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Rozwiqzanie demokratycznych organizacji parlyzanckic~
pełne poparcie dla neofaszys~ów
. RZYM PAP. - Zgodnie z oświadczeniem mi
:J?-lstre spraw wewnętrznych Włoch, Scelby, pro
Jekt dekretu o rozwiązaniu formacji wojskowych rozciąga się Il'ównież na takie organiza
cje, jak 7JWhyrek pa.I'ilyrLantów włoskich i zwią
zek weteril'1lów wojny. SceJba oświadczył, że
projekt przewiduje dla kierowników organizacji wojskowych, stawiających sobie cele
'Polityczne, kary więzienia od 2 do 10 lat.
Crlo.nkowJe zaś tych Organizacji będą karani
W dniu 5 lutego 1948 r. upłynęła pierw- więzieniem od 2' do 3 lał.
PraĘa demokratyczna ocenia nowy projekt
sza rocznica wyboru Prezydenta Rzeczypo-

spolitej.
Wybory do Se;mu Ustawodawczego zakończone walnym, a co do rozmiarów druzgorącym zwycięstwem Bloku Stronnictw
Demokratycznych otworzyły nowy okres,
nacechowany niewątpliwą stabilizacją całego życia publicznego w Polsce.
Taka już jest logika historii, iż nowe
czasy przełomu rodzą ludzi zakrojonych na
miarę epoki, która ich wydała.
Wybra~y prz~d rokiem Prezydent l{zecZypo~~oliteJ . pIerwszy obywatel Ludowej
PolskI. Jest meodrodnym synem epoki rozw:alarua faszyzmu przez wolne narody, jest
meodrodnym ąynem ludu poląkiego.
Droga Bolesława Bieruta od 4 dziesiat,;"óY' ,lat jest jasno wytknięta, od lat rolodz.wnczych, gąV w 1905 r. za udział w pamIętnym straJku szkolnym został usunięty
ze szkoŁy - do dni dzisiejszych, gdy. nieomylną. dł9nią kieruje nawą państwow.ą w
truc!nym _~e odbudowy gospodarczej
kraJu.
". Jest symbolem naszych czaSów ·fakt, iż
P~ezydentem. Rzeczypospolitej jest czło
WIek chłopskIegO pochodzenia, pracownik
drulmrski, który tę niezwykłą drogę ży'cio
wą :pr,zeszEldł
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wake i pracy

W służbie

dla narodu.
W PrezyderlCie swym naród Polli,ki widzi konsekwentnego bojownika o wyz woleni~ społeczne, 'Prześladowanego przez sanacYJno-ozonową dyktaturę.

W Prezydencie swym widzi naród polski
kierownika ruchu oporu z czasów konspiracji, inicjatora zjednoczenia wszystkich
żywych i twót:czych sił do walki przeciwko
najeźdźcy, jednego z organi~atorów Krajowe.i Rady Narodowej, człowieka, który
wysoko i godnie niósł sztandar walki o wyzwolenie w straszliwej próbię dżiejowej, w
Ilzasie ostatniej wojny.
.
Stąd w historii najnowszej Polski imię
BoleałaWa Bieruta w umysłach milionów
ludzi w Polsce i nie tylko w Polsce jest
symbolem odrodzenia narodowego i tyeh
widkich przeznaczeń, ku którym naród
~ oJski idzie śmiało w przyszłość.
W natchnionym orędziu wydanym ' 5 Jut rgo 1947 r. bezpośrednio po decyzjI Sejmu Ustawodawczego. reprezentującego wole narodu, Prez.ydent Bierut \Mezwał naród
do wzmożenia wysiłku w kierunku pracy.
"MUSIMY WYPRODUKOWAć WJĘ;CEJ
']'0 VARóW, WYDOBYć WIĘ:CEJ WĘ
GLA. OBSIAć WIF,;CEJ ZIEMI. KOLEJE
USZ4 PRZEWIE~ć WIĘCEJ TOWARóW, PORTY ZWIĘKSZYĆ PRZELADU-

rządowy,

jako antykonstytucY'jny. Narusza on
przez konstytucję
wolność stowarzyszeń. Dziennik "Unita" wska
zuje, że umożliwia on dowolne prowokacje
wobec partY:NiIIlcldch i Innych demokratycznych organiz.a.cji. Zmierza on równieli do zaostrzenia atmosfery przedwyborczej.
Jak donoszą dzienniki,
głównodowodzący
brygad partyzanckich im. Garibaldiego, Luigi
Longo, wysłał do prezydenta Włocll depeszę,
protestującą przeciw !Zamierzonemu
dekretowi. Równocześnie Longo zaproponował wszyst
bowiem

zastąpił

Bradley
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Działania

.

kim b. dowódcom brygad zebranie się w ltzy
mie lub Mediolanie celem omówienia zamierzeń
rządu de Gaspe<1i'ego.
Dziennik "Republica" rtamieścił wywiad 11
Togliatim, który ocenia omawiany projekt,
jako przedwyborczy manewr premiera de Ga.
sperl i paJrtii chrześcijańsko-demokratycznej.
Togliatti porówna! w wywiadzie taktykę obra
ną przez de Gasperi'ego z taktyką stosowaną w
ciągu 20 lat przez rząd faszystowski. "De Gasperi - powiedział Togliatti pmeśladuJe
organizacje demokratyczne, odmawiacjąc równocześnie ~ozwiązania organizaoji
neofaszy.
słowskich".

Eisen owera

RZYM PAP. - Komisja czterech mocarstw
w Rzymie, ustaliła ostatecznie spo
sób i termin przekazania państwom sojuszniczym włoskich okrętów wojennych na mocy
traktatu pokojowego. Decyzje komisji zostaną
opublikowane w poniedziałek. Francja ma otrzymać natychmiast przyznane jej jednostki
następnie przejmą okręty włoskie Związek Ra
dziecki, Grecja, Jugosławia i Albania. Należy
przypomnieć, że Wielka Brytania i Stany Zje
dnoczone zrezygnowały z nałeżnych ~m ,czę'
ści floty włoskiej,.
obradująca

wygłoszeniu

okolicznościowej mowy,
gen.
Einsenhower odpowiedział na sze~~g pytań
dzinnikarzy. M. in. stwierdził on, IZ żadne
państwo na świecie nie jest zdolne do podjęcia wysiłku nowej wojny. Jednocześnie mówca przestrzegł przed "drobnostkami", które
mogą wywołać niedorzeczną wojnę, na POdO"
bieńslwo
wielkiego potaru, powstałego z
is'kry.

NO\lVY JORK PAP. - W ' dniu wczorajszym
gen. Ei-senhower przekazał funkcje szefa sztabu armii amerykańskiej gen. Omarowi Bradleyowi.
W
't k
. zk
. .
plą e w ZW1~ u z Us.tąple~l~ gen.
.
Elsenhowera, o?byl .SIt': ,w kl~ble dZlennikar~y
w · Waszyngtorue Wleczor pozegnalny, na ktorym. generał przedstawił swego ~~cę. Po
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Grecji

przybierają

~Yrv.r P2\P.. Rądio ;YolneL Grecji ~omU-1 tel wyspie przybierają z każdym dniem &a
mkuJe, ze oddZIały łłl'Inn demokratycznej odo' sile.
'
niosły w ostat·nich dniach szereg 'poważnych
0ddzial powstańczy 7.'aj~ , miasto Pirgos,
sukcesów w wadkach aą Krecie. Podkreśla się będące siedzibą okręgu sądu, oraz batalionu
przede . wszystkim, że cldtlłania wojskowe na żandarm~rii. Do szczególnie silnych walk do-
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szło w rejonie Kanru.
WASZYNGTON (P AP) - DolWomtIWo armii
amery~ans1ciej
rzaikomun1kolW'a9:o
w piClltek
o milanowaniu gen. Jamesa van Fłeeta na Sita.

nowisko sz.efa ame;ry.kaook:iej milSji W1ojsllmrw.ej
w Grecji na miejsce gen. Wiililian:na Livese.ya.
Nie podano, kiedy' van Rlee·t obejmie nowe
SlbanO'Wisiko, jednakri:a p:uz.Y:P1lszcza się, że nasitą.pi !to lWIkIrótoe .•
,RZYM PAIP. - Jak donolSlZą rL Aten o.dd:mał
oan-miIi ;gen. Ma1ikosa ILająl miej5001W'()~ Pyłi,
połiorżloną na zboC2laclJ. lParr:nasu IW odle:g~ości
, NOWY JORK (PAP) - Wedtu,g doDae.sae-!
W ikońcu ~HElmie;r JZ;1liPoWii.ed~i.aJ, że Indie 50 Mm. od Aten. Oddz.iały wojsik a.teńi5ik:ich
ma Associated Pre'Ss z New Delhi, premier . roz.w.ad:,ają sprawę ochrony swych g,r ank ob-Elz.sikurteaz.nie 'llsiłowały Qdzysikać 'llllrecone po
Indii,uzbrojone
Pandit Nehru ośwJoadazył
w pił!l'ł-amende, I •w
sposób
naj_
bardz.i
!Zycje.
policji
__
___
_ _e.j
_ skuteczny.
___________
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Mała

wojna
g an·czna
Hindustanem Pakistanem

między

że

oddziały

pakisfańsk.iej!

AS-l

wtargnęły na terytorium Indii w pmwincji
sam, zajmując 60 kilometrów terenu. Na zajętym pmez PakJstańczyków texerue ~najdLlje się
rezerwat leśny j kopalnia minerałów.
.,

~

O St a t n i (J

zdjącie

Mahatmy aandhitJg·o

przed Zl11łU1.Chem na jego żpcie.

Nehru oświadczy!ł, że l!'Ząd jego ni,e oMzymal żadnej do,tychczas odpo.wiedzd na Itwt-es·t, J
s,kioerowany do Pakistanu. P.remi,er Ind>ii 1I!apowiedział, że w ta,kiej sytuacji r-eprEllentowany'
przezeń r7-ąd będz.ie musiaq się zasta1lowić nad ł
inną formą

akcji.

I
I

NEI'hTU podk{eślił, 'l.e nie Ję;;lt to pierw5.7.y r
wypadek nar,usz-s.nia granicy między obu dOllIrin i~mi i w)łi'CZy! inne zajścia jaJkie miały miej
sce na pograni<:7J1l Bengalu li Assamu o'raoz'
Radżputana i Pendżabu.
DCJitychazasorwe zaj- I
ścia były po'Wo,dowane pT.Zede 'W6zys~'k;i,m przez
różne l 'oczownicze sa;CZejPY, graoująoe na 1erenie Pak.ilS,tanu. Sz<:zepy ~e ni'e są jerlna'kie naleliycie konbrolowane przez wlad'l.e PakioStanu.

i'

Proces Forstera
27 ll1lego r.b.

DZI PRACY".
WARSZAWA PAP. - Proces b. gaułffiterd
Na to wezwanie odpowiadaia w codzien- Forstera rozpocznie się w dniu 27 lutego 48 r.
nym trud\!:i~ górnicy wypełniaiący normy,

ko- w sali "Polonia" w Gdańsku-Wrzeszczu.
Rozprawie przed Najwyiwzym Trybunałem
lejarze, 'nauezvciele, ludzie nauh i siltuki.
Odbndowa Warszawy. organizowanie bi- Nal ~dowym przewodniczyć będ7ie sędZIa są·
bJiotel{ dla Ziem Odzyskan~lch. troska o du najwyższeg<. !< y bczyński.
chlopi.

z·v.-i(}ks7ają,~

obszary

:za~icwów,

wvp('iuienie pl:"l1óW nrze;r. ;r.akłady pracy,
7.l'Iinteresowanie wysiłkami twórczości kulturalnej. v,,'uikanie w sprawne działanie
ogniw skomplikowaneg<:y apar~tu państwo
wego, - to tylko przykłady mezwykle szeLONDYN. PAP. - Wyholfy do palLllamenlu
rokiej skali bezpośredniej i codziennej irland7ikie,g,o przyniosły poiM:Żlkę obecnellDl\l pre
działalności Prezydenta Rzeczvoospolitej.
de Val!ere, ikltórego pau:tia - Fianna
Rvtm pracy całe~o narodll towarzyszy
nię 7i1chow-ała posiadanej dotychczu~
wysiłkom Prezydenta zg-odniEc ze słowami Fai>! Jego zeszłorocznego orędzia:
bezwzględnej więkS'lOści mandatów. Pal1ti'a de
.,NIE MA INNEJ DROGI. /VIODACEJ
Villery
9 ma nd<lJtó w, ~fiobywając 67
DO SZCZĘśCIA NARODU T POMYśLNO W0.hec Mtr/ldł",
'- 1SZlI!i6'k'iUW.Qb-~~ ... ~, _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _'!"'-_~;..;;.o;;.;.........;;;;;;;;.

Wybory w Irlandii
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MUSIMY OTWORZYć WIĘ.:CE.T <::ZKÓL,
DRUKOWAć WIECE.T KSTAŻEK, D?;WTGAć Z GRUZóW NOWE GMACHY, BUDOWAć JASNE MIESZKANIA DLA LU-
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WARSZAWA PAP.
W odtPorwiedzd na ikon·
dolencje, IPrneS>Łaine 1P'l'e·ez
Illinisbra Mo dlOOdewsilciego
w związlku ze smlerdą
Mdha:l!my Gandhiego do
minii5l:ra ~praw 7liIg'ranicz~
nyoClh HindulSll:alliU P.ancWt
Nehru. naJdes:zł>a 2 DEl'.Lhi
depesz.a na&tępUrj~'Oej breś<'li:

"Jego Ekscelencja Pan
Zy,gm.unt ModzeleWiSki _
Minister S;Pll"aJW ąroani
ozn}"Cih

Rrz~05!POil!iJłJej

POil6ki ej, WIiU'5t1JilIWia.
W dmierui.'1l tządil1 fi

luHind1llSitanu !pllTM!sylem Waszej BkEicelencji
najs7.czensrz.a ,podz.i~lWa
n.i,a za w}'1ra;z.y 'W.łip<lł-ctllU
oia, pmekJa.zan@ IZ Qik'ilZji
n i ep ow e ł.oIWane.ł sł.raIllf.
kltÓ'l'ą
poniosły
p:rrzez
śmierć MahailJIny Gandhd€-go nie Ityililoo Imlrie,
acie cały św;ia~.
(-) JalW'a Hadal !Nehru
Minl<,;iJe.. ~r.aN1 Zagr,anid()'W
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RZĄD SCHUMANA-BLUMA międzynarodową".

otworzył granicę francusko-hi-

szpańską dla komunikacji i 0brotów towarowych, Po francuskiej wizycie w Madrycie,
przedstawiciel gen, Franco prowadzi ożywione rozmowy w Pa:ryżu mające na celu dalsze zbliżenie polityczne,
DEPARTAMENT STANU USA stoi za kulisami tych rozmów franco-francistowskich,
Jak bowiem donosi korespondent waszyngtoński "Daily Express", rząd Stanów Zjednoczonych powziął dccyzj, ę "niez,~ocznej popr~wy
w
slosunków z rządcm gen, Franco, Rorespondent twierdzi, że postanowieni em rz.ądu USA
Hiszpania. frankistowska
już
w n?jbliższytn czasJe zostanie oficjalnie włączona do
rzędu państw objętych planem Marshalla,
WBREW POZOROM w te,i ~zaleńczcj pO-I
l\tyce j,!lst swoista logika, Jeśli polityka USA
zmierza do przekształcenia Niemiec Zachodnich w amerykańską bazę wojenną' i w żan- i
darma wobec buntu,iących się przeciw dyktandu amerykań~kiE'mu narodÓv.r Europy, to
nie do pogardz..enia dla tej roli jes t i Iranci- !
~towska Hiszpania, Bierze się w ten sposób
w dwa ognie lud Francji, flankuje lud włoski!
W dodatku Franco zobowiązał s!ę już wobec
itnperialistów amerykańskich do udzielenia te
rytorium hiszpańskiego na bazy dla lotnictwa

amerykańSkiego,
U~RWAŁA ONZ, coprawda postawiła re-

żim hiszpańSkiego dyktatora faszystowskiego

generała Franco pod bojkotem Narodów, Uchwała nakazywała zerwnie wszelkich stosun-

ków dyplomatycznych i gospodarczych z fraclstowską Hiszpanią, Była to rzecz zrozumiala, gdyż Franco narzucony został narodowi
hIszpańskiemu przez: Hitlera I Mussoliniego,
PO ZWYCIĘSTWIE nad faszyzmem niernłeckim i włoskim w poczuciu sprawiedliwośoi wydawało się narodom, że wybija ostatnia
godzńna i dla Franco.
GIEŁDZIARZE Z WALL-STREET ! londyńskiej City spoglądają jednak na te spra~
wy inaczej, Dla nich Franco jest w tych
czasach, kiedy pod naporem ludów kruszy się
stary porządek kapitalistyczny, belką - moż~_,$gróchnialą, - ale która temu porządkowi
1110z'e Sl'ę ]'eSzcze
przysJuz'yć
"
, •
,

DLATEGO FRANCO JEST W ŁASKACH
Dlatego traktują jak świstek
papieru uchwałę Generalnego Zgromadzet\bo,
OrganizacJI" Narodo·w Zjednoczonych i depczą l
swoJ'e ,"ła~ne z~bo~.lazanl'a ml'ędzvnarodowe
NIE'JES; TO ;~DNAK OZNAKĄ SIŁY;
jeno słaboścI. "Co złe _ to w gruzy się ro</:leci",
u 'tych panów,

'

**l(ł
,

WOClae" ABglik6w
Nlt:ZBY'l' PRZYCHYLNY POLSCE anglel.ki dziennik liberalny "Manchester Guardian"
zamie,szcza artykuł swego moskiewskiego korelipondenta Aleksandra ' W~tha na temat zawsrtego ostatru'o układu polsko radzl'ec!rl'ego
-"
Artykuł stwierdza. doniosłe 7.naczenle układu, podkreślając, że "trakt.at ten jest oznaką
Itońsolidacji gospodarczej i politycznej stosunków pomiędzy ZSRR a Polską, Rzad radziecki 'upewnił stronę polską, iż solidaryzuje się
w pełni z jej stanowiskiem w sprawie grani-
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i Europa uniezależniają ~ię corn bardzie j od
Zaiste - martwi szybko jadą.
G azet li. POu.
"1U' f'S'J a r ó wn ie7. f c1,{
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waniach braI osobi ście udział O'cneralissimus z USA
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Stalin i że szef rad zicckielto
''"~clJe ster Guardl'an" , pr7.epl·o"'~d
- Zarza,du WO,'I"m o
'
.. z a ]' ą c po
cst zbyt d ob'ltna, a b y naw c t zaskowego w Ni"mczech mar sz<1łek Sokołowski 1'0wname
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'
ow acJą. a 0S"le ' a mog a ją zup e nIe negowa ć
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"'Ol"O'"o",s.rI _ l'n ror'- biecankami amerykańskimi dla państw za,o
os t a t mc
' ęs ~ac l1 wOJS
"MARSZAJ'.EK " ~ .., .. u ,
,
Kuomintangu rzecznik ministerchodnio-europejskich. mimowoli wyrywa się
mu,ie gazeta angielska - Oln6wił z delegacją
ó
6
twa obrony narodowe~ Czang'd
pol sk ą szereg l{wes t'i
l
a mIę
zy 'lnnym I Spra- wyrzut pod adresem "AmeryK:an w, kt , rzy n:;: Kai-Szeka generał Tsen-Kwang podal do wiawę udziałn Polski w t eltoroczn\,.·ch rf'pal'acJ'ach cąc obietnicami pomocy, przygotowuJą wa- d
" prasowej,
"
omo Ś'
c, na k on f
erenCJl
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s ra t y ma
7. sowiecki e,i strefv
" Okl1',J:1C\,'J' nl? ,I' w Ni<:! mczech" , runki poWyczne proponowanej tranzakc ii", to t ena
' lne rzą d u C zang- K a t - S ze k a w ~~przęc le
Po przytoc7.c
niu cyfr doh' cza cych kredytów jest 7.a nc;-dzpe' dolary żaCł" lją wyzbycia
się,
sk u,
.
,WO.lelmym ił"
prz~mys owym pomeslOne w
przyznanych Polsce pn 2~ Z SRR oraz na,i.\Va7.- ~ uvv"e rennośoi 'od narodu, który dał su: UWI- tek ofensywy Armii L
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udowej sięgają
mln 'ie J' szych pozyc Jol, prze widz 1' a
ne]' wynll'a n v t "VI'a k lać \V si eć olbrzymiego, ż ą d!1"go kl'w i pają- liardów dolarów, Straty osobowe wOJ, s!<:: Kur ewej, "Nfanchest er Gl'ardia'1" stwi~rd za : k'1 jakim jest k apitał USA,
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na 500 tysięcy żołnierzy.
RADIO ARJ\m LUDOWEJ CHIN stwlerdza, że faktyczne straty wyniosły W omawia~
nym okresie 760 tySięcy w tym 280 tySięcy
zabitych i 460 tysięcy w jeńcach, Wojsita ludowe wyzwoliły w omawianym ol(resie 190
tyslt:cy kilometrów kwadratowych terytorium
o 37 milionach mieszkańców. Armia ludowa
Chin kont,roIuje Już terytorium o 2.390 tyslącach klm kw. z ludnością 168 milionów os6"'.
AMERYKARSCY PRZYJACIELE CzangKai-~eka myślą mu przyjść z pomocą, za-,
strzykując mu nową porcję dolarów.
Inni
trzeźwiejsi Amerykanie zaczynają pojmować,
że Chiny Czang-Kai-Szeka to beczka bez dn1,
JEDNO JEST FAKTEM, że słuszna sprawfł,
której broni Armia Ludowa Chin zwycięża,
Dolary tu nie pomogą.
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111

stać

na to, aby

robić

in-

kapitałów w Ameryce, bo nie

mają

dość środków, aby kupić dla sicbie zboże chlebowe w Ameryce i muszą się
n" jnn cel zapożyczać ,
JEDYNIE AMERYKANIE b~da więc wyciagać korzyści z te~o układu , oddającego na
okrt'S 10 lat Włochy w niewolę "grubych
ryb" 7. Wall-Street,
ALE, NIEPRAWDAZ, któż w USA moż~
by ć winien temu, że Włochom br2k paru głupieh miliardów dolarów, aby rozpocząć, dajm)' na to. eksploatację terenów naftowych w
Kallfornii? lub wykupić fabryki i banki z
rąk Duponta . Morgana lub B""l- o ' "l1 cra? W€'pr:twd c.7,? Czyż godzi s'ię wyrzucać wilkowi.
że ma ostre kły i pawry. a owcy, że jest ich
P07.bfł".iona?
PR7.FCJEZ ZASADA "ROWN'i'CR J\'IOZLIWOSCI" jest skrunulałnie zapisana w układzie!
KOl\1ENTUJ,\C lmLAD Z A ..IERYKA" demokratyczna opinia :włoska dochodzi do wniosku, 7.'" pozwoli on Stanom Zjednoczonvm pod
porządkować sobie. całkowicie
Włochy pod
względem jtospodarczym i politycznym, Uważa ona, że chrzeŚcijal)sko~d.empkratyczny rząd
de Gasperi'ego, czen~iący swe natch;nle"ie od
proamerykańskiego Watykfłnu, zapr,2:ec1ał Wło.chy amerykańskim miliarderom, Dla ludu
włof;kie~o oznaczać to będr.ie, je"7c?''? większa
nędzę i bezrcbo
, ciC',
,

