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PoroniDi~

ZAKOPAD (PAP). N..1"OClą lIłoł6 otnnIa .-seam \IV domu L&lIłDa \IV PoroniD!fe przybyli w cInla 26 roa.r.mcy Jego qOD. przedstaw!.
elele KC P~PR z członkaDd Biura Politycznego, premierem Cyranldewlezem .1 1DlD. Bermanem na czele, prezes Tow. Przyja.źD! Polsko-Ra.
c'tBłeeJdeJ, min. Swłątkowsld, przedstawiciele stronnictw polltyeznych
de1epcje robotników z całego kraju, Pl'ZOdowDłcy pracy, przedstawlciel~
erpmzacjj zawodowych, społecznych l młodzleiowych.

konane według dokumentacji opartej
na informacjach uzyskanych od eieśli 84-letniego górala Kupczyka,
który dom ten budował w r. 1901 oraz na informacji cieśli Felicjana

W 1ll'OczystośCj ~ł udział am basador ZSRR w Warszawie Lebde.
dfew ~raz. przedstaWIciele dyploma łyCZll! państw demOkracji ludowej,
Jak rowwe:t delegaCi Zw. Zawodowych l: ZSRR i z krajów demokra
eJj ludowej, którzy przebywajlt na międzynarodowej konferenc.ii w za:
kopaoem.

Lenin - wódz duchowy

Już na długo . przed rozpoczęciem
uroczystości przed stylowym zako]iiańskim domem w Poroninie, gdzie
w latach 1912-1914 mieszkał i praeował Włodzimierz Lenin, zaczęły
eromadzić się tłumy mieszkańców
ol:olicznych wiosek góralskich.
Przed godz. 14 na dziedziniec poczęły przybywać delegacje komitetów
wojewódzkiej PZPR z pocztami
sztandarowymi oraz delegacje robotnicze z całego kraju: górników hutników, metalowców, włókniarzY kolejarzy, budowlanych i in.
'
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czerwonych
sztan dar6w
PZPR Z . k' Z
d
h' ł
, WIąZ ow awo owyc l m o
dzieżowych, powi~ają zielone sztan
carJ' Zjednoczonego
Stronnictwa
L d
t d
St
.
u oweg~ oraz. sz an ary
ronD!dwa D~".Qkrat!e':'Jego. N~~ !Zgr.om~
dzonyml tłumamI. WIdmeJe 'I1!lelkl
transparent: "Pa,·tuf, - to Lem'/!, Lenin to partia".
' .
O godz. 14 przy dZ":lękach hymn~
ll?-rodowego przybywają p!zedstawlclele ce~tralnych wład~ panstwoW}'ch
i .partYJnych oraz goscle za~aDlcznI. Sekretarz KC PZPR, premIer Cy
rankiewicz przechodzi przed frontem kompanii honorowej Wojska
Polskiego, po czym przybyli na uroczystość zajmują miejsca na obszernej werandzie domu.

zebrani przyjmują długo niemilknacymi oklaskami i okrzykami na czeŚć
WKP(b), Generalissimusa Stalina
przyjaźni polsko-radzieckiej. Orkie~
stra gra Międzynarodówkę. Wśród
serdecznych owacji zabiera głos ambasador ZSRR w Warszawie Lebiedieto (przemówienie Jlmbasadora Le
biediewa podajemy osobno). Przemówienie ambasadora Zw. Radzieckiego staje .się znów okazją do zamanifest?WanIa . gorących uczuć, jakie
narod polskI żywi dla ZSRR. Orkiestra gra. hymn radziecki i polski.
Okrzykom l owacjom nie ma. końca.
Po przemówieniach sekretarz KC
PZPR
.
C
nk' .
premIer yra IeWIcz przecina wstęgę-, dokonując aktu otwarcia
muzeum Lenina
•
• a ..
Po uroczystościach w Poroninie,
przedstawiciele władz centralnych i
goście zagraniczni udali się do Bialego Dunajca, gdzie sekretarz KC
PZPR premier Cyrankiewicz dokonał
aktu otwarcia świetlicy i biblioteki
dla miejscowej ludności.
świetlica i biblioteka mieszczą się
w domu, w którym Lenin mieszkał
i pracował od maja do listopada roku 1913 i od maja do sierpnia 1914
roku.

,.

otwiera w1ceminister
kultury i sztuki Sokorski, po czym
wśród ogólnego skupienia i powagi
zabiera głos sekretarz KC PZPR
premier Cyrankiewicz (przemówienie premiera Cyrankiewicza podajemy osobno).

polskiej walki o

Obywatele i Towarzysze! Delegaci!
Mieszkańcy Poronina!
Zebraliśmy się w Poroninie, aby
uczcić pamięć tych lat, w których
tutaj na polskiej ziemi żył, myślał
i pracował twórca partii bolszewickiej, twórca Rewolucji Październi
k?wej, twórca nowej epoki - Lenm.
Poprzez to muzeum, przez wiele
podobnych ośrodków pamięci o Leninie na polskiej ziemi - staje się
bl'"
d' .
. ,
ł
.lzsza, seF eczm~Jsza pamIęc. ~ e2f o
wIeku ktory takze na polskIeJ ZIe
.'
t ' ł
.
. ml - przygo ~~a SWOIm kgenzW
szem, nową pa Ię l nową epo ę.
epoce tej słowa wspaniałej pieśni
,,B6j t e będ::je ost~tr.i. krwawy skoń
czy się trud" stają się dla wyzyski-

Przeprowadzona w ostatnich dniach
.kontrola
gospodarki diecezjalnej
..Caritas" we Wrocławiu i kilku
okręgach dekanalnych w związku
..Caritas" diecezji wrocławskiej oraz
"Caritas academica." we Wroclawiu
potwierdziła shlszność tych
zarzu.
tów i skarg. Kontrola przeprowadzolłJI przez
Najwyższą Izbę Kontroli
wykazała nie tylko pOważne zanied
banm w dziedzinie rachunkowości
..Caritasu" i omijanie na!prymitywmejszycA zasad księgowości, ale
przede wszystkim ujawnwa ogromue
Iladużycia materialne w gospodarce
obecnych organów "Caritasu". Go·
&podarka ta prowadzona była bez
'akiejkolwiek kontroli społecznej, co,
rzeez jasna, sprzyjało wszelkim
aadużyciom.
Osoby warne naj bardzej jask1'8wych nadużyć zostały
pociągnięte
do
odpowiedzialności
przez właściwe organa sądowe.
Państwo Ludowe udzielało zrzeszeIliu "Clll'itas" i prowadzonym przezeń zakładom opiekuńczym wszechstronnego poparcia i materialnej
pomocy wypłacało im MILIARDO.
WE DÓTACJE Z BUD1;ETU PAŃ·
STWOWEGO• .

Okazało się

jednak, że obecne or..Caritasu" nie zapewniły należytego i zgodnego z
przeznaczeniem użycia sum zarówno zbieranych przez społeczeństwo, jak i wypłaconych przez Państwo. W wielu
wypadkach fundusze i nadesłane
przez ofiarodawców rzeczy, zamiast
trafić do rąk potrzebujących pomocy, STAWAŁY SIĘ PRZEDMIOTEM KORZYśCI OSOBISTYCH,
CZĘSTO TEt FUNDUSZE TE OBRACANE BYŁY NA WROGIE
p A1irSTWU CELE POLITYCZNE.
Dzieje się to z oczywistą. szkodą dla
obywateJi korzystających z opieki
społecznej i jest jaskrawym naduży.
ciem zaufania ludności i Państwa.
Wobce stwierdzonego naruszenia
prawa, władze państwowe uznały za
konieezne wydać, zgodnie z obowią
zującym ustawodawstwem zarządze
nia, zmierzające do usunięcia na
przyszłość możliwości takich nadu·
gana

praWdziwą wolność

ćwierćwiecze, które oddziela nas
i uciskanych na całym
świecie konkretną
rzeczywistością, od śmierci Lenina, to okres naj głęb
przełomu w dziejach ludzkodzięki istnieniu takiego niezawodne- szego
g() oręza, jak teoria Marksa, Leni- ści. W ciągu ćwierćwiecza Zw. Rana - Stalina, przekuta w świado dziecki stał się potężnym mocar-

wanych

mość

miIlonowych mas, stale próMwana i ostrzona przez partię BoI·
s.zewików.
Partia ta pod wodzą Lenina. i Stall:na dokonała przewrotu rewolucyjnego na ogromnych obsza1'ach dawnego imperium carów, tworząc pierwsze państwo socjalistyczne, radziecką dyktaturę prolebariatu. Na
1/6 obszaru kuli ziemskiej runęło
panowanie kapitalizmu. Na 1/6 obszaru kuli zie~skiej w trudzie,
w wielkim ogniu walki z wrogl\.mi
zaczęto budować socjalizm.

stwem socjalistycznym, które 1'OZgr()miło faszyzm i hitleryzm, przyniosło wolność uciemiężonym przez
hitleryzp1 narodom - również i Pol
sce - i stało się twierdzą niezwyciężoną walki o pokój, postęp i 80ejaJizm. W ciągu ćwierćwiecza dzię
ki Zw. Radzieckiemu runął kapita.
lizm w Europie środkowo-wschod
niej i na1'odziły się demokracje lu·
dowe, Demokratyczna Republika Nie
miecka, Chiny Ludowe.
(Dalszy

ciąg

na

str.
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ziemi polskiej Lenin i St lin

przydo_owgwali wuzwolł!uif DafO ów...

PrzellJóa;ienie .Blbasadora LebledielJlJa
Drodzy przyj aciele i towarzysze!

OIlfIJN'KJłT
sprawie działalności zrzeszenia "CARITAS"
WARSZAWA (PAP). Władze państwowe ostatnio coraz częściej otrzyz różnych części kraju skargi n3 marnotrawstwo w gospo·
darce zrzeszenia "Caritas" w Polsce ze szkodą dla podopiecznych oraz
meldunki o znacznych nadużyciach. jakreh się tam dopuszczano.

0Il'U

Muzeum Lenina w Moskwie, które
dostarczyło wielu cennych eksponat6w.

Przemówienie premiera Cyrankiewicza w Poroninie

Otwieramy dziś tu, na ziemi polRekonstrukcja budynku Muzeum skiej, dom-muzeum poświęcony paLeniha w Poroninie, mająca na celu mięci Włodzimierza IIjicza Lenina.
doprowadzenie jego wyglądu do sta- Wódz partii marksistowskiej Rosji
nu z r. 1914, tj. z tego okresu, w któ i założyciel państwa radzieckiego
rym mieszkał tu Lenin - została wy l.Lenin, pracował tutaj w Poroninie,
konana w rekordowo krótkim czasie. kierując walką rewolucyjną w RoPrace rekonstrukcyjne zostały wy- sji, przygotowując się do wielkich
Przemówienie sekretarza KC PZPR

mywały

PZPR przy 'WYdatnej pomocy lnaty.

tutu Marksa>-Engelsa-Lenina

--~-----------------------------

**

Uroczystość

Kr6la (kt6ry przebudowywał dom
w r 1926).
Sprawą rekonstrukcJi l wyposaienia muzeum w dokumenty historyczne kierował Komitet Centralny

W wykonaniu tego obowiązku minister Pracy i Opieki Społecznej,
minister Oświaty i minister Administracji Publicznej na podstawie dekretu z dnia 22 kwietnia 192'7 r. o
nadzorze i kontroU nad działalno
ścią instytucji opiekuńczych, wprowadzili zarząd przymusowy zrzeszenia "Caritas" i jeg~ zakładów opiekuńczych. Równocześnie polecono no
wemu zarządowi "Caritas", aby z
całą pieczołowitością
kontynuował
opiekuńczą działalność wszystkich za
kładów opieki społ~7:nej "Caritasu"

zgodnie

z charytatywnymi celami
tego zrzeszenia l nie
dopuścił
do przerwy w świadcze
niach opiekuńczych dla 'osób potrzebujących opieki.
Nowy zarząd niezwłocznie powoła
do współpracy liczne grono nieposzlakowanych obywateli, cieszących
się zaufaniem ludności, zarówno spo·
śród księży, jak i świeckich działa.
czy katolickich.
Jednym z zadań nowych organów
"Caritasu" będzie stworzenie skutecznej kontroli społecznej nad zużyciem sum, przeznaczonych przez
społeczeństwo i Państwo na cele
społecznej,' wykonywanej
ży~, równocześnie zaś zabezpieczyć opieki
dalszą nieprzerwaną działalność tego przez "Caritas" i doprowadzenie tej
zrzeszenia i wszystkich jego zakła. pomocy do najuboższych i najbardów opiekuńczych. zgodnie z celami dziej potrzebujących spośród ludności katolickiej.
i aadaniami ..Caritasu". '
i zadania~

bitew klasowych,
które zapewniły
rewolucji socjalistycznej
w Rosji i powstanie pierwszego na
świecie socj alistycznego państwa robotników i chłopów.
Lenin był największym kontynuato
rem nauki :Marksa i Engelsa. Marks
i Engels działali w okresie przedrewolucyjnym, kiedy nie istniał jeszcze
rozwinięty imperializm.
W okresie,
gdy rewolucja proletariacka nie była
bezpośrednią praktyczną koniecznością. Lenin natomiast działał w olcre
sie rozwiniętego imperializmu, w o100esie rozwijającej się rewolucji pro
letariackiej.
Między Marksem i Engelsem z jed
nej strony a Leninem z drugiej, leży cała epoka niepodzielnego panowania oportunizmu II Międzynaro
dówki. Działacze II Międzynarodówki
których bezpośrednimi spadkobiercami są współcześni prawicowi socjaliści oddawali wprawdzie cześć
imieniu Marksa i Engelsa jak obrazowi świętemu, w rzeczywistości jed
nak wypaczyli i odrzucili, by przyzwycięstwo

i wszystkich narod6w Rosji, a
narodu polskiego.

także

Wyzwolenie narodu polskiego spod
jarzma imperializmu nastąpiło dopiero w WYniku drugiej wojny świa
towej. Jasne jest jednak dla wszystkich, że przesłanki do tego wyzwolenia stworzyła Wielka Rewolucja
Październikowa, która zwyciężyła w
1917 roku w Rosji pod przewodem
Lenina i Stalina. Dla wszystkich
jest teraz rzeczą jasną, że Rewolu·
cja Październikowa, zapewniając
triumf klasy robotniczej i pracujące
go chłopstwa w Rosji doprowadziła
do gruntownej przebudowy całego
życia . ekonomicznego i kulturalnego
Rosji, do olbrzymiego wzmocnienia
naszej ojczyzny, czyniąc z niej nadzieję i ostoję dla wszystkich narodów, walczących przeciwko imperializmowi o wyzwolenie i niezależność.

Oto dlaczego Lenin i Stalin uznani
zostali za' wodzów mas pracuj ących
nie tylko w Rosji, lecz we wszystkich
tych krajach, gdzie toczy się uporpodobać się burżuazji,
rewolucyjną czywa
walka o wyzwolenie spod
istotę marksizmu.
jarzma imperializmu i gdzie walczą
Tylko Lenin i partia marksistow- ce masy widzą rękojmię swych sukska Rosji - partia Bolszewików - cesów w rewolucyjnej nauce markwysoko wznieśli rewolucyjny sztan- sizmu-leninizmu.
dar marksizmu i poprzez ciężkie laOtwierając muzeum im. Lenina w
ta walki rewolucyjnej 1905 roku,' w
epoce reakcji, podczas pierwszej woj Poroninie, naród polski składa hołd
ny światowej nieśli go ku zwycię wielkiemu geniuszowi rewolucji lOstwu socjalistycznej rewolucji w Ro- cjalistycznej - Włodzimierzowi Leninowi, w warunkach zwycięskiej
sji w 1917 roku.
LeniR i Stalin stanęli na czele walki o budowę fundamentów socjaawangardy rewolucji proletariackiej lizmu w swoim kraju, wzniósłszy wy
- partii Bolszewików. Tym samym soko sztandar marksizmu i leninizstanęli na czele czołowego oddziału mu, jako swój własny i międzynaro
światowego ruchu robotników i chło dowy symbol walki o socjalizm, o za
pów o wYzwolenie spod jarzma im- pewnienie kulturalnego i d08tatni~
perializmu, o zwycięstwo rewolucji go życia ludziom pracy miasta i wsi.
zyczę masom pracującym Polski
socj alistycznej •
Na ziemi polskiej, w tych okoli- pełnego zwycięstwa w walce o secja
cach, bywał również towarzysz Sta- !izm w ich ojczystym kraju.
lin. W tych okolicach dwaj naj więksi
Niech wzmacnia się i rozwija ści.
współcze~ni genb~s~e Le~in i Stalin, sł~ p~zyjaźf1 ~iędzy narodami polkorzystając z goscmnoścl narodu pol sknn l radzleckIm pod wielkim sztan
ski ego, przygotowywali wyzwolenie darem Marksa - Engelsa - Lenina
nie tylko narodu rosyjskiego, lecz - Stalina!
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PF..zEMOWIENIE MIKOŁAJA
SZWERNIKA
Towarzysze! Mlllęło dziś 26 lat
od Ch Wl'1i ś"
mlerc:l Wlelk1ego rewolu.
cjl)nisty, genialnego myśliciela, organ.i.zatora Komunistycznej Partii
(bolszewików), .założyc:lela pierwszego na świecie radzieckiego państwa
Socjalistycznego
Włodzimierza
Lenina. Proszę uczcić pamięć WIo.
dzimlerza Lenina przez powstanie.
(Wszyscy obecni wstają i w głęboklm milczeniu składają hołd pamięCi Lenina).
Całe swe burzliwe życie, wypeł.
mone bohaterską pracą i bOhater-I
8klmi czynami oddał Włodzimierz

