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swego slla 'm .

czas okupacji nier.1ieckiej._
„Times;< omawia następnie dzi ałalność rzą •
du ateńskiego i stwierdza, że mim o olbrzymiej
pomocy, jaką rząd ten o trzymał od Wielkiej
Brytanii, UNRRY i Sta nów Zjednoczonych sytuacja .jego stale się pogars:i:a.

Wyrok na .Przywódców ·1·POP P

pozostali
Lipiński i Marszewski skazani· na · karę · śmierci
. ·oskarżeni na karę dłl!goletni.ego · więzienia
·

Dnia 27 bm. Woj Oskarioną Mary-nowską przy zastos owaniu przewód sądowy ustalił, iż 11oszczególni oskar wydał wy ustawy amnestyjnej na łączną karę 12 lat wię żeni, w swej p rzestęp czej działalnOści na srko
·ok w spra wie Komitetu Porozumiewawczego zienia, z zaliczeniem aresztu tymczasowego dę Państwa Polskiego kierowali się koncepcja
")i ganizacji Podziemnych.
i utratę P,law ąbywatell:?kich ną przeciąg . l <.t 5. mi politycznymi piłsudczy zny i d m owszczyzSąd skazał:
W uzasadnieniu wyroku S ąd stwierdza; ż'e
(Ciąg d alszy n a str. 2-efl
karę
Lipińskieg o na łączną
oskarżonego
· wierci, utratę pr.aw bywatelskich i przepadek mir:?nia na TZecz Skarbu Państwa.
Oska r i;onego Marszewskiego n a łączną ka ,
I
.
-śmierci._ utratę praw oby ;vatelskich i ·przepc_tWARSZAWA, PAP. -

,!Ćowy Sąd Rejonowy

w Warszawie
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Plan .produkcji' st·eetonu wykonany

p~1dek mienia na rzecz. Skarbu Państwa.
przy zastosowaniu t!~tawy amneslvjnej na . łączną karę d o~ywot 1i'ieg~ więzieni~, utratę praw obywatelskiCh na
":awsze J przepadek mienia na rzecz Skarbu
Oskarżoną Sosnowską,.

Państwa.

•

Oska r fon ego Ii:wiecińskiego, przy zastosc".raniu ustawy amnestyjnej na łączną karę doL;:ywot niego więzienia, utratę praw obywatelskich. na zawsźe oraz przepadek mienia na
rzecz Skarbu Pa11.stwa .
. OSkarżcinego O barskiego, przy zastosowaniu ustawy amnestyjnej na łączną kar~ 15-tu
lat w:ięzienia, z zaliczeniem tymczasowego aresztu i na utratę praw obywatelskich na ok1es lat 5.
Oskarżonego Sędziaka, przy zastosowaniu
ustawy amnesiyjnej - na łączną karę doży
wotniego wt~zien ia, utratę praw obywatel~k1ch na zawsze j prze n::idck mienia na l'"P.CZ
Skarbu Pa1'i.stwa.

Patistwowa Fabryka Włókien .sy,n letycznych ,,Stee'.·on" w Jeleniej Gó rze wy·
kor11al a ·rc·~rny pbn pL"Odukc.yjny ~v lOO procentach na dtie!1 15 gmdin ia rb.

- --
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Ra.po·rt ·p·rzeniys_lu: w~ókien·

łykowych

. ,. eck ·1·
AneIO radZ .
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mu

*P ras..."!"'

ra dziedrn zamie·
obszerne no tatki, · p-o śv. iQCcne greckie-_

MOSK \\ A PAP . rządowi

demokratycznemu.

\Vczorajszy „Trud"' 1Stwie<rdza , że cele do
jak ich 7!mierza tymczasowy grecki. rząd demo·
kralycz.ny odpowiada j ą bez wą tp1 ema dąze·
niom wsz y stkich patriotów grec!dch. Podk·re·

układ ha ndIowy ~~:1o;:ie~~~~d%:~k:u~~~::ńczenie

śla j ąc, i. e ;edynym ratunkiem dla Grecji jest

wojny domolym i1 ;pad·
ku , gdy naslqpi nat }" chmiastowa ewalmac1a
wszyslkich anglo - amerykańskich wojsk z
Grecji. Jedy nym rózwiąza. nlem problemu grec
kiego jest zapr ze lanie ~?ce[ inte~w_e~cji ~
sprawy . wewn~lrzne G'.ec~J . 1 ego \\ lasme do
maga si ę narod greck i 1 o .t~ \~a/czy armH~
demokrat y czna grecką, na J, to r ef czele . stoi
.premier iymczasow.;-go r zqdu demokratyczne·
qo genernl Marko•

„Będzie to możli we jed ynie

.

.

•
pe dpisany zosta I "wczora1 w Mos kWie

MO.SKWA PAP. Wczoraj o godzinie 8 ·Wie
czorem w reprezentacyjnym pałacyku ministerstwa spraw zagranicznych ZSRR przy ul.
Spiridonowka w Moskwie nas t ąpiło podp~Si;!
nie anglo-radzieckiego porozumienia h'andlowe<10. Ze stron v radzieckie j vc:>d 1tisał je mini

\\'

*

dono szą, że ,,,.. Grecjł
tt wają zacięte walki między nacierającymi
oddz iałami armii demokratyc~nej a wojskami
demokratyczne
Oddział y
rząclti at eńskiego.
zdobyły most Burozani i w ten sposób odcięły mio.sto Konitza od terenów, kontrolowanych przez rząd ateński.
Zażarte walki trwają.
RZYM (PAP). Z Aten donosą o zaciętych
walkach, tocz ąc;ch się w Tracji w pobliżu
Kawa lli .
Donoszą również o atakach • powstaócow
greckich przeciwko stanowi<kom wojsk rządu
ateńs kiego na w yspie Samos.

szc za

Dyre.kcja Włóki en Lykowych : \Yyko.na la pla~1 me.z.ny 'Y , 100 procentac h;
na dził'II 9 grudnia br, w · tkalmach na <lz1.en 15 gru<lnia br.

przędzal·riia<:h

*

RZYM (PAP). Z Aten

„

ster handlu zagranicznego Mikojan, ze strouy
brytyjskiej ambasador Peterson.
Pei podpisaniu porozumienia odbył się ban
h;,iet z , udzi ałem brytyjskiej delegacji ha1}dl'.J·
' wej oraz przedstaw:iell radzieckieuo minist'!r
stwa . handlu zagranicznego.
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Magnaci francuscy popierają odbudowę potencjału przemysłowet?o Ntem·ec. Blum. ;:::'~:a
1948
1
roku. Pr?iewiduje ~M
milionerskich żyd~ ~tyc?Dl'1
Schuman i Bidault wykonują .posłusznie rozkazy „dwustu. rodzin"
dwuizbowy p11:rlamf!nt. 'N skład .senatu, k·łó-re
. . . .
.
.
.
. .

•MOSKWA (PAP) _ NTaw r· ąztri·ąc d-0 plano·w
francusk1ei· slre[y okupacv_.i·nei·
W N iemczech do „Bizoniti'', „Nowo ie \Vrem i.a"
,pi-sie, że w cz.a.-sie swego os tatnic90 pobytu
w .Paryżu do·r.a.dca mini-str.11 Ma:r&lH1lł a , Dull es,
osiągnął całkowite poro·t.nm~en.ie "\V t ej 'Spr~1wiie z przed&Ławicielami fraincu6kiej oligarchii

.

11

biały 1 nie potrafi grac sag1oriz1clne1 roli w po
280 senał<>6 la.0t, wcho<l~i
kadencja „ trwa
.
. · więc
.
• .
.
kr~
. . n··
;
.
rydwanu- go.
UC7.f'p1/. się
.<ti.v1atowe1,
J1tyrp
""'
Q
u
a
n
.era.
wyb
będzie
rn!ltiza.
Izba
row.
hil/ervzmowi1
pr1eciwko
inie
wo
w
ole
lura,
do
Brionrla
dziej nie udu się zrealizować plami
jego na~ladowcom z Quai d'Orsay mimo po- w ?..rosly siły demokracji francuskif'j. Do niej 5-ciu lat. Będ11ie 0>11./i liczył<i. 600 po-słów.
końozy „Nawoje Wrepnrcin Churchilla i innych r-ea}{Cjonis/ów euro- 11ali>7.y przyszłość" -

pi-sze „Nowo je \Vremia„.

niczym
B rfan d a
cnuzasy

,przyłąc-1enia

minęły bez.o owrolnie. Tym bar-

pejsk iclt. Jn1perial-izn1 fr-0ncuski jest

już

zgrzy-

----

.
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Wyr ok na przy· wód ców K P OP P

~:;.l~;~:::~j. n:y~::~c: i:trzyżi:a.~il:oJT;~;!;.

francuskich ukcjomuiuszy tmslów niemieckich
pewnej części zy.!!itów, pod warunkiem, że
Francja przyłączy $ię do programu amerykcń1kiego i pomoże Stanom ?jednoczonym w uWi<'lka Brytworzeniu trójprzymierza USA instrukcji v.raszynglania - Fruncja, w

f

~ Wilnie qhe.yni czynnikom tajemnic wojskowych ~dkoreślił, że wynika ona z laszy.slowlłkiP
d.il57y ze str. 1-ej)
11:v. U )lotlst:\W ob:vdwn t:veh koncl'1lcji lc- t' i pańi<twowy<'h oraz sfałszowanyeh dokumen- ideologii Stronnictwa Narodowego. Z .ódwlofała niewiara we wła!lne siły narodu llOlskie- tów Jlrowoka<';vjnych, które miały słu;iyć do gi•i tej wynika i~" nienawi.ść do P.ol1tki Lu·
my.śl
szkalowania na terenie międzynarodowym dowej i duże napięcie zlej woli.
&"O 1 szukanie opareia u obcyeh sił r.-:11.:<':vjłonu.
W obronie utsorju pa1istwoweg-0 i z.doby·
n:vch. Pilsndcz:vzna. $twierdza sąd, oparła się mu·oriu i państwa polskiego.
„Mowojor.scy ba.nk~erzy wiedzą dobrz~. Omawiając winę poszczególnyi;:h oskarża- czy społecznych mas pracujących sąd uznał
pis-z.e „Nowoje ·w:remi.a" - ja,ką ro•lę odegrać na· koncepcJi zdecydowanie germanofilskie.i,
~ogą magnaai I1imcuscy ':" odtmrim:vii> _pot:n- zaś dmowszcz)•zna szukała opareia we Fran- n ych S~d stwierdza, ze w toku przewodu u- za stosowne orzec w stosunku do Mur.new·
•
/
CJału_ wojenneg~. Zaglęb1a RHhry 1 Niem1_ec .. , cji, Anglii i Rosji c•ilrskie.i. Na skutek Pl'1.e dowodniono ponad wszelką wątpliwość współ skiego naiwyiszy wymiar kury.
W sto,,;unku do osk:aJr·w-nej SoEIJl()WS·kfof
Ws~olprac~ . ~ręd.zy koncernami fri:mcuslwm Jnian dziejowych doszło do zbliżenia i poro- pracę Lipiflskiego z kierownictwem organ!""
I niemieckJJlll 1.~tmala zc:wsze, bez_ w7,qlP,rit1 na zumienia mi1:dzy tymi koncepc.iami nalpit•rw cji podzier.mych, a w szczególności z komen· sąd uznał iż pr.zewód sądowy udowodni'/ w
y·
to :v c:zyLtch ręka~h znpaJdowa/a s1ę _Sac r:a, Al- na pła.'łzczyźnie &'ermanofilskiei a' na~tepnie dant.em głównym NSZ i .p;rq,edstnwic·ie.!em e<n- całei rozciqgłośc.i jej winę d.zialal<11ości
dekow - }.II~rszewskim. Li~ińs1d, stary dzi?-- winrlowczej. Udowodnione zoS>tało, że So/J o. · .
· .
,
.- .
1' „
o 1u.ryng1u.
uic1a i
1any magna ow 1mnculłkich i niemiecliich nie zależą od gronjc pań- na P aszc~~ zm~ wspołpracy z _siłami, _ktnre l~c.~ san.acyiny, . doprow~d7.lł d.o uzgodnienia w.~ka zorgani;lowoła sieć agentów wywiadu,
3twowycl1, lecz od interesów międzynarodo- ndbudow~Ją Nieme~. • Sad sh~ierdz~, ZP n- h~n P. 0 htymnt;1 1 taktyki pod~~emnych orga- od których otrzymywała wiadomośd stan.owych hirteli. Niem.ieccy i francuscy akcjona- J_rnpowa.m~ ~~deck1e i s;~nacYJne Juernwal~· ~:i:11 sanacy1ny~h ~e. St~onm~tw~m. Nar~(,, wiące ścisłą tajemnicę państwową i wojskc•
Y • Ustalono rowmez,. ze L1pl11sk1 wspoł· wa i że w iadomości te Sosnowska przękazy·
rfus2 e tych karteli popierają wszystko, co s1~ ideologią p1łsudcz~'7.n)' 1 dmowszcz:vzn:v, za
Sosnowską i z w~ła du/ej.
przyczynia s.ię do wywołania koniunktury wo- rowno w okrf'Sie okupacji niemieckiej jak i pra~o~!'ł ~ s~e~em wpvi.adu
, . .. .
.
.
. .
Kw1e<-msk1m 1 ze zorgamzował wymianę wiaz l · k j
•
Odnos111e, ooSOOf oskoa.rnoneyo Kw~ecmsk1edGmości stanowiących tajemnicę państwa z wv
}ennej, wróżącej dla Jtich miltardowe docho- . 11 o wy .wo enru ra 11.
011 kl~:.
pelnil
iZ
ua.owodn.on.e,
za
uzna,
s4d
go
·
oskarżonymi.
Lipiński i Marszewski b.Yli czołowymi oso- :iej wymienianymi
dy".
. . _ rowniczq rolę szefa wywittdu w organiezacp
.
. .
.
d .
Ud
Pismo vadzieclde przypomiina, że w~Tód fi· ltistoiiciami obozów sana.c;vjnego i endecki<'.go,
11
~ roJ·nvch
Lipm·
rowmez udział
mony został
11.ansjery francuskiej rej wodzi Paul R 0 ynaud, które w czasie okupacji podburzały do walk skieg-oowo
•ie ·
.
: . . i WifN
· · ~.e s.i~ _zo
• ' "; d el'e g atu
w " NIE"
jego r,ola
i k.ierowni<:rza
w KPOPP
Zo-st.a10 udowo<lm-011-e, ze KwJecmski rozbu
.. , k .
) .
tym komi•eci·e Udo
który jeszcze. w roku 1939 był goracym :>.Wo· bratobójczych i które po wyzwoleniu krnju
1
b
.
.
woc mono ipms iemu au· d
•
.,
1
.
_,
•
ł
·i
e 'k"
owal. sie~ wyw1_adowczą o szam cen-t;a •ne·
l nm 1ern wspo pracy przemys owcow 1ranc,1- w ua 1szym ciągu podbnrzl\łl' do walk brato- tonstwo merno.riahi podziemia do ONZ ara.z
zagranicz.ny·
z
kontckt
nawwzał
ze
·Jego udtiał we wprowadzeniu do lego memo go. \V1N
skich i niemieckich pod egidą magnatów ame- bóJ"<:z.vch.
· ·
·
.
.
1 · k
1 ·
Również Obarski członek WRN, był jt·<lnym rialu popuwek, z.awierających informacje ~ni os'.o .·crr:i ~yspoz~cJ1ny; _Ja .. ~w~rez z
rylwńskich z Wal-Street.
wiecJns · . y~poTo wlaśnie Reyna.ud. jako ma.7. za.ufania z tych, któi·zy wywodząc swój ród z o!>ozu wojskowe. Sąd uwzględnił równi 2 ż o.kolkzmt· mnym1 siec10m1 ~yww u,
koncernu hutnictwu francuskiego „Camfte des piłsudczykowskiego, już w czasie okuiiaeji ści, zwiąrnne ze st~sunka.mi Liplń';kie!Jo z Ge nowa/ fu~d~szam1. obcego pochodzerua ;akio
Decydując 0 W)'miane przedstawiciel WiN. w K'.OPP, . utr~ymywał
Forges" prowadził w swoim czas i e rokowani.a stanęli do walki z postępowymi silami ńaro- stapo w roku 1944.
k.ary dla Lipińskiego Sąd wziął pod uwagę kontakty t Cavendishem J Y()rkrem i pi:>Jeclł
.
.
.
łk
któ
% Hugo Stlnnessem w sprawie wykorzyslan•a d
u 1 . rzy wa ę swoJą z narodem 1 panstwem duże na.pięcie jego złej woli oraz kierownici:ą swo;emu aparatowi wvwiadowczemu prze-.knzy
rudy żelaznej z Lota.rynciii dla przyśpies7eniu
wanie materio/ów s:z,piegowskich obcym czyn·
ror,woju przemysłowego ·Zaglębiu R11hry. Nic polskun konty~no~al! po wyzwole.niu kraju. rolę w podziemiu.
Odnośnie oskarżoneigo Mar.szewskiego, w nikom.
S~d po~J<re~la, ~e za?en z oskarzonych, PO
więc dziwnego, że w czasie pobytu w Pary?:u
Jako okoliczność ł<i.godzącą Eoąd ~iął pod
DuJle! dogadał się całkowicie nie tylko z d<> ( .zakonczemu dinałan wo.1ennych nie przystąpił pr~ew-0dzie sądowym zostało ud-0wodnione,
do pracy na1l odbudową kraju. W!'zy~cy oni ii odgrywał on kierowniczą i inspiracyjną uw.a~ę przeszłość bojow4 Kwieclńsk•iego z ro•
Gaulfe'm, ale i z Reynaud.
„Nowo ie Wremia„ s-~wi·erdw„ że 110,,. i.o.lenie , zajrr.1?'~ali się jednoczeniem sił re-akcji w nie- rolę w kielbwniclwie nielegalnego SIIOnnic- ku 1939 oraz ·Z czasów okupacji.
· Odno.śn\e oskarż.onego Obarskiego sąd 1.1•
1'nez ministra Bidault oslatecmej zgodv na I naw1sc1. do naroclu polskiego I jego państwa. twu Narodowego w komend7!i·e g·łównej NSZ a
przyłąc 1 enie francu<tkiej strefy olwpacvinej rlo' Z~n(amzowany przez nich Komitc-t Pol'o:r.u- w 6zczególności w wywiadzie NSZ oran; przy zn<ił ...:a u<lowodni·one udział jego w trzech nrpodpi.~anego m1ewawcz~· Organizac.i l Podziemnych byJ a- organizacji Komitetu Porozumiewawczego. - ganizucjach podziemnych WRN, '·ViN J Kfl·
„Bi.wnii„, slanO'Vi nam.s zenie
Udoworlnionoa
w roku 19•</4 paktu francusko _ radzieckiego . I gen_turą, dzialająeą na rzecz obcych intere- Sąd uznał również udowodnioną winę Mar- mitecie Porozumiewawczym.
kierowniczą rolę również zostało wino Obarskiego w przekłlW•
•zPwskiego, który odegrał
„Min. Bidat•lt _ pis-ze „Nawoje \Vremia" sów.
WyrazPm tego faktu bvło zwi~zanie komi- p~zy ~awiązywuniu kontukt6w z obcymi czyn- waniu lwmórce wywiadu wiadomo.kJ sttt/lcr
- wykonvwu;e posłus2nie wolę „dw11sl11 r<>mkami 1. przy pr_zekazywcmiu tym czynnikom wiących tajemnicę.
y k.
,
tetu z Cavendi.s hem Bl·s·s-L·
'
. .
.
.
• . .
·
·
ta·
stunowiucych
or iem, wwdomosc;i
anem,
1
•
amcry/«1ńbu.s.inessmanów
i
francuskich
zin·
d
Otlnosme oska.rzoue1 Mnrynowsk.1e1 sąd u,1emni~ę
· ·.
.
z reakcyjnymi grupami zagranieą, przekazy- ~Iwo .
skich.
1
res aiąc wmę Mar-szew;;krego, sąd znal, że przewód 6ądowy potwierdnł calltowi•
~q.
Pismo rad7.ieckie polemfo:uje ze znanvm pucie jej winę dzialalno.ści sz;piegowskiej. Zo~ta•
bli.cy~tą f.r.ancu;;.k1-m Pertina~·em, który w obroIo udowodnione, że Marynowska pnekazywa•
e
orządek
ni~ min. Bidault powo.tnje się na plan „Panła materiały "\\· ywiadoweze obcym ozynnrkom,
miropv" Bricmda. Briand w swoim czasie pro(Ciąg
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I
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~~~~,w~łro~vi:~~;~:;:óiba~:~ęrdz{e~~;~~~q i Niem„lmperialistycz·ne plany Paneuropy

Poznań

w 29-tą

spełzły

roczn:cę

''wstania wielkopol skieeo
POZNAŃ,

PAP - Zorganizowane w dniu
wielkie uroczystości ollcbodu
~ll-e:i rocznicy 'powstania wielkopolskiego w
Poznaniu przybrały charakter imponu,iącej ma
nifestar.ji. W dniu tym nastąpił równiet akt
P<lsłonięcia orfa na ·wieży ratusza. poznafo1kiego.
Uroczysto~ć zakończył11- impnująca defilada
wojs)(a, powstańców, młodzieży szkolnej i orra.nizacji politycznych i spolecznych.

