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gospodarcze Europy

Czechosłowacja

Polska i

zacieśniaia. braterską współprace
Przemówieme ministra tdw. Hilarego Minca na sesu
nasuwające się

Raiły

Gospoda1czej Polske-Czechosłowackiei wPradze

I

wnioski. Jeżeli o nas chodzi,
t.zn. o radę gospodarczą polsko-czechosłowac
ką, to w strefie naszej działalności, to jest
działalności gospodarczej, nasuwa się jeden
niezbity, jasny wniosek: trzeba wszechstronnie rozwijać stosunki gospodarcze polskoczeehosłowackie, trzeba zacieśniać te stosunki, tl'zełia przyspieszać tempo rozwoju tych
stosunków, trzeba rozszerzać te stosunki na
nowe, nieobjęte dotychczasowymi umowami
dziedziny.
:
b
Można powiedzieć, że to, czego rak w
Czechosłowacji, istnieje w nadmiarze w Polsce 1
i to, czego brak w Polsce, i&Lnieje w nadmia- !
rze w Czechosłowacji. Jeżeli wynik nasz.e j do
tychczasowej 8 -miesięcznej pracy jest tak pozylywny, jak to w ynika z obrad obecnej sesji
rady, to stało się to nie tylko dzięki temu„ że
jPst eśmy k rajami demokrac'ji ludowej, ale również dzięki temu, że je ~leśmy Polskq J Cze-

W dniu wczo.rajszym na i z krajami demokracji ludowej w pierwszym
p.olsko-=-echosłowac- •rzędzie, .a z Czechosło~acją w szcz~gólności.
kteJ rady gos-podaricz.eJ w Pradze przewodni3) Zmiany zaszły takze i w sytuac]l między
czący delłegacji JPOl.sk:iiej miniS1ter ip>rzemyshl narodowej. Buduje się w zachodnich Niemj ha.n dl u. Hilary Minc ~y9łosił prri:emówienie cz_ech . basti.~>n agresyw1':ego imperi~iz;i_nu ni_enas-tępując-ej treści:
m1eck1ego Jako narzędzie amerykansk1ego Jm
'.'Przypadło mi w udziale zamknąć obecną petiializ~u: P1·z~~rowadza się ~ors~wny plan
~es1ę rady gospcn:iarczej <polsko-czechosłowac- I pozba~v1.ema k1:a1o_w . eur.opejsk~ch ich s~w:kiej releratem o peTSpektywach tej wspóq>ra- I ren~os~1, osłabiema i zniszczenia euro~eJS~,1:
··y na następny okres. Do-tychczasowe dwu- g-0 zyc.ia ospodarczego, a w szczegolnosc1
dniowe obrady wykazały, że sze,roki kompleks europeJsk1ego przemys Iu,
umów, -zawartych !Pomiędzy naszymi krajami
Usiłuje się utrudniać stosunki gospodarcze
w lipcu, zdał całkowici_e egz~mi·~· Obroty han- między krajami demokracji ludowej a inny~ni
dlowe . między na·szym1 k>ra1arn1. wzmogły si~ J krajami. Nie ulega wątpliwości, że te zm1azna~zrne ..obr?t_y tran.zxtowe m1ęd~y . na1>z~m11 n,v w sytuacji międzynarodowej muszą znaleźć
~· a 'ami rowmez 7 nacznie ~zrosły ~ Jedn?cze- i znajdą swoje odbicie w sto~unkach między
s~ ehw tiąg~ . 8 -m~u mi:sięcy: ktore minęły krajami, broniącymi swo.jej suwerenności poli choslowacjq, t. z11. krajami, które się wzajeo . c ~vt 1 po prs:niak u~ow, "Jero;~n~cv życi.a trcznej i gospodarczej a zwłaszcza w stosun- mnie dopelnJaja gospodarczo.
tem widzenia stworzenia ścisłego gospoda.r·
0
u żl. '.aJ 0 :W. pozna 1 t-~·ki·lai;!n.d·ie • kach polsko-cz ·cho Jo ·ackich.
a zal:ończrmie po omówieniu szeroki-::h czego polł;ko-cze<:hosłowacld.ego sojuszu.
ng:~zpeoawa~:zJ_egemno
~"
e mok 1wosc1 oraz U6 cui 1 ipo · d zy. p o~
1ką
w•.,ed y w pierwszą
·
·
h umow
· ~1
Jak W"nika z tego, co powiedziałem, od li- moz"·1·iwo ś c1· d a 1s~eJ· wspo·1_pracy mię
r-0cmłcę naszyc
s,awy 1 P any szero ·iej w6półpracy ~ wzajem.)
. ul
a CzechoslowaC]ą - mm Mme powiedział: Hp-:owych będziemy mogli jako rada gospodar
n.ej pomocy niemal we w~ystklich dziedzinach pbcad1947 r. ~o ma:·~a ~ 4 8 .
?tuacJa. eg1a
Wydaje mi się, że ;rada p"osląpiła -słusznie, je cza polsko-czechosfowaoka ziltwierdzić tekżycia gospodarczego.
ar z~ po~azny~ I a1: 7:0 is o,nym zm1a~om. śli zwróci się do rządów obu krajów o wyło- sty, doty.czi(:e nowych WaźJ>,y<!h ustaleń t po
Polsko-czecltosfowackie umowy go1Spodar- Obowiązkiem k1erownikow naszych panstw nienie specjalnej autorytatywn,ej komisji, któ rozumień, To niewątpliwie będzie oznaczało
C't.e, podpis.ane
w łi-pcu ub. roku, stanowiły jest dokładnie uświadomić sobie te zmiai:iy, rej zleci w ciągu 3-ch miesięcy opracowańie dalszy histoi;ycmy krok napr~ód na drodze
novum w >Stosunkach międzynarodowych. Sze- nie pozostawać w tyle za w:vpadkami, wyc1ą- dokładnego planu rozszerzenia gospodarczych J wzrrostu potęgi i dobr-0bytu Polsk!i t <::21ech-0r0<ki zasięg o·bejmujący :ni,eJUal wszystkie dzie- gać z wypadków na czas i w pełni wszystkie stosunków polsko-czechosłowack.kb, pod ką- i słowacjf.
dziny
życiaorganizacji
g01Spo·darczego„
prz-ewlidz:i.a.ne
:roz- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - gałęz.ienie
wzajem:nej
w1.>półpra<:y
w postaci >Sieci podkomitetów !i komi·tetów
branżowych, koon:isji li wreszcie 1rady go1spoda.rczej współpracy poJs.ko--c.zechosłowa.ckiej
PRAGA (PAP).

z~lmięaLu sesji obra?
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Swięto narodowe Wolnei Grecii

qyJy możliwe tylko między dwoma krajami
o gospodarce planO'\vej, o podobnych ustr-0jach społecznych, o zbliżonych tendencjach roz
wojowycl1, o całkowitej zgodności interesów
politycznych. Tego rodzaju umowy, jak umowy gspodarcze polsko - czech-0sł-Owackie, były
i są ledy.n.ie możliwe do urzeczywi'Stnienia
między kraja.mi demokracji ludowej.
Trz.eba jednak jasno i wyir.a.Zrtie po'W'.i.edzieć,

ZHJqc:ię§kie

walki z la§Zl_l§taDli

-1

RZYM (PAP). AgenC}a Elefterl Ellada ko- tach szosę łączącą Ateny z Patrasem, uniemo14
.·
munikuje, że we wsi Mantra, 27 km od Aten, liwlając lwmull'i!ka.cję.
doszło do gwatlownycl1 walk pomiędzy odW .rejonie Epiru :ziaarbakowano wię.k.<;zą
działami armid demokrntycznej
a wojskami gmpę nieprzyjaóela, który Z06tawił na polu
mo.narcho·fa.szystowskimi. W
wyniku tych wal.kii 80 zabitych i 95 ran;nyoh, Zajęto miiasto
walk, nieprzyjacjeJ doznał ciężkiej porażki.
!Vas.taniani.
że ze wszye!Jkich krajów de.mokiracji ludowej
Grupy sabotażowe zniszczyJy w wi·e lUJlllnk•
WARSZAWA (PAP). W związku 71 p·r:z.Y1Pa-

Polska i Czechosłowacja są tymi krajami, które .mają obecnie specjalne warunki dla jd.szcze
większego, niż między innym.i krajami demokracji ludowej, wzajemnego zacieśnienia i rozszerzenia stosunków gospodarczych.

Jakie to -są warnnk.i? Są to -

po pierwsze

bezpośrednie sąsiedztwo geograficzne i po
dmgie, znany powszechnie fakt, i.e struktury
f'iwnom1cz11e naszych krajów dopełniają sią
w tajemnic.
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Premier
Gottwald

i

Za Za:illąd Główny
Polskiiiego Tow. Przyj. D.e.m. Grecji
PraewóW!.Lczący
Selrneta:rz ge.ne:r.tl.'ly
(-) W. Broniewski
(-) W. Sienkiewfoz
Do Kobiet Grecji
Li.gi Kobiet w imieniu bo~
b1.et polskich w dniu Waszego święta narodoZarząd Głó'W!Thy

wego

przesyła

Wam

wyrazy

.najg-0rętszych

U<!ZUd.

Za

!iar·ząd:

~relJ~enta Marsz armii ludowej
Sekir-eLarz generalny
(-) !. Kowalska

BEN.ES ZA

Trnf"'::tn NnH:iw ?-"6rn'k„.„

I

Do ip:r·emi·era \Rządu Wolniej Greoj'ii
generalia Mwkio'Sa
Z okazji greckiiego święba :nairodowego,
Polskie Tow.axzystwo Przyjaciół De!mokraty.c;zn.ej Gr.ecji praesyla ipa>briotoilll gir.eckii:rJ>, 111.ajse:rdec:z.ni<e)jt&Ze leylczenia 2"Wycięsbwa demokmcji

zwycięs<two.

4

I

dającym święle-m na.rodowym Grecji. 121
rocNlica wybuohu powslaą,ia ludu gr.eakiego
przeciwko Turkom (25.3.1821)-'nrJJStępłlj,q,ce or·
ganizaoje wy.słały pozdrowJe-nia. cLo gen. Mar·
kosa i demokrnlycznych oa:ganJzacjł woJ.ne-j
Grec-ji.

Podzti:wiiamy Wasz.e heroiczne rŁmagani.a z
barbarz.yfu;ilcim fas zyilJ.lnem - w w«ake tej jes beśmy z wami i wierzy.my głęboko w Wa6ze

u

I

WASZYNGTON (PAP). Prezydent Truman
zarządził zbadanie trwającego od 9 dni strniku około 500 tysięcy górników. Str.tjK ten wy
buchł na tle żądania górników nozytywnego ,
załalwipn i a kwestii em;,irytur.
Sprawozdanie 7 przeprnwad ·w nej na el e~ e- I
nie prezydenta akcji ma być złoż:nne w Bla- i
lym Domu do dnia 5 kwiet.nla.

_Aten

greokiej nad ~iłami r-eakcji i anglosa;ikfoj .interwencji.

1) W rezultacie god.nei podziwu walki ludu
została w Czechosłowacji
1weodwracdlnie utrwal011a demokra::.ja ludo- I
wa. Nie ulega najmnie.iszej wątpliwości, że j ~
dalsz'l: krok. naprzód Czechosłowacji w stronę 1•
nacionahzacji przemysłu, handlu hurtowego
i handlu zagranicznego z jednoczesnym pr~e
pędzeniem sabotażystów z pozycji
zajmowan y ch przez nich w gospodarce narodowej,
umożliwi a nietylko przyśpieszony rozwój go$podar :'li:y Czechosłowacji, ale także przyśpie
s7.a rozwój jej slosunków z innymi krajami
świata, ze Zw.ia.zkiem
Radzieckim i z krajami de•~o!<racji ludowej w pierwszym rzędzie.
a z Polską, w szczególności.
2) Zaszły zmiany także i w Polsce. Zmiany
te polegają na umocnieniu i rozszerzeniu ele •
mentów planowej gospodarki w Polsce. Nie
ulega wątpliwości, że zmiany te również umożliwią zpaczne przyśpieszenie rozwoju go
spodarczego Polski, a także znaczne przyśpie 1
s z eni~ rozwoju jej stosunków gospodar'.:zych 1 ·
z innym i krajami, ze Związkiem Radzieckim .
czecho3łowackiego

1t1 pobliżu

PRAGA (PAP). Jak donosi czeska age·n cja CTK, ![)rezydent Benesz

o.świadczył

premie-

rowi Gottwalclowi, ż e nigdy nie podejmie żadnej akcji przeciwko komu11istom, oraz nigdy
nic połą czy sir; z wrogomi nc1rodu czec/Josłow acliiego. Oświadozenie prezyclenla Benesza
. Innowi oclpowiedż na 0.-7.C"zerczą knnipanlę międ?.>ynarndo.\P'ft!h kół rea,koy}111Ych, kl&e 11si-

lowciły pneoiW1'1lawić prezydent-a BeneS>?:a ziaąd-~J {it~dłJ.

Przewodnicząca

(-) dr I. SztachelskrJ

na Nanki11
MO~KW-A WAP). Agenc ja Tass donosi "
Szanghaju, że oddz.iał y chińskiej a rm ii ludowej sfor6owdly rzekę Nain-Czu między Ndnki nem i Szanghajem ord.Z zajęły oazę mo.w.ką
Czii!Jil-Jin, polożoną w o<lległośC'i 60 miil na
WS<Ohód od Nankdlnu. Jedn.ocz·eśnie wo ''Yka lu·
dowe zdobyły ponownie port Czi-Fu, luó-rv
opuściły przed !dlku mi.es~<ącami.
·
Wedlug don.i1esi,eń prasy, 5 dywizji <l!rmii lu·
dowej rozpoczęło, zakrojo n ą na szernką skalę,
ofensywę w ok r ęgu Cza-Ha w.z.dłu,t linii kole•

jo:wej P.~.n.. - ~.j,~W' ł·!!ńi:a:b&r-IM'l
~n.e nlńędiz:y ~'lW~e111.