nauki, po ~c~erpują.cych egzaminach, sZCZęShWl posIadacze dyploPartia bolszewik6w, kt6ry dzierży mów stają. bezradn.i , w?be.c o~romu
wierny towaI\ZYsz boj6w i wielki i p!zeszkód lutrudmen, J!lkie. Plę~:Zą
kontynuator sprawy Lenina _ to_\ SIę na drodze ~o zdobYCI~ pracy ...
warzysz ~talin. (bur.zliwe oklaski). . Słowa te WYJęte są z artyk?łu, na
P"d przewodem partid Lenina. pIsanego przez studenta Umwersystalina naród radziecki i nadal bę- tetu w Manchester, pana W. R: Mosdzie kroczył szlakiem Lenina ku sa. Artykuł zatytu~?wany "NIC; ma
zwycięstwu komunizmu
(burzliwe pracy dla chłopc6w
ukazał SIę w
oklaski).'
angielskim tygodnik? !,Spectator"
Następnie Szwernik udziela głosu przed dwoma tygodmamI.
Pawłowi Pospiełowowi, który wyNie mamy powodu nie wierzyć
głosił referat: .. Pod wielkim i nie. autorowi artykułu. Pan Mo ss, po po
.zwyciężonym sztandarem
Lenina- nurym stwierdzeniu obecnych waStalina do triumfu komunizmu".
runków, stara się w doŚĆ skompIikoOstatnie słowa referatu Pospieło- wany sposób zobrazować tragedię
wa: "Niech zyje nasz ukochany studentów, którzy .. po latach cięż
wódz, ojciec i nauczyciel, promien- kiej pracy, po latach marzeń i nany geniUSZ ludzkości, prowadzący dziei, muszą zetknąć się z brutalną,
naród radziecki do triumfu komu- angielską rzeczywistością". Poza nie
nlzmU - towarzysz Stalin!" - po- licznymi szczęśliwcami - pisze pan
wodują burze długo niemilknących Moss absolwentami fizyki i cheoklasków. Wszyscy wstają 0 miejsc. mii którzy odchodzą robić lepsze
Następuje zywiołow~ owacja ku CZCi bo~by atomowe, ogół studentów zra
wodza narodu radZleekiego .1 całej ża się do życia, do ustroju, do wszypostępowej ludzkości WIelkiego stkiego. Rezygnując z marzeń odStalina.
pływają do znienawidzonego zawodu
Uroczyste zebranie kończy !plew nauczyciel sld ego bo przecież - pod
..Międzynarodówki".
kreśla kolega Moss - do fizycznej,
"oślej" pracy
(donkey-work) nie
pójdą. Zresztą ł nauczycieli jest o-

Prezydillm Rady HaJwyzszeJ ZSRR MlkolaJa SzwerOlka

przejawach tyc:la społeczeństwa so.
cjalistyozneg'.).
Po śrn.ierQl Włodzimierza Lenina
partia bolszewicka z towarzyszem
Stalinem na czele wzniosła wysoko
s21tandar markaliStowsko-leninowski
i powiodła kraj nasz po szlaku leninowskim, 'lsiągając zwycięstwo za
zwycięstwem.
Lenin walce o wyzwolenie klasy 1")..
Pod kierownictwem partii Lenina.
botniczej i chłopstwa spod władzy Stalina naród radziecki zrealizował
kapitalist6w i obszarników, walcp zwycięstwo socjalizmu w naszym
o zwycięstwo proletariackiej rew().. kraju ~ w okresie powojennym 0lucH socjaJ.istycznej, o ustanowienie siągna~ odbudowę gospodarki naro.
dyktatury proletariatu. Partia b<>l- dowej (lrllZ dalszy wzrost materialszewicka pod kierownictwem Wło- nego i kulturalne~(l poziomu życia
dzimierza Lendna stwor.zyła w na_ narodowego.
szym kraju ustr6j radziecki, założySukcesy Związku Radzieckiego
~a podwaliny społeczeństwa socjali- napawają serca milionów ludzi prastycznego i wyprowadziła ludzi pre cy w krajach kapitalistycznych pccy na szeroki szlak budownictw~' -:mością zwycięstwa w walce o wy.
socjalizmu. Idee Lenin:, 7.IlalW:ły 7.WOlenie spod jarzma kapitału, o
nałbardziej wyra,ziste i ~łę,?l)ki(' po triumf po:ko~u n? ~m świecie, o
twierdze?le w rea1?~ zyClU naro_, demokraCJę l SOCJalizm.
d6w Zwuązku RadZleck1~go, w prak-, Drogę w tej wafce o wol~ość 1
!,ce ogromnego rozwoJu p~emysłu "zczę§cie ludzkośCI wskllZUJe nam
l gospodarki rolnej, w rozwoJu nau-I wielki sztandar Lenina, kt6ry d,zier
ki, techniki i kultury, we WS7yst1'lCh ży mocną I'I'Jr'!.ą Komunistyczna

~IOSKWA (PAP). Jak już donosiliśmy, w Państwowym Teatrze Wiei.
kim w Moskwie odbyło się uroczyste posiedzenie żałobne KC WKP(b),
moskiewsldego Miejskiego Komitetu WKP(b), prezydium Rady NajwyŻ
szej ZSRR I Rady Najwyższej RSFRR, moskiewskiej Rady Delegatów Pracujących, KC Komsomołu. moskiewskiego komitetu WLKZM,
prezydium wszechzwiązkowej CRZZ oraz przedstawicieli organizacji
partyjnych, społecznych i Armii Rad7Jleckiej, poświęcone 26 rocznicy
śmierci Włodzimierza Lenina.

W głębi sali widnieje ogromny
portret Włodzimierza Lenina, ozdobiony ży\vym kwieciem. Punktualnie o godz. 18 min. 50 wchodzą na
salę i zajmują miejsca za stołem
prezydialnym:
Stalin, ~Iołotow, M.alenkow, Bena, Woroszyłow, Mikojan, Chruszczew, Bułganin, Szwernłk, Kosygdn,
Susłow, Ponoma.renko i Szkiriatow,
za stO'łem prezydialnym zasiada r6w
nież przewodniczący Chińskiej Partii
Komunistycznej - Mao-Tse-Tung I
członek Biura PoMtyczn~go KC Chiń
Sklej Partl!i Komunn:!'ltycznej .
CWIl En-Lal.
Zebrani urządzają zyWiolową Gwację genialnemu kontynuatorowi
ap.rawy Lenina: - Józefowi StalinoWI. Sala gI"l.IDl od .ok1as~6w, któ:-ymi ueze~tnicy ~ectzt;ma wyra~a-

wMoskwie :o;~i;y~nse~;ZiOm
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ficjalnie
za dużo, a pobory ich są
bardzo niskie.
Gdzie _ według autora artykułu
- leży przyczyna obecnego, katastro
falnego stanu rzeczy? Otóż przy.
czyną jest... wielka specjalizacja stu
d"
.
t t h
. l k' h
lOW na umwersy e ac angle s IC •
Kończąc studia, wie się duzo o swoim przedmiocie, a nie wie się nic o
przedmiocie kolegi, studiującego na
innym wydziale. Jak temu "złu" zaradzić? W. R. Mos"! podaje genialne,
proste rozwiązanie: obniżyć poziom
nauczania. Zmienić program tak, aby
zamiast wiedzieć duzo o jednym, wie
dzie6 odrobinę o wszystkim. Idzie o
to, by po skończeniu Uniwersytetu
człowiek mógł pracować i zarobk0wać w każdej dziedzinie życia, a więe
w zawodzie kelnerskim i w przemyśle skórzanym, w teatrze lub szkolnictwie, w żegludze i na plantacji
kawy.
W tak oto genialnie prosty sposób
chciałby p. Moss uratować swą ojczystą kulturę od upadku i zapewnić
sWYM młodym ziomkom lepszą prz~r_
szłoŚć. Mamy jednak poważne wąt
pliwości, czy system ten doprowadzi
do czegoś innego, niż dalszy ,vzrost
bezrobocia i dalszy upadek gnijącej
kultury mieszczańskiej.

Sofii - wykonując rolę podżegaczy, żliwe dalsze urzędowanie ambasadoinspiratorów i organizatorów.
ra Josipa Djerdji, pierwszego sekreProces wykazał, że kierownicze o- tarza Marko Vujaczicza i konsula
b' t ' .
d j
ł"
k"
, k'
S f'i
S
80 lS OSCI rzą u ugos oWlans lego 1 jugosłowians lego w
oI wepracownicy ambasady, realizując spi tozara Savicza. Ministerstwo Spraw
sek antybułgarski, mający na celu Zagranicznych Bułgarii domaga się
aneksję Kraju Piryńskiego, likwida- natychmiastowego opuszczenia grację - poprzez planowaną przez nich nic Bułgarii przez Vujaczicza i Sa"Federację" niepodległości naro- vicza.
dowej i suwerenności Bułgarii oraz
zgładzenie przewodniczącego Rady Masło
tłuszcie
Ministr6w Bułgarii - Georgi Dymitrowa, utrzymY'!ali . zb:odniczą ze Związku Radzieckiego
łącznosć z agentem 1 szpIegIem wy.
wiadu angielskiego, a następnie rów 'YARSZAWA (P~P): W ostatmch
nież amerykańskiego - Trajczo Ko- dOlach rozpoczął su,l Import masła
stowem
i innych tłuszczów jadalnych ze
Wob~c tego, że wielka liczba Związku Ra~iec~iego do Pols~i.
urzędników ambasady jugosłowiańMasło radzIeckIe odzn~cza SIę bar
skiej w Sofii zajmowała się wrogą dzo wysoką zawartOŚCIą tłuszczu.
i szpiegowską robotą i przekształciła Kierowane ~no zarówno będzie do
ambasadę w ośrodek swej zbrodni- h~nd~u qet~l1czn~go jak 1 do zakłapo~skiej
prawdziwą wolność
czej
działalności, nie dającej. się (low z:~!enla zbIorowego.
Częsc unportowanego ze Zw. Ra(Dokończenie ze sIlr. 1)
\ na, na ich myślach ucząc się prawdy absolutnie pogodzić z ich funkCJamI
dyplomatycznymi - rząd Ludowej dz~eckiego masła. sprzedawa~a bęOto, jak nieomylne były wskaz~- () życiu i o walce o lepszy świat.
ftia Lenina.
Niech obok książek także i to Republiki Bułgarii uwaza za niemo- dZle w opakowamu mleczarn1 sp6łdzielczych z nadrukiem wskazująJ~steśmy dumni i szczęśliwi, ~e muzeum uczy tysiące zwiedzających:
cym, że masło to pochodzi z importu
e~oc p~ez krótki okres swe~o. ży~ robotników i chłopów i młodzież ela Lemn przebywał na naszeJ Zleun. prawdy o wielkości epoki, której są
mleczarskiego nad(Arb.)
Stąd właśnie, z tej skromnej góral- budowniczymi, epoki Lenina i Stao
zwycięstwie kolejarzy chodzą z ZSRR transporty innych
sk.iej. chaty kierował przez szer~g lina, epoki ludów, wyrębujących soana 'b dzie :wysokowartościowych tłuszczów jamlCSlęcy walką, która w rezultaCIe bie wolność, epoki wolności naroOd Ś ro d?' 25 b m. na d ~w
ę.
dalnych przeznaczone do przerobu
i nam przyniosła wolność l nam uto- d ów, epoki rozgromienia kapitaliz- przez radio nowa POWIeśĆ Manana
'
UJ Lodzl
Reu,th-Buczkowskiego
pt.
"Pierwsze
przez
przemysł tłuszczowy.
rowała drogę do socjalizmu. Tu za- mu
epoki socjalistycznego budowW sobotę 21 bm. w 26 rocznicę
dni", obrazująca zycie pionierów na
stała go wojna, którą rozpętały nictwa.
śmierc:l Lenina w świetl i cy Zw.
UlOC: imye;ializmu nieś:viadome. te:
Niech mobilizuje nas do wytężo szego kolejnictwa W pierwszym okre
Zaw. Artystów Plastyków RP w Ło
~o, ze nle~Ie 0n,a w sobIe zapOWIedz nej walki o nasze najbliższe zadanie, sie powojennym. Historia wysiłków Ze SPOl'tu
dzi, odbyła się uroczy:;ta Akademia
odbudowy kolejnictwa przedstawioIch własneJ k}ęs.d.
.
o wykonanie Planu 6.letniego.