~czorajszym

Ok .

obrad se1 mu
!~d~i°:~~;~d;i:~ed.s~~w;~r:: ~:~ P~':s1:'~~~i:~~
pan-

1

•

Najważniejszym
WARSZAWA, PAP. punktem porządku dziienn-ego obrad 32 ple.
S
·
d
s·
nar·ne"
„o po 1e zema e1mu Ustawodawczego,
.
które rozpocznie się w dn. 29 bm., będzie spra
~oz~anie komisji skarbowo-budżelo\'{ej 0 pro
.iekcie ustawy skarboweJ· i prelimi'nai·zu
- budżetowym na okres od 1 stycznia do 31 grudnia 1948 r. Sprawozdawcą generalnym w imieniu komisji będzie poseł A. Mitura (SL).
N
a porządku dziennym znajduje się ponad
to pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o prowizorium szczegółowego planu inwestycyjnego na 1 kwartał 1948 r.
Porządek dzienny najbliższych obrad plenarnych przewiduje ponadto pierwsze czyta-

Udowodniony został również jej udział w
orgunhucji podziemnej.
s t osun k u do oskarżoneg~ Sędziaka pne

nie _rządowego projektu ustawy o zmianie u·
stawy z dn. 3 lipca rb. o państwowym planie
inwestycyjnym _na 1947 r. Projekt ten przewiduje poV1oiększenie ogólnej kwoty kredytów 0
. z odpowiednią uchwałą
o k . 20 proc. zgodme

w

wód ;;ądowy udowodnił, :i.ż zajmował on k.iesztabu bioJosLoc~
rownicze ~tanowisko szeia
okrP.l'lfl
kiego okręgu WiN, komendanta
"" · biało·
·
slockiego i :>.astępcy do spraw wojskowych

Komitetu Ekonomicznego Rady Mbdstrów, komendanta obszaru centralnego.
Na tych st.a.nawis.kach Sędziak roi4'!'rowol wy
Obecne plenarne posiedzenia Sejmu obejmą
również pierwsze czytania projektu 0 pobo- wiadem, oddziałami leśnymi i dziala1nofriq
rze rakruta oraz rządowych projektów ratyfikacyjnych, dotyczących umów 0 współpracy
kul~uralnej i gospodarczej z Czechosłow~cją,
,iak również światowej konwencji pocztowej
· t owego zw i ą,z k u p oc:r.towe· - Sw1a
·1 porozum1en
go.

łagodząrą,
pro.pagandową. Jako okoliczność
sqd uwzględnił udział Sędziaka w wafre z
Niemcami omz jego szczere p1'zyz.nanie się ito
winy.
Od nf.iuejszego wyroku stronom nrzy.sługu.
" do Naj
je prawo wniesienia skargi rewizyjnej
wyższ-ego Sqdu Wojskowego.

j -

zapytał
Go pani zwhi·łoa -potem? Zo•rin Patrząc na nie.'<amowita ko'bietl'!
- Miała1m po lecenie naidlac" jeszcze .iedZorin. będąc doświa·ckzo1iym se·dzią śled
czym, odira-zu ocenił syc•wadę. Zatl'zw-0nił na, deipeszę na front, - cii~gnęla S\POk-O'}nie
na Czurbienkę i kazał mu wypr-0wa'dzić starusz·ka. - Miafam Z'ak-0m11n•ikowiać. że
Os<ieninęi z gaJbJ-netn. P ,ot·em zw, rócił siię ·do ·do dzie!Sliątej bryga,dy jedzie z 'J)IO'd1arkami
de~ega1cia dla ·żO'łnierzy w imi.eniu r-Oib-Otni•
milczące'j st;arnsz:kii.
- Ko~o i w j·aki sp.osób pani pooinfor- ków. mionu 'iwa1'.:~wskiego, T.o: ,'by'ło tmd.ne, Jetd'11ak potriaruł 1a1111 t~ vrolb1c. - .skonmowa:ł1a 0 miej'SOu .POlbytn Leon obi.ewa?
spog,rzała
,.,k . . .u _ , ~..... h _ ~tat-01walra z zardO~{>lem~m
- Ni 'k
us1111ec nę wpro-st w oczy ·maJor·o·w.i..
. c ~ omp11 owane.,,.o
- Pierwszorzedni.e! - zlekka g-wizidną.i
lra się dn1•' '.ąco staruszka. - Y~~y<>'ł'afarg d~:

si~ nie powiod'ło. Proszę ziadawać pyta-

nia. Co wais int·eresuje'?

1

pes~ szyrrowaną dio Bułgar!1·. do ~of11. Zorin. - Widać· sol'!idne d<i·świaidtz.e1tie.
_ Tak _ potwierd:ziiła z dumą. - W1'aN.a p1:ern~szy rz.nt ok.a tekst :iei był :m•peł

śnie so!iodne drośwaiidcz.en 1ie.
. ,
11'l·e niewl'llnY. .
_ Od dawna panj pracinl}e?
- Pro•szę s01bii e przyi>ornmec tekst de- Od cz.as.u t.a·mtej wojny - padła la·
,..
.
peszy. .
- Sofia. Uhc~ ferdy_nand.a nr. 11. ~()- k·oniczna odPO'\li~iedi.
- Piani prawdziwe nrazwisko?
ponc.lopulo. Da•leJ - cos w. ty m~odz·aiu.„
rzekła
- Karlson. Amalia Ka1r•~Sl()n
,_.Mama wchorowafa„. Za11i~pok?,:1-0;?1a wy
Ja~·dem P~wł'~ clio Śr0td·kowe1 AJ;J~.„ A da twar•d'o stara. - Mój ().iciec hył ni·emi(>-c·
Je,J rozumie s1.ę. n11rmer bry.gady i JJ.ułk11„„ k>im k-0lonis.tą na Krvmiie-.
!Pani w~a-ściwie mó- To niaczy,
- W jaki sposób pa•nri na·dała numeiy?
_ z\vy·cz;a.inie Na·dal·aim de1peszę 0 go wiąc. ']est Niemką?
a.zinie 10 mi~ut i 7. To było 2 a·znaczone - Tak. Jestem Ni-ennką - -Oldci-ę~ ~oe.-~
- W•iele la-t, !Prawie ea1łe ?:vci.e miesz'kana blankiecie.
·
· · czae byłam
· ·· a ']e 'J)H.ez cały
ł.am w ROSJ1,
•
17
·
10
'J)11tk.
'brygada.
- Zgadt 'P·an - 11śrnjcchnę:ła lilię >i tata. Ni,emką. l to dobrą N~emką.
- Ta forni::i 'hyh1 11111ówio0na z 2"Óry. Cr,e-· - - Sądząc 7. d·oknme•ntów - va•oyilał 7.o
:w pan jNVilCZ.e ży-czy 1'ohie nde. mnie. Je- ri~, - uchodz1la prani z:a oby·wat1elk'? ro
1

Osienin·a, pr-0szę powrórzyć swuje
lwótkie milczeni'e" Major
pa1piierosa zeznani·e·!
Oczy kolb1i.e t na1gle się skrzyż.owały.
- Prz,ejd:źmy •d,o sprawy, Pa 1ni 1J~1dzie
- Pr· o'S1J~!
1 >d1powia•da1ła na pytania.
Pelc·n nienawi-śc·i wzwk ,.Z'.ttbo."' ej"' hYMaska „Zuhoweoi'' był·a zi1mna i orbo.ięt
pr_zestra~ro~e .wielkie, szer-0puotyzowa'ł
na. Patrz.a.la gd.z•ieś w rprzestrreń n•i,e zw.ra
Qs1ei:1neJ.„ I nagle wyoczy,
otwarte
k-0
caja;c wca1e uwag,i na ·pytba•tiie maj.ora. Zoznikł z. tw.ai:zy_ s.t,ar.ud~br?dusz1;osc.t
:.az.
rin przeoz sekundę pa•trzył na sbaru'.likę i
1.J<a'kie·Js. Po
nag.Je ·zaitlzw-0nił. V·{ odrzwia1ch g1albindu ~.tk1 .. ~a{;ięit~. \\ ar,;.i. pełne s•ity 111e1Prz.ec1ętoc.zv„ kzdradzałv
nru.rei energu
.
d · ł
·p
.
·
lb
t
·
t
J
stoa naq Cz.nibi enkr0.
11108 'a się
1
- Prosxę wprowa1d•1. ić tu are~zi:O\Yaną na 'Y~ ę ~J s are.J 0 e.r1 • o
z mi~~is.c·a 1 rzekła twa rd)ni;-1 gitose:n:
Osien.i•ni>! - ro.zkaza·ł krOfko
- Nte trzeba n1nvtar_zac. L11·d,z.1e 1~1~go
Za l"e'kv.nde Os1<enoina., bl·a'da i d"r.żąca.
sa przyz"·yczaieni t.rzezwn i re-· stem zmęc:z..ona. Mam ju.ż 1Przec1eż vrawie sygską?.
zawodou
stała przed ma.i orem. Zocin. z.wróci!' sie do
.
na rzeczy. Tym razem mni~ 75 lat.
M'trze.ć
~.a
nie:i!
Zapanowało

wrócił dio sweg'o 1bi1urka. z,apa[~ł
i rnekł j1rnż Sipok·o·inYm tonem.

0

7e

I

. (D.

c.

n.)

·~

~r. 354

GLOS

Str. 3

RO B O T N 1·c Z Y

'

'

Jl

'rYDZIEN
li' IL V TRA
„„....-ii„-..-„„„„......„ ...... „ ...„„_..,.._„.._.___
...„„„„„ml!l._._...

„ ...

,

Swięta były prz y •1emne
Pod
.

, rEM!es ł6 dzkiej:. Kr:mi~ji Specjal_nej,. tow. Madej
(w mundurze) swrę tu1e. w gronie sierot po pokglych partyz.antach. WJelu spekulantów i pa• ka.rzy · „dał o by dużo", aby święta tow. MaMja (i jego K omisji) tr.waly„. ooly roki

".

. .

.

s.
Stat'l}St"ł}lrn ucz~,

Przewo~ni<:zący Łódzkiej Delegatury Komisji
Specjalnej, tow. Madej (w mundurze) świętuje
w gronie sierot po poległych partyzantach.
Wielu spekulantów i paskarzy „dałoby dużo",
11by święta tow. Madeja (i jego K omisji}
trwały„. cały rok!

1 w6rca planu

„Czar~/' w ,, Głosie

Llc;zne meld4nki przedświąteczne obwieściły, .te polskJ świat procy wykona! ro czny plan
produkcji, a przeto gwiazdl<a 1947 r. stmiowi dobrą datę. Zd j ęcie świętujacyc/1 robotnic
ob ch o d z1'ł y one „ pod dobrq datq"
·
( z ·ki"eJ1'ch'e,m" w ręku) wskazu1'e , 1·z· Boz'e Na ro dzenie

t:ylk o prz")) pracy

Hie rarchia -

I

I

r owni ez w zakresie P. M.

s>;tośct

ummłłlmm11m1-.„!lilim„.

•

dobrą dalą

Komis/a Spec;alna świętu;e
J

...

_.„„11119~.ma

Robotnict:pm„

Swiqteczne czary nie ominęły równie:ł: i ntt•
szego pisma. Oto srogi kierowitik naszej zecerni, tow. J. Pander, prz.ekształclł się ni stąd
nJ zowąd w dobrotliwego i mile widzian~4
przez d~ieci św. Mikołaja„.

-te mężczNzn fest mniej„.

na zdjęciu: na 5 mężczyzn przypada 1 choinka 1„. 14 niewiast. Przedstabrzydkiej nie zadzierają jednak z tego powodu ncsa, bo wiedzą, że nasze ko·
biety to „morowe baby" 1 w niejednej gałęzi pracy „przegani>ają" mężczyzn„.

Widać

wiciele

to

wyraźnie

płci

.
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Żołnierzowi

na

gwiaz..dhę

-./

Min. H. Minc, twórca planu dobrobytu i sy•
to8ci. Już pierwszy rok tego planu (1947) mi<1ł
na pomy.Ylny p.r.zebieg
wpływ
niewątpliwy
lwiąt tegorocznego Bożego Narodzenia.
Min. Matuszewski w imieniu T. P. Z. wrę c za delegatom armi i upominki dfr;
Upom.f1!-Jm_mi tymi ~q biblioteczki, zawierające cenne i ciekawe książki.

żołn ierzy

W. P.

i'Y.;~ .
ofiarni
Sami spędzając święta w pociągu kolejarze P. K. P. 11moż/il'.Tili całej masie IX'·
dróżnych wyjazd na Boże Nawdzenie.

\

Ci, którzy specialnie zasłużyli na dobrą gwiazdkę

Górnicy.

„pod choinkę" 57 i
"llilionc · ton węgla;

f Podłożyli

oół

Pracownicy Przemysłu Energ'etycznego. (Zbudowali „na gwiazdkę" 351 km li11ii elekfrycz·
nej S!ąsk - Łódź)

z Pabiani c. (Do BiJżego NQJodzenia przekroczy/i plan roczny z nadwyżlcq)

„Bawełniarze"

ERATU RA i ŻYC.IE
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Stanisław

Drjqat

••

I

•

Fragment z pow1esc1
raźnym celem, a nawet bardzo się śpieszył.
Dokąd szedłem? A dokąd można iść z waliiką? Usiadłem na stacji na ławce i siedziałem.
Walizka, kapelusz, palto, ja i 970 złotych w

-

.
S po tk a.nie

li

11

człowieka ciągnie

Dokąd, jeśli łaska?

Do Krakowa.
Aha- pokiwał głową.
Ma pan tam
kogoś , tak? Jeśli łaska?
- Mam babcię i wuja.
- Pewnie, zawsze z rodziną razmeJ. Ale
droga niebezpieczna. Radzę panu... W Skierniewicach dzień w dzień pociąg wygarniają.
- Co robić?
- Pewnie, co robić? Ale wie pan, ja tak
scbie tu chodzę z tymi ciastkami i tak nagle
pomyślałem sobie: wszystko będzie dobrze.
- Co pan mówi?
- Słowo panu daję!
- , Ma pan jakieś wiadomości?
- Nie. Tylko tak nagb pomyślałem sobie.
sobie
Klepnął mnie w rękę i przytaknął
kiwnięciem z poczuciem absolutnej pewno-

do mieJSC bardziej zaluc!..
nionych i żywych. Wracali ludzie z łopatami,
jakaś baba w chustce krzyknęła do nich:
„A bodaj im grób wykopali!" Ale co dalej
Nie miałem najmniejszego zamiaru
rcbić?
chodzić do willi hrabiny W. i prosić o dach
nad głową. Tego jeszcze brakowało. Do wieczora jeszcze daleko, co się o to martwić,
walizka nie taka ciężka. Może kogoś spotkam,
może coś się zdarzy. Poszedłem aleją Kościel
ną, tą marszałkowską błądząc po zgonie śród
cieni Elizejskich Pól Podkowy Leśnej. Szedł
wolno gruby pan z teczką, oddychał głęboko,
zupełnie jak kuracjusz w Krynicy. Szeroka
aleja lipowa przecinała Kościelną, zaraz za
je~ lewym rogiem stał ładny kiosk- zbudowany
na wzór bungalowu, nazywało się to „Pod lipkami", zastępowało wykwintne kawiarnie Mazowieckiej, zbierała się tu śmietanka towarzy„
skiej młod zieży ocalałej z warszawskiego pogromu. Eleganckie towarzystwo stało, lub
przy barze„
siedziało na wysokich stolikach
pod daszkiem. Zobaczyłem wśród nich Mirka. Stał do mnie tyłem i palił ,papierosa. Lid•
ka s iedziała na stoliku, niski czarny młodzie
niec we flanelowym ubraniu opowiadał coś
Lidka roześmiała się,
gestykulując.
żywo
przech yliła głęb3ko na nogach stołka trzyobiema rękoma za blat stołu,
mając się

