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Zj dnoczonejorganizacji mlodzieiypols_ Jej
Należy własny

·

interes partyjny podporzqdkować'
inleresom rozwoju Polski Ludowej
·

o.Swiadcza tow. ff'I. Gon1ulha•ll'ie§law~ witając
_iD1ienie11n KC PPR. «rajowq Zjazd .ZH'lf"··u

Zetwuemowcy!
ZWM nie był, nie jest i nie może być da E_ z siebie najlepszych peperowców,
W imieniu Komitetu Ce,ntralnego Pol- partyjno-peperowską organiz;icją dlatego, któYzy staną się spadkobiercami sławnych
skiej 'P artii RobotnicŻej pozdrawiam Was · że olbrzymia większość jego członków nie tradycji naszej Partii, kontynuatorami
serdednie i witam gorąco I-szy Zjazd Wa- nalęży do Polskiej Partii Robotniczej, ani naszego dzieła, którym sfare pokolenie
.5zego Związku, Zjazd .najdzielniejszych re: . też Parfo. nasza nie stawia sobie zadania rewolucyjnych bojowników za sprawę
prezentantów młodego pokolenia Polski ·wprowadzenia wszystkich zetwuemowców Polski i ludu pracującego przekaże nasze
Ludowej.
do swoich szeregów.
chlubne. i bohaterskie sztandary parZebraliście się tutaj w Stolicy naszej
w Związku Walki Młodych znajduje tyjne.
·
Ojczyzny, w sławnym i bohaterskim mie- się pewien odsetek młodych peperowców.
Wszystkie nici organizacyjne i powiąza
ście," w którym przed ,pięciu laty powstała Dążymy do tego, aby odsetek ten powięk- nia ideologiczne, łączące Związek Walki
do życia Wasza Organizacja, Związek szyć; aby najlepsi zetwuemowcy wstępo- Młodych z Polską Partią Robotniczą nie
Walki Młodych· Zebraliście się, jako wali w szeregi ·'naszej Partii. Od partyj- zmieniają niepartyjnego oblicza ZWM-u.
przedstawiciele młodego pokolenia robot- nych zetwuemowców wymagamy, aby pra Należy tylko odróżnić bezpartyjność od
ników, chłopów i inteligencji, oraz starszej cą swoją w łonie ZWM-·u zaskarbili ·so- apolityczności. ZWM będąc niepartyjną
młodzieży szkolnej, aby podsumować do- bie zauf:;.nie wszystkii::h niepartyjnych organizacją młodzieży, jest nkak organitychczasowy dorobek Waszego Związku :Gzłonków ,aby wychowywali ich w duchu zacją · 0 charakterze politycznym. Organii wytyczyć dalszą drogę, pa której prowa- ideologii naszej Partii.. ZWM jest nam naj- zacja mfodzieży :robutnicw~chłopskiej 1
'bliższą i najdroższą organizacją młodego wogóle młodzieży pracującej, jaką jest
dzicie ml.~d~ież.zetwuemowską. .
Zebrahscie się, aby w nowych warun-· pokolenia Polski Ludowej. Wierzymy, że ZWM, nie może być neutralna, apolityczkach kontynuować wielkie dzieło tych, w jego szeregach wychowa się nie mało na, nie· może być. obojętna wob~c otaczę.którzy zorganizowali Związek Walki Mło- przyszłych członków na.Szej Partii, że wy(Daszy. ciąg. na str. 5--er)
·.
·
WIESŁAW
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szej
deklaracji progrc.mowej Waszego
,
Związku krwią swoją wypisali zetwuem- B'gslannik. IJ SA
owski rodowód - „ZRODZIŁ NAS CZYN".
.
Te trzy proste słowa są chlubą ZWM-u,
zamyka się w nich bohaterska epopea, jaką
przeszedł on w okresie okupacji, zawiera'·
ją one historię powstania Waszego Z~ąz
ku, któty 'zrod:~H się z: czynu wa~ki zbroj' .
nej z niemieckim najeźdźcą. Mówią ,one
l
o tym, że narod.zinom Waszej Organizacji
one sytuacji strajkowej we
LO~DYN (obsl. wł.). Z Paryża donosźą, .iż szym konierencj~ . i socjalistycznym sekreta· że· dotyczyły
towarzyszyły salwy zetwuemowskich pidoradca ekońomi.-iny delegacji ame-rykań rzem CGT Leonem Jouhaux i• z przywódcą . Francji i że Dulles uclzielił Jouhaux i Blumowi
stoletów i automatów, zetwuemowskie de- skiej na sesji Rady Ministrów Spraw Zagra- partii socjalistycznej Leonem Blumem . .
pewnych rad w sptawie linii kh postępowa
tonacje granatów i min kolejowych. Czyn nicznych, Dulles, który przed kilkoma dniami
Nie wydano żadnego komunikatu o przed- nia . .
ZWM c;.okumentowały trupy rliemieckie przybył do Paryża, odbył w dniu wczoraj- miocie rozmów, uważa się jednak za pewne,
W kołach paryskifh zw,racają uwagę_ na
na ulicach Warszawy i na polach partyłączność między wizytą Dullesa w Paryżu, a
oświalczenqem
zastępcy
sekretarza
stanu
zanckich
świadczyła
nim obficie
Loretta 0 · ·wstrzymaniu pomocy dla krajów
w walce zbitew,
Niemcami
przelanao zetwuemow·
eiµ-opejsktch, w tym - i dla Francji -0 ile w
ska krew, przelana dla spragnionej wolkrajach tych dojdzie do udziału komunistów
ności ziemi polskiej. I prawda to czysta
Odezwa Og61nopolsldego Komitetu Pomocy Strajkującym we .Francji
w rządzie.
jak czyste są łzy wy lane nad mogiłami
Na wczorajszym posiedzenfu Zgromadzenia
zetwuemowskich bohaterów, poległych
Zarząd Główny . Związku .Zawodowego /rzu burżuazji, carów, cesarzy i ~rólów.
Narodowego deputowani.komuniści wyrazili
za Polskę, Wolność i L,ud, że z czynu po- Górników w Polsce wystąpił ze szlachetną
Kiedy więc dzisiaj klasa.rob?tmcza Fr!l-n- ostry protest przeciwko wizycie Dullesa, któinicjatywą wszczęcia akcji materialnej i cji znowu walczy na W:Y.sumętyn,i. szanc:~
wstaliście, że czyn zbrojny pierwszych se- moralnej pomocy dla strajkujących robo- przeciw międzynarod<?WeJ i wł:>;~n~J reakc_Ji, rą określił jako „niedop.uszczalne . wtrącanię
się rządu Stanów Zjednoczonych do ·wewnętrz·
tek zetwuemowców towarzyszył narodzi· tników i pracowników Francji.
. .
0 wolność, demokracJę, o pokoJ i ~prawienom Waszego Związku, sięgającego dzisiaj
Od wie1u dni mł!..iony robotników i pra- dliwość społeczną, ki~dy zmaga się o po- nych spraw Francji".
trzystu tysięcy członków.
cowników Francji trwają w ofiarnej i nie- wszedni chleb, o godzn~y zarobek zi: swoTak jak Związek Walki Młodych posia- u~ięt~j ~alce straj~owej w obr_<?nie war~n- ją_pracę - zwra.camy się ~o w~zystkich lu.Wf
da wszystkie powody ku temu, by szczy- kow zyc1a, wolnosci demokracJi, tych me- dzi pracy w Polsce o udzreleme P,OW~zechl
il .v
1
cić się metryką swoich · urodzin _ tak zbędnych warunków suwerenności , narado- nej i niezwłocznej P?mocy stra.J.k~Jąc~
wej i światoweao pokoju.
robotnikom i pracowmkom ;FranciJ, ic~ zo- DO PREZYDENTA BIERUTA.
Polska Partia Robotnicza ma wszystkie
Górnik i met'alowiec włókniarz . i kole- nom i dzieciom. Każda udzielona zł?towk.a
Prezydent Rzeczypospolitej Polskie,
powody ku temu, by szczycić się Związ- jarz, urzędnik i' profes~r - wszyscy ludzie pomocy, każda uchi:valona rezol~cJa sohOB. BOLESŁA w BIERUT kiem Walki Młodych. Zetwuemowski ,c zyn, pracy i postępu zjednoczyli się pod sztan- darnościowa - to c10s we wr?gow klasy
Warszawa - Bslweder.
zetwuemowska walka . i zetw~emows.ka darami Generalne] Konfederacji Pracy, by robotniczej, to zachę~a o poparcie. dla słusz
organizacja zrodziły się bowiem z czynu wspólnymi siłami walczyć o życiowe mini- nej sprawy francuskiego pro_leti:rrntu.
II · (XI!) . Krajowy Zjazd Delegaitów Związ·
i walki Polskiej Partii Robotniczej. Olła' mum, o wolność zi:zeszani!I- :;}ę w związka~h
Wszyscy na pomoc stra3kuJącym robo- ku Zawodowego Robo·tników 'i Pra,cowników
to Polska Partia 'Robotnicza, którą za~odowyc~, by ~i.e dopusc1c do n~rzucem~ tnikom Francji!
Przemysłu Włókienni czego składa Ci, Obywa·
pierwsza podjęła walkę zbrojną z hit~e-1 ~obie k.aga~coweJ ustawy a~tyz~iązkoWeJ,
Niech żyje zwycięska walka klasy rotelu Prezydencie, wyrazy czci 1 uznania za
1
ro"".skim okuJ:?antem, powołała do ży~ia ~i!~~~ X~łni~~aj~ch reakcyJny nę. prawa bom~c~~j ż~f:1G~~!eralna Konfeder·a cja Pra- w ytrwały trud w kierowaniu na.szym odro·
zv.:ią~ek ~~lki Mło~yc:P,! . oddała mu swmch
Bohaterski robotnik francuski, wspania- cy'
dzonym Pa1istwem.
naJdzielmeJszych zołmerzy młodych ły lud fra:ncuski niejednokrotnie na przeNiech żyje solidarność polskiego i franW imieniu 200.000-ej rzeszy włókniarzy zap•
peperowców i młodych gwardzistów, któ- strzeni wielu dziesiątków lat stawał po cuskiego świata pracy!
rzy wśród młodego pokolenia rozpalili stronie narodu polskiego, niejednokrotl}i~
OGÓLNOPOLSKI KOMITET wmiamy Cię, że Włókniarze polscy zwięksreć
będą stałe swój udz_ia,ł
w ogólnokrajowym
płomienną żagiew walki o wyzwolenie Pol· ~ronił !!a:szych . praw do. mepodległo~ci
POMOCYE Sff.~t~~YfĄGYM
ski.
,
· i wolnosci przeciw reakcyJnemu. przymieW
•
współzawodnictwie pracy,
w dobrze zrozuPolska Partia Robotnicza dumna jest . z· .!!11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111~ mianym internsie Demokratycznej Ludowaj
tego, że ZWM wywodzi się z peperow.- §
W niedzielę, dn. '7;12 br. o godz. 10-ej w sali kina „Bałtyk". ul. 1:'Jarutowicza 20 §- Po1skii.
skiej rodziny, że ~wstał i wy~ósł. z jej ~ odbędzie się
.~
pnia ideologiczno-pol1tycznego, ze 3est z §
·
§ DO 'p_
REMIERA. ' _CY'1~AN~I'EWICZA
nią zwjązany wszystkimi korzeniami.
§
I
~
Premier Rządu Rzeczy.pospolitej . Polski-e j
W związku z tym rodowodem ZWlVl-u ~
§
oB: JÓZEF CYR,ANKIEWJCZ - Warszawa
nasuwać się może pytanie: a czy Związek §
poświęconi:
~
Walki Młodych jest partyjno-peperowską ~
PIERWSZEJ ROCZNICY .ZAWARCIA UMOWY O JEDNOSCI DZIAŁA- §
II (XII) Krajowy Zjazd Delegatów Zwią'zorg anizacją młodzieży? .
§
NIA i WSPÓŁPRACY PPS PPR.
'
'§ ku Zawodowego Ro):Jotników i Pr~.cowników
· to o d powia
· d amy s t anowczo §
Na pytanie
Wojewódzki Komitet
Komitety Łódzki i Wojewódzki
§- Przemysłu Włókienniczego w . P-0J.~ce - ~yraŻa
i zdecydowanie przecząco.
§
Polskjej Partii Socjalistycznej
Polskiej Partii Robotniczej
§ całkowtiite! · poparcie dla \'.."'ewnętrznej i -za.gna.m'l · t k' b łoby fałszywe i nie- czaiej po'1ityki Rządu .PDłEikiego.
oi,.„
'l.łes eru.e a~ ie Y ·
Po zebraniu zostanie wyświetlony film pt. ·„LUDZIE BEZ SKRZYDEŁ"
„
słuszne, byłoby niezgodne z rzeczywistym §
§
·Po'l.ityka ta j€15t calk!o.w ide :Zgodna z i:lltere
obliczem ZWMnu i ze ·stanowiskiem P01- §
O godz. 16,30 w salach Urzędu Wojewódzkiego, ul.. Ogrodowa 15 odbędzie się dla § -sem polskiej .iklasy. robotriic'zej, je.st wyrazetn
skiej Partii Roi~otniczej w stosunku do § uczestników zebrania „PODWIECZOREK PRZY MIKROFONIE" połączony z zaba- ~ dążenia ca.lego lllarodu polskiego do utrzymaZWM-u oraz do zagadnienia organizacji § wą taneczną.
§, nia niepodz,ielnego pokoju ' i za;::ieśnien-io dernło_ckg~ pokole~!a w °..g~!· . ·
__i'!!!!!ID!!.'"m.11~'.!\lllllllllllllll!lllllUllllll1111111111111m1111111111111111111111111111111111111!!1i11111111111111,!_1_1_,m11nm!!JtU1111m!J1111tm!1m11u1111m11JJ1.F """'~~~~ ~~ 111arod6iw... _./ ·
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Pomoz"emy bohate·rs k·iemu ludowi Francji
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Lista ofiar

M i kołajczyta

Bezczelne wyznanie

na pomoc

strajkującym

Francuzom

Na wezwanie Centr,a,Inego Komitetu Pomo
cy, strajku j ący m robotnikom francu6'ki~
delgacje włók niarz y z terenu ca!eg-0 kraiu za
deklarow ały pierwsze skład ki:
chilla, poświęcone tej sprawie w Fulton, uwa- tywą porzucenia swych · gq_spodarstw i poOdd z i ał tó dź Nr. 1 - S00,000 zł „ OKZZ żać należy zatym za cyniczne i perfidne po- wrotu na dawne ziemie polskie, bądź też pę 50.000 z ł„ Oddz iał nr. 2 łó dż - SO.OOO zł ., Od·
sunięcie wobec sojusznika. Słowa te nabierają dzenia żywota niewolników w kraju, hołdu- O.ział Zielona Góra - 20.000 zł „ Oddz i ał Bi elawa - 100.000 zł., Oddzial Kamienna Góra szczególnego posmaku w świetle wyraźnego jącym . zasadom „herrenvolku".
.
zobowiązania Mikołajczyka do utrzymauia
Ponadto polityka zalecona przez. Churchilla 100.000 zl., Oddzi.al Prudnik SO .OOO zł.. Od·
treści listu Cadogana w tajemnicy, wskutek przyczyniłaby się niewątpliwie do rychłego dzi ał Wa.rszawa - 20.000 zł . , Oddz i ał Bielsko
czego rząd Polski nie mógł publicznie zapro- wzrostu p1>-tencjału przemysłow~go Niemiec, lÓ0.000 zł„ Oddzi,al Ż yr ar dó w - SO.OOO z-!.,
Fabryka Filcu (Mikola,jczyk) - 10.000 zł . , Od·
testować przeciwko tej zdradliie".
oraz clo wznowienia agresji przeciwko Polsce.
dział Ka.lisz SO.OOO zł„ Oddzia.! K-0nstanły•
Podkreślając, że odmowa zagwarantowaNie ulega wątpliwości stwierdza P· nów - 20.000 zł., Oddział Zydowin - 20.000'
nia granicy nad Odrą, podyktowana jest pew- Caa uth0rs, że Odra stanowi jedyną granicę, zł., Oddział Zgierz - SO.OOO zł., Oddział Kros·
nymi względami ~ Politycznymi , Carruthers któl'll Polacy byliby w stanie obr-0nić prze· no - 20.000 zł. , Oddział Owrków - 25.000
przypomina, że tó właśnie Churchill w Pocz- ciwko niemieckiemu „parciu na wschód".
z-!., Oddział Lubań - SO.OOO zł., Oddział Sos·
damie upoważnił rząd Polski do wysiedlenia
. Szczytem cynizmu politycznego - zaznacza nowiec - 20.000 zł., PZPB Nr. 3 - 50,000 zł.,
ludności niemieckiej z dzielnic nadodrzańskich da iej i.u tor listu są próby pewnych osób Oddzi·ał Legnica 30.000 zł., Kombinat N;. 2
w celu osiedlenia tam ludności polskiej.
powi~zania brytyjskiej racii stanu, a zwłaszcza lyst<Jk - 20.000 zł., Oddział Tomaszów - 80
20,000 zł.,
Wkroczenie na drogę polityczną ;:alecona stosunku do Europy wschodniej, z zasadami t ~. zł.., Oddz'iał Aleksandrów przez Churchilla w Fulton, byłoby skierowan~ wiary chrześcijańskiej. Osoby te winny uznać Oddzia'l Lignica - 30.000 'Ził., Kombina1t Nr. 2
przede wszystkim przeciwko nowym osiedleń- wiążącą siłę' naszych gwarancji granicy na 10.000 zł., PZPL Nr. 4 Odra - 10.000 zł.
Ogólna suma składek wyin·o·si 2.730.000 ził.
com polskim, którzy stanęliby przed alterna- Odrze.
·_....;;.............;.,..,__..;;...,......,..;.,,,.,;;.,..;;.._,..,.,.,,__,.,...~~--------------.,.......--....._......__.............,_,,..,____...,..,,,,...........----~....----._........._.

Interes Anglosasów był dla niego śY1iętszym, niż interes Ojczyzny

LONDYN (PAP). B. dyplomata brytyjski ł
L. W. Carruthers oddał do dys.Pozycji redaktora londyńskiego miesięcznika „New Poland"
Stew~rta _Valdara kopię listu, który otrzymał
od Mikołajczyka już po po jego ucieczce z Pol·
ski.
.
W l~ście tym Mikołajczyk, odpowiadając
na list <:::arruthers'a stwierdza wyraźnie, że
zataił treść listu Cadogana do Romera, gdyż
by! związany tajemnicą wobec rządu brytyjskiego.
Oto tekst listu Mikołajczyka do Carrutherta w dosłownym tłumaczeniu:
„Ken ton, 22 listopada 1947 roku.
Szanowny Panie! Dziękuję panu za list,
mam nadzieję, że w międzyczasie czytał pan
już moje oświadczenie w sprawie listu sir
Alexandra Cadogana z listopada 1944 roku
do ówczesnego ministra spraw zag;ranicznych
·
p. Tadeusza Romera.
.·

t~:~~eg~ ~;:! ~!:~:t~~:~~e~~te~~~;~~

polskiemu
jeszcze przed moją ucieczką z PolI
ski. Tym niemniej był to dokument tajny i dla
tego nie mogłem opublikować go bez zgody
rządu jego królewskiej mości. Obecnie sytuacja uległa zmianie i nie mam już powodu

~~7a~i~~ia treści tego pisma. Łączę. wyrazy po

(-) Stanisław Mikołajczyk".
W liście, załącżonym do redaktora „New
Poland", p. Carruthers, który żywo interesuje ·
się zagadnieniami polskimi i podobno ma zamiar wydać książkę 0 Polsce, stwierdza, że
.
C d
pismo a ogana zawiera nie tylko zgodę rządu jego królewskiej mości na granicę Polski
nad Odrą, lecz również wiążącą obietnicę zagwarantowania tej granicy. Pismo to nakłada
na Wielką Brytanię obowiązek, z którego nie
może się wycofać bez poważnej ujmy dla
swego honoru. Niestety - podkreśla Carruthers, _ Wielka Brytania raz . już postąpiła
· gwałcąc w marcu 1936 r. zobo·
w ten sposób,
wlązania, wypływające z paktu lokarneńakiego.

Schuman pracu1·e· na de Gaulle'a
,

.

f ranCUS ka ·kl asa
cżył

. .

.

robotn r ~za zwycięży .

Jacques Oucios na Zgromadzeniu Narodowym

PARYŻ PAP. Na sobotnim posiedzeniu Zgro

""w ~=-=

•L<JUIS SAILLANT - PARYZ,
0bradujący w łodzi II (XII) Krajowy Zjazd
Dele.ga,t ów Związku Zawo-dowe.go Robo·tników
i Preoow.ników w PffLsce, TP<nrezenitu1'
ący 250
-,..

tysięczną Tzeszę

I

włókniarzy po1lskich, ipne-

·
'"· .zncrczen1a
' i· d a"szego
1
WOJU,
wzros·,u
scemen·
ruchu za
w-0dowego.
, W 0 ,bJicru · ofęnl§Y'I'{}' !'llięd12:ynarodowego
imperia.Jizmu na całość świa.towego ruchu
za.w odowego II (XII) Kra jowy Zjazd Włókn.iarzy Po·lsk ich wyraża uznanie Swiatowej Fede-r-a-e.jh Związkó w Za.wodowych za je.j waikę · o
d ·
·
utrzymanie je nosci międzynarodow·ego ru-chu zawodowego. Równoeześni,e Krajowy Zjazd
Włókni arzy zwr.a>ea się z aipel em do Rządu
Po1Jski eg·o o udzie1len.ie poparcia Swi11Jtowei· Federncji Związków Zawo·d-0wych w i·ei· żądaniu
uzyskania pneds•taJWki e.Js-tlwa w Organiz.a,cji
Narodów Zjednoczony.eh.
Niech żyje Swiatowa Feder.a cja Związków
Zawodowych!
to~ania jedrnoś·ci międzY'llarodowego

Niech żyje m i ędzynarodowa
tak znaczne przesunięcie granic Polski na za- klasy robo•t nkzejl1
ehód za , słuszne i sam je popierał. Słowa Chur,,
. . '
.
~

,

WYDZIAŁ T,E CHNICZNY
Państwowyc_h Zakładów

.