Str. '2

Szajka

Cl

.łapowników
d

J.
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obse-rwację.

oskarżonych składali wyjaś-

niel~~i:c~l:cli:::;~~lec
kl opowiada, w
warunkach urzędnicy BOS Bocheński

jaldch
i _zbiegły -z: więzieni-a Mycielski przeprowadzali u 1,1-ie
go lustrację w lecie 1947 roku. Mazowiecki
jest właścicielem sklepu z galanteir.ią. Mimo,
że księgi były w p-0rządku, oska'fżeni z.akwe·
sllionowali maszynę <lo pisania i ma-szynę do
szycia, stanowiące prywatną własność MazoWieckiego. Używając metody zastraszenia U·
6ilowali oni wymóc na MazowiE>..ckim wi.ę!<szą
s1.wnę. pien·iędzy, - 200 tys. zł. P-rzerażollly kupiec pożyczył u sąsiadów pieniądze i wręczył
Mycielskiemu i Bocheńskiemu 150 tys. z;ł, Odbyło 6ię to w Parku Poniatowski.ego po obie·
dz·ie w ·restau-racji przy :r,biegu ulic Łąkowej
i Kopernika. Za obiad płacił Mazowiecki. Późn>!ej je6.Zcze kilkak,rotnie przycllodził do niego
Mycielski i usiłował wyłudzić jesuzie p<lZO·
stałe .50 t~. z!. Kied~' Mazowiecki oświ.adczył,

1

0

Grupa p-0słów do francuskiego Zgromadze·
n.la Narodowego, z deputowanym komunistycz·
nym Tourne na czele, zgłosiła i1nteripelację w
urzę n1
~prawie aresztow1tń i pociągania do o<lpowie:ie nie moa więcej pieniędzy, urzędnicy wzięli
W dals-z:ym ciągu rozprawy zez.nawał świa· · dzialności sądowej b. c7.łoi!l..\Ów Ruchu OJ>oru.
towar - swetry i. krawaty.
dek Jain Kawiorski, kuśnieri. W począt..1<ach
\V odpowiedzi m1 interpelację, miJ'Listet
SwLa<lek zaznacza, że wreStZc!e :nde mogąc lutego 1947 roku przprowadzono u niego sze· sprawiedliwości Andre Marie oznajmił, że in·
wybirnąć % 11ytuacj~. rlożyl wyjaśni·l!l!l.ie na rę· reg lustracji. Odbywały się o•ne w takiej at· terweniowal już w tej spr<nfie, przypomina·
ce Muchina, który skierował jego oświadcze· mosfene, ·że kupi.ee był sterrory-z:owany. jąc prokuratorom us'tawę z r. 1947, która za.
n:ie rua ręce tru;pektoM Jaśkowicz.a.
Niedźwiecki w cza6ie lustracji zażądał pół mi· hranl.a podągać b. człO'IL\ów Ruchu Opo-ru d~
Swfo.dek Makfiymihla.n Brant, kupi-ee galan· liona zł. Swiadek wręczył oskarżonym 300 ly!!. odpowle-d7Jialnośd za egzekucje, dokonane na
teryjny, opowiada o lustracji, jaką prz.epro· zł - Niedźwieckiemu ii Bocheńskiemu - bez kollaboiracjonistach 1 k<0nfidentach niiemiec·
wadzili u niego Muchiin i Zuko>V'Ski. ZnaJeźli pokwltowaniia.
kich.
pieniądze należące do żony świadka, które za·
Swiadek Julian Olszewski był buchaJterem
Jak wynlk11. '! tej wiadomości, we Franicji
kweetionowali. W końcu Żukowski zgodru się vr firmie fabryka gdlz Nobles należl\cej do je.st obe<:nle wielu ludzd, którzy derpi(\ rn1.„
na przyjęcie 10 tye. ?J„ a Muchiill. z.atrzymal ob. Diamenla.. Wręczył on łapówkę Niedźwiec- :Lanik pam:lęd. Ministrowi 51prawiedliwości rzą·
zloty sygnet świad1t.a. Res11tę pierlnędzy wpła.· fil.emu.
du Schuma.n.a - Bluma doipiero deputowani
cili do Urzędu SkArbowego.
W dniu d.7l!siejs-z:ym dalszy cil\9" rozprawy. musz(\ przypomin.ać o trwających od dawna
are~ritow-an~.ach b: o:łOIIlków Ruchu Oporu -
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Z~ k~Ter:::~!t;re:;~!~i~~w~~~
zmuszony je-.;t przyp<>m:inać prokuratorom o

więceJ·
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1

I is~eniu

w~n.ej ustawy pańs•twowej 1 to da·
ale spr:zed ki1ku·

stanów wypowiada si• przeciw
r tuią<:ej się rue spn:ed lat stu,
..,.,
PO•! nastu Inliesięcy.
DOWnej jego kandydaturz e
I
Ale interpelacja, o ik.tórej

NOWY JORK (PAP). Mnożą się o:z.n.ak!,
świadczące, iż ponowne wysunięcie kandyda·
lury Trumana nia prezyd-enta USA staje się
coraz mn.i•ej p<ipulamn.a w 6połeczeństwie ame-

rykańskiro.

Po słynnej klęsce demokratów w Bronx,
gcme wybra.n.o ka.ndydata. Wallace'a o.ra-z po
zaecy<lowanej walce, wypowiedzianej Truma·
nowi przez przywód'Ców pa.r~ii demokra-tycz·
nej w stanach polud.n.iowych, pnystla obe<:·
nie kolej n.a tzw. rewollę północną. Pirzywód·
cy iparti~ demokratycznej w Bro<ltkly;nle od·
mówili rpO•J>dTCliia T.rumanowi, •twierdząc, że o·
11.rnt1n.1111:11111111n111111.i11111111.111111:i1:11·11111 1 11111111111trt1ll"tll11111111111•1111111111111 1 1tłl'I powiedzenie się z.li jego kandydatu.r mogłoby
11
przyprawić kh o klęskę wybo•rcz(\.
Oświadczenie to poz-01Staje niewątpliwie w
związku ze zmianą stanowiska rządu amery·
WARSZAWA (PAP). W dniu wczorajszym kańskiego w sprawJe Palestyny oraz .§w/adczy
w sali pompejańskiej Belwederu Prezydent jednocześnfe o wzro§cfe popularności WaliaRzeczypospolitej udekorował k.nyetm koman- ce'a. Należy zaznaczy~. te Brooklyn po!!/.ada
dorskim ordern Odrodzenltl Polski wnuka Ka- zpacz.ny odłam ludności żydowskie}.
Jest irz;eczą zn,ami.e.nną, że to antytruma·
rola Marksa - dr, Edg-'ll"a Konguet t Jego mał
żonkę p. Blanche Longuet.

Odznaczenie wnuka K. Marksa

KOMUNIKAT

SP ROS TOW ANIE
V'·l numerze wczorajszym ,,Głosu" w tytule
naukowym autora artykułu: „Lud w!ej6ki w
Insurekcji Kościuszkowskiej" prof. Włodzimie·
na Dzwonkowskiego omyłkowo p-0da.no „docent Uniwersytetu Łódzkiego" - zamiast „pro·
fesor Uniw~n;yletu- Łódzkiego", co ~i.niejs1.ym
pr;s~j;~-y:~-- -

Nr 84"

,,,.

wymuszała pieniądze· ~Lud;e ;~~ pam·ęci.
d

.
Do Isze ro~prawy
przeciw z rodniczvm

dalszym ciągu rozprawy przedwko u·
rzędr.i·kom Brygady Ochrony SkarLe>wej vr ł.o·
dzi zeznawali oskarżeni Mtichin 1 żukowski.
Muchin nie przyJLnał się do :r,a.rzucallly<::h mu
przestępstw, natomiast żukowski przyznał sdę,
że w dwóch wypadkach p<ibrał łapówki za u·
kryc:e prawdziwego stanu ksiąg u kupców.
Następniie skladaU swoje opin.ie biegli psy·
chiatrzy, prof. Wi.kzyńsiki i d1r Pieskow w spra
wie oskarżonego Bocheńskiego. Orzekli on!!, że
Bocheński je.st psychopatą. W związku z tym
sprawa jego zo.;taJa wyłączona, a Bocheński
skie.rowany do zakładu psychi.a~rycznego -ia
Po zezn1111:iach

terorem.
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Dyrekcja Centralnej Szkoły PPR w
pros! wszystkich absolwentów
Szkoły, którzy ukończyli którykolwiek
z kursów w Lubl!nie (w 1944 r.) lub w
Łodzi (w latach 1945--48), aby przesłali
obecne swoje adresy do Wydziału Personalnego Centralnej Szkoły - Łód!,
Al. Kościuszki 65.
2064-k
Łodzi,

nowskie wystąpienie nie ZD6tało roe=wuowa·
ne przerz: kierownictwo partii d.emo.k.ratycmej.
Przypuszcza się powszechnie} iż kierownictwo
parti~ prag.nie wy:k.o1rzystać ferment w Brooklj'lliie dla przekonania Trumana. o kon~oc=o·
ści wycofania swej kandydatury, nie mającej
żadnych 11z.arna na zwycięstwo. P.u-t!e. demok1"!1!tycz:na żywi jednocześnie nadz.ieję, !:ż gen..
Ei-s·enhower ~odzi się ostatecmie na wysunlięcle jegQ kandydatury :z ramieni.'l demok:ra1ów.
NOWY JORK (PAP). 3 wielkie oirg-alll:i:tacje
farmerów powzięły II'ewlucję, w której protestują przeciwko projektowi wprowadzenia o·
bow.iązkowej :lłużby wojskowej.

Rąrre-zentant

amerykafa;kiej federacji farmerów, Herbert
Vore5, złożył de.lclairację, w której podkreślił
neg-atywne stanowisko farmerów wobec pro·
g.ramu., pr:zed6tawi01I1ego w ostait:nim przem6·
wieniu prezydenta Trumana..
Przec:Wta.wlclel il!llll.ej wtelk.iej orq~cj1
farmexów, Senders, uiz.n.a.czyl, że wprowadze·

nie powszechnej służby wojskowe/ będzie m.f-a·
Jo negatywny wpływ na mlodzlet amerykań·
ską. W dmieniu unii narodowej farm~ów,

tu piszemy pny·
chodzi w ·p<i·rę. Nie dawno, skazany został na
ka~ę śmierci Polak - Jan Kabaciński, który
n~ eżał 00 Ruchu Op<iru l w r. 1944 brał, podob.no, udział w wyk<ma.niu wyiroku śmierci na
konfidencie g-estapo,
niejakim Duvemois.
Piszemy ,,podobno", gdyż sam Kabaciński z.a.
prz-ecza, }akoby bra.ł ud.z.lał w tej a.kej!, cale
zaś Mk-a.rlenie t wyrok oparte rostaJy na :r;e.'llillmiach krew.ny<'h z.abdtego 6:zpicla.
Nie wqt;p-!my, że - wobec wyj"-Śllle~ udzlelo.nych J>a·rlamentow1 prrez min. Marle pro~
Kabacińsik.!ego zostanie illli.ezwłocz.nJ!e poddany
rewii:zji. a „oska'!'Żony" będzie zwolniony, Ma·
my teri nad7Jleję, że dnlerpela~ja deiputowanego Toum.e s:powoduj.s w ogóle zaprzestanie nia.
gon.ki polkyjnej f;.'lJa Polaków, b. członków fran
cuskie.go Ruchu Op-0ru, iktóra to nagonka doprowadzdłia jaik. wiadomo, do wielu oiburziljl\·
cych skandalów, nadużyć i gwałtów.
B. D.
Pl'lł"ITJtr.tr.rt::fl!~1 r 11 '~'!1ill'l!!IU"~lrl'.1"1'1"1'1'111"1mrm1 1 1'mr.l'Tm~uEi,111 1 1
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JEROZOLIMA ('PAP). Oddziały strzelców
brytyjskkh :z garnizonu jerorollmskiego wpro·

Smith, oświadczył( że projekt T:rumma jest
sprzec:z:ny 2 interesami farmerów e.merykań· wadzO'ne do akcji dla o<lp.arda ataków arab·
skkh.
skk-h na kolon.dę tydo'W'Ską Nartov, leżącą M
wzgórza.cli Judei. Dwóch ~eirry poległo, uiś
3 odniosło :reny. W akcJf posh.tgiwano się eil·
nym, :zaporowym ogniem e.'ftylery.jskim oraz
1.1:1w512•MMMtagH M WTlTUlLllll<fAI '!6Słonanrl dymnymi.. Według- doniesień ara•b••2mx-•:•• •u·•••••••:c-esso -t••*''*''• •kiich, :zginęło w łej wake 22 Arabów.
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Browarów
OKOCIM. ŻYWIEC, TYCHY, GRODZISK.
ŁÓDZKI ZDROJ, ELBLĄG, GDAŃSK i innych
po Ie ca

PAŃSTWOWY PRZEMYSI. FERMENTACYJNY~
<":

Emir powst;zymał potok jego kwieci·
stej wymowy.
- Jeśli jest rzeczywiście taka, to go·
dna jes1 by zająć miejsce w naszym haremie. Cóż to za jedna?
- Pochodzi ona ze zwyczajnego i
nieznanego rodu, mój władco. Jest to
córka pewnego garncarza, którego nę
dznym ·imieniem nie mogę obrażać słu
chu władcy. Mogę wskazać jej dom, ale
czy oddany emirowi niewolnik otrzyma
za to nagrodę?
Emir dal Bachtiarowi znak i do stóp
lichwiarza upadla sakiewka. Lichwiarz
cl1wycił ją, mie(liąc się na twarzy z chci
wości.
- Jeśli okaże się godna twoich pochwał otrzymasz jeszcze raz tyle!
Sława szczodrobliwości
naszeoo