kieszeni, to wyczerpywało zakres mojego horyzontu życiowego. Nie czułem żadnego przygnębienia. Przeciwnie, czułem się właściwie
dosyć beztrosko. Nie byłem absolutnie z niczym związany, żałowałem, że mam jeszcze
Stacja kolejki,
walizkę, niewiadoma poco.
centrum handlowe i towarzyskie było o tej
porze wyludnione, właściciele drewniąnych
kiosków, ustawionych pod lasem wzdłuż toru,
drzemali, albo jedli zupę. Naczelnik stacji
przechadzał się spokojnie i rzeczowo, pozdrowił mnie i popatrzył na walizkę.
- Po towar, co?
- A po towar.
- Daleko, tak?
ści.
- Nie bardzo, za Żyrardów.
- Będzie dobrze! Zobaczy pan. Moźe pan
- Czym pan handluje?
być spokojny. A tu ciastko na drogę ... proszę.
- Czym się da. Kiełbasa , jajka, masło ,
- Ależ ...
szynka, mięso, wszystko do usług.
- Nie, nie, nie. Szkoda wykrętów ... o tak,
- A wie pan, że wziąłbyrr. od pana hurtem kładę panu do kieszeni, proszę, o, żeby pan
tego. Towaru potrzebować będę, bo to, panie, pamiętał, że wszystko będzie dobrze. O, tak.
żona nudzi i nudzi, żeby jej taki o kiosk zaZajechała kolejka.
pofundować. „Wszystkie mają , a ja nie" Wsiadłem, profesor ściskał mi rękę długo
wiada i żyć nie daje. W głowie się babuni i serdecznie, uściski je&o mówiły , że wszystko
od tego wszyst.kie.e:o poprzewracało. Nie wiem b"dzi e dobrze, nśmiechnął się z taką miną,
Z gospodynią to była już ostatnia roz- skąd tego brać. Niech pan przyniesie mi za j11kby należała mu się za to ode mnie wdzięcz
zatrzymała
włosami i chwilę
wstrząsnęła
nowa.
powrotem, co?
ność.
w prawo,
szybko
Skręciłem
niebie.
na
wzrok
Moje rzeczy, niewielka ich ilość w walizce,
- Czemu nie?
- Wszystko będzie dobrze, niech pan pastały spakowane przed zamkniętymi na klucz
Ze sztachet w yleciała z przeraźliwym gda- mięta - krzyknął przez t"~kę zwiniętą w nie chciałem, żeby mnie zobaczyli. Szedłem
drzwiami. Zapukałem do drzwi gospodyni.
kaniem kura. Łuk1i.em jak pocisk 'Z ka>tapulty trąbkę; gdy ruszyła kolejka, pokiwałem mu z szybko, jakbym przed kimś uciekał, obejrza- Co to ma znaczyć? - powiedziałem nie opadła na zi emię i uspokojona, ale jakby nie- uśmiechem, kolej)<:a zakręciła , zniknęła mi z łem się z daleka, wielkie lipy rozpościerały
się nad małym wciśniętym między nie kioco obrażona otrzepała pióra.
wchodząc do pokoju.
oczu szczupła sylwetka zacnego profesora.
grupa eleganckiej młodzieży zmalała,
skiem,
wysię
- A to cholera czubata, zawsze
- Co na przykład? - &pytała wymijając•o.
Wysiadłem w Ppdkowie Leśnej, dopiero gdy
Stawiała . pasjansa czy kabałę i nuciła zanim rwie zawołał naczelnik i pogonił za nią. wysiadłem , zacząłem się zastanawiać dlaczego ale nie zmieniła konfiguracji. Poszedłem parę
wszedłem.
Przysiadł się do mnie profesor Kubalski.
akurat tutaj wysiadłem i co zamierzam dalej kroków dalej, rozejrzałem się, zdawało mi się,
że tu gdzie~ była willa „Quo vadis". Tak sta- Wyjeżdża pan gdzieś, jeśli łaska? - robić?
- Zamknięte drzwi do mego pokoju i walizka na korytarzu.
.
spytał.
To, że wy siadłem w Podkowie Leśnej , było łem akurat prz.ed nią . Wyglądała. tak jak w.tedy, na wy ,ludnloną. Okiennice były pozamy·
- A wyjeżdżam .
- Ach to! - powiedziała takim t onem jakzupełnie naturalne. W takiej sytuacji zawsze
kane, ogród zachwaszczony i zapuszczony.
by sama nigdy nie mogła się domyśleć o co
a potem wszedłem.
Zawahałem się chwilę,
Ten pokój, to nie jest
może mi chodzić. Śpieu;ak
.Ian
Zdawało mi się, że tym razem nie ma tam
przede wszystkim pana pokój, a co najmniej
chyba żywej duszy. Zapukałem, czekałem
panie, odnajmowany pokój, ale skoro pan
długo i chciałem już odejść, ale usłyszałem
n ie płaci, to nawet go pan nie odnajmuje i to
ciche, jakby skradające się, kroki, zdawało mi
w ogóle dla pana żaden pokój. Jak tylko wysię, że ktoś mnie podpatruje, poczym nagle
łoży mi pan tu, o, pieniądze, to dam klucz
drzwi się rozwarły i wychyliła się siwa głowa.
i będzie znowu pana odnajmowany pokój.
O książkach swoich najlepiej wiedzą sami rozbudowuje. Idzie dalej. Często dopiero po
Udawała, że bardziej interesuje się swoją autorzy. Oni najlepiej odczuwają zalety i wa- napisaniu odkrywa się jakiś wątek, o którym lllllllllllllUllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllilllllllll!llllll
kabałą, niż rozmową ze mną, przysunęła do dy każdego swego utworu. Oni też potraf:ą nie myślało się w trakcie tworzenia, a który
Ki·edy wskazać najistotniejszą ścieżkę, która zapro- dla powieści staj~ się wątkiem kapitalnym.
oc~~ kia.•r ty i wtedy p.I"Lestała mówić.
skonczyła, znów zaczęła nuc·c: i pretensjonalTak ja pisząc moje „J ezioro Bodeńskie" chcianym ruchem pop.-awiła • czarny szal spadają wadzi czytelnika do wnętrza swojej ks'ążkL łem właściwie op isa ć moje przeżycie, a okazacy jej z ramienia.
Staranliem Tow. Polsko-Francuskdiego
Oni, a nie przygodni recenzenci, mogą WY- ło się, że właściw y m jej wątkiem jest ni echęć
Byłem tak wściekły, tak zmieszany, że nie jaśnić przyczynę powstawania dzieła i wska- do środowiska mies •cz ańskiego i do zakłama odbyt się w Szczecinie wJeczór literacki,
zdobyłem się w pierwszej chwili na nic wię
zać istotny cel i zamierzenia swojej twórczej nia stoaunków międzyludzkich , jakie w tym na którym konsul francuski J. Lequebe
cej jak na niemądre zapytanie:
środowisku panują. W następnej powieści ten wygłosH odczyt p. t. „Peguy i1 jego przy,•
- Czy to wszystko, co ma mi pani do po- pracy.
temat podjąłem już z pełną świadomością. jadele".
wiedzenia?
do Stanisława Dygata, autora Ta powieść nie :;iosiada cech autobiograficz_
Udaję się
">!<
Spojrzała niby ździwiona:
„Jeziora Bodeńskiego", powieści, która mło nych. chociaż moim zdaniem każda powieść
W wynii:kiu konkursu ogłoo~
· - Nie pamiętam, żebyśmy kiedykolwil!k na dego autora wysunęła na czoło współczes tego typu treściowo, wewnętrznie jest rodzainne tematy z so\Ją mówili - bardzo była nych pQ11 skkh powieściioptsarzr. - JeiS>t to jem autobiografii, autobiografii swoich we- przez Urząd WojewódoZki w Olsztynie
z. siebie zadowolona.
podwójnym wnętrznych przeżyć, przemian i rozwojów.
w
wyszŁa
któr.a
książka,
nagrody na najlepsze noweloe na temat
zosta'a przetłumaczona na język
Zamierzałem jej teraz spokojnie i rzeczowo nakładzie,
- Czy „Pożegnanie" pisał pan równocześ walki z gruźlicą otrzymaJ.i: Roma'n Gór•
nawymyślać, ale poczułem \\ sobie nagłą nie- francuski i zdobyła nagrodę czytelników
nie z pierwszą powieścią , czy też później, i ski i Zbigniew Przygorskiil.
moc i niechęć. Zamknąłem spokojnie drzwi, „Tygodnia''. Dlatego też powszechne zainte- gdzie -rozwija się akcja też książki, w kraju,
a potem uchyliłem je jeszcze i powiedzia- resowanie wzbudziła wiadomość o tym, że czy też zagranicą, jak np. w „Jeziorze Bo*
łem:
wkrótce ma się ukazać jego następne. książ deń.:;kim"?
Kluh Literacki Sapotu urządził w Pelka p. t. „Pożegnanie".
- Pan Bóg pokarze panią za wszystko.
płiinie pierwszy wieczór nowej książk1.
„Pożegnanie" zacząłem pisać po powstaniu,
'Poderwała się i zarzuciła swój sztuczny spo- Pierwsza książka - pytam się go - zro- skończyłem w lipcu ubiegłego roku. Pierw- Amelia Łączyńska wygłosilJla odczyt ol
kój i obojętność. Ludzie nie wiem czemu szcze biła panu literackie nazwisko i wysunęła na
Harunie Malews ki.ej, na tle jej 2 książek
gólnie dotknięci są w honorze, kiedy im za- czoło współczesnych powieściopisarzy. Słysza sza część powieści rozwija się w Waszawie
i Paryżu, tuż przed wojną , druga w Podkowie „Kamienie "fOłać będą" ~ ,;żniwo na
pow'iedzieć przyszłą nieprzychylność losu.
pierwszy pana
właściwie
łem, że był to
, tuż przed wyzwoleniem.
sie•r pie''.
- Bolszewikami niech rd pan nie grozi, utwór. Interesuje mnie co było najistolniej- Leśnej
- A jaka jest treść tej powieści , jaki poW sali Wojewódzk'iej Rady Narodobo się nie boję - zawołała, ale już zatrzas- szym bod ź cem do napisania, jaka była przyrusza ona problem zasadniczy?
wej w Szczecinie odibył się p.rzy licznym
Nie wiem doprawdy jakimi czyna powstania tej książki?
nąłem drzwi.
Bohaterem powieści są : młody człowiek z udziale społeczeństwa wieczór aiutorskiil
drogami nastąpiło u niej skojarzenie Boga ,
- Bezpośrednim bodźcem nie był sam pojako mściciela moich krzywd, z bolszewika- byt w obozie w Jeziorze Bodeńskim, lub przej „dobrego domu", skłóc;m y ze swoim otocze- Konstantego Ildefonsa
Gałczyńskiego,
mi. Zabrałem walizkę i wy szedłem, goniły ścia z pobytem tym związane. Raczej to niem, szukający innych, właściwych form zorganizowany przez miejscowy Klub
za mną jeszcze; złowrogie pomruki, jak odwszystko stało się dopiero pretekstem do obcowania międzyludzkiego l nieświadomie Inteligencji
glosy oddalającej się bu!"Zy. Odszedłem chy- ukazania mego stosunku do świata i do luba już z dwieście metrów od domu, kiedy mo- dzi i niechęci do ludzi i do sfery mieszczań dążący do komunizmu, oraz prosta dziewczy_
ja gospodyni wychyliła się przez oknó, jakby skiej, z której pochodzę.
na, fordanserka, która niespodziewanie wydo- , W Częstochowie odbył się W1iecz0r
zapomniała powiedzieć mi czegoś bardzo waż
Czy materiał oparty jest o przeżycia auto- staje się ze swoje.i sfery, wychodząc żamąż Klu?u. Lite.ra.ckie~o, poświęcony twór·
nego i zawołała:
za młodego arystokratę. Powieść jest miej~ czosct St. Wysp1.ansk1ego. Na program
biografi :zne, czy też pow3tał z obserwacji? •
- Grozić, to pan możesz swojej babce!
w1ieczoru złożyły się: odczyt Stefani.!
Obejrzałem się i skłoniłem się jej nisko,
- Na to pytanie trudno odpowiedzieć. s.cami wyraźną satyrą na mieszczaństwo i ary- Podhorf~ki·ej-Okołow pit. St. Wys1piańskl
pogroziła mi pięścią. W stronę glinianek je- Oczywiście tło i sceneria są autentyczne, ale słokrację, wogóle w satyrze czuję się bardzo
- wieJki wizjoner" oraz recytacje dziel
chał cyklista z wędką, niebo rozpogodziło się, po za tym są wtłoczone
elementy rozne z dobrze. Być może, iż ten gatunek zacznę szcze
t ylko na zachcdz'e kłębiły się dymiaste chmu- przeżyć i wła :mych i cudzych, tak z okresu gółowo pielęgnować . Myślę o satyrycznej po- wioelkiego poety w wykonalllJiiU M. Mo·
drakowski•ej.
ry, chlapało błoto, prosiak wyleciał z kwi- wojny jak i przed wojną.
świę
różnych
wieści o „łzedemokratach",
kiem przez dziurę w płocie i z triumfem z'.1- Czy następc.a powieść „Pożegnanie" potoszkach ustroju, którzy poQ. pokrywką ideanurzył się w kałuży , starsz;l<, łysy pan w biWe Wrocławiu w hotelu Polond·a od·
siada jakieś cec~y wspólne, jakąś łączność z łów myślą tylko o własnych interesach. Byłonoklach z siwymi wąsami wyglądał sobie
był się wieczór autorski bawiącej na Dol~
by to coś w rodzaju Ilfa i Pietrowa (Złote
:przez okno, r?ce złożył na f utrynie i patrzał poprzednią powieścią?
Sląsku grupy pisarzy żydowskich.
- Mnie się zdaje, że każcla następna po- Cielę), ale to dopiero projekty i tylko pro- nym
na mnie jak nudzący się widz w teatrze na
referacie programowym literata
Po
\o\li eść pisarza jest w jak:.mś sensie dalszym jekty. Nie wykluczone, iż tę satyrę będę pisał
postać dramatu.
z Łodzi cz)iali swe utwory po·
Sharda
mnie
bardzo
Teatr
teatralnej.
sztu~i.
formie
w
sensie
w
nie
Oczywiście
.
poprzedniej
em
ciągi
Palto miałem zarzucone na ramiona, kapelusz na głowie nałofony byh jak. Szedłem z treściow.rm , ale prcblemów, koncepcji, które interesuje, ale do pisania sztuki zniechęcają eci Pinetki, Jonasowicz t Wogler oraz
noweld.sta Kae:anowicz.
walizka takim krokiem jakbym szPdl z wy- nastepna oowieść w stosunku do poprzedniej oanujace naol!ół w teatrach stosunki.
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2. Rozb11ilowa baraków na ul. Ką,tnej, klóprzeznaczone zol't1111ą. na ochronk·i robotni·

i 3. Akcja r1>g11Ja<:yina przy ul. WschodStorlolni~nej i Grossmana.

Przekre~łe41ie „martwego llezonn" nastąpi
11ietylko w Łodzi, lP i w okręqu.
W TomRszowiP Maznwierkim przy odgruzowaniu l robotach planta~yjnych I dro!1owych
zatrudnionych będzie około 500 ludzi. Między inn mi naprawione zostaną 3 kim drogi,
pwwadzącej od dworca do mioi\sta, 1-tóra dob·
rze daJe sii;: •ve znaki wszystkim pl'dróżnym.

W

Ozorkowie z;iprojekt.owano regulację
Bzury i uporządkowanie robót
co z uwagi na niendawalający
stan sanitarny miasta jest sz::zególnie ważne.
Na roboty te przeznaczono ponad półtora mi~ti'Jrnqo koryta
do~iływowych.

liona

złotych

numer ,,Lewego TorU

.

66

Partii~

Autor konty•. ~nje ~wą analizę i stwierdza,
że rozgrywała się 'valka cwóch ras11clniczych
ko11cepc ji. Pierwszu z .nicL był.i kcn~1>pcj:1
jed11olittgo frontu z PPR i wall'i i 1 ea~C)ą,
druga pole,Jala na pról.Jach podv1eżenia jedno
litego frontu i wygrywania PSL prze-iw PPR.
Pr71>rhodzac w zakończrniu do zaaadnie-

rln;;zło

0

,.,„_

obliczen ekonomistów, ob<!cna refor _
Tiadzieckirn przyniesie zniżk~
wydatków każrlt>.i rodzinie o m11ie,i więcri
51l proc. W s!o~unku dn drit:chcz:>~nwych cen
komercyjnych mąk;i staniała n prze;;z.lo ~r!
proc. i kg. jej kosztuje zaledwie 8 rubli. Mydło staniało 10-krotnie, chleb 12-krotnie. Ceny ubrań spadły od 3Q{l do 400 proc. Jednocześnie reforma przekreśli wszelką spekulację. Tak znaczna obniżka cen przy niezmienionym poziomie płac i zarobków podn'.esi{'
siłę nabywczą luclności, co naturalnie przyniesie z sobą poważną zwyżkę ogólnego po"i"mu ;i;ycia.
Nie sposób w krótk'm komentarzu wylic-yć
wszystkie najważniejsze zmiany, jakie wniosła ostatnia reforma w Z3FR. Al 0 juz to, co
stwierdziliśmy
w;\·i:tarcza,
aby zrozum1ec
s~uszną radośi°' i dumę narodów z·--J;i.zku B.3 dzleckiego z dokonanego dzieła. Stanowi onp
zasłużoną nagrodę
za świadomą i ofiarna
pracę mas radzieckich. ReformD jest owocem
planowej gospc.d~ rk i soejal'styczn :'j, ld óril
otwiera nieograniczone moi.liwoi:ici r<n:wo,i i
ma eriąln go i lmltura!nq;o
Jesli chodzi o skutki, jakie reform;i walutowa Zw. Radzi„ckiego moze p1·zynieść w ży·
cm międzynarod0wym, to m1leży s\\"H?rdzić
że reforma nie przyniesie z2dnych zaburz,,.11
w układach h;indlowych ZSRR z innymi
pai'l$f.wami. Związek Rridi:ircki przcprow<J'l7.a
"woje ooerdcjP handlowr w w~łu ie ~;:t~·1•:n
gowe.i i. dolarowej·, mając v. .· !'f'7.erwie olbrzyniie zap<l~:V zlnta, które są obi iczane przez kril::i nowojorskie na 4 miliardy funtów szterlin-

