..

Gen

11811111!11

~

PISMO POLSKIEJ PARTII ROBOTNICZE.I
WTOREK 24<1ti'UTEGO

ROK IV

Hł48·ROKU

Nr 54 €9821)

lomierz raca do owua ·i warsztatu

Zwycięstwo

Armii Radziec.kie.j nad bal'bapo:llwoliło wy'11Jszhitleryzmem czonym ludom Europy pr~ystąpić do odbudo·
nyńskim

Z-SRR

trwałeeo pokoju
- ewarantemwszystkich
narod:ó w

i · bezpieczeństwa

Rozkaz radzieckiego ministra spraw wojskowych -n1arszałka Bułganina
- w 30-tą rocznicę Armii Radzieckiej

MOSKWA, PAP. - Z okazji 30-tej roczni-, rozgromiła zjednoczone siły międzynarodowej
cy istnienia Armii Radzickiej minister i krajowej ~ ~"!·:. ~uoJ. oraz umożliwiła narodoSpraw Wojskowych ZSRR marszałek Bul:ga- wi radzieckiemu przystąpienie do pokojowenin wydał rozkaz dzienny następującej tre- go budownictwa.: socjalistycznego,
W Iata.eh tego budownictwa armia i flota
ści:
„\'V ciągu 30 lat swego istnienia radziec- radziecka czuwały nad bezpieczeństwem nakie siły zbrojne osiągnęły wspaniałe postępy. rodu radzieckiego.
Potęga armii i floty wojennej ZSRR wyCała ich historia stanowi jaskrawy przykład
bezgranicznego poświęcenia się dla narodµ i stąpiła z całą siłą w okresie wielkiej wojny
ojczyzny, dla wielkiej i zwycięskiej sprawy ojczyźnianej przeciwko Ni.emcom faszystowskim i ich sojusznikom. W twardej walce
Lenina-Stalina.
W ciężkim okresie zagranicznej interwen-1 radzieckie siły zbrojne rozgromiły niecji wojskowej i wojny domowej nasza armia miecką arinię faszystowską i powaliły hitle-

rnlni-1

Czed10sfowackie
PRAGA PAP. sterstwo spraw wewnętrznych ogłosiło w pon:edzialek komunikat urzędowy, w którym
donosi, że dzięki czujności organów bezpieczeńslwił i organów ministerstwa 1brony ;iarodowej udaremniony został plan zbrojn~yo
zamachu stanu, przygotow.any przez czeską
partię narodowo - socjalistyczną. Plan ten był

opracowany do najdrobniejszych szczegółów.
W'yk011anie planu miało nastąpić za pomocą
narodowo • socjalistycznych komisji zbrnjpó dymisji

CIHNllil

Gottwald tworzy
nowy

rząd

mzni·

Nasze

siły

zbrojne

odniosły

zwycięstwo,

mi, które o~~nował~ ?ajn~wocze~niejsze zd~bycze naµk1 i techmk1 WOJskoweJ. Od chwil li ·powstania naszej armii lotnictwa i floty
państwie generalissimus Stalin bezustannie troszczy się
plan@wała zagarnięcie siłą władzy
o ich konsolidację, rozwój i podniesienie postrów opozycyjnych stronnictw politycznxcn wo • socjaJistycznej usiłowali dokonać zama- t1;gi bojowej.
przewrotu i ująć całkowitą chu, obsadzić urzędy i wywołać bratobójczą
dokonać miały
30 rocznicę istnienia naszych sił zbroj- .
wojnę domową.
władzę w swoje ręce.
Jak wykazały dochodzenia wstęp11e, kapi- nych zamieszkujące Związek Radziecki na·
W nocy z dnia 22 na· 23 bm. wojskowe i
cywilne władze bezpieczeństwa wykryły plan >ta111 Teichmamn miał przy ;pomocy oddanych rody obchodzą w warunkach pomyślnej wal·
zamachu i skonfiskowały obfity materiał do- sobie ludzi obsadzić gmach radia czecho'Sło- ki o wykonanie planu 5 letniego w ciągu 4
wackiegQ, W razie nie.powodzenia tej akcji , łat.
wodowy.
Nie wolno nam jedna!k zapominać, że jak
W związku z tym w P·rad.ze aresztowamo planowano uszkodzenie instalacji radiowych.
O wykrytym zamachu i rplanach partii na- długo istnieje imperializm, tak długo · będzie
2 oficerów armii czechosłowackiej (kaipi'1:am
sztabu genera.Jne~ Teic1h mann i kaipita·n sz,ta•b u rodowo - soc}alistycznej rpoinformował Prezy- zagrażać naszej ojczyźnie agresja zzewnątrz.
.
t .
_
.
Z ,
generalnego J. Nemeck), nielktórych czfonków de::ita Republiki minister Sipta'W wewnęlf!lnych
1 Ra~1z1eck1 kons~kwen m~ wcie1a ~
. ~1ąze;:
czeskiej partii narodowo - socjalisty<:znej o- Nosek.
PRAGA PAP. - Zapowie·dziame na wtorelk zy~1e sw~ pohty.kę zagraniczną, ktorą cechuJe
raz szereg innych osób cy•wilnych, W miesz-1
kaniach obu wymienionych oficerów znalezio- 24 bm. plenarne posiedzenie czechostowil'ckie- 1 miłow ·ime pokoJu. ZSRR kroczy w awangarno broń i ma·teriał pisemny, świadczący niezbi go zgromadzenia n'arodo•wegG zostało odwoła-I dzie sił postępu, walczących o trwały pokój
demokratyczny i o bezpieczeństwo wszystkich
.._
cie o tym, że prz-edstawiciele partii narodo- ne.
Tę słuszną politykę zagraniczn~
1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 11 111111 1n111111111~1111111 1111111111111111111111 111 11111 11: 1'. 1 1 1 1 :11 11 1 11 1 11 1 111111 11111 111111111 1111 11 111 1111 11 111 1 1111 11111111 11 111111 1111 111 111 11 1111111 111111 111 11 1111 11 11u 111111 11 I narodów.
l Stalina popierają państwa demokracji łudo!ft•

·

w

Czeska part' a narodowo-soc1a-1 stycz11a

z . O§iainiej

l)artię komunistyczną.

zamau h st anu w cz echosł owac1· ., ~z:!::~:n:;:t~u!!j:~so::d::!7i~~~:~r:wn;i~

Udare mnI.o·n y

nyc/1, które bezpośrednio

rowskie Niemcy. Ten sam los spotkał rów·
nie:i imperialistyczną Japonię.
Armia Radziecka i flota wojenna zw,ycię:iyły dlatego, że w swej walce opierały się
na potędze radzieckiego Państwa- socja>list1YCZ·
nego i naszego narodu. Od zarania powstania
naszej armii naród radziecki ,dba o nią, otacza ją opieką i miłością oraz zaopatruje we
wszystko, czego jej potrzeba.
źródłem potęgi radzieckich sił zbrojnych
jest mądre kierownictwo sprawowane przez
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PRAGA (Óbsł wł.) - Wczoraj wieczorem na zebraniu przedstawicieli parI 'W okresie powojennym radzieckie siły
premier Gottwald
tii politycznych
zbro,iue osiągnęły poważne sukcesy w dziedziwydzierają sobie nawzajem wyspy Falklandzkie
oświadczył, że w ciągu ostatnich 48 gopriygotowania bonie dalszego podniesienia
~J.. · 1
.
. d •
.
..
. f
dl
w
NOWY JORK PAP
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e t ug rn ormaq1 ł na ezące3 o <ego!Z ar"'ilJPe a,gu.
, dzin doszło do zbliżenia poglądów mię z Buenos Aires, , ef;kadra
Z drngiej 61brony, jalk donoszą 7 , pJyn u,I JOw~go I ro~szerzema _wiedzy pobtyczne. N.e
argentyńsl;;a, złożona
dzy nim a prezydentem Beneszem. Pre- z krążowników „Almirante Brown" i „Ve"!ti- prem!er AtHee zaipowiedzial w Izb . :,n'n, że powmno to Jednak byc powodem spoczyw11-ma
mier sądzi, że po odbyciu narad z przy- cinco Demayo", zarzlicila kotwicę przy wysp ie w najbliżs.zym cz.a sie krążownik b1 „ ;ki Ni- na laurach.
W 30 rocznicę powstania radzieckiej armii
wódcami polit:ycznymi pl'ezydent z pew Deception, nal eżqce i do Archipelagu Polvclnin- geria" przybędzie do wysp Falkland?kirl1 . Jedwo-Szetlandzlfl!ego, objętego również :oszcze- nocześnie premier Attlee at.wierdz.it, ze rząd i floty rozkazuję oddać . w dniu 23 lutego
minisfrów,
listę
nową
nością zatwieruzi
ni~mi brr,tyjskimi. Kont-rl.orp ed owce argeIOty:ń· br_ytyjski ni~ da się odepchnqć od wód ppd· · sa~wy na jej -Ożeść w Moskwie oraz in~
którą premier ma mu przedłożyć'
~
' J miastach Zwil\zku Raclzłuldego,
skie z·awinełv do brzęao•w iw.vs.'!W M:ekh1or, b1eaunowycP.·
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Anglicy zaopałruiq w bro~ Arcibów