64 tarczamr w słońcu duźy oddział straż·
ników pod dowództwem samego Ars·
łanbeka, który przymocował do braka·,
towego płaszcza pozłacaną bfachę odznakę swojej siły i władzy. Z boku, 1
kulejąc i utykając szedł lichwiarz, który'
ciągle pozostawał w tyle za strażnika·
mi i doganiał ich w podskokach.
Lud ustępował z ·drogi, goniąc za nimi
złymi spojrzeniami, starając się odgad·
władcy! krzyknął lichwiarz.
Ale nąć, jakie mów zamyślają nowe zło
niech władca śpieszy, gdyż jest mi wia- dziejstwo.
domym, że ktoś poluje na tę sarenkę!
ROZDZIAŁ V.
Chodża Nasredin skończył dziewiąty
- Kto?
- Chodża Nasredin I - odpowiedział z rzędu garnek, postawił go na słońcu
i wziął z koryta duży kawał gliny, aby
lichwiarz.
- Znów Chod.ża Nasredin! I tu Cho- rozpocząć dziesiąty.
dża Nasredin! On nadąży wszędzie ten
Nagle zapukano do furtki stanowczo
Chodża Nasredin, a wy popchnąw 1 głośno. Sąsiedzi, którzy często zaglą
szy tron, szybko odwrócił się do wezy- dali do Niaza, ażeby pożyczyć tróchę
rów - wy stale się spóźniacie, nic nie cebuli lub pieprzu nie pukali tak. Chorobicie i naszą wielkość narażacie na pa dża Nasredin i Niaz spojrzeli na siebie ~trował przy furtce, aby dać mu czas
hańbienie. Hej, Arsłanbeku! żeby
ta z trwogą, furtka zaś znowu zadrżała pod ujść jak najdalej. Wreszcie otworzył zadziewczyna natychmiast była sprowa- ciosami ciężkich uderzeń. Tym ra7em suwę. W tej chwili ptaki rozprysnęły się
dzona tutaj do pałacu. a jeśli jej nie Chodża Nasredin uchw:vcił dźwięk żela we wszystkie strony. Stary Niaz nie m:ał
przyprowadzisz, w drodze powrotnej za i miedzi. - „Straże" - szepnął do jednak skrzydeł i musiał pozostać. spotka cię kat!
Niaza. - „Uciekaj"
odpowiedział Zbladł, zadrżał i schylił się w pokłonie
Nie minęło pięć minut, jak z bram pa- Niaz. Chodża
Nasredin przeskoczył przed Arsłanbekiem.
łacu wyszedł dzwoniąc bron.ią i lśniąc przez płot, a Niaz długo leszcze mal·
~D. c. n.)
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dnolitofrontoWYm nastawieniu Wachowie!.&.
m er ze „Lewego Tom" tow. Feliks Baranow- sie bezpośrednio poprzedzającym wybory.
„w naszym marszu do pełnego zwyclę- Niewątpliwie wymowniejsza niż te cytaty jest
ski omawia zagadnienie „Czy jest prawica
stwa nie chcemy i nie wolno nam zgubić jego praktyka (a raczej praktyki), dobrze znaw PPS?"
SOJUSZNIKA. Od naszej ne i towarzyszom z PPS i towarzyszom z PPR.
ŻADNEGO
Tow. Baranowski mówi o tych działaczach
wspólnej decyzji zaleiy ile będzie partii Nie o tym jednakże chcemy mówić . Ważny
PPS, którzy „okazywall tendencję osłabłew kraju. Skoro one są, traktujmy je jako jest fakt, że takie teoryjki jak wyżej przytonia, a nawet zerwania Jednoliteg 0 frontu i
czone „teoryjki" Wachowicza wciąi jeszczo
partie antyfaszystowskie."
wysunięcia PPS jako samodzielnej „trzeciej
w tej czy innej fol"mie mają obieg w poszczeTow. Baranowski cytując te słowa, pisze:
siły' między PSL, a PPR. Autor powołuje się
„W tym okresie tow. Wachowicz nwaiał gólnych ogniwach, które Wachowicz pozostana wypowiedzi Wachowicza, który „wołał
za wskazane, aby partię Miltolajczyka po- wił po sobie w łódzkiej organizacji. I dlatego
wielkim głosem:
stawić na jednej płaszczyźnie z partiami w walce z: ludźmi prawicy na terenie łó dzsprawę
wyolbrzymiacie
„Dlaczego
rzeczywiście demokratycznymi I rzeczy- kim nie należy zapominać o ich dotychcza:WRN-u? Dlaczego szukacie „dziury w cawiście antyfaszystowskimi. A to wszyst- sowej postawie ideologicznej. W tej walce o
łym'', skoro WRN nie posiada żadnego
ko w tym celu, aby „nie zgubić tadnego rozszerzenie jednolitego frontu, o oczyszczewpływu na politykę i linię PPS?"
Wiesław:
sojusznika'', bo takich soJuszników chciał nie szeregów robotn iczych z elementów wroW ten sposób chciał Wachowicz odwrócić
„z.jednoczona p:Crtia oprzeć się musi na uwagę od problemu tak istotnego.„
mieć tow. Wachowicz w naszym marszu gich klasowo i Ideologicznie, w walce o pod·
niesienie poziomu ideologicznego, zahartują
do pełnego zwycięstwa."
r.asadach centralizmu demokratycznego, w
W dalszym ciągu tow. Baranowskl przytaNiewątpliwie więcej możnaby przytoczyć się organizacje i przygotują do połączenia w
ramach któreg-0 mieści się całkowicie kry- cza cytaty z: artykułu Wachowicza zamieI. T.
stalizacja rozbieinych nawet stanowisk, szczonego w „Kurierze Popularnym" w okre- cytat świadczących o prawicowym antyje- J jedną partię robotniczą.
lecz nie ma w nim miejsca na trakcyj- 111 :1:1111 1·11. 1 . 1"1 :· 111 :11 1 1„1 ::11111111m; 11·1:1 1 : 11:11: h1:·1111 111111nml!l .:1111 ·1m!l.1m.11111111u1111111n1111 .: rn111:1111m m11!'1~1n11: 1nrn1m1n1111111111r.1111111n 1m1111i111111: 1" m:111. 1:m11n1nmn1n11m:mnrn1n1r.m 1m:m · r::rnm1 1·11i.mm 1·11:11u 1w11 .11i1 11::1111 1nn11m~mmn1111'lł11ll!l'1mrr'r · 1· m
ność. Przedyskutowane i ustalone stanowisko partii musi obowiązywać wszystkie
jej ogniwa, i ·wszystkich członków. Tylko
hk pojęta jedność organiczna PPR i PPS
stworzy nową dyll6miczną siłę klasy robotniczej i wzmocni ,władzę ludową w Pol!lce."
Rozmowa z 11rezesem Zarządu Główne10 Wł6kniarn tow. A. Burskim i dyr. adm. CZPWJ. tow. Źebrows~im
Ta zjednoczona partia będzie silna swą fdeJoglą marksistowską - mówi tow. Wiesław:
Premia. przyznana włókniarzom z eka zjł wyścigu pomiędzy przemysłem g'órni-1 okresów wypłat miesięcznych. Zastrze±enie
to nie obejmuje jednak okresu szkolenia mło
„Nie ma dwu idei socjalistycznych - peczym i włókienniczym, o której w swoim. czasie pisaliśmy, zostanie już wkrótce
dych kadr.
perowskiej I pepesowskiej, zachodniej f
rozdzielona. W związku z tym zwróciliśm y się do prezesa Związku Włókniarzy tow.
Pozbawieni premii ~ą równie~ cl, którzy
wschoclniej. SocjaUzm jest tylko jeden nie
Burskiego i Nacz. Dyr. Administracyjne go CZPWł. tow. Żebrowskiego 'I prośbą
żostall przyłapani na jakiejkolwitk kradzie;polski, nie rosyjski. nie angielski, czy skan.
o udzielenie nam bliższych Informacji.
źy, oraz cl, którzy trzykrotnie w okresie
dynawsld, lecz wspólny międzynarodowej
--~----~w premii współzawodnictwa (wrzesień-grudzień) OPU•
rozmówcy zgodni są co do nostek we wspólne dzieło. Udział
Obydwaj nasi~----~------~~----~-----------------------------klasie robotniczej - MARKSISTOWSKI." -------~,
ścili pracę z przyczyn nieusprawiedliwionych.
Partia jednolita, partia kierująca się ideą tego, że choć w wyniku współzawodnictwa ~ uzależniony jest od wielkości wysiłku.
Cala suma zostaje podzielona pomlędzy Trudno przeciei wYmagać, ażeby cl, którzy
rnarksistowską będzie v.riodła masy poprzez uzyskali górnicy 196 punktów, a włókniarze
swym brakiem dyscypliny lub nleuczciwo·
branże. Te z kolei dzielą przypadającą na nie
demokrację ludową do ustroju doskonalsze- tylko 168, to właściwie pomimo niewątpllwej przewagi „węglarzy'' wyścig zakończył część pomiędzy fabryki. Kierownictwo zakła ścią przeszkadzali we współzawodnictwie,
10, do socjalizmu.
dów pracy dzieli premie pomiędzy robotni- otrzymywali obecnie premie.
Ale mając przed oczyma obraz wspólne} się obopólnym ZwYcięstwem.
- Jaka będzie wys okość premii?
Górnicy prŻekroczyli plan roczny w znacz- ków.
partii, do której dążymy, nie traćmy z pola
- Wszyscy robotnicy - odpowiada tow.
Przy ostatecznym rozdziale prem!I wszy.
idzenia dróg do tego celu wiodących. Tow. nym stosunku, a 1 włókniarze, którzy jeszcze
w sierpniu ub. roku mieli na swym koncie scy pracownicy zostaną potraktowani jedna- Zebrowski - otrzymywać b~ą p r emiP, w
Wiesław stwierdził:
kowo, z tym wyjątkiem, że w poszczególnych granicach od 300 do 1.000 zł I więcej. War„nadszedł czas, aby jednolłty front rozszerzyć pow ażne n iedobory, dzięki rozwojowi współI pogłębić wszechstronnie od góry do dołu I w zawodnictwa pracy i wielkiej ofiarności wypadkach jednostki bardziej zasłuione mo- to podkreślić, że Iloś ć osób otrzymuj ą cych
'n sposób przybliiyć jedność organiczną'', trzyst utysięczne j rzeszy włókni arzy nadgonili gą uzyskać większe premie. Dotyczy to w niskie premie będzie stosunkowo nie·wiclka.
Wielowarsztatowcy otrzymywać będą dodatto znaczy je- zal egłości i plan roczny wykonali w 101 proc. pierwszym rzędzie wielowarsztatowców.
Uozszerzyć Jednolity front Wysokość sumy przypadającej na zakład kową premię, która wahać ~lę będzie w gra - W tym szlachetnym wyścigu - mówi
zcze mocniej zbliżyć organizacje partyjne
PPR 1 PPS w konsekwentnym współdziałaniu tow. Burski - nie było więc zwycię:tonych. pracy uzależniona jest od tego, czy plan rocz- nicach od 600 do 1.500 zł.
- Kiedy nastąpi wypłata prem!I za ws p ół
Tow. Żebrowski dodaje: „Fakt ten został ny został wykonany. czy I kiedy plan rocza każdym odcipku, to systematycznie przepr-owadzane wspólne posiedzenia, na których przypleczętowany przez tow. Szczęśniaka, ny został wykonany przedterminowo, od te- zawodnictwo?
- Wypł.ata na stąpi w cz11sle jalma.jszyhtala. się wspólnie zadania, by potem je prezesa Centralnego Związku Górników, któ- go, jak zakład pracy gospodarował (wydajwspólnie realizować. Rozszerzyć jednolity ry na posiedzeniu Komisji współzawodnictwa no§ć pracy), oraz czy i w jakim stopniu w szym, już wkrótce po świętach . Ze względu
{font - to znaczy oczyścić ruch robotniczy z zaproponował podział 50 punktów przeznaczo- fabryce rozwinięty jest ruch wielowarszta- na ogrom pracy obliczeniowej wcze~nie] nie
elementów prawkowych, które „traktują je- nycb pierwotnie dla zwycięzcy i przyznanie towców. Premie dla fabryk mogą być różne da s i ę tego dokonać.
- Czy p rzew idu je się na przyszłość d'!lSzl'!
dnolity front jako taktyczne posunięcia na po 25 punktów zarówno górnikom jak i włók- - mogą obejmować jeden, dwa, trzy lub nawet wszystkie cztery wyżej wymienione ele- trwanie współz awodnictwa pomiędzy górnis:iacbownłcy politycznej", <>czyścić ruch ro- niarzom.
botniczy z elementów obcych i v.-rogich klaJ ak więc widzimy w ostatecznym rachunku menty nagrody. Premie za rozwój ruchu wie- kami I włókniarzami?
- Związek \Vłókniarz:v zachęcony wynikauzyskali górnicy 221 punktów, a włókniarze lowarsztatowców otrzymują wyfącznie wie~ie robotniczej.
:Rozszerzyć jednolity front - to znaczy do- 193 punkty. Kwota 300 milionów złotych pre- Iowarsztatowcy. Pozostałe premie mogą otrzy- mi zeszłoroczny mi zwrócił się do Związku
owadzić dd tcłsłego zbllienfa ideologkzne- mia dla zwycięzcy we współzawodnictwie mywać wszyscy pracownicy w zależności od Górników z wnioskiem o zawarcie umowy o
go, poprzez wspólne szkolenie członków par- została podzielona mniej więcej proporcjo- stopnia udziału swej fabryki w wynikach pra- współzawodnictwie na rok 1948. Oczekujetii, poprzez podniesienie poziomu ideologicz- nalnie: górnicy otrzymali 160 milionów zł, a cy, jeśli tylko pracowali w fabryce w ciągu my odpowiedzi na nasze propozycje.
Jeśli clojdzle do zawarcia tej umowY nego członków partii.
włókniarze HO mil. Obecnie postanowił Zwią- całego ubiegłego roku.
Pracownicy, którzy przystąp!U do pracy po kończy tow. Burski - to włókniarze wykaią
Walka z: prawicą i walka o podniesienie zek Zawodowy i CZPWł. włączyć do tej kwopoziomu ideologicznego - te dwa ?:agadnie- ty i Inne sumy przeznaczone uprzednio na 1 lipca r. ub. premii otrzymać nie mogą. w walce jeszcze więcej -0flarnoścl I woli zwynia wiążą się ze sobą ściśle. Prawica WRN- cele związane z popieraniem współzawodnic- Pracownicy, którzy przystąpili do pracy w cięstwa niż w roku ubiegłym. Robotnicy nasi
owska w PPS zasłaniała się niejednokrotnie twa pracy i ruchu wielowarsztatowców oraz okresie pomiędzy . 1 stycznia a 1 lipca 1947 przekonują się bowiem co dzień, w prakt:ce,
frezesem lewicowym, frazesem, który miał z rozwojem współzawodnictwa międzyfa- roku otrzymują jedynie 50 proc. premii. Za- :l::e słowa Rządu naszego, ii wzrost zarol>ków
pneslonić, zamaskować Ich prawicową, anbrycznego w łączn e j wysokości 46 milionów strzeżenie to nie obejmuje pracowników, któ- uzależniony jest tylko od WZl'Ostu wydajnotyrobotniczą · praktykę. Ale spoza frazesów zł. W TEN SPOSÓB PRZEZNACZONO DLA rzy zmienili miejsce pracy wskutek prze- ści pracy - są najszczerszą pra wclą.
Robotnicy przekonują, się, ie Rząd nasz
z enuncjacji prawicowych przywódców wy- WŁOKNIARZY 186 MILIONOW ZŁOTYCH. niesienia służbowego.
Nie otrzymują premii ! ci, którzy w roku słów na wiatr nie rzuca i dlatego w roku
zierała bez osłonek: ideologia burżuazyjna,
Przy podziale te.i sumy przyjęły Związki
ideologla „trzeciej siły'',
Zawodowe i CZPWł. za podstawę wkład po- ub iegłym nie w ykonali normy w ciągu 4-ch bieżącym pracować będą napewno ze zdwo·
W artykule zamieszczonym w ostatnim nu- szczególnych branż, zakładów pracy i jed- okresów wyplat dwutygodniowych lub dwóch joną energią .
Ruch robotniczy w Polsce wkracza w nowy
etap rozw oju. Stwierdzili· to w swoich ost atnio opublikowanych wypooviedziach przywódcy robotniczych partii tow. Gomułka
Wiesław i tow. Cyrankiewicz. Wypowiedzi te
nakreślaj ące coraz bliższą penspektywę jedności organicznej PPR i PPS spotkały się z
ł'ntuzjazrnem· szerokich mas. Na wspólnych
zebraniach kół p:utyjnych - peperowcy i
p~pesowcy mów ią z radością o wspólnej,
;v1elkiej partii, skupiajacej .w swych szeregach wszystko, co najzdrowsze, najsilniejsze
w klasie robotniczej.
Jasny obraz tej przyszłej partii kreśli tow.
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- „Trzyma się dobrze. Ma niezłe nerwy
nie jest głupiał" - pomyślał Launitz, obserwując w dalszym ciągu mł<>dą Niemkę.
powiedzial
- Przepraszam, Fraulein, bardziej spokojnym, prawie pojednawczym
tonem, - zdaje się, że trochę się zagalopowałem, zwłaszcza oceniając pani tualetę. Powiedziałem to, czego się zazwyczaj nie mówi, przynajmniej kobietom. Ale proszę się
na mnie nie gniewa ć. Jestem żołnierzem i
to w iele tłumaczy. Mam nadzieję, że gdy się
rxiznamy, będzi emy niewątpliwie przyjaciół
mi.
- Absolutnie się nie gniewam, panie Launiiz, - zimno odpowiedziała Luiza, - wiem
bardzo dobrze, że pan jest tylko żołnierzem.
Wiem również, iż pan się znajduje dopiero
trzeci dzień na stanowisku komendanta i to
także tłumaczy wiele rzeczy.
- Pogratulować, Fraulein, - wykrzyknął
ze śmiechem Launit~ - brawo! pani jest
dowcipna 1 posiada pani nieźle zahartowa-