"'O ft'IorQiaesie

Rzeczv n"ewatol~wp.

p ' .

owariny dz ienn itk svwajcarski " N 'ltionalZeituny" opublikował w tych dniach obszerny

artY'k.ul w sprawie granicy polsko-niemieckiej,
Auto,r, analizując szczegółQ>WO a,rgullńenty strony pOll&k:iej i nIemieckiej, dOCihodzi do wnios,ku, że Polska ma całkowitq słuszność, żąda
jqc utrzymania obecn€'j linii granicznej,
"Nat:onal Zeltung" w dalszym ciągu art y kuł1.f s,twierdza, że Po·l acy włoiyli w zagospodi\lrowanie Ziem Odzyskanych tyle pracy
i środków. że już choćby z tego względu nie
moż~ być mowy o Jakichkolwiek próbach ponow'Iego przyJqczen1a tych ziem do Niemiec.
Wyliczając gł6wne 6'Ilik.c~y w J07,budo>wie
..... , "
przemysłu pols.k ego na Ziemiach Odz~ka.
Pietwszym naszym celem - po\'-ied7i al wtedy ny-ch, dziennik szwajcarski ppdkreśla, że PoTlotrafili
po~taw
l'c· prod""c '
}
Mosley _ jest stworzenie Unii tych w szyst- lacy
' .t'
"
" U A Ją ~)T:remys ową
tych obszarów na takim pO~l'A~l'e, ~z' na"veŁ
kiCh zachodnich pal'lstw europe jsldch, które najżyczliwsi ich przyjaciele
;dumi~ni.
będą chciały do niej p~zystąpić".
Ważny jest również fakt - zazna.cza ,,NaŁional Zeitung", że produkcja przemysłowa noGDY CHURCHILL rok temu jeszcze wy- wych polskich obszarów odgrywa już powain,:!
stąpił z projektem utworzenia "Komitetu dla roJę w handlu międzynarodowym".
Spraw Unii Europejskiej" organ Partii Pracy,
Wszystko to co pis-.:e cytowany dzienni<ll;
organ AtLlce i Bevina zarzucał wówczas Chur- 6.Zwajcarslki, są to rzeczy' dla nas znane i _
chtllowi, że jego projekt jest wymierzony b~'l'Spome, Kwes,tionować je - ze względów
przeciwko ZSRR
Premier Attlee wówczas Ule meryt?iTyc7nych, lecz czysto poliotyczny<:h
•,
,.' .
d b
",
- mogą Jedynie Al bo rewizjoniści li mi1ilaryg. łoslł z na.,clsklem. z.e rzą ,rytY,JSkl nIe uzn,a-I śd niem, ieccy, albo te·ż polit",,"y "ftnU pp, M~'rl
1'1'ł"
w
Je polltykl tworzema wzaJemme zwa czaJą- shalla I Bevina, Rzecz Jasna, wszelkie kh
1 '
,
. •
'
t
' i" ,
,
,
cyc l Się grup panstw wschodmeJ, :z;?cGodniej, ,,~as rzezen, a me mogą cofnąc anI na ca~ gra.
czy też centralnej Europy.
mcy nasze) z Odry i Nysy, dobrze jest jedn1llk,
"
~dy powaz~e dzienn iki eworpejskie dają, tak
MINĄŁ ROK. Attlee J Bevm pod magi- Jak ,.National Zeiotung", świadectwo prawdzie,
cznym wpływem władców dolara dokonali ,s al rozpraszając sz·tuczne mgły nieporozumiell.
to morta1e. Dziś bez żenady głoszą koncep- "':Y':wall:za,ny~h tu i ówdzie przez ludzi o kd-ót,
,
kle] pamlę<:l l n:eczy6tych int-encl,aoCh.
B, D.

J-est autorem?

' REVIN, w, 'głr."7.fł j<lC w Izbie
Gmin przemówienie, w któtym
I~~<:;C~
ł' ł
.
l
t
I
wy ozy swoj p an s worzen a
.. Unii państw zachodnio-europejskich" nie był zbyt oryginalny, Angielska opinia demokratyczna odrazu wskazała. że projekt Bevina jest skopiowany do
słownie z odpowiednich projektów Churchilla,
OSTATNIO znany angielski publicysta clemokratyczny Frank Pilcairn zwrócił uwagę
właściwym autorem !Jrojektów p. Bevilla jest
nie Ido inny tylko." osławiony przywódca. faó
•.
szyst w anglelsluch I,ORD l\IOSLEY.
~RZ~~OWIE~IE, ktore ":Yg1,oSll Be~ln w
I~ble Grom - pisze Frank Pltcalrn - Jest w
ntektórych swych fragmentach niemal dosłownym powtórzeruiem oświadczenia Mosley's
w Londynie w dniu 28 listopada ub. roku,

'.

Y)

'
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l\HĘDZY W!',OCHAll'iI I
RTANAl\fi ZJEDNOCZONY
1":J podpi sany zostat w tych
'..-~"'ooN. dniach układ o "przyjaźni,
handlu i żegkd ze ",
DEPARTAMENT STANU
USA o pracował te n układ,
n zad Ga1;pe!i'ego pcdpi~ał.
"Tempo" - oficjalny 01'gan rZ<ldu "..-loskiego przyznaje, że nazwa układu "o
pl'Zyjaźni, handlu i :t,egludze"
nie wyraża jego treści. W istocie wprzęga
on Włochy do celów wojennych imperializmu
ameryk'1ńllkiego, .Tuż t€'n jeden fakt oznacza,
że traktat ten god7i w intcres najistotnie,iszy
narodu wlosk iego, jakim jest dlań zachowanie pokoju, Traktat włos ko-amel'ykańs 1{'\ wychodzi z zalożen i a tak zwanych "równych
możliwości", Pr7.P\vidu.ię, że obywatele obu
państw mają prawo nie~kr~powancgo wjazdu
i zamieszldwani::. n:1 tf'rytorium dru~icgo pań
siwa, rozwijania tam wszelkiej działalności o
chrakterze handlowym, przemysłOwYm, f1nansOwYm, nabywania rurhomości i nieruchomoścl, potrzebnych rlo wylmnywanla tej dzla!alności, prowadzt'nia BADA~ GEOLOG1CZNYCH. EKSPLOATOWANIA BOGACTW NATURALNYCH I (iOSPODARCZYCH BEZ
OG'RANICZEJi'J OSIł\GNIĘTYMI DOCHODA.MI.
TAK JEST NA P;\l'IJi:RZ
,"':, W rz<'czy"'i,t:,
-~

K~o

',

równości"

" t o : , • ."

II

I

ZNACZENIE

Identyczność poglądów obu ~tron n ó\ sytuację ,JEST OCZYWISTE. OZNACZA ona. że ZSRR faszysty Mosley'a, l-tóre rok t emu odrze'"

l

b;Utym

I

l

14'Iwyg rane bOlgac~o, olbtiął oS'ła,. ~()Icn-o p.o-' dlzę

most, nje

przes'ze, dł,

jalkJby to

uczYl1ił

, c~,towaił ?o \~ ~"JI:gotny nos,] P,oc'zęs-to- każdy inny oSj'ołek. a skręci-ł w boa;:, a

Pierwszy rZlldł k'o'śd f'UIC.ly gracz , 'i>dO ÓlI
•k
wSltr'zą1snąl
Oc.zy, g,d;y<ż bal się s,poj- nJ,. ' g-a ny
sall11Je'1'"
h c<lllą
' henbaJCiaor,
"'.
. w as'cllcle C' w:\nCJ~ s lę za serCo<> l bez SIł p dlt
- Jed el!1ia,ści e l - "w...yll\,
'1... ,1'z,Ylkn ę.l l' W" ".V;>a' W1'lczer,Pany na p' o,diłoU
" " T gę.
cy ;:11órcm. ChoMa Na'sre·d:in !Z.fozl'!mi.lł,
' .
że Jest Sttra'c,ony, Uratować go mo'gła t~;;]' Na kos'clach by~o dwama, ~cie Oczek.
ko d \V'u nasltka,
OCZy rudego gra'cza '\\'YIla'zły z orbit i
- Jeden,aśdel Je'dcna<ście! _ !){)II'/Il- stały si·et jalk gd'Y~)Y SZ1J<.Jane na bl aldcli ~Cl.
rz.~l ~'szalla-ły Z I'a·doścj T'udy R'ralcz. _ Ty rwawzy, Po\voli w~'ta~ i "'ołatią'c: •. 0. bia:
" echa! oZ ra·dości a w serclJ. Ter.'lz hedzie
wl,d.ZISZ, mam Jedenaśco, e! Tyś p,~zc- da mi. bi>adn l" wrszed'!, zaltac,za1jąc się z l'lj6~ł sohie kUlPić ka'żdą praco\\>nię, 113gra 'ł l Tyś p r'ze'grał !
her'bad CI rni.
,,,:e I dwie lub' trz~r. ,.J(t1opi~ '.~zt~~v nra('ow
Zalmiera.ją,c, Chodża Na'sre,di,1l wz.iął \{lo
Mów. ią. że od tei?:o cza,s11J n'e widzia no !'jle: ga rncarsk~, s.i{)dij'a,rSJlq, kra \\ ie-cką i
śCi i ju.ż chdalł l'Z,Ild,ć, a,Joe nagle za,t.rzy- gO więcej w m ieŚ'cie; udeikł do p'Ulstvni i s;('\\,ck<\, w kazueJ J)osad'z~ dwóch ma,j,
maił srę.
tam straszl1Y i obro~l1ięlty d'~l!Igi,mi ,;'ło Sla- ~,r6w, a sa~ bf'Jdę tyJ'ko o.:Jbieral p!(,l1ią'
- Ocbwróć no si'ę! tyłem!
Powie- mi brodz ił p{) pia.ska.ch wśród kłlljC\!cych c:~e. Po dwoch latac~ WZbOII!acę się, kuQoztall do os.ła. - Umialeś przegrać 'P,TZY k;zą.Jców: 'P{)wtalf'zając bez us.t'Clnku. ,.0, I P17 dom Iz wodotr~s'klc.m,. w o.grodzie potr~ch o'czlkalch, wyg.rad teraz przy jede- bJJalda mI}, biada !U, pćlld wreSlZ'cie nie PO- :le~zę zło·te ~1a1łk:l ze śPJewaJa.'cYll11i 'Prtana'Sltu, gdy,ż naltyc:hmidlsi/ odlProwaldlzę cię źaa-ł'y go sza/kale, Ni'k [ z.res.ztą gO nie ża- .. alr"'), ,be-doę mIał <lwie, a1bo nawet trz1
do &1arba:rni.
towa'!, gd;\";i: ;,ył t() czlow~{)lk olkrntny i nie Z{)~y,ylr ~o, tr~ech ~Yn6:v ,od każd~i."
Wziąt do Jewed ręlld ogo.n os.l,a indoe, <;'prawie,dJiwy, który uczynił kie.dyś ÓlI!'żO
0" ąn t SI: c:llkoWlCJe w rozlm~I;~ rym
rzy1ł ~ieibie tym o,go·nem w Tlra,wą r~lkę. \\ złego ogryw<lljąc IIfnych proSItaków
P?toku ,marzen, • T~rmcza,seom o·<; i(\ł jego
któreJ zadśnjlęte by'ły'
kości
I A C1odl"
ł' ' ,7: Z"nl".
} . za NacS,l'e d'I'n Wlio.7,V'} dla. f.: ib l1J1e
'I .CZJ11)ąC wędZ1'd~a sflmr"'''slta'
'".)
" 'L J
'
,
LOt' V SI ema. sweJ"fSlJ N;,," l slPootlkawslzy po d.rol1a
c 'Z11l 'Pl"zymmżył
r'z,eć.

v

.

'PO

, \\ ~ł go c,le~ły 1?1 J.eg,z!Cz~ pl alckallTIl, czemu tern w biegu Skoczył Wlprost 'Przez a.ry~\.
lJ lOł ZodlZ.lWlł Srt'! nJelpo'mJ'ernie gdyż prz, . . d
A k' _ ,.l .l, "
,
" ,.
.' t . otrzymał 'prZ"'
",
- " l'C'UY . u'ZIJOCl
mO!Je wYrosną, zwo1 ) l ęCHI m1UUalJ11J
.. ·J('7 od ł
.
~\\ cg-'l nana ca!'kielll1' C.(f innego, ' -- .
CahmdJ:e lNPowld,e:n lm··· ;- dr~'ZIl11Y'ś1ał. iHda1
, 'o' za aST€' ln. - AIle Ila,cz e~o, Ja fruwall11?
Czy Alla:eh postanowił zarni '~. l ;Ć
ROZDZIAŁ VI.
mn:e w anioła i dal 111 i s'kr'zy,dJ a ?
s'(j -' ,I.!ąc się <l,0 mą,dreg1() 'Prawidła, że
dobrze :Jest trzymać silę z dalle'k:i oq ludlzi
1k.ltÓI zy 'V'iedzą, gdzie Jeżą r,v"l; e '·ienrą~
d7t'. Choldz·.a Na'sre'd'I'il1 ' n I « ..u ~,l ,'".~
'.J ł .~
.2Y1ma
SIę
w her'balCiarnj
pOI'e h, l
' ,- ~_
a
~ 'C ił na p,a" r~ nk-o"'v
ł s'I'~ Sipraw
:: ': Od C'z:a'Slu do
. cza~ll
' , o'kY"'d
... ~I
d~a_ąc, ~zy ktos gO nl'e śl,edtl, gdyż h-a,
ize graczy oraz w!a'ścici(~:a hNb':1ci~rni
~:i~ były ozdobiOln.e wyrdZC :ll cnotiiwo-

I'

I

W tej'że serkundzie iSkry, które pos~'
Pjał_y ~u sj'E} 7; OCZItl. przekonaiły Chodi ę
~a ,~ redl,na o te:rn, że slkl"zydeł jeszCoZ'e nie
ma. WYI!lccil3.wS'zy z siod!ła, ulPa.dł na drogę, d\\na meJbI"Y. przed osłem.
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POD POLSK4. BANDER4.
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PlłZYlEMNIEJ.. POżYTEOZNIEJ

DROGA Dr>

1... T A NIEJ

ł(RV~.T7rrTT

__ .CJ.'f'nr nm,:pr,p"'-'

•
Gdy w St. Moritz toczą się z·imowe wal ki olimpij8kie, które poza znacz,n,,""'i kos?
tajni materialnymi i slcandalam'i nic~ego dob?'ego naszej ,pławj,e" Spol'towej 1Jie
p'rzyniosły, w Zakopanem odbyły się licznie obesłane zawody narciarskie poZsl.ich orJeśli nazwisko Waryński
jest dziś ganizac.ii- młodzieżowych ZWM, OM. TUR, ZHP' i J)Wici". P?'zewaga pożytku te'; kraznan~ np. w Rio de Janeiro czy Singapu- jawej olimpiady .1Uni07ÓW nad udztalem poZskich sporto'wców w szwajcarskiej'" olimrze., Jest to zaslugą tego oto frachtmvca na p~:uJ,zie w St. M07itz zdaje się nie 1tlegać żadne} wątp1iwośc-i ...
Zd.1ęciu.

Zowiąc

się

właśnie

"Wa/'uńs7ci"

i pozostając w służbie naszego ekspartu, ......
tr.ans.portu i importu morskiego pop~tZary
zuje on w portach świata zarówno bancl..e~ę. '(Jolskiej
maryna1'ki handlowej, jak _
l tmtę słynnego Proletariatczy7va...
§
..... ,,.1""11 .• "''' ..... ,1, •• '1''' .... '''''11.,11'11'11 .. '.'' .. 111''''''1''''111''"''11'''"
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PI4.TA ROOZNlOA STALINGRADU
.1'

NieZada wysiłków trzeba bylo, aby przeten półkilometrowy tunel 'UJ skalistym terenie) aZe za to o ileż kilometrów
slG1'ócilo sie drogę na trasie żegie8tów Kryn'ica! (Na zdjęciu - pierwszy pociąg)
wjeżdża w "otwór" tunelu żegiestawskiego)
śpiesząc do "perły" uzdr.owisk polskich"
l•
- Kr'1lnic'1l
łtlli'i'nlllłłr.(..II

kopać
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MINISTER W SP6DNIOY

Anna Pau7cer, minister Sp1'a;W zagranicznych Rumunii, godnie reprezentu.ie 8'WQją
Republikę. Ostatnio wraz z premU3rem
Grozą udała, si~ do Moskwy cele~ zawarcia ważnych układów z ZSRR .

jla/'szq,lek Tito O'D1tszcza sieaz~oę prez.lft!ef/ta' T~ld'J! w ~udapeszcie po podpisaniu
PC!ktlG wzajemne.? pomocy między J"u.goslatuą, (( (lemokratycznymi Węgrami.

..............................
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JAKI HN -

TAKI PLAN

TYTUŁ

OBOWI4.ZUJE

Oto jeden, z ostatnich domów w Stalingradzie, w którym, oszaleli ze strachu hitle1'()'!-vcy usiłowali stawiać opór bohaterskie} Armii OzerwOfwj. Napróżno! W wyniku
gemalneg? ma'Y/.ewru Stalina 2. 2, 1943 nastąpiło kom1Jletne rozbicie S,'W-tysięcznej,
doborowej armii von Paulusa. Od tei clAly skończyły się nazi.stows7cie u bl yskawi,(J1Zne
.zwycięstwa") zaozęły się błyskawiczne - klęski.
łlllłłthUIUIJIł'JJtIUł l l'U'U"""U ' llłI'III"Illłltl ' U'ł'III111 11 'lllIll, " I'II""IIII I IIII'IIIIIIIIII'IIIII'IIIIUl'IłIIIIIIII I IIIIIIHI' ••• ' I I I I . , ' . ' ' ' I . I . ' ' . ' ' .. ', ....

BEZ PRACY NIEMA

KOŁAOZY

Re,te Mayer) minister .finansów w 1'Z,ą
Schumana. Wslawił się ostatnio swym
plan.em })uzdrowienia" gospoda~ld pań
stwowe,; we Frano.ji. J.ak dotąd, plan ten
polega na możliwie szybkim spTowadzeni1t
zldaszcza fmncuskiej ludności 1J1'acu.iącej
(robotników i drobnych, rolników) ... na
f-. Ztc. dziad?!.

Ten człowiek 1Jodolmy do sępa to stynny
John Foster D1Glles w chwili) gdy przysluchuje się obradom ONZ. Nie zjednoczenie
.jednak narodów w głowie mister Dullesowi: on myśli ciągle o tym, jakby narody
świata sklócić i powaśnić. Nie da,rmo pl'zecie nosi tytuł ... podżegacza wojennego N1'.1

dził

II I 1'1 I I I 1,1 I: I 1.1 I I I, I
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OSTATNIE LOOUM .)FUEHRERA"

N a polecenie wladz sowieckich zostal
,..t·c71awno wysadzony w powietrze . c1won
berliński, w 7ctórym,' IlitleT dokOl/al 8WC!JC
lu;tniebnego żywota. Tmdnie,i) niestety
Jest wysadzić ... z posad jego b. współpra·
cowników, którzy pozostają na stanowi·
skach na polecenie władz anglosaskic1;
(Np. niejaki Kop!) JJpre?nier Dolnej &.k-

.O;niiU !

eowtalta p1'zysłowie) a.le bez jedzenia
(ohne Essen) ?łicma pracy (kcine Arbeit)
- głosi MPW na tmnsparencie, niesionym,
prze.~ stra.'iku.iących robotników niemieckie} "Bizoniiu • Jak wiadomo, stra}kują
cych próbowali anglosasi )Jnakarmić" pro1vokaoyjnym ,)protokółem MU N.ikt się jej,.
łWik ł.liCł fiD trie dIil ~Qr..ać.

Oto defilada członków wwskiego ruchu
oporu ze słynnym pulkowni7,iem Valerio J
W'lJkonawoą wyroku na Mussolinim) nr"
czele (pierwszy z pmwei). Większość
członków tego ruchu wchoclzi w s7clad wielomilionowego włoskiego frontu ludoweg"
i stawia opór neataszy.stowskim zakusom
de Gasptfl'i/.e.g.o.
.
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Nr 3l\

hasłem wydajności

pracy

grupuj'Q s~ę dziś wszystkie za ·u-

dnlone kobiely polskie

Niech żyje wyścig pracy ·mie ia 8

Przygotowywanle kobiet
do samodzielneeo zawodu

•

We Wro.clawjl\1 uruchomiono nowi\ 3-!letnią
&Sołę, która przygoto,wywać będlZie kierownlC!Zlk\ pentjona16w i domów wczasów. W «zko
le tej słuchaczki zdobędą callolk.s'Zltalt wiadollllości. potrzebnyoh do racjona,lnego prowadzenia
pe!l6jonaltów, hoteli! domów wy,!,oczynkowych dla ludzi pracy. Słabą 6tbroną wspaniale
roa:wlja'jącej 6ię w Pol5<:e aJkcji wczasów dla
ludri pracy by>ł właśnie brark dOoStateczn ie
prtygot-ow.a.ne~o
personelu k,ierownk'lego w
domach wypoa:ynkQ!WY'Ch. Niefa~howe kieorooNniotwo domów odbijalo się dotycl!.czas na wyżywi.eniu penfijonariu-s'!y i ))owodował-o szer.eg
powa,żnycl1 niedooiągni.ęć Vi ich organi!Lacj.i.
W PolfiCe tprz-edw,rześni<>wej fill.iko~niot;wo hotelaf'Slkie było w ;pDwijatkach. Obecni·e po'W'S,t.anie
tego tYlPU s?Jkół 'lldipewni do;pływ Wy5Qlko kwali!ikowQr.ycth sił 3derowniczycl1 do domów
WC"LilSÓW, pańs,twowych ho.teli i pensjona tów.

Najgodnie sze uczczenie
We7.wanie ,,6Cheiblerówek" do uczczenia
Il1lędzynarodowego Swięla Kobiet przez rozpo,
częcie wielkiego ruchu współzawodnictw.a pracy nie po.70stało bez echa. We.zrwdme ogłoszone zostało w dniu 31 stycznia br. a już 4'go
lutego br. robotnice z PZPB Nr 3 odbY'ły zebranie, na którym ucllwa,ILly na.&tępującą rezo·lucję:

"My, tkaczki i prządki z PlPB Nr 3, po przeczytaniu lislu włókniarek z PZPB Nr 1, postanQwi/yśmy podjąć wyścig pracy Jmi€"tiu 8 Marco. Jesteśmy dumne i szczęśliwe, że dziel! ten
będziemy obchodziły pod znakiem wydajności
pracy. Hasła: wię;ej, ~epi.ej, o~zczędnie!, będz/emv wprowadzac w zycle kazdego dnro na

•

Intędzynarodowego święta

naszych zakładach.
By uczcić dzień 8 Marca, staw iamy sobie
za zadanie slćmąć /la straży wykonania produkcj!. Pod ej mując wyścig pracy będziemy
dbać o jalw ść naszych lawarów, które muszą
być dobre i starannie wyprodukowa,)p.
Wzywamy wszystkie kobiety z naszych zakładów
do oszczędności, bowiem bardzo poważnie
przyczyni się ona do wykonania planu. Z naszego wysiłku odbudowane zoslaną mias la
i wsie. zniszczone prz,ez faszystowskiego olmpanla, Qędzie rosja nasza Warszawa,
będzie
coraz więcej gmachów szkołny( h, żłobków
i przedszkoli . ~ozl{\vit naszej Ojczyzny, dobrobyt Judu rraculW::cgo, upowszechnienie oświa-

I

•

koblet

a

ty - oto będzie odpowiedź nasza dla kapitalistów angielsko ~ amerykańsktch. Do wyścigu
pracy imienia 8 Marca wzywamy robolnice
z PZPB Nr 16 (Ni ciarnia) i z PZPB Nr 5 (Wima).