MOSKWA PAP. - W całym Związku Radzie-:kim odbyły się w dniu 23 bm. uroczyste
obchody 30-lecia Armii Radzieckiej. W teatrze
Wielkim w Moskwie odbyła s!ę wielka akade
mia, zorganizowana przez ministerstwo sił
NOWY JORK (PAP) - Agencja żydowska dla utworzenia rozleglej organizacji wojsko-ł
zbrojnych, radę moskiewską i organy partyjprzesłała do Ge-neralnego Sekretariatu ONZ wej przygotowujacej 6ię do ikoncentry-:znego
ne.
memorandum, w którym omawia obe!:nq .:y- ataku pr.zedwko Życiom. Dowódcy i nszelk:eUroczyste akademie odbyły się również w
tuację w Palestynie.
Najważniejsze
pnnkty go pokroju protektorzy ara'bscy przechorlzą
stolicaclJ. republik zwi-ązkowych, w LeningrdSwobou-'ni·e granicę z wiedzą brytyi'skicil władz
dzi.e, w Charkowie i innych wielkich ośrod tego memorandum są nas-tępujące:
1) Arabowie otrzymuJ·ą posiłki z za'granicy wojskowych i policyjnych.
kach ZSRR.
~~~~~~~~~~~~~~~~·~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
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ośwradcza Agencja Żydowska -
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Sukcesy

WARSZAWA PAP. - 23 lutego br. w dniu
święta Armii Radzie:kiej; przy pomnikach bra
terstwa broni i wdzięczności Armi Radzieckiej, w Warszawie zaciągnięte zostały wojsko
we warty honorowe.
W. godzinach rannych i południowych delegacje organizacji politycznych, społe-:znych
i młodzieżowych oraz grupy młodzieży szkolnej i akademickiej z pocztami sztandarowymi
zdążały . ze wszystkich dzielnic miasta
do
stóp obu pomników, aby przez złożenie wiet\r.ów oddać hołd bohaterskim żołnierzom radzie:kim, którzy wspólnie z żołnierzami polskimi wywakzyll Polsce wolność

*
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memor1a~e do ONZ

••

chińskiej arm11 łudowei

Koncentryczny atak na bazy wo:enne Czang-Kai-Szeka
PARYŻ (PAP) - Agencja France Presse
do.nosi z Pekinu, że według wiadomoś.::1 tamtejszej iprasy, oddziały chińskiej arm~1 !udowej wkroczyły do miasta Penhsi, ',vażnego
ośrodka przemysłowego, położonego 60 km na
lfloludniowy wschód od Mukdenu. lnnP. od·

*

Joj MĘŻA

akcja brytyjska przeciwko Haganah oznaczała
bezpośrednią
pomoc dla napastników arabskich.

Stefana Zakrzewskiego
składa

wyrazy

8) Jalkkolwiek: wysoki komitet ara·bskl
ukrywa 6Woich zamierzeń w Palesity.nie,

najgłębszego współczucia
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U SIQPJ.en .1e H. WachowJ· cza. Nowe
wzmożenie
bezp.eczeństwem

2)

Wojewódzki Komitet PPS w Łodzi stdw;a.
przed wszystkimi członkami organiza-:1i nastę
pujące zadania,
które powinny d~rydo-wać
o obliczu i roli PPS na terenie Łodzi i województwa łódzkiego:
1) 'Pogłębienie i utrwalenie świadomośd
znaczenia je·dn.olitego frontu.
Organizacja na.sza kieruje się oceną XXVlI
Kongresu, M6Ty mówi, że „połity•ka wahlJ.ll,
polityka ods'.koków od linii, świadczyl,1by, że
Partia unosi się na fali wydarzeń, a me k.utalluje świadomie wyipracowanego pronramu.
Partia nie byłaby wówczas W6półtwórcą rzeczywistości".

Czasem lekki wiaterek przynosił z
sąisiednich stois,k, gdzie S.'Prze.dawaili perful:'!1y, oiJe.ie•k różany, ambrę, muszikat i in
ne pachnidła - mocną fa~ęi wonno•śd.; z
boku mieściły się koloiro'We, wzorzyste,
różnoharw11e stoiska, ozdolbione dywana
mi z ·Persiii, z Da.ma1szk11, te1kińs1kimi i
kaszgarSkimi narzutami, barwnymi pomponami, drogimi i tanimi. <lRa koni zwykłej lub szlachetnej krwi. Po tym Chodża Nasre<lin minął stoiska z jed wabiami
siod'laimi, bro:i'.ą, barwikami, wreszcie ry
. ne•k niewoijników, <lwór, irdzie zwożono
wełnę - a wł!zyst·ko to było d()Jpi.er-0 po
cząt'kiem wie•J:kiego rynku. Da1Jei ciągne·ły się jeszcze setki rzeidów ze stois'kami.
a im głębiej wcisikał się w tłwrn Choidża
NaBredin, tyim przeraźliwiej krzyc~eli,
kMcili się i han dlowali wszyS<cy dook<iJa.
Tak! To był wri:d: ten saim tarir. słvn,nv
1

1

wład·e
„

zdecydowanej walki 1 nieprawicowym, z nie<lobitka111i
WRN-owskimi, które w dalszym ciągu u&1łują
podkopywać
wiarę w jednolity
front o;az
zwiększe<nie
czujności klasowej
na odcinku
walki z wszelkimi formami reakcji, która działa również na terenie klasy robotnicz<Jj województwa Jód7Jkiego.
3) podniesienie i ideologicznego i pJli!yrznego poziomu członków Partii, jatko ni<iodzowne.go elementu skutecznej wałlci o socjalizm.
4) pogłębienie wzajemnego zaufan:a w dw1łaniu i współprac
PPS i PPR. Zaufdn.e to
wzbudzić może tvlko konsekwentna re31rzacJa
jednolitego frontu, na wszy<;tkich odc1n ... a< h
naszego zycia politycznego, gos:podarc1NJ'J, zawodowego i kulturalnego.
5) wzmożenie poczucia odpowiedt:alnośd
wszystkich towarzyszy za realizację ·rskazań
władz naczelnych Polskiej Partii Soqalis~~'CL
ncj .
6) ro.zwinięcie inicjatywy członków Pi!rt?:
we wszystkich ogniwach organizdcyjnych
w dziediznie gospodarczej.
Organizacja nasza mu'!' i:
a) przodować w inicjatywie organ.zowan'a
walki o zwiększenie wydajności pracv, prze·
;prowadzać akcję uświadamiającą o zm1czeniu
wzmożenia produkcji, rozwoju naszych 6·ł wytwórczych, decydujących o rozwiąza1:iu pr<1blemu aprowizacji i poprawie bytu II'aterial·
n<>go mas pracujących;
·
b) karżdy członek Partfl ma obow\.1zek znać
plany produkcyjne swego wars~tll pracy.
i wnosić inicjatywę w realizację tego planu.
Każdy członek Pa•rtii powiniep przejaw '.ać
troske o obniżenie !kosztów produkcji, o pod·
niesie.nie ilości i jakości produkcji, o rozw;nięcie wynalazczości,
ulepszenie kch!'!icu1e
warsztatu, o dobrą organizację pracy.

następującą ucllwałę:

0

ROBOTNICZEGO"

ulilie.możliwienla
żydowskim ofiarom prześladowaJ\

f r 0 nt' urnv;~~ic~.dmowa Władz
styny

ze

hitl•-

brytyjskich wyratl'n!e
zgody na podjęcie przygotowań w klerunl:u
stworzenia milicji dla przyszłeqo p.aństwa ty·
clowskiego stwarza jak najgO:r57'e warunki bei·
pieczeóstwa dl.a ludności żydowskiej.

partv1·ne

Każdy członek Partii powm1en ujawn'ć
inicja·tywę w wynajdywaniu środków 1 uspraw·
nień,

nł•

strony brytyjskiej pozostawia się Arabom cal·
kowitą swobodę dzialania.
9) Władze brytyjskie n.Je podjęły fadnych
skutecznych zarzqdzeń, celem niedopuszczenia
do infiltracji arabskiej przez granicę, lecz
równocześnie zdecydowały się n11. kontownlł
akcję zarówno dyplomatyczną, jak i woj«kow,, celem
wja'lld.u do P.a.le-

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Jak już infoJ11Ilowaliśmy na'SZych C~ylelni
ków, w dniu wczorajszym od.było się w l'.odzi
'Plenum Wojewódzkiego Komitetu Polskiej
Partii Socjalistycznej z udziałem p! zedstaw1cieli CKW PPS: wice;przewodniczą,cego CKW
tow. Adama KURYŁOWICZA, sekretarzy CK'v\l
tow. tow. Tadeu6.Za C:WIKA i Wło<izimie:·za
RECZKA oraz pełnomocnika CK\.Y na ohęg
łódzki, tow. Adama DĄBA.
· Woj~Wódzki Komi'tet ukonstytuował się
.Jednomyślną uchwałą w sposób nas~ępujący:
ptzewodriiczący tow. DUNIAK Stanisław, !latępcy przewodn:czącego tow.
tow .•KAKACZEWSKI Artu.r, ANDRZEJAK Edward i NAJDER Bolesław, I sekretarz tow. STAWIŃSKI
Wincenty, sekretarze WK tow. tow. KAHBO·
WIAK Jan, SIWECKI Zygmunt i GŁOW J\CKI
Lucjan, skarbnik tow. KRUPA-SKIBIŃ5Kl Jan,
członek prezydium tow. SZWEMBEKG l\a~i
. mierz.
Po wysłuchaniu sprawozdań i refe;ata l':·az
w wyniku obi;zernej dyskusji plenu.m Vvojewódzkiego Komitetu powzięło jednomyślnie

mzowamu własne) obrony.
.
. H
h
z orgamzacbJ1
... agank11 ł 3)d Wielu
b t obrońców
· k'
z<to
ły za: iJaiąc