ne nerwy! To dużo znaczy na stanowisku,
jakie pani zajmuje. Nie ukrywam, że z mojej strony to była pewnego rodzaju próba.
Lubię wiedzeć, z kim mam do czynienia!
-=I jak wypadł egzamin? - zapytała nieco zafotnie Luiza.
Napewno będziemy
- Pierwszorzędnie!
uśmiechnął się Launitz 1
przyjaciółmi! odrazu dodał służbowym tonem: - Poproszę
panią o dostarczenie mi natychmiast aresztowanej Kowalenko. O ile tylko ona wie, gdzie
si ę znajduje drukarnia, to pani może być
pewną, iż będę o tym wiedział również i ja.
Mam ~woje specjalne metody badania. Zwła
szcza, gdy chodzi o tę rosyjską dzicz ...
Oczy Launitza nabr ały zimnego, metalowego wyrazu. Długie palce kurczowo zacis nęły się na futerale rewolweru. Major von
Launitz poczuł się w swoim żywiole. Fraulein Luiza z zacieka wieniem popatrzy ła na
niego. - „Też ma niezłe nel'wy" - pomy~-.J• ·
ślała w duchu.

Do pokoju wsze dł szet miejscowego gestapo, Heinz. Metodycznie i akuratnie zamknął za sobą drzwi. Był to człowiek średnie
go wzrostu i w średnim wieku. Miał zimne,
świdrujące, o metalowym błysku oczy. Cały
wygląd jego zdradzal wielką silę woli oraz
nie wzbudzał większej sympatii.
- Jestem według rozkazu, panie komendancie, - oschle powiedział· cichym, bezbiirw
nym głosem.
- Czy pan przyniósł spis aresztowanych?
- Naturalnie, panie komendancie, - padła lakoniczna odpowiedź.
Mówiąc to, Heinz podał Launltzowl teczkf;l, w której znajdowały się spisy wszystkich
aresztowanych przez gestapo na terenie Naftogradu. Niedbałym ruchem ręki Launitz
wziął tę tęczkę, położył przed sobą na biurku
i

zaczął ją przeglądać uważnie.

ton Chmiel, - czyt ał dalej, - sześćdzie siąt
lat.„ równiet natychmia~t zwoln i ć.
Zdziwienie odmalow1:1.?o się wyraźnie na
twarzy Heinza. Gdy padło nazwisk o Anlsimowa, spojrzał przelotnie na komendanta,
lecz nie mówiąc an! słowa s i ęgnął do kieszeni
po notes. Ale kiedy usłyszał nazwisko Chmle
la oraz wiele innych nazwisk, a zwłaszcza,
gdy oznaJm1ono mu, że wszystkich , tych
ludzi należy natychmiast zwolnić - szef gestapo odłożył notes i chciał wyraźnie zaprotestować. Ale nim otworzył usta, usłyszał
znów głos Launitza:
- Niech się pan uspokoi, - powiedział komendant, - wiem, co czyni ę. Je d źmy dalej.
Profesor Kuzniecow„. Natychmiast zwolnić!
Tu już Heinz nie mógł wytrzymać. Zawołał z najwyższym oburzeniem, podnosząc się
gwałtownie z miejsca:
- Kategorycznie protestuję! Uprze.d zam,
ze w tej sprawie niezwłocznie depeszuję do
Berlina ...
- To pańskie pr awo, - uśmiechn ą ł si ę
Launitz, - ale Kuzniecow a, poproszę jednak
równi eż ni ezwłoczn i e zwolnić . Zameldu je ml
o tym pan najpóźniej za godzinę. Jednoi adomości, akt
cześnie, pros zę p odać do
zwolnienia Kuzniecowa Wydziałowi Pr opagandy, czy p a n mnie zrozumiał? Ludno ś ć musi s i ę dowiedzieć, że taktykę nowego komend anta cechuje przede wszystk im daleko id ą
cy liberalizm . Tak ! jest nakaz chwili. To
wszystko, co mog ę panu narazie powiedzieć.
pięć

1

Zapanowała

chwila ciszy.
- Czy pan nigdy n ie był dawniej buchalterem? - nie odrywając oczu od przegląda
nych papierów zapytał nagle Launitz.
- Nie, panie komendancie, - niemniej
lakonicznie odpowiedział szer gestapo, - z
zawodu jestem botanikiem.
- Niezwykła akuratność I pedanteria. jak
zauważył nieco ironicznie
na botanika! Launitz. Popatrzył na gestapowca i znów poDoktór Anlgrążył się w czytaniu spisów. simow... Tak, tak.„ - mi chwilę zamyślił się
Launitz i nagle powiedział stanowczym tonem: - natychmiast zwolnić! Robotnik An·

(D. c. n.)
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Kto może udzielić informacji