** *

Rezolucję tę po.dpisaia wlasno·ręczniE. większa ilość kobiet, za.trudnionycil w PZPB Nr 3.

Odezwała się już pi~rws..z.a grupa pracowni<:
PZPB w Rudzie Pabianiokiej: "Wezwanie przyjmujemy'''. Tak pis.zą nam tkaczki-przodowniczki, członkinie PPR: Irena Ziółkowska, Zenobia Sawicka, Bolesława Nowak, Maria Pycia, Stefania Fabich, Stanisława Czyżkiewicz.
Tow. Ziółkowska, prawdziwy as wśród t!{Qczek na ósemkach, wys,tępuje ponad·lo z bar-

dzo cie'kawym wnioskiem: wiele tkaczek dopytuje się ci ligIe, w jaki sposób osiąqa ona na
swych krosnach przeciętnie po 70 ty-s,ięcy
wąt.ku; ona sama też zauważyo!a, że niektóre
z jT j współtowarzyszek pracy mogłyby osią.gać
łeps.ze wyniki J mniej się męczyć przy precy,
Liga nie zaniedbu je również pracy na polu gdyby zastosowaJy inny spo.~ób obsługiwania
oświatowo-kulturalnym, urz·ąd'llając odczyty i luos/en. Tow. Ziólkowska ofiaruje się wobec
refe.raoty na różne tematy, jiILk np. o 6ytuacji lego zostawać co dzień godzinę po swej zmiamiędzynarodowej, o zwakzaniu a.I:<oho'Jizffiu nie, pokazać wszystkim ellętnym, jaki system
itp. Czynna jest bibliole·ka oraz cz)"lelnia. pracy pozwala jej samej osiągać tak piękne
Urząd~ane 6ą l<Alrsy dla analfabetek.
rekordy.
Ja« info.rmuje nas przewodnicrąca, dr FranA więc, tkaCZ'ki z Rudy PahianicldeJ, l:tóra
cisZlka Z6Jk6owa, Liga wSopólpraC'uje ściśle i w z was ma oc.hotę skorzystać z pomocy tow.
z'go d nej h armonii ze wszystkim! organiza,ejami lió,kowSokiej?
'"

ajruchliwsza organizaCja w Kaliszu
Ugll Kobiet jest na}ruethliowszli organi2acJą
w KaJ.i.6zu, obejmująclł &w<>im 7laMęgiean WS'lyetkie placówki, na których ipMOUJi\ kobie.ty.
Po gruntownej rec)ifganiuoji Lioga pO~lada
1.540 CZ1ł()nklń. o~i.em kół w mi~ście i jedno
przy garnizonie.
Naj.istQItniej6zym zMlaniem Liogl jest pomoc
w uZySlk<aniu 'Zatrudnienia, oraz k.sztakenie zawodowe. Dzi"''Ir1
""". WlS'półpracy 'Ze wf;zy5lbkimi, o.ri fabryk.amt w Ka.1tMlU. dla poISZUganiza<::jami
Ł
k'lljącycn pracy dziew~t i !k.<>,biet 'Znajdl\je
sJ.ę nis tylko odpowiedni.e za,jęci-e, lecz u:zyskuj" one faoohowe kwalifiiktaJCje, np. w Pań6twawycl! Z",kładac'b Konfekcji przy Ulł. Pu-

I

Drug.im o~cinki€lIl ipTacy jest opieka nad

d~iećmi.

Nietbarwem Liga będzie m<>ogła 'la<llPat.rzyć
w ubrania dzieci tego poctrzebujące. W ub ieglym roku 6tail'aniem Ligi zQrganizowano dla
dzieci be:zpłCLtni\ reperację obuwia. P<>alI1 tym
Liga olpieiklu je 6ię DomelJll Sta,oców w PiOlbrowle.
SOLK otworzyła pierwszy' 1Anbek w Ka~15zl1
pr.zy
C ul,
l k'Paraew6llciego.
. L" b'
... ' .\
" . h
z on tn\e \gl lOrą Uuz.!= we W'6.'J:YSIul<.1C
~
~'b" k h I'~ v-rh N ' -al z'nl od ty~h -occJ'i s.połecznymi w Kaliszu: Powiat"""""'m i l\k~J'. . .
.
~ l or ao u k~np.
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Oto początek w\elJ..."'\ego ruchu w;!.polzawod- .
zebrały między sob(\ 15.098 zł na da.ry dla
1iIn
om\ e;em. p.eiln Sp..łec~neJ: POls.;dm i n:clwa pracy włókniarek łódzkich. Za pocrątdzieci polskich w WeslfaJ.i~ i 11.000 zł dla ko- CZ8IlWonym Krzy~e.m,. Tow . PrzYJacJOł LoJllle-, kie m pójdzie nie'Zawodnie i ciąg dalszy. Teraz
biet hisapańsik;jch.
rza. t To~. PrzyjaZll1 Polsko-Rddzie<,kiej i ze I jest kolej na ko.biety z Wimy, Niciarni, "Połlłl.llk1ego.
Jedn)'1lll z najbltlż61ZY'Ch ?lami~r7.eń jes.t Zlało- ZWlązlkaml Zawodowymi. Ws.półprae-a ta daje znańskiego i wszystkich innych, większych
Liga II'Oztaaa również opi~kę nad naj'Ld01l.niej- 'Żenie 6półd'li·elni konfekcyjnej
"Spółczyn" efekt~ne wynIki, usuwając SJtorpn:owo skutki i mniej&zych f1l:bryk łódzkich, gdzi,e kobie1y
Mymi dziewczętami, ipl"Zletl"L1lc.ając je z praoey przy ul. SZJko.Jnej. W .spółdzielni tej wiele ko- ka~akhZ'Jlll\ bl/sko sześcioletniej okupacji i w produkcji odgrywają .rolę decydującą.
fizycznej do biur lub skJejpów, ora2 wysy;łając bl:,t znajdzie za,trudnieni.e.
zrujnowanego życia rod'Zinnego.
Wr.
(A. W.)
jaJko rpraJktyikantkl biurowe
do większych ---;....----------------~--..:;.-~...........;.;.;.:.:..;,..-:..:.....---~.:.-:...,.,~-mioast, gdzie obok pracy ~bkowej mog(\ slę
równie~ uc;z:yć. KUk·a d7JiewC!Zlłt na' praiktY'k'l j
nill1.Lk'l wysłano' 'dQ W'arrs'laWy. Łodzi ł w.r-o~awia.
.
'.
Liga u.mi~a 8'woje k.&ndydaJtJkJ w fa~ry
karn, biuraoh, w niedawno otwaJrtym PoWl!.z.echn)'1lll Do,mu TowaTowym jalko eb.pedientkl, !k.S?;t.alci ~awodo:W<l w lIpółdzielniach
krawieclkf.ej i ~eJWdldej.
Ten motyw deJwracyjny zastosować m·)i;na
Troskliwą opiekę znajdują w Lidze młode
Dziś przedstawiamy ndJ6Zym CzytelniOC"l,kom kosztowne. Na bluZlk:ę z dlugiIl1 ręka/v/erm użyć
dziew<:zęta, osierocone i bez rodrin. Tym LIga fasony dwóch modnych bl1ll.wczek, wzór de- motŻna nawet flanelki, jeśli chcemy, by nam w swe trz.e, <sporządzonym z jednoba'Twnej weldostaTC.za pracy.. wynajdouje miE!67ikania przy senl na 8Wete.rek welnklllY, wykonany na dru- służyła zimą. Je·śli wyokorzystać ją zamie.rza- ny w fo.rmie palsów, biegnącvd w pT7n oj ildl
my laltem, przeznaJCzymy na jej uszycie ko- b l uzeC'ZJki.
zasrugującyoh na 21awfanie rodzinach, ud'loiela tach i modele paseczka i torebki.
szulówkę·
pomocy i po.sy>ła na oc'UJrlly doki&'Ztałoające,
Bluzeczki n80leżaroby są>orz(\dzić '! 1ek:..1{1Lej
Działalność ta wyda.je już dobre erkJUbkii.
wełny lub jedwabiu. Są to
jednalk tJkaniny
tilll~IIIII1I11III1III1I1Ii1lnllllllllllllllll'llalll lllllllll lll lllllllllll1I11111111111111111111!11I11Ir.li'I :lllllllllil
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opieką Państwa
możność

Zapewniony byt i

6zc1.~gólnlł
opieiką
o1acz.a
• dziecko, przyznając mu szereg spE!(;ja,l nych u-

Pra wo nasze

prawnień

*

A

nauki

chłopcom
do 17-go ~olku żyCiLa, li.
dzi~czętom do 18-go rOIku, z wyjątkiem. mę

sdu9'uje

w za:kJresoj,e ubezpieczeń ~ołeczny;ch. żditek.

W l'azie ndlUki

allltomrutycznie ren~ę

Na!Sze CZY'teJniczlk.l wiedz.ą już na pewno i! przedłuża 6lę aż do chwiH u.kQńc.zeni.a sw,di.Ów.
do.dat~ach rod'llinnych, przyznanych ma,tkom Prawo za~trzega również rentę dla dzieoai talk

BluzOC1Lka, :zaopdi~rzona w kiJ tki rękaw ,
pracującY"D dIa ich dzioeci, wied7.ą również o zwanych na·buralnycll., czyli pO'1lamatłżeńsikJicl1.
wyglądać będ'llie najefe.ktowlliej, jeśli ją wypralW'i,e beZlplla,tnego leczenia d"Li,eoi ubezpieJeżeli ioS<tnieje ikw€S,tia l5ipom.a w e<prawde
ikonamy z welenki w !wlorze jasnym lub też
czonyCJh. Poza tym istnieje jesz~e pral\vo, przyznania Tenty dJLa dzieci, Spl'awy takie za- z bi al ej piki.
przyznające dzieciom mdziców otrzymującyoh latwia Sqd Ubezpieczeń Spolec-z nych
1 rozZałqczony model W1l0ru
na wielobarwny
rentę z Zakładu Ube~pieczeń Społecznych 6pe- sl:Trzyga je 'Lawsze zgodni z pnysługującym'i swatelr ek ułatwi 'nam dzięki swej przejrzysto·
cja.lne dod.atki.W myśl tego prawa każde dziec d'li-eciom UtprawnieIrioam.i.
ści pracę ściegiem ża'kardow ym.
/"0 otrzymuje dodat<-?k w wysoko§cl
jednej
W!dzimy więc, że ubezpieczenia 6,poleazne
.·W
dzie.siqtej kwoty zasadniczej renty. Uprawnie- hiorą pod 5ipecja.lną opieikę dzleako i na podnia te dot)"CZą rent inwaJlidzkkh, to 'Znac!ly s-t1lJWie sankcji prawnych 7Jaopewnlaj!l mu mePasek J torebka zrobi:one być mogą zaTOWlych. klóre ot'rzymuji\ ulbe'lopiecz,e ni na ~k'\lltek reg przywilejów. UmoiHwiają one dzieokJU e110 ze s.kóry, jak i fiku lub dyftyny. 01Jydwa
wYlPa.dkiU doznanego przy pracy - z Za.kJadu gzystencję i naukę, nawet, jeś<ll rodzk.e, czy
Le, tak konieczne w gaTderobie każdej k,)bieUbezpieczeń Slp oleC'lnyoh.
opiekunowie w6ku,teik niezdollnośd do pracy
. .ty przedmioty, mogą zostać w całości wvkonaPTawo do renty painwal1dzklej maJlł dx!~ nie mo.gli dziecku zapewnić bybu.
ne w domu. Zameczek drewniany do tO~eJbld
zllJ'ówno po ojcu, jillk t ma,tce, jeżeli rodzice
Szeoroika olpieka Państwa nad dz!edktem jest
sporządzić może kalŻdy zdikład tok·a,rski. Me[ado ohwili śmie.rei pOlbie.r80li rentę.
wielką zdobyczą ustroju demokracIE ludowej.
lawe spr'ląC'Zik1 do pasec1Jka znajdziemy u ryRenty sieroce o'brzymujl!, po:z.a dz!etmt wta- W ch wiU obecnetj sba.'W'iamy dOipieTo pl.eI'W67.0e
marza. Za1'ówno pasek, jalk 1 torebka zroh:r.na
snymi, talkźe dzieci adoopwwane, jeśll a.d.opta- kroki na polu ubezpieczeń fipotecznych dxiocbyć powinny na u5Z'tywnionym płótnie 1 pod"
cja na.st<lipiła na rok prned przyznaniem renty, .k.a, ale w po,równaniu z pańMwami mnIej 'Znisz
szy;te pods:'Lewką; s1arannie wykonanie dery~ także pa!Slierbow!e i wn'UJki, jeśli były utrzy-, ~onymi wojną o.silignięcia naJSze już 6ą barduje o icll e.legancji.
,nywĄn9 prze'l: Z11larłych. Renta dla dzied przy dzo ' dl1że t będ. ą ciągle W7.MiS'tały.

Ubezpieczenia kobiet

czechosłowackich

Specjalne przywileje dla matek przedsti\opr&<lOw'lje -:lbecnie
'10Wy proi€kt ube'llpieczeń sp.ołc C'7nyab, ktMy wiają Silę w nowym sy6'temie ubel4piecl.ell
ma być wprowad?:ony w życie w ciągu najIJliż w sposób następu iący:
,?ych dwóch mi es·ięcy. Pro'jeikt ten przewid'lM!o<lociane lub chore martlki będi\ :n!ały
ie między innymi znaczne k()lJ'zyśd dla kobiet,
któryeth prawa są cał1cowicie zrównane z pra- prawo w okresie s""'eJ niezdollnośd do pracy
1.altrudnić po!&lugaoezkę na koszt państwa. Ma,twamimężcu:yzn.
Obecnie ubezpIeczenia 6poleczne będą roz- ki niezamężne, które nie mogą otrzy;mywać
ciągnięte nie tylko
na kobie,ty zatrudnIone pomocy pieniężnej od ojca swego d:z.iec\ca, bę
'or ,p rzemyśle czy handlu, lece>: również na ko- dą o,trzy mY'l'ać subsydium ze soecjalnego fun')'ety, prowadzące gos:po'da'fl5two domowp - duszu ubezpieczeniowego. Każde nowonaro',rdą one o·trzymywały rentę s.taorczą po 65-vm
dzone dzieclm otrzyma 2.500 koron oraz wy·O'\.;11 -lvcia oraz rentę na wypade'l( nip7'1111nprawkę niemowlęcą.
Matk" zaś dostaWić bę
,,.; ch prMy - niez·aJle7.nie 0<\ tego. czv s~ nil
111r7ymanlU osób Już ubez<ni ...""o nych , C!ly ~eż dzie 60 koron dzienni.Ą DodcLBS 12 tygodlli PC(
poll'Odzi.&
r;tie.
Rząd

C7.ęchosJowaoki

Międzvna·rodowa pomoc
dla dzieci polskich
Mi ędzyna'rodowy
skierował do Polski

FundThSlZ Pomocy Dziedolll
na akcję dożywiania dzieci w 060ta1nich trzech miesiącach ub. 10lcu 17
statków z żywnośoi(\. VV tym czasie dostarczono na aJkcję dożyw Lania dzi,ecl 95 ton mle·ka
~Je lnego, 3.776 ton mleka chudego w p rol5tzk.u ,
727 ton k'O!lJSerw mięsnych, 202 tony -smaku,
t :?Q.6 ton margaryny, 33,3 tony tranu t ponad
°0 ton mydła. RO'lprowadzan.!e tych a'rtyikui ',lW odbywa się pod a(ontrolą zainteresowa"VCh ministerstw t dns1ytucjd SPołOCZnyCh..,
Pr7ewidu1e si~, że w 1948 r. wp.lywać będą
cl:l5ze do-stawy żywności dla dzied w Polsce
[ l Mi~dzynarodowego Punaus?i'..! Pomocy Dzieciom.
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~ . ". .. tlJ&,., dq!fłh"§CJ;ną}
Przemówienie Prezydenta Bieruta o lIpOffSzecIllliellitl kultury bylo kami en iem . rzuco'm na 6pokojne d Ol ąd wody.
Bo też l nazde rozpo<:zę!:a s i ę k.ampania prdJSowa, odbr io się w;ele ze braó dział<lczy kulturalnych
ea 'różnych s'l.:zeblach I chodaż i w prasie i na
1edzenia-ch w.ele byto ... wody jednak
Jewlen 'I. tego efekt je6t. Spr.awa upowszecll'eni3 kultury dojrzewa, urasta, ...taje s'ę spra'l'ą państwowq.
A to już pierw&zy krok ku
zym drogom, ku drogom p r awaz1\vego upowszechni eniCI 11lIltur}'.
Coprawda w ch.aooie
oIlecnym lrudno s i ę Jeszcze douatrzeć znamion
łanu kulluralnego,
o którym słUSZnIe pi·sad
""Kuźnicy" tow. Zółkiewskl , a'l e. '11 ejmy naję, że z lego chao6-u narodzi ~" ę nowa kulllU'a, kultura dla mad
Mówiąc poważnie - krytY'kO'wać Jest latwo
- pra<.ować i tworzyć - trudniej. Ła vwo mó. 'f'.ć o potrz.ebie teatru dla mas . o kSIążce dla
!łas, f,ilmie dla mas. Trudu. ej pOi>tulat.y te ue-

.0.

alill:Ować.

winl1 0 być podniesienie i uszlacl1elnieme pozio- dziatła,lnDść w f bry>ce n ie ogrankzałaby się
mu życia tych mas" (z przemówI€nia Prezy- ty1ko aD w izytacji czy kry tY'kl - ale byłaby
denta).
to realno pomoc, której efekt napewno doceNiejedno'h otnle rozmawi.aliśmy na te tema- niliby i kierownicy świetlic, i robotnicy. Trzety z czlonkami Związku Zawodo 'Nego U tera- ba tylko trochę dobr€j wolJ i to nie tylko ze
tów. Są niewą~pliwi·e I ta<:y, ktorzy od tego strony litera·tów oraz ludzi teatru, ale również
rodz.aju obow i ązków r.ad'Uiby się U<. hylić . 0 1- i ze strony Z w iqzków Zawodowych. A fundubrzymia Jednak viiększość chce pracy spolecz- me na cele kulturalne mu.szą się zna.leżć . Nienej w nail€1pszym zrozumieniu tego słowa. Ale wątpliwie .pomogłyby także t Centralne Zarząi ci cz ekają - oekają, aż il'liSt.Y'tucja kompe - dy Przemysłu, które w swotm budżec·ie mają

tentna wsk.aŻ€ im, jak na.Jeży dz i ałać i co na- pewne sumy zareze.rwowane na ten cel.
leży ro·b i ć .. Tymi instyrtucjam.i kompeten tnymI
Jeś,l i chodzi na,t omiast o inne strony dziasą bezsprzecznie Zwiqzki Zawodowe i Towa - lalności św i etlic o stronę oświa,~o'wą . o rerzy," two Uniwersytetu Robotniczego. Te insty- feraty popularno - naukowe - to w te.j dzielucje powinny zająć się tą SPIQwq - wysunąć dzinie T.Q·lę ki erown iczą odegrać powinien TUR,
konkr etne propozycje pod adresem literatów, który tymi sprawami fii ę zajmuje.
reżyserów, aktorów i plastyków.
Nale.żałoby
Uwagi powyższe, z lek.ka zre,-.ztą ty1kQ n·a powi e rzyć
poszczególne świetlice większych szkicowane, trak tujemy jako materiał do dychoćby fabryk pieczy poszczególnych lit era- skusji .
Oczekujemy wypowiedzi czynników I
tów, czy reżyserów, Czuwaliby oni nad odpo- bczDośredn io zainteresowanych, jak i wszystwiedn im doborem programu d/a kól dIQmatycz- kich tych, którym na seJcu - leży wielka spranych (do,ty chc1.ds ta s'Prawa zupelme leży od- WCl upowszechnienia kultury.

Je-dno jest pewne, że rOZW l ązallle tych za- logiem) 1 nad odpo'wiednią jego reaJ i zacją. Ich
wy ma ga n i e t y lko olu esl on y c h kon- ill LlulU' I ,1111"1"1'1 1 11I1I!I"1"llIllilllllll' l IW'III',I' 1,1 II 111m 1111111' 1"1'I.,I"I! 1iiI 'I' 111"11"1'I '1·'1'11:1'1"1 I'

~dllień

cepcji i planów, ale odpOWiednich fundusz.ów,
• przede wszystkim ORGAN/ZACJI. bez któIłj żadne plany nie dadzą się urzeczywistnić.
Miejmy nadzieję , że rolę tej organ.zacji 06fodka kierowniczego odegr3 nieda'.vno poały Centralny Instytut Kultury wespół ze
iązkami Zawodowymi.
Zanim jNlnak doj-

r.

Mi I lo

l. Tarłowska.
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Pr~emy~ł bawełniany

Program na niedzie lę dnia 8 hJitego 1948 roku.
7,5 Muzyka. 8,00 Dziennik. 8,20 Program
dnia. 8,30 Muzyka. 8,50 Pogadanka Związku
Rodzin Radiowych. 9,00 Nabożeństwo ze Ska~.
ki Poznańskiej. 10,00 Aud regionalna. 11.00
(Ł)Program na dziś. 11,Q3 (Ł) "Na wido .....mi
tygodnia". 11,13 (Ł) Płyty marki "Odeon".
11.40 iŁ) "Prawo Archimedesa" - humoreska
Guy de Maupassani'a. 11.50 (Ł) Wiadomości
dla radiowęzłów wygłosi Dyrektor Okręgowy
P. R. Antoni Śmiejan. 12,03 Poranek Symfoniczny. 13,30 "Między dawnymi! nowymi la.
ty". 13.40 "Niedziela na wsi". 14,25 Chwila
Biura Stucliów. 14,30 ,,\oI,I'spomnienia myśliwe
go" - zagadka radiowa. 14,40 "Świętosz ek"
słuchowisko wg. komedii Moliera. 15,25 "Z zagadnień wiejskich". 15,45 StuleCie Wiosny Lu
dów.
15,55 Koncert Krakowskiej Orkiestry
P. R. 16,36 Audycja dla dzieci młodszytJS.
16,55 Aud. dJ.a kob Iet. 17,00 ,Podwieczorek
przy mikrofonie". 18,15 "Pocałunek murzyna"
- humoreska radiowa. 18,35 Muzyka. 19,0,
"Nowe książki" felieton. 19,20 "Wieczorna serenada". 20,00 Dziennik. 20,50 (Ł) Wiadomości sportowe. 21,00 "U naszych przy jaciół". 21 ,30 "Na muzycznej fali". 22,00 Muzyka taneczna. 22.50 vViadom sportowe. 23,00
Ostat. wiadom 23,20 Muzyka taneczna 23,55
Wiad z ostat. chwili 24 ,00 (Ł) Koncert życzeń . 0,30 Zakończenie audycji i Hymn.

w

i
styczniu

wyż
prrekroczył

plan

Przemysl bawełniany wykonał w styczniu wyplI'odukowały 26.427.000 met'r ów, co o,z nacza
O<:z'i'wi-śde, nie wszys,tkie fclJbry'k i mogą no~ tować jednakowe wyniki.
NajłepSlle rezul,tau.ztaJ't reaJny, zastanówmy się n<1 chwilę nad po raz piuwszy od dłuższego czasu miesięcz wyikonanie planu w 103,8 proc.
Jedynie przęd'l<linie średnJoprzędne nie wy ty osiągnęły PZPB Nr 7, PZPB Nr 16 i PZPB
t}ID co już teraz, w mnie j>szej sk cl ll, można ny plaTT pwdukcy jny. Plan produk<:ji w przę

JIl ją wielkie plany, zanim plany

tp

przybiorą

'alać dla upowszechnienia kulLtry.
Z wielkiej masy zagadnień wybierzemy tylD dwa zdaniem naszym - najisLOtniejsze
I postal'aany się króciutko choćby je omówIć.
Sprawa pi-erws.za - bardzo paląca to

teotr,

udostępnienie

teatw

masom robotni-

m. Coś niecoś już po tej hnil zdziałano;
Il zy,k ladem są chociażby przedstawienia orga'lowane dla przodowników pracy - inicjaty(

'0

słuszna

i nadal powinna

być

konały planu, uZY5llmjąc 96,3 proc.
Oznacza
to jednak, że i w tej dziedzinie przemysł baTkaJnie w miejsce plano- wełni.any uzyskał lepsze w y niki, aniżeli w miewanych 25.462.000 metrów, w rzeczywistości siąc<lc-h poprzednich.

dzaJ.ni

~Iany

li({ .