nlu

Związku

nia jedności organicznej polsidego ruchu ro- m~ bvla dotąd w pracach. history,cznyc~ i P~
botniczego, tow. Świątkowski stwierdza, że bhcystyczny::h dostatecznie uw1docz111ona 1
ludzie wrogo ustosunkowani do sprawy jedno należycie oceniona.
ści przesuwają płaszczyznę dyskusji na błęd-,
Trudno tu nie dorzucić, · ie wyrównanie
ne tory. Twierdzą mianowicie, że zwolennicy ·właśnie tego braku i błędu wykazanie w całej
jedności chcą osijgnąć ją w drodze rnecha- rozciągłości roli i walki
wewnątrz PPS, jej
niczncj i natyrhm1 J'it,
socjalistycznego i jednolitofrontowego odłamu
Nie odpowiada to Jednak rzeczywistości. IB'll'.iazanie do _pi~knych i.ego tradyc:ji j~st zabo -2.. jak podkreśla tow~ Minister _ „prze- dame~ szczegolme wdzięcznym 1 d~n!oslym
słan'ką jedności orgamcznej Jest ;:bli7.enie ide z pun15-tu wtdzema perspektyw , rozwoiu ruchu
alogiczne".
robotniczego w Polsce Ludowe].
Chodzi o zasadniczą postawę. .t,. ta ostatNa uwagę zasługuje również artykuł tow.
1 A. żaruk-Michalskieg na tematy międzynaro
nia może być tylko jedna:
0
„Kto chce urzeczywistnienia socjalizmu, dowe p.t. „Międzynairodowy socjalizm na ~oz
ten nie może być prze-:iwnikiem idei jedności drożu". Na wstC:!Jie znajd;iiemy słuszne tw1er
orgar:ic?.nej i ten perspektywy tej nie może dzenie, że wielkie doświadczenia jakie zdaodrzucić",
wało się z okresu międzywojenego rozbicia
X
wyciągną klasy pracujące, obecnie są zaprze
XVII Kongres PPS winien zdaniem paszczane przez polityków prawicowo-socjatow. Świątk.ow~k.iego - ustalić drogi wyty::z ·
ne dla ściślejszej jeszcze łączności międzypar Jistycznych.
tyjnej w nowym układzie
sił politycznych.
„Bilans krajów - pisze w dalszym ciągu
Oto jak określa je tow. Minister:
tow. żaruk-Michalski - w których partie so
cjalistyczne poszły na manowce ·prawicy, iest
„Dali=ze drogi wytyczne . i to qodnie z „_ wszędzie UJemny. Prawica socjalistyczna to·
howiazującą umową dalsze pogłębienie :edno
. .
.
.
.
ruje wszędzie drogę reakcji i obcemu impe-.
i:n ruchu r~botm.czego, ~o szerokihłfront. JP~- rializmowi, jest wygodnym, ho „socjalistycz·
0
bnoskci n aro. oWeJ w lksoJuszu zkc. opami,
I nvm" parawanem dla przeprowadzenia impeez omprom1sowa wa a z rea cią, z pozo· . .
•
stałościami mikolaiczykowszczyzny i WRN.
nahstycznyc 1i planow.
Na lej clroclu• moi.t'my realizowat' i ugrunCylnjąc u.cl~waly CKW PPS z dnia 2\.10
t . .
.
. .
p
,;
1947 r odnosnie ;vzno,zt>n\4 samocl11elnNJO
owac zwyc1ęs 1wo socp 1izmu w
o 1sec .
. · 'd
.
.
. ,
wysiłku
1 eo 1og1cznego n~ tcre111c m=-~1izyn'l
O znqadnieniach d,1lszej pr1cszlości :nńwi rodowym w kierunku stworzeni.a jcdnolileqo t:ó"'·
E1·11e~;L Korwin
nadcslany do ·redakcji „Lewcqo Toru" i za- frontu socjalistów i komunistów w sl.:ali mię·
111ies1.czony w omawianym numerze <:irh·l...u! rlzynarodowej, tow. ŻJruk-Michal~k' w t<>n
historyka ruchu robotniczeqo tow. Dani~zew- ,p 0 sob formułuje bez9ośrednio zadania bratskiego p.t. „Z zag;idnień historii PPS".
mej partii:
ELEGAf UN. Oe I -_TY DO Sl"RA V
JŁoDzn::z · AK,\DEr 1TCKIEJ
V
LOD'l'.I
Art :..:uł ten bedący - jak to znzna"Cza au
„Zadaniem 'pps, zadanieP1 le~ icy rncj91i.tor ~ jedy_nie zes~awieniem pewnych faktaV: stycznej mnych krajów jest przeprowartzente
Na r,tano' ·iska delegata 1rinL tra
!e ~·
! dokumentow, wy,cazuJe, Jak na przestrzeni· -tanowczei· frontalne]· ofensywy przeciwko pra do SP 7 aw n1l:od.?.ieżv akadem1c,:1e1 n:i. o<• dc1<
-;,~- l. a t is t n~~ma
. . .'PPS
ł
.
t
b
t
- toczy_a s!ę wew!1ą rz . ra wicy w partiach socjalistycznych na foruin łódzki powołana zÓstała dr Zofia Cybulska.
me1 partu meustanna, częstokroc zacięta
.
.
. ,
W pierwszym dniu urzędowania clr Cybnl·
wall,a mięclzy dwoma kierunkami, z Których m1c;dzy_naro?owym, ies.t d:m~skowame. ,stotne ska odbyła konferencję
z przcdstawi:iel1''1li
jeden repi ez~ntowal tenrlencje so-:jaliscvcznc, go obhcza 1 sensu polllyk1 Bluma, Bevma, etc, wszystkich łódzkich organizacji akademickich
drllgi zaś - antymarksistowskie, nadonali- jest skupienie wszystkich sił w kierunku re- na której omówione zoslv.łv aktuabe potrzeby
styczne. Tow. Daniszewski stwierdza rów.1ież, aliz.acji idei jednolitego frO'Iltu w skali :rnię- młodzieży, studiującej na wyższych uczelniach
że ciąqłość rozwoiu nurtu
lewicowego PPS diynarodowej",
w Lodzi.
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ludno~r.i

Według

I

. „Bylobv .naL·:noscią -;--- pisze w rl.1lszym
c1ą~u tow. l\Jtn ;;ter-ąth bysmy tr;iktowal1 ul1z\'
.
· p l.
. .
. . .:
me prz z nuszą
ar 1ę JCJ s 1uszn 'J 11011,
jako wynik aulom,ilvczncrJr
procesu, ·tóry
• był przesądzcn) nrzyjc;cicm slusznyrlt urhwal
przez poprzf'dni Kon!Jrcs. Bvły howiem w Par
tii pe\111e cz nniki, które 1;legają- n'lci.,:.owi
z ze 1· alrz. h'rdż też trwając fakt 'cznie na po
zyqarh Wlł!''. badź też u egaiąc walnniom,
ZV1alczały lub też p:::,:eciwstawialy dię linii

dobro 1....

wojennego. We Fr:rncji
dn t -::n, Z'
ludność otrzymuje µo 200 J?r. chl,.,'111 (z duz.
domieszką kukurydzy) dziennie, innych z:1 ·
artykułów żywnościowych nie ma pra · i
ż<:dnych. w USA ceny wzrosły w ciągu rokt
n 40 proc.; obecnie i tam planu.ie się objęci'
całej produkcji żywno~ciowcj przez kontrnl,
P'łństwa oraz ograriiczenie spożycia.
W Anglii ostatnie s1ra.iki górnikń'; :;::i prze
. l
l
ł . .
. h
wazn e spowor1owanP n e;;pp nien1em ie zą„
d~ń zwi~k~zeni;i me.ii ż~:vnoś~iowych. Ober·
me _nRdZte.1e n_a pr.zyszlosc Z\.VlR,zanP .. tu Z"
b
cl
k
L d
k
D 1 w
z o~e~.„ r;i z1ec_-1m.' on ~·n~ ·1 " at y
ker pisał ostatnio, ze „w ~r;.vszl m roku,_ 'l
~kutek 11mowy handlo\ •e.i radz1eckn-a11g1c+
• • 0 d·sk ' e3· ' nar·od anrl1'eł•k'
"" ' 1 będz'ie •~·ię JepieJ
·
· ł"
Z.\·wia
·
.J
J d
e ną z werSJl prop:>gandy antyradzie_ckiE:
było twierdzenie, że w Zwi<:zlrn Radziecku.,..
dzieje się źle, poniew;;iź wysył::i on c'łle zh• ze"
mąkę i inne produkty rolne zagranice. al""
otrzymać dP.wizy, nie troszcząc się o potrz~b,.
własnego llldU. Fałsz i tego twierdzenia st1J<'
sii;., dziś dla wszystkich widoczny, Jak nci

m<' w

r

łonie

zwlę 1{ l1

„

"1

dłoni.

kredytu.

jednolilego f

,

Wietlic

nl~i,

i:

.

„

<"7.e I świetlice.

Odgruzowanie I rozbiórka byłę.qo ~P.tła
tvm, że' materiał wy?.yskany, a mianowicil'
rn'lła, budulec d 'Żelazo bedą S'Pr7Pdane, a pie,,;- ·lze stąd m:yskane póidl1- na robocimf).

„

u tró 1 socialistycznv

il ,

7

Ukazał sic; nowy numer (Nr 7) miesięczni
b. społe~zno-politycznego „Lewy Tor", jedno
litofrontowego organu ro br I niczego,
Jak zawsze, aktyw obu bratnich partii robotniczych przyjmie nowy numer tego czasopisma z dużym
zadowoleniem i uz'laniem.
Tym bardziej, że w związkL; z XYVI! Konqresem PPS nadano czasopisme specialny charak
~er przedkon~re.so1"y, po~c:osząc tym sarrym
Jego marze e i aktualnosP.
„Między dwoma Kongresc;mi" _ taki jest
tytuł a.rtvkułu .wstępnego pióra tow. · 1imstra
H. Sw1ątkowsk1ego. Omawia on historyczne
prz~miany'. jakie dokonały się w ciągu dwu
l pal letniego okresu, kt)ry upłynął ·Jd poprzeclnie~10 Kongresu PPS w Polsce Ludowej.
Ornawia rozwój PPS na tle wypełniajq:ej len
okres. walki z re:ikcją, Wcdki o ugruntowanie
wielhch reform i władzv ludowej.
Tow. Ś viątko,v«l,i
podkreśla, że byłoby
naiwnościa i zam:kaniem oczu na istotne nie
bezpieczefot··:a, które
groziłyby, gdyhy nie
UŚ'l7iadarciac sobie tego, że }·oncepcja ideologiczna, na której oparta była linia działania
o dro d zonei· PPS, mu<;ia ł a sobie torować drogę
poprzez walkę z przedwn,·mi jej tendt>nria·
mi wewnątrz Partii, poprzez wahania w jej

z·y

topą

.. .
.
. .. •
.
f'
'
obn.1za.iąc ceny na . w1dką tlosc arl.ykuło:·1 tu wid7."ll ';1 imp<>rializmu _ n;:1rod" AnE;ln
spozy""'.czyc~ orBz mi:~·rh dńbr konsumcy.i- Francji i iJnych n'miPisz~'<'h paiit'>t v zachod.nych, Jednym uclerzrn1t'1:1 oh~la ~m~ch _pro- nich żyją od lat w rlor.lownym Ol'" ku najnrqr.:udy o ,rzekome! 111F"OP1Sfl~1PJ b1edz1e n Plemen1arnie.Jszych art~·kułów spożywczych 1
Sowietach. gloszoneJ przrz p;i~1stwa zachod- i odzieżowyćh. w Anglii n.cjnnujP ~ie dzi
nii; Trika propagand;i by!;:i konieczna z punk- wszy~tko: mię~o. tlui::zc;i:e, chleb, n;>.wet k-ilrtnfle - i zmniejsza się normy poniie.1 noziom1J

Q

'

nędza

ma wego sezo '-'u

Z;··

Trwający corocznie od listopada do marca
htid 0 "'ni' twa
l ·'Zw · "'Sezon martwy .. w za'·rps1'n
· '·
„ r
itp. prac hył kłopotliwą holączką.
Ohe::nie
t d
.
ł rl
k •
.
t
en t>nCJą w a 7. JP.S.1 przo ·res1eme „mar woqn
sewnu" i rlanie w nim pracy największej ilo
{:. ' l cl .
·ci u ziom.
.Tak nas inform11je Miejsc:ow, Ur1.ącl 7;itruclnienin, na rei powyi:szy MinlstPrst 0 w
odniesieniu rlo Łodzi i okręqu wynsv!Jnowało
'JO-:li'łcl 22 miliony złotych, z czPgo <lO pror:ent
prz~7nacmne będzie wył ::inie na rohori.znę.
Vl ramach tej a~c-jt prowadzonP hędą na
terPnio naszean miasta nastepujace rnhnty,
orzy których ·vtt·rudnionych :m~ti!n;„ okolr,i
son rohotników.
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IO dgru4! wani

Nk dziwnego wi c. żo w „prasie" Hearsta
mażna było w l'Woim C'Zasie czytać nazwiska
h>kich „i'lutorów", jak Gnerin~. Gocbecls, l\'lus
solini noscnberg et consorles. Przl'cic:i: cgólnie vi:'1domn, że kRpitalowi miQdz;vnarodowemu te nazwiska nigrly ,,niE' (.;mierdzi;ilv",
Wg, oi:tatnich doniPSie!'1 dziPnników amen·kańskich Henrst poz:v.skał i:obic jcszcz"' jcdn.ego Cenncg n \V<po'lpr·,~cown1'ka - m1".otn1· ... J\lf1"·rnła.iczyka. NiC' wiemy, co mislcr .i\Iikoin.icz k będzie p;Sćl dla m· ter Hcar t
wsh:pniaki? felietony? pa'Tli lniki?„. Ni bardzo
nas to zrent ·nh•resujP. Ważno je,\, zp ·
spro<; vtuowawszv
się w Polsce nadril się
~
prostytuuje za „twarde" i „miekk e".
E~. •ram.
1l•'1' • · 1 1 • • 111111l1t111. 111111111111 t 11 t 11 11

. gospo d ar kl

ij

koncern Hcarst<1 lub Hownrcln czy (co rza.
.
.
dziej ~ię ;:drirza) jrikif; prov:inc.ion;:ilny wy- , . ~1~:':\ ludow~ panstw zachod_111ch, bezn:idawca .. niPzalcżny" czy .inkicś i. "(nmn\.vani(' c1z;e.m1e. pogrą~one w rozgą.r<1nszu <>~o~opo!it~·czne _ jP~t wlai\nir knpitnl czyli rlolrir''. I rr:1c--mo-zywnosc~ow;vm'. . ~trnęły z: zd;i:1w1<'Dolar _ nie ma mornlnof.ci, a Hr.nr·t rr- n 1cn: wobe~ w1adomnsc1. o r1>forrn1~ w~h1f,o'rezentuje w stu procnnf ach „elykq dol aro- : wo-zywnol\c1ow11.l w Zw1ązk11 . Radzieckim.
~-a". Dlatee:o też wyznrije jej 1117.;vk:v;mie 1 Reforma ta. znoszflc kartk1 ż:vwności0we,
Nr I: „p„cuni;:i non olPt" („pieniądz nie llmier'
•

myśl

p I an o

•

obojętne, czy bqclzie to potP:i:ny .,

dzi"), w
klóre!:!O
nie\ 'nlniczo interesom międzynarodoweg'l ka- .
1
pitału

OC e

nforma wZSRR odnosi o50 proc o o' Iną
I ·

0
11 Ci

- cPnznra dolarri. Ka7.da gazeta pgzc !ylko
to. co odpowiada infcrcsom jej wydawcy. \Vy-
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ESOŁy

Stefan Ste.fafiski

Hiły gość
Akurat w~·bieraliśmy się z ~oną na przyjęcie świąt~czne do !bruków, gdy oto _zł.ośliwy
los zesłał nam nieoczekiwanego gosma: Ildelfonsa Patka, przygodnego znajomka z okre
•u okupacji.
- z trudem was odszukałem w Ło<lzi o~wiadczyl na przywitanie - ale j:i nie taki;
ieby się cofać przed przcszkod~mi„.
· - Bardzo nas t.o eieszy - rzekłem uprze,i111Je - Cóż pan powie wesołego, panie Ildefonsie?
- Wesołego? - zaśmiał sit: Pa.fok - A
owsz.em: „Wesołych świąt!" Bo ja własnie
przyjechałem do państwa spędzić dzie1i, w którym, j;ik to się mówi, narodził się i tak dalej.„
Spojrzałem na żonę. Zbladła. Nie to. że
by nie lubiła Patka, ale, prawda, to przyj1:cie
u Ibruków.„ Hm, co by tu zrobić?
- Panie Patek - zaii:atlałcm dyplomatycznie - muszę stwierdzić, że, tego, trafił pan
poniekąd nie w porę„.
Powiem !i\Zcze1·ze:
wstaliśmy zaproszeni w · jeclno miejsce, więc
niech się pan nie obrazi.„
- Wcale się nie obrażam - odparł energicznie Patek - Idę z wami!
- Jaldo - z nami? - zdziwiła się fona Przecież pan nic zna !bruków?
- Nie szkodzi. M~ja zasada: znajomi nasz~·eh znajomych są naszymi znajomymi.
Nie chcąc się spóźnić ni\ przyjęcit>. postanowiliśmy nie walczy-'
.,, zua.dami Patka.
Trudno, staropolska gościnność, niech, psiakrew. hydlak Idzie.
Największe obawy mieliśmy co do tego,
ezy Pa.tek potrafi si() „znalt-żć" w „dohrnn",
snobistycznym towarzystwie. Uspokoił nas po
drodze dowieszczym stwierdzeniem:
- Nie bójcie się! Nie w takich mellna1•h
•lę bywa.Io!
Jakoż znaleźliśmy się w eleganckim salon.ie
lbruków. Patek roz 0 .i:·z:\ł sie dokoła i gwizdnąwsz:v przez zęby, wyraził basem swój
podziw:
- Buda - pirwsza klasa Gratv, kr~·sz
tały.land!>zafia - wypisz wymaluj! Nfo każdy,
psiakrew. umie sobie tak wyszabrow~r!
"" salonie z~padła cisz:t, poczem rn:r.Jq;ły
si<; ch~ząknięcif, chichoty i prz~ciszonc p~· tani.a~ klo .to taki? Odsun~łśmy się zrę~·m1e od
Patka. który t:vmrzasem zlustrowaws:r:v tu't}',ą,rz ·<;:iw.o . .-.hliżył liię do jakit>jś f!leg~nddej
blondyny.
- Chodź pani - oświadczył - ('h'l-vytając
damę za rękę - Zatańczym ogniste tango!
Blondyna wyrwała z oburzeniem rękę.
wyda.fa~ łlfZytem sp 2 zmatyczny pii:lt.
- Czego się pani flrzcsz? Zllziwil się
Patek - Ja dla pani dobra, ale jak nie to nie.
Marznij pani w swej sukni z gołymi łokciami!
Przerażeni, spróbowaliśmy si~ ukryć z żoną wśród Zt>branych gości, lecz nie !•ar1lzo to
sie uclało, Ildefons bowiem ziewnął i wywolał mnie głośno po nazwisku:
- Co to jest, panie Stefański? Wyd:ign-lł
mnie pa.n od siebie z clomu na prz.<nęde, a
przyj~cia nie widać. Towar:iystwo gadu-gadu
i pa.rlefra.nse„.
- Ciszej - przerwa.Jem błagalnie - Zaraz się pan zatka Tylko proszę nas nie kompromitować.

Str. )
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OLSCY DOBYLI ..NA GWIAZDK"" 57,S MIL.
I-i!