w a ze ry YJS ie a.res wa . '.
b
,:11
kuzni~,podcz~ ~ynap~tmcyara scyA~
rzystajq w dalszym ciqgu z wolnoścl.
4) Władze brytyjskie nie IPO<ijęły akcji, po
ostrzeżeniu żyllows.k.im, przeciwko 700 111zibrojonym ATabom, którzy skoncentrowali sl'ł na
pograniczu Palestyny i Tra,msjoroanil.
5) Władze brytyjskie czę5to wzywnły' ży
dów do orpu.s.zczenia zamiefóz.lcalych prze?. nich
osiedli oraz wycofania się z zajmowmych po·
zycji, jakkolwiek nie U3lqpilo niebezpleczelł·

działy zajęły miasto Faku, 70 ~ na pó~norny
zachód od Muikdenu. Znaczne siły arm11 ludo·
wej posuwają się z dl'.żego centrum ro~talur siwo akcji arabskiej.
gicznego Anszan w kierunku .portu Smgow,
6) Arabowie umieścili !Zbrojne posterunki
który służy wojskom Czang-K111-Szeka za ba- przy wejściach, prowadzących do otarej dzielzę wojenną.
nicy Jerozolimy, w której znajdowało 6ię pOł·
tora tysiąca Żydów. Anglicy, udaj11cy się do
tej dzielnicy, otrzymują pn:eipustki o<l wyw·
kiego komitetu ara~kiego.
Kcleżance STANISŁAWIE ZAKRZEWSKIEJ z powodu zgonu
7) Stwierdzono w szereg:u wypatlków, te

O godz. 16.30 w sali ,,Roma" odbyła się uro
czysta akademia, pośw:ęcona uczczeniu 30-lecia Arma Radzieckie),
Na akademię przybyli: przedstawiciele Sej- I
mu Ustawodawczego R. P. 7 wkemarszałkiem 'I
Zambrowskm, członkowie Rządu z premierem Cyrankiewiczem i wicepremierami Gomut
ką l Korzyckim, generalicja i oficerowie woj
ska polskiego z ministrem obrony narodowej
marszałkiem Żymierskim. członkow:e korpusu
dyplomatycznego itd.

TT .

2) Anglicy nadal do1tlarczajq bro~ ~~a/om
arabskim, ipodczas gdy :z:1'.dow6'ka ~<ino
Pa.l~styny .natrafia n.a wielkie trudno 1 w O'l'ga.-

11) Władze brytyjskie zachowują .aeulraJność wzglefdnie interweniują w sposób nfe3ku·
teczny w wypadkach napaści i mordentw, do·
konywanycl1 przez Arabów na Żydach.

które prowadzą do poprawy warnnków

pracy i bytu klasy robotniczej, pow.!:!!:'n wal- - - - - - - - - - - - - - - - - czyć
z wszelkiego rodzaju przejawam! nadużyć, ko.rupcji i marnotraW1SJtwa.

Ko inu n·ikat Okr„gowe.
·i Kom·isi··i
„
zw1"ązko'w Zawodowych

Organizacje partyjne powinny prowadzić
z demagogią polegając!\ na wysuwaniu
takich żądań poprawienia bytu mag pracująOkręgowa Komlsja Zwląz.k6w Zawo®cych, które nie są jeszcze możliwe na Łym eta- wycb w Łodzi pnypomłna, te w dniu 25-go
pie do zrealizowania:
lutego br. 0 godzinie 16-ef w saU Centralnej
c) każdy członek Partii i wszystkie ogn!- Swletlky Związku ZaW-Odo~o Rob. l Prac•
~V.'! pe tyjne powi~"Y przodować. w organizo- Przen1ysh1 Budowlane~
Łodzl, ul. Nawrot
waniu współzawodnictwa pracy. vVszystkie Nr 23. odbędzie się konferencia wszystkłch
formy współTawodn!ctwa należy pr?.edng.llzo- Zarządów Oddziałów Zwiąrzków Zawodowych z
wać i najlepsze z nich stosować w m.isowei terenu m. Łodzi, z następującym porządkiem
akcji walki o wydajność pracy orgamzc"yanej obrad:
od dołu, a planowanej wspólnie z kierownic1. Referat „Jedność klasy robotniczej i
lwem, wytwór<:zym.
próby jej rozbicia w państwach o u7) Wzmożenie inicjatywy czfonk'1w Polstroju kapitalistycznym•·.
<Skiej Partii Socjalisty<:znej i wszystkich ogniw
2. Sprawv organizacyjne
organizacyjnych na odcinku szerzenia oświaty
3. Dyskusja.
i kultury, zadanie upowszechnienia k;ilhry,
4. Wolne wn~oski.
udostę.pnienia jej najszerszym masom woje-\
Obecność wszystkich Zarządów obowiąko
wództwa łódzkiego~ i wypełnienie kultury mfls wa.
treścią socjalistyczną, powinno stanowić jedOkręgowa Komisja Zw. Zawodowych
ną z głównych naszych trosk
w Łodzi
walkę
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DZIŚ PREMIERA!
Komedia muzyczna produkcji radzieckiej

„DWAJ PANOWIE F"

Początek seansów:
W dnl powszednie: 15, 17, 19 21
W niedz. i święta: 13, 15, 17, 19, 21

„STAROŚWIECKI WODEWIL"
W rolach głównych:
MAKSYM STRAUCH, HELENA SZWECOWA
Mikołaj GRYCENKO, Sergiusz STOLAROW
Reżyser: IGOR SA WC ZENKO
Muzyka: SERGIUSZ POTONIUJ

Produkcja: „Mosfilm"
Eksploatacja: PP. Film Polski
1277k

- Oczekujemy sprawiedliwego i mi29 stronę pałacu tę część ciała, której nie
wypa·da oglądać. Mżczyźni sipali, ail'bo roz łościwego sądu emira, naszego pana i
rnawia<li pomię1dzy sohą siedząc wokół władcy, który blaskiem swoim zaćmie-·za·1·niko'w
-.
... .
I wa .nawet słońce.
- .Ehe! Ci lu·dzie tutad widocznie mie · - Tak! - odrzekł Chodża Nasredin
sz•ka1!~ nie pierwszy dzieti!" - pomyślał' nie ukrywając ironii. I czy dawno
'Chodża Nai<rcclin ·
już tak czekacie na sprawiedliwy i mi.
, T'
· b'
.
łościwy sąd emira, waszego oana i
Dwa1 ~wroci 1 na ~ie. ie Jego uwa- władcy który blaskiem swoim zaćmie
gę.: łysy .1 brodaty: Lezel1. ""'.prost nu 90- wa na~et słońce?
. .
,
. ,
i niezrównany. rynek b11clJ<lrSki, rÓ\\ neg-0 łeJ z1em1, a pomiędzy n1m1 do top010wego kołka przywiązanar była biała koCzekamy
JUz
s:ost~
tydz1en,
o węktóremu nie posiadał ani Da1maszeik, a1ni
za,
taka
chuda,
że
żebra
jej
mogły
·,aż
drowczel
o.dp?wtedział
łysy:
Ten
nawet Bagdad.
dej chwili przerwać wytartą skórę.
ż:i
oto
br~d~ty
p1en1acz
t?
moi
st~rszy
Ale oto rzę'Cly ze stois,kami skończyły
się i oczom Chodży Nasre<lina trkazał .si.ę łosnym bekiem obgryzała kołek, obie. brat. O)Clec nasz zm~rł 1 po:o~·,':w1ł
dzony już do połowy.
nam skromny spadek, -:--- pod~1eltl1smv
pałac emira, otoczony wy·so1ką ścianą ze
. N
d'1 b ~1
·
.
wszystko procz kozy. Niech emir rozsąeh
d
strzelnicami i zębatym wi·erz.cheim Czteo z~
a~re ~ Y • oqromnie c.e; dzi do kogo ma ona należeć!
. . .
. .
ry wieże w ro.l\"ach były zręczni~ o~do kawy, więc nie mogł się powstrzyma:.:
- Ale gdz1ez Jest pozostały maiątBk
bione kolorową nio.zai1ką. na·d którą o::l pytania·
, .'
.
.
, . który przypadł wam w spaldku?
przez długie lata trndzili się; araihscy i
-:-- PokoJ wam m1eszk.ancy. szl~c::et
- O . wędrowcze! Czekamy już 6-tv
perscy mistrzowie.
~~J Buchary! Prosz.~ ~owiedzc:e ,m 11. czv tydzień! - wtracił się łysy. - Ten bro
Przed brnmarni Pałacu SPo>Strz.eił ko- JUz d_awno przeszltscie do cyganskieqc daty pieniacz, ~iechaj bedzie poi<1 any
1
lorowy tabor. W cieniu zdartych na.m:o
stanu?
orzez Allacha, niechaj szatan shańbi jetów na matach trzdn-0wych siedzieli i le
- O wędrowcze, nie śrr:iej się z rac: go łoże - ten brodaty pieniacz - to
żeH lu·dzie z·męczeni s•piekotą. Sie·C::l'eli - odpowiedział brodaty
- Nie iesie- mój starFv brat. Ojciec nasz zmarł i po
tam samotni I z rodzinami. Kobiety ko.- śmy cyganami, jestf'qmv takimiż
d0lJr'1 zostawił nam skromny spadek: podzielyisały niemowlęta. gotowały w kotłach mi muzułmanami, jak i ty!
'iliśmy między sobą wszvstko prócz ko·
strnwę. reperowały podarte płaszcze i
- Jeżeli jesteqrii:> rl0l-ir 11 mi mu711lrn·· 'V: niech 0 J emir ro1sądzi do którego z
kolury: naw·pM ~ołe dziecia'ki krzyczaJy '1ami to dlaczego nie siedzicie w d0
1as ma ona należeć
bilv sie i Da·dały, odwracając cze.isto w mu? Na co czekacie przed pałacem?
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Do•ąd UJlodą Francfę rządą Scltun1ana?

To I owe

„Niech

żyje, żyle

n-am"

Rai dla spekulantów - piekło Idla ludzi pracy

Przyjaciel mój, Kazio, po1ttawił mi niedawno dziwne, proszę waa, pytanie.
- Słuchaj - powiiada - jak cl się zdaje,
czego ześmy się nauczyli po wojnie?
ł
•
- Budować na zrębach! odparłem bez
Wychodzący w Paryżu dzieńnlk „Action" ~amieszcza poniższy artyku ' piora
wahania.