O tak ZwaneJ a1emn1cy zawo owe1 pn:w~~~~::~~;r,e~~~=

( Artlj1'UI dgshusqjnq)
wi ss, Walterowl Steinowi, który :n.a k.ot'lcu
Coraz czę~ciej. spotykam)'.' ~ię u wielow~r-1 r?wnik i na tych samych zgrzeblarkach zro- ~iP, swoimi spostrzeżeniami l . doświadczenia- 1944 roku lub na początku 1945 roku pełnił
; sztatowcow l prz~d?~111kow pr.acy .wło~- b1ono przędzę dobrą.
mi z innymi przez publikację swych osiągnięć obowiązki prezydenta policji !lliemieckiej m.
n.arzy ze szla~hetną rmC]atywą doz1elema sH;
Cud? nie. Tylko dobra wola i umicjf'tność w prasie codziennej albo w specjalnych pez tov.:a;zyszami pracy doświadczeniem i wia- właściwego nastawienia zgrizeblarek.
•
riodykach fachowych,
Łodzi, wszy5tkie ósoby, które mogą udzielić
domosc1aml.
I mów t::jemnica nwodowa.
Nie przyniesie im to żadnej ujmy, a innym o nim jaJdchkolwiek informacji proszol!l.e !Sil
. z:.1a jednej z fabryk tkaczka-wielowarsztaCoś tu trzeba zroo!t., ko:lieczn'e trzeba.
pomoże w ich pracy ku pożytkowi całego o zgloszenie się do Wydziału Sledae.go K<1·
1owKa pozostaje po gad.zin.ech pracy. aiż.eby
Ci, którzy wii:<"t>j mni':!ją powinni dzielić' narodu.
em-em
mendy MO, Jaracza 21, pokój 134., !Sekcja I.
instruować młode tkaczki, które w małvm pro 111•1N n1.1.1.11. n 11.11„11nIn·11IH111.1n111un.11111.1111un 11:111:.1·111:1,11:111Hl.II1 n ,1 tl11.1.1'. u „1.:u.,1n•ir1·1 n •n .1unn:11 n..1·1"n1n, n:.t 1.11:11:1::!'l'll•.1.1.1"u.:1.1 n 11:111
cencie prq:ekracznją normę, jak należy praTt
~T .- !::Illo.
cować, aby osiągnąć wysoką wydajność pro~
~
dukcji.
Gdzie indziej tkaczka samon:utnie wzięła
na siebie obowiązek dopilnowania, aby młode
jej sąsiadki, nau'C.zyły ~ i ę pracować dobrze,
ażeby nie wyrabiały „bra,ków".
Przykładów takich, jeśli chodzi o robotników, możnaby przytoc;zyć bardzo dużo.
lł'iosenne prace H'qdzialu Plantacji
Natomiast u lud'li, którzy z racji swego
W P!f'rwszy<:h dnia~h kwiet.n.ia Wyd-ział ft . W porównaniu z zeszłym rokiem powiększy
200 tys. bratków, 70 tys. b~gon.ii, pacli•
wykształcenia i zasobu wiadomości z danej Plantacp -r:iz11o~zyna . w;osenne prace nad upo-1 się znacznie stan zazielenienia, za.równo dziięki nące heli.otropy, efektow'll..9
pelargOl!llie, cz.er·
dziedziny, są jak gdyby prz('znaczenl do uC'le rządkow~ruem 1 obs1amem trawruików na pia- nowym trawnikom, jak i wi ęk5rej ilości :z.asa- won.a sza.lwia, ogółem ponatl pół miliona sz.luk
nia innych, obserwujemy coś wręcz przeciw- cach, 111J.cach oraz w parkach illa112ego miasta. dzonych i zasianych kwia.tów.
roślin zakwitnie tego roku na ulicach mlasta.
nego.
ui111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111m1111111111111111111111111111111111111111111m11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 Na obsadzenie póź!lliejsze przeana.oazono 20 tys.
Technik przędza1ni::ey czy tkad;:i uważa,
złoto-brązowych chryzantem ikwitnących aż do
te nabyte przez niego wiadomości są jego
piełl"'Wezych mrozów.
wyłączną tajemnicą z:awodową,
Powierzchnia kwietn1ków w tym roik.u uleTakie postępowanie tlum11czyło sii: w pegni·e zwiększeniu. Na bnydk!i.m placyku ;przy
wien specyficzny sposób dawniej, kiedy fabuL Traugutta przed Zw .Zaw. za.łożone zostaną
Najbliższe
Społecznej
ryki były własnością poszczególnych kapitadwa wielkie n-0we kwietniki, jeden dużych
listów, którzy angażując majstra, kierownika,
Plany Opieki Społecznej w najbliższej przy
Obllczo.ny na 70 dzieci żłobek przy ul. Sien TOzmiarów powstanie w d:cie}.nlcy robotnliczej
czy dyrektora stawali się faktycznie właści s-zl<1ści o!}ejmują w pierwszym rzędzie opiekę klewkza, mieszcz4cy się w dawnym domu noc- na Chojnach przy ul. Le<:z.nlczej. W śródmie
cielami całej posiadanej pn:ez tych ludzi wie na<l matką i dzieckiem.
ściu nowy .rabat :z.iele'Il!i zało:iony 7JOSJlan:ie na
leguwym, otwarty Z06ŁaJDi.e już w maju .
.dzy fachowej, ze względów konkurencyjnych
uJ,i cy Das.zyńsokiego koło kościoła Sw. Krzyża,
Dotychczasowy jedymy żł.obe:k rejOilowy,
inżynierowie, czy technicy zachowy,vali ta- miesu::zący 1Się przy ul. Nawrot
Istniejący przy ul. Żubardz.kiej Dom Matki ora'l: na Starym Rynku przy ul. Zgierskilej.
93 , nle mógl
jemnicę zawodową.
sip!lostać istniejącym potrzebom i dlatego też jest :z.a szczupły wobec potrzeb w tej dziedzl\V parkach trwają o;fiecn!e prace kon.sel'o
Dzisiaj sytuacja w upaństwowionym prze- projektuje się zorganizowani~ nowego żlobku nie. Dlatego też projektuj~ się otwarde dru- wacyjne. Pewna ilość wiąz.ów usuwa,na jeiSt z
myśle zmieniła ~:ę radykalnie, a jednak me- rejonowego,
mo9ąceg<1 pomieścić 50 d'Lieci. giego Domu Matki, obliczonego na 50 miejsc. J>arków Sienkiewicza i Po.niatowskiloego, miej·
tody „tajemniczości" zostały, nie uległy zmia- Uruchomiony on z,o15tanie w 'P'ięk.nym palacy~ Otwa.rty on
zo1Stan.ie przyipUJSU:7XLlnie w Rudzie *=e 'ich zastąpią brzozy li wierzby.
aie. Nie che~ być gołosłowny.
.
Wszystkie projekty wskazmją na. tti, te o•
I PabiaTuickiej.
W PZPB Nr ..( kierownik przęd1Zalni zasto- ku z ogrodem przy ul. Żeromskiego.
slągruiemy, jeśli chodzi o za"Lieleni.e miasta., llllie
sował nowy system przeróbki bawełny (pitylko pozi<im przedwojenny, ale p-rne.kroczyi;ano o tym w „Trybunie Wolności„) 1 bez
my go i bo w ;n,iedługim czasie.
żadnych cudownych wynalazków,
a tylko
przez inny stosunek rozciągania w poszc:zegól
nych fazach produkcji, czy może przez inne
rozstawienie wałków rozciągających uzyskał
prz;ędzę lepszą przy niezmienionym surowcu.
Drugą dlliedziną spraw BOS jest zwal.cza.Brygada Ochrony Skr6Jbowej w Łodzi dziaTrzeba sobie teraz postawić pytanie. Czy ła na podstawie Dekretu z dnia 11 kwietnia nie potajemnego go.rzelruktwa. Obecnie w wiejest rzeczą słuszną, ażeby PZPB Nr 4 robiło 1941 roku o Prawie Kamo-Skarbowym, w myśl lu powiatach potajemne gorzelnictwu zostało
dlatego, że ma d1>brego kle.Townika przędzatni którego przy>sługują jej "nległe kompetencje oa,ł.kowicie z.likwidowane, a w innych nasilenie
lepu11, przędzę aniżeli PZPB Nr 1 czy Ił.
przy ścigan.iu wszelkiego rndzaju prz~tępstw zmruiejmyło się o 1PO!.owę.
Przecież W!lzystkle te tabrykl nałetą dzlsiaJ skarbowych. Jednakże ka/Żela czynność mus.i
BOS walczy rów.n.i<e'i z przemytem l z afe·
być natychmiaoSt czalegalizowana przez właści
do jednego właściciela, któremu na imię W ,Glosie" z dnia 20 marca 'l"b. zaom.le!d•
rami dewizowymi. Poza tym wra:i: z organ.ami
we władze, to znaczy przekazania Komisji ~pe
Naród,
MO i Komisją Specjalną wY'konuje tak zwane liśmy artykuł pt. „Co .na to Związek Pracow•
Inny wypadek: przędzaln4a odpadkowa cjalnej lub wład1.om bezpieczeństwa.
walczy z nielegalnym ników Gastronomicznych", w którym to uty•
W ostatnim mi-esiącu sprawo'l:dawczym wy- czynn"<:>ści -zlocone PZPB Nr 2 (Oddział Gutmari) produkowała złą
przemiał-em,
ubojem
i
z
nielegalnym gMbowa- kule porusz]'1li\Śmy sprawę tlli.ewłaśclwego uprzi:du:. Tkacze nie mogli llUpełnie pracować kryła Brygada Ochrony ~karbowej w Ło<lzi niem i handlem skórami.
stosunkowania się dwóch kucharzy reflt<i>ura<:.i1
wątkiem
otrzymywanym z tej przędzalni. i województwie około 320 przestępstw podat„Tivoli" do młode.go praktykanta, ob. Wawrzy•
Należy uz.naczyć, że po re-0rganizacj!, JaZmieniono kierownika i przędzalnia daje kowycli. Z liczby tej 110 przestępstw zo.stało
nLaka. W odpowiedzi n.a inasz artykuł Zw. Pra•
ka
na11tąpila
w
ost.atnich
cz;asa<:h
na
terenie
załatwionych
orzeczeniami,
co
da.!o
Skarbowi
pierwszorzędną prz_i;dzę.
cowników Przemysłu Gas!.'ronomicmego nade~y ten kierownik podzielił się z~ swo- Państwa około 59 milionów zł. Ciężar gatlm- BOS, funkcjonariusze tej instytucji w pełni slał nam odp<1wiedź, w której wyjaś.n:i.a.. że w
wypełniają swoje uidarue.
(m. :z:.)
imi · kolegami po fachu i;woim doświadcze kowy tych spraw przypada na miasto Łódź.
&p-rawne przez :nas opisanej oQ;był &ię Sąd koleniem?
żfiliskl. który urmal obu kucharzy winnymi i
Chyba nie, nawet napewno - nie. Bo jak
zasądził zwolnienie lich z pracy na pTZlecią9
twierdzą tkacze Gutmana, pn:ędza otrzymymie;;iąca. Gdyby u11ićlJI'Mlll w te.n sposób bracia
wana z Centrali jest gorsza.
Mi.ruch w ciągu pół roku powtórzyli swe po•
Te same zakłady, ten sam dyrektor techstęowainie, z05tan11 o.nli. bezpowrotnie 'll6U'!lięcl
niczny, a przędza różna„,
ze zwi11'Zk.u, Pos-zlmdowamy Marian '!Niiwny•
Analogiczna historia miała miejsce w
niak otirzymał od Miroch6w T:Wro wezysitkiclt
PZJ>l'l 22. Pre:ędza wyrabiana w tych zakła
W zw i ązku z powstającymi n:ieTaz wątpli na podstawie których wydaje się normalne kosztów, wynikłych ze ispra.wy. '
dach była mówiąc oględnie - nieszczególna.
Kto winien? Odpowiedź była jedna: złe wościami, Mini.sterstwo Aprowizacji 6pecja·I · karfy zaopatrzenia mo91L być wydawane jedyPrzemysł wełniany
obicia na zgrzeblarkach. Argument ważki ł nym okólniki·em, wystosowanym do urzędów nie osobom zameldowanym w danej mle}!COpierwszeństwo
wości na pobyt staly, Zarządzenie to ma M
trudny do odparcia. Ale przyszedł ,inny kie- wojewódzkich, wyjaśruiro, że karty wymienne, celu
umknięcie nadużyć w p01Staci podwójWe współzawodnictwie tkaczy pracujących
nego polJ.ierania pnie.z poozcrególne osoby kart na dwóhc krosnach kortowych wyróżnił al~
żywnościowych.
w PZPW Nr 1 Henryk Łuc1.ak (148 proc.).
Jedynie repatrlantom w okresie, w którym
W PZPW Nr 2 Mieczysław Malisiewioz osią.
przyslu.guje im prawo do p<1bie·ran~a kall't z.a<1- gnąl 160 proc„ Tadeusz Karliński 153.8 proc.,
patrzenia, oraz uczniom 8Zkół w15zel.ktiego tyipu a Zdzisław Stelpiński (16C proc.) 1 Włądysław
w Z'Wiązku z nauiką przebywającym poza miej- DroźdzLewicz (149 proc.).
scem stałego za.mieisz.kaniia, upoważnionym do
W PZPW Nr 35 Stefan Szallńsld i Michał
'.1 PZPB Nr 4 w tkalni (16 krosien auto- Marla Kowal5ka osiągnęła na trzech strorzaop-atrzeni<i kartkowego, mogą być wydawa- Switała uzyskali po 158.3 proc. Maria Bart~tycznych) wyróżniły się:
Stef;inia. So- nach 174 proc:„ f·~anisława Kolczak 155
ne nawet w WYJJadku ~ameldowarui.a na pobyt czak osiągnęła 155 proc.
bierajczyk (173 proc.) i Eugenia Makota proc. W Tl{ALNI NA „CZWÓRKACH"
cz.asowy,
W PZPW Nr 36 wysunął si~ na czoło Jan
PIERWSZE MIEJSCE ZAJĘLA FRAN·
(1 n j)roc.).
W tych okręgach, w których dotychcz.aa Pawlak (160 proc.), JM.ef Bednarek osiągnął
W PZPB w Pabianicach tkaczka Aniela CISZKA WOJCIK, OSIĄGAJĄC 200 PROwydawano kartki wymienne owbom "Lameldowanym na pobyt czasowy, mogą być one wy· 159.9 proc„ Michał Gabrysiak 159 proc., a StaUlman osiągnęła na 8 krosnach 140.6 CENT NORMY. l'.larła Sęk uzyskała 191.4
dane ostatnio na m-c maj br. Jedynie w wy- nisław Malinowski 158.8 proc.
proc., Alfreda. Latuszkiewicz na. 6 kro- proc„ a Maria Dziedzic 181.4 proc.
jątkowych wypadka<:h starostwa oraz zarządy
W PZPW Nr 38 wyróżnili się Stanisław RoW PZPB Nr 6 w przędzalni we współ·
~nach uzyska.la 157.8 proc. Na „czwórkach"
miejskie mia8t wydzielonych będą mogły wy- siak (160 proc.), Eugen. Rosiak (159.8 proc.)
wyróżniły
się:
Helena Swiątek (177.9 zawodnictwie zespołowym zespól Mańku
dać tej kategorii o.sób kartki ;n,a m-c czerwliec. i Kazimierz Bromińskf (159 proc.),
proc.), Stanis. Bujnowicz (168.3 proc.) i Jó- ta (129.6 proc.) wyprzedził zespół PaPonadto Ministerstwo przypo·moirna, że bez·
_.,
•
cholaka
(129.4
proc.).
W
tkalni
na
4
krozefa Barańska (164.2 proc.).
względnie, nie wolno wydawać kart wymienPLENARNE ZEBRANIE DELEGATÓW
snach
osiągnęła Maria Rajska 162.8 proc„
W PZPB Nr 1 w tkalni na Il krosnach
nych osobom zra meldowanym na poibyt cz.a~oZarząd Zw. Zaw. Prac. Sam. Teryt. t Uźyl.
uzyskała Anna Ramus 150.6 proc„ Helena a Maria Miśkie\\, icz 153.8 proc.
wy w hotelach, pen1.1jon.ata'Ch, domach wypo- Pub!.. w Pol11c-e Oddział I w Łodz'f. rzawiadamia,
W PZPB Nr 7 wyróżniły się tkaczkl
Pałkowska 139 proc., a Florentyna Wier<:zynkowy~h itp.
.
. ż~ w dnlu 26 marca ibr. o godz. 17-tej odbędz.ie
Helena Bilska (159.l proc.) i
v\I zw;ąz.ktt z tym Mll11ste~two A!Jrowi- s;ę Plenarne Zebranie Delegatów w lolcalu
szeń 134.5 proc., Józefa Jóźwiak (4 krosna) (4 krosna)
zacji zwraca uwagę na koniecznośt załatwia- nv-iązkowym, przy ul, Wó1cziańsk1-ej 5.
(174.6 proc.). W
osiągnęła 149.4 proc. W przędzalni wyróż-. Stanii;ława Leszczyńska
·nia formalności meldunkowych przez osohy,ł
Obecność obowiązkowa.
uzyskała Apolonia
niły się Bronisława Switoniak (166.2 proc.) przędzalni (3 strony)
korzys~ające .z ka.rt zaoiPatrze:nia _w kh wla„odczyt pt. „Zagadniel!l.ie Ruchu Zawodowe•
Stanisławska 162.8 proc.,
a Maria Woź
! Maria Dubis (162.7 proL.).
snym rnteres1e 1 zame/dowama się na p0~yt go wygłosi I Sekretarz: Zan. Gł. E. Walasz·
W PZPB Nr 2 w przęd.a1lni wyróżniły niak 155.6 proc.
~lały w miejscu ich fakty~znego :z.a.mieszkania. czyk.
W PZPB Nr 8 w przędzalni (4 strony)
się:
na 4 stronach Genowefa Cichocka.
osiągnęła
Maria
Swierczyńska
16:3
proc.,
(145.4 proc~, Bronisława Olejniczak (142.4
proc.), Helena Olct.yk (141.3 proc.) i Bro- a Helena Stolenwerk 155 proc. W tkalni
·4 kr08na) wyróżniły się Sabina Lewińska.
nisława Woźniak {140 proc.); na 3 stroKazimiera Sylwestrzak (171
nach Wanda Sygdziak (144.7 proc.) i Geno- 173 proc.
wefa B.utosik (142.5 proc.). W tkalni na oroc.).
W PZPB Nr 9 prządka Krystyna Ludwii; krosnach pierwsze miejsce zajął BroniDemo~rację Ludową„•
~ła.w Ciuła. (164.2 proc.).
Maria Drellch czak (3 strony) uzyskała 157.6 proc„
uzyskała 158.6 proc.,
a Maria Borówka . Władyi.ława Obiedzii1ska 151.9 proc.
156.6 proc. Na „czwórkach" najlepsze re- W tkalni wyróżniła się Feliksa Pakulska
w jf2zyku rosyjskim i francuskim
zultaty osiągnęły: Helena Płachta (165.6 (6 krosien - 165 proc.).
W PZPB Nr 16 prządki Janina Gołę
proc.), Władysława Maj (152.2 proc.), ZoSkład główny:
już do nabycia
fia Wielińska 145.8 proc.) i :ryystyna Im- biowska i Janina Kondras uzyskały -po
Wydział
Kolportażu
RSW
„PRASA",
've \Vszystkich
143 proc., Zofia Kisiel osiągnęła 147 proc.
perowiez (142.9 rroc.).
W PZPB Nr 22 wyróżniły się prządki:
W' PZPB Nr 5 w prz~dzalni (4 strony)
Oddziałach RobotWarszawa, ulica Smolna 12, tel. 871·80.
wysunęły się na czoło
Ja.nłna
Góralska Maria Partyka, Helena W1azła, Stanisława
niczej Spółdzielni
(163 proc.) i Katarzyna Lubera (156 proc.). Mamrot i StanislaV?a Jerzak .
11
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Zadania Brygady Ochrony Skarbowej
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kom petencie przy ścigani u przestępców