PRZEMJl SŁU BAWEŁNIANEGO

'!'fr 5
ul. Armii
Czerwonej
nr
81•83
„

w• Łodzi, •
zatrudni:
2 zdolnych i ch ętnych ŚLUSARZY
w n/siłowni , obeznanych z, armaturą kotłową, pracami konst rukcyjnymi, montażowymi i obr óbką warsztatową.
Wymagana praktyka przedwojenna,
Warunki do omow1enia. Zgłoszenia
· przez Wydział Personalny PZPB Nr 5,

Deputowany komunistyczny ~r?izat Z?PYt'.11
1
gnięto porozumienia:
.
~zemu. rząd tak . s~anowczo pr~ec1wst~"'.'!a się
1) rząd odmawia przyznania zapłaty za go· ządamom ~ob.otmkow w spra:w1e rew1z11 płac
dziny strajku i
-:.o trzy m1e~;ące·? Dlatego, ze rząd wie bar·
, 2) dotyczący zapewnienia placom realnej d~o d?brz~ IZ jego polity~a. prowadz_i w sposiły nabywczej
(punkt ten min, Mayer w sob meumkniony do zwyzk1 cen, Jctora redu~
swoim przemówieniu pominął mik:zeniem).
kuje Zi!IObki robotnicze. Mówca ostro napiętnował przemoc i represje rządu w stosunku
do klasy robotniczej. „Nie tędy prowadzi droli
ga obrony usk&ju republikańskiego przed
władzą jednostki powiedział Croizat.
Co*
kolwłek by · się powiedziało, rząd mają~ do
GENERALNA KONFEDERACJA PRACY I wyboru między polityką rokow:ań, i polityką
CGT
W PARYŻU siły wybrał ku swej hańbie tę drugą.
...,.. z
,· Jeżefi rząd zadośćuc7VT1i
d
-z·- żądaniom robotniObradtLjący Il (XI!) Krajowy , jaz De•1e· I czym - wszystko powr\)ci do stanu normal·
gatów Zwią'Zku Zawo,dow•ego Włok-ni.arzy w j nego".
Polsce prnesył•a kla.sie robo1tnkzej Francji,
Następnie zabrał głos deputowany Duclos
foa,n cuskiemu ruchowi zawodO•We•mU. a W 5'ZCZe r który OŚWl'ad":zył
m. 1'n.: ,,skoro m•a my na ła•
gólności włókni.arzom franC'Uskim b.ralter· wach ,rządowych obu Mayerów (Daniela Mask,i e pozdrowieinia i wyrarzy uznania d1la ik h yera ministra pracy i Rene Mayera min.
boharteraki·ej wall•ki, IProwa.dzońej w olbronie finanSÓV() ·- a obaj nas interesują, pragnę
praw i in'teresów '.klasy . robotniczej.
podkreślić , że w interesie klasy robotniczej
Walka, Jaką 'foczy ipr6trefaria1: frantuski. ! leży, ,aby kwe'stia płac n!e wypłynęła zn_owu,
je6t równ.ie!Ż walką polskich robot.Iiików, jest · gdy ceny .wzrosną.. Rząd przez swą pol:tyk~
wal:ką - klasy .roibotniczeJ o.al.ego . świaita
antyrobotn.iczą toru
. Je drogę władzy os.obisteJ.
.• · . _ „ „ _- _
•
.
,
•
Generał de _9alllle mówi napewno, zacierając
DeRlaru1em)' po~oc ttlait~n~'lną .,i e m~ra>l1ną dłonie: „dobrze na- mńie pracują". Lecz klasa
?la boha,tersklch. zw1ązkow~o~ francuskich w robotni-::za jest silniejsza, niż wam się zda1ch wa1~·ce z rocJ_z1mą r~~C]ą 1 s~ład.~my hołd je, zagrocWJ wam onia drogę i Frillllcja pozosta
po.s taw1e
braltn1e1
. · n~~zeJ
"'~
·
· orgam
' l'ZaCJl fr a111cu - nie republikańską nie dzięki wam, ale przeskieJ
·
ciw wam".
·
k ·
•
Niech żyi·e proletariat francuski b•
debaty minister finansow Rene
M W oncu
•
N1'ech„„ z'yi·e zwyct'"""two
~„1· ąz'"', -- O\"cow'
fran- k ' ayer
oswi· adczył,
-.„„
'
·
· · że
· ·pot na.radzie ze dwszystcuskichl
1m1 orgamzac1am1 sw1a a pracy, rzą wysu,
nie propozycje, obejmujące całokształt pro·
Niech żyje między.na;rodowa soUdarność blemu płac i cen.
klasy robotniczej!
-----..-.----------------------.
-

Depes'ze z1·a· zdu ·w10-kn1····. r'i ·u ,

·syiła Swi•a to•w ej FederacJ'i Związk-i:lw zaiw.a-doodnośnie Nadrenii, n~ mocy którego winna wych serdecz.ne pozdrow.ienia i życzenia roz·

była ona traktować wszelkie „jawne pogwał·
cenie" przez Niemcy strefy zdemilitaryzowa·
nej, jako „casus bellii". Niedotrzymanie wówczas ;s'l<iWlLłJr.z.ą l;Vłelką B~ianię. s~ się
przyczyną drugiej wojny światowej. ,_
. Niezagwarantowanie przez Wielką Brytanię
nowej granicy polskiej na zachodzie, zdaniem
autora listu, może stać się r-Ownież przyczyną
trzeciej wojny światowej, która m. in. niewątpliwie doprowadziłaby do starcia z powierzchni ziemi Wielkej Brytanii,
Krytykują c ostro fultoński e przemówienie Churchilla, w którym zaatakował on za,
~hodnie granice Polski, Carruthers podkreśla
z n acisk iem: ,,pismo Cadoga11a stwierdza. ponad wszelką wątpliwość iż rząd brytyjski, na
któreg1> czele stal wówczas Churchill, uważał

w Paryzu

Pozostają dwa punkty, w których nie osią-

madzenia· Narndowego, minister pracy Daniel
Mayer (socjalista) zabrał głos w spraw'ie sytuacji strajkowej we Francji, oświadczając,
że pogłoski jakoby n,astąpiło zerwanie roko·
wań m~ędzy ministerstwem - pracy i CGT nie są ś-:isłe.
M•
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/llOllAll'EK H'ACL'/111'

mugoletni Pracownik Zakładów Przemysłowych St. Weigt w Ło'dzi
zmarł dn. 5 grudnia 1947 r.
· ·· · · ' '
W Zma.rłym tracimy sumi~nnego ~ .cenionego współpra~ownnta: "
Cześć Jego Pamięci!
Dyrekcja, ·Rada Zakładowi i Załoga
Zakłady Przemysłowe Sł. Weigt
Łódz. Zjednoczenia Przem. Masiyn Rolniczych

Paul Eluard w Łodzi

Na zaproszenie Zw. Zaw. Literałów Polskich przybywa dziś do Łodzi naJWYbitniejszy
poeta francuski Paul Pluard.
Paul Eluard zostanie powitany w godzinach
popołudniowych w salonach
Grand Hotelu
przez członków Zw. Literatów Polskich ofaz
T-wa Przyjaźni Polsko-Francuskiej.
We wtorek, o godz. 17-ej w Teatrze Karne· ·
ralnym Domu Żołnierza Eluard wygłosi odczyt pt. Umysłowy Ruch Oporu we Francji „Le Mouvement de Resistance Intellectuelle
en Fr.ance".
Wstęp bezpłatny.

my na.tiychimiast stawić się ce1em wyj1aśnienia SJp·rawy do Himm~era ..:.
- Aż· t.a k? - ~cfiziwjł się 'ni·e1przYdemni·e K'ralSicdtke.
---=- AZ tal<•. pułkowniku, - s•kinął g1ł-0w:ą
znruc•ząc:o, Pe·tronescu i doc!,al innym tonem, · - a teraz przyijemn'Ościi n.a bok,
' przeijdziemy do sprawy.
- ,Słrucham pana. 'Pani'e ' .Petrone1scu.

Radzieckim. DeUegacfa Oibdarzy 'P·odarunkami żołnierzy i wyij·edzie iz 1P·o1wrotem.
A1e, oczywi1ście, ni·e sama„.
- A~e1ż w balkim wy:Pa·dik!u, peW1nie wła
dze centralne zawiaid.amia1ją u1prizednio
damy oidcineik frontowy 0 'Pl"Z'Yibyciu tak1eti defog.a.cji? _ zapytał Kraschkei.

- Dowództwo daneig.o odlcjn'ka frootoweig{} fo:ż d,ostiało talkie zawia:domienie
- W olbe.cnYTil sfa.diuim sprawa Leon- od władz centrahnyoh - spo'korJnie od1po.tiewa Wy.gląda tak, że o ile nie s'ko.rzysta- wiedział Petronesicu, wS1zystko jest
my z ie·go Pobytu na fronci.e, i to w do" w. porząd'ku, ip.ułllrnwniku. Doiwó<diztwo
d~tku . w - ?e,zp10.śr· e· d'.ni~d bliSifości. od w~- ":ie, ż.e de·legaqja przyiJJyw.a jutr·o 0 świ
sz~igo .odicmk~, to J~z cm:iJJa ni~dy n~e •c ie i •zalbawi za ze1zwo1leniem i zgodą do
dostame~y .go w na~z.e ręce. ~aomei się wódcy armii or.az \V'ł~dz cenfrailnyc·h na
t':m
os?1b1·sc1~. A~e d.?. ł\?i'O są n:·1po,tr:ze'b- 1Przeidnid~ I>oizyic:jach ki1'ka ~dz.in „ s _
Przeipr•o-wa1d!zic s:zicz,ęiśgd.wie sij:J!ra.wę Leon-,kował 'Pr;Zeibiegły „R,um
. u·n~·. - Muszę je- 111 wąs1- lud 1z 1 ~. Z rm'll~cI:i wanan.tow -:- d!z,e, ~e to wyisfarczy d•L _ ·d i ·
ą_
0
Hewa d:o koń·ca - w •chwi'li olbeoned ozna- sz.cz-e tyilko dodać. że ,.w ·domu" daino mi "".'Y'brałem ?aJryZdy~own~~s.F· M1anoW!l'- wieiziony,ch preze1ntów ~ ~ś~i~~han~~~yę
cza wiri;1~ed, ni1ż Sit\vorzvć c aiłą si·eć agen- do zroz1umienia, :że w razi,e wyrgraned cie - wanan •• e1egacJ1„. f.i,luternie „Rumun".
~ury_ Sły•s z:ie'liści e 'Pewnie dulio 0 teij spra- c~eka nas, .to- ~:n.a czy \.~ar;; i mnie, pu~łk ?·;~ . -:-- To z~acz:y? •_.: - ~aip~ta"ł cicho Kra- Gratuliudę, panu, :panie Pe·t'wnesc'U.
wie? W'ł.cvśnie po to tu przYti·edałem. A nąrn. cona~mn1e;J krzytz •z dle,lbo-wym1 q1sc- schlk:e,. kr~slą•c cos ~fo-v.rlJner:i na ipa·pier- Pan i.est zaiwsze prze wid udący - sikny•
d .
lb"
m1~A
rkrr, ~·e ząc~rm Przed. n.im na .b1~· rku.
!wił się w wśmiec:hu Krasc:hke.
więc - pa ·a;:imy. so i.e r.ęicei. Dolbrze? . ·.
~. . „
1 . 1'?. -::- uism1e~h
Petrone•scu wyic1ą1gnął rrę'kę dio starego . . w1 razie 1JJr:zegrnne1
n ął . - To zn~1czy, ze w naabh1ż:sizy1m c~~- · - Dzie,nrnję, .Pwłkiownilku O'Cilpowi.eSZ!Ilie•ga,
s1ę Krasicihk~.
.
.
s1·e. na odlcln.ku fr,o·nt.? wym,. gcl~1e, . 'P rze- d1zia1ł Petronesc·u. Jestem po prostu
. .1 :
.
- '!' Q·azie Prze,g-ranelJ - z na1ci~kiem ,bywa. o.becn1e Le ontie w, 2)Jaw1 s1lę1 de- 1pa11sldm u1czniem .•.
Kr.aJS~" cI1!ke -w aJI1aił,
s.1 ę1 sekundę., a poitym powtorzył Petronescu, pat.rząrc mu wpr·o'M
1
- Kto wchodzi w s'kład del e1gac ji ? - .
nagłym rnclhean uisdSinąJł ręikę Pe<trone1s- w oczy _ w razie prz,eigrainej czeka.„ _ le~acJ.a, ·~rzy,~łan ~ przez Pm wincj.Ona'lne
·OI'ga:inacJ~· pa.rtyme na fwn:t z p·oidarun- .rzecz·owo zaipyt.ał Krnsichke.
CU.
nag1e urwał i zrolbił j.a;kiś nie1 okreiśiJ.ony
dlJa ~ołnierzy. Jest ~o barid'Zo wz·
Petronesc.u na clhw.ii1Je1 zami'lkł W B I
- A więc - ;Zlgoidla i s.od1wsz - za wyro- ge·st w 'POWiefrzu„ dodając óc1ho· - musi- !Pkaim1
owszeichn1lone w tej chwrli w Zwiazlku notes. s• oojrza•ł na 11!i·e12:0 ; adlnowiedizi.!'ł:
1

1
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TYDZIEŃ

li' ILVSTRACJI
wego ziazdu włókniarzy

Z Łodzi i okręgu łódzkiego, z Bielska i Białegostoku, z Wałbrzycha; Jeleniej Góry, Bielawy i wogóle :!le. wszy-lltkich ośrodków włókienniczych w Polsce zjechali' się · dele•
Zwi~ku Zawodowgo Robotników i ' Pracowników Przemysłu Włókienniczego na drugi w okresie powejennm Ogólnokrajowy Zjazd Włókniarzy.
„Sejmowi polskiego włókna" winszujemy dotychczasowych wspaniałych sukcesów i życzymy najowocniejszych obrad w interesie własnym i całej Polski.
(Na zcijęciach: po.tiUlarny ..szef łódzkiego włókna", tow. Burski (w środku) oraz niektórzy reprezentanci łódzkiego · przemysłu włókienniczego (od lewej-): Mikµls~i · J'Qze!, llli•
pińska Halina, Rybakowa Helena i młodziutki tow. Skiba.)
·
·

gaci

Nasze hasło:

.
Walka, Nauka I
-

Prac.a!

Wczoraj, 6.12 b.r. rozpoczął w Warszawie swe obrady I Krajowy Zjazd Związków W alki Młodych .. W Zj e ździe tym bierze udział 1300 delegatów z całego kraju, z miast i wsi,
:lelegacje organizacji' młodzieżowych OM Tu:i:i„ „Wici", ZHP i MD oraz liczne delegacje młodzieżowe z zagranicy.
·
~
Zadaniem Zjazdu jest podsumowanie dotychczasowych osiągnięć organizacyj nych, ··wypracowanie nowych form i· metod wychowawczych, zreasumowanie wyników osiąg
niętych na. polu młorlzieżowego wyścigu pracy oraz przedyskutowanie sposobów ideowe go pogłębienia tego ruchu i rozszerzenia go na drobne placówki miejskie i - wieś!

Samochód za sto zlotych-

"Ostatnio koty za ploty"

Takich widoków

w roku 1948 (Na

już

nie

zdjęciu

transportów niemieckich

b ędziemy

oglądali

jeden z ostatnich
do „Vaterlandu".
Można wygrać, kupując los Wielkiej Ogólna- Polskiej
Zachodniego (Oddział w Łodzi: Al. Kościuszki BQ),

Zapam.ią.tajcia

.

ta

twarze 7

Krew

płynie

Loterii Fantowej

~olskiego Zwią~u

...

w Palestynie ...

/

Z lewej - „republikanin" amerykański, sepator A. H. Vandenberg, z prawej - „demokrata" amerykański, minister W. A. Harri·
inan. Obaj „sławni " z tego, że nienawidzą
):lokojJ.t a tachają„. Grossdeutschland.

Seelbo

min. spraw wew„
,,wie co robi".: wbrew
woli oburzonej ludnoś.<tl. - · nroteguje faszy_stówl
(włoski

nętrznych)

W. Brytania „nie może" jakoś zrezygnowac
z Palestyny. Chce się nadal „opiekować~1
Nic dziwnego, że krew: si~ leje.!!

Str.
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STA ISŁA W WYSPIAłłSKI
różnorodniejsze splątają się w niej i łączą
niespo.dziewan~ konstelacje. Wawel prze-

'

'!'

istacza się w TroJę, Warszawa staje się polem zapasów Aresa i Pallady, Troja miejscem harców krakowskiego lajkonika, do
kopuły kościoła świętego Piotra w Rzymie
wjeżdża Mendog na koniu.
Z wyobraźni twórczej snuje poeta szereg
f?Cen mitologicznych, ludzi, bogów; ożywa
Ją posągi i kształtują wątek dramatów, z
arrasów schodzą postacie i zaczynają żyć
w charakterach, jakie im nadał artysta.
Ten sposób wyrażanfa jest bez precedensów, jest zarazem nie do naśladowania.
Podstawy jego tkwią głęboko w niezwykłej psychice
twórczej autora. Ta cecha
przenosi się i na dalsze elementy twórczości ś~ecąc tryumfy w metaforyce, w obrazowaniu Językowym.
Trzecią cechą swoistego artyzmu Wys:piańskiego jest niezwykłość strukturaina
Jego dramatów. Wychodził poeta od trage~i antycznej, której jednak nie prze;:;zczePlł. żywcem do teatru polskiego, ale Poszukiwał nowych form łączenia antycznej budowy · z impresjonistyczną nastrojowością.
Z tych poszukiwań wywodzi się nie tylko
na klasycznych motywach oparty Maleager
czy Protesilas i Laodamia, ale także z przeszłości polskiej zaczerpnięty Bol~ław śmia
ły, Warszawianka i Lelewel, nowoczesna
chłopska Klątwa i Sędziowie. Temat jest
obojętny rozwiazanie jest jednakowo
oryginalne, niezwykłe.
·
Obok zwartych klasycznych form zjawia
się również
u Wyspiańskiego struktura
rozwichrzona, luźna konstrukcja narastają
. cych scen. Ale i w nich odkryć się daje w
głębi po bacznej obserwacji surowy szkielet tragedii greckiej, stanowiący główny
wątek, około którego grupują
się epizodyczne sceny. Typowym nrzedstawicielem
takiej bogatej architektoniki jest Noc listopadowa.

1

I

W . li!ltopa~e roku bieżąeego upłynęło
lat pięcdzie:;i1ąt od pojawienia się w druku
Legen_dY_, P.Ierwszego dramatu, Stanisława
~ysp1aąski~go, lat czterdzieści od chwili
Jego ŚIIllerc1. Przez ostatnie pokolenie skazane !la, ż:v:cie w !Jiewoli, pasowany ~ostał
Wyspians~ na wiesz~a narodowego, na
teJ PO;ZYCJi utz:zY!llał się w okresie dwudziestolecia Polski niepodległej. Dziś w Polsce
odrodzonej oczekuje jeszcze ciągle na peł
ną c~arakterystykę i ocenę twórczości.
Wielkość
Wyspiańskiego jako poety
(wszak był też nieprzeciętnym malarzem)

~untował~

się

na dwóch podstawach;
a'l:tyzm jego dzieł, artyzm
sw01s~y, me maJący poprzedników ani następcow; drugą stanowisko narodowe poi;zucie ~dp<?wied.zia~ości za reprezento~aną
ideologię l dąznosc do kształtowania według niej opinii publicznej.
. PC?s~awlł artystY".!zna wyraziła się najdobi~ieJ w dram~.tach Wyspiańskiego! Liryka i poe1:11aty m~ b:V:łY odpovriednim polem
wx~aza~~ . ~ał~J, .siiły . p~ety~~iej_. f,.rzede
wszystkim ?ow1em anne się .W ysp1anski ze
s~owem, ~~orego do końca życia nie potrafił "!lczymc posłusznym sobie narzędziem a
w J!ry-c~ słowo przecież jest elementem n~j
wazmeJszym. Po wtóre wyobraźnia twórc~a . Wyspiańskiego jest nacechowana wybitni~ ~lastyczności9', k.tó:a nie może wydobyc .się w wyp~wiedzi lirycznej; drąmat
natomiast, .operuJący obrazem, pozwala na
wyładowanie nagromadzonego materiału
plastycznego i rozwinięcia go w scenach
gdzie dekorac~a, ś.wiatło, postać, jej gest i
ruch odgrywaJą pierwszorzędną rolę.
«BUDZENIE TRWOGI I WSPóLCZUCIA:t
Dramat Wyspiańskiego odznacza się
zawsze o~omnym napięciem, skupionym
na spFawie repre~entowanej, rza.d;;;iej na
człowieku. Postawiwszy sobie jako ~aczel
ny postulat budzenie trwogi i współczucia
poeta przeprowadza akcję głównie pod ką~
tem nastroju, poświęcając mu niejednokrotnie konstrukcję dramatyczną.
Zródł~m budzenia nastroju jest przede
wsz~tk~m przyroda,
stanowiąca istotne
""'.SI?ołdz~ałaJące tło. Łączy się to najczęś
cieJ z wiarą poety w mistyczny z wi ązek zacJ;i.odzący ~iędzy życiem przyrody a działa
niem cz!owieka. Nie ma zarodów życia i powodzema. np. czyn związany z jesienią, kiedy obumiera przyroda; zmartwychwstania
może dokonać się t:-,;.lko wiosną, kiedy i w
naturze wszystko budzi się do życia. Ponie~aż dramaLty Wyspiańskiego mają wybitnie charak~er tragiczny, wobec tego · akcja
dramatów odbywa się w lwiej części o
zmroku lub w nocy, gdy ciemno ść jest tłem
dziejącej się, okropnoś ci „ Czynom potęż
nym czy groznym towarzyszy burza, pioruny i błyskawice; od ciemnej czeluści odbija
się krwawo blask ognia. Scenom sennym,
powolnym przyświeca martwy blask księzyca.
.
Na tym tle rozgrywają się fakty zwyczajne ponure, niezupełnie jasne i wyraź
ne, budzące niepokój przez samą swą nieokJ;"eśloność. W duszy widza budzi się już
na podstawie ekspozycji dręczące pytanie:
„Co będzie?" Zawiązek akcji przechodzi w
cały szereg scen. i obrazów przeciągających
rozwiązanie, z czym często łączy się udręka
osoby dramatycznej. l'Jad sceną unosi się
tchnienie śmierci albo konieczność życia
dalszego, gorszego, cięższego niż śmierć.
Nieubłagana klątwa winy, przytłacza czło
wieka. Przeznaczenie rządzi jego sprawami.
«SYMBOLIKA WYSPIAŃSKIEGO»
Drugą cechą dr amaturgii Wyspiańskie150
jest posługiwanie się symbolem dla celow
ekspresji literackiej.
Myśl, uczucie, nastrój zostaje wyrażony
w formie dotykalnego, konkretnego przedmiotu.
Symbolika Wyspi ańskie g o zaznacza się jed
nak nawet na t erenie literat ury europejskiej
jako symbolika niezwykła, zupełnie oryginalna, nieprzęciętnie śmia ła . Elementy najp1eryvszą ~est

WRYGINALNE STRUKTUTRY
. ,
KOMPOZYCYJNE»
Wreszcie jeszcze jed~n rodzaj kompozycji Wyspiańskiego to zupełnie orygin„lne
struktury, stanowiące rewelacyjne odkrycia czy wynalazki autora. Któż mógł zużytkować dla celów poważnego dramatu technikę kukiełkową szopki krakowskiej
tak,
jak to zostało przeprowadzone w Weseln.
Pokazywano, od Szekspira poczynając,
teatr na scenie, ale Wyspiański uczynił bo-

haterem Wyzwolenia teatr na teatrze. Akcja Akropolis toczy się cała pośród pomników i dzieł sztuki nagromadzonych w katedrze Wawelskiej. Koncepcje takie już nie
zadziwiają, ale oszałamiają widza czy czytelnika. Przez długi czas fantazja jego nie
nadąża za wizją autora; dzieje się to dop~ero po ,obyciu się, przyzwyczajeniu do
mezwykłosci pomysłu.

W zakres~e 'l!ro~lematuhi narodoiL·e.i ją.drem zagadmema Jest aktu:llny stan ideologii w społeczeństwie polskim na pr;:-c"nmie
XIX i XX wieku. Straszliwa iest dla Wyspiańskiego świadomość, że skutkiem długiej niewoli psychika polska uległa rozkładowi; odbyło się już i sta ło faktem przystosowanie się do warunków życia niewolnego, niezdolnego do pehiego wżywania się
tak, jak to dyktuje naturalny tok życia
wolnych narodów, dla których wszystko
praca, zabawa, obowiązki dnia codziennego
s ą tylko cząstką nieskrępowanego życia.
Polska wprowadziła podział: dzieł1 codzien!1-Y to krążenie w sferze narzuconych spraw,
mteresow, potrzeb obcych istorie spraw
narodowych; dzie~ świąteczny zaś to uroczyste chwile, pośw~ęcenia myśli i uczucia
temu, co stac by się powinno kategorycznym nakazem dla każdego Polak'l - chwile rocznic i wspominków narodowych. obchodów i pochodów odbywaią.cych się za
pozwoleniem władz krakowskich starostów,
przez cesarza austriackiego wyznaczonych.
Chwile, gdy się stoi w kontuszu i przy karabeli, gdy banderie krakusów w pochodzie
realizują wszelkie hasła zjednoczenia, gło
szone przez romantyków. Chwile kiedy zakłamanie święci· tryumf
nad pez;>oi:ywną
oceną sił w narodzie kiedy poza poetycka przezwycięża istotne zrozumienie. że bez
wciągnięcia w akcję wszystkich sil narodu
zmartwychwstanie jest i pozostanie mrzonką .

I

"~IDEOLOGIA N ARO DOW A»
nie nawiązywał bezpośrednio
w.. swo.ięj ideologii narodowej do idealizmu
rómantycznegó. "Był dzieckjem swojej epoki - wchłonął w siebie i przerobił na'prawdę własnego serca cała tendencje krytyczną Szujskiego - raz jeszcze poddał rozumowanemu oglądowi przeszłość narodową..
Na tym tle budował swój pogląd na spraWyspiański

I

·wę polską.

Nie wolno, aby naród przeżywał swoją
narodoicego bytu przy trumniskach

treść

Stani§law IWQ8fliorishi
ciągle wid~ę

ich twarze,
ustawnie w oczy ich patrzę ich niema - myślę i marzę,
widzę ich w duszy teatrze.
l

*

•

znów wstają - ·wrac4jq, ogromne
olbrzymie, żyjące - przytomne.
Grają tragedię zwąd duszy
w tragicznym teatru sklonie,
żar święty w trójnogach plonie,
i flet zawodzi pastuszy.

Teatr mój widzę ogromny,
wielkie powietrznę przestrzenie,
ludzie je pelnią i cienie,
:ia jestem gr_ze ich przytomny.

Ja słucham, slucham i palrzę, _
poznaj" _ znane mi twarze, _
. h ."
'l .
1c niema mys ę 1 marzę,
widzę ich w duszy teatrze!

J ak sztuka jest sztuką moją,
melodię słyszę choralną,

jak rosną w burzę nawalną,
w gromy i wichry się zbrojq,
. .
.
yv gromach i wichrz_e s.zaleJą
i gasną w gro'Yf!-ach. i 1!1ichrze, ~ 7!1'roku. mdle.Jąqe i qich;Jz_e, JUZ ledwie, ledwie widnieJą -

*

*

przeszłości
nie wolno, by snuł pragnienia wolnościowe u grobów wawelskich nie wolno, by się dążność do narodowego
wolnego istnnienia wyładowała w bladze i szychu chłopomańskiej mody. 'l'o
wszystko trzeba przekształcić w istotną
treść życia narodowego, w bohaterstw-o
dnia codziennego. Dopóki człowiek Polski
nie uczuje się wolny, naprawdę wolny
dopóki pod kątem tej naczelnej zasady nie
zą.cznie kształtować swego życia - dopóty
niepodlcgfość pozostanie marzeniem.
Pod tym kątem widzenia musi Polski!
przekszt~łcić wszystko: hasła, obyczaiP,
zwycza,ie, odrunhy. I nie wolno jei juz do
przeklei'1?t v;:a. G.~.,~nośc! J?OW~ó?ić. świ ętość
zachowac •. ~ezeh JC:>t ~wiPt~sc1ą. - ale legendy, w~zJi; , m2rzema., ~1istyczne,, ukute
dla krzepi~m~ si;rc zwahc ~ poc~ep~ac: Stąd
walka z ~1cln"!w<ezem -;- me M1clne~1cz~m,
f~kte~ histo~yc'.!mym nrnzaprze~zE'~na .w1elkrm i potęznyip.? - .al~ z .Miclnew1czem
sfałszowanym ta.Kim, Jakim się ostał w zab~ązowanej staturze posągów, - Mickiewiczem - legendą sprodukowanym przez
~k!onno~ć pol~ką. do beatyfikacji wzniosło
sci: ~tora. Jedn:ik ;;; t!l-I?tY;ID a1;1torem
Dziadow mc wspolnego miec me moze.