PREZYDENT BIERUT: "Sztucznll, wulgarna
kultura ludowa - "sztuka d/a maluczkich" to wynalazek jaśnie.pańskiego dworu, o nie
lzeczywista potrzeba chłopa czy robotn/oka " .

A, n.ieste1y, wieJ€ świetlic robo,ll'!;czych je6·t
"stZltuki dla maJ.ucz,k.ki1". JeśH pot"llS'LilJmy te s.prawy - to nie po to, by krytyloować k.ierowników świetll<:, którzy n?_Jczęściej
o·dnoszą się do sw·e j pra<:y serdecznie i wykawją dużo dobrej woliN iestety, praca ta jest .
tl'ldna i Wyrna.gd wteLlc.ich I.cwahhkacJi. Kadry
świetlicowe należy kS'Ltakić i to gruntowniej,
niż doty<:h<:zas.
Tymcz8JSem jedna.i< \rz-eba ~m
J)Qmóc, ;j to pomóc S'lczerze i szybko. A tę
prd<:~ podjąć mogą jedynie li terac-i , ludzie teatJI'U i plas,ty<:y. Zywy kontwkt z robotnikami
"wzbogaci ich przeżycia, da im możność wczucia się w tę/no pracy mas lUdowych, w ich
t.sknd'ly i potrzeby, z ich wZIlIs7.e/i i przeżyć
cl(~rpać natchnienie twórc~e do własll ~ go wywy,lęgamią

105

e sportowe inicjatywy prywatnej

Warioś Ć WyłJOlU

kontynuowa-

Ale to jeszcze nie ws .z~,tk(l. O ile nam
wiadomo , kierownictwa tea.trów łodzkich oprawują plany tzw. reorganizacji w idowni, to
aczy zarezerwowanio po cel'lach do tęonych
pewn.ej ilości miejsc dla robotników, a prz ede
"""szystkim dl.a przodowni,ków pracy. Zbyt
.cześnie jeszcze na szczegółowe omawianie
tY"h planów, z całym jednak naci-siklem należ . podkreślić, że również i ZwiązkI Zawodowe
IłlU SZą się tym zajqć i to poważme j , niż do tychcza'5. Oc7vwiśde, że z zagadniefllem reorgalt!Zdc}i widowni lą::zą się i inne, jak Choci,ażby
l dobór repertua'l"u. Ale to są kwes,tle da'l sze,
wynnagające s,pecjalnego omówienia.
Sprawa druga i również paląca - to świet
lice fabryczne. Nie ma co owUać w ba'welnę
- na ty m odoinku nie dzieje SIę de brze. Wystarczy pol::ieżna wizytacja, by stwi-erd'lić, że
nieliczne tylrko świetlice żyją pełnym życiem
j rozwijają się.
Pozos,taJe świ.ecą pustką· Czy
::lnł eży stąd wnioskować, że robotllIcy stronią
od !oz.rywki kultuT.a.lnej? Bynajmniej tilJk nie
jest. Ale robotni,k ceni kró,t1k:ie chwile swego
wolnego czasu i nie chce go marnować, nie
chce namiastki kottl1i1.H<l.lnej. Jak powiedzJał

<:ienkoprzędnej wykonany zo·s tal w
przędzalni od,padkowej

procentach,
a w
w 117 procentach.

w 1948 42.1 milionów dolarów

W walce o eksport i dewizy, którą toczy
nasza gospoda rka, poczyna rówllleż odgrywać
pewn\ ro-Ię zQrganizowany sek·tor pryw'lLl'Y·
Opra<:owany przez Warsz.awSik:ą Izbę Przemy6towo - Handlową pr.zy wspórudziale LI7€sz.enia Eks:porterów i Impo'fterów plan eksportowo - importowy "inicjatywy pr)"Watnej" na
rok 1948 zamyka się kwotą 42,7 mj]jQnów doJarów.
Na}poważniejsozą poz',l<:ję ekspol'1tową ste11')wić będzie
wywóz - wytworów pochodz enia

zwierzęcego,

a więc przede wszy5t:k:im sZY 'l-,~k,
i konserw mięsnych do Anglii, Belgii, Czechosłowacji, Wioch, Szwaj<:arii i Austrii.
Eksport bekonów ('l<l 1.300.000 dolarów) kierow.any będzie na.tomia.s>t wyłącznie do A1'\g.i:,
gd'lie wyroby na60Ze cieszą się zasłu,żDną 5ławą
od la.t.
Wywóz jaj (na 1,5 mi·liona doldJl'ów) od0Ywać się
będzi€
do Anglii, C'le<:hosłowiJcjj
i Szwajcani.
.
Obotk tego przewiduj.e się eksport słodu (do
Szwajcarii), ziemniaków jadalnych i sadzeniaków (do Franc.ji, Belgii, Włoch i Anglii) i jagód leśnvcb (do Anglii, S.'7.wajc.a.ri.i i N iem:H').
Prywa,lny przemy6ł chemicrny nastawi,a się
na wywóz pepsyny, glukozy i inn yoh środk ów
f.armaceutycznych do kr<ljów bałkilńskich (;a
polędwic

O statOle
.

800.000 dolarów). a przemysł meblar'5iki planuje wY'wóz stołów biurowych, krzeseł i mebli
ogrodowych do Anghi, Belgii i SzweCji.
Spodziewany jes·t również eksport ,vik!i"y
i artykułów koszykarskich (za 750.000 do IQrów - do Ho/andil i Szwecji), galanteri.i ~f7.e\V
nej (za 200.000 do Belg,ii , Houandii i Szwe<:ji)
ordZ opako 'wań drewnianych (za 400.000 dolarÓow). Pr)"Watny przemysł włókienniczy pr'lewiduje ek~pol1t koszulówki (za I mi,Jion dolarów). flaneli (za 2 miliony do,l arów) i surówki.
Poza tym plan pr'lewiduje wywÓ7 części do
pługów (za pó·1 mi.lion.. dolarów) . do Skandynawii
'lab8l\v-ek i S.pTZęb.l elektrotechnicznego.
ZatklJ'es dz.i'ałalnośd sektora prywa.thego jest
więc nie mały i obejmuje swreg gaJę?i wytwórc'lqśd, a rozmach jego planów eksportowY'Ch świ.adczy o możliwoSci·ach, jakie zdrowa
i uczciwo(! inicjatywa znajduje w demokratvcznej Po,lsce Ludowej.
Dla po,równania warto przypomnieć, że eksport Polski w latach 1934-1938 GS<:Y'lowal dokoła kwoty 100-120 mi.! ionów doIarów rocznie ...
Analizując
kierunki rOlZwojowe eksportu
prywatnego .należy jednakże zwróoić uwagę na
sto~;unko wo mały krąg kontrahentów zag'ranicznych. co stanowi rys u jemny w st-ruk,turze
WVW01U.

w Pabianicach. Przekroczyły ' plan rówllle'l:
PZPB Nr 3. PZPB Nr 4. PZPB Nr S, PZPB Nr 8,
PZPB Nr 22, PZPB w Ozor>kowie, PZPB w BełchatQwie i Andrychowie.
Na Ziemiach OdzyskanyclJ wykonały plan
z nClJdwyiką PZPB w Prudni,k u, Krosnowicach,
Glu'Szycy, Za'r ach , Lubaniu, Kudowie, Rychwał
dzie i M i'rsku.
Nie wykonały planu na Ziemiach Odzyskanych PZPB Nr 1 i Nr 2 w Ble·lawie. PZPB Nr 1
i Nr 2 w Dzierionowi-e ora,z PZPB w Pieszycach.
Z łÓ<l.ztkich fabry,k nie wY'kona!ł'y planu:
PZPB Nr l (niedobory na p rzędz aJni ci-enkoprlZędnej i da.Ść znaczna nadwyżka na pozos,tałych oddziałach), PZPB nr 2 (niedobo,ry na pnę
d'l·aJni średniOp'l'Zędnej i nadwyżka na pD'ZOstaJych oddziadach) i PZPB w Rudzie Palbioanickiej (niedobory w przędzalni średnioprzędnej
I nadwyżka w pozostałych oddziałach). Więk
sze niedobory w wykonaniu planu wykazują
PZPB Nr 9. PZPB Nr 14. PZPB Nr 6 i PZPB
w Zgi-erzu.
Słabe
wyni,ki wykazały rówm-eż PZPB
w Zduńskiej Woli, PZPB w Konstantynowie,
PZPB w Zelowie i w Częstochowie.
PZPB w Zyrardowie nie wykonały planu
w przędzalni odpadkowej, wykonuJąc plan
z nadwyżką w po=stałych oddziałach .
Wyniki za miesiąc s-ty<:zeń wykazują, że te
fabryki. które potrafiły rozwinąć współzawod
nictwo pracy i wch wielowarsztatowy, wykonały zadanie postawione przed Iloimi z nadwyż
ką, natomias~ te fabryk.i, które pl<lnu nie wy.
konały. na jczęściej nie rozwinęły jeslZoCZe nowoc'lesnvch metod pracy, choć C'lęsto i przyczyny obiektyw'ne odgrywały tu pe.wną rolę.
Wyfiiik.i za styczeń .powinny być nauką dJa
ki-erowniotwa pr'lemysłu bawełnianego i dla
wSlZvstkicl pracowników.

l.

-tlera

. Znajdujemy się znów w labiryncie podzIemnych korytarzy. Przechodzimy p.rzez wiele
stalowych drzwi. Jest tu bardzo nieprzytulnie,
gdyz ta część gmachu nie została jeszC'le cał
kowicie wykończona. Dookoła szaTe, betO'llo(cźqQ, dalsz:y)
we ściany . Nieznośny zapach pleśni unosi się
A gdy znajdujemy się na szerokiej '1uto- głównego schronu, który się mieści pod Kan- W:. powi.etr~u .... Ale pra,,:,ie nie sły<:hać eksplostradzie ,,\o\Tschód-Zachód" nie spotykamy ' nż c-elarią Rzeszy.
Zji, poclskow I wybuchow bomb. Jesteśmy głę
nawet cieni ludzkich ... Jesteśmy zupełnie sam;.
Towarzyszy mi aż dwóch esesowców. Kie- bako pOd ziemią.
Zbliżamy się coraz bardziej do centrum. WY- ' mIerny si.ę do bocznego wyjścia. Jest pawie
daje mi się, że sami jesteśmy 'tpiorami, krą- ciemno. bo pali SIę zaledwie kilka nędznych
ARMIA PODZIEMI
żącym\ w tym niesamowitym cb.'!Osie i bezła- b rówek. Na korytarzu, oparci o śr i any, st o ją
Pod Kancelarią Rzeszy znajduje się ogółem
dzie opustoszałych ruin i wypalonych domów. uzbrojeni żołnierze. Niektórzy z nich rozma' 50-60 pokoi oraz mnóstwo korytarzy. D.Jkoła
siłku, którego celem głównym, podstawowym,
Wokół cicho i ciemno. Mijamy Plac Po ~z- wiają pól-głosem, niektórzy palą w milczeniu, jest pełno produktów. Piętrzą się stosy kondamski i skręcamy ~a Vosstras<;e. Przed nami a większość śpi , siedząc wprost na podłodze. I serw, chleba. i wina. Z t'r udem przedzie,r amy
w ciemnościach mataczy ogromna fasada ri()- \oVarkot wpntylatorów zagłusza przycisz(}ne gIo II snę przez te zapasy. Wszędzie uderza nas ten
kroni~~
wego gmachu Kancelarii Rzeszy. Ta fasadą wy sy. Ale mimo wentylatorów jest duszno.
sam widok:
korowód uzbrojonych 7nłnierzy,
daje się olbTzymią, gdyż inne domy dook o ła
apaty cz.nJ: i obo)ętnie wyglądaią<:ych ... I ~o
wydawn~
leżą w gruzach. Martwota i pustka ... Nie wiOSTATNI PAS OBRONY
przewazme młodZI, zdrowo wyglądający ludzJe.
jest już cicho. Za<;zyna
D'
d'
,
Są to wyborowi SS-owcy. Nie wyczuwa ~l'ę
Stojący
z początkiem roku. 'la prog'u dać żywej duszy. Ale
,
ł
b h
. k'
OCIel amy o dowodcy. Jest nim hriga 'l"n'
"
nowego sezonu wydawniczego. łódz .(! prze- się obstrzał. Słychac ciąg e wy uc y pOC1S OW fułH e r Monke. Niema; do ostatniej chwili do' J'tlŻ w nich dawnpgo bOJ'owego zapału ... Na
wod z ił on kompanią osobistej ochrony Hitlera. twarzach ich maluje się apatia i rezygnacja.
mysł księgarski. zauowiada szere~ nC'wych I bomb.
\Nejście przeznaczone dla członków partii,
.,j .
pozycji, które wkrótce ujrzymy na pół
Poznif'
riowledzialem się że Monk nyl r óW· Bierne pogodzenie się z losem - to general.
jest zburzone. Jedziemy nieco d a l ej i zatrzyś
na cecha tego podziemnego wojska.
kach.
muiemy się prllY wejściu dla wojskowy ch . Stoi nocze nie dowód Cą t. zw. korpusl\ ochotniczeŁódzka firma "POLIGRAFIKA" w swym
k'
.
go. Korpus ten zost.ał zorgaJllzowany na rc.zDotarliśmy do celu. Wchodzę do małego.
pokol·ku. ZnaJ'duJ'ą się tu
nowym planie wydawniczym pfzE'widuje tu JUŻ kilka aut. Nie ma posterun ow
I am . w.lr k az H1' tl e la na k'lk
l a dn'I prze d upa dk'
-lem Ber- pachnącego ple~nJ'.
'"
l'Ina. S- clągmęto
'
.
d
'
' k 'ow zew';Zą d . of'lcerowl'e do zlec en' . urzędnl'cy, kres'larze szta
ldlkadżiesiąt tytułów. Udzielone nam infor- ty ... Ogarni<j mnie jakiś dziwny,
d pe .en /lIepo.
o llIego
oc h
otnl
macje pozwalajClo zwrócić uwagę <::?'ytelni- ~~l~i;cl~?~:~len~~~~~ę' 'P~~:;~~i~ ~~c: ~e: Korpus liczy! zaledwie około 2 tys. żołni.my. bowi. Dowiaduję Slę, że generał Krebs w tej
ków na szczególnie ciekawe p07.ycje.
kilka sekud póżniej nastę p n j E' wybuch . To Zadaniem Ich było tworzyć ostatni pas obro- chwili jest przYjmowany przez Hitlera. M'l<;Zę
I tak: w dziale teorii iiteratury i litera. ny dokola Kancelarii Rzeszy.
więc czekać. Siedzę sam. Nie chcę 'I: ni:dm
rozmawiać. Zresztą nikt na mnie nie zwraca
tury pieknei ukaże się prof. ,3zumana: eksplodowal w jloblw.l pocisk Wldry(1am Slę
O KUNSZCIIE I ISTOCIE POEZJI T :mY- : wid7ę roz.0palald·ące kSię ploI mie~i e ... l Pali _ się onG~y ki~:~~ż~~~er!~i d~S tv~~~gaeJe~~f:~::r'l~~:~ zbytnie j uwafli. Mimowoli zamyślam się. Gnę.
ocz a'llS lm.
wow og uszająca
bi mnie ciągle ta sama myśl: ki~y nastą.pt
CZNEJ. wznowienie znanej powh~"i histo- na placu
pł'8wia głośno, ciągle gestykulując . Jest wy· koniec1
ryczne;. Z. KHczkowskiezo: OLBl{A CHTQ- eksplozja. r znów płnmienie.
raźn i e podniecony. ' Rzuca na mnie badawcze
WI RYCERZE i powieść rnł<Jneg-o lii prat"
Płyną powoli minuty C'lekania. Sł)" ~ę na.
spojrzenie i skrupulatnie sprawdza dok-umen,Timusza Rychlewskiego: CZLOWTEK Z
W PODZIEMIACH KANCELARII RZESZY
GUTAPERKI, literacka retrospekl!~~ radoPostanawiam weiść do gmachu. Dopiero już ty . Powietrze tu .jeszcze gorsze, niż w koryta- file znajom) glos. To wrócił wreszcie Freytag.
ści i koszm&l'u uowstania wHrs zawsl,;ego.
b ędąc w drzwiach dostrzegłem
wartownika. rzu Może dla tego. że w tym małym 'Jok liku Jest jak zawsze eiegancki i dobrze wygolony.
Spółka autorska Sas - Jawofflki i pr0f. Okazuje sie, że warta jest ukryta wewnątrz znaiduje się sporo ludzI. Po pr:Jstu trudno od- Uśmiecha się - do mnie przyjaźnie 1 wyciąga
Czystohorski wyda.ie dwa tomy ~'lli'~ll;a- ~machu Popro'!tu b'Jją się eksplozji .po~isków. dy chać Wreszcie Monke upewnił się, że istot dloń na powitanie. Prostuję się i melduję prze
cych opowiadań o hudowie rnatr;";i trOl'ii Jakiś esesowiec . zbliża się do mme l pyta, nie mam rozkaz staw ' ć się w <;chronie fueh:era P i'5OWO , w jak,i m celu przytbyłem. :'OC'Z baTon
. zaledności i rozhi.ciu :.ł0rn1!: 7. FJ7;YT,~." rlo-kad idę Odpowiadam. pokazując mu dnku- Każe odprowadzić mnie tam . Mam znów dwóch przerywa mi ruchem ręki. Zwraca się do mnie
TY" i NOWY OBRAZ ŚWIATł" I m?nty. Podchodzi dvzurny podof.cer i wvdił i e aniołów-stróży w rostaci uzbrojonych o: I't6p poufni""
'(D. c. n.-;';
"
908-B rozkaz odprowadzenia mnie niezwłocznie do do głowy SS-manów
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Wńiknąć w iśtotę naszego życia. Salyra jego
jest więc głównie oparta 1ta o~erwacji i noto
ł waniu czysLo zewnętrznych objawów, nie uka
zując ·istoty zagadnienia. , Jedynie dobór faktów, onz umiejętne szeregowanie, daje ezy'
telnikowi możliwość stworzenia sobie bar·
rlziej szeroldego tła. Huszcza lubuje się w sy
toacjaeh grotes-kowych, wpadających niekiedy
w farsę, lubi jedynie spiętrzać najr02maitsze
sytua~, a nade wszystko z całą bezwzględ·
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Brzegi' Uociste, -wody Jezi01'a,
gwiazdy świecące letnmJ wieoorem
i WT'lOlly lekką deJltan~ stopą obce goryi:ZY młodości tTopy.

nością odsłania

ujemne cechy charakteru lud2
kiego. Niektóre felietony jego sprawiają wra·
żenie rozbudowanej anegdoty.
"Imp~rtynencje" tj. druga książka Jana Husz.czy wykazuje znaczne opanQwanie rzemiosła
literackiego. ·imo wszysłkozdaje ' mi się. te au
tor 'znajduje się jeszcze w po~zukiwaniu naj.
bardziej istotnej dla siełfie fońny wypowiedzi. Przydałaby się bardziej wyraźna kompozycja lmążki.

ByJchłód w pa;proc1ach, cienie ł wilgoć,
giętkie leszczyny bromem,
małwa słodka, pogw:12dy wilgi
i potem kMęiycJ, jak mag lub bOJtta.

. a .dalej

Łeb

fego

łysy

nad wzgórzem sinym,

nad snem scbylóily sza.awi6w l·kminów.
Jeśli

gdzie żyjesz, wspomnij czas Iłpotka"6.
jak ja wspominam plM~ te zwrotki.