Leninowska.
Któż z moznych ówczesnego śWIa-.
.
. . • na jest w formie zradiofonizowanej
W programie akademii, w kt6reJ
ta, kto z otoczenia carów _ MikoNIech uc~yn.l nas mocm~JszymI z udziałem znanych aktor6w scen
liczny udział w.zięli łódzcy plastycy,
łajów, Wilhelmów, Franz _ Józefów, dla wzmocmema obozu walIn o po- pol&kich. Narratorem jest J. SkłaJI"2
znalazły się prelekcje poświęcone
danek· Całość reżyseruje Kazimierz
: I"
czy ze świty prezydenta Francji, kój.
Leninowi a ponadto
odczytanI)
króla Anglii zdawał Bobie sprawę,
Niech spowoduje, że walcząc o Rudzk1.
BUKARESZT, 22.1· W międzypań wspomnienia Gorkiego o Leninie.
"Pierwsze dni" znajdą 6ię W pro
te to tutaj w tej góralskiej wiosce socjalizm w naszej ojczyźnie, będzie
znajduje się człowiek, który ich im- my godni nazwy współtwórców, gramie I w środy i poniedziałki o stwowym meczu tenisa stołowego Głównym akcentem dekoracyjnym
perialistyczną wojnę przeobrazi w współbojowników wielkiej epoki Le- godz. 8.20, a powtarzane będą w reprezentacja Polski ulegle. Rumu-, był duży medalion portretowy Leni_
nU 2:7.
na dłuta porof. J. Mazurczyka. (z)
czwartki i wtorki o godz. 11.15.
piersvną w dziejach świata rewolu- nina i Stalina.
eję proletariatu?
.........................................................................................................................
Nikt. I tylko ten niezłomnej mocy
nornicznie kraj jak Stany ZjednO-' toczymy z elementami kapitalisty~z
człowiek,
którego wieść o wojnie
czone może tym cyfrom przeciwsta- nymi o odebranie im na rzecz klasy
doszła w tej oto wio'3ce, wiedział, że
wić
wzrost bezrobocia do liczby pracującej poważnej części dochodu
nie ci skończą wojnę, którzy ją rozomunikat Państwowej Komisji gę zasługuje wykonanie planu (w 5 mi?1onów. ludzi i sp~dek płacy ~: społecznego. . Dotyczy to flWłaszcza
poczęli.
Planowania Gospodarczego o porównaniu z 1948 r.) pr.zez Mini.- alneJ w WIelu gałęZIach produkCjI handlu. W koncu 1,949 r. handel hur
I dzisiaj znnwu po tylu latach,
.
towy przeszedł memal '!' 100% w
gdy międzynarod<JWY kapitalizm i wykonaniu planu gospodarczego na sterstwo Zeglug.i - w 1690/0. przez w 1949 r.
1949 nasuwa 9zereg refleksji w Min. Przemysłu Lekkiego - w 1310/0
odsta~ą sukces6w nasz~J goSp?" ręce sektor~ uspołeczm~mego. W
imperializm ponosi jedną porażkę rok
związku ze szczeg6lnym charakterem i Min. Przemysłu Cięzkiego - 1240/0.
. darkI b~ł stały rozw6J wyda~- handlu d~talIcznym t1;dZlal. sektora
po drugiej - spadkobiercy owych tego
komunikatu _ zamykającego Cyfry nie wymagające komentarzy. nośC1 pr~cy l ruchu w9półzawodm- uspołeczmonego wyr<1:za SJ ę cyfrą
mężów sta.nu usiłują powtórzyć ich
ostateczni.e "epokę" Planu Tnylet- W 1949 r. produkujemy juz dwa ra- ct~a. pZIęki temu ruchowi wyzwa- 69%. ReZ';l-lt?tem Z\VYClęstw elemengrę, jak gdyby nie pomni do ezego
niego.
zy więcej ciągników anizeli w 1948 laJą SIę n?we i cora~ ~owS'le 'fezer- tow soc.Jal~styczny.ch handlu był
dwie poprzednie wojny przywiodły
W ciągu trzech lat odbudowali- roku, o 530/0 więcej wyrobów dzia- wy' naszeJ e~onorn:ikl .socjalIstycz- 9zczeg6lme unponu]ący wzrost o~ro
ich kapitalistyczny świat. Nie zda- śmy kraj z nieprawdoP<ldobnych zni nych, o 480/0 - mebli, 041% _ obu- ~eJ. SzczególDle. wyraźme zaznaczył t6w handlowych. Detal uspołeczmo
ją sobie widać
sprawy z tego, że szczeń, organizując socjalistyczny wia skórzanego, o 200/0 _ cukru.
SIę wpływ. wsp~łzawodnictwa pracy ny przekroczył o ~OO/o obroty z
dzieło Lenina, kontynuowane i roz- system gosP<ldarki narodowej. Reali W&kaźniki planu pro
. dukcji rolnej na przyśpIeszeme wykonania planu roku -: handel pat;stwowy o 500°,01
budowane nieomylnie przez Stali- zowaliśmy nasz plan gosP<ldarczy.
w 1949 r. streszczają te sukce- w czwartym k.wartale 19~9 r.' kie~y ZYSki z ?'brotow ~a?dlowych,
na - to dzisiaj niezdobyta twier- ucząc się jednocześnie planowania. sy w zaopatrzeniu ludności w żyw- to dla ucz~zema 70 roczmcy urodZIn
pnypadaJące dawmeJ i;'rywatdza w sercach, w mózgach, w woli Sprostaliśmy jednak zadaniom. Plan ność. zwłaszcza w mięso, których WO~2:e: ŚWlato~ego obo~ postępu i nym ~upcom, PTzeszł:y o?ecrue w rę
walki o pokój, o postęp setek mi- Trzyletni został przekroczony o 90/0. świadkami byliśmy w ciągu całego socJahzmu. Joz:fa Stalma, robotni- ce panstwa•.ktore dZJęln temu molionów ludzi.
W Plan Sześcioletni wkraczamy pew ub. roku. Plan produkcji żyta wyko cy naszego krajU "'7konalł szereg glo uruchorruć w 1949 ;. ponad: 15
Oddając dzisiaj hołd załozycielowi nie, z wyrobioną juz praktyką w tej nano w 1170/0, pszenicy w 1040/0. do~atkowych zoboWIązań produk- tys. nowoczes!lych sklepow detahczpodwalin nowej epoki i czyniąc to dziedzinie, z okrzepniętym apara- Pogłowie trzody chlewnej wzrosło cyJnych.
.
nych, nastawJ.'.)nych ?-a ~etelną ob·
tutaj w Poroninie, widzimy lepiej tem.
o 20%, pogłowie bydła o 11%.
Na najwazniejszym odCInku gu- sługę. ludnośC1 pracuJąceJ:
I wyraźniej nie tylko gigantyczną
Z roku na rok podwyzszaliśmy
W 1949 r. - kiedy przez kraje ka spodarki, na odcinku inwestycji, 9'~Ogo~ny. wz~ost produkCJi, .ro~przerolę Lenina w histor ii ludzkości, ale produkcję
gospodarki narodowej, pitalistyczne przewalała się potężna ma zrealizowanych nakład6w mwe- strzeruame SIę se,ktor.a socJah~ty:z
widzimy i widzieć będziemy lepiej, wY'konując plan produkcji przemy- fala strajków w związku ze wzra9ta stycyjnych wzrosła o 640/, w po- ~ego, .wzrost p~ac l .zatrudm~ma,
bl' :,:ej jego rolę w historii naszego "lowej na rok 1949 w 113%. - Jak- jącym bezrobociem i spadkiem płac równaniu z 1948 r. Jest to tak po- Impo~uJący rozma~h mwestycJinarodu.
że wymowna jest ta cyfra na tle zarobkowych - notujemy w Polsce ważny skok naprZÓd, .że w dużym oto bIla~s ostatIl!ego roku Planu
Zadaniem tego muzeum będzie po statystyk amerykańskich stwierdza- wzrost zatrudnienia w sektorze so- stopniu równoważy on fakt, iż cyfra Trzyletruego.
kazywać Lenina, jako wodza ducho- jących w tym kraju spadek wskaź- cjalistycznym o 570.000 osób, tj. o nakładów inwestycyjnych nie osiągUkończyliśmy etap odbudowy kro.wego także polgldej walid o praw- nika produkcji w 1949 r. o 22%.
17% więcej w stosun.1m do 1948 T. nęła całkowicie planowanego poz!'.)- ju. Wkraczamy w epokę socjal izmu.
dziw:} wolno ś ~, Lenina jako przyj analizując wzrost produkcji prze- Temu proceSOwi szybkiego narasta. mu.
Zdobyliśmy szybko umiejętność p~a
eiela
polskich
wydziedziczonych
mysłowej w ostatnim roku Pla nia sił wytwórczych towarzyszył Komunikat
PKPG o wykonaniu nowania - dzięki historycznym doplanu na rok 1949 jest szcze- świadczeniom Zwi ą zku Radzieckiewówczas z ojczyzny, wyzyskiwanych nu Trzyletniego. należy podkreślić, wzrost funduszu plac o 43%. Oznaprzez kapitalizm i feudalizm mas że wzrost wartości produkcji w 1949 cza to, że wzrost funduszu płac, prze g6lnie charakterystyczny w cyfrach, go. Utorowaliśmy siłom wytw6r_
robotniczych i chłopskich, Lenina, roku w stosunku do ub. roku jest wyższając procent przyrostu zatrud ilustrujących wzrost elementów 50- czym naszego kraju drogi swobodne
który tworzą(' nową epol{ę, tworzył jeszcze wyższy od procentu prze_ nienia, musiał doprowadzić do po- cjalistycznych w gospodarce. Cyfry go rozwoju. Są to osiągnięcia odplanu, wynosi bowiem ważnej zwyzki płac realnych w 1949 te mówią, że realizując plany pro- wrotne od tych, jakie u jawniły kratakże dla naszego narodu warunki kroczenia
roku. Według obliczeń Państwowej dukcji nadajemy równocześnie na- je kapitalistyczne w tym samym
wolnC'J!:o życia, warunki budowy spra 23%.
Wszystkie bez wyjątku resorty Komisji Planowania Gospodarczego !1Zej gospodarce wyraźny s'.)cjalisty- czasie. Przyszłość nie należy już do
wi<>dliwego ustroju.
Setki tysi ęcy ludzi w Polsce czy- gospodarcze przekroczyły znaCZniej przeciętny wzrost płac w ub. r. Wy-I czny charakter. Cyfry te są suchym nieh ...
jaką
W. Gawrak
tają j\lŻ dziś dzieła Lenina i Stali· plan w 1949 r. Na szczególną uwa- raża się cyfrą 13%. Tak potężny eko streszczeniem twardej walki,
SOFIA, 22.1. - Opublikowano tu
tekst noty werbalnej, doręczonej
przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych Ludowej Republl'ki' Bułgarii ambasadzie jugosłowiańskiej r
Sofii.
I'
W nocie tej Ministerstwo spraw
Zagranicznych Bułgarii komunikuje
rządowi Jugosławii, że w toku procesu ośrodka szpiegowskiego i dywer
syjnego Trajczo Kostowa ustalono, iż
w spisku antyludoWYM przeci"ko
Bułgarii brały udział odpowiedzialne osoby, wchodzące w skład obecnego rządu jugosłowiańskiego, oraz per
sonel ambasady jugosłowiańskiej w
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"Gazeta r..O~O~l\~cza" z dnia \ Trzecim dyrektorem wrocławskie- Na graba, specjalista od grabienia za sabotaż i dywersję gospodarczą. watnych lmpców: np dla firmy 'Te"
22, bm. z~~llesclł~ artyku!, go "Caritasu" był p. Jan Paszenda, cudzych pieniędzy, były dyrektor
To dobrane - przez ks. admilli- per we Wrocławiu. woziły - oC'Zyl.'t~rego trc~(: podaJemy pom- agent "Gestapo", na odmianę z gazowni we Wrocławiu. Nie mógł stratora Milika grono poprowadziło wista za gotóweczkę.