Alberta Bayet, w dosadny sposób charak1eryxu1ący drogę, prowadzącą w otchłań
- To też - 2godził się Kazio - ale poza
chaosu i nędzy, po której wiodą dzislej szą Francję rządy Schumana 1 hmych <;lużaltym1
~~c=ó~w~=d~~~ar~~~~~~~~~~~~~~~~--~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Dokumentować wkład! rzuciłem nie
wiele się namyślając.
kt pierwszy: zniesienie kontroii !:en; akt dziło mu tylk-0 o wzbudzenie „za11!an"il" Tym
drugi: dewaluacja; akt trzeci: wolny cz11sem.„ Przypuśćmy, że chciał dop,owudzić
- Oczywiście potwierdził priyjac1el handel dewieami; akt czwarty: zniżka pła::; do katastrofy. C1?:y obrałby inne matody dzia
lecz cóż jeszcze?
akt piąty: wycofanie banknotów nięcio'.ysięcz łania?
Utrwalać więi! wykr0zyknqłem z za-

Rację jednak mieli cl, którzy 1o:rn~owall,

że produkt kos1Ztujący według o,f1cialnych
cen 100 franków, a według czarnorynkowych
300 frank.ów, po zniesieniu kontroli cen bę•

dtie spuedawany ~g~n~ po cen~ cza~
rynkowej.
A efe}ct? Ceny skaczą. .Rząd „nawarzył
piwa" terall wola głośno: „Podbijanie cen
wzbronione". Ale C'l.Y to pomoże? U·;'.,walając
Weźmy dla przykładu
hasło
,;znie;ieni:i zniesienie kontroli cen z góry przesądza spra
palem.
nych.
Miała to być sztuka wesoła. Ko media 7 kontroli cen". Wolność handlu, na !.:tJ:ą dali wę: było to równoznaczne z wyw::iłamem dro
Bezwątpienia kiwnął głową Kazio happy-endem. Obie(:ywano, że p:> _1iej Fran· się „nabrać" radykałowie. Powiuda'.i: „Niech żyzny.
a ponadto?
·
I<lźmy dalej. Uchwalenie dewaluac1i było
Ponieważ tym razem odpowiedź moja nie cuzi będą weseli i bardziej zadowoleni z ży "każdy sprzedaje jak mu się żywnie podoba,
była natychmiastowa, Kazio z ową zadumą fi· cia. Ale nieoczekiwanie znów ::•o·iniosła się a ceny spadną. Wiadon;io ludziom, :i:e ta me- krokiem, który oczywiście oi1:naczał l~galiza·
toda ma cudotwórcze własności, :·e wszysLko -.:ję drożyzny. Zwyżka cen jeśli nie zostanie
lozoiicznq, Jaóra cechuje zawod wych filateli- kurtyna, Nastąpił akt szósty iz;wv~k:i cen.
Rząd oświadcza, że nie chciał tego, cho· gwałtownie potanieje.
stów, podał mi komunikat następującej tre&c;:
zahamowana, pociągnie za sobą inf~ację tp.
„Komitet Organizacyjny obchodu 3-Iecia Ko·
~----~--------...,, zło. które rzekomo rząd Schumana ci:ldał
miletów Domowych w Łodzi zawiadamia, fr
Będ.?.iemy
więcej
w ~a
zwalczyć. A wolny handel dewizami zam!eni
w dniu 29 lutego br. odbędą się uroczysiosc1
Francję w gniazdo spekulantów, którzy napły
i akademie ku czci Komitetów Domowych.„
ną .z całej Europy. Szumowiny, pasożyty z ;róż
W dniu tym wręczona zostanie na ręce prz.rr.inych krajów wyruszą na żer do Paryża. \>\T>n
stawicieN władz miejskich Księga Pamiątkowa
pracy społeczno - administracyjnej Komitetow
niśmy zdać sobie jasno
sprawę z jednego:
Wśród roszarń, zajmującycih dę kon- nia w Sępopolu postanowiła przekroczyć
Domowych w ł:,odzi, za okres 1945....,-1948, obej·
tra;ktowaniem lnu i łto·nopi, najle.~ze re· iplan nakreślony dla niej o 40 prricen!.
manipl\lacje finansowe, cho-.:iażby b'rly naj·
mująca wszystkie dotychczasowe osiqgnzę•;1a
zultaty osiąg·nęła na razie ro-szarnia lnu Również „Toruń" zobowiązał się do wysprytniej prizemyślane nie roz·.viążą kryzysu
Komitetów· Domowych w zakresie admJnistra·
w Sędzisławiu, która już na dzień 15 lu- konania planu w 150 proc.
francuskiego. Jedna jest droga dla \;:•aju ogra
cyjnej opieki nad niernchomościami, gospotego zakontraktowała 738 ha, co ~tanowiRoszarnia w Białogrodzie wezwała do
bionego, wyniszczonego przez wr')ga. Droga
darki lokalami oraz akcji
charytatywnej.„
ło 147,6 proc. planu.
współzawodnictwa zaikłady w Koszalinie.
ta - to wzmożenie produkcji,
A więc, Komitety Domowe, nie krępujcie się
Poza tym wykonały d-0 tej 'POTY z nad·
Ruch współzawodnictwa wśród roszarń
Żaden naród nie żyje z pieniędzy, ze zło
w wykazaniu swego dorobku, dla dobra„."
wyżką plan kontraktowan;a
roszarn,e lnu i konopi szerzy się coraz bardziej. ł,le
ta, srebra, czy banknotów. Lud1?:iom potrzebny
No- już wiesz? zagadnął Kazio, gdy
w Palkowicach (126 procent). w Torun;u trzeba pamiętać, że każdy dodatkowy hekjest chleb, mięso, jarzyny, owoce. oó.zll!ź, doprzeczytałem cały komunikat K. D.
(120 proc.). w Wiesinie (108 IJlroC.), w So·
kołówce (107 proc.) i w Zyra.r.dowie (123 tar wzięty p~d u.prawę lnu uniezależ:ma
my, laboratoria, samochody, książ·~i. vVszysTak jest odrzekłem. Nauczyliśmy
procent).
nas od zagranicy i oszczędza nam dewizy.
tko, co zmierza do wzrostu produkcji tych
się obejmować osiągnięcia i nie krępujemy s;ę
rzeczy jest ważne i dobre, ws1?:ystko, co ha"Rcs .:irnia w żvrardowie zobowiązała slę
Ndjsł~bisze wyniki_ wykazują na r; :le
w wykazywaniu swego dorobku dla dobre.'
muje produkcję jest szkodliwe dla społeczeń
<lo wykonania planu w 150 proc., a roszar· roszarme w Gorzowie I Radogo5zczu.
Nauczyliśmy się obchodzić!
st wa.
- Otóż to - mruknął Kazio. - Nauczy.iś·
A to co się dzieje obecnie we Francji
my się obchodzić. Właśnie.
wskazuje, że wszystkie poczynania rządu
Ponieważ w mruknięc:iu przyjaciela zaobsprzec.zne są z interesem narodu.
serwowałem nutkę, że tak powiem, sceutv:::z'::!3
W krajach demoluacji ludowej, które zwie
ną, zapytałem go z niepokojem, czyżby mrn!
12.03 Wiadomości połudn.; 12,08 Przegląd wg. powieści Balzaka;
17,35 Muzyka _ro~u~
coś przeciw naszym Komitetom Domowym?
prasy stołecznej;
12,13 „Z mikrofonem po !arna; 17,45 RUL „Obrona maszyny zycia dziłem latem ubiegłego roku, widziałem lu•
Nie odparł Kazio nie Io, żebym kraju",
12.25 Koncert
rozrywkowy;
12,50 wykład Doc. Dr B. S'.l:arżyńskiego; 18,00 „Mo- dzi żywo interesujących się produkcją. Wicoś miał, nle wydaje mi się, że wystawianw „Wapnowanie gleb" - pogadanka Inż A. Szu Q:aika muzyczna"; 18,45 „Szalona"; 19,00 Beet- działem . inżynierów,
majstrów, robotników,
sobie samemu Księgi Pamiątkowej to troch~ flety; 13,00 D. c. koncertu roi1:rywk-0wego; hoven - Sonata c-moll, op. 111 w wyk, ar- którzy współzawodniczyli ze sobą w pracy,
.nie bardzo. LOKATORZY powinni Kom1tet0m 13,20 Przerwa; 14,00 Edwin Fischer - dyry· tysty węgierskiego S. Anthala; 19,20 Koncert by w najkrótszym czasie WY'konać „plan"•
laurki wypisać„. No, i z obchodem ku czci te:i. gent i pianista (płyty); 14,30 „Piosenki lu do- Krakowskiej Orkiestry PR;
20,00 Dziennik; Widziałem tam nowe d-0my, fabryki, wyskanie wypada się tak śpieszyć. To nie rocznica we" audycja dla dzieci; 14,50 (Ł) Arie i 20,40 „Wiosna Ludów" w Polsce" odczyt prof. kujące z ziemi, ugory zaorane, nowe szosy l
Planu Trzyletniego.
I w ogóle wiele stow1- pieśni; 15,10 (Ł) „Jabłka i miód w odżywia-, dr. H. Wereszy-::kiego;
20,50 lŁ)
Rezen.va; linie kolejowe.
rzyszeń powinno brać przykład ze„. Związków niu"; 15,20 (Ł) Wiadomości lo}calne; 15,25 (Ł) 21,00 Koncert symfoniczny; 22,00 K rn(ert Sek
Óto droga do dobrobytu i odbudo~y. Nle
1 z. I),
Małże1isl,ich. Praca w „instytucii'' malżeństwa, Felieton sportowv; 15,30 (Ł) Pogadanka ŁRR; , stetu PR; 22,45 (Ł) Koncert życzeń
magiczne sztuczki 7 walutą, nie otwieranie
jak wiadomo, b. trudnn i odpowiedzialna, n j•l· 15,40 (Ł) Rozmaitości; 16,00 Dziennik; 16,'.!5 22,58 (Ł) Omówienie programu lokalnego na handlu dewizami, ale praca, ciężka praca.
bileusze rzadkie, bardzo rzadkie.
Aż 25 lar Kąrik szachistów, 16,30 „Gawęda rybacka"; jutro; 23,00 Ostatnie
wia'.l-:>f'lO~.:-:;
23,30 \Ł)