DR.OBIAZGI

:~al.yra polika w czasie wojny poni<>sła do.
tkhwe slraty, teraz dopiero zaczyna się slo.
pniowo odbudowywać. Pojawiają .się zbiory
PRZYPOWIESC O URLOPIE
~twor6w tla~yrycznych tak wiersZ<lwanycll jak
W jednym z naszych urzędów pray;ie poło.
11 prozatorsloch. Obecnie możemy wskazać już
na pewne uogólniają:e cechy satyry powojen wa pracowników wyjechała na urlop.
Ku zd.ziwleniu naczelnika" urząd nie tylko
nej i wyodrębnić bardziej istotne pozycje lite.
dawał sobie radę bez nich, ale nawet zaczął
rackie.
. ~o najc!ekawszych autorów tego rodzaju sprawniej funkcjonować .
z/lllczyć Jlał€ży bezsprzecznie Jana Huszczę, au
Wobec tego naczelnik - zupełnie roz~ądnie
tora dwu tomów wierszy lirycznych, ezołowe - postanowił pozbyć się owej połowy swoich
go współpracownika naszych pism satyrycz- pręcownik..6w ...
nych, który w krótkim czasie po wojnie wyLiczna Koleżanko i liczny Kolego! Zanim ta
d",! dwa tomy swoich satyrycznych nowel i czniesz czynić starania o urlop. pilnie zważ
felietonów.
naUKę, płynącą i powyższej przypowieści.
Już w pierwszej swej książce "Łbem (t ścia
nę" Huszcza dał się poznać nie tylko jako doDLACZEGO JEZ MA KOLCE.
wcipny felietonista, ale też jako dojrzały sa(bajka)
I jeż, gdy go Pan Bóg stworzył, m6gł mlec
t y ryk i wnikliwy obserwator naszego życil:!.
Pozorna fikcyjność po ładne miękkie, lśnią('e futerko na podobień.
stad, umIejscowienie akcji wielu utworów stwo wydry czy nawet srebrnego lisa.
Ale na odnośnE' pytanie Najwyższej InsŁan
w środowisku małego miasteczka, nie oznc:cza
bynajmniej jak to podkreślają niektórzy re- cji, jak chciałby, wygłądać. cichutko odpowie.
cen.zenci, Że autor jest miłośnikiem prowin- dział, że jeśli Instancja dla nieflo tak już ła
rji i że postade jego wyrp.stają jak gdyby z skawa, to on wybi€ra zwykłą skórkę, pokrytą
at)lllGsfery małego miasteczka. tworząc barwne brzydkimi kolcami.
ale wymiera~ce postacie, - jest to dowcipny
Dziwiły mu się z tego powodu wszystkie
. chwyt literacki, który pozwala autorowi pod 'nne zwienęta, z politow~iem kiwając głowa
kreślić i niejako wyodrębnić wiele eharakte. mi nad jego głupią skromnością.
rów,oraz przerosty biurokratyczne" To, co zo
Jak się jednak w niedalekiej stosunkowo
stlljeniezauważ'one w duż-ym mieście, to na -przyszłości o-kazało •. skromność jeża wynik~ła
tle prowincionalnego środowiska podkreśla z głębokiei przezorności. I wydrom, a zwłasz.
, się niejako prawem kontrastu. W ten sposób cza srebrnym lisom skracają myśliwi _ży-::fe,
' satyry tej nie można nazwać drC!bnymi imper nie ponvalaiac na śmierć naturalną, gdyz mu.
tynericjami, lecz barwną mozaiką podpatTzo- !zą -one służyć jako ozdoby różnych ~ań,
ny h 1iytuacji, schwytanych na gOTąCO. Nawet Gdybyż tylko ładnych pall! Najczęściej wl'ę:!:
najkrotsze utwory jego mają zawsze podbudo adwrotnie. bo ładne ozdób nie potrz.ebu!ą,
wę O?ycz~Jo:vą I osa.dzone są zawsze w kon· Przy tym i wydry i srebrne lisy nie mogą,
krehtie okreslonyc.h l .wyznaczonych ramach h 6b
rawem rewanżu, używać pań jako 0'2:
społecznych. Poruewaz. utwory te. są b~rdzo ~ó~. y p
,skondensowane, zwarte I .drobne, .n~e P?sl~da-I A' ż ma święty spokój. I jako ozd-oba, i ja
.Ją r~zbJ~dowanvch ,PostaCI. POJawiaJą, Się .1~k- k" e'~~onat:
by c~me, nl~ledwle ,szkJt'~. pos.t,acl, ktore
Z teqO wniosek. źeskromność jednak ~aw'
r;tecz jasną Dle 1l1Ogą pogłęblC akcJ!o W utwok'"
ł '
rach tych nie postaCie przemawiają w jakiś sze w oncu SJę ,op a a.
swoisty -sposób, np. gwarą, dialektami, nane·
' HlERARClłIA POT1łZEB
cz~m.ale przemawia sarn autor, językiem lite
W związku z ustaleniem budżetu Pa ,.ie ro.
rackim. Utwory te ujmują wiele bardzo isto·
tnych i wa7.nych zagadnień, Pisarz jednakżle wej Górki, wywiązała si~ dyskusja. czy nadnie mając zamiaru ukazania korlent owych wyżkę pr~eznaczyć na zapomogi . dla sierot
cI1wastów społecznych, nie stara się głębiej czy też na kupno ławek szkólnych.

W trakcie dyskusji W5pomnial ktoś, że od
roku nie przemianQwano ulic.
Oczywiście, dalsza dyskusja była zbyteczna: nadwyżkę jednogłośnie przezna-::zono na
rozchody. związane z przemianowaniem ulic,