:GeJ:
: Gniezna.
Wino mszalne miało być rozda.wa
on jednak zbyt długo pełnić swych na terenie "Caritasu" S"woją, speGospodarka wrocławskiego "Cari-I Po ustąpieniu hr. Platera z zal'zą funkcji, gdyż został aJ.'es~towany. cjalną politykę.
ne para.fiom da.rmo. Władze pań
stwowe zw()ol~ły je od pddatku. Patas~" sta~o,,?ła od dawn!l' przedmiot: du, miejsce jego zajął niejaki P. i skazany na dożywotnie więzienie j Jaka to była polityka?
zamepokoJema społeczenstw~. wronowie z wrocławskiego "Caritasu"
cłavIskiego.
5przeda,W'~)j to darowane, uwolnioWiedziano, że instytucja ta rozpone od podatku wino parafiom - i
nie tylko parafiom, chodazby dla
rządza niezwykle poważnymi fundu.
szami, że korzysta z subwencji pań
Kontrola buchalterii "Caritasu" , Nie chodzi tutaj tylk... " narusze- kich z sum otrz~'11lanych tytułem przykładu dyrektorowi drukarni arstwowych i samorządowych, idących pozwoliła stwierdzić, że prowadzono nie przepisów prawnych
Chodzi o subwencji, przedstawił im 62 ra- chidiecezjalnej - za gotówkę·
"Cal1itas" otl'!Zymywal lokarstwa.
'IV wiele dziesiątków
milionów zło- I ją w sposób, pozwalający na wszel- to, że w ten sposób prowadzona ni- chunki w sposób oczywisty fałszy
tych subwencji, przeznaczonych na kie nadużycia.
by - księgowość pozwala na wszel- we, z kwotami wpisanymi niezgo- Niejednokrotnie lekarstwa, których
'p0?loc dl.a najbie~n~ejs~ych, w!ePrzez długi czas nie prowadzono kie, najbardziej nawet fantastycz- dnie ze stanem faktycznym, nie pod bra'k było w krajll. I oto, zamiast
?ZlanO, ze do
JeJ magazynow w ogóle księgowości.
ne nadużycia. Brak przecież możli- pisane przez odbiorców lub dostaw- trafić do szpitali, do chorych - leldą całe , transporty darów zbie.
wości kontroli nad tym, co i jak ców itd. RachLmki te sięgają łącznie karstwa te "g:nęły" gdzieś w drodze.
rallych wśród rodaków zza o~eanu- ,Za r.ok 1946 me sporządzono w 0- wydatkowano, co i komu dawano.
sumy 15 milionów złotych.
Tak "przepadło" gdzieś 10.900 table
znowu na pomoc dla naj biedniej- gole bIlansu.
A, że działy się tu rzeczy nieooCzyli innymi słowy kierownicy
szych. Wiedziano, że do jej kas pły- . vy k~ię~a~h" zapr0'Yadzonych póź- mowite, to pozwalają stwierdzić już związku .,Caritas" wydatkowali na tek sulfudiazolu, 13.330 tabletek 'WLita
ną pokaźne sumki ze zbiórek, urzą- meJ, ;Vldllle~ą sl~dy hcznych ze~o- pierwsze .gobiezne, powierzchowne sobie tylko wi\laome cele z samych min ABCD, spora ilość peniciliny'
Leki przeirzyrn:vwano w składach,
dzanych w kościołach i przed kościo bywan, wyCIeranIa gumą, popraWIa- badania.
pieniędzy
państwowych
blisko 15
łami, za zgodą władz państwowych nb. cyfr, wpisy:wani!l p.ozycji zwyDosyć będzie na razie tutaj dać milionów. A co było z innymi flm- oczekując widocznie lepS'zej komunk
tury. Na składach rznaleziono 55.000
:mlOWU dla najbiedniejszych...
czaJnym ołowklem ltd. ltd.
jeden przykład:
duszami, z sumami zbiórkowymi, z tabletek sulfamidów, których niedo
A zarazem wiedziano, że <:i najCo znaczą tego rodzaju "niefO'1'Związek "Caritas" musąe się ro- darami zza oceanu?
statek odczuwamy jeszcze w kraju.
biedniejsi nie widzą niemal nic z maIności" ?
UCQ;yć
wobec
władrL
wojew6dzDopuszczono do przedawnierrla, a.
tych dla nich przeznaczonych subwięc uh'aty własn<lśct lecznIczych
wencji państwowych, darów i sum
pokaźnych ilości ;insuliny, szczepio21bi6rkowych. Zarazem mnożyły się
nek i SU1'owj·c.
informacje wskazujące, że te sumy
Spekulanci "Caritasu" uk:rywaJ.i
i te dary idą jakimiś bocznymi tora.lekarstwa, przeznaczone dla naj'bied
mi, rozpływają się gdzieś w niewiadoniej szych!
mych - a raczej aż nadto dobrze
wie stale leży i prawdopodob- dziemy wnet !inne podania, kt6re z.o
Trneba było przecież jakoś zarowiadomych kierunkach. Zarazem wiCele, na jrukie miały być' użyte
nie udzielająca (prątkująca). stały uwzględnione.
bIć na własne "zapomogi", na setki
działo się pewne osoby z kierownic- fundusze "Caritasu" były określone
~-- tysięcy złotych dla różnych Nagratwa "Carita~u" dysponujące w spo- jasno i niedwuznac;l:nie. Nawet ks.
Udzielono jej jednorazowo 500
Pisze do "Caritasu" La.cek J8IJl, bów, na finansowanie wszelakiCh
sób
najbardziej
bezceremonialny Samulsld, dyrektor wrocławskiego
zł (pięćset złotych) zapomo- student weterynariil., syn chłopa sie bandydaków."
tym, przeznaczonym dht najbiedniej- "Caritasu" wiedział dobrze, na co
gi".
dzącego n.a dwóch ha ziemi, były
A ks. adminlstrawr?
powinny iść te fundusze.
6zych, mieniem.
Pięćset. złotych l Pięćset złotych więzień hitlerowskich obozów. Pol
Byl~ wśród wiernych ludzJie, kM ..
Najwyższy był już czas, aby zajWedług jego własnej instrukcji z dla chorej na gruźlicę, od dwóch lat ski Związek 'byłych Więźniów Poli rych wszystko to niepokoiło.
rzeć za. kulisy wroclawskieg'o "ca-I marca 1946 r. miały one być roz- niemal nie powstającej z łóżka sta- tycznych popiera jego podanie. LaLeży w aktach np. list oddziału
ritasu" i ujawnić, co dzieje się z gro dzielane przede wszystkim pornię- ruszki Stefanii Sendulko! Zapamię- cek prosi o bezpłatne obiady.
.,Caritas" w Lennie, pow. Lwówek.
8zem publicznym, którym ten "C a- dzy:
tajcie sobie tych pięćset złotych!
Odmówiono. Dla byłych więźniów zwracający się dO kg. Mdlika z proł
ritas" dys-ponowa
Dzieci w zakładach opiekuńczych, Wnet spotkamy się z innymi, zu- obozów koncentracyjnych protego- bą o zbadanie stosunków w "CadRzut oka na gospodarkę 'wTocław- biednych, ChOl'ych, starców w przy- pełnie innymi sumanu.
wam ks. MiLika, byli szpicle hitle- Łasi e". List, który pozostał bez odposkiego "Caritasu" wystarcza całko- tułkach, biednych repatriantów, porowscy, Samulscy, czy Paszendy me Medzi. Zwracali się do ks. adminiv.icie, by ujawnić niesamowite do- za tym ws~ystkich bied'1lych.
Pisze do "Cal'itasu" student me- mają funduszów·
stratora ze skargamd poszczególni
prawdy bagno.
A jak wyglądało jej ~Tkonanie? dycyny Sawicki Zygmunt. ZdemobiZapamiętajcie sobie to odrzucone pracownicy "Caribasu". Zwracali 9ię
We wrocławskim "Caritasie" dzieOto zwraca się do "Caritasu" lizowany żołnierz WP, uczestnik podaIllie Jana Lacka. Znajdziemy nie - be.z skutku.
lono mienie przeznaczone dla bied- Stefania Sendulko, staruszka, maj- wojny z hitleryzmem, który z bronią długo inne, które przyjęto przychyl
Ks· admi'I1istratol' Milik milczał.
nych ludzi - pomiędzy kierowników dująca się w szpitalu wrocławskim. w ręku prze!zedł szlak bojowy od nie.
K!. ad.tnin.istrator Milik całym swym
tej instytucji i ich prywatnych zna- Prosi O pomoc. Co robi "Caritas"? Lublina. do Berlina, syn kolejarza,
Być może stefania Sendttlko, Zyg autorytetem bronił gospodarik.! Sa~
jornkó,v, pomiędzy hierarchię i rosty
"Zrobiono wywiad u Stefa- mającego troje studiująeych dzieci. munt Sawioki, Jan Laeek - 10 jesz mulskich, Paszendów, Nagrabów.
tucje klerykalne, które przecież donH Sendulko i stwierdzono, że Prosi o przydział jednego ubrania. cze nie ci najbledniej~ me ci, któ
Dlaczego?
prawdy niesposób uważać za biedne,
w szpitalu jest dostateczne
.Jest w aktach "Caritasu" dokuOdmówiop.o. Dla uczestników walk rzy najbardziej rznajdują się w popomiędzy lndzi zamożnych i opływa
utrzymanie. Chora, chociaż o wolność Ojczyzny nie ma darów trzebie?
rnent podziału funduszów uzyskających we wszelkie dobro.
jest pobożna, ale grymaśna, w .,Canitasie"
Cóż, zajrzyjmy do tych, których nych w czasie organizowanej przez
We wrocławskim "Caritasie" piepragnie być -przeniesiona do
Zapamiętajcie sobie to Odrzucone! uznano za godnych "carltasowej" "Caritas" zbiórki "Tygodnia Miłosier
niędzy
uzyskiwanych z subwencji
domu starców. Od 2 lat pra- podanie Zygmunta Sawickiego· Znaj pomocy!
dlZia". Dma 28.11 1949 r. Administra
tor Apostolski z ogólnej sumy zbiór
państwowych i ze zbiórek
publiczki 3 mil. 180 tys. złotych przeznacza
nych uźywanoo na finansowanie ban
"do mojej dyspozycji na zasiłki dla
dytów podziemnych, dywersantów,
wielodzietnych rodzin" złotych miszpiegów j byłych współpracowników
Zapmnamy się z jednym z nich. to nie doprawdy rozpaczliwe położe kg, ma.teriał6w welnlanyeh - 12 lion dwieście tysięcy, a resztę hitlerowskiego "gestapo".
metrów, poza. tym jeszcze spOro 0-= 1.980.000 przekazuje "naJbiednicjWe wrocławskim "Caritasie" od- Jest to we własnej osobie ostatni nie materiaine?
Toteż p Pas enda
łnial t dzieży dla dzieci. bielizny itd.
~ym" seml.narium duchownym
mawiano pomocy najbardziej potrze- dyrekt()lI' "Caritasu" p. Jan Paszen
jak. j~ż. 'Ysp?mnieUśmy, były swoje "głodowZe" po~r:~e daram!
Na bie~ce wydatki p. Paszenda we Wrocławiu i Zagarniu.
bującym, staruszkom, byłym żołnie da,
przeznaczonymi cn.a najbiedniej- poza pensją otrz~~ł w r. 19.~9 sze
Zbiera się niby dla biednych, dla
rzom Wojska Polskiego, zbywano agent gmezmensk!i.ego gestapo:
P. Jan P~szenda nz;eczywiśCle na- szych. W samym tylko roku 1948, reg zapomóg ,:~W1~tecznych, na chorych, dla starców, a pieniądze
ich kilku setkami złotych, podczas
ltd., na łączną kieruje się "do mojej dyspozycji".
gdy dziesiątki i setki tysięcy złotych leży do naJbiedniejszych· MIał pen według pozostawionych kwitów (ui .. zakupy zimowe
sji miesięcznej marnych 110.000 (sław l:!cząo tego co dostał be kwitó ) kwotę 108·000 zł (słownie: sto osiem
Kto mny, poza Sam'lllskimi, Paszen
l'Jzły dla tych właśnie, wymienionych
nie: pięćdZiesl.ąt tysięcy' 7Jłotych). t
ł' '
z
w tysięcy złotych).
dam:!. 1 Nagrabami mógłby kryć tapoprzednio - bogaczy i bandytów.
Poza pensją miał mieSzkanie sh1ż'bo o rzyma .
Te sto osiem tysięcy złotych W'!- kit; osmJdwa.uUI biednyCh l ca.łeg3
We wroeławskim "Caritasie" oszu- we, darmowe, ze .łwlatłem, opałem,
2YWD«§o1 (azekola4,y, kakao, mle płaco-no doskonale zarabia'ąeemu ! społeczeństwa?
kiwano Skarb Państwa, osznkiwano wodą, gazem opl:aCł\.Dym prze% ,.Ca Im 8kODdensowanero, rodzynek, kcm doskonale zaopatrzonemu p. Paszen Feudalny ~ 40 mIenda ..0&
ofiarodawców, prowadzono mętne in- rltu". Posyła! rodzflllą (bezpłatnie) serw rybnych, owoców tnJ.IIrTbJI.Ych dzl.e z fundusWw ~zneczonyeh rltasu" ks. adrnłn.1strator M1Uk W1'"
teres,.. rozkradano w sposób najbar- na dwa m:Ies.lące roczn!e do domu Itp.) - łącznło 1'78 kg, tranu - 15
dla naj'biechrle,szydl II O!ob1stego ze kazywał zremtll nie tylko, jeśl11dz;te
dzłej :rnchwały mienie;, publiczne. 0- "Caritas" w S:zklankiej Po~bie. Czy sk6ry Da wlerzcmy I ESówki 10,5 zwolenia ks. administratora Milikr.. o mteres zasobnych VI fnne tródł&
lIłaniaJllc to wszystko maską rzekodochodu in.stytucji koścd.elnycl!.· Wy
meJ "fałalnoścl charytatywnej.
ikazywał
ten sam sto9Unek te.kt.e,
jeśli chod1zd o jego własne, osobłsłe
Wszystko to robiła rodzinka, z1opotrzeby,
łona z przedstawicieli aJ.'y&tokracji
p. Paszertda nie danno !korzystał lJi.ę inni, kt6rym nl.e poskąpiono za, bezpłatne obiady, Pl'Z7~ odm.Czym innym tłumacz~ bowdem
i były"ch ziemian, z czołowych przedpom6g.
ży ;i żywności) - niestet,. prze.!tał można, że ks. adIn.in1strator MiUk
stawicieli kleru, a wraz z nimi z by z tak hojnych łask.
Przypomn1jmy raz jem:cze mstruk
Na przykład panowie "PIlechota", korzystać z pomocy gdY! po!l'Zle:1ł pobrał z darów przeznac2'Xmyeh dla
łych hitlerowskich szpiegów w sutannach i w cywilnych marynarkach. cje iks. Samulsldego o rozdziale da- "Okularnik", "Sula"· Tak osobliwy za kratki. jako u~ band)'cldch naj biedniejszych, dla siebie samego
rów. Byli tam starcy, chorzy, dZlie- mi pseudonimami - bez imienia, napadów rabunkowych.
20 kg kawy zia.mJstej, wiele odzierb',
ci w przytułkach. To 'było w inStruk bez adresu bez nazwlska bez jakich
Mało jeszcrze?
kalosze. itd.?
"
"
rys t O raCI
cji. A w praktyce zarówno ks. Sa- kolwiek danych personalnych, tak
Są i powamiejsze pozycje.
Czyzby ad.min!istrator DieceZJi
gestapowcy
mulskl, jak jego następca p. Paszen jak przystoi członkom band podziem
Oto są: były prezes "Cal'Iitasu", Wrocławskiej, rozponz;ądzający jej
da szli zupełni.e inną drogą.
nych - podpisane podania rmajdll- skazany przez $ąd za .sabotaż, Jan olbrzymńm ~ają1lki:em,. był doprawta;:.~t=r:,s~t:;~~~y~ie:nJ'e~fak!.: Czy sposób zaliczyć do chorych, ją od razt! łaskę": oczach. ki~row:t~ Nagraba· Na adwokata dostał 100.000 dy ~ tak ble~ny,. ze .me mógł. sobie
&tarców ;i d'lieCi w przytułkach __ ków "Cantasu". Ci petenOl me b1li (słownie: sto tysięcy) złotych. Cóż kup;LC kawy Zlarroste], skoro Ją tak
1łr MiJlik, administrator apostolski, niższe f. wY7ae seminarium duchow się o Polskę nad WiSłą li. pod BerU- dziwnego, że dla chorej staruszki lubi i ~y.m~.ł tę kawę odbierać od
pełniący funkcje biskupa-ordynariu- ne we Wrocfa.wiu Instytut KatoMc- nem, nie głodowali za nią w bJiile- Stefan1'l Sendulko zostało już wszy- u~ na]bled!lleJs~ych? Czy ks. adm1
nlstrato:- dieceZji .wrocła.wsk~ej był
,;za_ To on mianuje prezesa i sekre- ki, Kurię Ad~acji Apostolskiej r?wskich obozach: śm~erci - li właś stkiego p1ęćset rz;łotych.
tarza oraz dyrektora zwiazku die- Sodalicję Mariańską Zakony i Zgro me dlatego dostaJą od razu stypenKs. Gradolewski, Bąli~l "Gesta- rzec.zywiś<;1e tak biedny, ze me m6gł
~ezjaInego "Caritas". To
kontro- 'madzen!ia? Chyba nie. Wszystkie te ?ia, "WYĘ'osażeI1lie w odzież i dary p~" z Łodzi, skazany na karę śmier" kU'pIl~ 80ble ~ wł.asn~ pien!ądze ~
luje ich działalność i. ma prawo po- !Instytucje pOSiadają własny dosyć zywnośC1owe!
.
.
Cl, I,ts. SamulsJd, ~~l ,~Gestapo
d~e.zy i ~uW1a i rnuSlial brac odzie:.o.,
ciągania ich do odpowiedzialności. pokaźny mająteczek, własne źródła
Albo: Pani Preeuch-P',ietrawskCl; w Sieradzu, ks. Sapota., SZPIeg anglo bleliznę l ka~o?Ze rlI .darów zbiera"
Z jego nominacji i z jego błogo- dochodu i nie powinny kraść darów Wanda, k~óra zdezerterowa~a " z W~l saski. ks. Lorek, trezestuik bandy ra nych dla MJble.dnietsz!ch, dla stsr
sławieństwa w pierwszym zarządzie społeczeństwa od um biednych cho ska Polskiego w czasie wOJny z hl- bunkowo-dyWusyjnej,
ks- Szetela, ców, chorych l dziea w przytul:.
diecezjalnym "Caritasu" znaleźli się rych starców i dzieci
'tleryzmem. Ta dama otrzymywała skaza.ny za uprawianie rwaHów na kach?
między innymi hr. Antoni Plater'Al
rzez c~ okrea dn- prnez cały czas, który spędziła za nieletni.ch dziewczynkach - WfN.yscy
Wyczyścić
Zyberk, były obszarnik - jako pree !l
. swą dezercję w więzJi.eniu, paczki om, w odróżn:ien1u od Ste!an±1 Sen
zes zarządu, jego kuzynka p. Z.
łaJn?,śCł wr~ła.wSkłegO "far:t- żywnościowe na kom "Caritasu", duliko, Zygmunta Sawicldego, Jana Scharakte~waUśmy pobieł.nłe
Siemiątkowska, była obszamiczka =ym~ ~o~:e =d~ po wyjściu z Wlięziet?a zaś lcilikakrot Lacka, k01'llY'S~ają z setek tysięcy zło tylko niektóre aspekty nieńw1ą.tojako sekretarka diecezjalna, hr. Jał
bC ńta...
ne zapomogi pienięzne, w tym np. tych "pomocy!
bliwej sPółki z wrocławskiego "Ca
dwiga Krasicka _ jajco przewodniy z zaso ow " a !Hl.
"dziesU:ć tysięcy złotych" na uszyTaka jest polityka hrabiowsko- ritasu". Ale już la pobieżna. charak~
c:ząca komsiji rewizyjnej.
Nie tylko one zresztą.
de płaszcza.
gestapowsko-złodziejskiego kierow- terystyka wYstarcza, by stwierdzić,
Do takiego zarządu dobrano odpoJleśli odmóW\iono pomocy Stefa/"
Albo jeszcze: .stały .pupil "Caritas nictwa wrocławskiiego "Caritasu·" że pod osłoną religajno-charyta.tyw
wiednich dyrektorów. Do arystokra.- nu Sendulko, Zygmuntowi Sawickie Academica" Trojanowski Stanisław wyznaczonego i
błogosławionego 'neJ dzlałaln~ci krył się u panów z
tów doszlusowali aferzyści i byli mu li. Janowi Lackowi, to znaleźli (stała wielokrotna pomoc pieniężna, przez ks. adm1nfstratora MfUka.
wrocławskiego "Caritasu" cuehnącY
business, korupcja, popieranie rea.k
gestapowcy. Tak więc:
cyjnego pocbjemia., po'spoUte krym1.
Pierwszym dyrel,torem wrocławDalne afery. Już ta pobieżna charaJc
skiego "Caritasu" był O. Marian
terystyka wysta.rcza, by stwierdzili,
Pirożyński, zajmujący się m. in .. kuNa tak rozległ<t drLialalność ,,filan
Na przykład:
rownicy "CalitaS1l" czy p. Olexiłts1rl? jak cynicznie csrrukiwali społeczeń
llowa~iem na większą .skalę paple~u, tropijną" trzeba zaro'bić.
Dary społeczeństwa wolno rozdzie Chyba cała szanowna spółka.
stwo - i własnych wiernych _ et
kradzlone~o z drukarni S. W. "Wlel kierownicy wrodaws>kiego "Ca- lać tylko bezpłatnie· Ale kierowni"Caritas" otrzymał trzy samocho- panowie, okrywający się maską bo
dza" we Wrocławiu.
.
ritasu" zajmują się :interesami. Na cy wrocławskiego "Caritasu" handlo dy specjalnie dla rozwoźenn.a darów· gobojnośCi i pracy dobrOiClzyJmej.
Drugim dYJ'ektorem
"CarItasu" wet na niemalą skalę i wrele różno wali tymi darami. Sprzedali np. Ja Dostał na te samoehody od Państwa
Nie mlYŻna tolerować więcej taJde
był ks. Antoni Samull"lri, był~ alfent rodnymi interesami, sprzecznymi cal nowi Olexińsldemu, męiowi ska.rb- materla.ły pędne. Dary rozsyłano ko go stanu rzeC'Zy!
..Gestapo" w Sieradzu, znaJdUJąCY kowicie z zapewnieniami d-ch włas- niczkl "Ca.rltasu" trzy worki kawy leją na rachunek obdarowanych, Gl
Bagno "Ca.:ri'tasn" trzeba wYCZYł
.it obeenie w więzieniu..
nych okólników.
ziarlllistej. Kto 7,ilroQił na tym: kde- samochody :w.o1Jlły toy/a17 cn. pry· ~!
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Konferenclo oddZiałowa dełegotow Iw. law. Proc. Przem. Odzlezowego
W dalszym ciągu referatu omówU
ob. Piwowarczyk niedociągnięcia w
dziedzinie polityki personalnej.
Przechodząc do spraw kulturalnooświatowych o'b. Piwowarczyk wymienił szereg
zaniedbań na
tym
polu. W roku bieżącym muszą być
one bezwzględnie usunięte. W opar
zwląZ'kllwym".
ciu o uchwa't y III Plenum CRZZ
Wczora jsza konferencja oddzj,ało zmieniony z09tanie całkowi cie dowa Delegatów Związku Zawodowego tych czasowy styl pracy
Pracowników Przemysłu Odzieżowe
.
go toczyła swe obrady w oparciu
Po sprawozdaniu ustępującego za
o powyższą za s adę i pi)d tym kątem rzą~u Odd~a~ Zwi~ZJk.u ~ spraw~zwidzenia dokonano wyboru nowych danIU KOffilSJI ReWIZYJneJ wywIą-