*

Przy ~ielki,~ czy~ie .i przy wi~lkim .dziele
po'!losc pasc ~usi, Jak szk~dliwe ziele,
kt_ore z korzeniem .z grudy ~ię wy_rywa,
Niech własnym mianem kazdy się nazywa.

cWOLNOM - JAKO DROGOWSKAZ'>
Walka z J!ickiewiczem-geniu;;zem śpiżo
wym z cokołu, pomnika na rynku krakowskim to tylko początek, to tylko punkt
wyjścia. Bo w dalszym ciągu przodownic·
two narodowe to pokazanie wszystkich dalszych kłamstw i zakłamań, to odkrywanie
jednej bolączki za drugą, to sarkastyczne
obnażanie wszystkiego,
co stanowiło dotychczas sfałszowaną ewangelie życia narodowego. To chłosta niemiłosiema dla
wszystkich. co uwHżali, że wzięciem udziału w pochodzie trzeciomajowym okupują
oszustwa narodowego życia.
Nie w grobach wasza prawda - nie w
obchodach żałobnych istota życia nie1·mdległego duchowo narodu. Na 'patetycznych
mówcach okolicznościowych świą.t m!rodowych - młot, ciężki młot potępiającego
skowania. Naród się muai 11jij1.11ć wolnym wolność ma być wyznfl. cznikiem j E>i o postępowania drogowskazem jego węd ró 
wek.
Tej postawie zawdzięcza Wysµi811. ski swe
wyjątkowe stanowisko: był kontyr.uatorem
trzech wieszczów - nie będąc ich na"ladowcą. Ażeby wystąpić na piedes1 al przf:'z
nich zdobyty musiał z nipli walczyć; musiał
walczyć z legendą mesjanizmu polskiego,
musi!lł przezwyciężyć tych, których synem
był Jako poeta.
Dziś patrzymy na Wyspiańskiego, .iak
na przeszłość patrzeć należy - bez zaprzeczenia jej wartości historycznej, ale z
uwzględnieniem stosowalności jego sztuki
dla chwili obecnej. Niezaprzeczoną taką
wartością jest i pozostanie troska Wyspiańskiego o najistotniejsze tre::ici narodowe: wolność i godność i walka o nie w
chwilach najcięższych niewoli i poniżenia
oraz surowa ale sprawiedliwa ocena charakteru narodowego. Brakiem natomiast
jest niezrozumienie jednej z istotnych
przyczyn naszych klęsk: fałszywej organizacji społecznej. z podziwem patrzymy na
wspaniałość dziela Wyspiańskiego, na olbrzymi rozmach twórczy, ale jego rozumienie sztuki dziś nas nie porywa: zbyt dalecy jesteśmy od sfer nadzmysł owych. od
świata ułud i marzeń, albowiem· dobrze
~iemy o tym, że postulatem naczelnym życia narodowe.ąo ~st: ticardo na ziemi stać!

. ;;

Om'"'i~d'i~~~·h"""i'ó"d· ~·kI;j·"·„::·o·;,y
Pierw~;zy!

~augurac.yjny

~ro.gram

i~atrzy-

sw1adczy m~~ątphw:ie. o tym •. ~e
zes.poł ~rtystycz:iy „Osy ~~osi się po""."azn;e
do swo1?i za-dan. ~czyw'.sc1e,. w ~m~w:a:iym
program1e. są . usterk~ 1. medoc1ągmęc1~. . Ale
idą one głownie po lm11 generalnych medoma~a~. naszych teatrzyków małych form . - po
!mu pewnego, utaTtego szablonu teks.tow repertuarowych. Autorzy tych tekstów dotycnctas. nie mogą pozbyć s:ę nalec~ałości :i:iatury
.rew10wo - rozrywkowe] w na1ibadz:e1 blahym i szablonowym znaczeni
tego słowa.
Recepta jest tu dość nieskomplikowana trochę dancingoiwo - knajpiarskiego nastroju,
.sporo niewy.brednej pikanterii i mieszczanskiego, tkliwego .Jk
sentymentu,'b odrobina banaln ego h umoru, k i , a „wypro owanych" sytuacj i i zbanalizowanych postad plus mniej lub
w! ęcej udane wycieczk i pod adresem rządu
ku •:Osa

i

samorządu.
A

ż yc ie

idzie.

na~rzód, d~leko j~1~ pc7osta~

ły w tyle do,wc1py 1 na,stroJe, ong15 sm1ałe i
aktualme potrzebne, będące str:nvą tych z

k .. „
d .·
. · · p· • k
" M a.rsz.a łk ows.k·.1ei . 1. 10.r
b dows i.ei , co z,s
mu-s1e I1 us t ąp1c mieisca u owmczym nowego

j żyda_ -:- . robo-tnikom,

pracuJą~eJ.
.
NalezałobY: s i ęgną.~

chłopom

i ;inteligencji

I

Wracając do programu, wymieńm y <f:ibiy
duet taneczny Sutt, nioco banalny, ale wesoły żart z codziennej praktyki sądowej, n 0 i
niezawodne, zwłaszcza dla pewnej czeLi publiczności, pierw5zorzędnie opracowane sce·
nicznie pio,s enki i pa.ro die K Hanusza
·
· Pow.
11111111 11 1111111111 1111111111111111111i1111,111111:1H11;1rr1111111111111111~11:11~''ll'l' lllll! ll!l ll: 11 111 u111rn

po nową tematykę, po
nowe, _nurtujące dz1s w masa<:h nastroje,
stworzyc nową atmosferę satyry 1 ironii. Tematy po prostu „leżą na ulicy", tkwią w do~cipni_e. pomyślanych inscenizacjach fragmen
tow roznych. dzieł dramaturgii, p'>ezji i literatury polskiej i obcej, przesiąknię!ych artyzmem i wieczni~ nowyc.h zagadnizń głębszej,
zawsze społeczme o-streJ natury. O tym naPaństw. Teatr Dolnośląski we
Wrocławiu
leiy ipoważnie pomyśleć naszym drarnat11rwystępuje z prapremierą sztuki S. R. Dobrowo!
gom „małych" form.
Mam wrażenie, że zgrany i, niewąlpliwię, skiego pt. ,,Spartakus", w reż, dyr. J. Waldena
staranny zespól aktorski „Osy", w wyk-:Jnaniu którego wyraźn i e widać d'ążenie , ab,-1 .,uT
• eatr Polski w Cieszynie wystąpił z prap rewspółcześnić"
i zbli ży ć do życi a tematvk ę
1
wystawionych utworów, mógłby w d!odze 1.11 ,~rą sztu.ki Ka~imierza Golby pt. ,,Dziki ksią
współpracy twórcze.i, podsunąć swoim auto- z~ ' w rezys~ru. dyr. Kwaskowskiego i oprarom cały szereg po mysłów i tematów, nadać wie dekoracy1ne1 art. ~alarza Krassowskiego.
s-~y~ t~j now.e j tema tyczn ie tw ó rc zości. PrzeR.T.P.D. w Toruniu rze · ł 0 t t
.
_
ciez k1erowm c two lite rac kie „Osy" spoczy wa morski" Zespół t t ). Ję 12ea r. „Bai Po
- jak wiemy z afiszów - w rękach, k tóre pować b' ędzi·
:alruD. iczącHy
osob, wystęł · ·
.·
.
.. .
e w 0 a i omu ar cerza, urządzaw as.me mog.ą zapewmc teatro wi we1s c1e na I i· ąc m1' es...,czni·e
20 prze d stawień, przeznaczo""
nalezyte, mmej szablonowe tory.
nvch dla dzieci.
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Polski Ludow

Dokończenie przemówienia tow. Gomułki-Wiesława na otwarciu I-go Krajowego Zjazdu
(Ciąg

Wychodzimy z założenia, że partie poli- uległość i posłuszeństwo wobec gn~bic!cli
że i wyzyskiwaczy.
Likwidujemy i przekreślamy fhisiaj to
I INTELIGENCKĄ, KTÓRA REPREZEN- bez posiadania własnych odrębnych orgaTOWAŁABY CAŁĄ MŁODZIEŻ POL- nizacji młodzieżowych utracą rezerwuar wszystko, co było przeklef1stwen. starcg_o
SKĄ.
dla dopływu członków do swych szere- życia, starych stosunków społecznych. Miliony kdzi pracy buduje życie nowe, roNa drodze do stworzenia takiej organi-· gów.
zacji zostały już zrobione pierwsze kroki
Chcemy, aby wychowana we wspólnej dzi się nowy człowiek i powstaje nowy
w postaci umów o współpracy wzajemnej, organizacji i we wspólnym duchu d~mo świat. Któż jak nie młodzież, może być
jakie zawarły między sobą poszczególne kracji ludowej ta część młodzieży, która najofiarniej~zym budowniczym tego mło
organizacje młodzieżowe.
tego zapragnie, wybierała sobie swobodnie dego życia i nowego świarn'?
Za tym pierwszym krokiem winny na- polityczną przynależni:.ść partyjną. Do
Zetwuemowcy dają przykład po jakiej
stąpić dalsze. Wydaje się nam, że punkt Partii nie wszyscy bowiem pragną wstą drodze iść trzeba, aby iść naprzód, aby
cieżkości w zrealizowaniu IDEI ZJEDNO- pić, nawet nie wszyscy ci, którzy wyrośli p1·zekuć w powszechną rzeczywistość dą·
CŻENIA RUCHU MŁODZIEŻOWEGO w partyjnych organizacjach młodzieżo- żenia i marzenia milionowych rzesz mło
I UTWORZENIU ZJEDNOCZONEJ OR- wych.
dego pokolenia. Ofiarna praca, zdecydoGAN!ZACJI CAŁEJ MŁODZIEŻY LEŻY
Jesteśmy świadomi, że zbudowanie jed- wana walka i pilna, wytrwała nauka NIE TYLE WSRóD ISTNIEJĄCYCH PO- nolitej organizacji młodego pokolenia w oto trzy podstawowe elementy tej broni.
ZA ZWM-EM ORGANIZACJI MŁODZIE- warunkach obecnego rozdrobnienia ruchu
Zetwuemowcy pierwsi zorganizowali
ŻOWYCH, ILE '7SROD TYCH PARTII młodzieżowego nie 1,1oże być dokonane z młodzieżowy wyścig pracy, świadomi tePOLITYCZNYCH, którym trudno jest wy- dziś na jutro. Przedstawiłem Wam tylko go, że jest to wyścig do radości i do norzec się posiadani2. własnych partyjnych w ogólnych zarysach zasadnicze w tej wego, lepszego życia, do wielkości i szczę
organizacji młodzieżowych.
sprawiti stanowisko Polskiej Partii Robot· ścia Ojczyzny. To z Waszych, zetwuemowA według naszego zdania w tej sprawie niczej, która prngnie, abyście w tym du- skich szeregów wywodzą się młodzieżowi
należy własny interes partyjny podpo- chu wychowywali młodzież zetwuemow- rekordziści produkcji, bohaterzy pra('v,
rządkować ogólniejsz:nn celom. Zjedno· ską.
którymi organizacja Wasza słusznie się
czona crganizacja młod7ieżowa leży w inNa obecnym etapie partie i organizacje może chlubić.
teresach całego młodego pokolenia i w in-, młodzieżowe winny szukać sposobów i
ZWM ZRODZIŁ 'llE Z CZYNU. In{'ą
teresie wzmocnienia i rozwoju Polski Lu- form jednolitego wychowania młodego poczynu i.•ierwszych set~k z3tw11emm,·cćw,
clowej.
. k-0lenia, przy zachowaniu dotychczasowej
którzy zbudowali kadrow~ organ;7.<ic.1ę
Jest rzeczą całkowicie zrozumiałą i uza- odrębności organizacji młodzieżowych.
sadnioną istnięnie kilku partii polityczWalka poprzednich pokoleń narodu pol- ZWM-u, płoną dziś młode serca dzic'iiątP-k
nych w naszym polskim systemie demo- skiego o wolność Polski i ci wyzwolenie i setek tysięcy zetwuemowskiej młodzieży
kracji ludowej. Dla każdego jest już rów- społeczne, nasza i Wasza walka z okupan- walczącej o palmę pierwszeństwa na fron•
cie współzawodnictwa pracy i hudov11 ni·
nież jasne, że ustrój demokracji ludowej tern niemieckim, polityczne i gospodarcze
ctwa Polski Ludowej. ROZP ALA.JCrn
zawiera i zawierać musi w swych założe- obalenie kapitalistyczno-0bszarniczej reniach wzajemną współpracę wszystkich akcji i ustanowienie władzy ludowej w TEN OGIEŃ CZYNU ·w SERCACH CA
partii demokratycznych, a przede wszyst- Polsce otwarły przed całą młodzieżą poi· LEJ MŁODZIEŻY.
kim jednolity front klasy robotniczej, w ską wrota do szturmu o własne szczęście,
Zetwuemowcy zawsze muszą pam t ętnc,
celu realizacji wspólnie ustalonych pła- które mieści się w szcz~ściu Ojczyzny, że wolność i niepodległość naszej Oicz:v·
nów. Lecz istnienie kilku organizacji mło- STWORZYŁY JEJ TAKIE WARUNKI zny, którn zrzuciła ze swego ludu kajdany
dzieżowych jako partyjnych odpowiedni- STARTU ŻYCIOWEGO, JAKICH NIE klasowej niewoli, są ich największym oso·
ków istniejących
partii politycznvch MIAŁO ŻADNE z NASZYCH POPRZED- bistym skarbem. Kochajcie swoją Ojcz~'przekształca te organizacje w swego ro- NICH POKOLEŃ.
znę ponad swoje życic. Kochajcie Ją i ·~'.:'j
dzaju młodzieżowe partie polityczne, podw niewoli narodowej i klasowej żyli Lud pracujący całą glęl?ią serca m .oREGACH

dalszv ze str. 1-ej)

zwra-a .

PRACUJĄCĄ I UCZĄCĄ SIĘ

Jących ją. za~adnień i zjawisk politycz- MŁODZIEŻ ROBOTNICZĄ, CHŁOPSKĄ tycwe nie powinny obawiać się tego,

nych, gdyz me zezwala na to położenie i
warunki życiowe tej młodzieży, jej interesy k~asowe. Apolityczność nie da się
pogodz1ć z jej dążeniami i jej walką o leps~ą prz~szłoś~. Dla młodzieży nie jest i
me moze hyc obojętne w jakim żyje
ustroju, jakie ją otaczają stosunki społec.zne, jaki ust;ój _społe?zno„polityczny ma
?na budowac. Nie mozna bowiem być ohoJętnym wobec własnego losu i wobec losu
swojej rodziny, swoich współtowarzyszy
swojej klasy, wobec losu własnego narod~
i własnej ojczyzny.
Nie można też powiedzieć, że młodzież
może nie interesować się życiem i !osem
innych narodów, że może nie obchodzić ją
iudzkość, że może pozostać obojętna wobee różnych wydarzeń i przemian politycznych, zachodzących na świecie. Wobec
zagadnień społecznych
ZWM zajmuje
c;kreślone, aktywne, samodzielne . stano~visko, co świadczy o jego politycznym charakterze.
Swoje ideologiczno-społeczne oblicze
okr~ślił ZWM w deklaracji programowej,
zawierającej hasło walki i pracy 0 zbudowanie Polski, w której nie będzie wyzysku
człowieka przez człowieka. Porządek sp 0 ..
łcczny dawnej Polski, oparty był na innej
podstawie - przede wszystkim na funda~
mentach wyzysku ludzi pracy przez wielki kapitał i obszarników. Kapitaliści, bankierzy i obszarnicy wyzyskiwali robotników, chłopów i ludzi pracy najemnej, wyzyskiwali szczególnie pracę młodzieży,
a rządy ówczesne stały na straży tego -.vyzysku, na straży ustroju społecznego opartego na wyzysku i eksploatacji pracujących pl'Zez garstkę uprzywilejowanych
bogaczy.
:ren niesprawiedliwy i krzywdzący ludz1 pracy porządek społeczny zmieniliśmy

~=st~:i~~l~y u~:tjoj;:lk~~=:~~~~j:)~:J. ::;;:~~~:!~e;~;~i;: sl~:~~~::fu~:kjI'C:w~ ~;:~viJ~0 :~egłi !~~~d~:;~Ó<l J;~l~~i,w~~~:~ f:~~~~~e~;~b~;~~~~i;ti~i~hb~~ź:;,~,~i~:\:~i
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Wywłaszczyliśmy

wywłaszcz.•„ciel1'
są zupełnie niepotrzebne Polsce Ludowej.
1
•

•

czyli oddaliśmy ludziom pracy 1'ch własnosc, oddaliśmy chłopom ziemię, a naroriowi całemu wielkie i średru'e zakłady
.1rzem.•7słowe.
Te epokowe przemiany społeczne inicjowała i przewodziła wprowadzaniu ich w
;ycie Polska Partia Robotnicza. Jest to
luma nasze3· Part1'i. Za dokonan1'e tego
dzieła znienaWidziła nas rodzima i obca
··eakcja, znienawidzili nas zaprzysięgli
.,.wolennicy starego porządku i ~tarego
:;'wiata. Zmieniliśmy bowiem stare prawa,
'•tóre przeczyły kardynalnym zasadom
~ prawiedliwości społecznej. Nie ulękliśmy
qię gróźb i terroru band faszystowskich,
iie zastraszyła nas nienawiść reakcji, gdyż
nieliśmy za sobą poparcie i zaufanie ludu
olskiego.
Związek Walki Młodych kładąc u podtaw swej deklaracji programowej hasło
··ralki i pracy o zbudowanie Polski, w któ··ej zniknie wyzysk człowieka przez człorieka - zdeklarował tym samym swój
'eologiczny charakter. Gdyby więc przed
olską Partią Robotniczą jako matką
"WM-u postawić pytanie, jaki Związek
t•wołała do życia, czym jest ZWM to
·l powiedź naszą ujmiemy następująco:
Związek Wasz, Związak Walki Młodych,

Nie chce ich również sama młodzież, o
czym świadczy m. in. niski stosunkowo odsetek młodzieży zorganizowane1· w takich
młodzieżowych partyjnych organizac3'ach.
Blok partii demokratycznych kierujący
przez swych przedstawicieli sterem władzy w kraju, obowiązany jest troszczyć
się i dbać o całą młodzież wychowywać
'
·
ją na dzielnych budowniczych nowej Polski i nowego życia.
Żadna z partii Bloku nie może przecież
powiedzieć, że obchodzi ją tylko młodzież
zorganizowana pod jej partyjną egidą.
Rząd reprezentuje naród i Państwo, odpowiada za ich losy, a młodzież jest przyszłością Państwa. NARÓD BĘDZIE TAKIM, W JAKIM DUCHU DZISIAJ WYCHOWAMY JEGO MŁODE POKOLENIE.
Polska Partia Robotnicza odrzuca kon·
cepcje partyjnych organizacji młodzieży
dlatego, że leżą jej na sercu nie .tylko interesy zetwuemowskiej młodzieży, lecz
całego młodego pokolenia. Wychodzimy z
założenia, że interesy młodzieży omturow·
skiej, wiciowej czy wogóle nieorganizowanej młodzieży pracującej nie są odrębne,
lecz wspólne i jednakowe, że nie potrzeba
i nie należy umieszczać ich w oddzielnych
przegródkach partyjnych.
.
"St bezpartyjną, ludowe-demokratyczną
Uważamy za szkodliwe przeszczepianie
:ganizacją pracującej i uczącej się mło- w szeregi młodego pokolenia polityczno·
jeży miejskiej i wiejskiej,
jest samo- ideologicznych odcieni i partyjnych pro~ielną organizacją młodego pokolenia gramów poszczególnych partii bloku de·
·olski Ludowej. Hierarchiczna pozycja mokratycznego.
1
: artii w stosunku do ZWM-u, wynikająca I
Nie znaczy to absolutnie, że jest nam
zau~ania bezpartyjnych zetwuemowców obojętne w jakim duchu będzie się wy::inowiących
przygniatającą większość chowywało młode pokolenie. Od ideolo:lonków Związku - do zetwuemowców gicznego kierunku wychowawczego zaleależących do Polskiej Partii Robotniczej ży nie tylko aktywny współudział mło- _Jowstaje i kształtuje się w rezultacie dzieży w budownictwie Polski Ludowej
. racy wychowawczej. Partia nasza, od- dzisiaj, lecz w większym jeszcze stopniu
zucając koncepcje partyjnych organizacji jej rozwój jutrzejszy.
nlodzieżowych, stara się pozyskać zaufaMimo pewnych wzajemnych rozmc
,• e wszystkich zetwuemowców, stara się ideologicznych,
właściwych wszystkim
'1ZyskaĆ to zaufania S'voją polityką na partiom bloku demokratycznego, mimo
:lcinku rozwiąz:vwania problemów życia, pewnych odrębnych interesów określonych
" racy i walki młodego pokolenia oraz ca- warstw społecznych, reprezentowanych
:.ścią swojej polityki wewnętrznej i ze- przez określone partie Bloku - wszystkie
--n 1trzncj, dąży za pośredni ctwem party j- te partie zgodnie stoją na gruncie demo' ych zetwuemowców do wychow·ania kracji ludowej i budownictwa Polski Lu;vszystkich członków ZWM-u w duchu de- dowej.
.
mokracji ludowej i przyswojenia im ideo- . Id.ea demo~racji lu~owej, i idea budo~vlogii marksistowskiej.
mctwa Polski Ludowe] wspolna wszystkim
POLSKA PARTIA ROBOTNICZA OD- partiom Bloku Demokratycznego stanowi
RZUCA KONCEPCJĘ PARTYJNYCH OR- dostateczną podstawę dla organicznego
.-;ANIZACJI MŁODZIEZOWYCH DLATE- ziednoczenia całego ruchu młodzieżowego
.;o, żE STOI NA GRUNCIE ZJEDNO· dla powołania do życia jednej organizacji
•: ZENIA WSZYSTKICH ORGANIZACJI młodego pokolenia. Ta idea byłaby przeIŁODZ:::EŻOWYCH. JESTEŚMY GORĄ- wodnikiem politycznym takiej organizaCYM! ZWOLENNIKAMI POWOŁANIA cji, stanowiłaby podstawę dla pracy wyDO ŻYCIA JEDNE.J Z-TEDNOCZONEJ chowawczej w zjednoczonych i jednaliORGANIZAC.JI Mł.:GD '7 WJl POKOLENIA, tych szeregach organizacyjnych
młoK'l'ÓRA s :.;: npJ 1)I:..1lBY W SWOICH SZE- dzież~-..