LUZNE NOTA.TIO
'Rzadko recenzje teatralne piszą d, co maja
wiedzę o teatrze. Częściej ci, co mają papier
atrament.
ł.t*_
Oddawna lUZ zauważono, że kobieta im
ZE SPRAW OSOBISTYCH
wolniejszą nosi spódniczkę, tym większy zloStaram się czytać tylko pochw'alne recen· ty krzyżyk zawiesza na szyi. Ach, ta trudna
zje i wzmianki o sobie. O złośliwych i zjeż. do przezwyciężenia potrzeba jakiejkOlwiek
dżających zawsze poinformują przyjacielei
ekspjacjil
SPIĄCA KROlEWNA
.*~
Za s-zklaną taflą 30 cmx70 cm, wprawioną w
O pewnym dygnitarzu: ten, gdy udaje się
przepierzenie z df!sek, spała głębokim snem na spoczynek, przypina ordery do swojej ne
od godziny dziewiątej.
cnej koszuli - tylko one dają mu poczucie,
Pn"d taJ1ą 30 cmx70 cm, blocz/I się ludzie, a iż rzeczywiście jest coś wart.
ona śpi.
~~~4)
Przed taną 30 cmx70 cm ludzie się niecier·
Straszny sen miałem przedwczoraj. Sni o
pliwią, a ona śpi.
Przed taflą 30 crnx70 cm ludzie mają spra- Mi się, iż na moich imieninach tnymali mnie
w ob .lęcach prokuratorzy, śpiewając: Sto lat!
wy do załatw'ienia, a ona wciąż śpi.
Sto lat. .•
Mo:7.e po balu?
Może po imieninach~
Dopiero jakiś szczególnie głośny rumor poCzyście widzieli choć raz pijaków, którzYby
ruszył kró!;!wnę, Królewna westchaęła, pod- wchOdzili do baru z postanowieniem: '''''''_
niosła główkę jak zwiędły
kwIat, spojrzała piJemy dwa Htry wódki?
na ze9arek i prze~traszyła się:
Wchodząc żaws,ze
siebie uprzedzają:
- O B"że-, już kwadrans po pierwszej! Wstąpimy, ale tylko na Jednego ...
Przf'TWaobiadow(l, '.a ja jeszcze cłągle w bin.
Ludzie chętnie okłamują nawet samych
rzelll
siebie.
Odświeżyła kredką wargi, oświadczyła petentom, ze dzis.iaj przyjmować nie będzie i
y.'szystko powyższe prawdopodobnie gdzle'§

'rr

hożo rącza ~bIegła,
1'131' r

I.
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lUZ czytałem.
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Notatnik

wydarzeń

kulturalnych

Ninette de Valois, kierowniczka baletu
Bez porównania większe zainteresowqangielskiego, który bawił niedawno na wy- nie, niż wystawy prz.edwojenne. wzbudziła:
stęp.ach ,:v. War~z~wie:, wspom3n~jąc z tegoroczna wystawa Akademii S;/;tuk Pięk
wdz:ęcz:J.(~sClą goscln.nosc p.olsk~ oswladc~y- nych w Krakowie. Akademia posiada uczła, ze JeJ gO~'ącym zyczemem. Jest raz J~. uiów dwul{rotnie więcej, niż przed WOjll~~
Szcze wystąpIĆ w naszym kraJU.
Rezult t
d
. .
t
.
.
. .
a y pracy pe agogIczneJ l poe ępo. ZD;akomltynasz pla~ista, Zblg'mew D~~~ Wa atmosfera wprowad
a d
I . k
wlecki, dał przed mIkrofonem rozgłosm Iż' z , '
,
zen, ? uc.ze n~, ~
londYllskiej oraz w 'sali koncertowej w ą ~ler ~c ~ pomyslny ~ozwoJ te~ naJstarGlasgow w Szkocji kon-certy, przyjęte OW'l- s:o:;eJ placowkl, kształcąceJ plastyko w w Polcyjnie przez tamtejszą publiczność i prasę. see.

RLt"'AQ

Drukowany poniżej wyjqtek pochod1..i z powieści o repatriantach, nad którq aulor od dłuższego C2asu pracuje, Akcia rozgrywa s,ię przeważnie na terenie
Ziem Odzyskanych, ściślej w wOJGWództwie olsztyńskim. Bohaterem powieści
jest zdemobilizowany podoficer l-ej Armii, Anioni Malklewicz. Mall<iewlcz jest
8umQtny, we Władysławowie odnajduje
swoich najbliższych sprzed wojny sąsiadów.
(Red.)

Jan Hu.§izc.z • •

- UJ

jesz ~ze nie myślał o usamodzielnieniu się.
W zeszłym roku 'lebralI zasianą jeszcze
przez Niemc6w oziminę, jesienią kartofle. Kar
tofli było mało, gdyż część zagonu wytratowały konie.
ławeczce, Wieczór był duszny, świergotały I na sianie. Przeto powiedzIeli sobIe dobranoc,
W tym roku prawie trzy czwarte uprawnej
świerszcze , odur~ając.o pachniały mit::ty,
na Paweł zniknął w domu, zaś Malkiewicz ru. ziemi mieli obsiane 1 obsadzone.
niebie nieru,homiał olbrzymi brązowy kJiię· szył do odryny.
Nie wszystkłejednak działki tak wygląda.
żye,
Wlazł na siano, rozebrał się, ale długo nie ły. We wsi część rodz1n była pozbawiona
Gdzieś ujadał pies, zcichał turkot.
mógł zasn-ąć, chodaż pamiętał -o tym. że ju· mężczyzn, a przede wsżystkim sprzężaju t si..
W ciemności tliły się ogniki papierosów. tro trzeha było wstać b. wcześnie ·Rozmyślał. ły podągowej, Jednak w por.ównaniu % ro ..
' Mężczyżni rozmaWIali na temat jutrzejszej Jakże z tą Pelagią? Czy Oba naprawdę byłaby klem ubiegłym, stan %agospodarowan!a %nac~
'Rozpoczynały się żniwa, gdY Malkiewicz pracy. Dotąd zżęto dopi{:t.O pół hektara żyta. skłonna wyjść %<1 niego 'żamąż1 Ostlltecmle. nie się polepszył. Dużo było jeszcze odłogów,
przyjec-hał do Władysławowa. To też ucieszo Pogoda narazie dopisywała. Nie , zawsze je. narazie nic za tym ore przemawiało A to. że dużo ziemi ugorowało. dosfarczają,: łatwych
no się z tego przyjazdu szczególnie. Nikt nie dn-ak mo.żna było na tutejsze kapryśne pogo- wówczas, podczas "J)lerWS'%'ego u Swidf!rs~i-::h pastwiSk. mimo to, było znacznie lepiej, nl$
docho'dził, jaki jest j~go stan psychiczny, pa· dy liC1.yć, czasem następowały gwałtowne pobytu, jej brat Paweł robił aluzję _ to mo- np. w pnbliskich majątkach.
lr.zono teraz na niego przede wszystkim ja:m zmiany, '6padał deśzoz...
gło być zwyczainym i-artem. Na talde temaNazaiutrz. iak poprtednlch dnI, gwałtownie
na właściciela męskich zdrowych rąk.
_ Cóż, pójdziem chyba spać - wstał Pa- ty. zawsze chętnie 61ę żartuje, zwłaszcza .przy budzono Kazik-a, Mamrotał w odpowiedz2 i tyI
Jeszc~ dwa dni ubijał się, al~ trzecie.g.o weł z ławkI. - Kll'Zlk. zbiegaj jeszcze i zo- wodce.
ko przewracał się na dTUgl bok. Pawła at '2:e'Yie-cZ'oru, gdy Paweł przed gan.kiem mył ręce, bacz jak tam konie".
GdybV jednak Pelagią - chocby te względu iIilo:
<Ale Kazik przed chwil-ą zniknął. Podobnie na to, że tata Jej upływały - wyraziła swofą
- Po dziewkach szwendać się to umi~z. Ił
na kror-e lał.a. mu 7 mied~ianego kubka wodę
żO;Qa, wyraził -qotowość do wzięcia udziału w' jak i inni młodzi chłopcy, chociaż ciężko pra- zgodę na małżeństwo, to czyż narazie moqło ial(: robić to nie mal.,.
}>ra,ty.
cował, jednak kradł qodziny snu i "chodził by to mieć jakiekolwi'ek praktyczne znacze· Wysł!i z podwórka. Podeszwy st6p oziębiła
Paweł skwapliwie to zaaprobował i wyraź· na wieś", do dziewcząt i 'Pr-ayiac.iół.
nie. Malkiewi~z w tej chwili nic nie ma, przy rosa, ~rebrnieią.ca ohflcie na trawa::h. Zkomiol
nie zaznaczył, że wcale tego nie chce trakto.
- Może pójdziru i %obClc.zyrn - zwrócił się iechał, żeby tu właścIwre wystąpić w charek· nów sin :aly dvmv. Od jeziorek płynęła mgła,
wać jako przyfadelskiej przysługi, ale, że ow Paweł do AnŁoniego. Ruszyli. Bose nogi strą· terze najemnego robotnika.
unosiła się 'nad łąkami.
szem, zapłeci za to.
I cały z traw 'rosę, Paweł nastąpił na iakieś Postanowił. jeśli nadan,? si'ę ku ~u spo. W polu stały dwie kosiarkI. Zniwtarek ~wł
. Wrócili do izby. Na .ścianie wisiflłe ~mpa, 'szkło czy ~wóźdź, gdyż stęknął, chwycił się sohność , poważnie r01mówlć slę z Pawłem.
derscy nie mieli, dlatego koszono %bote kouucając mdłe światło na stół, wokół ktorego za piętę Ale -nic się jej nl-e stało.
Zasypiał, gdy Skrzypnęły wrota sto'doły i po siarkami Już Malklewio przyprowadził ko~
zgr,oll'1adziła się cała rodzina w oczekiwaniu
Na łąre pasły si-ę, pnywiązane do wbitYCh cichu wsunął się Kazik.
nie.
1M kolację. Tylko stara Świderska w drugiej, w ziemię kołków. dwa
konie Świderskich..
- Śpisz? - rozebrany, ju~ leżąc na kocyNa ,dodełku led~j kOsiarki usiadł Pawef,
przedzielonej sionką, izbie, usypiała wnUczka, Od cZa:&U ero czasu parskały. Słychać było ape ku obok. zapytał Malkiewicza. Ale Malkie. drugą kierował Antoni. Kazik i Pawłowa wią"
PilW}OW.a postawila na stół dwa dzbany z ~yCl'Zne chrupanie. Jednego z nich Pawel okle- wicz uznał za stosowne nie odpowiadać.
zali skoszone żyto w snopy. Oddzielnie practJ
mlekiem, miskę z górą twarogu. W milczeniu pał:
,
.
'
.
• _.
wała Petagia, która sierpem. żęła płachtę 'pola,
naJ..ewllli sobie mieko na talerze, rlrobili i sy..... Koś kos.:.
SWLderscy objęli w posJadanle clość duże gdzie żyto było Wyłożotle prtez grad. W ter
pali do niego twaróg, 't mlaskaniem jedli.
Koń odwrÓCIł głowę, -ale p.otem, uno~ZEl~ sp~ .q?sT)o~a:stwD. Całe 20 ha. ~ra~ow~l~ pr~y dru .chwili jednak jeszcre jej nie było. Musiala
Potem Pelagia wybiegła do sadu i 1>l'2ynio- tane prz.ednle nogi, p~skakał ptze.d StebIe az qlch 2nJwach. Łat~leJ goble Tadzlh nlz lnni wydoić krowy. Przychodziła 'póznI-eJ. pnynO'ł
sl&."" fartuchu świeżych pachnących rosą i tra WyPrężył 6ię łańcu/h.
Bądź co bądź rodzm6 składała
się z dwóch szac dla wszystkich śniadanie_
'
wami, ' J)01J~erówek.
Księżyc- powol! szedł :v-vżej, . pr~ełamywał "11ężczyzll oj dwóch zdolnych do J?cracy koblęt
'Z pobliża do-::hodził ·pobrzęk ostrzonej mla~
Po~koflczonei kolacji przeżegnali się, Pa- si~ ~ło~em w szybach o.kren! dual )~~O blask Stara zostawała w damu, zabaWIała
wnuka 'owo kosy. To Plllulewi"ćz równi-et przygoto'
.wlowa ,!"onła zluzować teściową.
ffiI hśclarh drzew błĄdzIł mL~dzy. ('1 eUlam!.
Pr7ygotowywała fed~nie: Jak d?tąd , pracow~ J \ ywał się do koszenia.
Mężnyźnj wyszli przed aao"'< i usiedli n~
Antoni tuzem z Kazikiem sypiał ,w stodole li wszySCY zgo.dnle. Kazik dopl-ero do.rósł l
RozpoC2ął się pracowity upalny dzIe\\',

Z

I

I

a

Nr 38

Sfr~' fi

T

ealalność
Miałem do zalal\'vienla sprawunek w pobllfu lokalu pewnej organizacji społecznej, zdarzyJ.o się więc tal<, żem przybył do sali jak raz
o god2linie oznaczonej na rozpoczęcie posiedzenia. Punktualność ta sprzedwiała się coprawda powszec1mie pJlzyjętemu zwyczajowi,
ponIeważ jednak wypadki chodzą po ludziach,
nie n,ależy mi tego brać tak bardzo za z/e.
Trochę zawstydzony przed samym sobą, Iwlodk6w bowiem nie było, zajq/em k.rzealo w chlodnej I pustej sali.
Dla rozpędzenia nud6w oozekiwania, puszm<11em najpierw' k6łka dymu z papierosa i śledziłem jak znikajq w powietrzu, następnie zacząłem liczyć 1 studiować gwi<1zdki stiukowe

•

WłodzimIerz SłOOodtl!ik.

wyczerpuJ~ca O murzynach -

rad.
W protolióle powiedziano: przemawiali
obywatele Kacyk, Papiński ; Tylko, gdy tymczasem ja przemawialem pierwszy, a dopiero
po mnie obywatele Kacyk i Papiński.
Co słuszne - to słuszne. Sprawa !ormaIna! - ryknqł siedzqcy obok mnie facet.
Z poza stołu prezydialnego uniosła się re·
prezentacyjna postać prezesa. Uśmiechnął się

głupstwo, nazywajqc wniosek Tylki bagatelq i protokół zaczęto popwwiać.
Raptem obok mnie uslY81.ałem jakieś nieartykulow{lne dźwlękj. Spojrzałem: !l'pol~z

nik Wqlorek chrapaJ sobie w najlepsze.
Panie] zawołałem
z obu,rzeniem,
chwytajqc go za ramię. - Pan śpi?
Grubas otworzył zaspane oczy i uśmie~h
nqł się błt;Jgo jak d2Jiecię·
ironicznie i zaczął:
- A tak - potwierdził. - Usnqłem sobie.
- Obywatele, to bagatele ...
- To nie bagatele, ta rzecz pierwszorzęd- Nie ma pan pojęcia - dodał wyjaśniająco jaJe bardzo praca społeczna wyczerpuje ...
nej wagi! przerwał Tylko.
- Tak? - przerwałem niecierpliwie. - To
- Popieramy ,popieramy! - odezw'1!y się
liczne glosy i rozpoczęla się ożywiona dys- niech pan ją rzuci!
- Ba, łatwo panu powiedzieć: rzuci ... kusja.
.
Ale gdzie,
na pułapie.
Przez trzy godziny słuchałem z głębolilm westchnął z źałośclą działacz. Mile to zajęcie przerwał mi gwar w przed- zainteresowaniem wywod6w nad poprawką iq- pytam, będzie cz,'owiek drzemał po obiedzie?
Zebym lo u siebie w domu mial choć Jeden
pokoju. Członkowie Organizacji Społecznej daną przez ob. Tylkę.
wchodzili się tJumnie.
W końcu 'większość zwyciężyła, przewodni- laki klubowy fotel jak lutaj, ...
E. TAM.
.
Przy, mnie siadł ciężko . na krześle op?sły czqcy musiał przyznać, że palnął kapilrrlne
J~omosć. Widocznie naleza. da tych, co to

j

JMEsO V G !4)S '\.'

CJ)' w tramwaju, ozy w cukierni,
czy też w
wagonIe kolejowym zawIerają od ręki Z/hljO-

moś~
trzyć

1~;::;:::::S===:::=~==;;;',:=:====--~~;::;:::::=;;;::;;;;:::=;;;;;::;;;;;;;;:::::::::;;;::..
~
~

czują nieprzepartą potrzebę wywnęsię ze w&zystki~go, zaledwie .bowiem ui

KJadł, ~r6cił się do mnie, jak

do starego z n a - '

'Ł

fomego....
_ Wjoozlałem, - powl<lda, - te tak bę-

dzle,
_

)

)

'1

Co, p,rzepraszam, będzie' - zapytałem.
Posiedzenie. Wiedziałem, m6wlę, że się

w "demokratycznej" Ameryce
W USA, tym kraju dużym
Wszystkim b. zawadza Murzyn
. Nie ma bowiem na to rady !(ażdy Murzyn ma trzy wady:
Pierw.sza, że czarny, druga, że cza.rny,
TrzeCIa, że czarwy! Yes!
Chce weJść Murzyn do tram1.oaJu,
Do tramwaju nie l.vpuszczają.
Do Murzyna mówi biały:
"Pan oczernia tramwaj caZy!
Pan jest' za czarny, pan .jest za czarny,
Pan jest za cz.a rny! Yes!
Raz pokochał Murzyn bialą,
Bo ogniste serce mial on.
Pan!"a krzywi się i zżyma,
"Idz precz!U - Mówi do Mu,rzyna Masz czarne serce, masz czarne serce.
Masz czarne serce! Yes!
Chce coś k~pić w magazynie
Murzyn, mowią mu: "Murzynie!
Pókiś cal'!!, idź stąd lepiej
Bo zabrudzisz towar 1.0 sklepie!
Masz czarne ręce, masz czarne ręce,
Masz czarne ręce! Yes fU
Każdy:

111111111111111111111111111111111111111111111'11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111

uda.
_

Jakto - uda' Przecid to drugI termin.
_ W tym właśnie JI.zecl':. Na pierwszy ter-j
mln nIgdy się n/e przychodzi.
- N/e p r t ' { c h o d z i ? ,
_ No, chyba. Pierws.ze wezwanie to
tylko formalność. Kloby tOOl na nIepewne
prryJazJl. ZreMtą, dzięki Bogu, nie należymy
jencze . do tych, kt6rym wiecznie sIę śpieszy,
Czech, Francuz czy Włoch kręci się Jak
Iryga. NIech mu to będzie n<1 wrowie. U .nas
za to ludzie powiadają: co nagle, to po dlab-t
le. I mają 7Jupełnq rację. Bo tp ~r08zę ja pana,
Ilcha wart człowiek, co nie doje, nie dośpi,
a za sprawami obywatelskimi gania. Często ni \
by lo dojdzie do czegoś, ale teź często kark
skręci odrazu. Człowiek solidny Idzfe kr~k 10
krokJem. Spiesz się powoli - powiadali sta-I
fożytnl Rzymian/e I dobrze Im było. Ot co. Ale, ale - z klm mam przy/emność'
_ Pietrzak jestem - odparłem - dr.fen-

.Z q}hlu: (;rr

dJ}Dlomat~cZlle

Murzyn - USA uważa
Gorszy jest od ],ominiarza,
Bo jest czarnie,iszy, bo ,jest czarniejuy,
Bo jest czarniejszy! Yes!

111111111111/11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111

A ja Wqtorek Zygmunt, dzlalacz społe-

Za

Załatwiał

szło najdro~zych,

ludzi nasz nieboszCltY'k.

Za jego .trumną z gOT'Zklm łkaniem,
'Bo znacznje wcześnie] już skonali,
ZabicI jego załatwianiem.
Ja jeden, który nfe sk(małem.
,Pomimo, Że mnie rown&et Błażej
~.

Zała.twlał, wiers~ ten napisałem
Błażeja trumną ł, ażę.

c..".
lA)

Karol Kowalski.

rys.

też •••

Plan Marshalla

Stanisław

I za
Cieloc.

Pogódtmy si'ę. Z tYm oięmdan ciosem

I pochowa.'my go tak prędko,
urzędzl e Swe okienko
Zamykał Il!ier~ przed mym nosem.

Jak on w
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STEFAN STEFA"$'SKI

Granica

_ I lo jesl cala pańska praca1
Tvm pan wypełnia swoje życie?
!(Qwi{lrnia, knajpIw, znów kawiarn;l)?

Gdy szedł ulicą, mężczyźni zdejmowali
przed· nim kapelusze, a kobiety kiwały
wdzięcznie główkami. Wstępując do teatru
kina lub restauracji, natychmiast był rozpoznawany i witany przeciągłym: a, a, a,
patrzcie, przyszedł... Gazety pisały o nim:
nasz znakomity..... Na uroczystych akademiach czy obchodach podnoszono w pierwszych słowach: zaszczycił swoją obecno-

Czyż można życie ujqć płyciej~

_ O, Ja przepraszam, ja pracuję!
W kawiarni zbyłem trochę złota,
A tutaj przyjdzie zaraz jeden,
Z kt6rym pogadam o banknotach ..
Pan nie r07.umle~ O dola,rochl
Ktoś tam chce kupić cały tysiąc.
Pewnie wyjeżdża za granicę,
Albo WYCHODZI... Trudno przysiąc!
I pan się takich Interes6w
wstydzi, panie Ciemniali?
No, teraz widzę, jaki z pana
Cwany gagatek I przyjemniaJ"
-

Robić nie

To Jeden orze w pocie czoła,
Gotów nad slIy swe pracować,
R le Ojczyźnie sic przysłużyć,
B'/Ie Ojczyznę oc/budować,
A pan heztrosko goli wódkę,
Rez/TOsko wcina sobie sznycel,
r żyje z kan/u i szacnerkJl
Pan jest po prosIu - zwykły hycel!!!
Na to pan Ciemniak się oburzył:
- Pan mnie dalyka na honorze,
A fa wszak też odbudowuję,
Od wszystkich Innych więcej, może ..
- Pan1 krzyknę. Pan odbudo;o" :
A Ciemniak: - Pewnie. że to robię.
Przyjdź pan zobaczyć. Druqa wi11ę
Odbudowałem wlaśnie sobie.

kilku

InteresaooJ. nie · człapalI

..............................

•

trumną

Ma1-sz pogrzebowy brnmiał posęp.nie.
Za życIa w tego malt'sza temf}ie

czacy.
zawołał
•_ Przepraszam, proszę o glosl JakIś facet z br6dką.
_ Ob. Tylko ma głos.
_ Ob. przewodniczący, panowie obywatele - zaczął ob. Tylko. Nie rozumiem
wprost, jak można tak gwałcić ponqde!c ob-

__ Dawno pan tuta}, panie Clemniak1
_ Ano przyszedłem wprost z kawiarni...
Zaraz podadzą mi w6deczleę
l przyzwoity sznycel sarnU

Biurokracy

Po wilelolettt1ej cl~kdej pracy
W cichym, pl"Lyt\llnynt SWym Uirzędzie
Legł w ~ble Błażej Biurokracy,
Niechże mu zIemia lekką będzie!

czny. Na niwie się pracuje, wkład dokurn~n
tujqc na zrębach... Ciężka, panie, J odpOWIedzialna Tobota.
R,ozmowę naszą
przerwał
dzwonek, pnp,
wodn/czącego. Spojrzałem. Sala była dosć 1J '·..1'
no. Za stołem pre:zydialnym (z./elone sukno)
zasIadł szanowny zarzqd. Przeczytano protokół z poprzedniego pOSiedzenia.
_ Kto jest za przyjęciem protokółu, proszę rękę do góryl odezwał się przewodni-

On

Błażej

S.P.

I

_

"Huzia na Murzyn.a!"
- ,iego wina!

W USA, to ty"" kraJu dużym
Wszyst]cim b. zawadza Murzyn,
Nie m.a na to bowiem rady Każdy .lJ!uręyn ma trzy wady:
Pierwsza, że czarny, druga, że czarny,
Trzecia że czarny! Yes!

l

nlkarz.

-

Wybuchł pożar

?

popu.larno!łci

kich centrów kulturalnych Pichcin.
- To bezczelność - zawołała - w stro.
Już w pierwszej chwili po przyjeździe nę znakomitego człowieka.
okazało się, że przewidywania mistrza nie
- Co takiego '?
były słuszne. Po prostu - zawiódł się w
- To bezczelność - powtórzyła z wy.
rachubach, gdyż i tu goniły go zaciekawio- raźnym
oburzeniem dama. - Ledwie
ne spojrzenia, ci i owi mężczyźni uchylali smarkate od ziemi odrosły, a ;uż pierw·
kapelusze, a kobiety kiwały wdzięcznie szych lepszych, obcych mężczyzn zaczepia.
główkami. Kiedy uchylił drzwi knajpy, maj· ją!
dującej się na rynku, i usłyszał charakte- No, obcych - zauważył mistrz z peścią....
rys tyczny szmer, który go tak prześlado- wną urazą - to przesada. Okazuje się, ze
W ponury dzień zimowy znakomity czIo- wał w wielkim miescie a, a, a, patrzcie nie jestem bynajmniej taki obcy w tym
wiek stał w oknie swego wytwornego mi e- patrzcie, przyszedł...., wycofał się natych- waszym Pichcinie.....
'
I - Nie obcy? - pisnęła dama przewra·
szkania i bębnił palcami w szybę, spoglą- miast na ulicę.
dając z niechęcią na miasto.
- Do stu diabłów! - za.klął ze zdziwie- cając oczami. - Obcy! Zupełnie obcy!
- Klatka - mruczał - prawdziwa klat niem. - Któżby to myślał? W takim Pi ch· Gdyby było inaczej, to już jabym coś o
panu wiedziała!
ka. Ruszyć się nie można nigdzie incognito. cinie?
Zaraz, psiakrew, poznają, wyjadą z tym
Opodal kościoła. spotkał dwie dziewczynZnakomity człowiek ukłonił się szarmane.
swoim szacunkiem, człobitnością i nama- ki, które na jego widok zachichotały, na- ko damie: jestem.... tu wymienił nazwisk/)
szczaniem i popsują. każdą przyjemność. Ot, stępnie zbliżyły się i pięltnie dygnęły.
i imię. - Z zawodu poeta. A pani. ieśU
np. wczoraj pos7-edłem z pewną młodą ak- Przepraszamy bardzo - rzekły, do- . wolno spytać?
.
toreczką. do małego zakazanego hoteliku bYwają.c z teczek albumy, - C}lciałybyśm:t
- .Ja? - rzekła z godnością pani w g6na przedmieściu, a tu portier, przeklęta gę- poprosić o autograf.
ralskim kapeluszu, - Ja jestem naczelniba, poznał od razu i gnie się w niskim uklo
- Autograf? - zapytał oszołomiony. - kiem Pichcińskiego Wydziału Kultury i
nip: uszanowanie, uszanowanie, już my tu Mój autograf? Ależ doprawdy panienki, Sztuki.
tak wszystko urządzimy, że będzie mistrz .ia jestem ot,. taki sobie zwykły urzędnik 11I11[11I11I11I11I11I11I 1[~I I[[I III'Ir.I'·['['II!'III[:II!I,[I[III1I[:liillll['I 'Ir;[IIIIIIIIIIII [[![!li'lt[11I11I11I11I11I11IlI1111I
I doprawdy zadowolony.... Oczywiście, mu- pocztowy....
- , FR4.'iZKr
siałem zrezygnować z całej przygody, bo w
- Akurat zaperzyłn.
się
atarsza
NA GRAFOMANA
tych warunkach - tu rzucił okiem w głąb uczennica. -'- NIech pan nie oszukuje. Już I
.
mieszkania - łatwo o plotki, a moja żona ... my dobrze wiemy kim pan jest. Taki sław-I Wbiegł do redakcji. Dumny, lecz
Odszedł od okna, zapala;ąc papierosa.
ny. znakomity....
.
.
Zaczerwieniony z emocji'
- Tak. tak - rozmyślał w dalszym cią- Fotografowany we wszystkIch plS•
gil. Ciężkie jest brzemię sławy i popu- mach - dodała druga - razem ze swoimi "Do druku przyniosłem. Świetna necz.
larności. ~ycie prywatne ulega różnym cudnymi wierszami..
Pisałem przez s
g
"
ograniczeniom i tyle.
Popularny mąż uśmiechnął się i napisał
zere nocy.
Nagle uśmiechnął się.
killra słów w albumach dziewcząt.
Spojrzał redaktor, dobry człek,
- A ~dyby pojech'lć do iakiejś zakazaKiedy oddaliły się. bardz~.zad.)wolone. Ponem do autora rzekł'
ne; dziury? Tam chyba nie bedę znany, a poczuł nagle na sobIe cZYJs badawczy
.
spęd ze za to I'jarę dni jak zwykły normalny wzrok..
.
.,Odpowiclź zaraz J)1'lgę dac.
c.. l~wiek?
I Obejrzał SIę: 'larę kroków dalej stała da- p
h k tk t b
1:."
W"hA.. "'Sldł na leżący daleko od wszel- ma w góralskim kapeluszu.
n noc ac , O u, rze a spa\: •
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Zaw

nad zaopatrzeniem
Za pośrednictwem swego referatu ekonomlcznego Łódzka Okręgowa Rada Związków
Zawodowych ma staty wgląd w <sprawy, związane z zaopatrzeniem luc!ności pracującej Łodzi i województwa w artylwly żywnościowe,
odzieżowe i opal, jak równi!:!ż czyr.nie współpracuje w dziedzinie kontroli cen,

ludz, pracy

ZII

Łodzi I województwa

przydzialy kartkowe dla !udno~ci pra-cującej,
Poza tym OKZZ pozostaje w kontakcie
z PCH i PSS, jest infonnowan1 o pr.zybyciu
lrans.portów żywno~ci i innych arty'kulów i lowarów pierwsz::!j potT3!:!by, ich jakości I zawartości, jej przeds,taw:cie.Je są równ:·eż obecni
pr.zy przyjmowaniu ty.ch tran"portów.

:!r:;·~~;~~~:~r~L~~}~~~~~1!t~f:~~~~~
12
ZWJą;.ków
istniejących

tysace

aą

Ponadto do kompetencji tego referalu należy r07p r owadzanie przez Związki Zawodowe
artykułów, specjalnie dla robolników uzyskiwan'Tch: żarówek, albo
jak w o_la,tnich
dnic:ch - bntów czeskich. Dodajmy nawidsem, iż dolszy transport tych butów oczC'ldwany j€st lwio 20 bm.
Z. Ł,

W ZWlązkac~
ZawodowYCh
ZARZĄD ZWIĄZKU· WŁOKNIARZY

OBRADUJE
Dnia 8 lulego br, odbędzie się \II Lodzi w
siedzibie Zarządu Glównego Związlm Zawodo
wego Pracow11ików Przemysłu Włókienniczf>.
go w Polsce plenarne posiedzenie Zauądu
Głównego z udziałem prz,ewodniczącycn i :;;cInetarzy oddz,iałów zwią7Jkowych L terenu eałego kraJu,

ó-

n;r '~obuwia dlauudzieci s'ikolnych ~:i~~~n~:~;vi~~:;~:Jr~:~z~~~i:i~[i~~
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Zawodowych,
na 1e- I
•
~
rozwoju j,:chll wspÓJ.zawodniclwa i ruchu wie
renie Łodzi i województwa (ogółem 2100 OSÓb).!
,Jt"S~CZP.f r.i«~,ła f1 1 7~(j, li','\
i stl'tenkl
lowarsztatowego. Poza tYm omówione będą
ucze-stmczą w pracach komisj,i : cennikowe j,
Jak dowiudujemy się, VI ramilch akcji pornO-Itry, sukienhl, i inne części garder?by dziecię- sprawy Ool'ganizacyjne.
kontroli cen i podatkowej. Wobec tego, że cy dzieciom SZKolnym Ministerstwo Przemy- cei, dostarczone w ramach przydZIału UNRRY
UWAGA, BUDOWLANI
Łódż podzielona je-st - dla usprawnienia ,akcj,i sIu zwolniło 2000 par obuwi3. dziecięcego dla
GIÓWJ1d Komisja Szkolna w związku z akcją.
'"
zwalczania droży.zny na trzy c,~;:ręgi, w lnżdym chłopców i dziewczynek, ~kierowując je do rozdawl1lczą zwra:a SIę z apelem' do IderowniDnIa 11. II. 1943 r. odb~dzle SIę zebrame
'7. ni.ch urzęduje komisja, w !(tórej '€okład W<:łlO- GJó'\'llej Kami'ii Szlwlnej w l,odzi. która jesz ków szkó~, ląórzy wprawdzie
~gło~ili. zap?- Rad Zakład.owych i Delega~ow w lokalu Cendzą: sekretarz Kom! 'ji Specja.Jnej oraz przed- CZE! w tym miesiąclt rozpoczn i /,! kh rozdaw-llrZ~ł-OWan a nn rzeczy, ale ~(lbleraJą Je ople 1 lra\ne] , ~wIetll:':y przy. Z,wIązku Zawodowym
slawiciele Zwia~ków Zawodowych. Jak nas nictwo. Jednocześnie Okręgowa Komisja Zw. szele, albo w ogóle po nie sUl 'lie zgłasza.ją, I Robotmkow I ~J!e.cowm~ow Przemysłu BunOpo,informował il~iero~'{IIHc Tefera;tu ekonomicz- Zaw. wyraziła gotowość dostarczenia ze swo- Tego rodzaju karygodne niedbalstwo odbIja! w!anego, Ce~amlcznego J Pokrewnych Zc>.wonego OKZZ, tow. Chrzanowski. lotne kontrole ich transportów kilku<;et par obuwia dla dZie-, się przede wszystkim. na d~ieci~ch .. potrzebu- I dow w ŁodzI,. ~ll. Nawrot 23, początek o godz.
sklepów i targowisk da,ją na ogół pozytywne ci. Zaopatrzenie w buty trwać będzie. aż do jących garderoby, ktora lezy mezuzytkowana 116-~ej ,~ber:nosc obovlIązkowa ze względu na
wyniki, zarówno w odniesieniu do przesŁrze- zaspokojenia. istniejących potrzeb. Główna Ko 1 w magazynie. ..
waznosc spraw.
•
garria cen, jak i przestrzegania ani bezmięs- misja S:rkolna weszła już w kontakt z firmą'= -'~ ~
~nych i bezciaótkowych.
Bata, która podjęła 5ię zelowania i reperacji
#'
ł
Ł
Referat ekonomiczny OKZZ ws,pólpracuje znacznej ilości obuwia dZlecię~cgo ,
I
sLale z wydziala,mi aprowizacji: miejs.kim oj woJednocześnie z wyżej omówionymi przydzia
· .SI
jewódzkim. W każdym z nich ma !po jednym łarni trwu obecnie rozdawnictwo płaszczy clzie
przedslawicielu. Przy odbywających się co clęq:<:h, który:h ilość rzucona na Łódź sięga
bedą miałY
gow~ska
trzy miesiące spisach n~manentowych tych 3000, a dotychczas rozdana została połowa.
wydziałów as':, stują przedsta,wiciele OKZZ, tak Zaznaczyć należy, że płaszcze szyte są z doW Łodzi, jak wiada,mo, istnieje 10 targo-I
Kompleks przec1woj,mnych, przy6losowaSdIIIlO jak przy wyładunku i przyjmowaniu brej wełny i wykonane w porządnych praco- Woisk. W lym roku przybędZiie jeszcze jedno, nyc-h do tego celu budyn'ków, został w czasi.
więk6zych
transportów ś'J'Odków żywnościo- wniach, Pró~z nich Główna. Komi~ja. Szkolna Będz.ie nim nowa llaJa targowa na Ulicy Ko- wojny zrujnow,any, obecnie Zarząd Miejski
wy-ch - mąki czy kaszy, przeznacz'Onych na wydaje wysokogatunkową Ciepłą blellzIlę, swe ścielnej Nr 6.
w po'ro'Zumieniu i ws:pólnie z ł'CH i PSS-em
11 ,1111.1'lloI 'I' I"I'III IIIII' llilIIIIIH 111111"1'l1li 1111 l'I IIIIIIII'li'II'I,,'iI'l I 1'11"1'11 11111111111111 111111111111111 '" 111' 111111111 '1 1 '1"11 111 " 1 ' 11,111, 1"11"1,, 1:1'1""'1.1.'1l'II""'I"'IIII IIIIIIII IIIIIIIIIII III ,I""I I , I , I , I IUI~ przystąpił do remontu 'haLi. Ogólny koszt t.ego
'
remontu sięgnie !Soumy 30 milionów złotych,
Micze§nie; - "iż _
za
późno
Dwupiętrowy dom na placu przy ul. Kościel
i
nej Nr 6 zagwarantował dla swojego użytko
wania PSS, bo'czne sklepy obejmie PCH. Więk.
s.zoQść sklepów
po,siadać będzie wY'roby włó
Ikicnnicze,a,le i arty<kuły spożywcze znajdą
swoje miejSoC~ 1;1a nowym targowi.soku, Hala
oddana zostanie ao użytku jesz<:'ze w tym ropierwszeństwo
ku. W obecnej chwiH da-chy już zO'italy zaCentralny Zarząd Przemysłu Włókiennicze-' wyszczególnieniem miesiąca i turnusu.
. aktywności
przedstawicielstw. robotniczych: bezpieczone.
go wydał już zarządzenie, które w do~ładny
Prawidlowy rozwój akCji urlopowej. i akcill Rud ~akł.ad?wych, k.tore powmny szybko. l
Dla południowej dzielDlcy miasta wyl'e'J;l1onsposób nakreśla plan akcii urlopowej w roku wczasów zależy metylko ocl spl~W'nej pracy spr~wledh~Je d~lalac w wyp~dku powstania towana będzie gruntownie lwia południowa za
1948,
odpowiedzialnych za to urzędnikow, ale i od ja!'lch},olwlek mcprawIdlowoSCI.
pLac·ero Reymonta przy ul. P,io'l1bkowskiej 317,
t '
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111I1111111!1111111111111111111111111I1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 Tak więc części półno,cna i ;południowa miasta
D yre k'cJ' e Z a kI a d'ow P racy o trzyma ł'
y ms ruo;: 1
C
••~ .
,
o::je zorganizowania akcji urlopowej w ten InterpelaCle noszQ..-:h
zQteln... ow
otrzymają nowe punkty targowe.
sposób, aby pokrywała się ona z planem koZE ZW. B. WIĘZNlOW POLITYCZNYCH
niecznych remontów w fabryce i
remon
ty te nie powodowały postojów fabrycznych.
~
~
Zarząd Koła Grodzkiego Polskiego Związ
Dyrekcje winny również prowadzić taką po
Li-cząca
kilkanaście tysięc v
mieszkailCów ~!ew~ać j:Uż lo Powszechna Spółdzielnia. Sp,o- ku b, Więźniów Politycznych Hitlerowskich
lilykę kadr (poprzcz ewentualne przygotowa- pólnocna dzielnica na,s.z,oqo IllldS.(.ll Rado- zywcow, JUz to Samopomoc Chłopska I n.le~ Więziell i Obozów Kon-::entracyjnych komuninie rezerw) aby VI wyniku urlopów nie c1opu- I goszcz, w obe';nej chwili jeSl pozbawiona czynny sl,ład od pana GawłowskIego przeląc kuje swoim członkom, że w każdą środę od
ścić do postoju dni Jednej maszyny
produk- sl(fadu węgla. Mianowicie niejalo pan Ga- jak lIajprędzcj. Nie możemy być przedeż na- godz. l8-ej w lokalu świetlicy, przy ul. NacYineJ.
wloweki, który "objął" w roku 1945 dos'ona- rażeni na wielokilometrowe wędrówkJ ,,za wę- wrot 31, mają miejsce spotkania towarzyskie.
Przyopraco vaniu planu urlopów należy le wyposażony pOlliemi:::.cki s.klad węglowy gIern" ck> inny-ch dzielnic miasta.
Liczne rozrywki, wszystkie czasopisma oraz
wziąć' pod uwagE;, że przodownicy ~a('y mają przy '5.zosie Zgierskiej 204, wrdZ z wagami, ta(Następuje 16 podpisów
gry towarzyskie zapewniają miłe spędzenie
miesZlk.ailców Rado go szc'lia),
zclgW4llili1towany wolny wybór tennillów' urIo- borem konnym itd., postanowił obecnie "nie
wieczoru. ,
pów i·wauó~ Tueba w~c w~ffiw~h ur- pw~ ~ dfui0 z ~k~ nwmym ~~reH~' -------------~·------------_ _ _ _ _ _ _ _,~d.__.m.___
lopów w miesiącach letnich porozumieć się i po prostu. skład zamknął.
przede wszystkim z przodownikami pracy, a
Panu Gav,łowskiernu już od dłuższego CZildopiero po uzgodnieniu terminarza z nimi na 6U nie opłacało się sprowadzanie węgla kartleży opracować listę urlopów i wczasów . dla kowego do Radogoszcza .. Wielu z nas straciło
pozostałY':h pracowników.
na sIwtek tego swoje przydzialy węglowe.
Do 21 lutego sporządzą zakłady pracy uzgo Wielu nIL/SlaJo wędrować po kiJJw ld/ometrów
życia
dnione z praco \Tni.:"aml imieJme lis,ty udo- do miasta - by zaopatrzyć się w węgiel.
O)mpl1ut
.ni~miec~,
.
niszcząc.
?awzięcie
g~rmis,trzowie
dó'konywali
reperacji zegarpOWilll ch z dokładnym
wyszczególnieniem
Uważamy, że ta s.prawa nie może poros,tać
miesiąca i czasu lrwc.rna urlopu. Do tego ter- bez zała,twienia.
Mu~i się znaleźć ktoś inny, narod polskI, ~ego SIły zY'''I~tn~ ~ J.0;.'.o pąd- kow meraz wprost na kolanie,
Aby wyrównac' C110C'
, .
t.
mil1u winny być Jównież przygotowane listy lwmu się będzie opłacało sprowadzać węgiel do stawy bytu, me pommął rowmez I !'zemlO~
dłu'"
l '
CZęSClOWO S raly
pracownili:ów, wyjeżdzających na wcr.asy z Radogoszcza. Uważamy, że powinna tu'taj in- Sł ~. .P ola~y,
we.
"', z~,r z ąd zen'H'
,lt'~.m era, wOJenne
cech zeO'armistr'
ł t 'k'
mIeh byc tylko JaklmIs podludZ!I\l, zdol- pieczętarz
i me"'h . ,zow, z o ~I ow,
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PZPB w Rudzie Pabianicltiej
tkaczek pracujących na 8 ltrosmch wYI'óżnHy się: Irena Ziółkowska
(186 proc,) i Regina Poros (167 proc.), a
na .,szóstkach'·: j{azimiera Szulc (173
proc,) i Helena Bachman (162,9 proc.).
W PZPB Nr 1 na "szóstkach" pierw8ze miejsca zdobyły: Józefa, Seweryniak
,(179,6 1)1·OC.), H~lena Bogus (169,5 proc,),
Janina Jurek (164,3 pl'OC,) i Józefa Krzyżaniak (16'7,5 proc,). Anna DratVl'icka ob
sluguj~,ca 4 !~I'Gsn" 'vykonala normę w
140,9 proc,
We współzawodnictwie zesl)olowym
wyprzedził Zygmunt Stolarz (121,5 proc.)
S10h!.rza Stefana (105,4 proc,),
nr PZPB Nr 2 w przędzalni na 4 stro
nach wysun-:;Jy się na czało: Apolonia
Sinocha (141,5 p 'oc.), Olejniczak Bl'onit>ławf1, (13S,!! ~ l'OC,) i Maria Wolna (139,6
proc,), a Hl), li stron' ch: Wand", Sygdziak
(142,4 proc). oraz Henryka Milsita (13S,3
proc,). W tl.all1i na "szóstkach" wyróźniły się: Ja.nina Juszf>zak (171,5 proc,)
oraz Józefa M fl4'C zy];;o"Js!,a (164,3 proc.),
a ,na "czwór!,ach"; Helena Płachfa (176,8
proc,), Zofia Rogu!. (169,2 proc,) Ol'a,~
Jallil1R Zió lm vsl.a '(158,3 proc,),
w PZPR N' 4 na 16 autom3tYl~zl1ych
krosnach llz~'sk~ł~'~ Eugenia Walczak
(174 proc.) i Rozpcl':l Janina (161 proc.),
a na "czwórkach" Wachowska Maria
(153,4 proc.).
W PZPB Nr 5 na przędzalni osiągnęIy na 4 stronach: Bubas Wiktoria (197
wśród

proc,) i- Góralska Janina (165 proc,), a na
3 stronach Langner Weronika (155 proc,)
i Rojewska Maria (191 proc,). Na tkalni na "czwórkach" uzyskały Frączkow
ska Jadwiga (171 proc.), Pryczek Maria
(161,7 proc.) j Milczarek Władysława
(161,4 proc.).
W PZPB Nr 6 na przędzalni (750
wrz,): Szydlowska· Stanislawa (150,7
I proc.) i OIt>j,iczal- Genowefa (116,7 lIroc,)
a na 'i';~O wrzec. Jagielska Helena (151,1
[lroc.) oraz Broh',k Bolesława (143,6 proc,)
Na tkalni na "szóstkach" osiągnęły Wutz
ke Kazimiera (161,S proc.) i Drążkiewicz
Aniela (160,9 proc.),
W PZPR Nr 7 w przędzalni w,ysunęły
się Uli. czoło: Wituła. Marla (164,7 proc,)
i Nowalt Iiol'lleła. (152,7 proc.), a w tkalni na ,czwórkach" liopacz Fl'auciszek
(167,7 proc.) oraz Kulmła l'hria (164,5

l

pI'OC,).

W PZPR Nr 8 w przędzalni na. 4 stro
nach najlepsze wyniki osiągnęli: Brożyńska Zofia (172 proc,) i Jakutowicz
Helena (157 proc,), a w t1mlni na "szóstkach" Wieczorkic\\o'icz MIchalina (190
Pl'oc,) i Łuczak Zygmunt I1S6 laoc.).
W PZl>B Nr 14 wyróźniły się: H!'ll
Anna, CllUdcclm Bronisława. l\'Jiras Zofia., Melka MaJ'ia, }{ostrz;rC'ka Regina j
Tf>lTIl'zyl, Maria.
W PZPB NI' 16 na przędzalni na 4
stronach osiągnęły: Kijewslta Bron. 160
proc., Stańczyi, Genowefa 149 proc. a
Stasiak Maria 149 proc.

s
-

~_::

nymi najwyżej do .p~~pisania ,się, mieli wy- przystąpi do usiln~g~m~~:OI~~iaCYZ~~~,;c:h
konywac tylko na]Clęzsze, naJgorsze prace. sił. Zorganizowano kursy doskonalenia ~aNa czarnej liście niemieckiego systemu wO,dowego w rzemiośle dla. dorosłych. Welikwidacyjnego znalazło się również i rze- społ z Naulwwym Instytutem Rzemieślni
miosło stanowiące ważną część 5!OSpO- czym przeszkolo'no W' ten sposób ;U7 około
darki narodowej. Okupant pozamykał war- 9~ proceI?-t nowych pracowników. Na tert=>sztaty - a ludzi powysyłał do obozów lub me hodzl do c,,:cllu należy 91 mi.strzów z
zatrudnił w swoim przemyśle na najgor- czego 81 pracuJe prywatnie a dziesięciu
szych,
naj niebezpieczniejszych pracach. przeszłe;> do przemyslu ,,- na równorzędne
Około 50 procent co najlepszych rZ0mieślni stanOWIska.
ków łódzkich zginęło w czasie zawif1'uchy
Naj:Viększe ~oże trudności miał do powojennej,
konama .zegarnll~trz polski. W ważnym hiCech zegarmistrzów, mechanik?w precy- s~oryczme okreSIe ~dbudowy naszego wiel~yjnych, .iubilerów, grawerów, pieczętarzy, ~~eg.o przemysłu me można. było :myśleć o
brązowników - to jeden z "najobszerniej- O'.-wl~ach. na ~a~up n~rzędzI, na zakup zeszych" cechów w Łodzi. Należa. do llieO'o ~:~ ~~1'" I C~ęS.Cl za.mlennych, Trzeba było
całe grupy ludzi wysoko kwa!ifikowany~h 1 trz!b~~~~~cil1ę~a b~o~nYF rynku w pomistrzów od reperacji maszyn biurowYch, biać . k'"
ze . a ,?y o ~amem.1t. d oramaszyn dziewiarskich, maszyn do szycia i
h ll1~S O?cz<?uą llosc na}dro~l1lc.ls?ych
cała branża rowerowa i t d
. ' 'k~ec amzmow l ~ylko zawdzIęczallJ.C WYRO, ,
'll~~U kUnsztOWI rzemie8lnika w tei dzicJednym słowem cała skala dziedzin pra- dZlllIe - udało się zaspokoić codzif'linc "3~y, . rój dr<?bn~ch w~rszt!łtó:n, be~ l>:tórych 1otrzebowania,
'
..
zy~;,e ,"" WIelkIm panstwle Jest me do poCe9h :vespół z Izbą Rzemieślnic7,R nromJ',~le.Ha.
wac1z} Illcubłal5aną walkę z "pobi~l1"m"
~V d'1iu ~'swo~odzenia Łodzi Pl'zez Armię rzemI.osłem, me płacącym podatk~\"I; T,odCzerwoną l WOJsko Polskie _ niec:Qbitko- rywaJącym byt sumIennego rzenu('sllllkawie cechu s~anęli ~obec kom(='letup.; "uiny, obYW~teJ~, .
=Warsz'Laty 111e lstmaly zupełme, Co droZ l~Ie~Iel~ch stosunkowo składi.'k (500 ~
g~ce!1l1iejsze ~asz;yny i narzędzia albo wy zł. mlesIęcZ,l11e od członka) C~cb potrafił =
WleZIOno do NIemIeC, albo rzucono po dro- w roku. ubIegłym wyasygnowac dokładnie ~
dze w popłochu ucieczki. Sytuacja naszych 4~0 ~YSIęCY złotych na cele ~poleczne _ =§
mistrzów i rzemieśll'!ików była rozpaczli- me hC3ląc w to su~'. złożonych pl'zez ,. 'l' ~
wa. Trzeba było własnym przemysłem wy- szczegolne zawody l fIrmy oddzielnie.
sz~kiw~ć ~o w~iach leżących na drogach
•
* •
llC!eCZ~n NIemc<?w -:- skrzyneczki, z narzęP
,. r!lca lJ~szych mist~,zów i rzcmieślników ~
dZlaml, trzeba Je było wykupowac od wieślliaków, ld.órzy te "zguby" pochowali i td. oc;e1l1an~ Jest w pelm przez władzc P3.11- - -,
stw~wc I 0r:zez społeczeństwo. Na wysta- _
Czego się nic udało odzyskać -- produ- wacn powoJennych ,e!'ti3pol1at:r cz~,' to p~ ...,.
kow,ano własnym przemysłem nieraz wprost szczegolnych '1!lst,rZOW czy nawet tlCZlliów
z n!czego. Mechanicy maszynowi wydoby- grawer~klCh, .lubllersldch, złotnik:uskich, =_
walI ukryte po domach polskie czcionki i zeg~l"1ms'Lrzowskich wzbudzają szc7,ery en- o~ pi~rwszego dnia prze~'abiali maszyny do tuzJa~m wzorem kunsztownego wykonania.
Plsama na polską klaWIaturę - cały cię ~ak .la~ przemysł państwo'wy odbudowuje ,-{
żar pracy dla biur i urzędów państwowyc11 SI~ mr~wczą l?ra.cą robotnika i inżyniera z =:spoczywał na ieh barkach.
Nieraz cflłymi rum ~l11Szc:zellla - tak pracowite rzemiosło nocami przerabiali, reperowali, d(\pr(\;~a p<;llsk~e Il~llną pracą czyni swój wldad IN =:
ćl?:ali do staNI używalności maszyny, któ- WIelkIe dZIeło odbudowy kraju.
re w dzień potrzebne były do pra~Y. Ze-
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mechaniczno
grawerski
wykonuje:
~ Dla P~~'słu mydlarskJeco I ·,uo!. moweg . Formy. prasy. wiórkownif8 ce i w zakres wchodzące prace.
Łódź. ul. Sienkiewicza 61 .
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Zaldad
Zegarmistrzowsko - Jubilerski
WŁ. S Z Y ~1 A N S KI

=E

Łó dź,

Piotrkowska Nr 309

Warsztaty Reperacyjne Maszyn
Biurowych
ST. ORĘZAK i H. WŁADOMlRSKI
~
,Łódź • ul. Sienkiewicza 6'7
M
f6
Tel. 12'7 -04
f'-m3 wykonuje i naprawia maszyny
do pisania. liczenia. kasy rejestracyjne, powi~lacze. numeratory itp.
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Te!efony
lO-Straż Poiarna.
13-Pow. Komenda MO.
51-Miejski Post. MO.
gl-Starostwo Powiatowe.
50-Szpital Powiatowy.
II-P. U. B. P.

35~PPR.
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Na sal,

Na ławie oskarżonych Sądu Okręgo-

.~ wego zasiadł Zygmunt Szewczyk z Lo::;: łEi, oskarźony o to, że występując na

RADCMSZGZA~SKf

.5tr. "

Wal

Zjaz

łÓdzkiego

terenu województwa

rozpoczął

-

Wczoraj w Domu Kultury RobotnI- przez reakcyjne bandy działaczy Zwią~
czej przy ul. Przędzalnianej 68 odbył ku Samopomocy Chłopskiej - Wonera
się trzeci Walny Zjazd Związku Sarno- Barczyńskiego i ;"O-tu innych d~iałaczy
pomocy Ohłopskiej WO.iewództwa ŁórZz samorządowych, którzy zginęli w ciągu
kiego. Na zjazd ten przybyło okolo 600 ostatnich trzech lat.
delegató'!.D , oraz zaproszeni goście.
Po powołaniu prezydium, prL-ewodniZjazd otworzył wiceprezes Zarządu czącym Zjazdu wybrano tow. GrzegorWojewódzkiego Samopomocy cow. Po- czyka z Kutnct poczem powitalne przetapczu7c. Zwrócił się on do zebranych, mówienie wygłosił wojewoda łódzki ob.
aby uczcili pamięć zam~rdcwanych Szymanek.

swe obrady w Łodzi

W imieniu Zarządu Głównego Samopomocy Zjazd powitaj ob. Janusz. W
przemówieniu swoim p07l'iedzial on mię
dzy innymi: "My, chlopi, um ·i cmy 'wy-

rywać chwasty i zie chwasty wśród nas
również w,!/koTzeniwy , Dnrny sobie ra-

dę, bo wiemy, że ręl~a w rękę z nami
idzie robotnik fabr yczny. Będzkmy budować Polskę bez zdrajców. - Tu mów

248.
W S I W ZOrOW YCh

ca poświęcił parę slów Mikołajczyko-

---------------------------------i~i~~re~~~ymmoood~oom.Na

stępnie omó~wszy znaczenie sojuszu i
o~tatnie.i umowy ze Związkiem ~ad~i~c
klm roztoczył przed zebranymI WIZJę
lepszej, bogatszej i mądrzejszej wsi}

.
.
terenie Radomska w mundurze oficera
Wojsk ·Polskich w randze majora, wy- św~ecić będzie przykładem
organizacjq którą .bu,dt~;e,Sar:'0pomoc. . . .
- łudził od szeregu obywateli naszego'
• •
• dł'
Zablerah rowmez głos. w1ta,Jąc ZJazd
-= miasta około 20.000 zł.. Ofiarami rzeko- pracy
wSIom wOJewo ~Iwa o
lego przedsta'wiciele PR'W .zWM Wici OKZZ.
, mego majora padli: Ludwik Kusek,
Wojewódz'ki Zarz ąd Związku Samopomocy prowadzenie gospodarstwa rolnego n1wet bez W imieniu Komis.ii PC'rozumiewawczej
~ Marian Zatoń, Antoni Stępień,
Fran- ChłOp5kiej w ŁoiIzi prowadzi za pośrednie- ~pecjalnych wkładów pieniężnych, może pud- P'artii Politycznych przemawia~ poseł
, ciszek Dygas i Roman Kaleciński. Po twem odpowiednio przes~kolonych inspekto- nieść produk.cję od 30-70 procent j przynaj- Słoń.
d
.
. d od' rów organizację 248 wsi wzorowych i 452 go- mniej o tyle obniżyć fel koszty.
-- przeprowa zeruu rozprawy l u ow me spodarstw przykładowych, przeważnie pow6ltaG(}5podarstwa zorganizowane w zespoły
Referat polityczno-gospodarczy ~! niu winy okarżonemu Sąd Okręgowy łych z przebudowy ustroju rolnego,
gromadzkie pwwadzą plantacje eli.t i Nygina- głosił przedstawiciel Zarządu G!ównego
wydał wyrok, na mocy którego ZygW gospodarstwach przykładowych wpwwa- łów zhóż siewnych, łubinu słodkiego Itd.
Samopomocy ob. Lesialcowslci.
.: munt Szewczyk został skazany na 4 la dzono bez spęcja ,lnego wkładu pieniężnego
W b, roku będą produkowane nas'iona t r a w , .
d
]S ta. więzienia.
szereg ulepszeń z zakresu organizacji 1 mecha- prowadzony chów bydła, trzody chlewnej,
~o omowieniu syluacji międzynaro O
weJ zobrazował on obecną naszą sytunizacjri pracy, uprawy i na,wożenia roli, pieięg- owiec i drabiu.
nacji roślin, zaprowadzono siewy rzędowe, od·
Od 1 grudnia ub, r. · wprowadzone zostało ację gospodarczą. podkreślając ogrom-powiednie płodozmiany i inne ulepszen ia, w tych , gosp?darstwach współzawod,nictwo' ną dysproporcję między produkcją prze
zmierz.aJące tak do podnieslenia produkcji, jak w zak!e..sle ra~Jonalnego przec~owywaDla 15to- mysłową a rolną.
'j I
i obniżenia jej kosztów.
50Wallla podworzowych nawoww naturalnych,
'"
.
S
I ,,\~.. D_ .... !
Rachunkowość rolnicza, prowadzona w po- jak: obornik, komposty, gnojówka itp.
POSIłkUJąc Sl.ę danyml statystyczny, :
WV1Uf~ szcz e gć lnych
gospoda'r stwach, niezbicie do·
Wyn i~i współzawodnictwa będą ogloswne mi mówca wykazał. żę przemysł produ~
w i odła, że właściwa organizacja j
należyte w rocznicę Refo,r my Rolnej.
{-l
kuje w wielu gałęziach dużo więcej niż
•••• - ....................................... ••••••••••••• - ••••••••~ .............- •••••••••• przed wojną, a rolnictwo mimo, że ob=
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Chłopska

f~t~ które o ile są raejo'ltalni~ ~fGspl')a
towane pTzedstau:iają olbrzym.te zapasy doskontiłego opalu. Zainterescwanie
cpałem torfowym w tereni,.- cor9.Z bardziej wzrasta _ szczególnie intereSują
się tą sprawą gminne spóldzielnie Zwią.

zku Samopomocy Ohłopskiej.

Zarówno Ministerstwo Leśnictwa jak
i PNZ współdziałają ze Związkiem Samopomocy Chłopskiej w stworzeniu
możliwości
wykorzystania ".łóż torfowych. W roku bieżącym z.w. Samop.
Chłopskiej oraz PNZ przystępują poraz
na

szeroką

slwlę

roczny niedobór od 500 do 800 tys. ton

o wartości 18 miliardów złotych
to znaczy - 150 tys. koni, lub 15 tys.
stosowanie ściółki torfowej i kompos- potrzeb krajowych. Trzeba zaznaczyć , traktorów. Przed ralnic:twem stoi zadatów lorfowych ma olbrzymie znaczenie że rozpoczęta w roku ub. w Polsce pro- nie podniesienia wyda.jności ziemi i Ukwobec zaobserwowanego zjawiska wy- dukcja ściółki torfowej zdobyła całko
wi(la::ji odłogów.
jałowienia gleb.
toteż główny wysi- wicie uznanie zagranicznych importeMusi być zwiększone użycie oborniłek pójdzie w kierunku
zaspokojenia rów.
ka poprzez racjonalne przechowywanie,
stosowanie torfu jako ściółki i t.p.
Musi być prowadzona walka z chwru.
tami, stosowana pomoc sąsiedzka i używanie nawozów sztucznych, wreszcie
' y 2?_OJ'
"Te
wsi
zażądali wyd"''';a pieniędzy. Ponieważ siew rzędowy, który oszczędza 50 proW 110Cy około godzm
~ v
.,
ew.....
Kolonia - Krzemieniewice, gm. Kod- gospodarz odpowiedział, że gotówki nie cen t zboża siewnego.
,
.
Poprzez zrzeszenia branżowe musi
rąb k?ł~ Radomska, dwoch meznanych posiada - rabusie przeprowadzili "rebyć podniesiona hodowla.
osobmkow dokonało napadu rabunko- wizję", zabierając większą ilość garTo są zadania jakie stoją przed growego n~ gospo?arza wsi ob. Włady- deroby. Po dokonaniu. rabunku sprawcy madzkimi lwlam.i Samopornocy.
sława Ll~rowskle~o:
,~
oddalili się w niewiadomym kierunku.
Po wyborze komisji skrutacyjnej i
BandyCI po weJsclU do mieszkania Dochodzenie w toku.
przerwie obiadowej zdał sprawozdanie
sterroryzowali bronią domowników i
z działalności na terenie województwa
prezes Jan Kulka. Sprawozdanie to wykazało, w jak niezwykle szybkim tempie rozwija się ZSCh. na terenie naszego województwa. W tej chwili jest ~195

przystQpuIe do eksploatacji

Możliwości naszych lasów w dziedzinie zaopatrzenia przede wszystkim ludności wiejskiej i ludności mniejsżycb
osiedli w opał drzewny są niewystarczające. Wyniszczone wojną la:cw oraz
WzmOŻOI~y popyt na drewno budulcowe, zmusza. do sięgnięcia po zloża 1,01'-

pie1'wszy do zakreślonego
wydobycia torfu.