deszcz

~iją~y

w szyby.

gęs!y

woal

k~ych

.stacji PKS w Polsce

zor~a

mgły. oslep;mjący blask slonca, lub mzowah zespołowe współzawodnic.-

zala się długotrwała i ożywiona dys ciemność nocy - oto telegraficzny : two pracy .
kusja, nacechowana głęboką kryty- skrót charakteryzujący pracę kiero l Pomiędzy Stołec2'Jną OSl>bową ~ta ..
ką dotychczas?wej działalr:ości za- wcy samochodowego. Dla dopełnie- , cją PKS. w W~rszawie. ~ samod~ lel
rządu. DelegaCI wskazywah na sze- nia tego obrazu jego codz;iennych ną stacJą PK" w ~dzi~ rozpoczęg:~
re~ błędów, popełnianych przez ustę oojęć warto też wspomnieć o tych l si~ s7JacI:etnu r jWal lzacJa. Z walIn
pUJący zarząd i zwracali SIę do pr!Zy chwilach kiedy szofer leży na wznak teJ zWYCIęskO wyszła załoga łódz
.
KS
szłe~o zarządu. z apelem o zlikwido pod swoją maszyną reperując ja- kiej stacji P
.
wan:~ wszys:kich bolączek.
.
kieś uszkodzenie.
Wczoraj. odbyło się w Łodzi uroPoznym Wieczorem przy9tąplono.
czyste przek a zanie nagrody prze ch"
do Wyborów nowych władz. Skład . Praca kiero-yvcy san;ochodowego dniej, ufundow anej przez Główny
personalny nowego Zarządu Oddzia Jest odpi)wledzlalna i me łatwa. Re Komitet
Współzawodnictwa Pracy
łu Związku oraz zasadnicze momen zultaty jej zaJ.eżne są przy tym Qd w Transporcie Samochodowym Pl'lZY
ty ze sprawozdania ustępującego za warunków /Zewn
. ętrznych, jak stan Zarządzie Głównym Związku ZaworZ1Jdu omówimy w najbliż:szych mechanizmu samoc~odowego, zrnia- dowego
Transportowców RP dmach.
(zt)
ny atmosferyczne i mne.
przedstawicielom Saml)dzielnej stawładz oddz i ału Związku.
cji PKS w Łodzi.
Konllerencja zgromadzliła delegatówwszystkich zakiadów produk- IIA'
,
...
I
Cały zespół tej placówki, tj. kiecyjnych przemysłu odzieżowego okrę .,.ornoUJo
Ulz.ec ęcg
rowcy samochodowi i pracownicy
.?,dministracyjni otrzymali piękną mi
maturę kolumny Zygmunta w War.
Zaw. Referat na temat obecnej syszavne. Ponadto zostalły też WTęCZO
tuacji międzynarodowej i zadań
ne indywidualne nagrody pieniężne,
na które zasłużyli sobie następująZwiązków Zawodowych wygłosił ob,
Z
d T
stw
P r ' '.<A
Piwowarczyk.
. a~ą
owarzy
a
ZYJaelUl ne. Kartą uczestnictwa będą dobre
WIELKA ZABAWA
cy, najlepsi pracownicy łódzkiej sta
Mówca scharakteryzował sytuację ?Zleel.
ŁodZ!i otrzymał następu- postępy w nauce.
W dniu tym Łódź będzie gościć r6 cji PKS: Zygmunt Zając - kierowmiędzynarodową
zaznaczającą się JąCY llst.
wnież dzieCi z pro\'.rinc,ii, TPD orga- ea, Henryk Misiak - monter. Stanicoraz żywszą walką o pokój. Walkę
"Dzieci . Og6Inokształcącej SzkoKONKURSY
nizuje dla uczczenia Swięta Pracy sław Nowak - woźnica, Piotr Sy.
ty stopma Podstawowego Nr :M
t ę toczy obóz pokOJU Z anglo-ameryw Łodzi za niezapomniane chwi.
Specjalnie atrakcyjnie zapowiada imprezę ma~ową, podobną do nieda- monow1r,z monter,
Stanisław
kańskimi podżegaczami wojennymi,
le wzruszeń doznanych w dniu ją się dl,a dZieci konkursy. P!tawie ~eg? pOWItan1la ~owego Roku,. "': Soltysiak, Stefan Dzlewilrski, Broktórzy dążą do panowania nad świa
:«l.1?:.1949 r . na uroczystOŚCiach każdy m istrz w swojej "branży" be_ k:ore~ wezmą
udzJ.ał obok dz:leCl nisław Guza, Józef Matusialt oraz
a ' -,
d
k
..
chomk-owych
ZOI'ganizowanych
te m, rozbromlewa
emo raCJl i roz
przez Towarzystwo PrzyjaCiół dzie miał możność zmierzenia si.ę '~ I ~odz~lch. dzieci z t.ereIliU c~ego W?- Władysław Matyjasek - wożnka.
pętania nowej wOjny. Zmiany w ukła
Dzieci dla przodownik6w nauki przeciwnitkiem. Tak np. po raz pierw ~ewodztw~ wr:?Jf1e os~atmą w ~J(i!
Okolkm'0śc1owe
przem6wienia
dz:ie sił na arenie międzynarodowej
z głęb~ swych Wdzięcznych serC'
zorgani,zowany
kurs I zdzią~ym . rlko u Sb o nydm. nr:tprezą ę\ wygłosili' kierownik wydz socjalne
•
b'
.
,
s]{ładaJą organizatorom najgorę- szy ZlOstanie
na k orzy Ś c o ozu polkoJu wywołUją
tsze podzIękowanie i pr;z.yrzek a- dla szacrustów. A trzeba dodać. że
e wIe a za awa ZleClęca z mnł'
. stwem :imprez i niespodZianek lZor. go PKS- Maszerkowska, preewodniepokój wśród iimperialistów, któ
ją. że nIe tYlko w dalsz.ym cią·
wśród
uczni
jest
wielu
doskonałych.
k"
k
ni~"cy
Okręgu
Łódzkiego
Zw. Zaw_.
rzy tworzą bloki i sojusze celem regtt ~ zapałem l pajwiększą pil· ~
hlS' t6
l tó
. d
ł h
; ganIlZOWana na 211ł' onczeme 1'0 u
""""
..
'
noścJą przykłada e się będą do ",mc.
·
w, . { r!fy 1 oros yc m,- &2llmlnego
I
Transportowców - J. Błaszczynsk1,
l
a lzaCJ:l swych agresywnych planauki, ale dołożą w szelkich sta
Tak ofu wygląda program akcji oraaJ sekretarz Związku - W. Man6w.
rań, aby pociągnąć za sobą tych, strzow by S'lę n l'e ulękli.
Spiewacy pokażą co umieją pog- masowej dla dzieci" Akcja ta ;apo- ci'ejak.
Wszyscy mówcy podnosili
Uchwały Biura Informacyjnego i
kt6r zy c;lotąd w pracy swej bylJ
.
opieszali".
III Plenum KC PZPR . wzywaJące
w imieniu uczestnik6w uro. czas konkursu chórów szkolnych. tyka jednak na pewną trudność mia znaczenie zwycięstwa pracowników
Dekl!lmatorzy wezmą udziaq w ko~- nowicie _ nie m~ w Łodzi ~dpo- łó~~tiej. stacji PKS i .:"Yl'aża~. n~
do zaostrzenia czujności rewolucyj-\
czystOŚCi
nej zmuszają Związek Zawodowy/
(-) Nowakowska Zofia. ucz. kl. ID kurSie żywego ~łowa. W~zysC!. pl_ wiedniego· lokalu, w kt6rym można dZleJ~, ze;pers.onel st~CJl SZCZYCl~ Sl ę
Prac. Przem. OdZiieżowego do prze t
(-) Sztarbala Krysia. ucz.. kl. f1h szący będą mogli wykazac sw oJ ta-i by skoncentrować wszystlde impre- będZie mogł dalszynu s~l{cesam1. (p)
l
•
analizowania dotychczas prowadz0A więc pierwsza Impreza TPD, lent w konkursie gazc~ek szkollnych. zy, z tego względu TPD musi k o - .
nej akcji w obronie pokoju. Uchwa urządzona w ramach .,akcji masoKonkursem zorgarozowanym na rzystać IZ wypożyczonej
na pa~
sal kinowych, budynków
Ł
ły te kładą obowiązek na działaczy wej dla dzieci", jaką było powita_ największą skalę będą 'eliminacje godzin
o Zl
związkowych i społecznych prowa· nie Nowego Roku, udała się znako- sportowe. Eliminacje te będą się od- szkolnych itp. Łódź me ma 'X1po- wystawy
Wczoraj w pawilonie wystawowym
dzenia sY9tematymnej i ciągłej ro- micie. Dała wiele radości mlodzie- bywały dwa razy do roku - 1 ma- wiednio wielkiej centralnej świetliboty propagandowej i uświadamia- ży szkolnej i stała się bodźcem dn ja i w rocznicę Rewolucji Paździer- cy dziecięcej. A KatowIce np. zdo- Ośrodka Propagandy Sztuld w parnikowej. Wezmą w nich udzi'ał na.l- były się już na budowę, kosztem pól ku im. H. Sienkiewicza. przy udzia_
jącej wśród naj szerszych mas człon jeszcze pilniejszej nauld.
le licznie zgromadzl)nej publicznoków związku w obronie pokoju.
Była to, jak powiedziałam, pierw- lepsi sportowcy wszystkich szkól miliarda zł, olbrzymiego pałacu W walce tej czerpie natchnienie Sza impreza. TPD przygo1.YJwuje bo- łódzkich. Na stadi'Onie w Helenowie, "Domu Kultury Dziecka". Kiedy na- ści zostały otwarte dwie objazdowe
z twierdzy światowego obozu p~ko wiem dla przodowników nauki cały w . obe<;n?ści wielotys'i.ęcz~ych t~U-j Sze mia~o da ?zieclom prawdziwy w.istawy muzealne _ "Kopern1k" i
ju i socjalizmu - Związku Radziec szereg imprez w mniejszej i wię mow bblCów, rozegraJą Sl~ walki n pałac, me z bajki, lecz z prawdz!_ .. Warszawa w m alarstwie XIX VI."
wego zdarzenia?
(ibk)
kiego i Jego{) Wodza - Stalina'
kszej skali. Na ten cel Oddział Łódz t-.ftl.lły mistrzowskie.
Otwierając
wystawę,
wlcepre.o,v.
Zadania Związku w
dziedzinie ki preliminował w roku bieżącym
111 L
ł
~9
dent miasta Edward Buga jski stwier
czujności rewolucyjnej polegają na 51) miJJionów zł.
':JLAdził. że upaństwowione zbiory mu.
WYChowywaniu polityczno,go~odar
e
zeałl1e, które stały się własnością
czym. Szkolenie muSi się stać najPORANKI FILl\IOWE
dola
pOZgtVUJRV
mas ludowych, za pi)mocą wystaw
ważniejszym bojowym zadaniem każ
W niedzielę w k!tnie ..Polonia" zoobjazdowych docierają obecnie do
de go aktywisty zwi~kow~go.
stał zorganizowany pierwszy poo·a.
Według danych Oll:ręgowej Rad~ ~y zaprel1m:tnowane na akc.ję SD najdalszych zakątków k,r aju i zbliklasową 1 dę
wroga kIasmvego we
wszelkich jego posiaciach i wszelkich vbjawach jegO działalności oto wnioski jakie powinniśmy wYciągnąć z naszej codzdenncj pracy
Z'\\-ią.zkowej w powiązaniu z Oigólną
sytuacją w międzynarodowym ruchu
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Szymańskiej, prosimy wymienionych ni.
że.! ofi aroda w ców o deleg<>wanle ''j go_
d:zl.nach urzędowych (od 10 do 15) <lO se-

kretariatu naszej r edakcji (Plotrkow_
-,
ska 96, m p.) swego
upowa'Ż,,,,onego
prz&lstaw i ciela . Chodzi o odbiór ~lożo_
nyeh d~a tro jaczlrów kwot ;pieni~nych,
względrue zadysponowa,r ue lch przeznaczenia.
A'p el nasz dotyczy jedynie następuJących of1arod a~ów:

.p.Prraacooowwnrukc~~ ;!.o_t:pz~~lniUb~PO,i.
~.

Spol.

nek fiJmowy dla dzdeci. Poranek ten
róż~i slę. jednak 'Jd normalnyeh se·
ansow kmowych. Poprzedzi go prelekcja a zakończy ogólna dyskusja,
w której każdy z młodych widzów
bedzie mógl wypowiedzieć swoje
. .
• .
'"
zdame O wyswnetlanym fUml€: I Je.
dn'
j
szcze Je a :mnowac a: m ł o dz'
lez, 0czekując na rozpoc,zęcie filmu , będZie mogła spędzić czas na partyjce
. ' .
.
sza.chów, wa rcabow lub przy mneJ
grze. względn i e obejru:eć intere~ującą wystawę. Poranki takie będa
organizowane co niedzielę.
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O roqono lZotorstwle pracy
nad matiką i dziecklem, kolonii, hiPolskie Radio ogłosiło ciekawy kon_ gieny i ochrony
pracy wczasów
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tod pracy i urz ądzeń technicznYCh. K o n '
kurs zainteresuje w szystkich racjonalL oraz zapomóg bezzwrotnych.
W t
k d
za t or 6w. mod ernizator ów 1 przoclown1S osun U O lat ubiegłych .o zna
k6w pracy . d ając l!m okaz ję do podz.lele cza to znaczną
poprawę
której
nia si l'; z radiosłucha czami swoimi uwa. '
gam j na temat ,p l'acy ~ osiągnięć. Nikt przyczyną jest w duzej mierze szko
nLe jest skr~powany brakic!Yl wyr.obie_ lenie :1 podniesienie kwalifikacJi per

"tancówki . R?w- raokie. Naleiy t ylko unikać trud'tlO zoo,
meż i Mkoły TPD będą orgamzo- zu m 1alych dla og,61u specyficznYCh wy_
U~ennlce kl. Ul (dziewiaTSJrlej) żeruik. wały za.ba.wy :r: tym jednak. te za- raż eń tecimicznych.
Państw. Szk. PrzetIl._Handl.
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łOO . ż
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UczellIil ce Liceum Pedag. dla wycho- prasza
ę ą na
e .m
7:le ~ n- Opisy należY nadsyłać do Ze.;połu Au_
WIiWCzyń przedsx~olL
nych szkół. Podobnie w WYCICCZ- dycH Naukowych POl~~leg{)W \Bdl~ ~
:li
kach organizowanych przez TDP War szawIe, Al. stalina.
o UT
Kwoty
~ Uot.one pn.ez nlewym1e_ wezmą ud:doał uczniowl<e z e szkół ~e Irz:.e'r&~~~ :'hr~roÓd -;;~5,~
_onych w splsil.e powytszym ofiarodaw obcych. Trzeba dodać, iri wszystkie r6tnien1a w postaci cennych nagród
=eJ0~łyz:~~~one mat ce troja~6w te :imprezy będą całltowlcle bezplat- książkowych.
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Kolo L i gi Kobiet przy Biurze Eksport.
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W ciągu dnia wczorajszego wystĄ
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ucha. - Tu się przygotowuje straszne przestępstwo_
Ktoś chce was wykorzystać jako ślepe narzędzie ...
Na górnym pokładzie ukazał się Liwerowski, obejrzał się, tupnął, nogą:

- No, gdzie pani jest! Psia krewI
- Jestem tu - odezwała się płacz1lwym głosem
Szura, która stała przyciśnięta do zewnętrznej ściany
nadbudówki. - Trzęsę Się, drżę, Boże ...
- Teczka?
- Ciszej, mój Boże. Proszę ...
Przeklad Mariana L. BleJicldego
Liwerowski wyrwał jej teczkę z rąk:
...................._, ".-.~~w=
"OM
- Nie otwierałaś?
Łamiąc paznofcie, otworzył zamek, wpakował rę
A Z drugiej strony krzyczał Chrienow:
- Nasze mięso jedzą, naszą wódkę piją... Rosję kę do środka. Pomacał. Wyciągnął arkusz papieru.
przepijają.·.
- Co to jest? - Skoczył do lampy elektrycznej,
- Bij Rosjan w bufecie - zapiał falsetem , chło
wokół której krążyły ćmy. Czysty arkusz papiepiec o wywiniętych wargach.
- Prowokacja - wydzierał się robotnik. - To- ru? - Odwrócił go. -Aha ... Tego się spodziewałem ... Podpisane - Gusiew.
warzysze to zmowa ...
W pośpiechu zaczął czytać: - Teczka ta leżała
Ogromne łapsko byłego diaka schwyciło go za
w mojej kajucie przy otwartym oknie i przywiązana
gardło:
__ Ty z kim jesteś - z tamtymi, czy z nami? była nitką do łóżka. Końce nitki zapieczętowałem
w obecności dwóch świadków. W ten sposób! panie
;No? - Mów.
wicekonsulu, kradzież tej teczki, to' pierwszy poważ
- Bij go po pysku! - ryknął zarośnięty ...
ny dowód przeciwko panu. Teczka, jak pan widzi,
Tłum napierał. .
W tej chwili, rozpychając zebrany~h, znalazł się jest pusta. Szach królowi. Gusiew".
Liwerowski, po przeczytaniu tego. zwrócił Szurze
obok robotnika kołchoźnik (w siatkowej koszulce) teczkę: '
'
muskuły groźnie napięte, na twarzy stanowczość!
- Pani jest głupia: nie wolno było rwać nitki,
- A, no - powiedział - komu życie się znudziło?
Wśród pijanych, zapanowało zamieszaJ;lie, krzyka- proszę położyĆ teczkę na miejsce.
Szura zrozumi ała tylko jedno: skrzyczano ją. Wycze odstąpili. Robotnik wskoczył na skrzynkę.
- TJwarzysze, rozdają wam wódk~, szepc!l do trzeszczyła oczy, obraziła si,ę:

NA STATKU

odegrały

Po otwarciu, krótką prelekcję, cha

r.alttery,zującą obie wystawy wygło_

12.

- Przepraszam, między nami do niczego jeszcze
nie doszło, a pan już krzyczy
- Teczkę na miejsce, a sama - do kajuty.~
I milczeć jak rybal
Rzucił się do okna missis Rebus. Szum szarpnęła
go za rękaw.
- A w sprawie zagranicy.•. Jakże będzie, proszę
n.

posłuchać?

- Bo
Biegiem.

uduszę

1

wyrzucę

za

burtę...

Ratuj

się .• ~

Uczynił gest tak wymowny, że Szura, machnąwszy
w milczeniu ręką, pobiegła.
.
Liwerowski zapukał do okna missis Rebus:
- Hallo ... Co z Murzynem? ,
Żaluzje od razu rozwarły się. W kajucie było jasno. Murzyn siedział niezgrabnie na krześle. Głowę'
miał odchyloną, na twarzy tampon z waty.
- Zlikwidowany? ~ szepnął Liwerowski.
Ester wychyliła się przez okno, łapczywie wdy~
chająe nocny wiatr. Rękoma pomasowała skronie,
otarła oczy, doprowadzając twarz do porządku.
- Co? Nie żyje?
- Nie - odparła lekko zachrypnięta głosem. --Chloroform ...
- Napróżno ... Oryginał rękopisu Murzyn oddał
profesorowi, a kopię ma Gusiew.
- Czy prędko pan z nimi skończy?
- Czekam, za kilka minut będziemy przepływali
koło mielizny.. : Trzeba, by Chrienow i Bachwałow
mogli się uratować wpław... A więc nie chce pani zabrać Murzyna żywego?
.