„Głosu" ~robił się „Chór", lecz, przeprasza1!1-,_ ja w sprawie forrnalnej: )est w Ojczyznie postęp czy go niema? No, to ja
Wam ntowię: niema. Na święta niema proszę Was, żadnego postępu, tylko tradycja
TON \V 11 GLA d·usi i nawet poniekąd, powied.~ialbym
a..:.
rząd nasz podkopuje. Bo, obywatelit, weźcie naprzyklad taką gwiazdkę. Musi, uważacie, być i _już, a .ia Was zapytam: wiacie
jak u mnie bylo z gwiazdką?
- Domyślam się - powirrda do mi,ie
teściowa - drogi Michasin, że chcesz mi
położyć coś pod choinkę. Bardzo -- rzec;,e
- cię proszę, apy.§ się nie wykosztowywał,
ot. kup ~yle co ku pamięci, bo pieniędzy
szkoda .. „
. To mó1ciąc iipnsz9za niec'1.c_ący nauinyśl
nie malą lca1·teczkę 1' wychodzi. Podnoszę .ia
karteczkę, a tam wypisane tak.ie skromne
życzenia: 1) futro z krymsl~ich lJaranl;ów,
~) 3 biusthaltery cieliste, (ewentualnie Jedwabny hamak), 3) tuzin kombinacji (z
zastrzeżeniem, aby byly twarzowe), J,) JO
kg . czekolady z rumem, 5) lcom.plet Pitigrillego w opraw·ie, 6) kapce z „Serenady
w dolinie Sloi'ica", 7) ranne pantofle na
i.'ról·ik.ac~. i ?J r_adio z piątą prostownicz<t,.„
Doinyslacw się, obywatelu, że z tych
wszystkich życzrń „spelnilem" na razie

·tylko

I

I

Nle5tety, zastawa stołu świ~cczn'.!go u Inbru!u'iw była zbyt wspaniała, aby Ildefons
mógł ~ię wstrzymać od pochwal.
Bycze żarcie - mruczał, łrąc.ljąc m11ie
kukcicm - Dobrze się tym pańskim lb1·ukum
powodzi.
Kopnąłem go pod stołem w kostkę.
- Czego się pan kopiesz? - krzykn:i,ł z
oburzeniem - Nie mam racji czy co? Czy tu
człowieka uczciwego stać na taką zag1·vchę?
Przy stole zrobiło się cicho jak m:ikleµi zasiał. Taktowny gospodarz domu Ibryk rzucil w stron<: Patka i moją spojrzenie bazyliszka i b:v odwrócić uwagę gości - wstał wznosząc kieliszek do góry,
Panie i panowie! zaczął uroczyśr.ie święcimy dziś wielki dzień„. przerwał, 110·
niewai Patek syknął nagle jak oparzony:
- Prze11raszam - spytał ironicznie łbruk
-może panu przeszkadzam?
- Pan nie - burknnął Ildefons - odcisk
mi pl'zeszkadza - ale ja zaraz dam sobie z
nim radę: zdejmę ten cholerny kam:rnz„.
• Schylił się I zaczął pod stołem ściągać obuwie. Wśród gości zapanowała wrzawa:

pantofle

na

królikach

i

hamak

ale

1!._ie jedwabny, tylko ze zwykłych konopi. - Na resztę - powiadam slodko - ma·
n~usia poczeka do wykonania planu trzyletniego!
- To tak? - na to teściowa.~ To nawet takich paru drobiazgów nie chciałeś
mi kupić? Do bani z twoimi prezentami!
Powieś sic na choince!
I dawa.i sobaczyć na ,,ciężkie czasy",
rząd, plan i dcm.olcrację.„ A wszystko przez
co ? Przez gwiazdkę!
A dru_ga sprawa to, tradycyjne ról.'·nież,
chorZ.:enie, obywatelu, po kolędzie. T11. uiraż.acie, postęp, polegałby na tym, ahv zabronić krewnym i zna.iomym wlóczyć się
w czasie świąt po mieście i wypatrywać~
gdzie się z komina kurzy.
·
- Ah~, - po1J-!i,adają - dyl'Y} 1f'Oli {1P8f?J,
znaczy się, Michas przy stole su:1ąfecznym.
No. to trzeba mu zlożyć życzenia.„
Przychodzą, winszn.fą „ Wszystkie.oo
Na.flepsr~ego" i zaraz zżerają to, co 10 dosię...
mu najlepszego, wypija.fąc calą wódkę. A
potem nie można powiedzieć, owszem, zapraszają:
·
- Co to wszystko ma znaczyc? Kto Jest
- Przyjdź w trzecie święto. kochm1y, li
_,_,
my cię, panie tego, ugo.ścim?J jak hólrr,.„
ten typek'? Kto go tu sprowa....1?
A w trzecie święto to ich 1•igdy nimnn.,
- .Ja•~ą kt9?. -:- odparł P.atek. podnr.sząc a .ieśli nainef i są, to co OlJ'!,'U:atel mv.~li,
si>ocon:i\ twarz - \Viadomo - pańs!wo Stl'- dodzą mi tozamian za zżartą ii mnie szufańsc:y.„ Inaczej bym nie prz..vszedl.
neczkę peklowano. i schabik z bigosein, tu- N'o, to może państwo śtefańscy _ za- dzież mcdcowiec? Wst~td 71oiried::ir,;: si f'rą
pieczeń wołową na fo:ieie.i wazelfai?. srom
brzmiało kilka głosów - postarają się teraz, zajęczy na zimno z buraczkami lub tort
aby tego gościa stąd Jakoś zabrac„.
na psim szmalcu.
'
Zaczerwieniłem się jak burak ale ze wzglęNo, to jabym jeszcze prosil, ażeby obydu na zonę postanowiłem Jakoś ratować !!''- 1vatel Redaktor wplynąl na aptcld, !fosę
tuację.
. • · Cho~ych,. Pecelca. .i _PogotC?wie. Ratunlcowę,
Zabra~ pana Patka? - wycedziłem przez bo litiirgiqzne. 1nJa~st!so i obzrrr;~two da.1e
••
.
.
•
tradycyJnie wielkq, ilosc wypadlww z przezęby. - Ba oczywiście, mozoa, ale me wiem, p-icia i prze.iedzerzia, a p,omocy, można paczy warto„.
wiedzieć, bralc. Sam. proszę Was, slysza- Dlaczego - nie warto'
, lem. :falc _jeden gość cierpiący rw clolcqli- Hm, bądź co bądź - zniżyJp,m głos do waść świąteczna, winszował w 1vigilię naszeptu - człowiek pełen znaczenia ma duże szej. hochanei Ubezpieczalni Społeczne.i.
wpływy, moie to I owo„.
'
- W ę.zień Bożego N1p:odze'!'-iq, - krz'JI,•
_
•
czo.l - zyczę wam_. abyscie mieb .'1fo szpiNim skonczyłem juz kilka osi;ib ~chyhło się tali, a w lrażd11m szpitn.lu 1000 sct.1. ,,, to
pod stół, aby pomóc Patkowl w ściąganiu o- każde.i so.li 200 łóżek i żeby w·as c.holera
buwia, a Inbrukowie zwrócili się do mnie z ciskała od łóżfw do łóżka, amen.„
wyrzutem:
Kończę, Ob11watelu. przypominaiq.c. że
.
po sk01iczone.i audycji należy radio w~ie- . Ach, czemuż pan nam odrazu ~ie _P 0 - mić zgasić światło i zakręcić kurlci od gawiedz1ał? Nie wiele brakowało a byhbysmy zu. '
obrazili tak miłego gc;>ści~„.
Mic1ial Gnatt.
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Stefan Stefański

Miły {/ość

WESOŁY GŁOS

Obywatelu Rerlaktorze„.

Ja, obywatelu, wiem, że gdyby każdy
9los w · „Glosie", toby z
„Głosu" zrobił się „Chór", lecz, przepraszam, ja w sprawie formalnej: jest w OjAkurat wybieraliśmy się .z żoną na przyczyźnie postęp czy go niema?
No, to ja
jęcie świąteczne do lbruków, gdy oio złośliwy
W am mówię:· niema. N a święta niema prolos zesłał nam nieoczekiwanego gościa: Ilszę Was, żadnego postępu, tylko tradycja
delfonsa Patka, przygodnego żnajomka z okre
dusi i nawet poniekąd, powiedziałbym
GÓRNICY POLSCY DOBYLI „NA GWIAZDKĘ" 57,5 MIL. TON WĘGLA rząd nasz podkopuje. Bo, obywateiu, weźsu okupacji.
cie naprzykład taką gwiazdkę. Musi, uwa- z trudem was odszukałem w Lodzi żacie, być i już, a ja Was zapytam: wiecie
eświadczył na przywitanie - ale ja nie taki,
jak u mnie było z gwiazdką 'I
te!Jy się cofać przed przeszkodami..•
- Domyślam się - powiada do mnie
teściowa· drogi Michasiu, · że chcesz mi
- Bardzo nas to cieszy - rzekłem uprzejpołożyć coś pod choinkę. Bardzo rzecze
11lie - Cóż pan powie wesołego, panie .Ildc.• - cię proszę, abyś się nie wykosztowywał,
lonsie?
ot, ku/> byle co ku pamięci, bo pieniędzy
- Wesołego? - zaś~iał się Patek - A
szkoda ....
owszem: „Wesołych świąt!" Bo ja właśnie
To mówiąc upuszcza niechcący naumyśl
nie małą karteczkę i wychodzi. Podnoszę ja
przyjechałem do państwa spędzić dzień, w któkarteczk.JJ, a tam wypisane takie skromne
rym, jak to się mówi, narodził się i tak dalej ...
życzenia: 1) futro z krymskich baranków,
Spojrzałem na żonę. Zbladła. Nie to, że·
2) 3 biusthaltery cieliste, (ewentualnie by nie lubiła Patka, ale, prawda, to przyjęcie
jedwabny hamak), 3) tuzin 'kombinac.ii (z
u lbruków .•• Hm, co by tu zrobić?
zastrzeżeniem, aby były twarzowe), 4) 10
kg. czekolady z rumem, 5) komplet Piti- Panie Patek - zagadałem dyplomatyczgrillego w oprawie, 6) lropce z „Serenady
nie - muszę stwierdzić, że, tego, trafił pan
w dolinie Słońca", "/) ranne pantofle na
poniekąd nie w porę... - Powiem
~·.1czerze:
królikach i 8) radio z piątą prostowniczą ...
zostaliśmy zaproszeni w jedno miejsce, więc
Domyślacie się, obywatelu, że z tych
niech się pan nie obrazi„.
wszystkich życzeń ,,spełniłem" na raz-ie
tylko

- Wcale się nie obrażam - odpl\d c~1er
gicznie Patek ~Idę z wami!
- Jakto ._z nami? - zdziwiła się :iona l'rzecież pan nie zna !bruków?
- Nie szkodzi. Moja zasada: znajomi n~
szych znajomych są naszymi znajomymi.
Nie chcąc się spóźniti na przyj.ęcie, po:-;taftowiliśmy nie walczyć
z zasadami Patka.
rrudno, staropolska gościnność, niech, psiakrew, bydlak idzie.
Największe obawy mieliśmy co do tego,
~zy Patek potrafi się ,,2;11aleźć" w .,dohn·m",
snobistycznym towarzystwie. Uspokoił nas po
drodze złowieszczym stvl'ierdzeniem:
·
- Nie bójcie się! Nie w takich melina<'ll
tlę bywało!

Jakoż znaleźUśmy się w eleganckim salonie
!bruków. Patek rozejrzał się dokoła i gwizdnąwsey przez zęby, wyraził basem swój
podziw:
- Buda - pirwsza klasa Graty, kryształy,landsz!Lfta - wypisz wYmaluj! Nie ~ażdy,
psiakrew, umie sobie tak wyszabl"ować!
W salonie zapadła cisza, poczem rozległy
·się chrząknięcia, chichoty i przyciszone P.<fania: kto to taki? Odsunęliśmy się zręe~nie od
Patka, który tymczasem zlustrowaw!ITY h1warzystwo, zbliżył się do jakiejś eleg:rn~kiej
blondyny.
- Chodź pani - oświadczył - chwytając
damę za rękę - Żatańczym ogniste tango!
Blondyna wyrwała z oburzeniem rękę,
wydając przytem spazmatyczny pisk.
- Czego się pani drzesz? zdziwił się
Patek - Ja dla pani dobra, ale jak nic to nie.
Marznij pani w swej sukni z gołymi l.okciami!
Przerażeni, spróbowaliśmy się ukryć ż żo

ną wśród zebranych gości, lecz nie ·harilzo to
się udało, Ildefons bowiem ziewnął i wywołał mnie głośno po nazwisku:
- Co to jest, panie Stefański? Wyciągnął
mnie pan od siebie z domu na przyjęcie, a
przyjęcia nie widać. Towarzystwo gadu-gadu
I parlefranse...
- Ciszej - przerwałem błagalnie - Zaraz się pan zatka Tylko proszę nas nie kompromitowąć.

chciał zabierać

•
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Niestety, zastawa stołu świątecznego u In- Co to wszystko ma znaczyć? Kto jest
bruków była zbyt wspaniała, aby Ilddons ten typek? Kto go tu sprowadził?
mógł się wstrzymać od pochwał.
- Jakto kto? - odparł Patek, podnc.sząc
- Bycze żarcie - mruczał, trącając nmie spoconą twarz - Wiadomo - państ·wo Stełokciem Dobrze się tym pańskim tb1·ukom fańscy ... Inaczej bym nie przyszedł.
powodzi.
- No, to może e>aństwo Słefańsćy - zaKopnąłem go pod stołem w kostkę.
brzmiało kilka głGsów postarają się teraz,
- Czego się pan kopiesz? - krzyknął z aby tego gościa stąd jakoś zabrać.„
oburzeniem - Nie mam racji czy co'?' ('zy I.o
Zaczerwieniłem się jak burak ale ze wzglę
człowieka uczciwego stać na taką zagr:vchę?
du na. żonę postanowiłem jakoś ratow4ić S;'!'Przy stole zrobiło sj.ę cicho jak makfom za- tuację.
Zabnc') pana Patka? - wycedziłem przez
siał. Taktowny gospodarz domu Ibryk rzuBa oczywiście, można,, ale nie wiem,
cił w stronę Patka i moją spojrzenie ba7.ylisz- zęby. ka i by odwrócić uwagę gotci - wsta.ł wzno- czy warto.„
sząc kieliszek do góry.
- Dlaczego - nie warto?
· - Hm, bądź co bądź Panie i panowie! zniżyłem &łO!'l do
zaczął uroczyście człowiek pełen znaczenia, ma duże
Swięcimy dziś wielki dzień ... przerwał, po- szeptu wpływy może to 1 owo...
·niewa7. Patek syknął nagle ja"k oparzony:
. ' ·•
. . .
,
.
.
- Przepraszam - spytał ironicznie Jbruk
Nim skonczyłem JUZ kilka osob schyliło się
-może panu przeszkadzam?
pod stół, aby pomóc Patkowi w ściąganiu o- Pan nie - burknnął Ildefons - odcisk buwia, a Inbrukowie zwrócili się do mnie z
mi przeszkadza - ale ja zaraz dam sobie z wyrzutem:
.
.
.
nim radę: zdejmę ten cholerny kamasz..•
- A
. eh, czemuz pan nam o(Jrazu me poSchyHł się i zaczął pod stołem ściągać obu- wiedział'! Nie wiele brakowało a bylibyśmy
wie. \''\'śród gości zapanowała wrz~w":
obrazili tak miłego gościa„.
'

- Przyjdź w trzecie święto, kochany, a
my cię, panie tego, ugościmy jak króla„.
A w trzecie święto to ich nigdy niema,
a jeśli nawet i są, to co Obywatel myśl-i,
dadzą mi wzamian za zżartą u mnie szyneczkę pfłlclowaną i schabik z bigosem tudzież makowiec'! Wstyd powiedzieć: starą
pieczml, wołową na świeże.i wazelinie, srom
zajęczy
na zimno z buraczkami liib tort
na 1Jsim szmalmi.
No, to jabym jeszcze prosił, ażeby obywatel Redaktor wplynąl na apteki, Kasf
Chorych, Peceka. i Pogotowie Ratunkowe,
bo Ziturqiczne pi_jaństwo i obżarstwo daje
tradycyjnie wielką ilość wypadków z przepicia i vrze}edzenia, a pomocy, można po·
wiedzieć, brak. Sam,, proszę Was, slysza·
lem, .iak jeden gość cierpiący na dole{fti·
wość świąteczną, winszował w wigilię na,
szej kocha'Yfej Ub~zpieczalni Spo_łeczne.1.
- W ~zien Bozego N<;r_odze'!tiq, - krzY_czal - zyczę wam, abyscie mieli sto szpitali, a w każdym szpitalu 1000 sal, a w
każdej sali 200 łóżek i żeby was cholera
ciskaJa od lóżka do łóżka, amen.„
Kończę, Obywatelu, przypominaJąo, ~f
po skończonej audycji należy 1'adio uzi1;:,
mić ~gasić swiatlo i zakręcić kurki od ga
.z u.' "
'
Michal ·anatt.
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nie jedw-abny, tylko ze zwykłych konopi. - - N a resztę - powiadam słodko - ma·
musia poczeka do wykonania planu trzyletniego!
- To ' tak'! - na to teściowa. - To nawet takich paru drobiazgów nie chciałeś
mi kupić? Do bani z twoimi prer:entami!
Powieś się na choince! ·
I dawa.i sobaczyć na "ciężkie czasy",
rząd, p'lan i demokrację ... A wszystko przez
co 'I Przez gwiazdkę! ·
A druga sprawa to, tradycyjne również,
chodzenie, obywatelu, po kolędzie. Tu, uważacie, postęp, poleg<ił;by na tym, aby zabronić krewnym i znajomym włóczyć się
w czasie świąt po mieście i wypatrywać,
gdzie się z komina kurzy.
-Aha, - powiadają - dym wali gęsty,
znaczy się, Michaś przy stole świątecznym.
No, to trzeba mu złożyć życzenia ...
Przychodzą,
winszują „Wszystkiego
Najlepszego" i zaraz zżerają to, co w domu najlepszego, wypijając calą wódkę. A
potem nie można powiedzieć, owszem, za·
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Na scenach

Nr.