~~~u~~J!j:~ni~j~~er~~~:rzedWOjenNiska prc.dukcja rolna powoduje

.

Napad

złóż

torfowych na

zboża,

szeroką skalę

.

w Kodrątiie
I

Ogrodnicy w wyścigu pracy

. Sprawa jak najszybszego ~Jkorzy
stania torfu dla celów opałowych na
wsi byla przedmiotem obrad specjalnego zjazdu zwołanego przez Ministeratwo Rolnictwa i R. R. W Zjeździe
wzięli udział inspektorzy ..orfowi służ~
by wodnomelioracyjnej Min. Roln. i R.
R., inspektorzy torfowi Zw. Sam. Chlop
skiej i wydzialu przemysłowo-rolnego
"Spoiem" oraz przedstawkiele innych
zainteresowanych tą sprawą resortów.
Podstawą obrad były fachowe referaty
omawiające zagadnienia
eksploatacji
- torfu. Na ich tle wywiązała się dłuższa,
wyczerpująca dyskusja.
o'p.rócz sprawy użytkowania torfu
na opal zwrócono na zjeździe uwagę na
brak słomy odczuwany stale w niektórych województwach. Temu brakmVi
winna zaradzić produkcja ściółki to i"-

O

podnieSienie i uszlachetnienie produkcji warzyw

Inspektorat Ogrodnkzy przy Woj.
Zarządzie Związku Samopomocy Chłop
"
L d '
d 'ł . lk' '1'
s k. lej w. o ZI rozprowa ZI WIe . le l os..
CI. naslOn. warz~ych w czaSIe akc~l
WlOs~nneJ 1946 l 1947 r. w celu przYJścia z pomocą rolnictwu w zagospcdarowaniu ogródków warzywnych 'i upow
szechnienia spożywania warzyw na
w~i. N asiotla były pochodzenia rosyjskieo'o i UNNRA. Akc]'a rozprowadzeb
•
nia nasion spotkała się z uznaniem spo
łeczeństwa tym bardziej, w latach 1946
i 1947 na rynku nasiennym od~zuwano
brak nasion warzywnych, Nasi0na spro
wadzane były po bardzo niskich cenach.
Największą powien.chnię upraw warzyw w gospodarstwach wiejskich zajmuje IcalJUsta, bura7d ć'UJiklowe, cebula,
f ow ej; ktÓTą możemy produkować w pomidory. Oprócz upraw warzyw na
ilościach zaspakajających
calko'Wi.cie
własny użytek wieś masowo prcduku1e

kiego. Nadprodukcję zbywano w okrę~ przemysło~ Sląska. Pewn..e partle ka.pustv Msportowano do Czecho. .a' ceb u lę do Angll'l' . OPI'O'CZ
s ł owaCJI,
eksportu konserwowano warzywa w
przetwórniach
owocowo-warzywnych
znajdujących się na terenie woj. łódzkiego.
Przewiduje się, że przemysł przetwór
czy rozwinie się znacznie w r. b. Poza
przetwórniami zakładane będą przeh
l ' dl
.,
b te
c owa me a warzyw l owocow, a y
ostatnie mogły być spożywane róvv"l1omiernie w czasie okresu zimowego.
Przy rozprowadzaniu nasion inspektorzy i instruktorzy Woj. Zarz~ du Z ,'
Samopomocy Chłopskiej dawali wskazówki, instrukcje i urządzali pogndanld

kóZ gromadzkich
79897 czlonl.:ów.

ZSOh:,

które

liczą

Koła gospodyń ,wiej-

skich liczą 3144 członkiń. Hufce PRW
osiągnęły liczbę 42.151 członków. W cią
!ni ostatnich miesięcy daje się zauwa.,,.
zyć ogromny rozwój zrzeszeń branzowych.
Następnie sprawozdanie zdał !DZ.
Langier z dzialu ekonomicznego ZSCh.
inż. Bajkowski z działu rolnego.
Po sprawozdaniach odbyły się występy zespołów artystycznych kół młodzie
żowych, które przeciągnęły się do późnych godzin wieczornych.
W dniu dzisiejszym trwa dalszy ciąg
. obrad, które zostaną zalt(,f,'''7on~ wyb0rem nowego zarządu.
:nE't%ll~{,~ln(::1'S;li;;tnt%>.;K};},\

i przeszkolenia przodowników WleJskich o sposobach uprawy warzyw.
KW PPR Wydział Propagandy (Sekni edobór slomy.
warzywa .na sprzedaż.
Największe
W r. b. Woj. Zarząd Związku ~am. cja Oświa owa) zawiadamia, że w
Zja zd uznał, że dla naszego rolnictwa ośrodki upraw i produkcji warzyw znaj Chłopskiej prowadzi usilną akcję w ce- oJniu 10 lutego 1948 r. o godz. 9-ej odIIIIIIlIlIIlIlIIflllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll!lll1l dują się w powiatach: łódzkim, łęczyc- lu dalszego uszlachetnienia produkcji będzie się w świetlicy Komitetu Wokim, kutnowskim, radomszczańskim i
jewódzkiego, ul. Piotrkowska 55, odwielu:ltskim. Wyprodukowane tu wa- warzyw na terenie naszych "warzyw- prawa towarzyszy odpowiedzialnych z~
rzywa znajdują zbyt na chłonnym ryr -"ch" powiatów.
pracę oświatową.
ku m. Łodzi, Tomaszowa Maz. i innyr t ' W tym celu organizuje się ,vyś~ig
Komitet WoJewódzki PPR
cśrodkach przemysłowych woj. łó(l,
lCy całych zespołów ogrodniczych.
Wyd~ial Propagandy

Zlóż ofiarę
na Pomoc Zimową

I
•

Wydawca: woj. Komitet PPR w Lodzi, Komitet
D: ł ogłoszeń: PioŁrll'l''''lOIh fifi tp1111-!'m tr"Mł~
D~01841S.