I
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.....W ten sposób powsta.ną prze- dążący do socjalizmu, mający na ce-, niężne nauczycielom i opiekunom~wała zDlzkę n& ~bonamenc1e telefosłanki rozwoju kultury socjalistycz- lu szczęście swych obywateli, mógł społecznym, którzy wyróżnili się w~ niczny~ dla IU~Zl pracy. Abonament
nej w Polsce. Podstawowymi warun postawić sobie jako jedno z naczel- pracy oświatowej. Wręczono 3 na- ~ ltosztuJe o~e~l1l~. 500 zł tzn. o 1M
kami stworzenia takiej kultury są: nych zadań likwidację analfabetyz-! grody zespołowe po 10 tys. zł na~złotych ~leJ mz w roku ub.
całkowita likwidacja analfabetyzmu mu.
budowę pibliotek szkole podst. nre A~onencl są o. tym poinfonnow kraju, dalsza rozbudowa szkolnicPo przemówieniach wręczono na- 58, nr 108 i III Państw. Szkole Wie-łw~,m, ~le pracowmcy .po~ztowi spoWMNE TELEFONY I
twa wszystkich szczebli. .."
d k"k
160
. il . .
czorowej dla Dorosłych oraz premie ~ rządzaJą,cy
rachunln Jeszcze me.
Komenda MiejsHa Id. O .
gro y SląZ owe
naJp meJszym . . .
. l
.
. k ~ Dowodzi tego kwota 600 zł(jtycb
268-60
PogotOwie Ratunkowe PCK 104..44, 13ł-15
Oto charakterystyczny fragment s~chaczo~ k~s?w początkowej na- plemęzne 27 nauczycIe om l ople m- ~ wstawiana na rachunkach.
U7-11 dekla:acji .i.deowej ~ols~iej Zjedno- ub czytama 1 pisama.
nom.
. " Ale t1> ni~ wszystko.
BtrU .?oU.rna
8
Wejsld Ośrodek Informaej1
Wręczając książki prezes AndrzeW pełnych wzruszema słowach~ Zarządzemem z ub. roku zniesio159-16 czoneJ Partu RobotnIczeJ, zacytowany na wczorajszej uroczystości wrę- jak powiedział:
'
dziękowali przedstawiciele słuchaczy~ no bezpośrednie wpłaty do urzędu
czenia nagród i odznaczeń dla najkursów Rządowi Polskiemu za 0- ~ telefGnicznego. Rachunki płaCi się
Dgżurq
pilniejszych słuchaczy i nauczycieli
"Książka ta ma wam przypominać, twarcie
świata, dawniej zabitego~za pośrednictwem P.K.O. i dopiero
Dzisiejszej nocy dyrurują. apteki:
oraz opieIn:nów s:połeczny<;h !rnr?ów że nie możecie nigdy ustawać w n.au deskami.
. ~po tygodniu albo. dwó~h dostaje się
Chlłdzyflska (PIOtrkowska 16/iil, Glu- początkoweJ nauki ezytama l plsa- ce, że musicie się wciąż. dalej i daCzęść oficJ'alną zakończyło odegra- ~ kopertę z rozWlązamem zagadld~
ehOWllkl
(Narutowicz.a
6)
KowaJskJ m'a
przez pełnomocnl'ka d wal le ' ks tałc"
z'e mUSI' CI' e zapałem
:.olza o p'aeI'łem?
(Rz.go~sk'ł
147).
MalczeWskl
(W!ęc.
. o • J
z
10,
nie .Międzynarodówki. W części art y- ~
c
~.
.
.
kowslctego. 21) .. San1cka (Karolęwska (8). ki z az:alfabetyzmem na Ł6dz -- swym zarażać innych, abyśmy jak stycznej występował zespół pracow- ~ Dawme~szy syst~m ~ył O WleJe
Stoklowskt (L1manowskiego SQl. Barto, AndrzcJaka.
najszybciej mogIi złożyć meldunek, n'ków kultury grała orkiestra MZK ~wygodnieJszy. PłaeIło SIę rachunek,
ek (NaJllÓtrkOWSklego m.
_ Dobrze się stało _ powiedział że w Łodzi nie ma już. analfabetów". l ,
. ~ dostawało się .~ol?ertę i można było
w swym przemówieniu przybyły na
Następnie wręczono nagrody pie(w) izara.z .sprawd2'Jic ile 'YYsłało się de.
TEATR PA."RSTW. Im. ST. IARACZA: uroczystość delegat pełnomocnika
~pt';sz, de .przeprowadziło się rozmów
nieczynny.
Rządu, poseł Saeiłowski _ że wła~ ml~yntlastoWYC~ i~d. W razie o.
TEATR l'OWSZECHNY - n.ieooynny.
śnie Łódź, miasto o chlubnej ta:adył
~ myłki (zdarza..lo SIę. ze we własDYnl
TEATR .. ~~A'· Traulrutta l. tel. n:s.10\ I cji rewolucyjnej, pierwsza w Polsce
. ~rachunku spotykało się r~~ I
o g<?d~1lJle 19.30 - .. ~ma.ns a WO',rorganizowała tego rodzaju uroczy~dc'pesze ab?nenta z innej dzielnicJ'
de_lu a T. Wesołowskim.
t "
"d'
h
~m asta) mozna było li miejsca rekla.
TEATR KOMEII[J MUZYCZNEJ ..LUT. S osc, uro~zrstosc n~gro ~ema swyc
Miej~ki
Ośrodek Informa~j~y napotyka n~ pew~e tr:udn))~cl, zwią-~m~wać.
NIA" - niecz,ynmy.
przodownlkow naukI, ktorzy dobrze zorgamzowany został w kwletniu 1lkl1le ze Zlmaną sledzib r6znych in-~
•
•
I>AlQ"ST~Vą\" 1'EATR NOWY (u!. o~ zrozumieli inte~cje i dążenia Rz,!d~ 1949 r. Celem tej instytucji, powo- styt'Ucji lub trybu ich urzędowania •.~ Obec~le płaci mę z góry L.
szYJ::kieł~ 34) li °hgOd~. 19.16 .. Bry' Polski LudoweJ, dobrze z;rozumleh , łanej tak dla wygody mieszkańców Instytucje nie zawiadamiają ośrod-~ Po plerwsze: 100 złotych więcej
r A..lś'T\V&~VE el'~EA~R.;na 2YnOWSKIE, swój interes.
' naszego miasta, jak i przyjezdnych ka o dokonanych zmianach i stąd~ niż przewi.duje taryfa.
ZESPóŁ WROCLA WSKI, ul. .Jal'llcza
Nie nlogło być mowy w Polsce gOŚCi jest pewnego rodzaju przewod- informacje są często błędne.
'- Po drUgie: płaoi si~ za włuli co
Nr 2,,- o godz. 19.30 .. Kloska Ha. przedwrześniowej o podobnej uroczy nictwo po ŁodzJi.: wskazywanie aPonieważ śledzenie działalności ka~ do których nie wlad1)mo, czy naDA~~iALEK "PINOKIO" ~y. stości. Proletariat miejslrf i wiejski dresów różnych inStytucji, objaśma- żd.ej instytucji jest niemożliwe, obo-~ pewno wykorzystano.
.
celowo trzymany był w ciemnocie. nie procedury załatwiania r6żnych Wlązek in!orm~w~a Ośrodka o
Po trzecie: płaol się ZIP, PGIf:re4.
" I
Tak było bezpieczniej i lepiej. Ciem spraw, itp.
wnych prze.sumęc:ac? ~d~ właśt?-ie~ mctwo P.K.O. kilkadziesiąt dołnb
ADRIA _ (dla. młods.) -,Zł
kl.. nego robotnika łatwiej było wykoO pożyteczności tej placówki ~ad na instytUCJę. W Jllll.emu kierownlc.~ opłaty przesyłkowej.
czyk" godz. 16. 18. 20. ,oą
rzystywać do ostatnich granic, budo- czą najlepiej cytry obrazujące jej twa ,?śr?dka apeluJ.emy ? zadość-~ Po czwarte: tra "I się wiele csaaa
BAŁTYK - "Sumienie" - gods. 17, 19. :vać jeg? pot~ i trude~ pałace działalność. W roku u~. udzielono UCZWYTIlenIwie tym powm~?śc:om·ch k ~ przy okienkach . l.sowych, kt6re
BA~ ~:.. ~i:~~14·iycle" _ &'O<1zl!na l fabrykI, mnozyć swe kapItały.
og~em 52.628 informaCJi, w tym ~a e ~eczx zn ez:on y ty °lprzyjmuJą, wszelkie' 1 rodzaju wp1:a.
m .
18. 20; dozw. od lat 14..
Dziś w fab..-vkach gospodarzami sa 40.287 bezpośrednich, 12.322 telefo- dn1
go
gOć-~ ty, a ro<lzaje
s się na dzieemy:alnze o kPrZYiksz epod
GDYNIA - .. I'rogram AktuałnoAcl Kraj.
.~
" nicznych i 19 r.isemnych Przeci....... <e
a, w specJ
ym ąc u,
awa:ol' tki.·
i Zagr. Nr 4 - god!Z!lma 11, 12. 13. robotnicy, w pałacach bawią l!ię.
"-.
'..
".':' będziemy mały biuletyn Ośrl)dka.
mą
,
t6. 17. 18 19. 20. 21.
i ucz robof;n;i~ dzieci. Tylko kraj udzielanI) 146 informacJl dziennte.
(~) ~ Taki już widać porządek rzeczy.
BEL - (dla mlod.,.) - "Trzeel Szturm"
ą
Najwięwą frekwencją cieszyl się
'- że jałt się dziś pochwali to jutro
dz
..:... ~~DZ;!Cl ~Pt. Granta." _ «ods.
Ośrodek w sezonie letnim., ze wzglę
~ trzeba zga.nić. Nie nasza wina.
18, 3): dozw. Od lat 14.
du na duże nasilenie ruchu turysty~Poczty wina. Jak jedno popraWi ło
:POLONIA Roha.cz
Dube"
cznego. związanego I!l urlopaml W WIĘ
YGRAIIE~drugie zepsuje. Mamy jednak nie.
godz. 17. 19. 21: doow. od lat 14.
DZJ"
tym czasie udzielono najwi"cej 1n~złomDo, nadzieję, źe te drobne Ił doPRZEDWIOSNIE - .. Minka" - goc!z.
..
'<
~
'"
18. 20; dm:w. Od lat 14.
_ W lokBlu własnym. Kopernika 65. O fonnacji kolejowych.
~kncz1iwe usterki zostaną nowym &
:ROBOTNIK - "MęŻCzYźni w .lej ł7el." god~. 17 zebl'lmllfu ZAMP Koło Nr 1 wym.
poza funkcją informatora, OŚl"')..
58
O
/T., R
rozsądnym zarządzeniem zIikwidogodz. 18, 3); dozw. od lat 16.
prawe..
dek
ełnii
l
nktu b'
~wane Prawda?
BO?IA - "A!.eksa.nder 1IIatrosow" godz.
_ W salJi 2lak1adu ~i "UL. Sietn.
sp
a ro ę pu
z IOrczegO
~.
•
l
REJi~łg; ~rzw,.Pi~Ś'}. If!J'g dla młodz. n1~
k:iJewńJcm
29. I p .• o godz. 19 wolne zebra rzeczy zgubionych.
~I·""""""''''''''''''''''''''''''''_''''''''''''''''''''
!.~~..!..''
Oddrz..iału Po!lsk. T.wa. Googratic:-zmego.
ni"-'115"
godz. 16. seamse n<mna.l.ne godz 18. 20.
_ W lokeilu własnym. o godz. 16,30 od
Roztargnienie i
euwaga łOULLan
8TYl~?~~ d~:S~~te~t P1~apka" godz. Pn1JW8 kiierowruków kursów partyjnyc'h nabrała w Ośrodku wagi problemu.
Główna wygrana dnia 1.000.000 l.:. ~1
śWIT _ ••15.le..... kapitan" _ --"-. 18. dzie4nley śródm.,Lewa PZPR.
Przyjęto na przechowanie oraz wpl. padła na Nr 74844 w Poznaniu.
~
- W20śwruetliJcy.
48. o dla
go. sano d I) k'
'
h
20: dozw. od.."lat 14.
dziJn.ie
zebrrun-ie Piotrkowska
ZAMP i odC'LYt
Sląg 11Zeczy znal
eZlOnyc
Wygrane po 200.000 zł. padły na
T:&CZA - 'lAleksander Puszkin" - go. prelegentów. wfueprzewodn. i ilnstrukto. 372 przedmioty. Wydano zaledwie 78. Nr 4570 25473 107426.
M!i:mo, że wiele miesięcy dzieli nas
~"1~ 16.30; 18.30; 20,30; dm;w. od ~~.; .. NiemJiecka Republika Reszta pozostaje nadal na składzie.
Wygrane po 100.000 zł. padły na
od lata, Tow. KolonU i Półkolonii
TATRY:"'" .. Deleget floty" - 8'>d~
_ W l<lilrnJu wmsn........ Wi .... '~' 4---$, o Pr~ważają w niej teczki, torebki, N 225' 12760 78877 90108 98899 opracowuje już sprawę wczasów let.
16. 18. 20; dozw. od lat 14.
god!ll. 18 semJJna.tiłl.ni'-dna ;'iki'adowców parasole i rękawilczki. Znajdują się
r
~
nich dla dzieci. Projektuje się prze.
WISŁA - .,Szt'a'oka dr()ga" - godz. 17. dzielnicy G6rro.a.Lewa PZPR.
tam także pojedyńcze buciki od no. 106128.
WI.~ih~i.iJ~~ ~J;~t it~haez s Dube" - W lokalu. Koperrnika 55. o godz. 20 wych par.
Wygrane po 40.000 zł. padły na Nr rzucenie większości ośrodków ko.
godz. 16.30, 18.30. 20.30; dozw. od zebrenl!iie ZAMp Kolo Nr 4 >wydz. pm'Wll.
W rozwoju swojej dziaQa1noścJ. i 9165 10412 23904 38629 38947 49439 l,,>nijnych w miejscoWQści górsk.ie i
podg6rskie (D. Śląsk, Zakopane) o...
lat 14.
R ~_
sprawnym funkcjonowaniu .Ośrodek 669C1 7495494959 106598.
WOLNOSć - ..Dni l noce" - god!IJ. 16.
IJIW6.0
Wygrane po 16.000 zł. padły na raz na Pojezierze.
18, 20; doz.w. od lat 7.
ZACHĘTA ..Czarod7.iej sad6w"
PONIEDZIAŁEK, 23 STYCZNIA
Nr 176 979 6719 10201 12218 19120
Dążeniem Towarzystwa jest za.
godz. 18. 20; do"w. od lat 14.
11.57 SygnaJI CZ8Sll; 12,Q4 D7J1etlIllk; 13,25
PamiętaJ, te OGŁOSZENIE w
19838211803404335061 3912143481 pewnienie jak najtroskliwszej opie45754 47533 51002 52725 55760 57447 ki i stwor.zenie najlepszych warun.
DZmCIOJlł DO LAT I
WSTl!lP DO Program dnia; 13,30 Muzyka; 14.00 Aud.
U~~M~J:ro~~rr1lf::fPA:J~i;:
584816228665835 729827623079658 k6w dZ\ieciom przebywającym na
KINA WZBRONIONY.
latel. d1a Ś'wietlilc dz.iec.; 15,50 Muz. 16.00
daje rękojmie pozyskania
8298784912 86384 95101 95493 96361 koloniach. Przy opracowywaniu te.
DriennIiJk; 16.20 Akt. łódrzlki.e; 16.25 ..!list
DOBREGO
OTW'''''''NT'''' J
96987 101949 104433.
go rz;agadnienia Tow. będzie korzy.
ProS'Z1ci do Lenina" - opow. P Zemoj.
~
~
skiego; 16.40 M~ d!la ~Iiecl; 16.50
Wygrane po 8.000 zł. padły na stać z doświadczenia ubiegłych lat,
.•
PierwSi
absolwenci
kursu
dla
8ollB4fabe.
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
..;
Nr
406
1202
1500
2204
2743
2748
co. pomoże do uniknięcia dawnych
Rejestracja rezerw osobowych na. te.
renie Łodzi QlOOtała zaJkQńczona z dniem tów otNlymujl1 na:grody" - rep.; 17.00
3867 6393 7092 7378 7579 8322 8322 błędów.
(w)
Koncert popoł.; 17.45 .. C7iy ehoesrz być
JG"
8355 8
!lO b. m.
Ifi
389 10978 13342 14422 14646
Obecnie. pr-z:ez dwa dni, t. j. 23 ~ 24 włók:rJliarzem" - rep. dla świetl. młO<liz.;
bm. zostrunie przeprowadzona dodatkowa 18.00 .. Z kraju i ze świata"; 18.15 Km1c.
~
16176 16253 18240 19901 25167 25449
rejestracja. która obowiązuje tych WS'Zyst KaP. Lud.; 18.40 .. WszechniOll. RaiLiowa"
Dla uczczenia 5 rocznicy wYZWOlenia 28846 2'9608 30374 31663 32982 35788
kich. którzy nie mogli stawić się do tej .. Przyroda nie«;ywiona"; 19.00 Aud. dla WarszawY dzieci klasy Ub szkoły 25803 42176 42181 44545 45493 46351
Na jednej z ostatnich sesji Sądu Sta.
pory. Wsz:yscy opóźnieni. bez względu ~s1k: 19.15 PukCC'ini, .. Tohoooa ". - kopeOpra w podstawowej Nr 1M w Łodzi. przekazują 47476 47800 49397 53648 54198 54604 rośclńskiego przy Starostwie Grodzkim
óru l m.
116 Wliek i kolejnoŚĆ aJfabetycZlIlĄ stawić " a t. w wY'. SOl..
ery
55671 55
SrÓdmiejsko-I.6dzklrn ukarane zostały z.się majl1 w następują.cych punktach:
La Scala; 20.00 Dz;ilermik; 20.40 "Tooca.·' na ręce Pana Kierownika sumę 4/)5 zł.
683 58371 59673 61104 61536 opilstwo następujące osoby: Nowak Jan,
z terenu RKU Lódź.!li[iasto I (Kom. c. d.: 21.45 ..Sztandar" - opow. G. Karo, na odbudowę stolicy.
62545 62937 63522 64674 65907 66098 Lutomlerska l2'1 - 10.000 zł. grzywny.
M. O. 6, 7. 8. 9. 10. 151l przy ul. Ciesiel, sł8l\vowa: 22.00 .. Siedem dni sportu" Uczniowie i uczennice kl. m . 67024 67287 69373 70054 70104 70701 Nowa~ Olga bez stałego mIejsca zaml ...
s<kiej 7/9 I przy ul. W ólczańskiej 251.
~,ud. w opr red. L. &.rumlewskiego; 22.13
szkama
5 dnI aresztu Wojcl ch
Id
Ol terenu RKU Lódź.M.iasto II (Kom. Omów. progr lok. na jutro; 22.15 Muz.
Gabała Wiesia,
7106171952 78487 80060 81602 82492 Eugeniu~ Nowotki 150 :... 3 tY:od~i~S.. _
M. O. 1. 2. 3. 4. 6. 11. 12. 13. 14) przy 22.20 PleBni mes. w wYk. Chóru i Orko
Hak Grzesio,
86119 93289 94687 97037 98362/ resztu. Spychała Bonifacy, Kątna 17 _
ul. św1ętokrzyslctej 15. Lokatomkioej lO, P. R.; Transm. do Ozech05łowacjl iWę·
Krygier Marek
1Q0157 100797 101301 102127 103979 2 tygodnie aresztu. Bekier Henryk. Ster.
Armli Ludowej 28. P.lotrkowslctej 104.e. giel'; 23.00 Oste.t. wiad.; 23.10 Progr. na.
104645 106'67 109152 109546
llnga 9 - 2 tygodn1e aresztu. Kijew.qkl
(U p.) ~ ul. Piotrkowslctej 10408. (m p .). jutro; 23.15 Muzyka..
Łódt. dn1a 21 stycznia 1950 r.
..
•
Józef. Legionów 40 _ 2 tygOdnie areEztu.
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MECHANICZNE Im. J. Strzelczyka
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Kary za op."lslwo