Zw. Pracowników Gastrono·
micznych nie pozostał

bezczynny

Karty wymienne

mOeą otrzymywać

tylko zameldowani na pobyt

stały
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Str. 5

TOMASZOWSKl

Kronika Tomaszowa N. o w a 1 • sla
podnosi

rzemiosł

jakość wytwórczości

- Stara lista rzemiosl z 1927 roku, która kuje igieł sposobem rzemieślniczym. Z drugiej
W zwi ązku z ogłoszoną w dnfo 12 lutego
1948 r. nową listą rzemiQsl, red gospodarczy poza kilkoma drobnymi zmianami przetr.vala strony powstało spawalnktwo, mechanika radeparta'llentu do rokll 1947. me obejmowała tych ·wszystkich diowa itp.
PAP ot r zymał od dvrekto.ra
przem ysłu miejscowego Ministerstwa Przemv· rodzaiów wytwórczości, które praktycznie wy·
Ten stan rze<:zy należało uporządkować i w
Tę związku z lyrn przystąpiono do sporządz:ema
siu i Handlu ob. Ehrenberga sze1e~ infcir'.llilC.ji konywane są sposobem rzemteślnit:zym.
przyza
na /Pma/ korzyści, jakie stwarza nowa lista dawną lisię można llrnać właściwie
nowej listy rzem:o-sł.
parlkową. Nie obejmowała ona wszystkich rorzemiosl dla gospodork1 ~a/ego kra;t1.
- Jak wpływa utworzenie nowej Usty rze-

Komu winszuiemv
Czwartek, 25 marca 1948 r.
Dziś: Zw. N.M.P., Ireny.
Dziś dyżuruje apteka mgr. J. Ambro-

zie·,..,·icza, ul. N. Barlickiego 1 (Tekli).
ff'ażne telelonq:
Straż Pożarna

-

51

Dworzec Kolejowy -

4

47

Milicja Obywatelska Komitet PPR Komitet PPS -

46

166
281
Pow. Rada Zw. Zawodowych
Liga Kobiet -

Ubezpieczalnia Spo!«zna -

44
17 i 121

Zarząd

Miejski ZWM - 52
Komitet M1ejski OM TUR - 69
Szpital Miejski - 71.
Elektrownia - - 175.
ADRES REDAKCJI: Tomaszów,
~w. Antoniego 26, tel. 46.

u'
„

Redaktor przyjmuje dwa razy w ~y
godniu: w poniedziałki i czwartki od
godziny 12-ej do 14-ej.

- Ja.kimi przootank.ami powodowalo s i ę dzajów rzemiosła, ponadto na przestrzeni tak miosł na kszta!towan:e się sytua·cji w samo•
MinistPrstwo Przemysłu i Handlll opracowu· 1 długiego okresu czasu nastąpiły przesunięcia rządi;e gospodarczym?
nrektórP rzPmiosla wygasly, natomiast poJąc wspólnie z samorządem gos·podarczym ;i;i- - Nowa lista rzemiosł przede wszystkim•
wstawały nowe. Nikt już teraz np. nie produ· stwarza podział rzemiosłil na s-pecjalnośd. Ce::._ą ' i.~lę rzemiosł?
lem teg0 podziału jest ułatwienie nabycia dowodu uzdołruenia, koniecznego do samod7lie1Na podstawie
ne~10 prowadzenia warsztatu.
dawnych przepisów rzemieślnik musiał nabyć
unrieiętnośn we wsz)"3t.kich spocjaJnośoioa<:h
danego rzemiosła. chociażby nigdy pćźniej n.ie
Młodzież Tomaszowa Mazowieckiego ju i posiada zaledwie 34 członków, 01 az produkował wielll wvrobów. Ten fakt, z jednej
słynie ze swego zamiłowania do sportu. trzy sekcje: piłki nożnej, piłki ręcznej strony utrudn10/ naukę. a z drugiej hamował
że nie jest to miłość platoniczna, świad- i tenisa stołowego ..Jeden z członków te- ~pecializac;ę, która przecież wp/ywa na podczy ilość klubów sporlowych w Tom1-1- go klubu uzyskał w mistrzostwach niesienie wytwarzanego towaru .
Obięcie nowq listq nowych zawodów nie
. szowie, wśród których znaczny odsetek szkolnych ping-ponga pierwsze miejsce.
stanowią kluby szkolne. O nich chcemy .Test to red. Lewandowski .Janusz. I w noruna upr!lwnień tych warsztatów, które w
_ rhw1/1 uhnzania się tej listy (21 luty 1948 r.)
· d
. .
. .
· •
d "
t:'(fil klu.brn istr~1e.Ją t~ same me omaga były wprowadzone zgodnie z obowiązujqcyml
ZlS nap1sac.
przPpisami. Właściciele tych warsztatów rze.
Przy Państwowym Gimnazjum i Li- ma,. co i w 'v~zeJ q~isy,~an:ym.
Pierwsze G1mna.z3um 1 Liceum Ogol-1 rn1eślniczych będą automatycznie wpisani do
ceum Pedagogicznym istnieje klub liczący obecnie 191 członków zorganizo- nokc;ztalcą.ce posiada bodaj najsilniej- rej;stru izb rzemieślniczych I cechów I positJ.wanych w tr~ech sekcjach - piłki noż- S.7'.Y klub. Do członków jego zaliczają się doc b~dq te wszystkie uprawnienia, Jakie pouprzednio
· spor· t-.ow- srndo/1
•
• • zaawansowam
.
.
·. .
.
·
ne3,. p1'łli\:i· ręczne]· i· l e kk oatl e t yczneJ.· O - m 1·o d zi.· 1ecz JUZ
"'.'Yd~n~e nowei. listy rzem~?6 ł me wpłynępiekunem klubu jest ob. Wichrowski cy którzy w zawodach międzyszkol. Io rowmez na zmianę sytuaC]t. przemysłu fa·
.
. . . .
··
'
· l t•
.c ypnan, { ory wykazuje wiele troski o n~:c~ zaJmowah JllZ l~~;-rwsze 1 dn~gie brycznego, gdyż wszystkie rodzaje produk<:ji,
pracę poszczególnych sekcji. Na prze- m1e.isca. SKS „Start , tak bowiem zamieszczcne na liście, mogą być wykonywa·
szkodzie szybkiemu rozvrnjowi klubu brzmi nazwa klubu, pcsiada okcło 100 ne zarówno sposobem rzemieślniczym, jak i fa
stoi brak funduszów na zakup koniecz- członków zorganizowanych w czterech lirycznym. Oczywiście dotyczy to tych aornego sprzętu. By temu choć w części sekcjach, intensywnie przygotmvn.ią- tyku łów, które dadzą się produkować fabrycznie.
zaradzić, klub urządził loterię fantową, cych się do sezonu ietniego.
Ogloszeruie nowej listy zmieniło natomiast
która przyniosła 12 tys. złotych zysku. n Jak więc widzimy, sport wśród inłow tej
Jeś/l
,;vtuację nowych warsztatów.
U
Brak instruktora również daje się po- dzieży szkolnej na naszym terenie nie chwili ktoś będzie chciał zalożyć nowy warszjest zanif'dbany. Posiada tylko trudne lat rzemieślniczy. względnie nabyć taki warszważnie we znaki.
SKS - Hermes przy Gimnazjum i warunki do rozwoju ze względu na lat w dziale rzemiosla, które ligu uje na no·
we; liście, będzie musiał wykazoc się dowo-·
Liceum Handlowym znajduje się dopie- brak sprzętu i instruktorów.
J. w. dem t1zdolnienia. Ten fakt jednak nie ham!lje
ro w pierwszyni. stadmm swego rozwo-

Sport

wśród młodzieży

I

----------------------~....,,,.-"'*•

z a,oqa
'1VY

h raI a

Cicha i niepostrzeżenie przeminęły
·wybory na Starzycach. Jednakże o tej
fabryce, położonej na samym końcu „to
•
świata", solidnie popramaszowskiego
cowano, by przygotować wszystko do
·
· wyb orow.
d ma
przyJemnoscią podkreślamy, że w akcji wyborczej jak najaktywniejszy udział wzięła. młodzież
zetwuemowa, pracująca w fabp.'ce. W

z

·

P Z P

DOW ą

- 2

rad ę zakl a d OW ą

I

kładowej zależy.

J

farbiarze, przędzalnicy„. KażTkacze,
Z nich nim znalazł się na liś'cie był
dy
„przez lupę" ze wszystkich
oglądany
stron, czy rJeczyv;iście zasługuje na ty-tul reprezentanta załogi fabrycznej. Ta
.
. wym. dał a SWOJe
s k rupu l a t·na se1el\:CJa
ki. f~obotnicy i pracownicy umysłowi
PZPW-29, z całym zaufaniem oddali
na nich swe głosy.
d o R a d y: tow. tow. żę·
~·t v esz1i. więc
cin Wacław _ majster ślusarski. Płuta Jan - robotni'k W"kon' czaln1·. r·roso"'
••
~
J
ski Mieczysław - tkacz, Prus Alek.sander _ robotnik przędzalni, Adamczyk
Mieczysław _ kierownik świetlicy, Kra
wul Jan - robotnik, Rozpędowski Zygmunt - urzędnik, Ksjążek Jan -- ślusarz, Dębiec Adam - robotnik farbiarI I I r I I I I r I I r I I I I I 11 t 11 11 11 I ł lliil 1"111 I I 1, I 11 I I I I I I

Nowi radni: tow. tow. żęcin, Olczyk,
żek, Dębiec, Pira, Kosowski.

Bardzo żałujemy, że nie mogliśmy
zrobió zdJ'ęcia całeJ· Rady _ było to nieKsiq- możliwe ze względu na fakt, że pozostali pracują na drugą zmianę.

M1·e1·ska .Konferenc1·a
Doroczna konferencja tomaszawskiej
d
Mł d
o ych o organizacji Związku ~Talki
była się w lokalu Miejskiego Komitetu

PPR, dn. 23-go bm. Najważniejszym jej
zadaniem był wybór nowego Zarządu
Miejskiego i wybór delegatów na konferencję wojewódzką. Przewodńiczący
C ff
l
dotychczasowego Zarządu, rnl. · :~l'.Likulski powitał zebranych i przedstawił
porządek obrad.
Po powołaniu Prezydium, "" skład
M' ·
· · 1
d
l
·
IeJktorego wesz i prze stawicie e:
skiego Komitetu PPR„ Zarządu Wojewódzkiego ZWM, Miejskiego Komitetu
OMTUR i aktywi;;ci zelwuem.owi, zapółm·1sku brał głos tow. Boruń Karol, przedstawiciel OMTUR-u, witając Konferencję
Ob. W. Wiśniewski (ul. Mostowa 2) nie i życząc pomyślnych obrad.
Obszerny referat polityczny wygłosił
wyobrażał sobie świąt Wielkanocnych bez
tradycyjnego prosięcia z chrzanem na pół- kol. J. Kwiliński. Omówil w nim sytu-i
misku. Serce mu rosło, gdy słyszał w zaimprowizowanym chlewiku pochrząkiwanie . acj9 międzynarodową przechodząc zasympatycznego czworonoga, kupionego .a tym do spra.w obchodzących młodzież
własne pieniądze. Do Wielkiej Nocy pozo- polską. Mówca nakreślił zadania, jakie
stało zaledwie kilka nocy. I oto w jedną stoją obecnie przed całą młodzieżą. A
z nich zdarzyło się nieszczęście. Ktoś rów- więc zjednoczenie organizacji młodzienie zamiłowany w tradycjach jak ob. Wiś- żowych i praca nad odbudową kraju w
ni. sk·1 postano n'ł
1 urzndzić sob1'e święta
ra..rri.ach powołane]· do życia noweJ· org-a°"
'"
·
•
~
się po
i zdecydowawszy
rachunek
naewcudzy
nieść „najcięższe" konsekwencje _ wy- nizacji „Slużba Polsce".
Przewodniczący ustępującego Zarząniósł wieprzka ważącego 100 kg.

Na c11dzym

byna;mniej rozwoju rzemiosła, gdyż dawniej
rzemieślni]{ musial również posiadać kwallfikację i to wobec braku podziału na specjalności, bardziej trudne do zdobycia.

