr LEBIEDOWSKI, Al. Kośc:u s z. Instytucie Przemysłowo_Rzemies\ małolitrażowy
do sprzedania. Wjadomość SPRZEDAM m{)tocykl "Victoria" wąz.
(l~ 1531)
ki 69, tel. 177_56, choroby wew- n;czyrn. Zapisy: gen. Swlerczew- moncie
godz. od 8 do 16 Wółczańska 188, 125 na chodzie. N«piórkowskiego
l'iotrkowska U7. - Tel. 168.'77
skiego
17
(Radwańska).
(k231)
nętrzne wznowlt przyjęcia, godz.
u kierownika.
(k 1428) nr 106, m. l, Kowalslrl.
(k 1471) ZGUBIONO legitymację zw. Zaw.
CERUJE garderobe. OD~',-\WIA
18-20.
(11886p)
na nazwisko Jan Wiecz{)rek zam.
RRAWATY.
(K. 150)
KROJU, szycia, modelowania wy_
Łódź, Piotrkowska 17ó, m. '26.
Dr LIBO ALEKSANDER choroby uczają
nowoczesnym systemem,
MOFlAROW ANIE ('SAO,"
USZU, gard/a, oosa.
Daszyńskj~_ Po:uó n iowa 20-00.
go Nr 6. 8-10, 4-6. Tel. lOI-50 .
WPEDIENTKA do sklepu ma.
ter;Q/ów piśmiennYCh natychmiast
RADIO z adapterem lub bez mo_ SPRZEDAM maszynę Cyk_Cak,
Dr COZYCKI, specjaU.ota chorÓb
potrzebna - pierwszeństwo brau_
żllwie "Elektrit" lub inne wyso_ Zachodnia 49, Grzelak.
(k 1625)
kobiecych. akuszerU. Przyjmuje
źyslka Składnica
Biurowakiej kiasy kupi ę. Tel. 21!L56.
godz. 3-5, Piotrkowska 33. (kl13)
Andrzeja 14.
(k 1498)
ZGUBIONO ksLążeczkę wojskową
VJKAJ.)!;
PEKIŃCZYKA BIAŁEGO
szcze_
Dr LIPIŃSKI E. - ~'hol'oby dziso ll
RETUSZERZY
porlreciści
stale
FOTOAUTOMAT'
NarutoWicza
8
RKU
Skierniewice
Mehllch
Zdzi_
niaka z rodowode!l1
sprzedam,
1 wewnętr zne.
\Vól cz ańska
4-6, . - : i
zajęcie poszukiwani "Studio" Po_
LOliAL hand'owy odstą,pię z po- Czerwona 4,
(12153 g) wykonuje przepisowe zdjęcia do slaw, urodz. 10 List<Ypada 1924.
tel . 1C:L82
powr óci! - wznow' ł wo
znań,
Sielniradzkiego
Za.
du s w e j choroby , Informacje
rejestracji WOJSkowej.
(k299 ZGUBIONO legitymację studen_
przyj ęcia.
(k 1463)
,----na m ieJSCU, ul. Stalina 69, m. 3.
SPRZEDAM 3 fotele leniwce i ko
WŁASNYM
systemem
neutralIza.
cką·
N"zwlsko Diament Sabina PRZYJMmLUY
wychowawczyn:e
zetkę kryte pluszem w b. dobrynl
Dr PIWECKI w ew nętr zne (pluca,
ul.
Franciszkańska
15.
'
k
lWk
d
.
cyjnym na najbardziej zniszczony
wa
owane o Przed,;zkoa:
POSZUKUJĘ w
Pabianicach - stanie. Wiadomość tel. 133.74.
serce). Plotrlwws ka 35, 3--6.
włos. Trwałą ondUlację gwaranlu_
Wiadomość: L6dź, ul. Piotrkm>Sk.a,
Nowe Miasio pokoju z kuchnią lub
WILLĘ
nowoczesną,
centralne
o~
ją
Wileńscy
Fryzjerzy.
Próchnika
ZGUBIONO
rejestracyjną
kartę
Nr
4.
2
p
O
koje.
Koszty
remontu
zwróct:,
LECZNICA Sp6łdzielnla Lekarzy
gTzewanie 4 pokoje, łazienka, WL nr 10 (ZawadZka).
(lt 5U) WOjskową·
Nazwisko Kazanecki
---..- - - od W. M.
Specjalistów, godz. 9-20, Porad y , P-----------z--,.-u-c-h-n-"ą
śniewa Góra sprzedam. Tel. 161-42