ROBOTNICZY

•

z

~M

Nowa taryfa na PKP

dniem 1 stycznia 1948 r. na PKP na li·
•
niach normalnotorowych i wąskoto.rowycb
wchodzi w życie nowa taryfa na przewói
osób bagażu i przesyłek ekspresowy<:)\.
P~zy odległo.śdach do 150 km bilety n ...
przejazd jednorazowy drożeją puedętnie 50
Tak się złożyło na łód1J•;m odcinku tea· 1rze warszawskiej z niezrównanym A. Zelwe· jakim operuje Priestley jest dialog. Cała dy· proc„ przy dalszych odległościach podwyżk<
namika sxtuki oraz jej nerw sceniczny je.st stopniowo słabnie i wyn<Jsi: 33 proc. PTZY 3oc,
łralnym, ż& pre.w.ie wszyis·tkie czoło.we tea•try ! rnw;czem w roli inspelkwra.
Krytyka wars2awska przyjęła tę ~ztukę zawarty właśnie w tym, pełnym :;iap:ecia dia- km, 26 pmc. przy 400 km, 22 proc. przy 5oo
l:.o.dzi. na 1nadcltodzące święta przygotowały i
wystąpiły n ie- ! d0ś·~ i<>dn:i\ici~, po<.llaeślają-c zg·o'dnie mocny logu. Bo pozornie wła·ś<:iwa akcja fizyczna km, 19 proc. przy 600 km, a przy 3oo. k..'ll
pl!'blicznofo1 „g'\\'iaxd.kę", mal ~€dnoaeśnie z proemierani:i nowych 6zh;t. l „;Jr::e~t spc'.ioc:.m'(, ?.?_wa~ty w :a~nic~ej tre: jest prawie s~atyczną. Prawdziwym „deus ex już tylko 12 proc. Ceny biletów roiesięcz·
A 'Yllę<: Teatr W. P. wystaw11ł s·z tulkę ·ws,poł- , ~·::1 "r]eo„ ag·ci!leJ tei :niewątpliwie ciekawej machina" tej akcji j~t ów tajemniczy inspek- ny-::h ogólnie dostępnych, jak również mie
sięcznych sz:Colnych podwyższ-one zostają przt
,_
·
proc. ceny ulgowych biletów mle
ciętnie
czHnego frl!ll<:uskiego pisarza Salacr<Ju pt 1sztn ,..'. Przi'!dwstav:ienie obhl'dy i ego•isty<:z- kitsor.
0 50
~·-'k'
I to właśnie stwa•r:ia aktorskie trudności sięczny<:h dla robotników i pracow,..
·ra.syrri- ., n.:'lao far · ~euszosb.'•1 rn)en·r.?.i! ń\\'ko • lburiu,a„No()& gu.iewu", TUR zan.rezentov.>at
ow lli!
'"
ne star<:1pol.6'kim humorem jowialn<:•]O F~"'<lry ! zj;nego :rng'.„ls1':er:;o śr1J11;;'s:Fka, mocnej, e- należytego zagrania szt11ki Priestleya. Prowa· razi<e ni·e ulegają zwyżce.
Do wy::zerpania znajduj-ącego się w kasacł
„Damy i Huzary", a Teatr K amereln~· ~ · 0('!•nąl~ .lyr:z.ni!" C'7\">l~j. W'<"]{:0; 'Pf<'W,:1z:e społecznej, dzenfo potlobnego dialogu na soeni·e - io
po głolinlł sztukę angielskiego łiter<'. la : dra- '. '.<ć·ra nywa fa1.>7.YW"" Pil"l..1';; z dba}~cych je- najtrudnie};ze bodaj zadanie dla ak·tora, gdyż zapasu, bilety z dawnymi cenami będą nadal
opracowania ,sprzedawane; kasjer jednak obowiązany jes
; r;yn'e C' p0zory <.gn is~·,· :-rnrC'h. a-społecznych wymC1Jga. naj&krupu!ca'.n~ejszego
maturga P.rie6Heya „I•nsipekto.r p rzipsz'Nll".
za.cznFmy naszą swiąteczną wP.c'.row'~ę oc:l ' ":i:-s'?~an --- ::„k' 'l j.ost o:<?.:;•;(:'." i cz~ tło sztuki nie tylko samej odtwarzanej postaci, ale calej przed wydaniem takiego biletu odręcznie wp1
placówki Jnajpoważni€jszej z ra.c;~ „ ~c:i.~~" i: h.ec~•!:!-:'2: ;er• .;!r\y ?"lP'·'°"·~ ;1'.'-~nr;· -- ins~ek- ~ej _ora"Z d8.llleg.o środowJ~:rn .atmosfery„ ducho~ sać na nim nową cenę.
Nowe stawki na przewóz bagażu ustalone
g,osu, weJ. .Stworze!r:e harmominej symfonu z tej
;"'-F-t ~:.c.<-~:'"·:".'F„e,m
slanowl6ka - od Teatru V\'oj~1':a . 0 J~k:!' r;n.
1 lor .krym n„.mv
'i s ::;m:en I! spo[Fcrnnqo, ·b;;t 7;::1-c~m tym su·; jttbi!erBk1ej irohoty każdego poszzce.gólnego zostają w wysokości wyższej .niż dotychcza•
I ;,);:lora, umiejętne tonowanie i wydagame w orzeciętnie o 40 proc.; a stawki na przewó'I
m;p-·rn"J ; ns 1 :~~7, r:plem j,,;.f.noc:-c-bnie.
na łym wła.ś- ilfze·sylek e'.{spresowych, które były jednako
Sz,'u'·: uo~:ada <'iZNer,t c :c';aw:•d1 i ~ytna- i por<: na!€żylych alkcer.tów, „Noc~ gn~ewu" S a'~·- "''• :~. ni1t>•> VJ'f:r:- 1
«t.~ w.i<lo'."i~o scen ·c· 1:,"· ~ •c;re "" ~-::"1:flU <;yj;;ie ; F~n:.czniip mome·r.tów r-s:'":~-~1.091cr- J .,-,:e ondlega :p:r?.ca rerżyse.ra. Inaczej sztuka we ze staw~mi bagażowymi, droższe będą o
10 proc. od nowych opłat za bagaż.
wr;-<1dnie nud:;o i nieci€kawie.
swoim 7Jałozi!nm IJJI~e.~r·~·">i-~ '~"n.'.! z ;po<lsta: r nyc11. Pla~tycznie i ban•mie od.."ll:::.lownji:Ulegają równiPż podwyż-:e przeciętni~ o
'.i"eatr Kc.ru~:·1.;i '1y prz·eZWY'Oi~ża trutj.no'Ści
wo•wyclt zasad ~;-J.k:.? l l'lk ·-. 1;-.r?:-rntycz~~; ! rlowi~lw. w ramach 'któr~o toczy się <.i>c.je,
-: -c::as. Rzecz su~ 07,ie~e v: ?.l'?1o"fo 17 e n~P 1 P.: ! a jedn-0c~eś11:r-> rr.ocno akcernluje wyS'l~'lilne, ri."lff!":n.i~acyj!l!'l ufcwon1 PI'ie1;tley'a dość rz,rę-~ 40 proc. opłaty za przewóz czasopism oraz
Pow. J ksiqżek i b'l'Oszur.
środ'ki.ei.rn, I czni~.
c1a. i. zgrozy, a:?o;oh1t<D·e nxaw:~. ·p .:iz.!Ja"'. 1'°ll~J 11;0T\lrafrh·. Jerl.nak, za~adniczym
w . _ r r.,~~ ~·----------,-------------------·----------' ~4~-· ·~-- -~.
poję.cl·& czasu, jako w;;no lc:;.ynni ka logtczme 1
•
1 1
;r.ozwdja.jąoej się .a.:~cji ·5-c ~nir~n<=j. I kl nieco
1
•
'ł
;;
wi
nych dni okupacji oraz tr.;;giczny W•>1te_p do
ł
~
~ł
~·
tyci!. dni, rlCl!tujący się <Jkr.eseo:n bezipośirednio
pr""ft"~·><
"'f'~;;,,~>:''lf·<>:·i"'V
ft
rid'UHY
·
:,,
~
·
ir«IF.hł'j'
~\
\;.,,;. """...:~.„~,,,.:.;;?f .:;,
u 'U
v•.,, .
i;'
imt. pi-sana dooc nieprzedwojennym. S::lu),:"'
Nowy pn;S::;:;•.'.; r;\~~imuje w p:·zemyf:le ba- I wprowadza się procentowy ·dodatek do płacy
W ostatnich dniach nasta.piło podpisanie
równo, ;rac~e_i ba.r.dr.~e.i . 1 ii-1'mrlć~. n i·.~ ~<'e.i:icz-,
1. zasadniczeJ· tkacza za zwiększoną norm<> ob"•ecli:i.m·,rm :;:i·;.r.:;;:: -0 "1.:.~~.~ \ f:.r.z:,;or.ai.n:„,
d Uk~ d
t k'ł - d d tl- ·
nie. Brak Je] zw 1 i:ri.łos-~-. pewn{'j, 6 cemczme „
-··
-.- -~ 'Z.(_~:7eb.lar.a u „
~ a .ow_e~o ~
logJcznej dyn:;m:iki. fat'Oi·e.i:! dvr,111mika pomy- no:vego pro .o o u
1sługi krosien (3 i 4 krosna)
grube,
v„·n.'!.c'~nai-:e
;,;,
:(.~
dć:
czesalnie,
nie,
z
wło~1enmczym,
?rzemysle
w
op;-1'.r('wanif' 'P"' Y~holo- Zb1orov;ego.
o.re:z
literaoki.t{fO
6111
w przemyśle włókien łykowych wprowaśrednie i c Lenrl::r\ ~2mr.~J):zą:1n;ce wfalrnwe
•
giczno • sy'.uacyjne. kc-z od.w ?c 7,aiie teatral- mocą ooo;"nązuJącą od 1 grudma_ rb. .
Protokoł ten ma na celu premiowanie zwu~ itp. Smarownicy za zw.':;':zzr,ną obsł:.i~ę ma- t dza się dodatek procentowy oraz ryczałtową
ne prawo 3 ccr..kzne ma .swoj.a n ;eodpartoe wy I
kszone.j wydajności ~racy i rozszerzenie ru- szyn otrzym:rwać b~dą dcdatirnwe wynagro~ l premię za zwiększoną obsługę wrzecion oraz
maogarua.„
dodatki procentowe za zwiększoną obsługę
iP.rzeładowanie nc.s·lr 0 5c wo~dą, hit.owanie I <'hu .w:i·e!o•wa'!1s7.ta~ow~ow n.a. eiz.ere.g n.owych ~a dzenie.
W przemyśle wdnianym przewiduje no- krosien. starsze obcinaczki otrzymywać bęw:odo~ i n~ wszystkie branze przemysłu włosię 'W' odcieniach lei nP..e•trojowośd, i:.amo
wy protokół dodatkowe wynagrodzenia za dą dodatkowe wynagrodzenie.
. ·.•
. .
wnętrzne ": nilW!'~ :z<:l'i'i>".;~~;n e t!o urworu ~a- kienmczeg.~.
w przemyśle włókien sztucznych wprowala<:róU pociąg<! u sd·ą JrJ.').O wńru"l!>k konie- . Protoko~ przew1dt1Je znaczne podmes1enie zwiększ~n-ie norm obs~~gi n~ szarpa~z~c?,
od\:.-owi.?dl!l.'i·!"j zarobków sięgające w zależności od stopnia przy wilkach, zgrz~blan::ach i,_ samopr ... ąsn~- dzone zostały dodatki w przędzalniach szpulom:ny, !pO'tr?x=:Cę "'>-·,\l'.:-.:-t.,,.,~:\'l.
eh za obsługę drugie· strony.
at:mosfery na &<'.€:~!;;, ·w~;;;z1.1brnia wlakiwl?gf' zwięk<;z0 nia wydajności 15, 30, 45 a nawet nie- caich. vv. przędzalmacil1 az~s?.n"1o·~yich win'():!
.
J •
.
•
wadza się dodatek za zw1ękneme obsłuii wy
I kiedy ':'O proc. zasadniczego wYnagro!lzenia.
scenicznego nerwu p:rz.,?dsi;;wienia.
Na podkresleme zas~:iguJe fakt, Z"! "~ wleZarobki będą wzrastać w miarę zmniej- wrzecion. Również w przemyśle kapeluszni- _
Niewątp1iVvie, ten nie 1.liędnv, FCN1ir!l'lie ożywiający c<tłość „n.arw" hv;e 1<ię pr::-fn? ! szenia ilości pomocników czy obsługi przy c~ym wprowadl.a sie dodatki dla robotników, lu wypadkach "'.y~okosc. wynagrodze_ma dodatk~~vego uzalezmona Jest od Jakosci prowszystk.i-m w p!ryd::.ologccz.r.vm 'P·nr1fo?u €7f!t!· różnvch 7.<"Spolach oraz przy przejściu na ob- obsługujących dwustanowiskowe filcerki.
W przemyśle jedwabniczo-galanteryjnym dukcJI.
ki, w jej frropresjo:1~\stycznej prawie J1~i;tr<Jj~1- ' ~!ugę większej ilości maszyn.
Nowy protokół dodatkowy obejmujący
·
·
wości.
wszystkie branże przemysłu włókienniczego
·surowa pro~tot-a inscen. i~acyjna, un i.kan: e
I szereg nowych zawodów przyczyni SiE: nie·
zbędny~ r;kwirzyitów i. a;k.r:e:':r'ów na ;'<"":'TliP: .
wątpliwie do zwiększenia wydajności <pracy i
pNeru.esieme punktu <:!ęzlr">:-., na ndC' en'.e 1
podniesienia zarobków dużej części włók.niamomwty raczej aikton;k'1 - P~rchol<Jgkzne:
rzy. Zwolnienie pewnej ilości pomocników 1
załoszen'
Wt"ęcei•
ni± irekwh:ytorsko - dekora'."'„-:r.e,• umiejętne•
pomocnic pozwoli na uruchomienie wielu maa
wylć?rzy6tywa.ni~ efekt~w. ;w;.~Jr'.."c'.t oraz cal
· Według danych UrzęJu Zatrudnienia w Ło bolączki w tej dziedzinie, jakie odczuwamy, szyn, które narazie z powodu braku siły robokowd.te 1Sha:rmonrzowame it·h :z a.;.c;a psy<"hoto brak fachowców we wszystkich niemal ga- czej nie pracuj~.
d · • •
h
k ·
·
d
:
:sze
_-<::o
najdr,c,wi(?
by1o.by
ta.kie
kigiczną.
p : . z1 stan .poszu UJacyc pracy na z1en J. gru„
G .
N
dl
·
·
· ·
Z tych względów opinia publiczna powita
łęziach przemysłu. Brak ten wyrównuje po.
.
.·
.
.
a " ocy _,mewu · o- I
t!o 1115Cen.1zacy1ne
dobno jeden z teatrów franc«skich, <:ałkiem I dma wynosił ogołem z miasta i okręgu 10.223
woli, ale systematycznie rozwijające się szkol podpisanie nowego protokółu dodatkowego z
słusznie 12:resztą, wy'6tawił tę tiz.tukę w kota- ; osoby.
_
uznaniem.
nictwo zawodowe w całym kraju.
Natomiast zakłady pracy zgłosiły do Urzęrach, uwzgłędni~jąc jedy,nie .dyskr:-tne. frag.
,
_ .
melllty ialkceiso1ryJne. Łódzka mscen1zac :a po·
szła. IPO linH :pewnego upro,szczenia, podkre- du Zatrudmema 10.510 zapotrzebowan, a więc
te.go utwo- liczbę pokrywającą z nadwyższką ilość poszuślaaiia zewnętrznych momentów
ru. Pewne odcienie na1Strojowe, którymi ope· kujących pracy.
•.
ruje auto.r, rzostały zatarte w i•DJ6ce.:iiza:::ji przez
Sposrod zgłoszonych do Urzędu ~-atrud~
na•gromadze.nie .&zczegółów i szczególi,ków.
nienia wolnych miejsc znaczną częsc gdyz
Gri! rwykonawców dobra.
W PZPB w Rudzie Pabianickiej we Kazimiera Urbaniak (160,3 proc.) i An·
około 4 tysiące, stanowią zapotrzebowania na
„.„..,.
współzawodnictwie tkaczek pracujących
na Zielińska (146 proc.), a w tkalni Warobotników niewykwalifikowanych, a szcze. na ośmiu krosnach najlepsze rezultaty leria Nazarek (6 krosien - 151,8 proc.),
Od trupów, zgrnzy, łrnszmaru i upiomości gólnie na uczniów w tkalniach i przędzal
osiągnęły: Irena Ziółkowska (173,5 proc.)
143
Bronisława Wojtczak (6 krosien „Nocy' Gniewu" przerzućmy się do try.skają
niach.
i Marta Majer (171,2 proc.). Na „szóst- proc.) i Maria Robert (4 krosna 151,2
cego ihumorem oraz werwą, wiecznii! młode
Ponadto stosunkowo duże zapotrzebowanie
kach" wyróżniły się .Józefa Gawron proc.).
go .Freilry.
(153,5 proc.) i Janina Stramska (147,5
We współzawodnictwie zespołowym
·„Damy i huzCl!ry" w Teaitr~ TUR zostały wpłynęło na pracowników umysłowych i meproc.).
wystawione stararunie .. Akto.r&ko zagrano we- talowych. Jedno z większych zapotrzebowań
majster Bogdański (138,3 proc.) wyprze•
dług ws~elkkh itra!dycyjnych zasad, zachown- na 50 osób zgłosił Urząd Pocztowy.
W PZPB Nr 1 (,szóstki") pierwsze dził Grzelaka (137,2 proc.), a Mańkut
jąc należyty umiar oraiz 6tyl. Stworzono odmiejsce zajął Stefan Pałczyński (]'78,3 (135.6 proc.) Pacholaka (130,2 proc.).
Trybem wymiennym i po uzgodnieniu z
dekoraicyjno - zewnętrzną. miejscowym Urzędem Zatrudnienia, Dyrekcja
ipowiednią iramę
proc.), Halina Lipińska uzyskała 175,2
W PZPB Nr '7 w przędzalni pierwReżysersko omawiane przedstawienie opracoproc., Maria Pyziak 166 proc., Geno- sze miejsca zajęły: Kornelia Nowak
Lasów Państwowych w Łodzi skierowała 760
wano l!'ównież starannie a gładko. Publiczność
wefa Korzeniowska 161,3 proc., a Józe- (158,4 proc.) i Maria Woźniak (156,9
osób na teren Dyrekcji Lasów Państwowych
bije zru;łużone brawa.
fa Seweryniak 157,3 proc. normy. Na proc.). W tkalni uzyskał Franciszek
w L~gnicy i Wrocławiu.
„czwórkach" uzyskały: Genowefa Woź Kopacz na czterech krosnach 172.5 proc.
powyższych, pracy
danych
z
widzimy
Jak
Sztuka [>;ieatleya „Inspektor przyszedł"
niak 142,5 proc., a Stefania Kaźmier normy.
jest dość. .Jedyne
zaiwitała do Tęatru Kameralne.go po premie· w naszym m!eście i okręgu
czak 141,8 proc.
W PZPB Nr 9 w przędzalni wyróżni
W przędzalni cienkoprzędnej osiąg~ ły się: Maria Wasiak (156,4 proc.) i Manęła. Bronisława Switoniak 180,3 proc.
ria Bartosik (150,3 proc.), a w tkalni
normy.
(„szóstki"): Władysława Krzemień (165,2
W PZPB Nr 2 w:11różnily się w przę proc.), Feliksa Pakulska (161,3 proc.) i
dzalni na czterech strona.eh Ge.n owefa Regina Kurczewska (153,1' proc.), StaStrzała (145,4 proc.), Genowefa Pawlak
nisław Kubik uzyslfał 173,1 proc.
(143,8 proc.) i Stanisława Swiccińska
W PZPB Nr 14 wyróżniły się: Wikliceum.
typu
od
zależności
w
terminem
się
zbliżającym
ze
W. związku
(143,5 proc.), a na trzech· stronach: Ma- tiria Wojtkowska (146 proc.) i Czesła
Osoby, mające skończony)21 rok życia, mo!gzaminów maturalnych dla ek~ternów, pcdaria Dyksa (145,4 proc,) i Józefa Mar- wa Ciekarska (142,9 proc.), a. w PZPB
chewska (140,9 proc.). W tkalni („~zóst Nr 17: Maria Błaszczyk (173 proc.) i
jemy w tym m1e 3scu warunki, kóniecm1:1 dla gą wnieść. podanie z prośbą o rozłożenie egzaki") uzyskał Bronisław Ciuła 118,7 proc„ Anna S;r,ymańska (173 proc.).
minu na trzy raty, gdzie zdawać się będzie ozłoźenia matury małej, względnie dużej:
Irena Kucharska („czwórki") - 145,9
a
W PZPB w Pabianicach od·tnac:zyły
.W szyscy eksterni, pragnący składać egza- sobno z przedmiotów humanistycznych, osobno
proc.
się w przędzalni: Władysława Szmytke
miny, do dnia 10 lutego winni złożyć podanie . z matematycz.nych i osobno z p:r.zyrodniozyich.
W PZPB NP 3 wyróżniły się w przę· (170,1 proc.) i Stanisława Chrzanowska
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Państwowej Ko~isji 1· . Oso~y z uk~ńczoną szkołą r~syjską ~ziesi~

do
wraz z
Egzaminacy "ne przy Kuratorium.