'łt
. k
Ludowej. Wpajajcie w duszę młodego po•
przez po ora wie u w kolenia ide„ poko]·u i braterstwa narodów
tro·J·zaborowym grobie? Jaką perspektywę
"'
·
na równi z idea- walki z imperializmem i
mogły widzieć przed ·soba młode pokole
· tym i 19-tym- podżegaczami do nowych wo]' en. Wielki
n 1·a polskie ży]·ace w 18
'
·
·
·
·
przy1'aciel Polski, Generalissimus Stalin,
stulec1·u? Przed n1·mi stała- tylko walka
·
·
zwraeając się
do młodzieży radzie::k;fi
o lepsze jutro dla przyszłych pokoleń, wskazał, że dzień przeżyty bez pracy i
walka, z której zrodził się romantyzm walki 0 zbudowanie szczęścia swej Ojczypolski i opasał dusze narodu pancerzem
dażen' wolnos'c'1owych i niepodległościo- zny to stracony w życiu dzień. Czyż ~lę·'
· · · ··
·
·
boka treść tych słów nie stosu]· e się rów·
wych
·My i Wy, wnukowie i prawnukowie po- nież do młodzieży polskiej?
kolenia twórców polskiego romantyzmu,
P olska Partia Robotnicza i Związek
wessaliśmy tę spuściznę z piersi naszych Walki Młodych powstałe do życia · w jecl·
matek. Ona to rozpaliła do żaru nasze ser- nym i tym samym okresie, reprezentują
ca w latach krwawej walki z okupantem. dwa pckole:nia narodu polskiego, żyjące
Dzisiaj, kiedy ojczyzna nasza jest wol, na przełomie dwu epok historycznych.
na, :aiepodległa i suwerenna, kiedy prze- My, zrodzeni w okresie narodowe; i klaścignęliśmy marzenia romantyków i znów sowej niewoli, wvrośliśmy z proletariac.
włączyliśmy w jej granice prastare zie- kiego pokolenia bojowników o wskrzeszemie piastowskie nad Odrą i Nysą i Bałty· nie Polski i o społeczne wyzwolenie jej
kiem, kiedy grzbietów naszych nie smaga ludu pracującego.
już bat klasowej przemocy - tkwiący w
W II-giei Rzeczypospolitej kontynuowa·
sercach młodego pokolenia romantyzm liśmy walkę naszych ojców o prawa nanaszych przodków winien być w całości i leżne klasie robotnicze.i i wszystkim lubez resztv zaprzęgnięty w służbie Polski dziom yr«cy. W okresie międzywojenn y m
Ludowej.
w latach 1918-1939 życie nam grało tyl·
Nie pozwólcie reakcyjnym wrogom wy- ko jeden narodowy hejnał - hejnał walki.
korzystać
patriotyczno-romantycznych z ustrojem krzywdy i nęt~zy , z ustroj~··1
uczuć młodzieży do celów zgubnych i szko- degradacji i słabości Polski z kapitali·
dliwych dla Polski i jej ludu. Pamiętaj· styczno-obszarniczym ustrojem społeczcie, że siły wsteczne zawsze walczyły z nym.
siłami postępu i w walce tej posługiwały
Gdy Polska wtrącona została w najwięksię najbardziej podłymi metodami.
szą otchłań nieszczęścia, gdy nadeszły ci ę ż Utrwalajcie i wzmacniajcie ustrój de- kie i krwawe lata niemieckiej okupacji
mokracji ludowej, który otwiera przed i przed narodem polskim stanęło widmo
robotniczo-chłopską młodzieżą wrota wie· 1zniszczenia i zagłady, pokolenie bojowni·
dzy i nauki, podnosi godność pracy, umoż· ków o sprawiedliwość społeczną wypowieliwia zdobycie zawodu i znosi bezrobocie, działo krw awy i bezlitos:iy bó.i faszystowzabezpiecza pracę i odpoczynek stwarza skim zbrodniarzmn i okupantom, nie szczG·
warunki dla szerzenia kułtm·y i oświaty, dziło swej krwi i swego życia w walce o
gwarantuje pov.·szechny rozwój gospodar- wyzwolenie Polski, o wolność i niepodleczy i osiągnięcie dobrobyt u, budzi \'V s~rcu głość narodu.
każdego człowieka pracy świadomość tego,
Z te; walki, w którei udział w'.!:ięło po-·
że jest współgospodarzem Państwa i po- kolenie przez Was młodych reprezentoważytecznym obywatelem.
ne, zrodziła się nasza Ojczyzna.
Perspektywy. takiej nie miały nie .tyl.ko
My, stara gwardia rewolucjonistów
młode pokolenia okresu narodow~J me- polskich, niczego innego ba,·dziej nie możewoli, lecz nie miały jej również młode my sobie życzyć jak być reprezentantami
pokolenia przedwrześniowej Polski. Nad- ostatniego pokoleń polskiej klasy robot·
miarem m!?dych i c~ętny~h do .P~acy lecz uiczej i mas ludowych, które ·musialy
„zbędnych rąl: dusiła SIQ w1es polska, przelewać swą krew w walce narodowo
bezskutecznie poszukiwały pracy dzie- i społeczno-wyzwoleńczei. NICZEGO BARsiątki i tysiące młodzieży robotniczej w DZIEJ NIE PRAGNIEMY JAK TEGO
miastach, przeklinał swój los nie jeden BY POKOLENIE PRZEZ WAS REPRE~
młody inżynier, technik ,agronom i t. p„ ZENTOWANE UTRWAUŁO I POMNOktóry po kilku latach nauki daremnie ko- ŻYŁO DOROBEK WALKI SWOICH POłatał do drzwi zakładów pracy. Paszport PRZEDNIKÓW, ABY BYŁO POKOLE·
zagraniczny i emigracja do obcych za chle- NIEM REWOLUCYJNYCH BUDOWNI·
bem i pracą, na poniewierkę i poniżenie CZYCH NOWEGO, WOLNEGO, SZCZĘ·
- oto najlepszy jeszcze los, jaki ofiaro- SLIWEGO ŻYCIA ODRODZONEJ NIE·
wała stara Polska swoim bezrobotnym PODLEGŁEJ I Sl.JWERENNEJ POLSKI.
obywatelom. A pracującym? Pracującym
Życzę Waszemu Zjazdowi, aby .zetwu·
ofiarowała żyw?t ?ari~sa i po_zagrobową emowcy. byli awangardą tego młodego
perspektywę n1eb1esk1ego krolestwłl za pokolerua rewolucvinvch budowniczych.
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Wszystkie kobiety pracUjace łaczą
sie solidarnie z akcja pomocy illa strajkujacych robotnikóvi Francji - bojowników wolności i demokracji
Wiasnymi

Gwiazdka dla dzieci polskich wWestfalii

siłami

Z inicjatywy Zarządu Głównego Ligi Kobiet
i:irzy współ~dziale Polskiego Czerwonego Krzy
za i Robotmczego Towarzystwa Przyjaciół Dzie
ci została podjęta akcja przygotowania gwiazd
ki dla dzieci polskich w Niemczech (przede
wszystkim w Westfalii).
W wyniku opracowanego rozdzielnika ustalono, że Liga Kobiet dostarczy 8000 paczek;
Przedstawiamy naszym Czytelniczkom wzo
Paczki te zawierać maią odzież dziecięcą (materiały) obuwie, tłuszcze i słodycze.
Zbiórka ry praktycznych drobiazgów, które mogą
na ten cel przeprowadzona jest na terenie ca- zostać własnymi siłami wykonane w domu.
łego kraju we wszystkich ogniwach
terenowych Ligi Kobiet.
.
W Łodzi Zarząd Miejski Ligi Kobiet wy·
~tąpił z apelem do wszystkich swych członkiń
o datki na ten cel i to zarówno w naturze,
jak i w gotówce. Akcja zbiórkowa powie..;zona została terenowym i dzielnicowym placówkom Ligi. Ze względu na to, że czas zbiórki
jest krótki, gdyi zebrane na ten cel paczki
i artykuły muszą być w dniu 10 grudnia br.
dostarczone do Zarządu Głównego Ligi Kobiet.
Zarząd Miejski Ligi Kobiet przypomina o konieczności szybkiego dostarczania
darów na
rzecz gwiazdki dla dzieci polskich w Westfalii
do sekretariatu L. K. ul. Andrzeja Nr. 1.
Przeprowadzona akcja zbiórkowa powinna
się spotkać ze zrozumieniem ze strony całego
społeczeństwa łódzkiego. Gwiazdka dla dzie·
Pierwszy rysunek przedstawia pomysłowe
ci polskich w Westfalii to nie tylko wyraz pa· ciepłe okrycie dla maleńkiego dziecka. $pomięci i ,,dobrego serca" to posunięcie 0 . zna- rządzone być ono może z ciepłego kocyka,
czeniu politycznym. Rząd nasz walczy w tej lub też z innych cieńszych tkanin, przepikochwili o możność repatriowania górników pol- wanych na flanelce lub watolinie. KapiSzon
skich z Westfalii i napotyka na poważny opór tego ubioru dziecięcego powstaje przez wśzy~
ze strony za,równo Niemców, jak i Anglosa- cie w zaokrąglony róg przygotowanego czwosów.
rokąta tkaniny, taśmy dg ściągania fi wiązaGwiazdka urządzona przez społeczeństwo nia. Pozostała część płaszczyzn przygotowane
polskie dla dzieci górników polskich w Westguzikiem. Pomysłowa matka może i do tej
falii jest podkreśleniem więzów jakie łączą ?~ materiału składa. się jak ~OJ?6rta. Je?en
Kraj z naszą emigra-:ją. To atut w walce prze- JeJ_ bo~ zaopatrzonJ'. Jest w guzikr, a drugi w toalety dziecięcej wprowadzić dalsze udoskociwko germanizacji wychodżtwa na terenach dzmrfn. Dolna partia tego pseudo-płaszczyka, nalenia.
Nast.ępny rysunek przedstawia wzór apliNiemiec.
po zagięciu na nóżkach dziecka przypięta jest

Praktyczne
drobiazgi
I

Kobiet a - re i or ma.tor

Jawa- Sumatra -BorneoCelebes ...
na dalekie morzach

·

Dalekie

l

b
t kol
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_
wygrze U Je z 1a. sz
nyc 1e ?e ge.
.grafn, _sttrą m~pę . zawieszo~ą z:a iab ~cyt :
•:;1 uczyci~ ~ po ~Ją~lgo P~ ee ą \ an a
wnyc nazwac ·
' yczne ą Y 0
A jednak lądy te istnieją rzeczywiś':.ie, zyią
1a nich żywi ludzie, którzy :niczym nie iói:nią
•ię od wszystkich innych narodów uciskanych:
walczą o wolność, o swoją wolność narodową
i o wolność społeczną.
I'

. .

~lęc

Po zakończeniu drugiej wojny światowej
bezpośrednio po poraż-.:e Japonii, na
terenie
wspomnianych wysp powstała wolna republi·
k.a Indonezyjska. Naród indonezyjski postanowił położyć kres panowania kolonialnemu Holendrów, eksploatujących bogactwa naturalne
lndonezji i trzymaiących n-aród indonezyjs:ti w
nędzy i ciemnocie.
W skł;i.d rządu republiki

Indonezyjskiej weszli przedstawioiele wszyst!dch partii politycznych i powstał jednolity
front ludowy Indonezyj::zyków. Ale imperialiści holenderscy wspomagani przez monopolistów amerykańskich, nie -:hcieji zrezygnować
z nafty, kauczuku i r.yny, w które obfitują te
dalekie wyspy. Naród indonezyjski stanął w
ogniu zaciekłej walki, wywołanej przez agresję holenderską. Agresja ta knsztowala naród
indonezyjski wiele ofiar. W wydanej przez Mi
n.i:sterstw-0 Informacji Republiki Indonezyjskiej
księdze pt. „Rzeź w Makasarze" czytamy, że 1
na jednej tylko wyspie Celebes okupanci holenders-::y w latach 1946-47 wymordowali 30
tysięcy sta,rców, ko.biel i _dzieci.
d~od7:e z'.
Malag do Singosan - ;pisze pewien zołmerz
holenderski w postępo-we1 gazecie holende.r-,
skiej „De Verheid" - domy wim;ki oblano
naftą i podpalon'J. Cała wioska spłonęła wraz
z mieszkańcami. Ktoko:wiek. chciał uciekać, zo
stał zabity na miej;cu".
Mimo rozpatrzenia sprawy agresji holenderskiej na Indonezję przez Radę Bezpieczeństwa,
mimo wydanego przez Radę nakazu zawieszenia broni, walki w Indonezji trwają. Uzbrojon-e przez Stany Zjednoczone w czołgi, samoloty i annaty .wojska holen~erskie nisz~zą wsie
i miasta, dąząc do całkowitego pndbOJU wysp .
indonezyjskiich.
,
1
A jednak naród indonezyjski, mimo braku .1
odpowiedniego uzbrnjenia, mimo wielkiej pLZe I'
wagi technicznej
Holendrów, zdecydowany

I

,;yv

yspy

l

jest walczyć o swoją niepodległość, stawiając
bohaterski opór najeźdźcy.
Mimo toczącej się wciąz wojny, pod gradem
kul i przy trwających wciąż nalotach, Ind onezyjczycy rozbudowują swoje niepodległe państwo, przeprowadzając daleko idące reformy
społeczne. I tu na czoło wysuwa się M:.U-ia
San Togo, kobieta o szerokim 11Dlyśle i Wfb. tnych zdolnościach 011ganlzacyjnych, nj uj~ca w rządzie Republild łnd011e-,:yj kiej stan
wis1'.o :ministra opieki s leczne). To ona jest
autorką i wykmiawczynią wielkich r~form, to
dzięki niej powstały liczne szkoły dla młodzie
ży i. dorosłych, to dzię:1ti jej energii. i wierze
~ sill'. na!odu następ:1Je_ coraz. daleJ posuwa·
Jące się irownouprawn1eme kobiet.
Ożywiona wielką miłością do swojego na·
rodu Maria San Togo opracowała śmiały plan

przesiedlenia 20 milionów mieszkańców przeludnionej Jawy 1I1a za.niedbl!ną dotychczas
przez okupanta holen{(ers:k.iego, a kryjącą
wielkie bogactwa wyspę Sumatrę. Otlbywa się
masowe budownictwo. powstają chaty i całe
wioski i co rok pół miliona irobotników rolnycll - Jawajczyków osiada na Sumatrre
gdzie uprawiając własną ziem.ię i korzystają~
z poparda finansowego rządu twarzają sobie
podstawy dobrobytu materialnego. Czv nie
przypomina to naszego gigantycznego przedsię
wzięcia-osiedlenia 5 milionów Polaków na na
szych Ziemiach Odzyskanych?
Osi~nięcia Republiki Indonezyjskiej na polu reform społecz:nych i gospodarc-,:y-:h dodają
bodźca walczącemu o swą wolność narodowi
Ind1mezyjskdemu Nie wa.tpitny w to że naród Indon-ezyj-ski zwycięty.
'

ega.cii

z

(obok) DelegatkJ polskie na wieo/.l w Moskwie
(u dołu) Delegatki pnlskie rwiedzajq jedną ze
-.r.kół w stalii.:·y lwinzku Racltiocki„go
·-.';:'\

kacji, jaki zastosować możemy do przybrania wełnianej bluzki lub sukienki. Aplikację
wykonamy z sukna lub cienkiego filcu, wydnając podany na rysunku wzór małymi nożycz
kami. Wycięte motywy dekoracyjne przyfastrygować należy do materiału, którego stać
się mają ozdobą, i przyszywamy drobnym gę
stym a mało widocznym ściegiem. Po wykonaniu roboty aplikacje prasować należy po
~wej stronie.

Trzeci rysunek przedstawia barwne motywy zdobnicze, zastosowane na sprzętach
przeznaczonych do użytku małych dzieci. Foteliki dziecięce, wykonane ze zwykłego nie
politurowanego nawet drzewa, przyozdobione
być mogą poduszkami, przybranymi barwnym haftem. Podobnne malowane lub wycinane z barwnego papieru wzory mogą być
umieszczone na gładko malowanych ścianach
pokoju, stanowić dekorację szafki lub p:i:zybranie firanek.

11~

l0
Na ostatnim rysunku zademonstrowano
sposób przewiązania korka, będący gwarancją, źe korek z flaszki nie wyskoczy (do zast<i>Sowania w podróży). Na tymże rysunku
widzimy, że nawet za duży korek lekko obsadzimy we flaszce o stosunkowo małej średni
cy szyjki, jeśli z jednej strony zostanie on
dość głęboko ina krzyż nacięty. Ten prosty zabieg wpłynie na uelastycznienie ,korka, a
tym samym jego obwód łatwiej ulegnie
zmniejszeniu.

W Warszawie odb)'waj~ się kursy przyspo·
sobienia kobiet w zawodzie szklarskim.
Od kandydatek wymagane jest u'k.0!1czenie
18-tu lat i wykształcenie w zakresie szkoły
powszechnej.
YJ" <=;zasie szkolenia słuchaczki ,Kursu otrzymyv;ac będą 80 zł. dziennie na wyżywienie,
obiady i ulgi tramwajowe. Zajęcia praktyczn~ będą wynagradzane d·odatkowo. Zapisy na
kursy przyjmuje Dyrekcia Kursów Szkolenia
Zawodowego Kadr dla Odbudowy Warszawy
ul. Cho-;:imska 33.

Teatr „OSA"

I

AŃ<il'l'WOWE ~ADY
~1\1.YSŁIJ DZIEWIARSKIEGO NT 3
Łódź,

ul. :Jienkiewicr:a SZ-84

'OSZUKUJĄ SAMO ~

rnty-

'!lowanych KSJll.!GGW-rCH
Zgl"OBZenia kiero"Wać do Wydz. Personalrrego w godz. od 9-13-'ej.
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Zachodnia 43, tel. 140-09

Dziś 2 przedstawienia godz. 16,30,
godz. 19,llO.
„PIERWSZE ŻĄDf~A"
Rewia satyry politycznej, piosenki,
humoru i tańca.
Udział biorą: H. Brzezińska, K. Hanusz, J. Darski, M. Dąbrowski, B. Halmirska, Z. Łuczak, St. Piasecka, Duet
Sutt, H. Szwajcer, W. Zwoliński.
Przy fortepianach: Z. Wiehler i M.
Suchocki.
Kasa teatru czynna od godz. 10-ej,
tel. 140..09.
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i rwszy Kr jowy ·Ziazd ZWM-u
Przewodniczqcy Zar2qdu Głównego low. A. Kowalski zagaja. obrady

To Towarzysz Wiesław przyszedł do nas z talionów Chłopskich i oddziałów bojowych wali i nie oddamy jej pod żadnym szantażem
Obrady I Krajowego Zja"Zdu ZWM zagaił
t-Ow. Alekosander Kowalski, przewodniczący ojcowską radą i opieką. To członkowie ·Pol- 1 RPPS i Armii krajowej, A potem w szetegad1 i za żadną cenę.
kiej Partii Robotniczej byli naszymi pierwszy bohaterskiego Wojska Polskiego, da1lismy my.
Dziś bronimy ją pracą naszych młodych
Zarządu Głównego ZWM.
mi przywódcami.
•
ZWM-owcy, niemały wkład.
rąk i mózgów. W uporczywej, codziennej praTo nieugięta walka Polskiej Partii RobotniPrzykładem na.szych ofiarnych boj.)\'rnU::ów cy w kopalniach i hutach, fa1brykach i warczej z okupantem odpowiadała naszemu .orag- toczących na ulicach miast i w laJSach zacię- sztatach, na roli r na ławie szko·łnej wychowynfoniu czynu, to jej idea Polski Ludowej odpo· ty i nieustępliwy bój z najeźdzcą, pory1vał i wać będziemy nowych, przodujących ludZ'i -wiadala naszym marze.niom o szczęśliwej o;- zachęcał innych. Bohaterskie czyny naszych ludzi, którzy umie.ją w czynach, w konkretnei
czyż.nie.
·
oddzL'lilów zapi-s.:iły wspa.niałe karty w hislo- pracy budować wielkość naoSzego kraju, ludz:
To nie przypadek, że Polska Partia R:Jbót- rii walki' Narodu Polskiego.
podobnych młodym boh3trom pracy, którycr
nicza włożyła tyle serca i wysiłku w rozwój
\~ tej walce padli. na.si p.rzywódcy: _Ha•ka nazwiska zna już dziś kraj cały.
naszego Związku.
Sawttka, Janek K~as1ck1, Pietrek KraJewsk1,
W pracy dla Polski krzepnie jedaość mło
Bo Partia._ nasza zna polską. młodzież, ula Marcin Skowroński, Zosia Jaroszgwicz.
dzieży polskiej, zrodzona w walce z okupan
jej, że jest ona ofiarną, 'Wytrwałą, pracowitą,
Padły setki naszych najlepszych kolegów tern.
że umie nienawidzleć wrogów swego kra/u 1 żołnierzy Polski Ludow~j.
MóWILISMY W NASZEJ PIERWSZEJ l}Epotraii poświęcić się dla niepodległości i su-·
A gdy przyszło wyzwolenie, nie skończyła KLARACJI: „JEST NAS TYSIĄCE MŁODYCH
werenności Ojczyzny.
się ofiara krwi ZWM-owców. W obronie pra- POLAKÓW, W BOJU, PO LASACH, WSIACH
Powołując nas do życia, otaczaijąc nas opie- wa ludu do władzy w wyzwolonej 0jC1yźni·e I MIASTACH. BĘDZIEMY NIEPOKONANI ,
ką, dając
do~wiadczonych órganizatorów zginęło ich jeszcze ponad 2000 z rąk wyko- GDY ZŁACZY NAS JEDNOSC, ZESPOLI ŻĄ
~ wychowawców, nie chciała Partia nigdy zró- Ieijeńców fastyśtOwskich, NS.Z-owców i WiN- DZA WAiKI, POWIĄŻE CZYN"·
bić z naszego Związku swojej organiza.cji par- owców.
,
DZIS MÓWIMY: „SĄ NAS MILIONY MŁO
•tyjnej.
.
Byli młodzi - kochal.i życie i radość, a1e DYCH
ROBOTNIKÓW, CHŁOPÓW. UCZUdrielając nam md i wskazówek Partia nie ponad życie umiłowali wielką ideę. Służyli jej NIÓW. ZWYCIĘŻYMY W PRACY DLA POLmyślała krępować naszej sarnodzi·elności. U- wiemie i ofarnie-.
SKI, GDY ZŁĄCZY NAS JEDNOSć, ZESPOLI
ważała, że. młodzież sama winna się wychoOddajmy hołd naszym bohaterom. {Zebra- TWóRCZY, OFIARNY WYSIŁEK".
wać w swojej organizacji na świadomych, po- ni na sali powstają minuta milczenia\.
Koleżanki - Koledzy Delegaci!
-stępowych, kulturalnych Judzi czynu, pełnoKoledzy i Koleżanki I
Zjazd na-sz podsumuje wyniki naszej dowartośdowych obywateli Pol-ski Ludowej.
My dziś walczymy o te ideały, za· które tychczasowej, przeszło p1ęci'o!etniej wo.•l ki 1
Partię na-szą, Po·lską PaTtię Ro'botniczą, ota- oni oddali swe młode życie. Wysiłkiem cale- pracy. Wytyczy nam dalszą drogę, po której
Drodzy Koledzy Delegaci!
cza:iny my, ZWM-ow.cy, miłością i szacunk:<?m, go narodu, budujemy nową, sprawiedliwą. sil- iść będziemy do realizacji naszych ideałów.
Ponad 5 lat upłynęło od chwili powstainia wierni jej ideałom i pracę swoją prowadzimy ną Ojczy.znę.
Sądzę,
że jedno jest dziś
życzenie
wobec
Związku Walki Młodych. 5 lat dstnienia na-1 pod przewodnictwem Polskiej Partii RobotniMO<lno i zdecydowanie przeciwstawiamy Zjazdu: Byśmy po n·im jeszcze lepiej, wytrwa6Zego Związku - ito .5 lat walki, pracy i życia czej - czołowej organizatorki zwycięstw Na- się WS'Zystkim siłom, kotóre ~rzeszkadzają nam lej służyli Polsce.
dla PoJski Ludowej.
rodu Polskiego.
w .tej pracy.
.
W dniu Pierwszego Krajowego Zjazdlt
i[)ziś przeżyiwamy
do;niosłą chwilę.
Je-st
Rozumiemy, że od jej rozwoju i siły zalePrzeżywamy okres, kiedy zachłanny kapi- Związku
Walki Mhdych pózdraw1am całą
ona ważnym wydarzeniem w żydu na.sze,j or- ży szczęście naszego kraju i naiszej młodzie·ż:y. .ta•l sięga po panowa•nie nad światem. Często młodzież pols•ką, pra<cujątą wraz z nami na•t.
ganizacji, a myślę, że i w życiu całego mchu
·
Koleżanki i Koledzy!
słyszymy z ust tego kapitału, że niepodległość dźwign'ięcie.m njepodległosci Ludowej Ojczymłodz:ieżowego
naszego kraju.
Zjechi!Jliśmy
Walkę z okupantem niemieckim, jaką to- narodów to ptzesąd. My, młodzież polska, zny.
się na swój P.ierw15zy Krajowy Zja'Zd. Otwie- czył Naród Polski i młodzież polska w szere- mamy na to fedną odpowiedź:
Pierwszy Krajowy Zjazd Związku Walki
ram go w imieniu Zarządu Głównego.
gach Gwardii Ludowej i Armii Ludowej, BaMyśmy za niepodległą Polskę krew prze.le- Młodych uważam za otwarty.
W imieniu Zjazdu mam zaszczyt powitać 11-IJJ1-1111-1111-1111-1111-1111-m1-u11-1111-u11-•111-1111-1111-1111-1111--111-1111-1111.-1111mllilli1m-1111.-m1M-11
prezesa Rządu R. P., tow. CYRANKIEWICZA.
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Gorąco

witam wielkiego przyja::iela i

Zwiqzku,.:"'icepremi~r~

G~~1

piekuf!a naszego
i
neralnego Sekretarza ParUl Polskiej PartiL
Robotniczej TOWARZ.YSZA WffiSŁAWA.
Witam wicemarszałka Sejmu Zambrowskie-
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w śledz·'
twie, ujcrwniło się całe krętactwo. „NIE BRAŁEM UDZIAŁU W ŻYCIU POLITYCZNYM DO
OKRESU POWSTANIA" - powiedział w pier
wszym dniu pnesłuchania. Zapewnia nazajutrz, że brał udział w pracy „SN" przez caly

piero gdy odczytano jego zeznania

go. Witam na naszym Zjeździe obywateli Mi-'
nistrów, którzy zaszczycili swoją obecnością
nasz Krajowy Zjazd.
Witam przedstawicieli bratnich organizacji:
kolegę Motykę, przewodniczącego K.
TUR, Kolegę lgnara, prezesa ZG ZWM

C. OM

„Wid",
kolegę Nagórskiego, prezesa ZG iMD, kolegę
Dewicową, przedstawicielkę ZHP, przedstawi. cieli SFMD i bohaterskiej młodzieży sojuszniczej ZSRR.
Powstaliśmy pned pięciu laty w okresie

trudnym, najtrudniejszym, jaki zna tysiądetnia his•toria Polski. Powstaliśmy w chwili,
qdy na naszej ziemi pa.naszył się butny okup.ant faszystowski, gdy narodowi naszemu groziła całkowita zagłada.