Jan, Łódź, Orla 21.
(12139 g) POMOCNICA domowa potrzebna.
zastrzyki, analizy, dentystyka - ZAlIHENIĘ 2 pokoje
'"
PARYZANKA"
artystyczna
Piotrkowska
28,
m.
45,
poprzeczna
gabinet kosmelyczny,
Piotrkow_ na dwa oódziel11e.
Wiadomość: SAMOCHOD
cipżarowy ~~lski" w l
lk! •
d
ce- ZGUBIONO ksiażeczkę UbezpJe. oficY11a.
(11S12 p)
ska 3, telefon 2\6.48.
Ik1l2) Stalina 55 m. 47.
~
r~
ro n a wsze eJ gar eroby, kllL. czatn! Społecznej Łódź, Olbiński
Fiat 1959 r., dobry stan sprzeda m(,w. SrÓdmiejska 8-5.
(k298) Wiesław. Ogrodowa 24.
DO pracowni krawieCkiej potrzeb_
dla Straży Pożarnej, Sp6!dziel11!,
Dr ŁOZA <.horoby skórne, Sien_
ni są uczeń(ca) i podręczny. Sien_
kiewicza H
8-9.
17-19, próc2 DWIE studentki Konserwatorium Sawl cki, Łódź, Piaseczna.
waT. ZEPSUTE radio - zwróć się do ZGUBIONO
kartę rejestra{:yjnlj kiewicza 67.
Lo_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __
pią.tków i sobót.
poszukują pokoju, dobrze wypła sztat samochodowy:
fumy inż. Krzyżanowski,
Piotr. RKu
calne. zgłoszenia, Kościuszki 70.
kowska 79. Obsługa rzetelna, fa_ ka torska 13.
,(10949/III) PODRĘCZNY i uczeń
krawiecki
SPRZEDAM dOMŻk~ na gumach chowa.
Dr BEICHEU specjalista wenerYCZ - ,
'
ZGUBIONO
leg.
Zw.
Zaw. Nr potrzel:>ny Lotnisko Dubois 67.
stan
dobry.
Wiadomość
tel.
ne, skórne, piciowe (zabu1"lenia) , ~~KOJ .z. uzywalnośc~ą kuchru ~
WYDZIERZAWIĘ sk1ep na Plotr_
Piotrkowska H , czwarta-siódma. srodmles~Ie,
zamieruę na p.okÓJ nr 208_39 od 16.
Daroch Aleksander, Wól. POMOCNICA domowa potrzebna.
11848
kowsltiej przy Andrzeja łub przyj. czańska 247.
z ku:hmą· Oferty pod "AP" do
Wschodnią 55, m. 9.
• (k 14.66\
SPRZEDA...'I\I maszynę dziurkarkę mę wspólnika. Oferty do Dzien
Dr BIB ERGA L _ choroby skórno_ Dziennika ŁÓdzki,ego.
bieliźnianą. W1ęckowskiego (Sród. lika Łódzkiego pod Nr ,,11986". • ZOS1'AWIONO w tramwaju tecz_
weneryczne, 4-6 Piotrkowska 1341
. '
WYDAWCA:
(11812 s) \
Tel. 269_96.
•
(klM) SALA 60 m kw. .siła,
ŚWiatło, mlejska) 30, m. 2.
kę wraz z książką zakupu. Proszę Sp6łdz
Wyd .Ośwlat "CzytelJuk",
,
centralne ogrzewame, parter cen_ - - - - - - - - - - - . . : . . - - - : . SWIDER
pensjonat Gumińskiej o zwrot za wynagrodzeniem. Ko_ Redakcja t AdministracJa: L6d~.
D~ pmTRASZKIEWICZ _ specja. trum odstąpię·
Zwrot kosztów, WANILINĘ kupujemy "Krakus", czynny cały rok, telefon Olwock walski Stanisław, Klonowa 6.
Piotrkowska
96, tel. 217 _!s2. 209.02,
51.78.
(k 1493)
llsta chorób uszu, nosa, gardła, ofertY ,,60".
(pd) Łódź, ZwiTki 22, tel. 164.20.
204.75: Dział Miejski 207-18, DZiał
PRZYBŁĄKAŁA
się
suka
duża,
11~12, 15-16. Sienkiewicza 73.