c10letmą obowiązane są

zdawac egzamin (mi. IDO posiadanego Ś~viadectwa) Z języka polskiego, jednego obcego, historii i matematyki.
Wobec wielu pyta~. czy można składać
egzaminy maturalne w dowolnie wybranym
mieście. należy zwrócić uwagę, że zasadn.:czo
osoby zdające obowiązane są składać egzaminy maturalne we właściwym dla nich kl,lratorium (tzn. tam, gdzie są meldowane. W wyjąt
kowych wypadkach, ale tylko za zgodą Kuraszą bezwzględnie mieć zdaną małą maturę, torium, któremu podlegają mogą one składać
a więc obowiązani są złożyć świadectwo ukoń egzaminy w innym Kuratorium.
r:zenia !!imnazium. oo czym składają egzamin

Potrzeone
są następujące·. załąCZJ,liki: życi~rys, dwie fotografię, świadectwo urodzenia, świadect 'IO
szkolne.
Eksterni, chcący złożyc mał.ą maturę, skhidają świadectwa ukończenia szkoły powszechnej i zdawać będą ze wszystkich przedmiotów, obowiązujących w 4-ech klasach gimnazjalnych.
Eksterni, chcący uzyskać dużą matun:, mu-

dzalni · (3 strony) Janina· Lebelt (171
proc.) . i Helena Scigańska (160 proc.), a
w tkalni Maria Szumska 8 krosien 170 proc.). Genowefa Zwolińska (4 krosna ·- 173 proc.) i Kazimiera - Zimna
·
(6 krosien - 1'73 proc.)
We współzawodnictwie zespolo~-ym
(ll5,l
Człapiński
wyprzedził majster
proc.) Tomczaka (109,4 proc.). a Zalasa (110,8 proc.) Tosika (106,4 proc.),
Tkalnia. „A" 119,7 proc.) wyprzedziła
tkalnię „B" ql4,3 proc.).
W PZPB N.r 6 w przędzalni wyróż
niły się: Helena Jagielska. (162,1 proc.),

(144.,6 proc.), a w tkalni: Helena Swią,
tck, Eugenia Cieślak i Stanisława Woszczak. .
W PZPB w Zgierzu w przędzalni
pierwsze miejsca zajęły: na czterech
stronach Maria Podradzińska '154, 7
proc.) i Zofia Sliwińska (150,9 proc.), a
na trzech stronach Stanisław Mazurkiewicz d62,9 proc.) i Maria Kuzań
ska (161,4 proc.).
W PZPB w Andrychowie w prz~dzal
ni (928 wrzecion) wyróżniły się: l~oza
lia Karkoszka (136,3 proc.) i Janina Kudłacik (136 proc.).
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M1~~ ~i:c~~~:;~~i!. 6J~tunkową l straż
1

-

n
.awozów sztu.cznych

Wystarczai·ąca ilość

;

Te~efony

Pożarna

'

przygotowana

21-77

do

została

rozsprzedaży

Plan zbytu nawozów sztucznych w se kolo 434 tys. ton nawo-zów: azotowych
f11formacja P-orztowa - 12· 1t
zonie wiosennym I !)tl7.4g r. opracowa· : fosforow y-eh z produkcji krajowej ora z
Inform. kolej. 1 biuro podrózy „Orbis" ny przez komlsjf' koordynacyjną dla !?o~e po tasowe z irn porlu.
tel. 12-95
spuw niłwozoWych, obejmuje łącznie o·
Na pod~tawie naszjch możliwości' im·

~abiina

14.

tys.

Gwiazdka dla milicjantów

Dv:iu.-v aDtek
Dziś d y żuruje

___

apteka Ja ~n1iewk.za, ut

W cz~i·e _gdy caJ.e spoloecze1ist\.v()
zgrom~~z.i_ło się i:· · ~tołac.h z wie~!<e::
Teatr Mieislc'
rzą w1gtl1]ną - 1 kqonanu&z€ M1hc;1
Dnia 28 bm. 0 go<l1zini.e 15,30 bajka Obywatelskiej pei:nili slużbę na uli.cach
dla dr.i-eci pt. „J aś i j\:\a lgC<Sia ". O g()(lzi.· naszego miat;ta, bv zapl.'!Wn·ić SJXikój j od
ni<> 19,15 ;;La<lnt1 historia" Fleurs.a 1 poczynek obywatoe.Jom.
.
;_

1

----

I

O godzi1nie 12 \\ no~-y Powiatmv y Ko·
m>e<nida•nl J'.·iO kpt. I w~ń.ski i zast ęr1ca ko
mendainta por. Nlar..:1n1::ik wyruszy[] na
miaisto - by wszystkim patrokJm zkJ·
żyć życzenia ś.wi;1 t-e-c7.n.e i wręczyć pacz
1d z po<laninikami.

M~nif estacyjny

·

Kino „Stylowy" wyświ<?tla film am~
"'.- dniu 23 bm. odbył s1ę pogrzeb zaryka1iskl „Triumf doktora O'C()n,n{)ra". mor<lowa.nych w par~;u kaliskim dwóch
Kino ;;Bałtyk" wyśwj-etla film mek,sy- młodych, h() po . 21 lat · życia liczących
kański pt. „Zwycięzcy st•epów".
funkcjonariuszy PUB kiw. tow. Izdieb·
l(ino ;, Wolność" i i15tyl<>wy'' wyświet skiego 1 Wi,e.cz<>rka. P-0,tworn;'I ta z.qródla.Ją ~ilm amerykański pt ,,Mada Curie· nia glięboko wstrzą,snęla naszym spoJe·
c.z.eństwem.
Pogrzeb TJ'rZerodzit się w
najw1i:ększą, j.aką Kalisz ki~dykolwiek do

Skło<lows1ka".

Ei

KAżOY PEPEROWIEC ZDOBYWA
NOWEGO PRENUMERATORA
,.GŁOSU

pogrzeb

tow. tow. Izdebskiego i Wieczorka

Ki n a:

l(ALISK!EGO"

su sztandarów szkolnych, p·artyjnych,
organizacyj s.połecznych. związków za·
wo<liowych wyruszył kondukt ialohny z
uczniami· Gimnazjt1rn i Lice•um im .' T.
Kościuszki n.a cz.ek'. d-0 kióre,go nie<law·
no uczęszczali pomordov.'ani - towarzy·

I

sze.

Nad wspólną mogiłą zam(lrdf."lwanych
Mimo. złych p:z.emawiali przedstaw'i\: i-el·e: W~je-wódz _
Wi>m1nkow ai.mooterycznych wz1ęło w ktiego UB. ZWM, WOJ61rn Pols k t~go o·
ni_m .udział kilkanaśc.ie tys.ięc_.; osó_b._ Przyj raz p-0~! ~r.arpała imie.niem sp()l-ecz~ń ·
dzv.11 ękach mar.s.za 7-ało1bneg<J, wsro<l la- stwa kaltsk1ego.
tąd wiicl~iał maniil'·stację.

Społeczeństwo kaliskie-żołnierzom

.Dni·a 24„ 12. 1947 r. o~b:-:·la .~ię w g~- J kaliskie koszt~rn 200 ty!Si~cy zło.tych ~
c'rzmach \\ 1cczornych w sw 1etlwy garm· darki dla WOJcka, na ktor.f? żJ01.ył y się:
zonu kałis!.;iego uroczysta wif>CZt>rza, w bib.lio·teka, sprzęt $pnr1owy i r(lzry\\'ki
któr<f'j '' zidi u<l1.iał Qfkerowie, s1erego· umysłowe. Za oflaro\\·ane p<>dark1i zło·
wi WP O"a:i.: p r7 e.dst:i ~'ideJe spoleczeń- żył podzięko\\· anie je<loeon z żołnierzy. Po