- Historia powstania naszego Związku mówiL na pierwszym Zlocie tow. Wiesław to historia walki z okupantem niemieckim o
wyzwolenie Polski. Nieprzypadkowa jest nazwa Waszej organizQ.Cji; Zwiazek Walki Mloc'ych zrodziła bowiem walka I powstał on dla•
\~alki.
,
Powstaliśmy z tęsknot młodzieży polskiej
do czynu. Walczyliśmy o niepodległość Ojczy::ny.
Suwerenną
politycznie i gospodarczo,
wolną od wyzysku uprawianego przez kartele
i trusty amerykańskie, niemieckie i angielskie.
Walczyliśmy o Polskę wolną od rod„w1ych
": yzyskiwaczy kapitali-stycznych i obszarników
0 Polskę, w której wszystkie- bogactwa naszej
·' ięknej ziemi będą wła&nościq ludu polskiego,
' V której młodzież chłopska nie będzie zmu· zona iść za kawalkiem chleba na „Saksy", do
1~rus, do kopalń Francji, Westfalii, BelgiJ, by
na obcej ziemi, w poniewierce i pogardzie prac ować dla obcych, często wrog.ów naszego narodu i państwa.
W której Młodzież robotnicza nie będzie
r.ajbardziei wyzyskiwana, najmocniej dotknięla klęską bezrobocia.
Marzyliśmy i walczyliśmy o Polskę, w której nie będzie wyzysku człowieka przez człowieka.
W której nie urodzenie i zasobność rodzi-I
• ców będzie decydowała o drodze życiowej
młodzieży a jej działalność, pracowitość i
·" ' ~ mienność w wykonywaniu obowiązków.
W·
f.·tórej będzie równy start dla młodzieży. Walczyliśmy o Polskę silną, obejmującą w swych
granicach
wszystkie nasze prastare ziemie:
"; astowski Sląsk, Ziemie Naodrzańslrie i wy-

p -

tok okupucji.
„Nie bylem szefem wywiadu wojskowego"
- zopewnił na piątkowej rozprawie - „Dlaczego przynieśli do mnie d:tiennik personalny
Wojska Polskiego?
Zupełnie zrozumi'Gle, że
takie dokumenty wywiadu mnie oddano" mówi w sobotę, nie widząc, iż wpada w sprze
czność.

KWIECI· -Kl
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„U nich wszystko

*było

albo „faktycznie"
i ,,nieformalnie", albo „ projektowane" i nie
Marszewski kontynuuje swe zeznanie. Wy- dochodziło do skutku! Nic nie robiono„. BBZmijająca, ślisko i okrężnie, nigdy nie trafia- ROBOTNI - m6wi prokurator.
jqc w sedno, a przewijając się koło niego.
NIC NIE ROBIONO, ALE BANDY NSZ,
„W PEWNĘJ MIERZE USIŁOWALISMY ZWAL
CZAC RUCH
C
ó
A
NZW, NOW - ZBROJNE ODDZIAŁY STRON
.
„
. TY H, KT RZY NAM z GRA- NICTWA NARODOWEGO
MORDOWAZALI... zammst rzec po prostu: „CHCIELIS- ŁY, PALIŁY I GRABIŁY W NAJLEPSZE, MY USPRAWNIC DZIAŁALNOSC DYWER- Nic nie robiono, ale na stole obrad ONZ zjaSY JNYCH B~D, ABY TYM SPRAWNIEJ w.ił się - via obce· ambąsady haniebny
MORDOW AC •
memoriał. Nic nie robiono, ale „Inteligence
„Chcieliście zlikwidować anarchię waszych Service" i wywiad ame.rykański otrzymywaband, by tym lepiej siać anarchię w państwie" ły bezustannie fotomikrokopie raportów wy- .mówi prokurator.
:wiadowczej sJ.użby politycznej, .gos.podarcze.j
Drugi dzień zeznań nie przechodzi Mar- i wojskowej ...
szewskiemu lekko. Pod twardymi ciosami py„Chc-ielf' z1.,'.k.,.1dować bandy zbrojne, ale
tań prokuratora wykręca się i wyślizguje. Do· równocześnie żądali dla nich coraz większych

LIPINSKI
funduszów i li:ierowali ich akcją. Marszewsxi
na prezydium „SN" o przyznanie

staczał bóje
mu budżetu

dla wydz. wojskowego,

grożąc

ustąpieniem„.

Każdy dzień proce·su przy.nosi nowe, ciekawe szczegóły, dotyczące „zasług" BŁĘKITNO
KRWISTYCH „BOHATERÓW".
Tak dowiedzieliśmy się o roli pośredniczki
jaką odegrała
HRABIN A TARNOWSKA W
NAWIĄZANIU
KONTAKTU
DZIENNIKARZY ANGLOSASKICH ALLANA I SELBY'EGO Z PODZIEMIEM. MA ONA WIĘC SWĄ
CEGIEŁKĘ
W
KAMPANII
OSZCZERSTW
PRASY ZAGRANICZNEJ PRZECIW POLSCE.
W toku żmudnej, wielogodzinnej pracy Są
du obnażają się powoli szczegóły osobistości
„wodza" tego stronnictwa, które zwie się „narodowym'". Mimo, iż zaciera on usilnie swą
rolę, prawda wychodzi na jaw.
Zapytany, skąd zna się tak dobrze na tech
KRAKÓW (PAP) - W l.2-1yrn dniu rozprn-' ziano spoza tereiu obozu cię:iko rannego czlo
wy Trybuna•! iloontynuował badaJI:ie świadków. wieka. Był t-0 partyront polski, postrzelony nice wywiadu, powiada ,,niewinnie", że jest
Pierwsza zeznawała Irena Dubas, potwierdza- przez SS-manów w oko'licach Bielska. Graib- „SAMOUKIEM". Ciekawy to samouk, który

Tajemnice „Komand''

jąc w .całej mzciągłośd
świadków, tyczące się
ści oskarżonych kobiet:

Oświęcimia

Ze'Zilania poprze.dnich ner zawiadomiony o przyiwiezieniu ramm.ego z<brodnkzej d:ziałat!no- zerwał s·ię o godzinie 2-giej w nocy, zaalaIMande-1, Orłowskiej, mowal niezwłoczmiie W6zystkich niemieckich
Da.nz i Lechert.
leka.rzy obozowy.eh i za wszelką cenę nakazał
INaJSltępny świadek, K<nlilnienslki,
więzień im ratować partyzanta.
Po dosyć ciężkiej i
Oświęcimia od r. 1941, pracował · kolejno w trudnej operacji, part~ant wyzdrowJal i skoróżnyoh „k-omandach". Pr.a c.a 111a ,1koma.ndach" rn tylko mógł podnieść się z łóżka, zostali weobow.ią:iywała
prawi·e W•szys·tkich więźniów zwany na przesłl\lcha.nie do Gr.abnera. PrzeOświęcimia.
Skoro d.:rwżyna wyszła ipoza 9ib- słuchiwanfo to trwa.łlo ki'lka dni, wśród [l<ajręb obozu, panem życia i śmierci jej starwał cięższych tortur, po czym Grabne1 zastrzelił
się SS-man,
który do pomocy używał kilku go z rewolweru.
,;kapów". Niektóre „komanda" słynęły w caNastępny świad~, Czesiaw Pład1ecki, po1ym obozi.e z olbrzymiej śmiertelności,
jak twierdzlił zeznania poprzedni.eh świadków, onp. znane „komando „Bahnhof', 111azywa.ne po- skarlając Plaigge'go o sadyis•tycz:ne maltretobrzeże Bałtyktz.
pularnie „komandem śmierci". Praca polega- wa.nie więźniów i osobisty ud>z>iał w egzekuc0 Polskę jednolitą narodowo, polskę, któ- ła tam na noszeniu cegieł przez cały da;ień, a }ach.
ra doznawszy tak strasznego ucisku narodowe- „opieka" nad więźniami była tego rodzaju, że
W trakcie zeznań .prokurator zwraca Gię do
r,o, nie będzie uciskać bratnich nam narodów: ponad 50 procent więźniów ginęło każdego oskarżonego Płag.ge'go:
bialoruskiego, ukraińskiego i litewskiego.
dnia. P•zy pełnieniu siużby dozoru wslawiH
- Czy jest prawda, że os'karżony przed
Która w przyjażni i braterstwie żyć będzie się os.karżeni: Ludwik, Bilow i inni. Swiadek przyjściem do oho'Z'U w Oświęcimiu odbywał
z naszym wschodnim sąsiadem - Związkiem zna również wypadek, lciedy całe „komando", jailoieś specjalne przeszkolen:i·e? - Plagge odRadzieckim i innymi narodami słowiańskimi.
pracujące przy 'wyrębie la1sów, tzw. „wald-ko- powiedział, że odbył je w Oranienburgu.
W c.iemną noc okupacji śniliśmy o Polsce, mando", zostało jednego dnia wystrzelane,
Prokurator: - Cóż to było za przeszko·lew której my, z.."!łodzież, będziemy współgo.~po- rzekomo z powodu próby ucieczki więźnia. nie?
darzami i współbudowniczymi wielko.ści na- Składało się ono w więks'Zej części z jeńców
Osk. Plagge: Częściowo ogólne
a częszej Ojczyzny. Wielkości opartej na zwarto- rndzieckich i Żydów belgijskich.
ściowo specjalne.
ści i świadomości obywatelskiej, na dobrobySwiadek Edmun<l Ci.chocki piętnuje askarProk.: - A czy oskarżony miał pra:wo bicie, na wysokiej kulturze.
żonych Muellera,
Brandw1sera, Nebbego i cia więźniów?
Z tych tęsknot i marzeń zrodziła się nasza Schumachera,
Osk.: - Od czasu do cza'SU loogoś tam poorganizacja. Siła ideolog.iczna. i moralna, któZ osk Grabnerem , świą:dek stykał się dosyć biłem. Do teg-0 6'ię zresztą przyznałem w
ra nasze ·młodzieńcze tęsknoty i marzenia prze- często, a będąc sprzątaczem je.go pokoju zna- swoim czasie.
lw ia w jasny, konkretny program, która wska- la.zł raz leżącą na biurku fotogra.fię więźniów
Należy podkreś'1ić,
że Plagge,
podobnie
~ala
nam drogę do jego urzcczywistnie!IJ.ia, w trakcie rozstrzeliwania, rzucania się na dru- zresztą jak inni O'Skari:eui, nie wykazuje nak tóra pomogła nam do stworzenia na.szego ty i•td.
wet cienia skruchy, a przeciwnie, można zauZwiązku.
To byfo wielka i boha·lerska Pa.rt.ia
Widzi.alem pewnego razu - opowiada świa- ważyć w jego oświadcze.n.fa.ah oew.i""" ~rtcień
- Polska Partia Robotnicza.
dek - jak do oddziału nolitvczneqo iprzywie- dumy i zadowolenie.

ROZPOCZĄŁ

SWĄ

FRA.CĘ

SZPIEGOWSKĄ

JESZCZE W 1919 ROKU W W ASlYNGTONIE
PRAKTYKOWAŁ W PARYŻU
i BUKARESZCIE, A DOSKONALIŁ SIĘ W „LAWN TENNIS
CLUB" OSRODKU ·SZPIEGOSTW A
ANGlliLSKIEGO, MASKOWANEGO POKRYWKĄ TENISA. Stąd też datuje się jego dawna przyjaźń z Cave.ndish Bentf.nckiem, starym lisem
z „Inteligence Service".
TEN WYTWORNY PAN O CHYTRYCH OCZACH NAMIĘTNIE LUBIŁ SPORTY. GRAŁ
NIE TYLKO W TENISA; SPORTEM T'fLKO
BYŁA DLA NIEGO POLITYKA. ZAWODOWCEM BYŁ TYLKO W SZPIEGOSTWIE.
Oto ideolog i przywódca Stronnictwa Narodowego.
,
Gdy opada patyna frazesów ideowo • programowych, którą przykrywa on swe wywo·
dy, ZOSTAJE TYLKO ZGNJLJZNA J PRÓCHNO: STRACONE FOLWARKI, ARYSTOKRATYCZNE TYTUŁY, OBCA KOMENDA I DOLA
RY.
Gdy słuchamy tych wywodów, ogarnia nas
uczucie wstrętu, jakbyśmy dotknęli gada. Są jednak ludzie, dla których proces ten jest
nadto tragedią.
Ci, co mieli jeszcze złudze
nie, co do istotnego charakteru „SN", widzą
teraz, że byli .marionetkami w rękach płatnych
agentów. - . W RĘI{ACH LUDZI, KTÓRZY
SPRZEDAWALI
POLSKĘ
PRZED . WOJNĄ,
PODCZAS WOJNY l PO WOJNIE LUDZI •
KTÓRZY NIE MOGĄ NAWET OSŁO,NJC srĘ
WROGOSClĄ DO DEMOKRACJI, JAKO POD
STAWĄ IDEOWĄ DLA
SWEGO SZPJEGO,
STW A. SPRZEDA W Ą.Ll POLSKĘ BEZ WZGLĘ
DU NA JEJ USTRÓ~. (il.)
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nad podniesieniem

Tow. Burski zagaja obrady

k i iarzy radzi

l)rod:r~.l-ę:cii

dohrol~vlu ~nas pracujqcych

Nareszcie burzlliwy potok iwraca rw norma};
łożysko obrad.
Głos zabiera wiceministel
Przemysłu i HaJ!ldlu, mw. Eugeniusz Sz.yr.

·

ne

W czo raj przed południem w sali kina
„Bałtyk" rozpoczął swe obrady drug·
krajowy ~jazd włókniarzy. Obrady zagai:
pr~e"".odmczący OKZZ, tow. Burski, dają'
krotki zarys drogi, jaką przeszedł polsk
proletariat wł?kienniczy od czasu pierwszego swego ZJazdu w 1945 r. i witając w
gorą~~ch. słowach delegatów i gości, przedsta\:v1c1e:h Rządu, partii politycznych i
Związkow Zawodowych, Centralne'7o za.rządu Przemysłu Włókienniczego,.., oraz
~vładz p~ńs~wowych i samorządowych.
W napręzem;i "".Ysłuchali zebrani krótkiej
dep.eszy włokmarzy francuskich:
„Nie
moze.m:y. . przyjech~ć, jesteśmy w walce.
PrzyJmqc1e zapewmenie przyjaźni. Pomyśli:ych obrad i uchwał"„. Za chwilę pio- '
!ij~enna nufa „Marsylianki" - choć bez I
sław - daje odpowiedź proletariatu łódz
ki.e~o, wy~aża jego najprawdziwsze my ..
th i uczucia „Jesteśmy z Wami".

Prezydent tow. E. Stawiński pnynosi
~elegatom pozdrowienia włókniarskiej
Łodzi

Po przemówieniu min. Szyra zabraił gł-0s
prezydent m. Łodzi i członek Zarządu Głów
nego Związku Zawodowego Włókniarzy, tow.
Eu~e~iu~z Stawiński, iktóry p-0zdrowił Zjazd
w umenm ·Cze.rwolllej Łodzti.
Tow. Gebert powitał zebranych w imieniu
Komisji Centra1Jnej Związków Zarwodowych i
w p'.zen:ówieniu sWy.m omówił .rolę kla.sy robotmczei w Demokraityamej Polsce Ludowej.
M~wiąc o więzach łącz1tcych polską klasę pra
cui~c.ą z masami robotniczymi Francji, podkreshł. tow. G~~ert, iż Ruch Zawodowy w Polsce iest częsc1ą składową Międzynarodowej
Feder.a~ji . Związ~ów Zawodowych, liczącej
8? ;nil!ono~ lud~ .i będącej jedną z najpo~ężmeiszych sił w swiecie.

Minister Szyr wita Zjazd
z ramienia

międzynarodowych.

WSPOŁZAWODNICTWA
na system pracy wie.Jow~ta•
towej pchnęło kraj nasz na nowy etap swego
rozwoju.
Dziękd
górnikowi PstroiWskiem~,
dzięki Korzeniowskiej, Rybakowej, Lipińskiej
i dziesiątkom t~kich, ja& one p.rz.echodzimy 'Z
okresu odbudowy do okresu ro7!budowy na·
szego przemysłu.
Potęż,ny ruch współzawodnictwa, który zro'
lrllił
.
-·
~,
5.rn„,~'.~·
~
..
„.i.ł::r~11,5"
dził
s•ię w naszych oczach, a teraz, jak lawina
1iqi ·:..;. · fi"Tu
.".. ·~ ;o,~li:!·
~,· ~~--.~~~IW
if\} ~-~
1:1111 Iii~ a' r-~
ta~~
l:llhi
łl'\.S .·~Il
'iIJ ,,„
1 u~lif~li~CLe~
u„;~""~ HU
1!1
ogarnia coraz inne gai!ęzie iprzemysłu, coraz
inne zakątki kraju, był poniekąd rewelacj!l - Ja proszę o głos w nagłej sprawie zuiemy Zarząd Główny Związku do prze· szczególnie, jeżeli chodzi o włókno.
przecina ostro ciszę znana już proletaria- słania jednego miliona złotych dla straj- Ja sarn - przyznaje tow. Szyr - nie
towi łódzkiemu, tow. Kruszyńska z PZPB kujących Francuzów„."
bardzo wierzyłem w możHwo\Ść zdobycia przez
Nr. 1. „W imieniu włókniarzy ślemy bra·
Bylibyśmy bardzo dalecy od prawdy, włókniarzy prymatu w wyścigu z górnikami.
terskie pozdrowienie walczącemu· prole- gdybyśmy nazwali entuzjazmem nastrój, \Vidocznie jednak włókniarze mają inny chatariatowi Francji„. ·wyrażamy nasze obu„ który ogarnął zebranych po tych słowach. rakter. Bez nakazu z góry, Łódź obudziła sl,ę
rzenie przeciw Blumowi Ramadierowi i Po sali potoczyła się prawdziwa nawałni- znowu jako stara Łódż Czerwona. Choć na
~nnym P.rawicowym socialistom, którzy ca: Najpierw „Międzynarodówka" - bez rok 1947 górnicy zdaJje się osiągną pr:zewa.gę,
idą pnec1wko klasie robotniczej. Zabawią- orkiestry - żywiołowa, z setek piersi, wspaniale jednak rezultaty osiągnięte przez

RUCH

Przejście

;„"' .:. ..

es

r.t.i
.

od CKW PPS b.
· ·. , za tera gos Iwicewoj. tow. W. Stawiński ;o~~~i!~~~0Po\e~~~i~~~f!~g~y~~~~~~~~~~.
ł

rwąca się i łamiąca wszelkie zapory pieśń

robotniczo _ chłopskim mogło rozwinąć się
wpólzawdnictwo pracy i ruch wielowarsztatowców.
w ustroju kapitalistycznym czegoś
podobnego być nie mogło. Wyścig pracy _
Ziazd dz1s1e]'Szy obraduje w szczególnej to nie tylko powiekszenie zarobków to
sylua.oj~ 'PO"lit~mej, My„ w· odróżnieniu -0 d skrócenie polskiej drogi dó' sbcja1izmu, do ·dQ~
sytuacji .klasy robotniczej F.rancji, Włoch, brobytu klasy ;o?otn~cz~j i. całego narodu.
Hiszp!llii .·! -Grecji zrozumieliśmy od pierw- . 1 dlatego w.sr~d piomerow,. obok PPS-owca
szych dni Polski Niepodległej, :ii.a czym po- ~PPR-owca, WJcizi~y bezp.a rtyjnego ropot1,1ikalega sekret budownictwa nowej Polski. Zroemokratę (o~laski)..
.
.
.
zumieliśmy konieczność zdobycia pełni wla- PP~, 1ako pa'.trn !ewicowa 1 ma~ksistowdzy politycznej przez masy pracujące k-0niecz- ska, zrobi na arnme międzynarodowej wszystność jednolitego ftontu klasy robottticzej, so- ~o, aby przekonać kogo ~ylko ?ędzie możliwe,
juszu robotniczo • chłopskiego i jedności ca· .e dr?ga f!olslw, droga jednolltego fron!tz lego obozu demokratycznego (oklaski).
jes'. jedynie słusz~ą ~r~gą dl~ m_iędzynarodo- fV!arksistowska _i jednolitofrontowa PPS
przynosi. po. przez moje usta Jednolftofrontowe
pozdrov:1e~ia delegatom Związku· Zawodowego v:'Ioknrn'.z:''.

.

.

.

. Tylko w ustro{u, gclz1e P~lnia władzy. nalezy do mas pracuJqcych, ~ozna było osiągnąć
te zdobycze, które stały .się naszym udzialen:z.
Tylko w Polsce Ludowej, w Polsce o rządzie

Rządu

- Zwracam się do Was, towarzysze włół..
niarze, w imieniu Rządu, w li1~ieniu Warsrzego
Rządu, gdyż jest on Waszym manda'larduszem,
Związki Zawodowe są okiem i uchem
ludu
· pracują(;ego, jedynie w oparciu o kla:sę ro!botniczą i lud pracujący,
w o-p arciu o Związ.ki.
może istnieć nasza władz.a demokratyczna.
Z ·krótkiiej analizy sy•tuacji międzynarodo·
wej, walk: pro'1etariatu o swe elementarne prawa do życia, walk narodóiw o wolność li niepodległy byt wyciąga mówca wnioski co
do naszej polskiej rzeczywistości.
- Myśmy wyrwali się - mówi mówca z zaczarowanego koła kaipitalizmu, reakcji, faszyzmu, my mamy utorowaną drogę -do pięk·
nej przyszłości. !Dz.ięk~ naszemu węg.lowi, 111a·
szym tkaninom, dzięki wzmożo,nej wydajl!lo·
ści pra-cy
możemy wpływać
na bieg spNiW

wei klasy robotn1czeJ 1 pokoju swiatowego.
Okrzykiem na cześć „zjednoczonego, niezależnego, świadomeg-0 swoich celów i zadań
ruchu zawodowego"- zakończył tow. Stawiński swoje znakomite przemówienie.

W1·rn1·eo1·u Korn·t1etucen tra fnego PPR przemawia· poseł tow.

Jędrychowski

ostatnich kilku miesięcy
w roku 1948 włókniarze
śmiało mogą pokusić się o pierwszeństwo.

mienny „Cżerwony Sztandar". To towarzysze z PPS powie.dzieli w ten sposób
swoje mocne słowo Blumom i Ramadie„
rom ,nadużywającym zaszczytnego miana
socjalistów.
Za płomiennymi slow.ami poszły równie
płomienne czyny.
W imieniu 82 tysięcy włókniarzy
łódzkich dęl_!:ląruję 100 tysięcy złotych dla
walczącego proletariatu Francji - oznajmia tow. Przybył, sekretarz Związków
Zawodowych.
- W imieniu dziewiarzy 50 tys. - woła tow. Piwowarska.
A potem już jak lawina: Bielawa - 100
tys„ Kamienna Góra - 100 tys„ Zielona
Góra - 20 tys. Bawełna i wełna, sztuczny
jedwab i len, Tomaszów, Częstochowa,
Konstantynów, Aleksandrów i jeszcze i

jeszcze, mała grupka włókniarzy gdańskich 50 tys., od 240 „filcowników" 10 tys.
zł. i dziesiątki i setki tysięcy od włóknia
rzy z miast i zapadłych miasteczek, ziem
starych i ziem odzyskanych. Niema końca
tej potężnej fali entuzjazmu i ofiarności,
niema końca wyrazom międzynarodowej
solidarności klasy robotniczej.
Łodzianie czują się dotknięci w swym
honorze:
_ za mało 100 tys„. To w.styd _ rozlegają się z ław głosy.
Po krótkiej naradzie związkowców łódz-<

J zaczyna.ją s.ię opowiadać rolnicy, cały lud pi a: cujący. Reakcja francuska zaprzedała swój
kraj obcym imperialistom, a obecnie prowadzi
1 go do zguby. Nie zapominajmy, że w roku
1945 znajdowała się Francja w znacznie lepszej sytuacji, niż Polska, uległa Ol!l.a o wiele
mniejszym zniszczeniom, ;riiż nasz kraj. My me
posiadaliśmy w roku 1944 ani jednego doia1a
i ani jednego -grama złota. Francja posiadała
w swych skarbćach za 2 mi.1iardy dolarów złota
i dewiz. W przeciągu osotatnich 3-ch lat otrzymała Framcja z pożyczek 2,5 miliarda doiarów,
czyli 9 ra"Zy tyile, ile wyniosła pomoc UNRRA ki-eh tow. Przybył wnosi uroczyście podla Po·lski.
prawkę do swej pierwotnej deklaracji.
- Pomimo tego zmnieimyła burżuazija fran
- Nie lDO ty·' a ·pół miliona zł9tych.
cuSJka normę chleba do 200 gramów dziennie
Honor Łodzi został uratowany.
i dla do<trzyman~a tej obietnicy musi Fra.ncja
importować w rb. dwa miliony trzysta tysięcy kiem, usiłują wzbudzić we · Francjj nienawiść
ton pszenicy, na co nie ma ona dewiz. Fran- do cudzoziemców, a w pierwszym rzędzie do
cja, która po.siadała znacznie mocniejszą wa- Polaków. Do tego zmierzają oszczerstwa rzu·
Jutę!. niż Po~a, pogrążyła się w odmętach in-, cane przez min. Mocha z trybuny · f:gromadzeflaci1, a medawno Ramadier wbił ostatni m:i ustr.wodawczego.
gwóżdż
.trumny P}~nu Monneta, który mógł
_ I dlatego powinniśmy prndukować „więuratcr· ·
'zaleznosc gospodarczą Francji.
ced i lepiej", dlatego powinniśmy rozwijać
. - Francja poszła drogą kapitulaoji, żebra- ruch wielowarszta-towców i ~półzawodnicnmy ,a obecnie polityka Bluma i Ramadiera two z góm~kami. Tak jak daw.niej ob-0wiązydoprowadziiła rząd do walki z własnym na.r-0- wała nas solidarność w strajka.oh, tak dziś odem.
bowiązuje solidarność we wspólzawodnictwie
N
Członek KC PPR, poseł Jędrychowski
- Hasfo zbiórki pieniężnej dla rodzilll straj pracy.
ie zapominajmy przy tym o jakości
kujących we Francji znalazło na1leżyte echo produkcji. Nie zapominajmy o młodzieży,
- Zjazd Wasz - mówił tow. Jędrychow
na tej sali. Pamiętajmy jednak, że pow. po- która w przyszłości ma za.jąć mtejsce starych,
;ki -odbywa się ' chwili, gdy klasa rcibot·1icza zaprzyjaźnionego narodu francuskiego mo;:ą materialną do zwycięs<twa naszej wspól- ~ykw~lifi~o"'.anych robotników ! przekroczyć
majduje się w boju z agentem amerykańskie nej sprawy przyczyni się również sta~e ich os1ągmęc1a.
wzmacnianie siły gospodarczej i politycznej
- Przyjaciele i przeciwnicy patrzą ' na nago imperiaolizmu - z reakcją francuską. Górriicy polscy z północnych i wschodnich depar· naszego kraju, wypełnianie plainów produk- sze s:ikcesy i liczą je: ~ażdy sukces zw~ększa siły na.szych przxiac10ł ~ zmmeisz~ za.rtamentów Francji walczą w pierwszych szere- cyjnych.
- Nasza wailka o plan, o·' zwiększenie wy· łoczne apetyty wrogow.. Dlatego w~aśme pogach demokracji francusk iej. Reakcja fran<'uska, podobnie jak carat i sanacja, usiłują pr.zy dajności pracy posiada wielkie znaczenie mię- tr.zebna je~t zgodna wspolpraca PPS 1 PPf! 1 to
pomocy. policji i wojska zatopie ruch .v ·Jl:J.o- dzynarodowe. Roosevelt nazwał ongiś Polskę me na ·~necach, ale praktyczna codzienna,
. .
. .
ściowy
narodu [ran<.uskiego we krwi. Nie natchnieniem świata. I dziś można o kraju szczera 1 serdeczna.
- Dlatego. potrzeb~a Jes1 wspołpraca Rad
ura•towały te metody caratu i sanacji nle naszym powiedzieć to samo - jes>teśmy na·
1
tchnieniem świata pracy, wszys1kich demo· Zakłado:'ych dyr.e~CJ~·.
.
.
uratują i reakcji we Francji (oklaski).
kratycznych i antyi.mperia.Jistycznych sił na
Burz~1we ok1la~k1. 1 .sp1ew M1ędzynarodo~k1
Po stronie robotników znaleźli się stra1ku· świecie.
zamykaJą pnz:emowien-1e tow. Jędrycbowsk1e_Jący prąfesorowie Sorbonny. Po ich stronie - Dziś te sługusy reakcji, waikząc ze stral· ao. .