Taniec banknotów, żonglowanie dolarami,
lrT<'ba czekać na „srebrne wr>se/e", 50 1rn 16.40 Skrzynka techniczna; 16,50 „Ze świata Koncert życzeń (cz. II); 23.59 (L) '..c.:cc;nczen:e
spekulowanie na giełdzie - to dobre dla pa
,;złote".„
E. Tam.
radia"; 16,55 „Eugenia Granet" - słuchowisko audY':ji i Hymn.
sożytów, których kieszenie przy takich okaz
11lI11111111111111I11 f I Il I I I Il l l l Il I I I Il l I I Il l l Il I Il I Il ł 11111 Il I I I Il I I I I I I I Il I I I I I l,I 11111 U l'l I I I I I Il l l I I Il l I Il l Il I I Il l'l I I 11' 111111111111111
jach pęcznieją. Dla człowlieka pracy te machinacje; oznaczają głód, nędzę.
Potężny ośrodek przemysłu wełnianego
Tak dłużej być nie może!
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26 zaldadach fabrycznych
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„Głosu Robotniczeqo 0
leżyc:e zakrojonych i usystematy, zriw«nvch I pracy przedstawicieli inteligencji teclrnicznej,
Jak pracują i jakie osiągają wy11iki
formach, w listo;:iadzie ub. r. zauważyliśmy sił- pracującej na terenie zakładów „Tipur" Wywłókniarze w innych ośrodkach ,ruz·~my·
ny i realny wzrost produl,cji. O ro<»mclrn ak- niki te są wysoko oceniane przez robotnikow
slowych? Jak rozwija się ruch wspólza-cji współzawodnicl-wa najlepiej śwtadczą na- oraz kierownictwo.
wodnictwa w całym przemyśle włókien
stępujące liczby: w pierwszym etapt<' wspólWiększość
naszych robotników mieszka
niczym?
zawodnictwa wzięło udziat 1506 robotn!i:ów, poza obrębem miast Bielsika i Białej. Must
Te i tym podobne sprawy stanowią nie·
w drugim do akcji przystąpiło Jul. 2641, dojeżdża.ć codziennie do miejsc swojej pracy.
wątpliwie przedmiot zainteresowania włóK
a w obecnym - trzecim etapie liczba biorą- Bardzo to utrudnia działalność nie:których naniarzy łódzkich. „Głos Robotniczy", prag·
cych czynny udział w wyścigu pracy robotni- szych faibrycznych kół i komitetów partyj·
nąc poinformować swycli Czytelniliów -ków wzrosła do 3469 osób. Na.leży p~zy tym nych. Tym niemniej jednak ponad je<"ina t;zezaznaczyć, iż liczba ta wzrasta z dnia na cia ogólnej liczby peperowców na te:enie na·
wysyła
korespondentów do wszvstldch
włókienniczych ośrodków przemysiowyc.'!.
<lzień. Jednocześnie ząsługuje na pod:..re~lenie szych .zakładów kroczy, na równi z bratni1 PPS
Niedawno ~rnkowaliśmy cyld artykułów
ten fa.kt, że o ile w początkowym okresie oraz licznymi
bezpartyjnymi wb:il:nikami,
z Częstochowy.
Poniżej
zamieszczamy
w akcji w&pólzawodnictwa brali udział prze- w czolówce przodowników pracy.
pierwszą z nowego cyklu korespondenważnie starsi robotnicy i to główn...e tkacze,
Ze świetlic fabrycznych najlepiej pracuje
cję z Bielska.
o tyle obecnie do akcji tej przystępuje coraz świ~.tlica, zorganizowana przy zakłafoch. ·:Alwięcej młod~ieży,
ara.z poza tkaczami t.iorq mor . Istmeją b1bltoteczK1, czytelm" cnory
cailoksztakie sytuacji na odcinku prze- udział snowoczki, wyszywaczki itp. W bieżą- s~kcje taneczne, dra_matyc.zne itp. Je_:1nak od·
cym miesiącu odbyło -się uroczy>Ste rozdanie c1~ek. kulturalno - osw1atowy me~ątp11wte kt:mysłu wełnianego w Bielsku i Białej :nformuje S'pecjalnego wysłannika naszego p:s- nagród naszym przodownikom pracy ; zwy- leje Jeszcze z powodu braku dosw1a.jczonycn
ma mgr tow. Patyczek, piastujący stanow~sko cięzcom w pierwszych dwóch etaiparb wspól· i fachowych instruktorów świetlicowych.
Żłobki oraz przedszkole, wspólne dla
kierownika Wydziału Ogólnego PaiistwowyC.h zawodnictwa. Ogółem rozdano 239 uagród.
Z naszych zakładów jako najlepiej pracu· wszystkich zakładów, prowa,dzi niezwykł!~
Zakładów Przemysłu '\Nełnianego na tym terejące
nąleży wymienił w pierwszym rzędzie ruchliwe na naszym terenie RTPD.
nie.
Do przed·
- Z·najdujemy się obecnie w 5tdd1um pew- Fabrvk.ę r 12 (byty „He61S, Pies i Sl.rzygow· szkola międzyfabrycznew1 iwzęsz<'za 200 dzie·
nej reorganizacji - o-z-najmia na w~lęp'e roz· ski"), za1klady b. „Tipzer" oraz d. „Stosius". ci, a ze żłobka korzysta 56 dzieci. Przy fabry·
mowv tow Patyczek. - Istniejące .Jo n:eddW· Nieźle też się spisuje Fabryka Nr 13 (d. „Tu· ce „Almor" powołana została d0 życia spe·
na Zjednoczenie zostało obecnje pl zal.~zlal~o gendhaft''). Na specjalne podkreślenie zaslu· cjalna Stacja Opieki nad Matką i D:ieC'kiem.
Pow.
ne w Państwowe Zakłady Przemysłu Welnia· gują w wysokim stopniu pozytywne wynjf.d
nego Nr 14. W praktyce ta zmiana oznacla,
że przechodzimy na ty,p Zjednoczenia o :ia!"tawicniu wybitnie produkcyjnym. Odoylo się
to kosztem 7.mniejszen!a aparatu lo<kil.lncj administracji, zgrupowaniem g-0 raczej w .t.e.a·
tra li.
Obecnie za.kłady nasze zatrudniaj:; 12 tysię
(ciq,q dalsz"J})
cy 518 pracowników. 10 ;proce11t z lei ogól·
1.·· '".WA
MASKARADA.
fuehrer z wielką pompą i emfil.zą przypiął Ze
nej liczby stanowią pracownicy :Jmysłowi,
Narad"' ,,, J DMt - wychodzimy z gabine lazny Krzyż do jego munduru, a potem po·
ireezta - to rohotnicy. W chwili h·eząrej pod· tu. Spotykamy się z pilotką
Hanną
Reitsh. słał to dziecko znów do be1?:myślnej walki na
lega nam bP.zpośrednio 26 zakladów iabrycz- Ta odważna kobieta, mająca zaledwie 25 lat, ulicach stolicy.
nyc11. Sci<le mówiąc - 24 fabryki ,;u·"na oraz
już dwukrotnie usiłowała wywieźć na swym
Ten drobny napozór epizod wywarł na
2 fabryki waty krawieckiej i watoliny. Od-Ja- samolocie generała·fel<lmarszałka von Greima. nas wszystkich wielkie
wrażenie.
Ja:Co
liśmy
jedną przędzalnię do Zaiklarlow Nr 7
Ale p1zez cały ten czas panował tak silnv starzy doświadc·zemem bojowym żołnierze
w Sosnowcu.
ogień artyleryjski, że za każdym razem trze- byliśmy
dotknięci
bezmyślnością
i okru·
Gdy mówimy o planie, naj-lepiej jest sięg· ba było pozostać. Leci?: Reitsh nie traciła je- cieństwem tej s:eny. Ży!iśmy zbyt długo je
nąć po konkretne liczby.
Wyk-0n.anic planu dnak nadziei. że jej to się uda. W godzinach dnym życiem z arm:ą czynną, aby nie zrozuprodukcyjnego w styczniu bież. roiku przed- obiadowych odbyła się uroczystość, mająca mieć iż podobny akt - to po prostu obniże
stawia się w sposób następujący: przędzalnie wymowne znaczenie. Do Hitlera przyprawa· nie godności żołnierza, a zarazem wyrfl!L naJ·
wykonały plan w ponad 112 procentacb, 1kal· dzono chłopca. Był to mały wątły chłopak, większego pozbawionego
wszelkiego
sensu
nie w ponad 108 proc. w metrach, a wpowyżej tonący zupełnie w zbyt obs·zernym dla niego okrucieństwa.
110 procentach w wątkach. Rezult11ty te n:e- mundurze. Wyglądał w nim, j~k w maskaraRozmawialiśmy dość głośno między sobą na
wą·tpliwie zawdzięczamy rosnącej na teren:e dowym stroju, dowództwo oświadczyło, iż ten ten temat, gdy wracaliśmy z narady. Było na~
I1aszych zakładów akcji współzawodnictwa. chłopak własnoręcznie uniesz.kodliwił a>:ołg trnech. Berndt, Weiss i ja. Byiiśmy tak zaab·
Od momen~u rozpoc-lęcia. wyścigu prnc..Y. w,pa· rosyjski. Gdy go przedstawion-0 Hitlerowi, sorbowani naszą r-0zmową, iż nawet nie spO·
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~ należy or!anizować

fabrycznych

uroczystości

W niedzielę dnia 8. 2. odbyło się w świetli
cy PZPW Nr 3 uroczyste odsłonięcie sztandaru Rady Zakładowej naszej fabryki. Na wspo
mnianą uroczystość Rada Zakładowa zaprosiła. tylku małą grupkę robotników. Reszta go·
ści składała !;ię z Dyrekcji i ludzi z poza naszego terenu. Odsłonięcie sztandaru odbyło się