SAMOCHOD OSOBOWY Opel - ZGUBIONO dowód osobisty wy- biał!ł czarne centki (rasowa). Ode_ Sporto~ 208_95: OZla! Oglosoz:ed
12:L33:
Dział Prenumerat 180.74'.
Admirał, reprezentacyjny, w piel'. dany przez
Państwowy
Zarząd brac. za zwrotem kosztów. Koło_
Dr MARKIEWICZ choroby żołąd.
RedakCja rękopiSÓW rue zwraca,
wszorzf.>dnym
stanie,
sprzedam,
Drogowy
w
Piotrkowie
nazwIsko
dZieJska
16
(Balu
ty)
Patora.
ka, jelit, wątroby.
Piotrkowska
za treść I terminy ogłoszeń Ole
Derda, Poznań, DąbrOWSkiego 34, Jan.ina MalIszewska.
(k 1499)
SPRZEDAZ-RUPNO-Wszelkie
nr 145. tel. 276.36.
(k 125)
odpow~edz18lnoŚci
PRZYBŁĄKAŁ
się
ples..suka b 1 e r z e
NAPRAWY solidnie - szybko
SPRZEDAM sześć morgów ziemi ZGUBIONO legitymację zw. Za. wyżeł kudłaty biały czarne !:aty.
Redaktor naCzl'lny:
DJ l\'IARKIEWICZ GUSTAW we_
IV Sldcpie Pomocy
Szkolnych
dre110wanej
bez
budynków.
Wia_
wodowych
Nr
12669/154
Dregier
Ode~rać
KilińsJciego 180, m. 27,
A~A1'OL MII(Vł.ltCJ
neryczne. skórne, ul, PiotrkowŁódź, ul.
PIOTRKOWSKA ~6
domość tel. 104.23.
Robert Zduńska-Wola.
(k 1497) SZJmdt.
(k 1525
ska 109/6, tel. 138_52.
(k122)
Dr BALICKA specjalista: skórne,
weneryczne. 4-6. Sienkiewicza 52. KSIl;GOWY kosztów własnych kalkulator zmieni pracę.
Oferty
do Dziennika
Łódzkiego
pod
Dr KACZOROWSKA skórne, we- "C. Z.ł'.
neryczne.
kosmetyka
lekarska,
17-19. Bandurskiego 12.
(kll~) KSIĘGOWY_bilansista zmieni po.
Dr GLAZER, specjalista _ skór. sadę· Warunek - mieszkanie wy
ne, weneryczne, 5-8, Andrzeja 28 jnzd nie wykluczony. Tel. 179_64..
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Bo~n an Antel, l\.ogut \lo:>ę,17.i1 do )"'pilana
i •. ameldowa! llroczy""ie:
l'ailie I"'pitanie.
bosman Anton[, Kogut meltluje, ie jedna ze
sl,rzYli mówi po polslt1J ...
Kapitan roz e ślu1ał si,!, ale wy s łucha.wszy
dwlej bosmana, udał się z killwma maryna-
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numi do maga1.yntl. Gosman

wskazał

na (3.

jemniczą skrzynię.

KapiJtan ,arządlU spisanie protok6łu, "Wobec lIzas:!.uJlionego podejrzenia dyktował
011 - że w ~iedJl 3J t. skrzYJl usiłowano przemycić ślepych pasażerów ...

li:apiian dyktował długo, bo na statkach
:norskich stosuje się w takrch nadzw)'czaj;,ych wypadl<ach rozmaite bardzo skompliko
wane i mą.dre paragrafy.
lVreszcie
przystąpiOOlO
do
otworzenia
_ ltrzyń.

Niedługo

pracowały

żelazne

łomy,

niedJugo lał sie pot strumieniami z czoła ma'·yna1'Zy. Niebawem jedna ściana skrzyni od.
~koczyla, a z jej wnętrza wyskoczyi mały
starszy - o sympDJtycznym wygh(hie i szo
rokich barach - palL Jak gdyby nigdy ni';
sięgnął on po c"garo i powiledział:
~ Z ogIliem do mniel
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