- Jaki wpływ na ogólną g05podarkę ma
utworzenie nowej listy rzemiosł?
O ile przeciętny zakład przemVsłowy ty·
ru rabrycmego daje na ogól gwarancję ko.n.·
sumentowi, że towar przez niego produkowany posiada odpowiednią jakość. o tyle nae było tej gwarancji przy wszelkiego rodzaju drob
nych warsz.tata<:h, które produkowały aęskl·
kroć towary prawie nie nada1·ą<:e się do użyt·
ku, a czasem nawe·t szkodliwe dla konsumen·
ta (szczególnie w branży spożywczej i chemkznej).
z chwilą w-prowadzenia nowej listy n:e·
miosł. która wymaga od rzemieślnika wyła·
wnia się dowodem uzdolnienia, uzy&kujemy

-

ni, Pira Władysław - przędzalnik, Fiszer Jan - podmajstrzy na przędzalni
i ob. Olczyk Ignacy - tkacz.
radzi·
teraz te dwar1as'c1'e 0ało'"r
N1'ech
"
tak, by wyborcy byli zadowoleni, by
Starzyce wysunęły się na czoło tomaszowskich zakładów przemysłu wełnianego, by w bojach o plan załoga PZPW.
-29 zajęła poczesne miejsce. Bo to
wszystko w dużej mierze od Rady Za- gwarancję, że

·

tych dniach stała się ona prawą ręką
organizacji partyjnej.
Kandydaci listy nr. 1, a dziś już radni, to ludzie wrośli w .fabrykę. znani
wszystkim i cenieni przez wszystkich.

szkolnei

wyprodukowanv towar będzie
odpowiedni pod względem jakości oraz uży-

teczności

społeczne/.

Nowa

lista

rzemiosł

wpłynie wydatnie na po<ftl.iesienie jakości to-

wa,rów na rynku.
_ w jaki spO<Sób wykonywane będą :zarządzenia związane z nową listą rzemio<Sł?
_ Wykonywaniem ustawy 0 nowej liście

z wM

zajmą się scńnorządy

a
z.miany
pewne
one
Handlowe. -Przeprowadzą
w swych reje-stra<:h, przy czym należy 6'iQ li·
du, kol. Mikulski, złożył sprawozdanie czyć z tym, że równocześnie uda się u/awnic
szereg worsztatów, pracujących dotychczas w
z dotychczasoweJ· działalności uwzg-lędZechcą one na
„podziemiu gospodarczym".
~ skorzystać z okazji zapewnienia sobie
pewno
organizaniając w nim wzrost liczebny
cji tomaszowskiej i starania Zarządu uprawnień rzemieślniczych na przyszłość.
'd 1 ·
·
· · ·
Rządowi nie zależy bynajmnlel na takich·
1 eo og1czpoz10mu
na d po d mesiemem
ograniczeniach w stosunlw do za·
Iw/wiek
nego członków. Po podsumowaniu osiagnięć nakreślono w ogólnych zarysach kla~ó:v typu. rz~mieślniczego, a Jedynie na
te zadania które staną przed nowymi wlasc1wym u1ęcm tego zagadnienia l wlącze~
. n/a rzemiosła w gospodarke planową. Totez
·
l
• '
władzanu. J?ys m~Ja n?-d ref~rat~i.;1 1 praktyczne -'~ykonanie rozp~r.iądzeń nowej lisprawozdamem me wmosła me c1 \ rn- • sty rzemiosł. nie powinno nastręczać żadnych
ł trudności dla samorządu gospoda.l'Czego, wywego do obrad.
W następnym punkcie porządku kazującego z.resztą )ak na.i.lepszą w~lę w ld.e·
runku knntynu0wa01a wspołpracy między sek.
.
dziennego wyłomono nowy Zarząd w torem prywatnym a wytwórczością pańskładzie: kol. kol. Antoniewicz Zbig- stwową.
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
d St ·
K
L
niew, Ba1a ucyna, o1en a • ams1aw,
Wieści
Krawczyk Stefan, Maciak Franciszek,
Radomska Teresa, Rybiński Zbigniew,
· 'OWE GATDNKI OWIEC
Składowska Joanna, Składowska HaliW kilku powiatach Kujbyszewskiego W"
na, Sz~zepaniak Stai~is.~awa ~ \~iec.zorkow. sln Jan. Do Komis.Jl RewizyJneJ we hodowano pod kierunkiem hodowców-specja·
M k 0 listów nowy. wyo<ioki gat11nek owiec kujby·
J
I
ysa . - szewskkh. Są nne więk5rn od innvcb: waża
szli: tow.. to~~· ,ego.wicz a~,
wa Antonina 1 Radon Antom; Pcza tym bowiem 100-120 kg·. 1 dają 4-6 kg wełny .
dokon~.no ~bo:U 15. delegatow na kon- Jest ich obcrnJE• około 40 tysięcv sztuk.
W r. 1947 w gospodarstwach Alma-A.tyń
ferencJę WOJewodzką.
Nowemu Zarządowi życzymy sukce- skiego obwodu wyhodowan-0 28 tysięcy owier
sów w prac" nad realizacJ·ą tych wszyst kazachskiego cienkorunnego gatunku, każd '
taka owca eta je około 6 kg piękne .i wełny. v ·
J
kich zadań, J'akie stoJ'ą przed organiza- bieżącym roku wvhoduje się dodatkowo r
tysięcy owiec nowego gatunku.
cją.
gospodarcze,
rzemi.osl
więc Izby Rzemieśln.icre i Izby Priem~łowo-

z ZSRR

Wieczorkowski Jan
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W 1-szy DZIEJ SWIĄT WIELKIEJ NOCY
OTWARCIE CYRKU W ŁODZI
Do Łodzi przyjeżdża reprezentacyjny cyrk
pod dyrekcją Din-Dona. Olbrzymi nowy namiot ustawiony zostanie na placu Leonarda.
Otwarcie nastąpi 28 marca (1-szy dzień
świąt) o godzinie 16 m. 15 i o godz. 19 m. 15.
Wielki program nowości z udziałem wybitnych artystów krajowych i zagranicznych.
Cv· I.: 11h•'IWi w Łodzi tylko krMk! c7i.>S

TEATR~

Teatr „SYRENA" Trauqutta t
jutro, sobota i niedziela - teatr nie-

ezynny.
W poniedziałek, dnia 29 b. m. (drugi dzień
Awiąt)

-

dwa przedstawienia „AMBASADOR"
o ogdz. 16-tej i 19,30.

Teatr Komedii Muzycznej „LUTNIA"
Piotrkowska 243
Dnia 25, 26, 27, 28 (niedziela) - teat.r nieCtZynny.
Teatr „OSA" Zachodnia 43. tel. 140·09
Od czwartku, dn. 25 bm. do niedzieli, dn.
przedstawienie zawieszo28 bm. włącznie
ne.

/KINA.
Dnia' 25 i 26 III kina nieczynne.

Co

usłyszymy

sportu

-

Pod balulq Palkola
LKS

zwqcięża drużqnę czeską

przez radio

PROGRAM NA CZW ARTEK 25 MARCA 1948.
12.04 Dz'i-ennik południowy. 12.15 „Z mikrofonem po k·raju". 12.25 Koncert po1pularny.
12.50 (Ł) Muzyika z płyt. 13.00 D. c. Koncertu
p.opularMgo. 13.20 Przerwa. 14.00 (Ł) Recital
altówkowy. 14.30 „Śpiewajmy p.iooonki". 14.50
(Ł) „Dwa pr<>logi o<perowe". 15.10 (Ł) K<rótkie
dnterludium z !Płyt. 15.20 (Ł) Wiadom. lokalne.
15.25 (Ł) Rozmaitości. 16.00 Dziennik. 16.12 Rep.o•rta.ż pt. „Kierunek na Kołobneg". 16.25 „Na·
6ze Uzdrowjsk·a ". 16.30 „Szkoła ImynieN;ka
im. Wawelberga i Rotwanda" - pogadanka.
16.35 Radiowy poradnik. językowy. 16.50 Pogadaink.a H. Lewkki.ej. 17.00 Koncert Orkie·
st.Ty P. R. w Bydgoszczy. 1745 „Chrońmy za·
hyitki prnedhistoryiczne" - pogadanka. 18.00
Muzyka symfoniczna. 19.00 „Po&je Cypriana
Norwida". 19.15 Koncert Syrrnfoniczny Orkiest·ry Filharmonii Robotniczej w Poznaniu. W
przerwie ~ Dz:ienillik. 20.30 „Eugeniusz Onegin". 21.20 Muzyki· 22.10 Audycja z cyklu:
„Dawna Muzyka". 22.45 (Ł) Mozart - Mała
serenada (płyty). 22.58 (X) Omówienie pr.ogramu lokalnego na jubro. 23.00 Ostatruie wiatlomosc1. 23.15 Prngram !ll:a jutro. 23.30 Zakoń
czeruie audycji i Hymn .

Pięknie

I

Cloyton n·e

zapowiada
w
sezon
holarshi

Niezmiernie bogatiO z,a'Powiada się u nias \
w tym sezonie progTam imprez k<0łarskich. Owyścigów:
bok dwóch najpoważniejszych
Warszawa - Praga i wyścigu dookola Polski
mamy jestzcze cały szereg i.n.nych, których nie
"&posób nawet wyliczyć. Og.ram.iczymy się więc
do tych, Uóre odbędą się w Łodzi, aby wzbu·
dz.ić dreszczyk emocji u wszy6lkich miłośni·
ków pięknego sportu kolarskiego.
11 kwi·e tnia w całej Pol'Sce na5tąp.i otwarcie s·ezonu wyścigami szosowymi na 100 km.
18 kw,i etnia w Łodzi odbędzii•e się wy-ścig
na 100 km o nagrodę „Dzienruika Łódri:k;iego".
15 maj-a. Mistrzostw.a s:zosowe w okręgach
organizują Związki Robotnimych Stowarzyszeń
Sportowych.
16 maja. 100 km wyścig o puchar Dyrekcji[
K. E. Ł. w Łodzi.
27 maja. Szusowe mistrzostwa województw.
30 maja. Jubileuszowy wyśoig ŁKS-u na

l.F .K. Mlamoe

zwycięża
w Czechosłowacli
Czołowa

szwedzka
IFK Malmoe,
bawiąca na tou.rnee w Cz,echo·
słowacji ro.zegrał-a mecz ze slowacką drużYlilą „Nove Zamky",
zdecydowanie w
wygrywając
stosunku 4:0 (2:0).
Bramki zdobyli: Osterling -2,
Andea:be-rg, Nils,;on i Winkvist
- po 1.
PRAGA.

drużyna piiłkarska

!

•

Się

Lodzi

LONDYN. W No·ttingham odbył się mecz
bokserski o mi5trzo1Stwo Europy w wadze piórikowej między Ra..y Famechon (Francja), a oClayfon
brońcą tytuł.u Cla1'tonem (Anglia).
n.ie obronił tytułu mistrzil. przegrywając z Fran
cuzem wysoko na puukty po 15-:mndowej
walce.
W ciągu :pierwszych 10 rund Ray Farne·
chon 'Z<llpewnił sobie wysoką i 'Zde<:.ydowaną
pirzewagę punktową. Clayton polował wyraź·
nie na nokaut, mając do .te.g o dwa :razy okaNowy Zarząd Dziewiarskiego Klubu Spor· zję w drugiej i sti.ódmej rundzie. Pod ko ."ee
spotkania przewaga Famechona je&Zcze wzrotowego ukonstytuował się następująco:
sła, a Clayton, walczący z zapuchniętym le·
1. Prezes - ikol. Dą.brow.skli. Jiin
wym oik:iem był ;pod kon,j ec meczu „groggy".
2. I vice-prezes - kol. Gr·anas Prz.emy6ław
3. lI vice-prezes - k.ol. Pol Brolllisław
Dzisiaj ąraią
4. Se!oretan - kol. Arainowski Adam
5. Skarbnik - kol. Zientarski Zenon
6. Gospodarz Klubu - kol. Szy:mański H.
7. Czlonkowie Zarządu: Kostrzewa, Chudzik
Dzisia.j o god~nie 16.15 druzy.mi
Tadeusz i Wo-źniakowski Wa.olaw.
rozegra drugi
.::zeska „Nu&le"
Do Komisji Rewizyjnej wybrano kol. kol.
~ wój mec.z w Łodzi z RTS Widz~
Chmiela Wiktora, Pawłowskiego Tadeusza,
'i Vem.
Mecz odbędzie się na boisku
Tarczyńskiego Kazimi•erz,a i Kostrzewskiego I ~~§~(Er
L KS'-u.
•
Zy9muta.

Nowy

Zarząd

BKS-u

Nusle - Widzew

..

Bul qar ia

~~-;~~t~;~~i~~~~~!Lr Skład Bułgarii

w Kościele Garnizonowym Pa•ra-fili św. Ducha:
W Wielki Czwartek z.osta.ruie odprawiona
uroczysta Ms7ia Sw. o godz. 9-tej.
W Wielki Piątek ceremonie liturgiczne rozpooz.ną się o godz. 9-tej, o godz. 19-tej Gorzkie
Żale z k.azan.iem pasyjnym.
W Wielką Sobotę cercmo·nie lilurgiczne ze
· Mszą Sw. rozpocmą się o godz. 7-ej.
W Wielką Niedzielę Rezurekcje w naszym
K'O·kiele rozpo<:zną się o godz. 6-tej ti będą
tr·ansmitowane przez Radio dla kraju i z.a
g·ranicę. Msze Sw. wstaną odprawione o godz.
8, 9, 10, 12 i 13.
Uroczyste Nieszpo·ry o godz. 19-ej. W drugi
dz.ień Swiąt, tj. 29.III.48. Porządek nabożeństw
jest następujący: jak w niecbielę, tj. o godz.
1, 8, 9, 10, 12 i 13. Nie.szpary o godz. 19-tej.
Szef Wydz·ialu Charytatywnego
Duszpaster5twa M. O. N.
Ks . Ławrynowfcz Włodz imierz, płk. W. P.
PACZKI ŚWIĄTECZNE DLA DZIECI
Dni'a 25 marca 1948 r. o godz. 17-tej w lo·
ikalu biu.r.a C€nt.r ali Produktów Naftowych w
Ł'Odzi, ul. Gdańska 70 odbędzie się · wręczenie
dzieciom pracowniików
paczek świątecznych
C. P. N. i zapr-0swnym sierotom z Łódzkiej
Rodziny RadiDw e j.
Gnście mile widzi.ani.
Nowi radni: tow. tow. Zqcin, Olczyk, Ksiqż el> ,

a

Piłkarzy

naszycll erek.a e:a kiildni frapująca podróż
do Sofiii, gdz.ie w ramach Igrzysk
Bałkańskich zmierzą si~ z 'l'.epreBu.lgari,1.
państwową
zcntacją
Będzie to pierwszy ,nasz mecz
mi'Ędzypaństwowy w tym se20·
n·ie. Oto co na temat tego spot·
kania pisze „Głos Ludu":
,,'Pilkttrtslwo bułgarskie przed wojną nie re·
prezentowało

specjalnie

ale obecnie

dużo się

Sport

w

wysokiego poziomu,

zm.ienii-0.