dość uroczyście. Było nawet małe przyjęcie
dla zaproszonych gości.
Niestety - my, robotnicy, znamy przebieg
naszego święta tylko z opowiadania. Nasuwa
się pytanie, czy tak trzeba organizować uroczyste zebranie z okazji odsLnięcia sztandaru

I

Zakładów?

Należałoby połączyć piękne z pożyteornym,
Zebranie mogł:J się odbyć w stołówce _ sala
jest wiqksza aniżeli świetlicowa _ odsłonię
cie sztandaru odb ło b si
, z
be •
. . , Y , Y. ę wowc as w 0 c
ności wszystkich rcuotmków:
R. Z. robotmcy PZPW Nr 3
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strzegliśmy w porę, jak do nas zbliżył
się
Bonnan. Zaczął się przysłuchiwać naszym sło
wom. W pewnym momencte, stanął między
nami i z wyraźnie protekcyjną miną położył
poufale ręce na ramiona Berndta. Zwrócił się
do niego i do mnie, mówiąc intymnym lecz
pełnym pewności siebie głosem.
Z poc~ątku
nikt z nas nie mógł zrozumieć, o co chodzi te
mu przebiegłemu i strasmtemu zastępcy Hi·
tlera. Mówił z emfazą o wojskach · Wencka.
I nagle zawołał pełnym błyskawic1?:nego pato
su, głosem klepiąc nas po ramionach:
WYSTĘP

BORMANA

„Widzę, że jesteście wiernymi ludźmil Je·
steście niezłomni w swej wierności dla fuehre
ra. Przebywacie z nim w naj(!ięższych chwi.
lach. Widzę to wszystko i oceniam należycie.
Pamiętajcie, chłop'.:yl
Gdy walka zostanie
wkróce zwyrięsko eakończona, zajmiecie wy·
sokie stanowiska w państwie, a w nagrodę za
wierną słiażbę otrzymacie wielkie majątk!l"
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Po zdobyciu Warszawy wszystko zaczęło
jak w czarodziejskiej bajce. Niem~y
wiali nie mając czasu obejrzeć się za siebie ,
a gazeta frontowa •. Zwyciężymy " prz y nosiła
codzienn ie cały szereg nazw miast, m iasteczek
i wiosek polski:h, wyzwolonych spod niewoH
okupanta. Heit - ileż to razy łzawiły s i ę
znów ,,od mrozu" oczy Zającom i innym żoł
nierzom, gdy na spotkanie im wychodzili ludzi5ka śmiejąc się beztrosko i radośnie po raz
p ierwszy od tylu lat. A wojsko nasze i wojsko rosyjskie szlo dalej, jak burza, jak wiatr
i wymiatało Niemców z Polski niby zeschłe
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si ę dzia ć
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l i ście.

Niemcy wpadli do wsi, jak stado dzi~
ldch wilków, strzelając naoślep do ludzi. Kto mógł, uciekał w pole, poza oza olszynką - by dopaść
płotkami,
czym prędzej zbawczego lasu.
Gdy się mały Sierioża przebudził we wsi było cicho i pusto, nawet stary
pies Baryń leżał pod topolą postrzelony niem i ecką kulą.
na opustoszałą
Popatrzył Sierioża
wioskę, na pozabijanych ludzi i pobladł.
Podbródek zaczął mu się trząść, jak za
wsze, gdy mu się zbierało na płacz.
- Pójdę chyba do lasu, do wujka Wa
ni - powiedział do siebie cicho. Ciocia Tania pewnie już ugotowała obiad.
Drogę do lasu znał dobrze. Chociaż
się już zmierzchało powoli -- Sierioża
biegł truchcikiem w stronę wielkiego
boru, co stał milczący tuż za wsią.
Prze z ~[lajbme dróżki, przez :-arośla i
jary, przez wykroty """.iekowych pni biegł mały S i erloża do wujka Iwana,
zwanego zdrobniale przez wszystkie
dzieci Wanią.
Nagle tuż obok wielkiego dębu ktoś
go s chwycił za kark i uniósł do góry:
- Ty szkrabie, dokąd idziesz?
odoowiedzial
- Do wujk~ Wani śm i ało, bo poznał „swa jego człow i e
ka" zakutanego w watowany kubrak.
Nie przestraszył się groźnej broni,
tkwiącej za pasem „swojaka". To przecież :iie był Niemiec.
- Ty skąd? - pytał dalej marsowy
wojak.
- Ja ze wsi.
żołnierz wziął chłopaka na ręce i po
biegł szybko w kierunku kurnej chaty,
gdzie mieszkał wujka Wania - leśni
czy. Tam ujrzał Sierioża jeszcze innych
ludzi w groźnych papachach na gło
wach . Wszyscy byli uzbrojeni w automaty. Postawiono go przed dowódcą .
Chłopak musiał dokładnie opowiedzieć

co się działo tego dnia we wsi, jak
Niemcy mordowali ludzi, jak zabrali
wszystkie kobiety w daleki świat.
Wuj Wania był między wojakami. Ciot
ka Tania miału również broń. S i erioża
otwierał szeroko oczy i patrzył na tych
swo jaków, którzy poszli do lasu przed
strasznym wrogiem, co morduje niewin
nych starców i dzieci.
Tak dostał s i ę Sierioża do partyzanckiego oddziału. Mały był, jak rak rzecz
ny, ale go wszyscy lubili, przepadali
za nim. Podczas długiego marszu, podczas „przenosin" z miejsca na miejsce,
- brali go na barana , by się nie przena starym
męc z ał . Ile to godzin spał
v. 'izku, okutany w skóry baranie.
Dowódca Trofon był· zadowolony ze
swojego „partyzanta", bo chłopak odnie zwy!<ł,., usłt1qi
daw a ł rzeczyw iście
odd z iałom walczącym z na j eidźcą . B ył

mały

-

więc

go w sadzano

do dziupli

pr zydrożnych, dawano mu do ręki słuchawkę polowego telefonu, a on patrz/ł na drogę godzinami , walcząc nieraz ze snem - by donosić natychmias'
do lasu, ile. wroqa ma s·rnruje szosą na

w schód, pod Stalingrad Podkradał się
na droai - c inonac rn c:o b::i 'la saneczkactr oła s kie miny: które z agrz ebywał

Zają :-,

w nielicznych chwilach odpodo pugilaresu otnymanego na
zeń pożółkły
pamiątke od ojca i wyjmował
karteluszek. Widniały na nim wypisane ojcow
„Łódź, ul. Aleksandrow.ska
ską ręką sfowa:
numer mieszkania 3 kum Florczak Walenty
też w tym domu, tylko numer mieszkania 4 ·
Po,wiedzcie, że kum Wojciech nisko się kłania przed śmiercią całej jego rodzinie, a
To
przed śmier:ią".
krześniaka błogosław!
k ·
z ·
był cały testament Wojciecha aiąca, t~ry
zawsze wierzył, że jedyny syn jego trafi kiedyś d-0 rodzinnego miasta, Czemu przy czytaniu tego testamentu Maciej Zając mocno szar
pał sobie wąsy 1 szybko nabijał fajkę mocną
ma ::horką, tego ja już nie wiem. Domyślcie
się sami.
Sochaczew, Toruń, Bydgoszcz, Jastrów, Flatów, Nakło 1 oto gr~nice dawnych butnych
Niemiec Na szosie została ustawiona brama
triumfalńa a na niej napis: , Oto i ona -przeklęta German ia" Tutaj Niemcy próbowali stawić opór. Nie udało im się to, jak nie u~ało
się nikomu zatrzymać huczącego górsk1eg,o
potoku, jak nie udało się zatrzymać wści eklej
wichury, co wszystko po drodze swej zmiata.
Z większym niż potoku górskiego szumem„ z
większym niż pęd huraganu impetem, wallły
uzbro1one w armaty. czołgi, karabiny I samoloty, zastępy polskich, rosyjski-:h, ukraińskich i biało ruskich żołnierzy.
w ży ła c h ich płyn ęla jedna)c krew si owiań
Stary
czynku ,

sięga!

r szy

i_.~'"
dz
i będ.2ie razem z nimi, tam g ie nll 1 ~ : 'l"-.
bój się toczy, że zawsze potrafi dać pnr
kład dzielności i bohaterstwa, a prócz tego •
d
.
najc1ęż5zej chwili zdobędzie się na ser eczny
pokrzepia.
środek
jak
działa
który
uśmiech,
księżyc.
_ Jak Boga kocham _ mówi? do kolegów ją.cy. Taka bowiem była rola oficera polityjeden z artylerzystów - jeszcze takich zają- czno-wychowawczego,
Strasznie s1~ wtedy Zającom spieszyło do
.
ców nigdy nie widziałem.
Koledzy uśmiechali się i kiwali głowami. Berlina, a i wy młodzi czytelnicy chc:ec:e też
Najlepiej to już chyba ~ubili „obywatel!'- 7~ 0 - jak najprędzej zobaczyć naszych bohaterów
rążego" Zająca. :ren Cl Jak zaczął mowie 0 w stolicy państwa, które tyle nam szkody
czymś na P?loweJ J?O~ad~nce~ to. zaraz oczy- przyczyniło. I dlatego nie chcąc nadużywać
ma błysk~ł l tak m,ow1ł,_ ze ciarki po _plecach waszej cierpliwości, tylko w krótkich sło
przechodziły. Cho_cby l przedwczora], kiedy wach zaznaczę, że zdobycie tak zwanS9o Waczytał rozkaz dowodcy frontu, marszałka Zu- lu Pomorskiego, fortyfikacji, które miały bro