I

Red~kcyjny.
DU"

Red. i Adm. L6dź, Piotr kowsk? Rfl, Telefony: Redaktor bracz. 216- 14. Sekr e1ariat 254-21. Rf1d , oocna 172-3'
n"Slf. RSW .,Prasa". ,. ' ·." injs~racja nIe przyjmuje odpow iedzialności za termin:)wy druk ogłoszeń
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LEI{TORÓW
Propagandy Komitetu Lódzl,iego I
zawiadamia,
w
9.2 br. o gOllz. I
l7-ej w stołówce KŁ przy ul. Sienkiewicza
49a odbędzie się kolejne zebranie Koła. Lektorów.
Rcferat nt. "Nowe momenty w sytuarji ml~
dzynat'odowe,j" wygłosi red. tow. Uzdański.
Wyd:dał

W'·
ySC IR arszawa
nabiera

Partii z

że poniedziałek

Obecność c~łonków obowiązkowa .

U\V GA, AKTYWIŚCI GÓRNEJ LEWEJ!
\V pOlliedziałek 9.2. o godz. l6-ej w 'okalu
'Ia-mym przy ul. Sienkiewicza 102 odbędzie
się zebranic sekrclarzy l,ół i ich zastęl)cÓW
oraz kier. pcrsonalnych-lJeperOwców zaldadów przemysłowych i instytucji dzielnicy Gór
nej Lewej.
\

PLENARl':'E ZEBRANIE KOMITETU DZIELNICOWEGO STAROMIEJSKIE.)!
W poniedziałek 9.2 o godz. 17-ej w lokalu
własnym przy ul. Nowomiejskiej Nr 6 odbę
dzie się plenarne llosiedzenie Komitetu Dzielnicowego Staromiejsldej.
Obecność wszy,,'<!;:-"h c~łQnk,)w ohowiązko

e .§po~

arszawa
.

Praga

,
,
rUmlenCOW

coraz Żywszych

Po 8 ek p wystaw-aj' Czesi

i Włosi.

W piątek odbyła s:ię w \l\faI1Szdwie konferenCJa dz,iennikatzy s,porto.wych. zatrudni on ych
w Robotniczej Spółdzielni Wydawniczej "Prasa", której celem by.ło poinformowanie o pracach przygo,toiWa'W'czydl do wielkiego między
narodowego wyścigu ko,lars'kiego. jaki organi·
zUJą "Rude Prawo" i "Glos Ludu" przy współ
~dz[ale .. Głosu Robotniczego" w dni.ach 1-9
maja.
Przedstawiciełe "Głos.u Ludu"
odJbytli JUZ
drugą Ikonferencję 'IV Pradze. w którr:eJ uczest-

niczy'U przedstawiciele_ Reda1kcji .,Rude Pravo"
i delegac.i Czes.kiego Związku Kolarskiego
z prezesm Johanikiem na ozele.

12 rowerów wy~c J!owych orzyb'ywa' 'dla naszych kolarzy z Woch

jeden wyśc.ig \oVarszawa - Praga - Wa[6zawa. !eOl dwa wyśc-igi: Warozawa - P.raga
i Praga - Warszawa. Wyścigi rOZipoczę.łyby
się l Maja. zakończenie Zaś wyścigu Warszawa - Prag;'! na5tąpiloby 5 maja w Pradze,
a Praga - WarŚilawa 9 maja w Wars:z.awie.
Skróciłoby to dyetans 'lalWodni,kom i nie po
zbawiło również Pragi talk wielkiej atra-kcji,
jatkim jeost zwyilde końcowy finisz. Wyścigi
szlyby różnymi trasami. Nie jeM wykoluczone, że projekt Czechów zostanie p-rzyjęty.
Wówczas każde ze zgłos.zonych p'aM'tw musiałoby wystawić co Ilf!j.mniej dw.ie drużyny,
składające się
po 5 zawodników. z kotórycll
klasyfikolWano'by t}l!lko trzeoh.

również

z 5 koiany, f-eprezentujące poszczególne miaóta. jak: Łódi. Warszawa. Kraków. Po,mali. czy leż pOlStl.oCzegÓJne okrągu Polos-1.jeg o
Związku Kolarskiego.
ZGŁOSZENIA NADESŁALI:

CZESI. WŁOSI. JUGOSŁOWIANIE
Pomimo tego,' że o.d mzpoozęc.i·a wy'clOu
dzieli nas je.s.zcze dwa i pół miesiąca. już
w chwili obecnej zadeikla-rowaly w wyśdgu
udział nasltępujące e'kipy zagraniczne: czechos·łolWaClka. jugosłowiańsik·a i. włoska. Czesi zamie-rzają wy,g,tawić aż 8 elkilp 5-oso'bowyoh. t.C\
samo Włosi.. Nie jest wY,kJlll.cz,ony jesZC 7 "
udział. kolarzy szwajcarskich.

12 WYSCIGOWYCH ROWEROW
KONCEPCJA CZECHOW ...
PRZYBYWA Z WłOCH
OKRĘGI WZGLĘDNIE WIĘKSZE MIASTA
wa.
Z Włoch w najbliższym czas.ie przyjdzie
Czeski Związek Kolarski z wielkim entuz·
POWINNY WYSTAWIĆ SWE EKIPY
j.az~e.m przyjął projekt wy~ci1Ju. CzesI. wysu-I
Po!Za drużynami narodowymi. w wyścigu. do Warr:szawy 12 zakupionych pJ:!Żez RSW
BAŁUTY
W dniu dzisiej-·z\·,n odbędą się nast~pujące nęh Jednak konce·pcję, aby 'Worganirzować nie będą mogły brać udział ekipy, składające się "Prasę" rOi\v€rów wyścigolWych z k-ompletnym
wyposażeniem.
Rowery te zo.staną przekazane
~
zebrania kol terenowych: O godz. lO-ej "RoPZK, kJtóry il:ozdz,ieH je między naszych najHollo!
Tu
St.
Horitz
gi" "Teofilów". O godz. 15-ej "Pabianka" ..
baroziej po<Lrze.bujących kolaJfZy. Prócz rowe'rów k.ażdy już z zawodników po,ls'kich ZQ5taMARKSISTOWSKI KURS DLA NAUCZYni.e wyposar.i;ony w 'l'a,palSowe gumy.
CIELI
W dniu s<tarr:tu. lJo jest 1 maj.a, w \oVaJr6zawie
W niedzielę 8.2. br. punktualnie o godz
ukaże się w języku pols.k.im s.pecja'lny numer
9-ej rano, w świetlicy Łódzkiego Komitetu
"RUidego Prava", w Pra.dze nalomias<t w języikou
przy ul. Sienlciewicza 49a odbędzie się dla ucz·e;;ikim - Sipecja,lny numer "Głosu Ludu".
czestników kursu członliow PPR i PPS wykład
ST. MORITZ (Obsł. wł.) W s.obQ-tę, w 9.tj "
P.o dzisiejszych rozgrywkach, w tabeli }>ro-. MINISTERSTWO SPRAW ZAGRANICZNYCH
tow. mgr. Sołtana na temat "Materiali.-.m
DEKLARUJE JUZ NAGRODY
dniu Tozg.rywek hol\-ejowych na Ig'!Zysokaob. wadzą Kanada i Cz~chosłollVacja, k·tóre 'mają
idealizm".
Wpływają już również zgł:Jszenia nagród.
Oliompijskoioh w St. Modtrz. padły nasltępujące po 13 punktów.
Obecność czlonków obowiązkowa.
Wyniiki:
W dniu ju,trzejszy.m rozegrane 'ZOstaną na· Zanosi 6ię na to. że będzie ieli tyle ... ilu zawodniików. Między innymi Minis.terstwo Spr.
USA - Anglia 4:3 (1: 1, 2:0, 1 :2)
stępujące spo tJkanioa:
Zagranicznych zadeklarowało na<grody dla każ
Creohoslowacja
Szwajcaria
7:1
(1:0,
2:1,
Anglia
WkJo.lly
·i doręczanie przesyłek 4:0).
dego pi-e'l1Wszego zawodnika eJci'P zagraniczSzwecja - Polska
nyclJ..
mieszkańców
l{;anada - AU5Jbria 12:0 (5:0, 5:0, 2:0)
USA - Czechosołowacja
DOSTOJNI PROTEKTORZY
Sz'Wocja - Włochy 23:0 (6:0, 10:0. 7:0).
Kanada - Szwajcaria
Łodzi
P,mŁak·toralt nad wyścigiem,
Móry 6wyroi
rozmiarami zaćmi wszystkie imprezy .j,olar;;ki:!!
Dyrekcja Okręgu Poczt i Telegrafów w
o oharakte·r:ze amato'rskim nie tyilko u nas, a.le
Łodzi, celem usprawnienia doręczania przesy;j za granicą obe.jmą, być może. ze strony
łek pocztowych (listów, paczek przekatów itd.)
Ctze-ch - Premiet1' Go.twa~d. a ze -strony PO'lski
nadchodzących dla adresatów, mieszkających
i
~koczyl
e1tak
- wicetpremier Gomułka.
na terenie W. Łodzi, z dniem 1 marca bI usta
la następujący sposób adresowania pTZesyłek
ST. MORITZ (Obsl. wł.) Na starcie do
pocztowych.
kon'kqrsu skoków otwartych stanęło wczoraj No rin .... lódzhiDł
49 za·wodników z 14 pań5tw. Skoki odbywały
Nadawcy przesyłek pocztowych, zamieszzwyCiężył
się w zlyoh wat1'unkach atmosferycznych, prrz.y Różycki
kujący w granicach W. Łodzi na odwrocie
sila,lejącej śnieżycy. Oficjitlnej lclasyf,itkacji doprzesyłki wi'nni podawać swój adres, z podaDruga drużyna pięścia.rs.k·a ŁKS-u .roze.graj~
tąd nie ogłoszono. poni·ewa!i: o~Jiczenioa punik- l.owa'f'.ly-s!k.ie s:potkoanie z drugą drużyną Zjednoniem numeru właś:-iwego dzielnicowego urzę
du pocztowo-oddawczego.
tów trwają. Wedł,ug prolWzOt1'ycznY'Oh obliczeń, czonych. Zwycięstwo 9:5 odniósł ŁKS.
Ip:i-erwiSze mi-ej&Ce zdobędzde Pelter (Norwegia).
Wynj,ki p052cz·ególnych wa'lk: waga mU67.-aI
Celem dokładnego poinformowania mieszk·tó:rego najdłuŻ5a;y S;<OK wynosi! 70 m. Po 67 m Tysilllk (ŁKS) zwyciężył Rzeźniczaoka. waga muKańców W. Łodzi o właściwym numerze dziel
skoczyli Birger Ruud i Schieldenllp (Norwegia). $za_ II Kował !ki (EKS) przzgrat z Rumowiczem.
nicowego urzędu pocztowo-oddawczego, listoNa dalszych miejscach uplasować się winni musmI III Getling (ŁK.'3) 7.,,\"yciężył Rozpictnosze przesyłek pocztowych, będą doręczać
Pjetikanen (Finiandia). Wren (USA), Laakso 61k,iego przez poddanie się tego· ostatniego
ulotki ze wskazaniem numeru właściwego urzę
(FinlandD.a).
clu pocztowo-oddawczego..
.
w 'Pierw5zym etalOCiu, musza IV Różyokl (ŁKS)
Z Polaków najdłuzs:zy ~koik miał Gąsienica n.ies,pod:ziewanie -cwyciężyl Kargiela. piórkowa
. Dla orientacji podaje się, że obszar W. Ło
CUfl[>tak - 61 m. Stanisł1łJW MalIusaJf:z - 59, Debich ('ŁKS) zremi'5ował 7. Czarneckjm, piórdzi zosŁał podzielony na 6 dzielnicowych unę
Jan Kwa - 59 m,. Józef Krzept-olW-s!k.i - 55 m. kowa II Galczyliski (ŁKS) przegrał z Michcl!owGąsten1ca·C:~ptak j Ma·rusarz IStaruslaw
dów pocztowo-oddawczych.
skJl11, 'Półśl'ednia Bon ilkowski (ł.KS) zwycięiyl
Dla obsługi odbiorców przesyłek poczto· nie przysporżyli nam również sukcesów. MaPrzychodniaka.
ó\f'r'ch zostały wyznaczone na terenie Wielkiej rusarz, na którego najbardziej liczyliśmy, osiąg
no) zaledwie 59 metrów W. konkursie skoków
Łodzi nastQPujące dzielnicowe urzędy pocztoOlwCHtych w St. Mo.rJt·z, ustępując pod wzglę
p;łkarze
~
w· dniu dzis'i.ejs.zyun nas,tąpi oficj.alne 'lamwooddawcze.
dem długości sIwków Gqsienicy-Ciaptakowi :lmięcie V Zimowyah IgrzYJSIk OEmpijstkich
Dz:isia.j o go.ct21inie 12. na boisku wli1~nyrn
!, Upt. Łódź, mieszczący się przy ul: Daw St. Mo,r.itrz. \oV oSltaltniom dniu przewidziane w P.a.,I1m Ludo,wym odbędzie się pierw,,>zy lreszyńskiego Nr 38, dla dzielnic: Koziny,
są naSJtępll.jące konkurencje:
ning rpi~aTs,k1 Zry'wu.
C:lęść Śródmieścia i Burs.
GQd:::~ ~- narr:-cti'alrskd bieg pa/tro·Jj wojsko·
Obecność wszysbkich pHkarzy Zrywu obo21 Upt. Łódż 6. mieszczący się przy ul. RoZWYCięża
w~ah.
.
wią'llkolWo..
kicińskiej Nr 212, część dzielnicy Staki
ST. MORITZ fOb~. wł.) _ W jeźdz.:ie N9UGodz. 10 - finały tUlIllie-ju hokejowego
i Zarzew.
Godz. 14 - 2la!końooenie turnieju hoikejo3) Upt. Łóciź. 7 mieszczący się przy ul. No- rowej na lodzie paremi 2lwydę'Żyta parr:a beJwo-Zarzewskiej Nr 8-10, dla pozostałej gij.sikJa Lannoy - B'augn.i:et - 123.5 pkt., cWug.ie weg.o.
Zgodnie z par. 27 s'tatutu, Zarząd Łódz~;' c(Jo
miejsce. 'lIajęła 'Para węgi,erSka Keikekssy - KiGod.z. 16 - uroczyste zakończenie Jg,rzysik. Klubu Sportowego zwo'luje roczne zWyC7.i1 j 1 C
d;delnicy Śródmieście.
rady - 122,2 pkt., trzecie - Kanadyjczycy
walne zg.romadzDnie cz·lonków klubu na dz''''ń
4) Upt. Łódź 9,
mieszczący się przy ul.
Wisła
15 lutego br. godz. g-ta pierw~'ly lermin, (Jodz.
Zgierskiej -Nr 95. dla dzielnic: Bałuty, MOII'row - Di€s~laneyer - 121,2 pkJt..
10 w 2-gim terminie. które o.dbęclzie się w sdli
Łagiewniki, Radogosz, Żabieniei: i część
W spo'bkaniu ligowym kOS2Y'k<LrZe YMCA obrad Mie.jskiej Radv Na'rodowej przy ul. Nndzielnicy Stoki. •
""ST. MO;Rrr'IZ. (Q.bSlł. wł.) - W lbobslleyaclt 'Łódź) po!konali WilSiłę (Kraików) 71:32 (35:15). worfl1ci (Pomrmski-ej 16).
.
\
5) Upt. Łódź 12, Ili.ieszczący się przy ul.
zwycięiyre
ek1pa
USA
II
przed
WioSła
groała
osłrubiona
bre.ok.iem
dwóch
na.jUprawnieni
do
wzięcia
uclz·ial'l1
w
obradac-h
4-oIS0.bowych
Pabianickiej NI 204, dla dzienic: Ruda.
są, na pods,tawie s'latutu. wsc>:vscv ci czl011kn
l-eps.zych 9Ifaczy.
6) Upt. Łódź 14, mieszczący się przy ul. ekli'Pą USA I.
W'ie. :którzy opłacili s-k'a.d,:'-i za' rok 19<17.
Rzgowskiej Nr 155. dla dzielnic: Chojny
\Vnio-SJki członków w;nD\' wpl"m,;· rio < 'c'
i część dzielmcy Zarzew.
tar.ialtu klubu conajmnipj n~ lyr17;I>,; pr-,nr! wdlPodu wdnie w adresie przesyłki
numeru
nym zg·romadzenienl.
dzielnicowego urzędu pocztowo - oddawczego,
Indywidualne zawiildollJ.ienia o 'alnyrn
ma na celu usprawnienie. przyśpieszenie pozgromaclzeniu wy5yłane nie bę(lą.
działu i doręczenie przesyłek pocztowych nad
CilOdzących do W Łodzi.
RFJESTRACJA KART NA MIĘSO
czy t pt.: "Powieści polityczne o XX stuleciu".
. PIŁKA RĘCZNA: Sala YMCA godz towygłoszą
T. Drewnowslti i B_ KruZarząd Miejski w ŁocW. Wyd'ldał Apro- Odczyt
m15trzostwa kaa.sy A w koszvkówre z("ń~ki~l
wizacji - pr:zypomina, że w dniu 14 bm. upły kówna.
grają TUR Zjednoczone i Zryw - ŁKS
W<il termin rejestracji kal't żywnośc.iowych z URUCHOMIENIE STUDIUM DZIENNIKARSKOmłodzieży
O godz. 12 mecz ligowy Wi5la (Kril';'\") -_
m-,ca lutego na mięso śwlieźe (rąba.nkę Kat. I,
PUBLICYSTYCZNEGO W ŁODZI
TUR (Łódź).
w tych dniach odbyło się zebranie w IRD3, IRD7, IRD12, "M" (macierzyJ\skie) i
PŁYWANIE: BasE'n YMCh, qOd7 16 ~ 11.)1'
Dnia
"
bm.
odbyła
się
w
sali
obrad
Miejl,\Vlcl~ku Rewizyjnym Spółdzielni R. P. przy "C" dla ciężko praćują.cych.
w'ipóludziale przedstawicieli "Społem", Banku
Po terminie tym iadne reklamacje uw~g\ęd skiej Rady Narodowej w Łodzi inauguracja mecz 'les.polów s7ko!nv<'h: T GiJTI'h' '\~Jn itiroku szkolnego Studium Dziennikarsko-Publi. ceum im. Kopernika. lIT G"unazjllITI I L'CCilffl
'.;ospodarstw8 SpółdZielczego, większych pla- niane nie będą.
im. Ze-romskiego OHZ II Gmnazjum
tKeunl
cystycznegr:l.
rowek spóldzielczych,
poświęcone ważnemu
Po' słowie wstęp:nym dyrektora Studium, im. Narutowicza.
,agadflleniu wychowania spółdzielczego mlo- WTOREK BĘDZIE DNIEM CIASTKOWYM
W PABIANICACH
Zarząd Miejski w Łodzi Wydział Apro- Henryka EHe, wykład inauguracyjny wygło1zieży oraz zdobycia środków finansowych na
Bolisko PKS-u mecz pił1< a nski PTC .
lslszą akcję szkoleniową.
wizacji - podaje do wiadomości, że na sku- sił poseł red. Artur Karaczewski.
Studium liczy obecnie. 136 słuchaczy, z ŁKS. Począte.k qodz. 11.
Jak wynika ze sprawozdań, akcj4 postę tek zarządzenia Ministerstwa Aprowizacji zno
W· PIOTRKOWIE
nl1je
.~7.ybko
naprzód
Najwieks'za
liczbę si się ograniczenie sprzedaży ciastek w dnili czego 85 przypac1a na I kurs.
Zawody bokse.rstk'i-e "Concordlil"
l' "esln'ków IJrzY!ło'owania mł6rl·"p;i, h 'lrac 10 lutego 1948 r.
fWlocJawe·k) . Początek o qodz. 11.
ODCZYT PROF. RAPPAPORTA
odzruch\! Fr )lrlzif'Jczyrn wyki! Al, II
WYSTAWA OBRAZÓW JANA C;YBISA
W poniedziałek g lutego rb, o god? Hl-ej
••
a=1I\,'ł,ódzkie.
Dziś. w niedzielQ dnia 8 lutego 1948 rokn
"coS SIĘ ZACZYNA"
w Miejskiej Galerii Sztuk Plastycznych (park mih. 30 w lokalu przy ul. Piotrkowskiej 78
najbliisza pn.mier3 w "O s i e"
ODCZYT
im. H. Sienkiewicza. otwarcie wystawy zbioro (front II p.). odbędzie się odczyt prof. Rappaporta p. t. "Konslawizm jako wyraz nowoc.ze-I
We wtorek. dnia 10 lutego bI. tealr .. OSil'·
We wtorek dnia 10 lutego rb o godz. 19 wei prac. art.. malarza Jana Cybisa.
snej więzi międzysłowiańskiej".
występuje z premierą nowej rewii hUlloru,
'l sali Sądu Najwyższego
(ul. Piotrkowska . Wystawa otwarta w dni powszednie od go
satyry, piosenki i tańca pt. "COŚ SIĘ ZA-l) staraniem Zrzeszenia Prawników Demo' dziny 10-~3 i od 15-18, w niedzielę i świę WIECZ()R AUTORSKI DYGATA I SPIEWAKA, ·~YNA". M. in. ujrzymy w niej czterokrotnie
;':Hów i Związku Adwokatów odbędzie się fa od godzmy 10-19.
W poniedziałek dma 9 bm w Miejskiej G
Dymszę, który wystąpi w trzech skeclt'ch
;branie. na którym sędzia S. N. J Potępa wy I "0W TFSCJ POLITYCZNE O XX STULECHl '''1' i l Sztuk Plastycznych Wyd·tiał Kulturv
w nowych piosenkach.
W KI11bie literacko <" . l '"vm .. Wieś' '1.tuki Zar7'ldu MiE' jskieqo w Łodzi UfZ8rl. los: odczyt p. t. . Potrzeba nowelizacji Ko
A trakcją rewii będzie leż wso->1'I'17iał OTleksu Karnego i jej zakres'. Po odczycif' od· w 10kall1 wla,llym Piolrl-ows';:'l 133 II pięlr', lViE'r~ór alllor~ki St. Dygata i J. Spif'wa\.~
'sly Croci Łopat.owskicl'.. klór'l IIsł '''!Vl11y
będzie się dyskusja. Wstęp wolny.
odberl'7iA ..;0 "'9 wtorek 10. lI. ?O odPocząfek o godz. 19·tej. Wsleo bezplaln'V.
w ost~lnich orzebnjarh tanecznych gwiat
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