?o

włókniarzy w ciągu
pozwalają sądzić, że

Wiceminister Przemysłu 1 Handlu, tow. Szyi
Mówca podkreśla, że ruch współzawodn~ctwa potoczył się z tak żywi-Ołową silą, że Ża·
skoczył kierowników aparatu administracyjnego, technicznego, a nawet państw-0wego. By
ruchowi temu nadążyć i &tworzyć odpowiednie ramy dla dalszego jego rozwoju, musi teraz szybko nastąpić zwrot w dotychczasowym
systemie pracy tegoż aparatu.
Rewolucja w systemie pracy, która przyszła ze strony klasy robotniczej, musi był z
kolei uzupełniona prze.z tew-0Iucję w pracy
dyrektorów, kierowników i majst-rów, pitez
rewolucję w systemie zaopatrzenia i w ~y-3femie produkcji gałęzi przemysłu
dotychczas·
tym ruchem nie objętych.

Ruch współzawodnictwa robi dziś równi~

rewolilcję w naszym dotychczarnwym systemie myślenia. Naszym ~deałem do niedawna

było osiągnięcie

przedwojennej wy<lajn.iści
pracy; ideałem naszycl} inżynierów były osiąg
nlęcia techniki amerykańskiej.
Dziś widzimy w.szyscy, żeśmy tkwili w PIJ·
jęciach przestarzałych, zacofanych. NAUCZYLI NAS TEGO PRZODOWNICY PRAĆY. Teraz z kolei trzeba całą uwagę zwrócić na to,
by za wyścigiem o Wliększą wydajność praMr
poszedł ruch nowatorstwa, ruch wynalazcz-;{.
ści tak z~ strony przodowników pracy, iak in·
żynierów i techników.

z szeregów · przodowników

pracy muszą wy·

sunąć się nowe kadry techniczne, nowi kie.w·
wnicy produkcji, administracji, Związków Za·

I
·i

wodowych. Tak, jak ruch partyzancki wy:lónił kadTy dla stworzenia naszego nowego aparatu państwowego, tak samo ruch wsp'ólza·

wodnictwa mdsi wyłonić nowych majst:Q·,
nowych kierowników,
nowych qyrektoriś~.
Bohaterowie produkcji muszq zastąpić t~l.d
bohaterów walk orężnych.
-. . '"'"'
(Gl.q a ·d'a!:§~...zta etr, tt?:·etiJ.
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ZYCIORYS

Luksemburg kraj to z operetki,
e tym zapewne wszyscy wiecie,
aie wiecie jednak, że w abiegłym
wieku tam przyszło na świat dziecię,
paskudne, krzywe, z wielkim nosem,
mające łysą, w zmarszczkach głowę ...
Dzieciak z niemiecka zwał się Schuman,
a imię .nu nadano - Robert.
Choć

w Luksemburgu każdy prawie
to książę, baron albo hrabia,
ojcem Roberta był sklepikarz,
co w pocie czoła się dorabiał.
Ow pot się skraplał w ciężką fors ę.
bo stary Schuman umiał liczyć.
Ola synka swego obrał jednak
fach nie kupiecki, lecz - prawni e ~.:·.
Jakież

motywy tej decyzji?
dla starego
było, by młody Robert z prawem
łatwiej mógł zrobić coś„. na lewo'?
i\ może chciał poprostu senior,
by paragrafów znając wątek,
11trzymał mocniej w posiadaniu
syn papy kabzę i majątek?

Hm,

może ważne

Trudno rozstrzygnąć nam tę sprawę
(nie przesądzamy też jej zgóry)
fakt, że R. Schuman skończył prawo
1
tytuł miał - magister iuris,
Z tytułem tym · forsą ojca
winien uczynić był karierę,
ecz cóż uczynił? Był do wojny
zaledwie ... starym kawalerem,

Krótko

który choć mieszkał już we Francji
dla oszczędności - sublokator),
kolekcjonował manustkrypty,
zajmował franków się lokatą ..•
czasem kupował nieruchomoś~„.
aż wojna przyszła wreszcie z Rzeszą
(Schuman miał lat blisko sześćdziesiąt).
Że

bywa starość niespokojna,
dowód w Schumanie, howiem zaczerr
skończyła się światowa wojna on posłem został i działaczem.
Zbierał się długo, trzeba przyznać,
lecz przecie ruszył (łysą) głową,
krzycząc ochoczo: Vive MRP!
Zycie zaczyna się na nowo!
!

rzeczywiście się zaczęło,

bo dziś we Francji taki prąd, że
dziadkowie z brodą rządzą krajem
ani szczęśliwie ani mądrze.
Każdy Schumana więc docenia,
każdy Schumana więc rozumie,
sam Blum powiedział: jako premier
powinien Schuman się wyszumieć!
I Schuman szumi. Jako prawnik
pokpiwa z prawem ciągle sprawę:
śle na lud wojsko, łamie strajki
i konstytuc,ję i ustawę ...
Myślę, że

jednak od premiera
trza gwarancji:
STAROśC POWINNA SIĘ WYSZUMIEĆ,
ALE NIE, PSIAKREW, KOSZTEM FRANCJI!
pewnych

wymagać

Historykó'f w Polsce, można powiedzieć,
więlu, ale pomijając kwestię takiej
czy innej klasy naukowej oraz · rozmaitego
spojrzenia na dzieje - ani np. prof, _Askenazy ani prof. Balzer ani prof. Bobrzyński a.ni
prof. Feldman ani prof: Górka ani prof. Handelsman ani prof. Kalinka ani prof. Konopczyński ani prof. Lelewel ani prof. Skałkow
ski ani prÓf. Smoleński ani prof. Tokarz czy
prof. Zakrzewski - nie mieli, trzeba stwierdzić, takiej metody pracy, jaką ~dznaczył się
historyk - docent Wacław. Lipiński.
Dr. Lipiński już przed wojną wsławił się
napisaniem wiekopomnego dzieła p.t. „ży
wot Wielkiego Męża z Pikiliszek". Po wojnie
uznał, że powyższe dzieło nie może być ukoronowaniem jego naukowej działalności i
przystąpił z całym oddaniem do opracowywania 1tziejów Polski Najwspółcześniejszej.
Aby praca. wypadła jak najdokładnięj. uczony docent zaczął zbierać n::oiteriał inforDJaeyjny, W tym
zbieraniu objawił właśnie
zupełnie oryginzlną metodę: postanowił niekorzystać z żadnych źródeł oficjalnych,
nie
zwracać się o pomoc do czynników urzędo
wych i •taukowych, ale-(an'lbicja badacza!)szperać na własną rękę. Właściwie to nie tylko na własną rękę, ale na cały szereg rąk.
Okazało się bowiem, że wśród najbliższych
dr. Lipińskiego są ludzie podobnie jak on rozmiłow:mi w dziejach Polski
Współczesnej.
Np. przyjaciel z Esenu, Marszewski, kolega
z Wuerenu, Obarski „kumple" z Winu, Kwieciński,
Marynowska, Sędziak i Sosnowska
oraz znajomi z Peeselu.
- My, patrioci - powiedzieli - 'lOmoże
my panu, panie doktorze. Będziemy razem
zbi.•rali materiał, na podstawie którego napisze pan niejedną historię.
było

Całą

siatkę

P. S.

paczkę szybko posadzono do paki, a
sprawnie za.mieniom• - na kratki.

Powyższe posunięcie

organów bezpienapewr.:> będzie komentowane jak
najgorzej w pewnych zakamarkach „demokratycznego Zachodu". („Daily Maiły", B.B.C.
itd.). I słusznie. Bo jakie można. krępować
wolność nauki i swobodę badań historycznych?
czeństwa

Nasz serwis

1 węzłowato

WASZYNGTON. W poniedziałek rozpoczę
ła się w Waszyngtonie
nadzwyczajna sesja
l\:ongresu AmPrykańskiego, na której pre-z.
!'rumaan złożył orojekt przyznania Francji,
Włochom i Austrji sumy 597 milionów dolarów w ramach t.zw. „pomocy przejściowej".

Katastrofa kolejowa spowodowana przez
Chińskie wojska komunistyczne uchwycił;)'
ojówki gaullistowskie- pod Arras, skompro- dwa ważne węzły kolejowe w Mandżurii:
mitowała do r szty rząd Schtimana:
CHWYT MANDŻU-DZITSU
AMB-ARRAS FASZYSTOWSI\l
Wielka Brytania ma otrzymać od Stanów
Międzynarodowa Konfe:.:encja Socjalistyczna w Antwerpii dopuściła do swych obrad ... Zjednoczonych pożyczkę dolarową wzamian
za spełnienie „pewnych drobnych warunków":
Kurta Schumachera:
WIELKI BRYTAN NA MAŁEJ SMYCZY
KIWANIE PALCEM W BUCIE .
NIEl.UIECKIEJ
Rozłamowiec socjalistycznej partii włoskiej,
W reakcyjnym rządzie Schumana niepośle Saragat, ułatwia manewry reakcyjne rządo
dnią rolę odgrywa finansista, minister Mayer: wi de Gasperiego:
SARAGAGATEK
VIS MAYEI\..

I jedno i drugie sprawiało, że z kolei wła
dze nasze nie okazały zrozumienia (nie tylko
takiego jaak p. Bentinek i p. Bliss-Lane, ale
w ogóle żadnego) dla prac na,1ki;wych d{l(,enta Lipińsk'.ego. Oceniły też inaczej, niż byli
ambasadorowie anglosascy, działalność patriotów zza węgła:

Jak

donoszą

z dobrze poinformowanych
zainteresowane złożyły ostry
protest przeciw powyższemu określeniu, twier
dząc, że skoro i tak cały świat wie, iż pożycz
ki te nie są niczym innym, jakprzejściem pod
obcą kuratelę, i - co za tym idzię. - słusznie ·
zupełnie nazywają się przejściowymi to po
co się jeszecze afiszować i głośno o tym mówić? .. ,
źródeł, państwa

Zawiązali na\\ret w tym celu niejaki Ka-

który odrazu powołał specjalną
Francuski minister spraw wewnętrznych,
Wobec rozpaczliwej sytuacji chińskich „siatkę"„. do łapania danych; historycznych,
Moch (czytaj: Mosz) nie mogąc sobie dać rady wojsk rządowych na czele ich stanął sam brzmiących na ogół jak następuje:
1, sytuacją w kraju, wygłasza
bardzo mętne Czang-Kai-Szek:
„W miejscowości N. znajdują się takie i taprzemówienia:
CZANG-KAI-CZEK (AMERYKAŃSKI) BEZ kie formacje wojskowe. Stan tylu i tylu, uzbro
MOSZ - DO ANALIZY!
POKRYCIA
jenie takie i takie„."
„W z. wyremontowano hangary lotnicze.
'lbrodniarze z Oświęcimia zapewniają o swe.i ,,niewinnoś~~·
Samolotów tyle i tyle„."
Dr. Lipińskiego i jego towarzyszy interesowały również i inne informacje naukowe. Np:
„Tacy i tacy z miasta P„ J!_Owiat X„ brali
udział w prz~rowadzaniu
reformy rolnej.
Adresy„."
„Y. ori;anizator spółdzielczości w B„ szczególnie niebezpieczny. Adres„."
Na podstawie powyższego materiału informacyjne!;o, którego przykładów mnożyć nie
będziemy, układał uczony docent z Kapeopepe dzieła z dziejów Polski Dzisiejszej. Tu należy podkreślić jeszcze jedną różnicę, jaka
zachodzi między dr. Lipińskim a historykami
w roclzaju prof. Askenazego, prof. Balzera i
innych: ci ostatni mieli zwyczaj · wydawać
swoje prace jawnie, w książce, a docent Lipiński (taka już oryginalna metoda!) wydawał je pocichutku„. specom od historii
Polski (podziemnej) b. ambasadorowi Cavendish-Bentickowi (Anglia) i b. ambasadorowi
Bliss-Lane'owi (Stany Żjednoczone) .•
Trzeba przyznać, że „wydawnictwo" to panu docentowi bardzo się opłaciło, Mister Cavendish-Bentinck i mistei Bliss-Lane ogromnie cenili takich naukowców. Na wagę - funtów, „twardych" i „miękkich", których przez
cały okre::; działalności Kapeopepe nie brako·wało i Lipińskiemu i Marszewskiemu i Obarskiemu i Kwiecińskiemu i Sendziakowi i obu
asystentkom od „siatki".
Nie brakowało ich tym bardziej. że „dane
historyczne" Kapeopepe, pisane dla zagranicy „sympatycznym atramentem", w kraju były pisane krwią zasłużonych obywateli mornrs. Karol lforanierk.l
dowanych przez Kapeopepe.
peopepe,

BERLIN. Jak donoszą z Norymbergi, jeden z najpoważniejszych miejscowych zakła
dów gastronomicznych, wydał nakładem wła
snym znamienite dzieło kulinarne p.t. „Kruppnik", w którym opisuje się starogermańską
narodową potrawę, składającą się z 12-tu dyrektorów, znajdujących się na ławie o>karżo
nych za planowanie wojny agresywnej i
współzawodnl"c·two w potworno'ściach osta ·
tniej wojny.
BADEN-BADEN. Przywódcl'! ukraińskich
faszystów, Stefan Bandera, ofiarował swe
usługi Amerykanom, obiecując utworzenie w
Zachodnich Niemczech specjalnej armii, w
skład której weszliby znajdujący się na tym
tych terenach bulbowcy i banderowcy. Ze źró
deł miarodajnych donoszą, że propozycje te
zostały pI'zez władze amerykańskie odrzucone. Po cci robić pod obcą banderą to, co można zrobić pod własnym gwiaździstym . sztao ·
darem?
SAN-FRANCISKO. W związku z uporczy.
dyplomacji ameryka11skiej na
rzecz „Maiego O.N.Z.", zauważyć się daje niezwykłe zainteresowanie tym emocj onującym
tematem w kolach teatralnych i filmowych.
Na potwierdzenie powyższego przytaczamy, za
dziennikarzem hollywoodzkim „His master's
voice money", fascynujący urywek ze scenariusza nakręcanego obecnie przez jedną z tam
tejszych wytwórni filmu, p.t. „My dear, little
UNO":
Tommy: (wznosząc oczy do nieba):-„ONz·•
musi mieć małego!...
Margaret (zainteresowana): - Małego? ... A
.lu ży nie dobry? „.
Tommy (drapie si~ w głowę): - Może i dobry, ale sp_ró;!.-no bujać dużego, tak jak mawą propagandą

łego{„
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We współzawodnictwie tkaczy pracujących
na dwócb. krosnach kortoWYch najlepsze re. zultaty w PZPW Nr 1 uzyskały: Lucyna Wojtat (151,2 proc.) i Zofia Frankowska (14fl,2
proc.).
W PZPW Nr 2 pierwsze miejsca zajęli:
Hen.cyk Pająk, Franciszek Pilarski, Bernard
Wajngertner i Stanisław Łukasiak.
W PZPW Nr 3 na czoło WYSunęli się: Tadeusz Pieprzeniewicz (147,8 proc.), Bolesław
Sobala (145,8 proc.) i Adam Sumara (Hl,6
proc.).
W PZPW Nr 35 WYróżnili się: Jan Bart~
czak (160 proc.), Maria Bartczak (160 proc.) i
Józefa Biesiana (158,2 proc.), a w PZPW Nr
36: St~isław Malinowski (154,1 proc.), Wacław Ebel (143,7 proc.) i Henryk Bomba (143,7
proc.).

<l.zieląe:ych ł giej roli podżegaczy wojennych i rozwianie
Sprawa stosunku do Niemiec, problem
te uregulowania przyszłości niemieckiej w
d. 25 bm konferencji londyńskiej, zaszło zwłaszcza fragmenty przemówienia Mołoto- sposób racjonalny, sprawiedliwy i zgodny
w życiu międzynarodowym wiele wydarzeń wa wywołały głęboki oddźwięk w świecie z zasadą bezpieczeństwa Eu.ropy, jest
doniosłych i znamiennych. Zakreśliły one lir zaa1lakowanycb: zmusiły do zasta.:m.owienia zwierciadłem, odbijającym poglądy, dąże
nię wyraźnego podziału pomiędzy siłami sitt, za.o§ tych, któL'zJI pragną pokQju ii kon- nia, cele i metody 4-ch mocarstw okupacxjdemokracji i JP,OStępu walczącymi o pokój st!ruktywnej ~racy, d.<;i zdwojenU:t, wysilków nych na terenie międzynarodowym w ogole.
i z,,godną wspo1pracę między narodami, a w ol}ronie naJcenniejszych dóbr czlowi.eka ... Według rozwiązań prnponowanych i powpnrwowym wciąż jeszcze, zbrojnym w po- ~i.aihll.llość deleg~cyj państw demokratycz- dejmowanych w ,kwestii niemieckiej, sądzić
tęgę dolal1ów, obozem imperia:liistycznej re- ny:eła. na sesji ONZ, stanowcze i w wielu należy o tendencj11-ch, zamiarach i wartoaKcji, która wśród powszechnego chaosu wy~adkaiCh skuteczne wystąpienia mmi- ści aktualnej polityki kmżdego z mocarstw
i niepokoju chciałaby utwiet>dzać nowe pa- strow Wyszyńskiego, Langego i illllych wy- Wielkiej Czwórki.
nowanie.
świetliły należycie najaktualniejsze probleJeśli obrady konferencji londyńskiej toLinia podziału nakreślona została w ska- lł1Y międzynarodowe, poruszyły umysły, czyć się będą spornie, jeśli ich rezultat nie
U światowej. Obejmuje ona. rzecz jasna, ustaliły plllik.ty widz.en.ia.
odpowie nadziejom i oczekiwaniom naro~ównież i bodajże przede wszystkim mocar~
W atmosferze polityczm.ej, okireślonej ty- dó.w, ~łi:sznie, upa;,t:rującyc~ w llit'."'~d:iicji nie6'twa, reprezentowane. na. k@merencji w mi wszystkimi wydarzen.iami, pnzystą,piła :r_n1eckieJ groźby g_warancJę pokOJU 1 ro~~
sprawie zawarcia traktatu polt.ojoweg.o z do obrad konferencja londyńska. Nie bę- · J~ Europy, :-- i:ne będzie to z P_"ewnosc1ą
Niemcami. Wydarzenia polityczne, które dziemy bawić się w proroctwa, przepowia- Wl?ą ZS~R i mm... Moło.towa, po~t:yka r,aW trzeciej dekadzie listopada we współ„
poprzed.Ziły tę komferencję były, zarówno daijąc ta.kie czy iume jej wynilti. Wydaje d~1ecka me ~zczędz1 b9wiem ~~~ ,l wysą- zawodhictwie międzyfabrycznyin w przemy·
każtil.e ~ oddzielna, jak i w swym zespole, się nam rzeczą najważniejszą, by wszyscy ko~ •. by ~aro~no ~ teJ kwes~n, Ja.Je t w .ka~- śle bawełnianym najlepsze rezultaty osiągnę·
wyrazem dwóch ściera.iących się po wojnie jej uczestnicy za.siedli do konferencyjnego de.J inneJ osiągną<; zgqdę i . ~oroz~mienie ły PZPB w Ozorkowie (przędzalnie 100,2 proc.
koncepcyj międzyn(J!T'odiou:ydi. Ich treść do- stołu z jednako dobrą wolą i cz.ystymi in- międ~y partnerafY!-.i. WmowaJcow ruepowo; i 133,7 proc. _ tkalnia 121.5 proc.), PZPB Nr
· tyezy nie tylko zagadnienia Niemiec, ale tencjarwi. Nie ułatwil'.oby z pewnością po- dze:r:ua. ko~f~renCJl trze~a. by b~ło . s~~ac 3 (przędzalnie 10 ~ proc. i 129 ,3 proc.), a tkalrównież całokształtu spraw, reguln.;ą~ych :rrozumienia, gdyby niekt6rzy uczestnicy, gd~1e mdz1-eJ, PC? drt~gieJ stronie linii P,O:
-.
t am, g d ~1e :Pod. ~.a.ą,
Tw. u1.-....d... sci
nia 118,l proc)~ PZPB w Bełchatowie i PZPB
polityczne i gospodarcze współżycie...., naro~ pr@wadząc wspólne obrady, czynili Jedno- d. zw.u!
AJ.a. uo
dów. 'Nie potrzeba dowodzić, że zarówno cześnie za ich kulisami kroki, mające na 1 ch~c1 H;ompr@m.i.su eza1 ~1ę często podstęp, Nr 16.
narody, wyniszczone klęskami wojennymi celu storpedowanie konferencji i• sp0wodo- egoizm i zla premedytac7a.
Najsłabsze wyniki uzyskacy: PZPB Nr 9,
pragną żyć w spokoju, rozwijać się, rozbu- wanfo wyników ujemnych.
Boleslaw Dudziński
PZPB Nr 17 i PZPB w Zgierzu.
dowywać swój dobro byt,
umacniać swą
fi:1 1:min•1n 110111'11·1; 1"11:11·1· .,,.. 1 1 1 r..r.T1"~11: 1: 111· 1111:rr1"1' ir11:1i!1 1 !łl,J"ll'1J11n1111·1 11 u:1•111:11m11"rn111111•11•·1,1111 l!!ł ·••1•ir.i:·11nMm11u1rnm 1: 1J11111 ,1111111111n111A!l11•11:1n11111~n11111'111111111i:11111:·a:11:1.1rn11G1111J11wnT 1111r1tli ~ ~.1 1: 111 •1: •· 1 111 u 1·:ma
pozycj.ę w świecie.
Te uzasadnione i naturalne dążenia milionów „prostych ludzi" nie zawsze pokrywają się z polityką rządów, kierowaną niekiedy - wbrew „demokratycznym pozorom
przez wiellcokapitalistyczn.e i reakcyjne klimają
ki. One to właśnie są autorami tych faktów
i zjawisk, które zasnuwają chmurami horyzont międzynarodowy i budzą troskę
wśród ludzi dobrej woli.
Plan Marshalla, zmierzający do ujarzmienia krajów Zachodniej Europy w interesie
amerykańskiego imperializmu,
nacisk gospodarczy i nie tylko gospodarczy - wywierany przez dyplomację dolarową na uległe i niedołężne rządy pewnych państw,
forsowne dążenia do odbudowy potencjału
przemysłowego Niemiec, jako bastionu reakcji eur-0pejiskiej, głośne !projekty utwo.rzenia odrębnego „rządu" zachod.nio-niemieckiego, próby poderwania zasady jednomyśl
ności wielkich mocarstw na terenie ONZ skro~~ grupa 12-i'a
są to wszystko l?rzejawy tej samej polity- grupa 30-ta
w grudniu.„
ki, zmierzające] do oparcia powojennego
świata nie na trwałych podstawach pokoZaczęło się to, jak w filmie: z początku zie
sze miejsce zajęła 17-letnia Krystyna Pietrza•
j,u, oezlJie~zeńst.wa i harmonii powszechnej, i źle, a w końcu wszystko dobrze. Z jęd.ną makówna. Prócz za•szczytu zwycięzcy wygrała rólecz na kruchym fundamencie rojeń o im- łą Tóżni.cą: biedna d-z:iewczyna IJ!ie wych-0dzi
wnież koleżanka Krysia 1000 złotych, która
perialistycznej he~emonii. likwidującej wol- za mą:iJ za wspan.i.a.lomyślnego, bogatego fabry•
Krystyna Pie-lrzakówna z własnej kieszeni musiał wyłoży~ ob. Wa. ność i suwerennosć narodów słabszych.
zdobyła pierwsze miej
wrzecki ze ZwiąZ.ków Zawodowych, który za·
Ale po drugiej stronie linii polityczmego kanta, le<:z młprlp.c;i-a:pe rnootn.ice, szwacz,ki w
sce we wspólzawodnic łożył się z kierownilci.em personalnym, ob. 01uczniowskich czapkach zabrały się z zapałem
podziału nie panuje bynajmniej martwota
twie listopadowym
pracy d:La swego dobra i dobra swego kraszack.im, że zwycięży taśma 30-ta, a nie 29-ta.
i bezradność. Sily demokratyczne całego do
ju.
w Fabryce
(Te 1000 zł pr:zekaza,ła z kolei kole-,: nk11 Pietrzaświata jednoczą się i zwierają szeregi, broKonfekcyjnej
Nr
4
n•
i
echże
opowiem
wszystko
od
począt
Ale
kówna na rzecz rodzin po.Jegłych ZWM-owniąc pozycyj
dotychczasowych, budując
ców).
zręby lepszej prze3zlo.!ci. Narada 9-ciu par- ku. A wię 3 „taśmy" młodzieii:owe w FabryOkazuje się, że miło'nicy hazardu nie bartyj marksistowskich przyczyniła się do wy- ce K<J1D:fekcyjnej Nr 4 były prawdi:iwą udręką
dziew- i 50 procent, 1l<l 280, 300, a nawal 390 procent dzo omylili się w swych rachubach bo ta sajaśnienia ogólnej sytuacji międzynarodo •tej firmy. Co tu <>wijać w 'bawe·łnę ·wej„ ożywiła i zaktywizowała ruch robotni- częta były sympaty.=e i miłe, ale jakoś sobie normy! Co sprawifo tE!ill „md"'1 Współzawod ma „niezwycięska" grupa 30-ta zrobiła w druczy w wielu krajach, dodała mu bodźca pracę lekce.ważyły i to ta'k dalece, że dociąga nictwo. Wszystkie trzy łaśmy młodzieżowe - giej <połowie miesiąca tak gwałtowny skok naotuchy. Okolicznościowe przemówienie min. ły zaledwie do 50 procent 111ormy i zamiast zys- 29, 30 ;i 12-ta - p.rzystąpiły doń od 1-go listo- przód, że jedna np. z jej członkiń, kol. Janillla
Mołotowa. w związku z rocznicą Rewolucji ków dawały firmie straty. No i stał się cud pada. W tych dniach właśnie odbyła się uro- Borowik, potrafiła wyrobić aż 390 procent norListopadowej stało się wielkim ewenemen- bo jakźeż to :nazwać inaczej: W miesiącu listo- czystość podsumowania wyników. Palmę pier- my! Reszta jej koleżanek też uwinęła się dzieltem politycznym. Zdemaskowanie złowro- padzie te same dziewczęta „skoczyły"' z 30, 40 wszeństwa przyznano taśmie 29-1.si. zaś pierw- nie. Można więc śmiało obeślić „porażkę" tej
grupy nie tylko za honorową, ale nawet poZ d rOUJle ludzi pracy nade UISZQStko
traktować ją jako poważ·ną zapowiedź zwycię
stwa w następnym miesiącu wyścigu. Kierow·
konferencję moskiewską od rozpoezęteJ w rzekomej tajemnicy bomby atomowej -