P,P, W. "FILM' POLSKI" W).tw6l'n1a Fl!m6w Fabulamych
ZA.A.NGAtUJE Jlatyehmlalł:
INf;. - Mechanika, ehemlk6w. elektryk6w
TECHNIKóW
TOKARZY
FREZERóW
SLUSARZY narz~ddowc6w
'MECHANIKóW precyzyjnych
KmROWl'o.'l:KA Dzillłu Pracy ł Pł.u:y
KSU;OOWYCH
SEKRETARK:&'stenotypilstko
l\IASZYNISTKI rutynowane.
ZgłoS0enia osobiste przyjmuje Dz.I~ Kadr W. 1".1". ul. Sieon.
jjew!<'.za 33. W godz. od S-14.
(k 900)

w ŁodZi

POSZUKUJĄ:

Kierownika Wydziału Planowania
Kierownika Ref. Zaopatrzenia do Wydz. Inwest.
Księgowych

Wydziału

____
góry i no poiezierze
po'odq IOtem d'
ZleCI.

.DZIENNIKU t D KIM"

Rejestracja wojskowa

Referenta do
Techników
Tokarzy.

II !

4.. dzierl cislJllienla l..eJ klny

rITs;

ZAKŁADY

E

Transportu

Reflektujemy tylko na siły wykwalifikowane.
wraz z życiorysem przyjmuje Wydz. Personalny, ul. P'..otrkowska Nr 219.
(K. 908)
Zgłoszenia

POSZUKUJE

Z-ty Gl

inspektora z Wysoldmi kwalifikacjamł, na dobrych warunkach.
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(k 687)

oraz inne wyklmnJe nybko
FOTO NAWROT ..

I

ZGUBIONO dowód rchabilltaey,C.
ny Nr XII Ds 1004/48 na nnw!.
sko MarJanna Fiege zam. w Z!l"le_
rZUt Łęczycka 8.
(Ci&! g)

I

ZGUBIONO leg. ~kolną TPD Łódź Magrowicz Maria, Plotrll;o\ll'.
KURSY kroju szycia modelowa_ ska 165.
(6178)
n1a damskiego. dzIec1ęcego przy
Instytucie Przemysłowo.RzemJe_ ZGUBIONO Związkowa If)git~·ma._
śln!czym. ~plsy: gen. Swlerczew_ cję członkOwskI! Bagiński Stanl_
. sklego 17 CRadwańska).
sław. Di;więkowa 6.

Dr ROZYCKI, specjalista chorób
kObiecych, akuszerl1. Przyjmuje
KUPNO i SPRZEDA2
ner_ godz.. 3-6. Piotrkowska 33 (k116)
Dr PIESKOW WIKTOR
wowe. wewnętrzne, 3-ó Pr60hnl
LEKARZE
STREPTOMYCYNĘ Merck~ sprze_
ck1l2)
ka Nr 6.
dam. Próchnika 19. m. 2 .
Dr med. SIE"NKO - skórno,we,
Dr KUDREWICZ - 6pecjallsta: Dr HEYKO • PORĘBSKI skórne neryczne 16-18. Kilińsltiego Nr la ł'UPIĘ futro. czarne obszerne do
weneryczne. skórne 8-10. ~7, weneryczne. 17-19. Brzeźna 6. • Tel~fon 205.55.
(k898) przeróbki. Tel. 222_81.
PJotrkowska 106.
Ot 821 l.'elefon 158.19.
._ ...
.
ckl16)
ZAOFIAROWANIE PRACY KUPIĘ małego kotka. Al. Ko_
Dr PIWECKI wewnętrzne (płuca. Dr WOŁKOWYSKI specjalista
ściuszkl 52-6. Wasllewska.
llerc~, Piotrkowska 85. ~.
skórne, weneryczne przeprowa POTRZEBNY księgowy ze znajo
._------dzlł się Wschodnia 57-3.
KUPIĘ
krosna ręczne szerokie.
mością
arkuszy
rozllczen1owych.
Dr SWIDERSKA_ŁONICKA, ChD.
Tel.
161-42.
Sp6tdz.leln!a Pracy
roby skórne, kosmetyka lekarska, Dr TEMPSKI speCjalista wene Zgłoszenia:
..
Metalowiec"
w
Łodzi.
Jakuba
8.
wszelkie zabiegi kosmetyczne - ryczne. skórne włosów. mocw
KOZUSZKJ ZAKOPIAŃ"SIUE poPiotrkowska 224, tel. 141.72.
lccamy. Przyjmujemy reperacje
płciowe. Piotrkowska Nr 114.
POTRZEBNA
ekspedientka do I nrz"róbkl. .Jnrar.za 13
Dr BIBERGAL, 9PecjaL1J!ta - Dr CHĘCIRSKI skórno. wenerycz slclepu masarskiego. Franclszkań.
ska 39.
(673g)
ek&ne. wenerycz.ne 4-6 plotrkow ne,
L!tKA~E
6-8. Piotrkowska 157.
alta 134. tel. 269-96.
!kl63)
ZAMillUIĘ pokój z kuchnią. lad_
POTRZEBNA
pomocnica
domowa
ne na podobne. p'ętro. Piotrkow.
LECZNICA SpółdZielnia Lekarzy
KillńskJego 134. m. 2. ska 163-16.
Dr ŁUKmWICZ specjal,lsta skbr Specjallst6w godz. 9-20. porady uczciwa.
(376 s)
II P. (wejście l'lk do łaźnI).
nych, wenerycznych 1~12, 6-7 zastrzyki. analizy. dentystyka
Wólczańska 4.
(k113) gabinet kosmetyczny. Plotrkow
LOKAL pl"Zcmyslowy wyc1zielony.
<·la.
telefon.
Irsnal'zacja.
«araż
ska S. telefon 216.48.
(1<151 ) GOSPOSIA dobre gotowanIe J Ps- odr:t?p;ę. Oferty Limanowskiego
nienka do sprzątania sklepu po_
Dr KOWALSKI specjalista skór_
nr 17.
no_we.nerycznych 3-7. Plotrkow_ Dr GLAZER, specjalIsta - sl<ór_ trzobne. telefon 172.26.
ska 175.
(274 Il) ne, weneryczne. 6--8. Andrze) a 2~
NAUK1\.
.......
SEKItETARICA samcdz!elna po_
rrzebna natychmla<t. SPóldzielnlol ZENSKIE I{URSY kroju. szycIa
Dr Lmo ALEKSANDER choroby Dr JADWIGA ANFOROWICZ
weneryczne, kobiece - Rze7nlczo-Wędllnlarska, KopernJ. 'T1Orlelowan'a IPR przyJmuJII za_
uszu, ~ardł8. nosa
Daszyń~kie sk~rne.
pisy 10--18. zgJers~a 30a.
1-7. Pl·óchn!.ka 8
(klI&! ka 44.
Nr
8-10 4-6. Tel. 101..50.
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SIĘ

KSIĘGOWEGO

ZGUBIONO leg!tymację Ubezple.
czalni Społecznej Donltacy Mie_

Ró2NE

czysław.

ZGUBIONO książeczkę Ubezpie_ ZGUBIONO legitymację
Zw. Za_
czalnl Społecznej Łódź. Kondra_ \vodowego.
Szewczyk Zygmunt,
towicz Marla, Wlęckowskiego 61. Zgodna 2.
ZGUBIONO legjŁy;macJę UbezPle_ ZGUBIONO
książkę lnwalldzką
czami Społecznej Zalaslk Siani. Ubezpiecza'ni
Społecznej. GÓl'fCZ_
staw, zam. Więclrowskicgo 72.
ny Józef.
(598 g)
ZGUBIONO kslążeezkę Ubezple_ ZGUBIONO legItymaCję Zw. Zaw.
czalni Społecznej Łódź. Wołodz_ Osowskl Konstanty. Łódź.
ka Emilia. PabianiCka 214.
ZGUBIONO legity-mację Bratniej
na nazW':EI~o. Leopold
ZGUBIONO
legitymację Zwląz- Pomocy
ków Zawodowych Nr 001815 wraz Dutkiewlcz.
z wktadką - Władysława Klomb.
kowa.
(620 s) FOTOAUTOr..tAT: Narutowicza 8
wykonuje przepisowe zdjęcia do
(k121)
ZAGUBIONO legitymaCJę studen. re1estra cjl wojskowej
cką Pol. ł.ódzkiej Nr
64/14 Łu_
czak Lu<iwik.
.699 g)

..

.

~lłSZYNY

.

BIUROWE

naprawIa IlouseJ'\vuje sollduie
ZGUBIONO
książkę Zw. Zaw,
na nazwisko Huben St~nlsław . SJ'óLDZIELNIA l'OMOCNICZ.'l
Met.a4owców
t Elektryków pod
Łćdź. Jaracza 15.
_.....
klcrow. Inżynlerów.specjalistów
ZGUBIONO
legI! uczn!o~l{ą, 1,6dź, Daszyńskiego 6, tel. U7,53
PSBT. TUl'czynlak Barbara. prÓChj Warnztat:;r: JnraczR 40, tri 25':;-36
nika 22,
_

I
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DZIENNIK ŁODZKI Nr 23 (1645) 5

nświqtyni"

Dzielno obrona

zgterskief

zwyciężyli włókniarzy 4: 2
Trzeba dobrze jeździć na łyżwach, mówił po meczu trener PZ!lL, Wl.

Górnicy

I

aby wYgrywać mecze hOkejowe -

Bok ...
ry

K
OICZ "RSkl
li
(T elefonem od
Ig

ańskie)-

fi
fi

ł

pokomał VI trzecim starciu przez dyskwu
lift"AAjA T--'-~-lo'ego
Bo'--er Wa.rsze.
""""" J .... I1I\.~w~
•
""
vty ok8atł się słabym technlcznne prze.
ciwn:iJ.1<iem. W pierwszej rundzie Kraw.
czyk zasl1.1tył na przewagę r6żn!c~ 2 pkt .•
ale w ostatnie j rundz:!e
na

natknąl s;ę

silny cios Jankowskiego i zna.la'll się do
6 na deskach. ZWYCiężył jedmak ostatecz.
nie na pUillkty K!'aIWczyk.

Były

T-a-k! Ale to

zremisował

ez~&

II:

GdailSk
osiem.

lwań.

sklm i buskl był po
ra:l:kl przeoz KO.
Szymura wa.lC'1:yl
'W wadrle p6lcię:l:klej.
- Po tych odpo.

to

bardzo cenne punkty, bo
ju:!; leh na swoim koncie

miał

Im

w wadze średnlej doszlo do 8elnBe.CYj,
nego pojedynku' I,.....ńskiego (G) li Kol'
ń k'
(W')' Bokser
Wybn:e~ nie
czy s lm ł .'
I trza i
punktu raz,
przestraszy me m s . ·
poczał od\Vażny atak. Pierweza nm1a
k ~ "zy
.
K lczyńskj docho.
ę
Ol c
Slł re~tllsowdo. ,o starciu doby
do gosu 1 w ruglm
dZl
z.
wa przewage punktową. Kolczyński tra.
fis celntie hakami i sierpowYJn1.
.
.
.
,
rewanżuJe :nu Się 'VI trzeCiej ru?dzle:
I<'olczyński Jest wy~zerpany ~ oddaJe. inl
cjatywę gdańszcza:n.tnowl. POJedymelt Jest

lwański

~~:~=1( ~=~O:t :;~~e':::

wJedUach odetchnę. Ł
1iśmy
nie
d. za,

już normalna rozmowa.

Przeb:e t ego iascynujacego meczu o
decydującym 2IM.czeniu. o ZdObyciu ty,
turu mistrza drużynowego PolSki. :_pbU.
d2ił na Wybrzeżu duże zainteresaw'ś.nie.
gromadzac w hali przeszło 5 tysięcy wio
dzów.
Przebieg spotkania miedzy Gwardią
(Gl a Gwardią ('W) byl następujący:
W wadze muszej - l\fikołajczewski (O)
adobył pierwsze dwa punkty dla Gdań.
ska. punktując Franckowiaka ('wn.
W wadze koguciej - GOlYlis kr! (G) wy.
grał wysoko :na punkty z Szatkowskim
(W). Po walce tej, Gdailsk prowadził 4:01
i Z3lnosilo s.1~ na sromotną porażkę pięś.
c'.arzy stolicy .
W wadze pi6rkowej - Pek (G) prze.
grał· po wy,'ównanej walce z Wesoło w'
skim (W). W ostatniej rundzie Wesolow.
skj był groggy. Gdańsk miał pe\Vne za.
strzeżenia co do werdyktu sędzWwskiego.
a.le trzeba obiektywnie stwierdzić. źe We
3010WSlkl miał w pierwszych dwu run·
dIl.ch zdecydowaJ'Ul, przewagę pUlIlktową.
W wadze lekkiej - Antkiew1cz (G) wy
kaza,l bardzo dobrr; forme. Przygotował
się om starannie do rewanżowego spot,
kania. z Komud:J, • •. Bombardier" WybI'Z'e'
:.la zs.sypał gradem clos6w swego prze,
o:'Wnika i Komuda nie wiele miał do po<
wledzerua. AntkiewIcz prze2 oa!y czas
dzierży'! ;nlcjatywę I konsekwentnie dą.
ty! do ce!u. Wygrał ,
Po walce Ant1dewicza, Gdatisk prowa.
Ihii 6:.2.

S

Włók

- nBarZ

Gdy tydzień temu otrzymaU'my wiado.
li Bydgoszczy, że ,.Gwardf...... Gdań.
ska leciutko rozprawIJa się • bokserami
Zjednocr.onych 16:0, pOI!ejrzewaJiśmy, że
pidciarze Warszawy wynik ten uzyskali.
walkowerem, 'ale okamJe się, że i ŁKS
Włókniarz potrafił wcioraj ozyska6 na
ri,ogu taki sam rekordowy ,vynik 16:0!
Mecz z "Ogniwem-Cracovia" był spot,
koniem nlieeiekawym. Przede wszystkim
pięścf:<arze Krakowa w uwóch ostatnich
wagach oddali pun:My walkowerem wsku
tek niel!owagi swoich zawodnik6w. co
jest karygodnym niedopatrzeniem kierow
nictwa drużyny CraCO~ił.
Zawodnicy LKS Wł6kniarz mieli t'ym
razem dobry treni<llg, II wyjątkiem Wie,
tlzorka, kt6ry w towarzysllf.m spotkaniu
przegril walk'l Pl najlepszym plll§ciarzem
Cracovli Rapaczem. \Vieczorek, nic.
stety, nie robi pos~p6w, a co JllI,jgO!l'8ze,
nie umie wyprowadzał clos6w i lekee.o
waży pneciwnl.k6w.
Pięknie walczył Debls:!, kt6ry - odno'
silo sie przynajmniej taJ<fe wra:łenie zalożył sil}. że tym razem wygra ze swoflm
przecl.'Wnikiem walcząc jedn'ł ręk'ł. Za.
kład niewątpliwie blldzie uniewaŻil1.iIl'DY,
·
'._~ na pon,,"tku dr agle
. j run d y
bo D eb ISZ
JU2i
wygrał przez technlczuy KO właśDte t,
ręk'ł. któ~ oszczęllzał dła ineasa wygrll>
nej premlii.
Wyotilti tego nr_byt wesołego dla era.
covii meczu, byly nastepu,/1tce:

mość

63d:ego (G). Decydująey ełos nie by! ani
zbyt moony. 8Jli tet czysty. Szymum wy
CZ1JIIII1l.ł. *e odpowied7JaJ1ność za końcowy
wynik mec~ sprezęła ~ mm i ruc dziw
nego. że dfłzył do r:wyCI('Stw8 J>T2e!I KO.
FlJiSiko'Wskl po tym ciosie m6gł jednak
podnieŚĆ si", desek i walczyć dalej ale
b -'-l
t
od:'
•
ze. r""" o meo',e Y. mu
wagi .. ,
W wadze ciężkiej MechUński (G) prze.
b~rał pne-z KO w I rundzie z Famulic:'
kim.
l\Iecz
s,ioe DoStatecznie
dańsk'le j ..G war&1" • kt6 ra d e{'l·
st.wem g
'lllitywruilEl zdobyła drru.ynowe mistrzostwo
Polski.