Bułgarzy grają

-Jr

ustalony

za

szybkość,
dokładne

ci wnika.

Zażartą walkę

na lodzie

kobiet najlepsza Selibowa
wallre o pierw·
b.
1s'k:.iej
i
Kudriawcew wy.gr.al biegi ll!a
rozegrał·a się

szeństwo.

zarż;air-ta

~OO

1500 m w cza.;;acb 44,6 sek. oraz 2:24,1 mim.,
podczas gdy Pi.skunow zwyciężył w dwóch poz.osta.lvch konkull'encjach, przebywając 3000
m w 5:05 min„ a w 5000 m w 8:41,4 min. O
pierwszej lokiacie Kudriawcewa zadecydowała
n~eznacma różruic.a ;punktów na jego ikonyść.
W konkurencji kobiecej najPQważn.iejszą
przeciwnic7ką Selihowej była Holsrzczewnikop
1000 · 300 0
·
ł b'
kt.
m. 0 •
i
ora wygra a 1eg1 na
wa,
s
·
· 1
.
t 1 k , ·
z.os a e. onKurPllf'JP przyn10s, y zwycięstwo ehhowe.1. B1e~r n.a 500 m ukonczyła ona w czasie 49,8 ~. a 1500 m przejechała w 2:41 min.

I

.

Wygrana z Bułgarią leży w naszych możli·•
Jest jednak pewne ale.„, a mianowicie, Buł
garzy rozpoczęli sezon piłkarski już w lutym
i do tej pory osiągnęli już formę i naleźytą
kondycję, natomiast u nas, sezon rozpoczął się
przed dwoma tygodniami i plłka,rze nie są zu.
pełnie przygotowa:ni do ciężkiego llf>otka.nia
międzypaństwowe.go. A co wa,żnjejsze, kapitan
doskonale opanowanie piłki, długie,
związkowy Alius ma powa,żne 'kłopoty z 11sta·
poda·n ia, oraz św.ietne krycie prze· leniem reprezentacyjnej jedenastki. Treningowy mecz dwóch teamów, który mial wylnnić
reprezentację, zagmatwał jeszcze bardziej sytuację. To samo rozgrywki ligowe ostatniej
niedzieli nJe wysunęły żadnych kandyd1tów
do reprezentacji".

stoczyli Kudriawcew z Piskunowem
wśród

n1qlą

systemem „WM", specjalny naaisk kładą na
ofensywę. Łącznicy grają caly czas w ·przo·
dzie, natomiast boczni pomocnicy - co fest
chwakteiystycznq cechą bulg(ifskiego systemu
„WM" - grają w ofe.nsywie i dużo strzelają
do bramki.
W ubiegłym roku mieliśmy możność wi··
dziec Bułgarów w Polsce I pamiętamy ich

ZSRR

MOSKWA. W Kiorowie odbyły się dorncz·
ne zawody łyiwiarsi\<:ie w jeździ€ szybkiej o
puchar im. Sergiusza Kirowa. W imprezie tej
uczestniczy stale elita łyiwforzy radvieckich,
co sprawia, że zawody są prawie równozruaczne z nieoficjalnymi mistrzostwami ZSRR. O·
LIST A DZIECI ŻYDOWSKICH Z NIEMIEC
hecnie w zawodach stairtowało 30 łyrż·wtarzy,
otrzymał w tym 10 kobiet.
Wojewódzki Komitet Żydowski
k.i .
..
k k
· ·
p·
r:owy wykaz dzieci żydowskich . znajdująrych
ierw'5ze mie1.sce w 0111 urenc1~ ~ęs. ei
się w N1emczech , pos7ukn jacv<"h rodzi.ny Za·z dobyl. Kon<;t·a ntyn l<udr ,awcew prz.ed mistrzem
. f
w·sro· d k o b'iet tnum
interesowani w!.n.n·i zgłosić się do W y dziah1 ZSRR P. k
owa 1a
1-s 'trnowem.
„,
Oświaty przy Woj<>wócl?.kim Knrn ;lecie Zv do ~\· Urlia Se·l ihowa.
'<>J,,im w Lodzi, ul. WiqcJ<„wskioeao 32 (pokói \2)
Zarówno w konik:,uren<:ji męskiej, ja..k i żeń·
w g·odz·inach 12 - 15.

•

.....-.-.z"".
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Pol~·--·-

'~anaśde

obron'ł

mistrza

'
100 km.
1. sierpie1i. To•rowe 1IJ1isbrnostwa ZRSS w
Łodzi.
7-8 sierpień. Wlielbe wyścig'i torowe o
programie olimpij5kiim o pucha'!' prrechodn.i
P. Z. Ko•!. w Helen.o'Wlie.
14-15 sierpień. Torowe mistrzostwa K. C.
Z. Z. w Helenowie.
15 sierpień. Wyścig szosowy im. Jaskólskiego o'rganizuje „Wiiima".
22 sieirpień. Wyści.g szoisowy Łódź - Warsrz,awa organizuje KCZZ.
5 wrzes.ień. Torowe długodystans·owe mist·rzo5twa Pols•ki (50 km) w HelE!lllo'W!ie.
W kalendarzyku tym widziimy wiele impraz organi'lowanych przez Związki Zawodo·
we, co świadczy, że kolar5two zdobywa sobie
możliwości pomyś1nego rozwoju i mori:e w
krótkim czasie stać się u nas sp.o:i:t€m napraw·
dę masowym.

.1im1q1u:...„ ... .w... ~"llllllllr']IP':'''r„„,,ll mlml~ Pr z ed s pot1' ani!!,_nl Polska
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,,Nusle'' 6:2

gry i wiei1ką ofiarno-ść, której często brak in· .ruie jest ceJ:n.a. W 39 minucie udaje się wu:esz..
nym. PatkoJo wczoraj dwoilł się i troił i był cie Czechom zdobvć honooroswą bram.kę ze
motiOrem wszystkich ataków i akcji goepoda- strzału MU.Hera.
Po przerwi'e miejS<Ce Sido:ra zajmuje Kału·
rzy. Obok niego na wyróżnienie zaisług·iwali
jes.zcze Kopera i do.slmnale z.apowiadający się żyńs.k:i. Łodz·i<111ie znów rozpocpzynają grę
s.zczęśliwie. Już w 3 minucie z podania Pat·
nowy bramkarz Ł!j:S-u, Szczur.zyńsijd.
Na boisko i!XIZOSbające na.dal w oipłaka:nym koJa HogeindoTf po.dwyrżs.za wyiruik na 3:1. Gra
sta•nie drużyny wbiegły w następujących skła· je<lnak traci tempo. Bło·tko rob~ swoje. W 11
milnucie Czesi ?Jdo<bywają przez aMjera druqą
dach:
KS. „Nusle" - Stanek, Lukeć, Hornk, Pli· i bramkę i od tej pOTy zaczynają nieco przy·
ra, Nowak, Pam, Mtks, MiiJJe:r, Ma}er, Nej· 1 ciskać łodz.i·a.n. Szczumyńsilci jest jednak rue·
zawodny, a chwila.mi broni jak„. Zamora.
man, Sta,Ln.y.
Czwarta bram.ka dla łodzian ipadła w 25 miSzczurzyński, Włodarczyk, Łuć, SołŁKS tyszewski, Karolek, KJOpera, Ho·gendo'.l'f, Pat· nucie, a zdobył ją znów Janeczek, jednak wyraźnie ze spa.J,onego, cze.go nie zauwa,żył sękolo, Janecz.ek, Łącz i Sido.r.
dz.ia. Łodz:i•anie po chwi~·owy:m odpoczy<ll.ku
Sędziuje mgr Bi'fa.
:z.nów wzmacruiają tempo,• pHika chodzi teraz
Grę rnzpoczynają łodzianie jak rzwyikle w
otSbrym tempi•e. Co chw.i.!lę atak podprowadza. od bramki do bramki i w irezultade z.nów znaj
duje dwukrotnie drogę do sia<Łki go·Ści. W 35
rpiillkę pod bramkę go6ci, ale .gdy •trneba strze:lać, nogi grzęzną w Moci•e i piłlka :nie trafia· i 44 mi'IlJucie lokuje ją tam Jarn.eczek.
W sumie mec.z wypadł ciek·awie, pomlimo
do bramk1i. Pierwsri:e 15 minu,t mij>a be:z.;biaJID.·
kowo. DOipiern w 15 mlirrmde Janeczek dostaj~ tego, że był on pozbawiony tak wie:Lk.i·e j emopił.kę i nie bez winy hramktil.\t'7Ja. posyła ją w cji, jaką jest zazwyczaj walka o punkty.
---siatkę. ŁKS prowadzi 1 :O!
W 18 minucie Patlwlo ipOdwyżs.za wy.nik
zawodowego
boksrt
Z
na 2:0. I tym 'fazem :n.ie be.z winy bramlmrza.
Przewaga Łodzian jes't l'liemal przy.g.nliiatają.ca.
Czesi od c:z.asu do C'W6U ipirzed.zieiają się pod
ale wi~zość str;i;alów
bramkę gospodarzy,
Euro~y
tytułu

Okoi!Q C7'le•r.ech tywidzów przyszło
wcZ-Oraj na stadion
ŁKS-u pod7iiwi.ać pierwszy występ drużyny
czeskiej „Nusle" w
Łodzi, a jeszc.z.e hardzi.ej w :nadziei zrehabilitowania S1ię w
i-eh acz.ach czerwonych koszul za o.statnie niepowodzenia w
lidz.e. I trzeba przyznać, że ŁKS nadziei tych
wczoraj nie rz-awiiódJ. Drużyna drugiej ligi
czes.kiej zeszła pokonana z boiska w dość wy·
sokim stosunku 2:6. Gdyby gos'Podarzom dopisało niec-0 więcej sz·częścia w pierwszej połowie, wynik mógłby być nawet v wiele wyż·
szy, ale gdy.by znów w :z,esipole kh nie g.rał ...
PalkoJo, nie jest wykluczone, że zwycięzcami
byliby„. Czesi.
Dyrygen:tem czerwonych ko-szu.I i to kon·
ce,r towym był wczoraj mały, szczupły i smagły ohło1pak, przypominający sylwetką z•ahu·
kane murzyniąt:ko uwijoające s·ię wokół nóg
swy·c h starazyc.h lowa1rzyszy, na które :nikt :n·i e
zwraca uwagi. Patko·lo nie jest postawny, nie
ma st-rzelistego wzros,tu Łącza, a:ni masyw;;iej
budowy Barana, ma j-ednak wielkie serce do
sięcy

PANSTWOWY TEATR WOJSKA POLSKIEGO
Dnia 25, 26, 27, 28 (niedziela) - teatr nieczynny.
TEATR POWSZECHNY TUR
Dnia 25, 26, 27, 28 (niedziela) - teatr nieczynny.
TEATR KAMERALNY DOMll ŻOŁNIERZA
ul. Daszyńskiego 34.
Dziś teatr nieczynny. 2-go fnia świąt 29-go marca - jedno przedstawienie o godz.
19,15 komedii Moliere'a „SZKOŁA ZON" w
reżserii Bohdana Korzeniewskiego, w dekoracjach i kostiumach Teresy Roszkowskiej.
Udział biorą: Hanna Bielicka, Jerzy Duszyń
ski, Halina Głuszkówna, Czesław Guzek,
Adam Mikołajewski, Michał Melina, Zofia
Mrozowska, Tadeusz Schmidt, Ewa Szumań
ska, Ludwik Tatarski i Jacek Woszczerowicz.
Kasa czynna od 12-tej, tel. 123-02. ·
Dziś,

~e

wościach.

W dużo lepszej sytuacji pod tym wzglę·
dem znajdu.ją się Bułgarzy, któ:r.zy · już mają
U6taloną reprezentację na to spotka.nie. Reprez,etllltacja bułgan;!kra jest najs.ilniiiejs2ą, :na jvką
w tej chwiill:i stać Bułya1rię i wyigląda ona narstępująco:

• Bramka - Kootov (Loikomotiv), obrona Ormandz.ijev (Lokomotiv), Kleva (Lewski), pomoc - Pietkov (Lokomotiv). Maniołow !Septemwri), Zanov (Lew6ki). atak - Pietrov. (Lewski), Spasov (Lokomotiv), Milew (Lokom;itiv),
Stankov (Septemwri), Argirow (Lok,omotiv).
Ni·e k.tórych z tych p:hlk!axzy wJdZiieliśmy u
siebie podczas wizyty ·repre.zen.tacj:i So.fii. Pamię,t~y jesz.aze do dz'isiejsrego dniia doskonałego bramikana Kostov'a, obrońcę OrmandzijPva i napa5tnik'a Spasova.
Na za0kończe,nie wa.rt.o jeszcze przypom11ieć
jeden wynik, jak'i osiąg.nęli Bulgairzy:
SOFIA - B{q'IM'.R~S?tr 6:1 •