nić Niemców od klęski, a które rozpadly się
kowa:
„Nastał czas podsumowania strasznych zbro pod uderzeniami żołnierzy Wojska Polskiego
'
dni dokonanych na polskich ziemiach przez kosztowało wiele trudu.
Nikt nie szczędził siebie, a najmniej nasi
h!tlerowskich ludożer_ców:. ~as'.ał czas ukarania zbrodniarzy, ,,Dzielm. zołm.erze! Wzywam Zającowie Na piersi każdego 2 nich widniawas do wykonania zadama bo1owego, do r.oz ło ju ż.po ·kilka orderów medali Pewnej nocy
gro~ie~la nie~rzyjac!ela z właściwą wam dziel przyszedl rozkaz od do~Qdztw~ prz;rzu-::enia
b at erii, w której służyli Zającowie pod Bernością 1 umieJ~tnośClą!
'
Chło11akom stę zdawało, te to nie rozkaz lin
ma:szałka Żukowa: a )elJO wla~ny, ~horąże~go
(D. C. n.}
Za jąca rom:az. W1edz1e h przec1ez, ze .:i:Rw„ ze

ska i jeden był ich wspólny cel. Zającowie,
jak zwykle dzielnie się spisali. Zapominali
nieraz,· a wraz z nimi cała bateria, kiedy dzień
a kiedy noc, bo dym zaćmi ewał i słońce i

był

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Danu~a

Materka:

Cię za zwłokę z odpowiedzią. To dobrze, że dużo czytasz. N ie pa·
m ięt am co to za ks i ążka ,,Serce Matki". A mo·
Gorkleg<i1 O Ue tak
że tu chodzi o „Matkę" - to wi'llSzuję wyboru, bo to piękna książka.

Stokrotn4e przepra6za.m

„Po topu" Sienkiewicza tak latw<J chyba nie kupisz, bo i ja nie znalazłem go w księgarniach.
Stefan Goopp Odpowiedzi Redaktora
Irka Charciakówna:

Z największą przyjemnością przyjmuję Cię
do ,.promykowego gron.a". Jaik.że mogłaś choć
przez chwilę mieć co do tego wątpliwości?

* * •

Moszczenica:

Musia·łbym być potworem, by po ta:k serLusia Bi.nderówna:
decznych uściosikach i całusach poskąp.ć Ci kilCi za ż yczenia ł miłe s łowa ku słów odpowiedzi. A więc: z.najomc~ć i przyDziękuję
Z przyjemnością przeczytam Twe prace. Moż j a źń między nami zawarta, a teraz czekam na
dalsze ex! Ciebie wiadomości.
liwe, że będą się naaawały i do druku.

* * •

*

* •

Wolo:
MożeM: pJ·
błędu.
jednego
a•nii
zrobiłaś
ie
N
i.n.te'.
Życie i ·praca młodzieży gimnazjalnej
Skąd wpadłeś na pomysł, że się na Ciebie res.uje d mn.ie 6 am!!9o i Czytelni•ków „Promy- sać do „Promyka" śmi ało 1 odwaclmne.
gniewam? Nie przyszło mi to nawet n .gdy na ka", a więc czekam.
myśl. Nie odpowiedziałem Ci na wsz)"!Stk.le H- „Duch Puszczy" - Piotrków Tryb.:
Stasiek M.:
Gty, bo tak się one z.biS9ły, że mus1ałbym Ci
Sekreta•riat Klubu „Zjedńo<:'W!lych" mieści
Nie jestem wcale za.chwycony Tw11 chęcią
odpoWiadać na 2 lub 3 na>raz. Sądziłem, że
wys•ta>rczy jedna odpowiedź. Twój „Nalot" był „zawstydzeni a koleżanki". O tle chodzi o Twe si ę w Łodzi przy ul. Przędzalni.amej 68. Która
drukowany w „Promyku", zaś ,.Skarb pod dę- uwagi w 51prawie fotografii Bevina, „kryZ)"ISU galąż sportu jes1 dla Ciebie odpowiednia bem" i „Noc Wigilijna" - nie. N ~e możemy papierowego" itp. - to sam przecież mówisz: o ty m może zawyrokować jedynie leka>TZ.
W sprawie pra<:y radzę Ci zwrócić eię do
drukować wszystkich Twych prac, bo n ie zo- . ,_.ni e będę .sta•rszych uczył rozumu" ... To Twostałoby miejsca dla Twych koleżanek ! kole- ie. z.da'll!e Jest ~ tym wypad ku w sam raz n~ Urzędu Zatrudnienia i przedstawić wszystko
gów i szczerze mówią<:, nie są O'Ile aż ta•k bar- In: 1 e,~u. Br~u i ąc ych Ci numi:rów „Przygo·d y co I jak. Sądzę, że uda.loby Ci się połączyć
naukę i pracę, przecież bardzo wiele mlo<lZ!ieme mo gę Ci. mestety, przeslac.
dw ciekawe i dobrze napisa!Ile. Proszę Cię Do Szkoły Przyspoooblenia Przemysłowego ży cz yn~ ro z p o wodzeniem. Twe „utwory" oygdy w przyszłości da.sz coś do „Promyka", ZO·
staw sobie kopię, bo zwrot sprawia mi ba>rdzo zwr~ć si ę naj>le.p iej po wa~acjach, tzn po s.koń- ly „niebardzo". Przyślij pozostałe. Może Sil l~sze.
czemu szkoły -pl'lwszechneJ.
du·io kłopo ,tu. .
Jerzy Kraskow:skl:

Renia

Dubażówna

Basia Dzieriawska -

Zduńska

• •
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na szosie, w śniegu, tuż pod nosem nie \ - A wy wszyscy też wracacie do do l dzieci wolne od Niemca. Duma rozpierała mu piersi, gdy jego p•iłk był witamieckich strażników. Rozkładał na ko- mu?
- Nie, chłopcze . My jeszcze nie ny przez ludzi ze łzami radości w olejowych szynach 11 cukierki", od których potem był huk straszliwy, a nie- wracamy. Tam jeszcze jęczą inne kraje czach.
mieckie wagony z amunicją leciały w pod niemieckim butem. Musimy pomóc
naszym braciom Polakom, Jugosłowia
powietrze.
starą cegielnią,
Aż raz... pod jakąś
n...,m, Czechom, Słowakom. Musimy im w pobliżu wielkiego miasta Łodzi, peł~
Wojna szła swoim straszliwym bie- pomóc, bo oni jeszcze giną.
nego kom inów - dosięgła go kula nie
Sierioża zaczerwienił się.
giem . Wróg począł uciekać ż wielkiej
mieckiego zbója . Sierioża Wolodkin
- To ja miałbym wracać do domu? padł za Polskę. Pochowano go w groziemi rosyjskiej. Partyzanci wyszli Już
z lasów na spotkanie żelaznych czoł- ' a pójdę też z wami.
bie między innymi żołnierzami CzerwoI Sierioża Wołodkin poszedł wyzwa- nej Armii.
g6w sowieckich . Dostali już teraz prawdziwe mundury. Dostał mundur I ~iedo lać inne dzieci od niemieckiego jarzDziś , w dniu, kiedy bohaterska Czernoszono na ma. Szedł ze swoim pułkiem przez wona Armia święci swoje doroczna
ża Wołodkin . Juź go nie
plecach . Sierioża był wciąż 1Jrzy puł :< o Bug, szedł przez Wisłę, szedł jechał . święto .- pomyślmy o tycti, którzy pr.!wniku Trofanie, któr.y teraz jeździł zwin biegł. Znów podkładał miny na dro- dli za naszą wolność. Nasza polska zienym autem. Chłopak podrósł i zmężniał gach, znów wymykał się cichaczem 1a mia usiana jest mogiłami rosyjskich żoł
Przybyło mu lat, gdy Czerwona Armia wywiad. Na jego piersi błyszczało j'Jz nierzy, rosyjskich chłopców, co jak Sies tanęła u granic dalekiego państwa, o •,:· ka orderów za odwagę.
rioża po oswobodzeniu swojego kraju
Czerwona Armia wespół z Armią Pol- oosz li oswobadzać innych.
którym Sierioża jeszcze niqdy nie sły
ską oswabadzała Polskę. Si1?ri0ża był
s zał, u granic dalekiej _„Polszy".
iak o doPomyślmy dziś o Sierioży
czerwonoarmistą . Jakiż by ł dumny, gdy orym chłopcu - druhu,
Pułkownik spojrzał mu w oczy.
bo takich ma- Wrócis z teraz do domu? Nasza oj widz i ał pol skie dzieci wycho d zące 7 ł vch bohaterów wydała wielka ziemia
pi„mic. z ood ziemi, gdy widział polskie ros yjska - ty s iące ...
czyzna już wo1na.
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Luty 1848

Robotnicy

Paryża walczą

Be2lpośrednim początkiem „WioS111y Lu:lów"
,., Europie były walki barykadowe w Paryżu
w dniach 22 do 24 lutego. W rezultacie tyi:h
walk obalona zo-.;tała we Francji monaronla
i prok.lamowa'lla republika demokratyczna.
Wa.lik.i luto~e w Paryżu wywołan;o zostały
przez OipÓr, ja.ki w 5zerokich waflitwach ~}aro
du francuskiego sipotykała w ostatnim okresie jego rządów poli,tyka król,, Ludwika Filipa - króla, przy którym rząd1. ili ha.nkierzy.

Robotnicy francuscy owej dobv nie znl.li
jeezcze iSOCja!iżmu naukowego, nie znali dróg
swojej wyzwoleńczej wa.I ki. AlP. wiedzieli ;uż,
że są klasą odrębną, że po6iadają własne, klasowe interesy.
Nie tylko robotnicy występowali jednak
przeciwko Ludwikowi Filipowi. Arystokracja
finansowa, bankierzy i ich najblizsi wspólnicy stanowili tylko niewielką część francuskiej

burżua'Zji. Większo·ść burżuazji· przemysłowej,