sprawia
4
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Jednym z ważniejszych problemów w pracy
Centralnego Zarządu Przemysłu Włókienni:ze
go jest troska o zdrowie robotnika i pracownika, troska o opiekę lekarską nad nim.
Sprawy te za czasów sanacyjnych umieszczane były na ostatnim planie a sposób ich
załatwiania pozostawiał zawsze dużo do ży
czenia.
Dziś, choć jeszcze wiele pozostalo do zrobienia, stwierdzić można poważny postęp na
tym odcinku. Wymaga jednu podkreślenia
fakt, że CZPWł. nie poprzestaje na dotychczasowych osiągnięciach, lecz stale kroczy naprzód i nie szczędząc pieniędzy uzyskuje z
miesiąca na miesiąc coraz lepsze wyniki.
Wystarczy po.równać odpowiednie cyfry za
drugie półrocze r. 1946 i za pierwszą poło
wę r. 1947 oraz za trzeci kwartał rb., aby
przekonać się, że stan opieki lekarskiej w prze
myśle włókienniczym poprawia się bezustannie.
Jeśli w roku ubiegłym w fabrykach podle
gających CZPWŁ istniały 92 ambulatoria, to
cyfra ta w połowie roku bieżącego wzrosła
do 155, a na dzień 1 października do 229. Ilość
lekarzy czuwających nad zdrowiem włóknia
rzy w czasie pracy w fabryce wzrosła ze 133
w d. ł_ 31 grudnia r. ub. do 181, i do 186 w d .
1 października 1947 r.
Ilość pielęgniarek zatrudntonych w CZPWł.
wzrosła z 221 w r. ub do 332 w końcu półro
cza 1947 i do 367 w końcu trzeciego kwartału rb.
Ilość zaś aparatów rozpoznawczych i leczniczych (Roentgen, lampy kwaH.r we, solux, minimax itp.) wzrosla z 92 do 114 ~ w końcu do
121 w dniu 1 październikc...

Znacznie wzrosły wydatki na lekarzy, pie-

lęgniarki i leki z 16.867.000 zł. (w Il półroczu
1946 r.) do 24.736.000 zł (w I półroczu 1947 r.).

Wydatki te w ciągu trzeciego kwartału ro.
W}'"Iliosły j1;1ż 14.700.000 zł, a więc prawie tyle,
ile wydatki za całe drugie półrocze w ;r ub,
Stały rozwój pozycji wydatków na inwestycje tłumaczyć należy tym, że w pien-;szych
latach po wyzwoleniu (1945, 1946) zapotrze·
bowanie na urządzenia typu zasad.niczego było ogromne. Obecnie, po zaspokojeniu tych
potrzeb (np. urządzenie ambulatorii) można
było się skoncentrować na zakupienie leków
itp., które ito wydatki mieszczą się poza wydat
kami inwestycyjnymi.
Mówiąc o opiece lekarskiej nie należy pominąć sum, wydanych przez CZPWł. w posta-

Uruc·homienie

szepczą po kątach, a do ciekawych uszu dziennikarskich dochodzą urywane słowa: „odegramy się W grudniu"„.
.
TT'
I
Szczęśliwe ich „rywa,Jki" z grupy 29-tej skueł składek ubezpieczeniowych, uiszczanych o- piły s.ię w pozycji obronnej, rozgorączkowaw
hecnie, jak wiadomo, w 100 prł).~ntach przez otaczają „swoją„ taśmową:
pracodawcę, Wydatkl z tego tytułu . wyniosły
- One mów·ią, że ...
za dwa ostatnie !cwartały r. ub. 720 milionów
. - ~ie się nie ?ójcie - pociesza je po ma•
zł. a za dwa pierwsze kwartały r. bież. wy- c1erzynsku o.b. Kusmierczak - nie damy się„.
niosły już one 1.202 milionów zł. . W ciągu
Trzecia 9rupa, czyli taśma 12-ta, skromnie
trzeciego kwartału 19.47 r. wzrooły te wydatki trzyma się :na uboczu. Rezultaty przez nią odo 726 milionów zł, to znaczy 0 130 procent. siągnięte nie są tak ski:omne. Dowodem tego
. Łącznie wydatki na opiekę. lekarską wy- cyfry 221 i 234 procent normy, osiągnięte prze;z
mosły w trzecim kwartale roku bieżącego członkinie tej grupy, koleżanki Annę Bednar742.629.000 zł, czyli o 100 pro'.:enf więcej, w ską :i Leokadie Chojnacką.
porównaniu .z r~kiem ~biegłym .(wydatek
Wo?~c tak4ego układu sił trudno · się bawić
742;715.000 zł w ciągu dwoch cstatmch kwar- we wrozby co do wyników współzawodnictwa
tałow r. ub.).
w grudniu. Nie będziemv wcale zaskoczeni
C::yfrY: te świad~zą, że ~ walce o ~drowie jeżeli okaże 6ię, że .wśród młodzieży Fabryki
pracowmka ~oczyruono w ciągu ostatniego ro- Konfekcyjnej Nr 4 nie ma wcale zwyciężonych,
ku bardzo wiele.
a są tylko sami zwycięzcy.
H. w.

I

poważnej

.w ~u 1 gro-dnia oc;Ibył-0 się w ł.odzi zailoonczeme kurs~ przetwoIStwa ryb~ego, urz~dz~neg_o ~tararuem Centralne~o ~Je;dnocze~i-a
Spółdz1elm
Przemysłowych
1
L1g1 Kobiet.
Z kursu korzystały 24 kobiety, które pG.d fachowym kierownictwem nabyły umiejętności
przyrządzania dań . rybnych ze specjalnym
uwzględnieniem dorsza.
Kurs ten przygotowal do pracy wytwórczej ekipę kobiet dot~chczas bezrob~tny~h. . Zo~tan~ one zatrudn:one w . powstającej spoldz1elm Pra~y, orgamzowane1 staramem Centralnego ZJednoczenia Spółdz ielni Przemysłowych. Spółdzielnia
clz1ałać będzie jako placówka wytwórcza w
lokalu. przy ul. Piotrkowskiej Nr 273. W tym
punkc1.e naiszego miaista powostanie · sk:lep,

placówki

spółdzielczej

w k1tórym będą sprzedawane wszelkie potra-1 na zarzucić.

wy przyrządzane z ryb. P.-0za ty;m Sipółdzielnia dysponując dużym lokalem 0 bardzo no. . .
woczesnym wyposaz:-iiiu 1 .własnym transpo:·tem.' przygotow)'W.a~ będzie na zamowue.rue
dama rybne dla stołowek fabrycznych, na zap,~trzeb~wania. organ~za:cji. społecznych i reahzowac będzie zamow1ema prywatne.
Na~yte umiejętności zademonstrowały k~r:

santk1. na urządz.o~ym ~n.a zapro~z~nych gosc1
pokazie. Te um1e1ętnosc1 , przeniesione na teren pracy zawodowej, zapewnjają odbiorcom
nowopowstającej placówki spóldzi,elczej
obrzymanie produktów i potraw, którym pod
względem smaku i jakaśd nk nie ibedzie moż·

W spóldz.ielni pozą. silami świ~
żo kwalifikowanymi pracować będą i fachow·
cy-kucharze.
•
N~wo-uruchomi~na spółdzielcza placówka
wytworcza :Vypełm. niewątpliwje zakreślony
plan dzlalama. Juz na święta Bożego Narodzenia, gospodynie domu zakupić i zamawiać
będą mogły tu dania rybne, kt óre wchodzą w
tr„-· yjny spis po-traw wigilijnych. Niewąt
pliwie aktywność przetwórcza spółdzielni zostani
wyko n:vstana przez s to ł ó wki f b
_
ae, w których - jadłospi,s i e obiadowym a brycf~guruje bardzo rzadko
a powinna bry. a '.
względu ll'la oswoja potvw.n.o•"' i +<mi Y.c. ~~
sowo . ""1lo!i.Y.wam.a. •
osc,f""~a
0

,1..,,.
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Kronika Kalisza
N1ie<lzi-ela, 7 grudnia 1947 roku.
"mibroże, go.

Telefony
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Przez

den1o~rację ludową

e polska idzie do rozkwitu

Kiedy jedni radzą, jakby tu gospodarkę nych żniwach każdy gospodarz zyska ok. 15
Komenda MO 16-62.
wiejską dźwign ąć wyższy plon uzyska~ i wieś
ziarria, gdy zaotosuje mechaniczną oczyMiejskie Pogotowie Ratunkowe Straż zbogacić, a miasto zaopatrzy<' ten i ów mę proc
szczalnię , Tak samo Jak i z budownictwem;
Pożarna 21-77
drz€c powiada: „Od-::zekać parę lat, a sama z odkąd wieś zaczęła otrzymvwać dostawy cesiebie przyjdzie poprawa. Inwentarz podroś mentu z· Funduszu Aprowizacyjnego, a innych
Informacja Pocztowa - 12-11
Inform. kolej. i biuro podrófy „Orbis" nie, . chałupy się pobudują, chłop się dorobi,· materiałów budowlanych z akcji „Przemysłu

konia i narzędzia kupi. Po każdej wojnie trze dla Wsi" - więcej budynków wyrosło przez
parę miesięcy ,niż prze? cały rok ubiegły,
ba - musowo odczekać.
Nie czekarie wi1)c. ecz ja!majenergiczniej
Wygląda to niby mądrze: a przecież takie
argumenty, to nie co innego, jak osłabianie sza praca nad nsnrawnleniem gospodarki, to
Od dnia 30 listopada do dnia 7 grudnia energii i przykrywka dla ospałości, to wygod najżywotniejszy interes wsi.
br. dyżuruje aipteka mgr. Sumińskiego, ny parawan dla szkodnictwa gospodarczego
W ustroju kapitalistycznym Polski p1zed·
tam gdzie szkodnictwo polityczne nie "chwy- wojennej chłop musiał istotnie długo czekać
:>lac Kilińskiego 4.
ta".
t ciułać, nim udalo m11 sie poprawić wreszcie
Parcelant lub małorolny gospodarz nie mu- swój byt przez zakup konia czy krowy, co nie
si bowiem odrazu kupić konia: gdy mu sąsiad często się udawało. - Perspektywy rozwoju
W ni~idz,iełę <linia 7 if>m. o godzilnie wypożyczy konia, a ośrodek maszynowy - gospodarki istniały wtedy, ·tylko dla pogatszych.
15,30 „Królewna śn ieżka" i o godzinie siewnik.
- Nie za kilka lat, lecz już przy następDopiern demokraqa ludowa otwiera przed
19,15 ,;Domek trzech dzi•ewcząt" - opie
reitka w trz€ch _aktach. Przedstawienie ------------"""'"""",,_,,.,....,.__ __,,,_ _,,...,,,,,,,,,..,.,,_,.,,..,._,.,..._..,,...,,.,....,....,_,,,
t~l.

12-95.

Dyzury aptek

Teatr Mieisk1

nioirma'1ne.

---Kina

Kino ,;Stylowy" wyśw.iietia film produkcji aingiclski·ej pt. „Sipotkainie" i kro
ni ka.
;;Baltyk" film produkcji francuskiej
pt. „Baryłeczka".
Kino „Wolność" wyświetila fHm pro·
111kcji radzieckiej „Błyskawica".

----

r-'ORANKI:
W dniu 7 i 8 bm. o godzfnie 11,30 w
w klinie „Bałtyk" poranek pt. ,;Zygmunt
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KALISK1

,Kronika mil.ic:yina
Dnia 5 grudnia 1947 roku zatrzymani
wstali przez funkcjonariuszy MO w Ka•Bał'Was vazi'mi'erz la,j. 16 ,_. z"'m.
l,1·szu,
''
'L
"
K r
I B .
q N'
. R
d
a liSZ U· anKOWa v; iemt•ec yszar
lat 16, zam . KaHsz ul. Częstochowska
16; Domain L-e•opold lat 16, zam. Puławk 5 01 · „ Zb' .
C t h
8;
& a
e]n!K
tgmew, zęs OC ow:
k
H
t
.
R
5'ka 1,
apajCZY
. 1a 16 , U1. p ar kOWa
9; Jędraszczyk Józe.f lat 14, Puławska
69.
Wyżej wymienieni dokonywali od pew

.
. t K .
nego czasu na
. , terenie
, . . mias
. a, a 11sza sy·
Kradztezy zarowek z kla. W dniu 6 bm . o godzinie H i w diniu stematyczineJ
t k h d
h
7 i 8 o godzinie 12 w kiinie „ Wolność" € sc o owyc
poranek filmu pt. ;,Płeć piękna".
Przyznali się oni do kradzieży okQfO

Kłosowski".

100 sztuk żarówek. Młodociani przestęp
cy skrndz:<rne żarówki sprz.edawali w
skliepach. w. Kaliszu. M. ilicja, Obywate!sk.a
•
ł
prnwadzi aochc.clzerne celem usta ema
nazwisk pa.setów
j
* · * *
O ł ,
"'d
Ch , 1 .
gaza h.· am zam. W
OJrr1 0Wle gm.
,. .,_
,
T k
·
uos,zieznow
pmv.
ure
wracaJą'C z S•eiz0
.
'
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,
nowe1 pracy w cukrowni w Noskowicach w dniu 3 bm . w Błaszkach skradł
k d K c ń k'1eg 0 Ja
rower
na, sz 0 ~
°:P zy s ,
na
'
1
ktorym S •ę chciał d.ostac do domu . Za. dQm1ona
.
· · M'il ICJa
' · Ob yvv
"'a
wrn
o kradziezy
te'1ska w Błaszkach wszczęła pośdg.
\
który w r-ezultacie do.prowad:ził do ujęda sprawcy kradzieży,
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urowe· kary na paskarzy

chłopem, mo.żliwośd

prawdziwej poprawy by·
tu i rozbudowy gospodarki, ~ez wzglę!lu na
jego stan majątkowy. - Mo?-l'wości te zostały jeszcze prze-z wieś mało wykorzystane i rzeczą aktywu wie)~klego jest jak najszersze
Ich popularyzowanie.
A oto szereg zdobyczy chłopski c h, które
przyśpieszą rozwój wsi.
Zrzeszenia Branżowe - szerokie masowe
organizacje hodowców i producentów , które
zastąpią dotychczasowe elitarne Związki Branżowe,
zmonopolizowane puez najbogatszych
plantatorów l hodowców.
Ośrodki Maszyn Rolniciych przy Spóldziel
niach Samopomocy Chłopskiej pozwalaią chło
pu na zastosowanie maszyn i łącz n~i wartoś
ci nieraz ponad milion zł.: trak tora, żniw i arki ,
kosiarki, młocarki, siewni:Cn i innych . Ośrod
ków o pełnym parku maszynowym mamy jeszcze wprawdzie niewiele ok .. 300 - a to z wi
ny dotychczasowego roiproszenla orjłantzacji
wiejskich, i ich niezdrowej struktury, ilość ich
jednak stale rośnie. Tymbardziej, że po zjednoczeniu spółdziel ~'.'.'lŚci wiejskiej Ośrodki
Maszyn znajdują sl!; pod szc1.ególną opieką.
Problem siły pociągowej -..:. jedna z głównych bolączek wyniszczonej wsi, przyczyna
niepopularności siewu rządowego, nie stosowania szybkiej podorywki, w· wyniku nędzy
chłopskiei - znajduje rozwiązanie w dekrecie
o pomocy sąsiedzkiej. T;:tm, gdzie dekret ten
był wykonany, - demia została całkowicie
obs,i ana i zaorana. Tam, gdzieornanlzac.t ewleJ
skie nie okazały dość energll, gdzie sołtys i
wójt zlekceważyli sprawę, pomoc sąshdzka
d
pozostała na papfefle, Spekulant Wiejski na a1
zdzierał skórę z najbiedniejszych chłopów.
By jednak maszyny ! siła pociągowa zmien iły obli -:ze ws!, a n czyniły z biednego chłopa, chodzącego w dz:urawych butach, mlesz:-.ającego w walące.1 się chałupie, przy mak u1t1ua1nego, d ob rze o dży leńkim ogarku wione1Jo I oddaneno człowieka, w jasnym· i
czystym mieszkaniu, konieczne jest zaniechanie starycr sposobów upldwy i gospr1arkl, sto
sowanie nowych 1 postępowych , konieczne
jest podniesienie kultury I oświaty rolniczej·
- W tym celu istnieje PRW, nkolą.c ok. 350
tys. młodzieży, w tym celu Ministerstwo Rolnktwa wraz z Sam. Cltłopską rozciągają coraz gęstszą sieć szkolnictwa rolniczego. W tym celu Samopomoc Chłopska organizować będzie w powiatach praldvrzny instruktaż . właściwej gospodarki. W tym
też celu
przełamać trzeba będzie wiele uporu t konser·
watyzmu.
Dokona się tego niewątpliwie, nauczając
przykładem
'
A oto rzut oka na niektóre tylko korzyści ,j akie w przybliżenin da ro~nikoWi zastosowanie usprawnionych metod:
Zastoscwanie rzędowego siewu podniesie
plony o 20 proc.
Mechaniczne oczyszczenie ziarna o 15 proc.
Właściwe o·b chodzenie się z o·l;iorniklem o

W osta.tnich dni'aieh przedstawiciele 6 Sierpnia, za częs.c1owy brak cen na pałowy, za pobieraini,e nadmiernych cen
za cement 20 .000 zkJtych grzywny,
Komisji Sp'°łecznej Kontroli Cen wraz 3.000 zrotych grzywny,
9. Leszka Józef - spół·dzielnia Samoz przedstawicielami Brygady Ochrony
6. Chwastowski Tadeusz - fotograf,
Skarbowej spO'rzą:dzili p.rotokóły prze- 6 Sierpnia 2, za brak cennika i rachun- pomoc Chłopska - Blirnnow, za brak
ciw posz<:zegolnym kupcom i handla- ków na 10.000 (dz:i-esięć tysręcy) złotych c·enniil<a i cen na towarach na 10.000 zło
rzoim ignorującym ceny ustalone przez grzywny,
tych grzywny,
Grzywny te wiin•ny być przestrogą dla
I\o mis.jrę Cenni1k'°wą. Na skuitek tych pro
7. Kowalska Wanda - skliep spożyw
kikółów sirnzan~ z10stałi pr„zez Komisję czy, 3 Maja 2, za przekrornenie cen tych. którzy ws.zy1Stkie ceny zbyt „zaiokrąglają" lub „zapominają" o wywi>esze
Q,pecja~·ną w Pozna;niu na5tępująiey ku:p-1 chleba na 15.000 złotych grzywny,
cy:
8. ,;Kaliski Wzlot" Skład bu<liOIWlario-o- niu cenników.
1: StankieWiczowa Józefa --' piet<ar0
40
"lia, Pułas.kie•go 1, za po.MeraJ11,i.e wyż
·1
to zaledwie skromna
"Zych cen za chleb - 30.000 (trzydzi1e.
•
. , przebu'dowy i poprawy bytu. Wymowmeiszą
§d tysięcy) zJotych grzywny,
Dnia 3 hm. odbyło się z illlicjatywy władz wo3iskowyc1h 111e ohdarowywac niż słowa , jest cyfra ok. 6 miliardów zł. kt6rą.
2. świderski Marceli - piekarz, H. Pow. Oddziału PCK z.ebraQ
1i1e Kom~tetu żołnierzy żadnymi paczkami żywnościo w hudz.ecie na . rok ~947 /48 przeznac~ona. je~!
-'ohc•żnego 41, za p.obiera1nie wyższych Organizacyjnego „Gwiazdki dla żoł1111ie- wymi 1'ec·z wszystkie wpływy pieniężne· na rolnictwo. Stanowi to 133 proc. więceJ, mz ·
· •'
d • • · I'
· w r . ub. Tych 133 t>roc., to nowe kredyty, ma-en za chleib - 20.000 (<lwadz.teścia ty- rzy". Po wyło-0.1ieniu Prezydium, na cze- uzyc.
na ur~~ ze~t~ s~1et 1c .oraz stwo- szyny, szkoły -to nowy dobrobyt wsi.
:'.'-cy) złotych grzywny;
le Mórngo staną! pr.e,zy<lient mia.sfa ob. rzeme odpo 1ednteJ b1bliotek1, a ewentu Ustrój demokratyczny szkalowany przez o3. Janik Stefan - straganiiarz, Często iBonusiak i p•owołaniu sekcji1 pod przie- alną resztę przekazać na oświatę wśród bóz mikołaj~zykowsl<;iej reakcji jako wrogi inh0wis1k a 28, za brak cie1n:nd:ka il zbyt wy- w.odmictwern Wiceprezydenta Stańczy- żołnierzy. Zmianę tę należy P'°Witać z ~ywidualnej gospodarce w rzeczywistości Jest
i prezydenta Barańskie.rro po- ł dużym ·uZ1na111iem
1edy.ną drogą d? P?dnieslenia gospodarki włej
1k ą marżę zarobkową na 20.000 (dwa- kiewicza
.
.
"" . · .
·
skieJ, do zamoznosci chł1>pa i po.wszechnego
;zieścia tysięcy) zfotyc:h grzywny,
stanowiono na wrno1S1ek 'j}i'Z1edstaw.1c11e[J
----,-dobrobytu kraju.
F. Leonczuk
4. Jagodziński Stefan - dzierżawca
· ufotu na dworcu autobusowym za polllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll!lllllll~llllllllllllllllllllllll
·,,i,ernniie wyższych cen za zaipałki na
: 9.999 złotych grzywny;
6. Borowski Tadeusz - kwiadaMia.
Kolo ZWM przy Państ\V1QWy1111 Glmdożywotnie więzienie
na1
zjum i Liceum im. Tadieusza Kościu.sz
Dnia 6 bm. wyrokiem Sądu Okręigo- uczestniczenie w ich wysie<llanilll ska·zaki w Ka1iszu z okazji iimi·einin opiekuna
wego w .Kaliszu volks-deutsoh Reschke ny został na do.żywotni1e więziell11e.
koła prof. Ware1ndy Franciszka, zamiast
.
*
*
Otton udajacy przed WIQjiną wiel.kiego
W
. R *hl
ł
1
.
• .
procesie esc <ego z,eznawa w kwiatów składa 250 zł. na sieroty ipo by.
na · naih e1nieiszych
patn~tę
polsk1e~o
za
zdrad~
na.rodu
charakteriZe
świadka były szef gestapo łych więźniach poli.tycznych . Pieniądze
Celem przyjśda z pomocą naJbiiedini>ej
do o<l,ebrania w redakcji „G!otS1u l(ałi·
.zym ~ niezdolinym <lo pracy starcom i polsl~1~go, sp:~:CJa ln~ od·znaczame. się W w KaHsZll.l, ~Iei:nri.ch NoHe, kłóry wkrót- s.kiego".
dzieciom Powiatowy KomU·eł Pomocy cz1rn1e okupac11 wygtkowo wrng1m na· 1ce sam starne .pr·zed sądem za dofoonane
Zimowej pod przewodnictwem starosty stawieniem wobec Polaków i ooobiste zbrodnie na Polakach.
o•oWli atow.ego Henryka Naskręta, ur:zą
r1za w dniu dzi•eisi•ejs.zym zbiórkę ui[i.czną.
·Cel godny p101parcia przez ca.fe sp'°łeczeń
W salonie wystawowym Sztuk Plastycznych w Poznaniu odbyła się uroczystość ostwo. -Pamiętajmy, że idą święta, a s.ieUrzędu
twarcia wystawy prac członków sekcji grar-0ty i starcy czekają na naG'.?ą 'P'omoc.
okręgu wielkopolskiego Związku PolSpeł1nijmy obywatelski obowiązek.
Nie
Wobec ukazania się w Dzienniku U. dziennie za wyjątkiem ni·edziel i świąt ficznej
skich Artystów Plastyków. Ogółem wystas.zczędźmy ofiar na poprawę kh d()li.
R. P. Ni 71 stawek opłat za zezwolenia od 8 rano do 13.
wa obejmuje ok. 300 eksponatów z zakresu
na prowadzeni'e. ~rz~dsiębior~tw przer;iy
Jednocześnie z;awiadamia się zainte- grafiki artystycznej i tzw. gr_a fiki użytkowej.
Ceny ogłoszeń
słowych, rzem1eslrnczych ! zaw~d~w resowany<:h płatAików że w~zel~ich i:n· W imieniu Związku Polskich Artystów PlaW GŁOSIE KA,LISKIM
styków otwarcia wystawy dokonał prof. Alwo'1nych oraz wob~c ustalenia termmow
..
, .
'
.
.
opłat
dla
przęmysłu
do
dnia
10.
12.
fo~ma7}1
od:
n
osme.
opłat
udziela
s~ę
cotych
fred Lenica.
Drobne
Nekr.
za tekstem
47 r„ dla rzemiosł do 20. 12. 47 r:, dla dz1enrne w pokoju Nr. 10 tute3szego
25 zł za wy
25
30
do 70 mm
zawodów wolnych do dnia 30. 12. 47 r. ~rzędu ul. Kościuszki 12, I pię· tro w cza
Zarząd Związku Plastyków w Jeleniej Gó
raz Foszuk.
40
45
od 71-120 mm
wzywa
się
wszystkich
wyżej
zaintereso
s1e
od
8
13.
rze
otworzył w bm. w Salonie Sztuki Jesienną
pracy
15
zł
55
60
od 121-200 mm
Związkową Wystawę Obrazów Plastyków jewanych do uiszczania tych (JIJ)łat w kaNaczelnik Urzędu
za wyraz
65
75
od 201-300 mm
sie tutejs7,,ego Urzędu Skarbowego co·
Zbigniew Kaczmarek. leniogórskich.
85
90
powyżej 300 mm

Gwiazdka dla

·żołnierzy

rr ~~st

część ~~eła

I
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6. ~gcia Partii

Zę!lRĄ~IA ·KP-~ P~R.