El~a

k~l~h'~

~

~taro~tą

l~~a~-

~~~y;\iJr~~~~~;ęl~i;a;;: n~r~:~~~,,~:

niem majora P'ec.a, który w prootych

żoł
ży·

<:zącą

części

o.ficjal1nej na.stąpiła W1S1pólna wie·
cze.rza żo-ł.nrerska urozmaicona aktual·
nymi deklamacjami 111k1dzieży i pięk·
nyin koncęrtem o.rkieEfry wo jsko\\t€j,
którl'I wykona.la ki!kanaśde kolęd.

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

Wynala· zc-y· p,o .ls.~y pr'acu1· ą

zlożył z.e,branym
we,<;(]J~;ch ś·w·iąi, podkreślając· jednocze~ni-e sil1ną więź, lą

nierskkh slo\\·a.ch
czenia z<lrnwvcb i

Nowy model

młockarni

dla

małych

gotówkę

ton S.()li piQlaso•wych. Ilość

La

powi~

;;:~:~;:,~~~ ;,;~~(~:~ ':" ,~;~z'i:

CaiJ!avela~

W P'O·nier1'z,ialf'k o gor!7.i11•i.f. rn, 1s „tad
na hi~fori.a" - dla zolnleny.

za

portowych i <l <! nych z · umów łja.in.dfo·
wy-eh, komisia 1i,;talila na sezon ·wiosen·
ny zbyt l 51 ty8. ton na wozów azoto·
wyc}1, 103 tys. ton 1f<;>Sforowycb j, 125

gospodarstw

1

I~ · W .naW~7.~-<:hcr azoto,wych. P"'~~~aż~ją:
1

a:-_ot~}ak, kt~ie,,,o _pr?du~c.ra <lQ kampa_
n11 "'iosenne.! ":'Y_rne~1e 68. tys. _to~„ sale
trzak - 'V ilosc1 ~1 tys. ton '1 srnrcz~n
amonu - 22 tys. ~on. Rt>.sztę nawozo'~
a.zotowych stanowią s~let.ra . sodin~a t
wapnamo•n. Nawozy fos!Qrowe <QheJl111J•

ją "'' przeważającej c'ięści 18 proc: superfosfat minera.lny i n1ewidka sto·
sunkowo ilość superfoiS<fa.tu .16 proc.
u~talonv został równd~ż
rozdzielnif(
na wozów ·na związki branżowe i upra·
wy kontraktowe oraz ]\a uprawy ogótnr.
Wed~ug t~go rozdzłelnika zw'iąz•kt bran·
żo.w-e ~ uprawy kontraktowe ()triymają
w se.wnie wih-;.ennym 62 tys. ton nawo·
~ów azotowych, 52· tys. ton fosforowych
i 62.500 ton soli pntasowycb - razen1·

176.500 ton.

Na

uprawy ogólne

prz.eznac:.zoi19 z

oo

wej 'Produkcji I imp.ortu 92 tys. fo:P ', na·
w~ów azoŁowvch, f,O 500 t(ln f~o·r~·
wych i 62 500 'tm soli potasowych. s
ponadio fi2 tvs. ton z · r<f'ma1n~ntów, !
wiec Jącinie 257 tys. ton.
Opracowane przez komisj~ koo.rdymt•
cyjną zasady sprzedaźy nawozó.w sztucz
nych zostały zatwierdzone na f(omtt~·
cie Ekonomicznym R.ad:v Ministrów.
Uchwał~ uwzględriita na'.ibardziej ist-Ot·
ne Wymagania rolnlków. Nawozy są. w
wolnej sprzedaży i tylko za e·otów.lcę;,
bez obowiązku do~tarczania
otrzv·
mane na wozy zboża. Ceny zost~ły utrźy
mane na poziomie z sezonu jesiennego.
Głównym dystrybt~torem J1?- upra'Wy ó
gólne pozostała nadal spółdzlelczoś~. J(~·
mis.ie wojewódzkie dfa spra.w s1>rzecł1ai~'
nawlQzÓw sztucznych opra<:o"1a!y . M'!·
dzioelnik na poszc~·egolne sp;óldzi~ln1i•e.
Cały ptan sprzedaży nawozów je..st jJUZ

za

Wojski() Polskie ze
Urząd Patentowy R P. opatenfowaJ połączeniu wialni z mlóckarnią i zna.idzie
społoeczeń ,o;twem, które zawsze rnin('\...~ &ię ostaitnio dwa \vynalazki: <łr. Smialowskie zastosowanie
w małych gospodar·
Ołprracowany nawet w szcz-egóładl.
do woj6ka , z wiielką mikiścią.
gQ z Inst. Badawcz•ego 'im . Staszka, do· stWach przy użyciu napędu kieratowe·
o·o
l!nllll'llilllllilll~lllil•lllllHl~llillililllll!~l~lllllll'lllllllllf''!fl~UIJllllll\lłllllłHMttllll1"'1łl:lf:!11!~
Następnie· w imi-eniu spol.ecz•eńsłw.a tyczący sposobu od~zielania
cvnku od .,, ·
kaliski:g<> przemó:vH p.rezyde,0 ~ i:niasfa żelaza z surowdw mineralnych i odpad
Urząd Pafo·ntowy R. r . przyjmt1J~ co
Bon11s1.a.l~, skła.~a19c ?fl~~r?m 1 zołnfo· ków przemvslowv-ch, ora? wvoalazek miesiąc zgłoszenia około 100 drobnych
rzom na3le'J)sZe zycz..ema sw1ątec;we oraz b Chl ~f •
·
d
wynalazków. Z,ę·ł<iszony wynalazek p(l<l·
w ramach toruńskich ,,Wieczót6w
1 1.
o\\·ocne .i r.rac" n:oh1 UQ'runtowaniem na· 0 ·
a...,.a".·y w p.os_ac
nowego mo e·
i..
d
t h
szych gr;,nic,'' wre.cza)ąc na ręce ppłk Ju młockarni.
lega ocenie i va·drm·iom ra ców ee nicz I Czwartkowych" ,,._ klubi.e Lifora.<:ko·-Ar·
nych . Około 50 proc. zgłoszonych wyna· tystycznym wy1głosiJq dr. J. Budko:~vska
Baik0 ufundowane pnez ,s;połeczeńsbvo
Wynaiazek dr. ~mialowski.ego 'Jl'fZY·
•
. .
.
.
d t t
St
0
1
lllllllllllllllllllllllilllllll!l!llllllllll!llllllllllllllllll!llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll czyni się do wykorzyslailia su ro wców ·; lazkow nadaje' się do_ zreahzow'a~t~: .
, .c~~!s~ ·Ca~oi u~r~!~ aw
Szcziep.aOIQWIS,k i
.
•
od.pa<l.kow zawi·erających zarówno cynk
Drobne w;nalaz~1 , przycz)n: aJ~ s_1ę
__ _.
Jak i żelazo. Metoda ta poz-v.:ala na ~su· 1 w znac~nym st{lf/J'mu . <lo us?r•w:~:ema
--------- - - --- -Dnia 29 bm. 0 gooziinie 11 odbędzie nięci-e utlenioneg·o cynku, ktory w piecu produkCJt przemysłowej i <laJą m1ltono· --- - - -Ceny
ogł«:iszeń
~i:ę posi..:dzenie Prezydi·um Powiatowej hutniczym ula.tnia się i niszczy sam piec. , we osziezędności.
W GŁOSIE KALISKIM
Rady Narodowej w Kaliszu.
· Wyna.Iaz.ek ob. Chlastawy polega na
~-- .
7.lł tekstem Nekr.
Dtó~ne
Dnia 30 bm. o god<linie 1 J - na<l'Zwy
.
-- - odrnid'zonoe

Kronika literacka

I

Z POW. Rady NarodOW81

---~

czain.e

p-o$i .edzenie

P()w . R;idy Narodo-

we), na którym uchwalony z>0sta1nfo dodatkc" y budżet Związku S1rn1r.irzą<lowe
go na rok l 94 /.

- ·- -Zamiast kwiatów

Zamia~f żyeze1i śv"i ą t~cznycb 1 nowo„
rocznych redaktor „Głosu l(aliskiego''
sklada 1 tysiąc złotych na isieroty po za·
mor<lowanych funkcjo.nar'iuszach UB .

Pi<E'niądze są dl() o.debrnnia
„Głosu

w redakcji

Kaliskiego".

Reduta Sylwestrowa
. w Teatrze Meiskim
Dnia 31 bm. w salach Teatru Mioejsi!de

go o<libędzi-e się wiele obiecl.ljąca „Redula

Sylwestrowa", poprzedzona wiP.lką re·
o go<lziniiie 2 l ,30 \V wy
konan1u ca!ego zespołu naszego te,atm.

-

Czytajcie

„Głos

-

-~-"

_;:

-- do 70 mm

Kaliski"

30

od '71-120 -mm
od 121-200 mm
ćd 201-300 mm
powyżej 300 mm

45
60
75
90

25
40
55

65

25 zl Zl!l \'113
raz : l'ósŻl,lk
pi;acy 15 zl

za .wyraz

~5

/

Przygody
Jasia
Wieni'i~tJ

io111nrrnmmmm11mm11nrnw111111

"i-ą sylwe<Strową
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W IECZOR AUTORSKI
\V poniedziałek, 29 bm. w Miejsk1ei Ga-
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Wstęp

I KURSU WOTFWODZKIEGO
i 01\1 TUR
S7kole orqan17an ine.j
vV woje-..;ódzl,ie1
Związku Wal:d ~:l1odv:h w Łodd. odbyło się
uroczyste zakoń::zenie oi.erwszerrn 3-tvcrnd:ii'>
wego kursu szkolenioweqo dla l'O nrrndowni<:Ów pracv oświalowe1 wśród mlod7ieżv. Slu·haczami kursu hyli aldywiści Z\VM i OM
fUR z terenu Warszawy. ł.odzi oraz wo 1ewództw: warszawskieao, kieleckieqo lubels~ie
go i rzeszowskieqo. Podczas uro-:?vstośri 'i\w1'końc"'.enia kursu i rozdania świad?· tw
qlo>ili przemówienia rn1Pdslawlciele wryjrwódz
kic:> komitetów PPS i PPR. którzy omówili do
akt\Wi<:lów
niosłą rolę wspólneqo Si'<.olenia
orgaaizilcji rol.J•)!nlczyrh.
młodzieżowych

zw:„t

ZBIORKA NA PO MO C ZTMOW Ą
W wyniku przeprowadzo11Pi r1statnio w Lu
dzi zbiórki nliczne1 na rzP-:z Pom'lcy ?imowPi
7ebrano blisko ćwierć miliona zlotvcb Oqólem w mie~iącach październiku i listopadziP
r.ebrano na ten c<-1 ponarl 2 milionv 400 111~. 71
Poprzez różne urzędy .i instvturje rn7prowadzono ponadto w tym okresie zna<'zków i n3lępek na sumę 6 milionów zlotych .
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~AKON CZENIE

ROBOTNlGZY

s i ę - powtórzy ć

ąeram1
sukces z 1939 roku

dobniei nie sl<1me w nn9n, gd'y'Ż' wsku1.ek ~ g
z.aminow, jakie oboc.nie zdaje, -:i<l dłużiszego
rui czasu zaprze-stał >treningów.
Nle Jest wyk.it1czone. że na0.tąpią jeszc'he
1 inne zmiany. ale to już wydaje się mało
prawdopodobne. Mówiąc o tych !innych rz-m:i·anach, mamy na myśli wagi półśrednią i c-ięż
Dalecy jesteśmy od szowinizmu lokalnei.. ą
rl'J. ,,le s}uszne i sprawiedliwe byłoby, według
uas, wystawienie w tvch waga·ch O lejnika
i Niewadziła, gdyż nie ulega najmniejszej
· chwili usłużyli na
wątpliwości, że obaj w
tD - Olejnik za „remis jaki uzyskał z Chych.Ją, a Niewaclził choćby za zdame egzaminu
w e.µotkaniu z Kotkow.skim, którego <lziisia j
Miejsce w repr.ejuż lekreważvć nie można.
zentacji powinno się również zna1eić i dla Pi·
sarskiego.
Dzi;;iejsza repre.zentacia n~e jest więc nąj
. DZISlrE.i':>ZA RZECZYWiSTOSC
'-N Pnz.naniu b1rw na•szych dzis•ia i bromć silniej.szą, na ja.ką n as w tej chwi•J.i st<ać , a wimieli: Gumow~ki, Bazarnik, Antkiewicz, Rade- n~ I.ego ponosi .kapitan PZ·B. p. Derda, który
marh<>r, C'hychla, Kolczyński, S?.ymura i Kli- od wypadku z Woźniakiew.iczem ś-mri_e rte1ruie
mecki. ?m <rn~ nn<;•ąpi jedna.k naµewno w wa- wydaje 0ię bvć na Łódź obrażo:ny i ignoruje
dze iekkie j, gd_yz Rademacher najprawdo'Po- zupełnie pieściarlv łód1..kich.

w,eikiej hdli powys'awoweJ w Pozna5'ę dzisiaj pierwszy po wojnie,
w historii naszego pię~ciar.stwa,
dziewiąty
m2cz bokserski Polska międz1pai'Js\wow\
Węury. '\!ie tięd:Giemy wracali clo htstoriii tych
spolldń W iednvm z przedświątecznvch 1111mernw m!eli mozność 1ias1 Czytelnicy zapoPrzvpom!namy tylko, -że os-ta.tznać się z n.ą
ni mecz odbył s:ę w 1939 roku w Warsz.aw1e
• przyn•ósl nam w rnpelno.ki zas!nżone, wy·nkie 7\\)cięstwo 14:2. VVvwalc~yli Je wowKo'lio•lek, C?or•lek,
J:l.s1ński,
C7a-" dla 11J'5:
\\ oJ:n'a·k;ewicz, [{okzyi'Jsld, P.sarski Szymura i Bi~lkowski.
Ogólny bil'lns 8 dotvchcz.asuwvch meczów
polslw - 'vęwer kich ?.~myka "·ę i;tosunkiem
punktów 70.:58 nn na.szq korzy~ć.
\\

ru.t•

odbędzie

Rok -1948 pod znakiem

W p oniedzi ałek dn. 29.12 br. o g. 17-d odb ę dz ie si ę zebranie K olporter ów Dz. ~ród 
mieście z u d ziałem p rzedstawkit"li Redakcji
W 1948 roku Główna Rada Sportu Pr.acow„ Głos\I Robot niczt>go" RS"V ,.Prasa". Stawienniczego, skupiająca sportowców zorga.ni.zowan ictwo K olporter ów obow i ądrnwe.
nych w mchu zawodowym - projektuje. szeKomitet
reg wielki·ch imprez sportowy<.h. 27 lUJtego
1'f\'AGA SEKRETARZE KOt, Ś RÓD :\IiEśĆA w Katow!cad1 odbędzie się spotkanie repr-eK omit et dzieln icowy pr osi p ozostałych se- zentarji gimnastycznej KCZZ z reprezentacją
Związków Zawodowych.
kr etarzy o nat ych miastowe złoż enie anltiet Radz eckich
18 kwietnia w Łodzi, w hali wlókniMZY
sp r awozdawczyc h z mi t"siąca g r11dnia.
„WIMA" zostanie TO•zegrdn'{ mecz pięściarski
między reprernntacją KCZZ a reprezentacją
ZEP RANIA K Ó Ł P P R
Związków Zawodowych.
Radz;-eckich
ania
r
zeb
sie
~dą
b
W po niedziałek 29 b m . od
W c·:rerwcu projekt.owa·ny jest mecz piłk-arkół PPR w następ ując~·ch fabrykac h i insty·
ski renr„z,enlacji KCZZ z reprezenta,cją Jugotucjach :
sfowiańskich Związków Za<wodowych.
RU DA P ABIANICl{A
19 sierpnia mo.skiewski „Spartak" rozegra
O godz. 13 -1'.! przedzalnia, o godz. 'i -t",j mecz piłkarski z repreZ€ntacją KCZZ.
pod wónowi rohotnicy P ZPB w Rudzie PabiaUstalono także termin pierwszych Ogólnonickiej.

ZWYCIESTWO LEŻY W NASZYCH
'
- MOżLIWOSClACH
• wól
Węgrzy już dawno nade.słali
sidad. Być może, że i on 11legn.i-e jakimś zmia·
nom, ale z pewnością na ich ko-rzyść, a ni"
tak, jak u nas często bywa, na„. korz.y~ć. prze
ciw:ników. Przywoiżą oni następujących ll<!
wodn ików (od wa.gi mus'lej): Fargara-s.i.. B<t
gacs, Szumega, Vajda, Zacltorsky, Pap-p. JCG
pas<:y .i Michalyi. W składzrie tym wid·~m„
brak. najlęps.~ego ;.v-_ chwili obecn!'!J .Ji4~1
Węg ier, 'Mortona, który~ popi0ał !!'i~ ~~
w Pr,adze, prz·e.grywając tam :n.ieda•rno t Jeo:11
del ą i>rzez k. o . Opierając się 'Il& tym, fGa~
my zaryzykować przypusz-c:z.enie, ż e Węge
nie gą w tej chwili tymi Węgrami s;;n.e-d w6j
ny i klasą .nie przewyższ..ają cl\ył>4 c~;
chów, toteż zwycięstwo leiy dzi&ia.j 1;-.clko'W ;
cie w na.szvch morżliwo·śdaieh nawet w .ni1~..n3 J
silniejszym· sktac:ki·e. ta jaki, ro.iestety, l!\"J!!.:
my lJO<:zytywa ć c>k.ład ,;poznański".

nam

wielkich imprez sportowych K.C.Z.Z.

W IDZEW
O godz. 16-ej praf'ownicy biuro,„; - :iinian:v dziennej PZPB Nr 5

i

polskkh ig.r.zysk Sportowych Związk O w Zacwodowych na 19-22 sierpnia 1948 r.
Wszystkie wyiej wymieni•o.oe imprezy o:rgamzuje Wv.cJział Wychowania Fizyanego
i Sportu KCZZ. Jedy.nie mecz pięści~rrskd
w Łodzi organizuje Rada Spor·towa "lwia1'k1u
Zawodowego Włókni·arzy.
Ponadto w dniaich 15, lti 1 11 maja 194B r.
reprezenita.cja piłka.r.ska i p:ęściaIJSka polskj.ego ruchu zawodowego wyjeżdża do Paryila.,
gdzie ro:zeg.ra spotkanie '1. reprezentacją Fr'1!lnC11&kiej Sportowei Federacji Pracy.
PCYla imprezami sp.ortowymi, zo,rgani.zowanymi przez Główną R,adę Sportu Pracow.nic.ze·
go, :ipracowywa•ny jest kalenda.rzyk -re.wadów
sportowych, projektowanych pr.zez Rady Sportu PracownictZego puszczeg&lnych Związków
Zawodowych.

li' przededniu Olia.piady

Duński

Komitet Olimpijski

SRÓDMIEJ SKA LEWA
O godz. 16- Kombinat-Łódź-Północ. CK S
Wł . Centrala F ilmu Polskiego. O godz. 13.30
1. „St efan W er n er". O godz. 16.30 P \Vl' \V. O
Ce.Jem zdobycia koniecznych fundu6zów na
godz. 14-ej 2 kom MO. O godz. 17-r.i R t•J\liza- wy~lanie ekspedycji olimpijskiej do Londynu
tor zy F ilmu Polskiego.
Komritet Olimpijskd
na Ohmpiadę, Duński
wpadł na do.ść ciekawy i praktyczny pomysł,
SROD.l\IIESCIE
który obecnie zostanie zrealizowany. MianoO godz.16-ej CT -Składn ica Dziew. Pońez .
wicie w pierwsrtych dniach stycznia ukaże się
Nr l, Zj edn. P rz.em. M asz. Rolniczych . O godz. w sprzedaży 100.000--250.000 s-rebmych od·
15.15 Dy r Wiclowhk Rozr ywkowych . O godz. znak olimpijskich. Odznaki te sprzedawać bę17-ej Powsz. Zald. U bezp. W zajemnych. O dzie mlodzież i świat sportowy. Z każdego tagodz. 12-ej resta\lracja .,Tiv oli". Q godz. 13 30 kiego znaczka Duńsk·i Komi'1:et Olimpijski po·
Fabry ka N r 20 - koło 2.
Pierwszą
bierać będzie dla siebie 1 ko11onę.
odznakę wy•konaną ze złota, otrzyma symboSTAROMIEJ SKA
licznie od Komitetu król duński Ferdynand.
O godz. 15-ej przt:dzalnia - zmia n a. dzienna
PZPB Nr 2. O godz. 17-ej f. Profesorski. O
ZSRR
godz. 16.30 CT - Trans port.
BA LUTY
O godz. H -ej 10-ty kom. MO .• f. „Ein brodt
A bel" . O godz. 15.30 f . „Rosner", wydział gos1>odarczy PZPJ G N r 8.

wpadł

na polil.ysl•••

Konie<:z.na i>lość srebra. do wykOiilania, o·clznak zos.tała zebrana z darów publicznych
o.raz częśaiowo -została zakupiona. Kalidy, kto
został
ofiarował coś ze srebra na odmakd dopmm:zony do losow<ani·a w specjalnej l.ote- Kolczyński znów powrócił ·do - reprezentacr•
r.i>i, któ:rej wy.g•r.aną stanowi bezpłatny wyja·zd Polski. Czy na długo? Przekonamy stę dzisiaJ.
na Olimpia<lę razem z reprezen•t'iicją duńską.
„Szczęśliwców" takich będz1ie 10-ciu. Cała ta
IKP ..:... GWIAZDA 9 : 7
, akcja cieszy się bardzo dużym zi!iintere5'0waniem społeczeństwa duńskie.go i p0iwodzenle
W dniu wczorajszym w sali Teatru P-0p u
jej jest zapewnione. Do współpracy z Ko mi· larnego .rozegrane zostały towarzyskie z awod~
te.tern Olimpij<Skim ios.tały wciągnięte we.zy<&t· pięści a {skie między IKP i „Gwiązdą". Zwycię·
kie miejscowe kh1by sportowe.
żvł IKP w stosunku 9:7.

Sport w

l.yżwiarze

Co

usłyszymy

przez radio

Program na n iedzieli; dnia 28 gru dnia 19 47 r.

-

l!

I
I

I

czQsie

1

W ·dal.:;zej części zawodów slarlow·ali seniorzy. W pierwszej parze jechał. Kui;lri.awcew
i Bbelajew. Pierwszy przejechał. trasę w pięknym stylu w czas•ie 43 ,9 sek. Jest to najl ep·
szy czas uzyskany w ZSRR w his.torii sport •J.
łyżwiarskiego i notowany na począlkn sezonu.
BieJ.ajew mia•ł cz.as 45,1 sek W konkuren·cji na
dysla.nsie 1.500 m Proszyn miał czas 2:31,1, a
.
Strood -:- 4:33,7.
W konkurencji kobiecej na tym samym dymiała. czas 2:54,3,
stansie Ho.tszczewnikowa
2) Karnlina - 2:54,8, 3) Akifjewa -, 2:55,1.
Przedbieg na dystan-s!e 3.000 m dla mężczvzn wygrał Anikanow - 5:~4.9, a drugi
prrzedbieg - Piskarew uzyskał jesŹc.ze lepsz,c.zas - 5:18,9. \Vvścig-odbył się w ciężkich
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sa,. 1525
µrzyohylnemu ustosunDzięK1 niezwykJ.e
skie kolędy w Czeskim Lesie"; 15,55 ,,Oratorium Pasterskie"; 16,35 Audycja słowno-mu kowdniu się Ministerstwa Spraw Za.graa1iczzyczna dla dzieci; 16,55 Auclvcja dld kobiet; nych do sprawy s'Prowadz·enia przez PZN nor17.00 „Podwieczorek przy mikrofonie"; 18,15 weskiego trenera narciarskiego dla po·1skich
w krótkrim czasie załatwiono
Auktualności dżwięko1„e: 18,35 (Ll „Tańczyła ZdW'Odn'kÓw Norweg
piętnastolatka": 18,5.S "-1myk.a; 19,05 .,Now(: w:;nsikie konieczne formalności
!•siążki" felieton· '19,20 (L) Fragm I i Jl , Madame Butterfly" (plyty); i9.40 (Ł) ,.Bez dr.ogowskazu; 19,50 (l'~) Krótkie int~rludium z
płyt; 20,00 Dzienn1h; '.!0.30 Muzyka; 20,50 (ł,)
Wiadom0ści sportowe lokalne; 20.53 (Ł) Ol w\c]/.~;ow - kh by sportowe „Drukarz" przy
mówienie p• oqramu lokalne90 na jutro; 21,00
„Francja pPem<iwia do Pol:<ki", 21.30 ,.Na I Zwiątku Za•\'odowym Prac. Przem. Poligraficzo.k
. ,
, . _ . , -„ ~ ...·
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b'Jz:"m. ,ilsztvńskJrn, pozna.n1..ra!. • .- "" 11•
t yc7e1:.
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dzie szybkiej na lodzie, które zgr.omadziły ()d·
szereg <loiskonalych -zawodni·ków ZSRR. Mimo niezbyt sprzyjających warunków aitmo.sferycznych (silnego wia·tru) imp,reza ta była ni.ezwykle interesująca i stojąca na wysok1m -poz.iomie.
W pierws:lej części zawodów startowali ju·
niorzy, a .naJStępnie kobiety. Jedna z zawodniczek, Akifjewa, uzyskała, }ak Tua początek
sezonu-na dystan;;ie 500 m.dol>ry czas, :S0,7
sek. Swiatowa rekordzi.stka Kare.lina miała
'czas 52,8 sek., Hoszczwnikowa przejechała tę
trasę w cza-sie 51,1 sek., a Wałowowa uzyska·
la cza.s 51,7 sek. Juniorzy Lisiin i Fomiczew
mieli czasy 48,4 sek. i 49 sek.
ły

7,05 Muzyka; 8,00 D:liennik: 8,20 Program
dnia; 8,30 Muzyka• 8,50 Pog. Związku Rodzin
Radiowych; 9.00 Nabożeństwo ; 10,00 „z kur- I
11,00
aud. regio·nalna;
piowską p9nią" (Ł) Program na dziś: 11,03 (Ł) „Na widowm
lygodnia"; 11 ,13-11 ,40 A. Dworzak - Tań:e
słowiaffskie op. 46 (płyty); 1 l ,40 (Ł) Audycia
społecznego Komitetu Rad:oronizacji Kraju;
52 (Ł) ;iviadomośc1 dl~ radiow,ęzłów wygi;-'
~~=-:--.----::_~,-:;:
s1 Dyr._ O;;,r. P.R. A. SmieJdn; _12,03 Porane~ - --...
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Poligraficy

EPik Nor-e przybył do Pol.ski i objął t:I1enj,ng1
olimpijskie polskiej grupv w Zakopanem.
Nore przybył do Polsk.i z ramienia Norwes.Jciego Związku Narcioarskiego n.a zaproszenie
PZN. Nore liczy ld't 27. Zajmie 5'ię o.n spe-cjalnie pracą nad stylem naszych skoczków.

garną się

do sportu

sk.i.m, szczecińskim i w rocław.sk.im. Na.jbar·
dz:iej żywotnym o.kazał s·ię po.znański „Dru:rnrz", który po3iada dob1 ą sekcję lekkoatlet~·c,zną ze znanym bH:.Yu<.zem Płotkowi.P.!<:11<~m
na czele.

p~d~zas

ś~i·eżnej1

dlate.go
zadymki.
warunkach,
wymki nalezy uwazac za bardzo douzv,skane
b
re.

M1·s· •.rzostwa Europy
w

ieźdz' e fiąu .-owej

:--11str>.o·stwa Europy w jeździe figurowej
ha lodzie, . zostaną rozegrane . w dniach 13-U
stycznia na „Zimnym Stadionie" w Pradze,
Udział w ffi"Strzostwach wezmą najwybitniej~
si lvi:wiane Europy.
Zapow:edzia!a równie:~ ~wój gościnny '\')'\
stęp m;1>trzyni świata, Kanadyjka Barb.ara Aua
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