PRZYKRA

"Zwiqzkowiec-Zryw'·

kat",

cd.ej l

zakończył

~osków.

pesymistycznych
bokiem"TOrlepiej
SZy'b

Goście, mając pod

bylł
przygot~wan1.
śmielej ~oruszali SIę na l~dZ1e

!' pr~~ .tymk lUde tkia.:~ ~zęsZgto i:~:~
lm ... ąze
po
Jem
"u
zdolni są opa,n owaó te "tncki po

kilkunastu treningach, a. t~ zależy
J'edynie i wYłącznie od
warunków
t
f
D " .-;
r ni
a 'mOll erycznych.
ZIS .worzy l ~
twardy blok jedynie
w obrome,
. II'
prze
przez kt'orli, z WIe
om tru(~em
,"
wie
ywka. gOSCdi. Obram
e gorzej wypa, a y a cJe po
ką Górnika. Tu gospGdarze nie umie

'!

zwycię. ldostawn~a się 0dfensł

~~dZ~~C::en~r::ł=WYł

li zdobyć się 113 błyskawiczny zryw,
planowo przeprowadzana akcję,

na

Crac oVI-a" 16•O

"

strzał!,

prowltdził krążek.

.

Waga musza _ lt6życki (ŁKS) wy' !lbny wstał d~ roifd.
punktował Domańskiego. Zanosiło siO '"
W. pi6rkowa _ Olczyk (ŁKS) ""pBł
pierwszej rnnd:rie, że łodzianin zakoń. na punkty z Domino. który otrąmał
czy to spotkanie przez KO. ale nie potra dwa napomnienia.
fil on wyprowadzić decydojllCego ciosu I
W. lelllia - Ma.rcinkowski (ŁKS) wy.

I

w następnych rundach Domański chw;"
lamU potraiil dochodzić do głosu. prze'
grywaj,e jedynie na punkty.
\V. koguci.. - l\fateeki (ŁKS) wyguł
w drugim s~arcJu przt'z dyskwalifikację
Leji. kt&y po tmcc.ll napomniemach ode

grał na punkty

III

LisiJakiem.

Łodzianin

miał przez cały czas zdecydowanlł przewagę i jedynie dzięki oszczedzaniu prze'
d wnika , spotkanlle to nie zakońcZl'ło się

nekmtem.
W. p6łśreunia - Debisz (ŁKS) poko.
nal IV drugiej rundzie przez t, KO Za,
PoznańWrocław
C1.3'ka. ł,ozianin znajduj"! się. IV dobrej
'
,
I form,.,. Przymusowy urlop me wpły'llął
.~ecz bokserski o mistr~ost~o II ujl'mnie na formę reprezentanta Pll'lski.
L1g1, rozegrany w Poznaruu mIędzy Móry nabrał jeslcle więcej zapału do
Wartą a wracławską "Stalą" - za- walki. '
kOl1czyl się zwycięstwem ósemki po
W. irednil\ - Olejnik (ŁKS) bez trudu
znańskiej 11:5.
wygrał prze.. techniczny KO II Motyqy
(Wrocław) zwyclę2ył w. półcldka - Wieczorek (ŁKS) zdo'
by~ punkty wallrowerem s powodu nad.
W
wagti przeciwni!.."a, a '" spotkaniu tOW1L<
W czwórmeczu ~latk6wkl AZS. plerw- nyskim przegrał z Rapaczem.
sze miejsce zdobyli akademicy wrocław'V "'ad,e cieźk;cj - Jaskula roObYł/
scy przed kolegamI z ŁOdz!, Warszawy punkty wallkllwercm B powodu nadwagi
t Lublina.
W niedzielnych spotkaniaCh sIatkt mę- Bielakowskiego.
sklej padły następujące wyn1ld:
\" ringu sędziował mgr. J&cek Ko"",'>
AZS (Łódź) AZS (Warszawa) 2:0 ski. a. puul.ty obIĘl:,,,o.U: Bielewiez, Kup>
(15:8.
ByłO15:11).
to jedno z najc1ekawszych spot- f erszt·
em i M ark owski •
kań. w którym obie drużyny zademon·
Publiczności" tySiące. (n).
strowaly piękny pokaz gry w siatkówkę.
AZS (Wrocław) - AZS (Lublin)' Z:1
(15:6. 13:15. 15:8).
AZS (Warszawa) _ AZS (Lublin) 2:1
(15:10. 13:15. 15:9),
d i
śl
Mecz AZS Wrocławia 2! Ło z ą w my ŁKS Włókniarz
zawartej przed spotkaniem umowy, roMecz hokejowy o mistrzostwo
zegrano w plęciu setach. Wyrali wrocła
Wlanie 3:2 (15:12. 11:15. 12:15, 15:4, 15;6):
gi, rmeg:rany wczoraj w Łodzi mięW rewanżowym meczu siatkI żeń'ltle.i
a poznań_'
,.azetesl anki" łódzkie uległy lubl1nian· dzy ŁKS Włókniarzem
łódzki
przegrał
skim AZS zakończył się wysukim
kom 0:2 (4:15. 4:15).
OrganizaCja zawodów bardzo sprawna , zwycięstwem
gospodarzy 8:0 (3:0,
BYDGOSZCZ, (tel. wł.) Droży gdyby nie przypadkowa kontu1:0, 4:0).
na bokserska .,Związlwwca Zryw" zja Czarneckiego który pąegrał
łódzkich
Bra.k miejsca. 91e pozwala nam na
walcząc o mistrzostwo I Lig-i prze przez t. KO. Pięknie walczył Za
Nie powlorllo się naszym koszykarzom. przeprowadzenie analizy gry. Włók.
grała w Bydgoszczy z tamtejszym jączkowski,
ale czary zielonego Drużyna KLS Wł6knlarz przegrała o- niarze byli drużyną szybszą. bardziej
mecze w Krakowie. ulegając AZS
• k owcem" 10 :6.
stoliczka spowodowały, że zwycie bydwa
.. Z WiąZ
zgraną, wygrali więc najzupełniej
48:50, i Gward!1 36:54.
(
Natomiast Spójnia przegrala nieocze- zasłużenie.
Wynik ten jest stwo przyznane zostało zawodnikiwanie w Ostrowiu
Wielkopolskim
przykrą dla nas kowi Bydgoszczy.
U gospoda.rzy najlepiej wypadli w
35:39.
"Ostrowia" zwycięstwo wywalwszystkich niePunkty dla łódzkiego .,Związ czyła po dwóch dogrywkach.
tym dniu I,cczewski i Staniszewski.
który
młęltko,
efekto~0 mijał
spodlzianką,
bo kowca" zdobyli:
Stasiak, Tabo·
(Poznań)
nie trzeba zapo- rek i Niewad:ził. Przegrali nato(Łódt)
zwyciężyło
W
minae,
że by d- miast: Potocki, Czarnecki, Zającz
Spotkanie o mistrzostwo ligI 2!apa~nl
goszczarue ostat kowski, IGjewski i Skalski.
W meczu hokejowym o mistrzostwo
pomiędzy poznańskim ,,,Kolejarzem" Ligi, hokeiści KTH wygraU w Bydgonio przegrali 0:16
W nadchodzącą niedzielę odbę ac:tej"Gwardią"
(Łódż) zakonczylo się po sz~zy z miejscową "Gwardią" 19:3.
z
.,Gwardią" dzie się w Łodzi mecz "Związ zaetętych walkach, stOjących na zadaDrużyna
KTH rozegrała we wtorek
walającym poziomie zwycięstwem drumecz towarzyski w ŁOdzi z miejscowym
gdańską.
Tym kowca"
łódzkiego
z
Gwardią żyny
"Kolejarza" w stosunku 5:3.
ŁKS Wł6kruarz.
razem
l'i.c:zyliś- (Gdańsk). W ramach tego me.czu
Zajączkowski
my, że łodzianie dojdzie do szeregu ciekawych
potrafią w Bydgoszczy wywalczyć pojedynków, jakkolwiek już dziś
\'11 drugim meczu hokeJowym, rozegra-, repreo:entację PZHL 1%:4 (4:1, 1:0, 6:.3)'1
punkty.
można śmiało wskazae na zwy- nym w Katowicach, drużyna CzechosłoDruzyna nasza grała zbacznle lepIej
wacji odniosla znowu zwycięstwo, bijąc nlz w sobotę.
Może wynik byłby remisowy, cięzcę.

I

zbyt

pro. na
•
ki
W wadze p61cię*kiej _ Szymura (W) s.lmy o zlooenie gratulacji dru1:ynde Allt.
Z tych powodow, bramka.rz ~
pokcmał w I runclzle przez KO F\i.sikow. klewicza 1 Iwa.ń.skiego.
(3. N.~ dopiero w drugiej połowi~ trzeciej
tercji był zatrudniany i wowczas od
nilsił się :II pemym respektem dl)
"bomb" gospodarzy' Oczywiście, cała
jegO
uwaga skiercrmma. bym
pUJede wszystkim na
An,tuszewicza.. Jak Iwt czaił się, gdy najstar-

W a Ik
w
' k na ringu
.
o erowy
wynl

00

toa;y6 III..,

Gwa
dii"
mistrzami
Polski
~e~~~~°J.:~!~~~!€r~::!ai
,
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własnego korespondenta z Gdańska)
W wadze półśredniej - Krawczyk (O)

bl'ł mecz. nie macie
pojęcia. Kdlczyńskai

.W ychowanek
1"od1li
KRA\TCZYK

,,

·
zremlsowa
Z wans

- HalIol
- Wiec jak tam osłatec.,nle było w
Gdańsku? Kto zdohył drużynowe mb
P'"
dl
I
"
strzostwo
olski. Jak wypa
Ko czyn
ski? W jakiJCj wadze wa.lczył Szymu.ra?
y
D_ _
'
t ' . swego prze,
d
""",,.YPuJ
em
pyamaml
ataW'lCJ1ela.
- Wygrała Gwar,
dla gdaliska 9:7!
Gwardia Gda.fl.
ska. wygrała?!...
-

•

Król.
f
l
.
a Spo.
Uwaga tra na, ecz me now •
•
kanie Ilgowe z Górnikiem (Sląsk),

,Warto"

,Stal"

11:5
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AZS
czwórmeczu

szy, a przy tym najlepszy zawodnik
zgierskii
Kilkakrotnie udało się mu szczęśUwie lnterweniowa,ć. Jednak dwa razy m1l
siał skapitulować. Strzelcem obu bra
mek był Antuszewicz.
Poza hakeistą ntandżurskllm., do.
brze wypadł w drużynie zgierskleJ
bramkarz Baryluk, zawodnik opano
wa.ny nerwowo w gorących sytuacjach podbramkowych.
W "Górniku" rej wodził Gansinieco Ou dyrygował w obronie, on
}J1Zygołowywał altcję d() ofensyWY,
on wreszcie
wypracowywał kole.
gmn sytuacje do strzałów. Gansinieo
niepewliie j~dnak czul się na krótIdm bllisku zgierskim i nie mógł roz
wnąć nal/eżytego t.empa,. Dzielnie
mu sekundilwał Wróbel fi (OZlla{lZO
ny numerem 6), który całlciem nie
potrzebnie stosował ostrą grę.
Szczególnie w trzeciej tercji, gdy
przewa.ga zgierzan była bardzo wy
raźna, Wró-bel II za często "ćwierkał" na boisku i dlateg(l za często
fruwał za bandę·
Bramki dla zwycięzców zdobyli:
Poleś _ 1, Wróbel II _ 2, Wróbel I
_ 1.
Dla \VIó.lm,iarza _ Antnszewlcz.
Publiczności,
ld:ćra da.ła dowód
.
'
WYfillblenia
sport owego, zeb ra ł() SIę
około 2 tys.
(w. 1.)

JlkodenJicq hopitu'uią
(Poznań)

- AZS

Ii.j przeciwnika,

IESPODZIANKA!
w Bydgoszczy 6:10

Ntellowodzenie koszykarzy

..Kolejarz"
..Gwardia"

KTH

ZWYCięstwo

DnEgie

hokeistów

19:3

8:0

zawsze jednak
szybłco orientował się, gdy chodziło
o błyskawiczne podanie.
Na 141dzie nie widzieliśmy skon.
tuzjowanego Chedakowskiego i l\falmtynowicza. Obaj przyglądali się
grze z trybuny.
Łupem bramkowym podzielili się:
Szkup - 2, Koczewski 2, Staniszewski
1, Staszewski - l, Rą
czko - l i Glamaczyński - 1.
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Won na posterunek! - nucił Liahowski
krótki rozkaz (razem z kilkoma bM1knOt..miD
dwom zbirom którzy przyprowadzili Okllc'
kiego. Jak widać jeden baudyta i łajdak nie
b,' ł w tym towarzystw!:e zbyt uprzejmy dla
inllego bandyty, i !ajdaka.. Alo tak!e ponie.
wieranie ;:-odllosCi Jest udzmłem kazdego ło.
tra który za dnJary sprzedaje honor. god'
noŚć osobistą i swój kraj. Obaj JIll"Ilknęli coś
nienawistnie pod nosem, podnosząc z ziemi
l"l!11cone banknoty, ale wyszli posłusznie t po
'piesznie " pokornymi minami.
Dopiero w korytarzu za drzwiami jeden E8
abłr6w zacisnął
pię§ci I popOzU
Dohąw._
,kiemIl,

_ Och, jeszcze si., rozpra,,·ję .z tym tran.
Cllskim picski.elU. Jeszcze popamIęta on "Ja,.
strzębca

u

•

•

•

_ Stul gebe. małpo :- .powledzlal fl~gnla.
tycznie dru~i. Co za r6zntca. komu słuzymy.
Q1'Unt, że dobrze płacą. Dla mnie wszY!'tko
jl'duo. czy strzelałem w .:Brygadde SWJf~to.
krzyskiej" do pcperowcow ó dostawał!l1U
marki. czy też s,"plegujl) w hutach śl'lskich
za dolary od Laroche'a.
Tymczasem Okęcki westchnąwszy cłężko,
otworzył oul'.
Bozejrzał się dokola i sp'"
atrzegl Lichowsliflego. Zrozumiał w Czyich
lf_ęl!.a9h. .siO znajduje.

®iłt4 •

O jak to dobrze. że pan był łaskaw oprzy.
tom'nieć, szano\\ny panie wyoierze -:- z'!1'ó'
eil sio 40 niego" szydercz'ł uprzeJmos.,q
Lichowski.
_ !\tAmy z panem do pogadaoia. Jeśli p!'n
bedzie grzeczny i rozsądny. to i my blld.ZI~'
my uprzejmi dla p3iIla i dla panny AlleJl',
która z nte_lenieniem o~ze!dwl\ła na. pana. 8zyd1H dnJej Liehowski. ..PułkOWnik ~kit;ta!
na Lichowskiego i wydd lau S7.cptcm JaJue:ł
polecenie.
.
_ Ten szanownJ' gcntelml'D pyta SIIl, czy
będzie pan dobrowolnie m6wił )III> temat swe.
go wynalwru? - zakomumkowul Lichowskl
Okęeklemu treA~ polecenia cudzoziemca.

- Niech mu pan powie, os'lrukańczy Ideo
yownilru zaopatrzenia, że z takim cudzo",eu
c:em nie zamienię llIIi slowa. 1\I0l;ę tytko m'"
wić II rodakiem rzekł spokojnIe Okęckt.
- To znaczy ze mną? - ucieszył się L~
chowskl, Iiczlłc na wyższl} nagrodę.
- l\I6wmy więc. parue inżynierze?
- To pan jest Polakiem. panie Lichowskit
- spytał dziwnym głosem inżymlEll'.
- Tak - odparł Llchowski.
.lak piJorun zerwał się Henryk z krzesła I
straszliwym sierpa~'JYl zwalił Llehowskil'g.
JIl n6g. Był to klasyczny knock'out.
- To za obrazll dla sIowa: Polak - pO"
!fI!dzjał

!I!IlJ7k.

illiiI: fi jlil ~ Il~~" Udł.. W. *Wid Nt I
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~łrzepuJ,~ 1-'łcę.