W dniu ~~ęJszi'.m odb~ się następujące
zebrania kół: ~atuty ---:O godz. 10. Marysin,
O godz. 14 Re'tbtontów, O godz. 1Ś Radog~ttz-~ś
.
Starom$e~~- - O~· 10 rano zebranie
teren01Wego kOła „DQłf'~
UWAGA SEKRETARZE KOŁ KOLEJARZY
We wtorek 9.12 o godz. 17.30 w lokalu
dziel.nicy przy lll. Gdańskiej 75 odbędzie się
zebranie sekretarzy kół, kolejarzy całego
Węzła Łód1lkiego i Centrali. Sprawy b. 'waż
ne - obecność wszystkich sekretarzy obowiązkowa.

ZEBRANIE SEKRETARZY KOŁ LEWEJSRODMIEJSKIEJ.
We wtorek 9.12 o godz. 16 w lokalu wła
snym przy ul. Południowej 11 odbędzie się
odrprarwa sekretarzy kół Lewej Sródmiejskiej.
UWAGA SE~RETARZE KOŁ STAROMIEJSKIEJ
We wtorek 9. 12, o godz. 17-ej odbędzie
się odptal\!'a sekretarzy wszystki<:h Kół i Koii!itetów fabrycznych Staromiefskłej.
UWAG'A, SŁUCHACZE KURSU
KORESPONDENCYJNEGO
Komitet Łódz,ki Wydział Propagandy zawiadamia, że seminaria dla uczestników Kursu Korespondencyjnego n. t. „Z dziejów Polskiego ruchu robotniczego" odbędą się według następującego planu: W.tarek 9.12 instr.
Dzielnic. godz. 8, tow. Stefanńczyk. Sroda
10,12 Dz-Ieln. Góma-Lewa godz, 17, tow. Romanowski. Czwartek 11,12. Bałuty godz. 17,
tow. Sukorska, Piątek 12.12 Dzielnica Górna
godz. 17, tow. Jaś~owicz. Sobota 13.12. Dziel. nica Sródmiej!i:)!;a godz. 15,'30 tow. Płucińskł,
Sobota 13,12· D..tieln. Sród.-Lewa godz. 15;30
tow. Markowski, Sobota 13,12 Dzieln. Staromiejska godz. 15,30 tow. ·Egerszdorf. Poniedziałek 15,12 Sródm.-Praifa godz. 17,00 tow.
Zand, Poniedziałek 15,12 Ruda Pabj. godz. 17,00
tow. Nowak. Wtorek 16,12. Dz. Widzew godz.
17,00 tow. Kowalski. Wtorek 16,12 Dzieln. Gór
na-Prawa 17,00 tow. Czerska.
KURS MARKSISTOWSKI
W dniu '7 bm. o godz. 9-tej w -lokalu świe
tlicy Komitetu Łódzkiego PPR przy ul. Slenkiewieza 49a rozpocznie się Kurs Marksistowski dla członków PPR nauczycieli.
Temat 1 wykładu - „Rozwój Socjalizmu
od utopii do nauki" - WYkłada tow. prof.
Sza.ff. Zaprasza się tow. z PPS - członków
kola nauczycielskiego.

GŁOS

Ze sportu

Wajsówna, Nowakowa, Moderowna
n"" dal najlepszymi

'\Vśród

naszych lekkoallelek

Najlepsze wyni- - 12,8 sek., 4) Gorzkowska - 13 sek„ 5) Bro-f
Sztafeta 4x200 m Klubowa: 1) Grudziądzki
ki lekkoatletyczne, cek (Gdańsk) - 13 sek.;
KS '-- 1 :54,2, 2) „Pogoń" - 1:56,6, 3) AKS 200m: 1) Moderówna - 26,8 se.k„ 2) Słom- 1:57, 4) „Wisła" - 1:59,6 5) HKS (Kraków) osiągnięte w sezo- czewska (Ł) - 27.4 sek., 3) Wkhtowska (Po- 2: 01;
.nie bieżącym przez znań) - 27,8 sek., 4) Brocek - 28,1 sek., 5) KaSkok w dal: 1) Nowakowa (Ł) - 5,36 m, l!)
polskie zawodnkz- łużowa (SI) - 28,3 sek.;
Moderówna (Ł) - 5,23 m, 3) Gembolisówna
ki,
przedstawiają
800 m: 1) Butżanka (Kr) - 2:31,4, 2) Wasi- (SI) - 5,02 m, 4) Gburkówna - 5 m, 5) Szczasię
111a1stępująco le wska (SI) - 2:34, 1, 3) Wolfówna (SI) - 2:35,2, wińska (Ł) 4,94 m;
(podajemy 5 pierw 4) Grabczyńska (Kr) - 2:37,3, 5) Jabłonkówna '
.
.
·
szych wyników):
(Gd) _ 2:39,2;
Skok wzwyz: 1)_ Mi tan - 1,45 m, 2) Pann~rs
60 m: 1) Mode80 m p. pl.: 1) Mitan (Kr) _ 12,6 sek., 2) 1 - 1,44 m, 3) Peskow.na - 1,43 m, 4) Borowiec
równa (Łó.dź) 7,9 Felska (Grudziądz) - 13,l sek., 3) Peskówna I (Kr) - 1,43 m, 5) Nowako wa - 1,42 m; .
sek„ 2) Gburków- (Ł) 13,2 sek„ 4) Pa!Ilners (Gd) - 13,7 sek„ 5)
R~ut
dys~ie~:
na (Gdańsk) - 7,9 Górecka (SI) - 13,8 sek.;
W:ais - Marcmkiesek., 3) Hey,d ucka
Sztafeta 4 x 100 m: 1) Grudziądzki KS - 53
w1cz (Ł) -. 39,76 m.,
(S!ąsk) - 8 sek„ 4) sek., 2) „Pogoń'' (Katowke) - 53,0 sek., 3) AKS
2) Dobrzanska (W)
PanneI1s (Gdańsk) (Chorzów) - 54,8 sek., 4) HKS Wybrzeże -:--- 38,51 m., 3) Gła- 8 sek., 5) Gorz- 55,3 sek„ 5) HKS (Kraków) - 55,5 sek.;
zewska (Ł) - 35~50
kowska (Krnków)
S2taleta 4 x 100 m repr.: 1) Repr. Polski 1"11·· 4) Stachowicz
- 8 sek.;
51 sek„ 2) Łódź - 52 sek„ 3) Kraików - 53'
(Kr.) ~ 34,55 m.,
100 m: 1) . Hey;ducka - 12,7 sek., 2) Słom- sek., 4) Grudziądz - 53 sek., 5) Katowice 5) Peskowna [Ł) czf!wska (Łódź) - 12,8 sek„ 3) Moderówna (Ł) 53 6 sek.·
34,47 m.;
_ _ _.....;._....;._ _ _ _ _....;._~------·---·-------------Pchn.ięcJe kul{I:
1) G:ieślewicz (Kr)
O drużynowe mistrzostwo Polski
11,53 m., 2)
Wajs • Marcinkiewicz - 11,15 ~··
3) Bregulanka (~)
- 11,09 m., 4) Jasieńska ('Pozn.) 10,92 m, 5) Sędzie
Łodzi ŁKS
się
Gedanią
lorz (SI) - 10,72 m;
Skończyła się
piłka
nożna,
zaczyna sięl Niewadził. Gedania z pewnością przyjedzie
Wajs-Marcinkiewicz
boks. Zamiast pa·sjon.ujących całą Po1skę boi też w składzie najsilniejszym z Kleinem i ChyRzut oszczepem: 1) Stachovtkz (Kr) - 3~6
o wejście do ~lasy Państwowej, dzisiejsza chłą na czele.
.
niedzie!la obfitować będzie w sz-ereg spotkań
Do ,ciekawych spotkań powinny więc nale- m, 2) Sędzielorz - 37,02 m, 3) Sinora•dzka (TOrqń) 36,14 m, 4) Klimo.wska (Kr) - 33,6 m,
pięścia!'Skich o drużynowe mistrzostwo Polski. żeć przede wszystkim 2 Sf)Dtkania: K~ein~Ka
A więc w Radomiu odbędzie się spotkanie: miński i Chychia - Olejnik. Klein wsławił się 5) Peskówna - 32,39 ro.
Z wyników powyższych widać, że w poRadomiak - TUR (Rzeszów), w Olsztynie w- ostatnio zwycięstwem nad silnym Sowińskim,
tejszy Zryw spotka się ze Zrywem (Swięto- który był niedaleki nawet od nokautu. Chycihłę równaniu z rokiem ubiegłym poziom ikobiecej
ohłowike), w Szczecinie Odra - Stella, !.ubli- już wszyscy dosko111ale znamy i 7idajemy sobie lekkiej atletyki w Polsce podniósł się wyraź
nie. Pocieszającym objawem jest d'Uża ~sć
nianka oddała już punkty Warcie wallmwerem, -spraJW"ę z jego wartości.
.
w Krakowie Wisła zmierzy się z KKS (InowroDo ciekawych spotkań zaliczyć wyipada młodego ·narybku.
/
daw), w Gdyni MKS ze Zjednoczonymi (Byd- również walkę Drąikow.skiego z MarcinkowNależy się spodziewać, że z chwilą wprogoszcz), a w Łodzi.„ ŁKS z Gedanią (Gdańsk). skim, oraz wcillkę rnwaużową Białkowskiego z wadzenia obowiązku powszechnego WF na
ŁKS już ikiJka dni temu odsłonił swą przy- Ni-ewa:dziłem, który ostatnio pokonał Białkow
wyż.szych uczelniach, lekką at'letyikę ikobiecą
łbicę ogłaszając swój skład, który wyglądać skiego w Poznaniu. '
ma następująco: Kamiński, Popiela-ty, Ma.rcinMecz odbędzie się w hali Wimy o godzinie w Polsce zasilą nowe zastępy zawodniczek, rekowski, Bonikowski, Olejnik, Pisarski, Zyili.s i 11.30:
krutujących się z młodzieży a'.k-ademi.ckiej.

!

Dzisiaj walczy 16 zespołów
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Sport w ZWU

Piłka ręczna, zapaśnictwo

i motocyklizm

ZEBRANIE KOŁA LEKTORÓW
Propagandy Komitetu Łódzkiego
zawiadamia, źe we wtorek dnia 9.12. br. o
godz. 1'7-tej w świetlicy
Ł. odbędzie 1ię
zdobywają
większą popularność
kolejne 'Zebranie koła Lektorów.
Do bardzo lubianych sportów w szeregi!Ch szu. Najbardziaj zasłużone zawodniczki to Gła wuje sę na $ląsku i . Pomorzu. Zryw Bydgoszcz
Referat n. t. „Pozycja spółdzielczości w
jest mistrzem okręgu w zapasach, a kh zawodPolsce" wygłosi tow. prez. Szubert. Obecność zetwuemowców należy piłka i to nie tylko żewska, Gruszczyńska, Wożniakiewiczowa.
nożna. Oto co o niej pisze tow. Gutowski, zaGimnastyka <Jlbejmuje ki.lka.naście niezłych nik Wi.tucki zdobył tytuł mistrza Polski wszech
wszystkich członków obowiązkowa.
stępca kierownika Wydziału Wychowania Fi- sekcji przeważnie na Sląsku. Wybijają się sek- wag w podnoszeniu ciężarów. Uwieczniony na
zycznego i Przysposobienia Wojskowego Za- cje Zrywu Swiętochłowice pod kierunkiem do- zdjęciu w ostatnim numerze Przeglądu Spor·
UWAGA ŻYCIOWCY!
rządu Głównego Związk'll Walki Młodych:
brych .zawodników Swiecznika i Ja}s;zczoka towego „młody, obiecujący zawodnik - TerWe wtorek dnia 9.12 47 r. o gdz. 19-ej od„z dziedzinl' piłki ręcznej :niezmiernie roz- oraz Łodzi pod kierunkiem olimpijczyka Doło min", podnoszący ciężar, . to ZWM-owiec, za. będzie się zebranie członków sekcji Matema- powszechniona jest tyllko siaitkówka.
Koszy- wego. Wy.różnia się szczególnie Kirkicki ze wodnik bokserski Zrywu - Swiętochłowice.
tyczno-Przyrodniczej. Po zebraniu wygłoszo kówka przyjmuje się powoli w większych o- Zrywu Łódż, k·tóry zdobył na mistrzostwach Na Pradze ćwiczy b. liczebna sekcja pod kieny będzie referat .naukowy i wyświetlone środkach, a szczypiorniak na Sląsku. Na wy· Polski 1-.sze miejsce w ćwiczeniach w:olnyc'h, runkiem mistrza Maksymiaka, a niezwykły ta·
różnienie w tej dziedzinie
zasługuje
żeńska 1-sze miejsce w ćwiczeniach 111a koniu, a ogóJ- lent zdradza tam Petrykowski, osiemnastoletni
wstaną filmy.
drużyna Zryw Łódź, która dzierży tytuł Mi- nie zajął 4~te miejsce.
ZWM-owiec, uwaiżany za najsilniejszego mło
REFERAT
strza Polski w szczypiorniaku i v.-niistrza w ko I
Zapaśnidwo i podnoszenie ciężarów kulty- dzieńca na Pradze.
Dnia 9. 12 47 r. zostanie wygłoszony w sali
Sport mofocykloiwy reprezentują sekcje w
AZWM „Życie" ul. Piotrkowska 48 - 16 reWarsz,awie, Pszczynie, Łodzi, Szczecinku. Wyferat KÓL Wł. Kozaka pt. „O badaniu postę
bija się ze Zrywu - W-wa na motocykl. z
oowani·a człowieka", po -zeferacie zostaną wyprzyczepką Drabarek, a na solówka.eh Piechota
świetlone filmy naukowe produkcji ameryi młody Kowalski"'.
kańskiej. Zapraszamy wszystkie Koleżan!d i
Kolegów. Wstęp wolny. Początek o godz. 19-ej.
NOWY JORK PAP. - W piątek na ringu ·ny.
Madison Square Garden w Nowyim Jorku odWALCOTI MORALNYM ZWYOIĘZCĄ
?.EBRANIE ~OŁA CZŁONKOW TOW. PRZYNie.dziela:
JAZNI POLSKO-RADZ. przy Sródm.-Prawej. było się, oczekiwaine z ogromnym zaintere- Według zdania fachowców była to .najsłab
sorwaniem, spotkanie pięściarsude G mistrze- sza walka „czarnego bombardiera" od czasu
Hala
Wimy godz. 11.30. Mecz bokserski o
Dziś o godz. 10-ej
lokalu dzielnicy przy shwo świata wagi ciężkiej między obrońcą pokonania prze!l niego Jamesa Braddocka,
drużynowe mistrzostwo Polski: KKS Gedania
ut. Gdańskiej 75 odbędzie się zebranii; k~ł~ tytułu Joe Louisem i Joe „Jemey" Waikot- ówczesnego mistrza świata 10 lat temu. (Gdańsk) - ŁKS.
TGwarzystwa Przyjaźni Polsko - Radz1eck1e1 tern. Mea ten, po 15-to rundowej warlc·e, za- Twi-erdzą orni, ż~ przyznani·e zwyoięstwa Lou·
przy świetlicy Prawej Sródmiejskiej.
P-0niedziałek:
kończył się dość sensa.cyjnie, gdyż jedynie i'Sowi nie było słusZ!Ile. Wygrana należała się
nieznacznym
·
zwycięstwem LoUhsa na PUIIk>ly. Wako!ttowi, ahoć wallczy• <;Iefe'ru.-yw~'ie. PoBoisko
ŁKS-u, godzi.na
: Mecz piłkarski:
Państwowa Wytwórnia Aparatów Rentsłał o.n bowiem
mistrza świata dwukrotnie piłkarze ŁKS-u contra hokeiści
LOUIS DWUKiR!OTN:IE NA DESKACH
genowskich i Elektromedycznych
Podcz,a s meczu mistrz świa1a był dwukrot- na deski podczas walki i &kończyil mecz w
„ELEKTROSAN" - Łódź, ul. Swięto
nie. na deskach. W drugi,e j rundzie siil ny cios ~epszej kondycji fizycznej od L'Oufsa.
aiłki
krzyska 11-13 poszukuje:
z p.rawej w szczękę posłruł go na deski dó
Menaiżer Wakotta We.Qster zapowieKalkulatora-chronometrażystę,
dwóch, a w CZiWartej p:o takim samym ciosi-e dz'iaA: zfożen[e protestu odnośnie wyni!\<u meLouis „odpoczywał'' na macie do siedmiu. czu,
Urzędnika do Wydz. Zaopatrzenia ze
Dz.isiejszr dzień przyniesie nam .zakończe
W osta•mli·ej rundzie seria ciosów Walcotta
220 TYS. DOLARÓW ·DOCHODU
znajomością metali,
·
rozgrywek w piłce siatkowej o
rozkrwawiła nos mistrzowi świata.
Wa 11kę obu pięściarzy
oglądało ponad 18 nie I rundy
4 elektryków warsztatowych,
LOUIS ZWYCIĘŻYŁ .JEDNYM GŁOSEM
tys. widzów, którzy wypenłili ·wszyst'lde miej- mistrzostwo Okręgu, oraz wyłoni mistrza kl. B,
1 lakiernika na roboty natryskowe,
Po ra.z pierwszy iympa't ycy Lou~sa czeka- sca w hali. Ponadto ok. miliona osób zebrało który weźmie już udział w najbliższych roz1 kreślarza-technika ze znajomością
Ji na d-ecy.zję sędziowską z niepokojem, nie się przy aparatach telewizyjnyąh. Dochód z grywkach kl. A. Dzisiaj odbędą się następu
rysunków warsztatowych,
jące spotkania: siatkówka kobieca w sali TUR
wiedząc, komu zostanie
przy=arne ziwycię- meczu przyniósł pona·d 220 ty-s. dolarów.
1 elektryka-nawijacza na· motory.
stwo. Dwoma głos·ami sędziów punktowych
Po meczu Louis powiedział, że rozegra je- (Helenów, Północna 36), grają Zjedn. - DKS,
Podania wraz z życiorysem prosimy
przeciw jednemu głosowi sędziego rlngorwe- szcze z Wakottem spoft,a nie ~e-wamowe. któ- Zjedn. - YMCA, oraz w koszykówce mę!kiej
składać w Wydziale Personalnym w gogo, mającego prawo punktowania - ogłos.zo-lre napewno zakończy znacmie szy'bciej. Wal- k.J.. B Zryw - DKS. Do najciekawszych spotno wy~rarną Louisa. SędzioW<ie kierowali się cott wy.raził gotowość stoczenia , walk.i re- kan w tych dniach nale;i;y zaliczyć ;;po.tkanie
dzinach urzędowych.
11951
zapewne itym, że Low.is byl bardziej agresyw· walJ17;owej w jak najwczśniejszyl)l terminie. w s·iatkówce kobiecej YMCA - HKS, oraz w
ko,szykówce męskiej RKS-Zryw, Zryw-DKS.
PANSTWOWE ZAKŁADY
W przededniu OlimfJia<J,y-- - - c ·
. •
•
W drożynie DKS i HKS wezmą udział zawndPRZEMYSŁU WELNIANEGO Nr 2
nicz:ki 'J?O powrocie z obozl!l przedolimpijskiego
im. Norberta Barlickiego w Łodzi.,
koGzykowki.
zatrudnią
natychmiast na warunkach
Początek meczów w Helenowie o godz. 10.
prrnwidzianych umową zbiorową nastę
pujących fachowców:
1. TECHNIKA-ELEKTRYKA· ze z·:i.aj,o.11': zycid Związk6w Sportowych
mością kreśleń ins talacy.jnych - i ~a·
.
WALNE !ZE~RANłR itrnKKOA'IlLETĆW
sEzynLE~;f~~ONTEROW.
„Mlaida Fronta" donosi, , źe Ko~ja Tecli-.~ia), Rademacher ~w. półcięik.a' i IMvansky (w.
Waln~
do~oczne -grom.adzenie Ł'dzk'
0
2.
lf!gO
""
J;liC1l1la C:zemego Związku BokserS>kiego wy- cię2lka).
<!>kr ow
.
'"'
2. SLUSARZY MECHANIKOW.
znaczyła już 31 zawodników do · obozu przed~
Majdloc;h, Hudak, ToI1ma t Netuka, którzy
~g . ego Związku L.ekkoatletycznego odZgloszenia osobiste w godzinach od
~limpijsatiego. Wyznaczen·i zostaii mię. dzy in- niedawno wal~zyJi z nas:i:. ymi chłopcami, Zl')tSta-lbędzi. e się dnia 21 .grudma br. o godzinie 10-ej
~o·.~-·.·,
~'~
.. -. ~~. w'!'&!:.~!~~
·~.
ell. Personalnym~~·„· ł.Jl~&'t:'Wnielithin~asil.i..i.'l6~1:arzy zn~jomi, jak: B1a.;;ek (w. ~o- llJl 1 ~w.nośc~·w:~a~~ni
do obe::u~_ed- w pierv1-szym iterminie, a o godzinie 10.30 w
1· fW'JJt. -~„,.
.., ':!" ~·lit.
=:::~"" ~
~~;:;;: ·
"'""" l~a.)', K~·r& 1 a·Jr.... , OMrjd- ' li i~~~~.
~fow.
· r.._.,·:.„
~. 'k..-- · ·
Wydział

re.

coraz

Joe L'ouis dwukrotnie na deska.eh
ale zatrzymuje nadal

tytuł

mistrza

świata

Imprezy sportowe

w

Pod znakidm

recznei

Na finiszu I rundy mistrzostw

I

31 bokserów czeskich
na obozie przedolimpijskim

.

!.'' -.

':'.~~-

.V"

P;M'· -

. ~J - ~~

. „ )BI

•;~

"".;w;;:»

"'!<· .

.J

~:..7