która z począbk:u także po•pierdla Ludwika Filipa, 6zerokie warstwy drobnej i średniej burżuazji z rosnącym niezadowoleniem spogląda
ły na pa.n.owanie finansjery.
Srednia i drobM. burżuazja chciala uzyskać
odział we władzy państwowej. Sretlnia i drob·
ina burżuazja chciala, aby z.łammy z06-tał mo-

nopol na władzę arystokracji finansowej i arystokracji obszarniczej. Srednia i drobna burżuazja dlatego wysuwała żądanie reformy ordynacji wyborczej, według której liczba
uprawnionych do udziału w wyborach miała
Byłby topodnieść się do dwustu tysięcy.
oczywlśde, na.dal wikomy ułamek narodu. Ale
laka reforma 07lnaczała, że finansjera musiała
by dzielić się swymi zyskami z reszta burżua
Reformę odrziucił król Ludwik Filip, uko'lji
ronowany przedstawiciel władzy finansjery, reformę tę odrzuciła Izba Deputowanych, :~ło·to
n11 t ludzi, majduj4cych się na żołdzie fiM'll6jery.
W rezultacie tego Sitanowiska - nie tylko
masy ludowe, lecz również drobna i średnia
burżuazja 'lJlalazly się w Hpozycji do rządów
tudwika Filipa.
Drobna i średnia burżu'\zja dale.kie były od
myśli o rewolucji. Chciały one skłonić Ludwika Filipa do ustępstw drogą pokojową, drogą nacisku moralnego.
Dlatego przedstawiciele średniej i drobnej
burżuazji: p0<litycy legalnej opozycji zastoso·
wali środek walki niegroźny dla rządu: bankiety, odbywane we wszystkich więk\Szych
miastach Francji z udziałem opozycyjnych pomasy ludowe nie
lityków. Rzecz jasna Nie miały
brały udziału w tych bankietach.
na to pieniędzy. Bankiety nie mogły obalić
rz4du. Ale były dla niego niedogodne i V1dwik Filip postanowił z nimi skończyć. Kledy
komitet wyborczy XII dzielnicy Paryża zaip'.)wiedzial wielki bankiet o.pozycyjny z udziałem blisko 90-<:iu deputowanych opozycji rząd zakazał odbycia bankietu.
Początkowo organizatorzy postanowili odbyć bankiet wbrew zakazowi, a nawet wezwali
członków Gwardii· Narodowej (złożonej z <>PO·
zycyjnie nastrojonej drobnej i średniej burżu
azji) do masowego udziału w zakazanym bankiecie. Potem, gdy stało się jasne, że . z:td
chce rozipędzić bankiet siłą zbrojną - po\Stanowi!i go odwołać. Wtedy wmie6zali się
w sprawę przedstawiciele skrajnej lewicy burrepublikanie i drob'lożuazyjnej opozycji:
mieszczańscy demo.kraci. Za:powiedzle.li groź
nie, że bankiet odbędzie się mimo wszystko.
i przestraszyli się własnej
Za'Powiedzieli odwagi.
Bankiet miał odbyć się dnia 22 lutego rano. W nocy z 21 na 22 lutego prze<lstaw1-:1ele
republikanów i drobnomics&zańskich demokratów cofnęli się wobec zakazu rządowego.
Ich pisma z 22 rano zawierały odwoła:nie bun-

Czut~lnlcu ol!!iizą

Przep' sy, których

się n~e

przestrzeia

Bardzo dobrze się stało, że , Milicja Obywatelska zaczęła ściągać I karać jadących na
stopniach tramwajowych. Pozostaje jeszcze
sprawa tzw. „gapowiczów". Jak wiadomo,
nie wolno wsiadać przez przedni pomost. Są
tacy, którzy uważają za swój wyłączny przywilej wchodzenie właśnie przez przedni pomost. Konduktorzy w takich wypadkach naj
częściej nie reagują, ale nie reaguje też przePubliczność,
ważnie i Milicja Obywatelska.
która przepchnęła się do przodu, przy wsiadaniu narażona jest na urywanie guzików
przy paltach, a często w ścisku i na kradzież
z winy takich właśnie pasażerów, jeżdżącym
przewazn:e na gapę. A teraz druga sprawa:
na przednim pomoście motorowego wolno jechać tylko członkom Milicji Obywatelskiej i
Wojsku. Ale proszę spojrzeć rano, kto tam
jedzie? Milicji i Wojska nie widać wcale.
ale ścisk panuje okropny. W takim ścisku
motorniczy nie może się prawie ruszyć, a to
może spowodować nawet nieszczęśliwe wypadki.
Kiedyż nareszcie nauczymy się podporząd
kowywać przepisom. bez których niemożliwe
jest przPcież normalne funkcjonowanie życia
wielkiego miasta?
I. Skórkowsld

r.

o republiką

kietu. Ale było już za pozno.
Lud Paryża wyległ na ulice, by 7.a:i>rotesbwać przeciwko zakazowi. Do robo-Łników przyUtarc:iki
młodzież aJkademicka.
łączyła się
z wojskami rządowymi rozpoczęły się w całym mieście. Z chwilą, kiedy wieczorem tego
dnia na jednym z placów wojsko dało salwę
do bezb~onnl'go tłumu, kładąc poko•tem kilkadziesiąt osób - walki raz.gorzały na dobre.
PóHora tysiąca barykad wzniesiono w Paryżu w ciągu walk lutowych. Wojska biły
się niechętnie - czuły, że mają przeciwKo sebie cale mia5to. Gwardia Narodowa, wezwana do udziału w walkach po stronie króla, nie
tylko odmówiła wy.stąpienia, ale 6ama zażąPodała r-eformy wyborczej i zmiany rządu.
szczególne oddziały Gwardii Narodowej wal'
czyły po stronie powstańców
W tej sytuaoeji Ludwikowi Filipowi '1ie pozostawało nic innego, jak a·bdyikować na rzecz
wnuka i 6amemu u.ciec za granicę.
Lud paryski nie chciał utrzyma·nia monarchii. Lud paryski .'l.ie chciał również przygotowanej przez dotyd1czasową opozycję ref.Jrmy wyborczej, która tak samo jak dotychczasowa ordynacja wyborcza, wykluczała go od
udziału w rządach. Luq Paryża chciał 1emokratycznej republiki. ~obotnicy wierzyli, -że
ta demokratyczna re-publika znajdzie &po3ób
na poprawę ich włais-nego bytu.
P~óżno manewrowali przP.dsta.wiciele p'.lbi· k· mas 1u d owyc h , 1..·Jez;JoN ac1s
„
t ego rez1mu.
średnio po odniesionym przet te masy zwvdę6twie w walkach barykadowych, był zbyt -.;.!-

demokratyczną

ny, by mogli mu stav•ić opór. Musieli ustąpić, jeśli idzie o formę, po to, by ura t•.wrać
treść: panowanie buriuazji.
W ratuszu par)"Skim, tradycyjny m "lśrodku
rewolucji ludowych we Francji, proklamowano re.publikę i powszechne prawo wybo~cze.
To waczy proklamowano re.publikę demokratyczną, repuiblikę, w której teoretycznie :nat.·y
ludowe miały moiność zabrania głosu. Ale
równocześnie politycy buriuazyjni ułożyli taki skład rządu tymczasowego republiki,
w praktyce, nie w teorii, aby odebrać I!HHom
ludowym wszelki wpływ na tę republikę.
Republika została wobyta. Ale była to republika burżuazyjna, republika, w której cała
władza należała do burbazjl.
Robotnicy Paryża nie z<iawali 501bie w p1erwszej chwili sprawy z tego 6tanu rzeczy. Pneciwieństwo między monarchistami a repl1hlika.nami przesłoniło im oczy nil przeciwieństwo między proletariatem a burżuazją. P0d
6Ztandarem reipubliki walczyli ich ojcowie
w dni Wielkiej Rewolucji. Swe przeci'wi„ństwo w stosunku do burżuazji dopiero zaczy·
na•li sobie uświa<lamiać, wiedzieli, że klasa
robotnicza ma własne, iklasowe interesy. \l\'yraż.lli to, domagając się, by republi•ka za.piswrobotnikom „prawo do pracy", bezpieniła
od bezrO'bocia. Nie rozumieli ;eczeństwo
szcze, że burżua~jne państwo nie może zar01botnikowi .iprawa do pracy", 'ie
pewnić
..n.. '.lści·ą
prawo to moz'e •tać
~
„ rz~~zywi·
o• 1·ę realn"
~
do·piero po o:baleniu kapitalizmu, po zwycięstwie ustroju 6o<:jalistyoeznego.

Ob. Szymon · Zakonnik - ze wal Wojdra
Wołowice, pow. Rawa Mazowleclla.
Pytacie nas, czy macie prawo do apaQa
po bracie, który umarł i zostawił na goepodarstwie żonę. z którą zawarł ślub koklelny w listopadzie 1946 roku.
Otóż według dekretu, ogłoszonego 25 wneśnia 1945 roku od 1 stycznia 1946 roku obowiązuje nowe prawo małżeńskie, które mówi,
że tylko ślub cywilny ma wszelkie konsekwencje prawne, a więc tylko żona. legltymu-

gm.

jąca się wyciągiem z aktów Urzędu Stanu

Cywilnego, ma prawo do dziedziczenia majątku po zmarłym mężu. W wypadku praiz
Was opisanym obowiązuje jednocześnie nowe
prawo spadkowe z 1 stycznia 1947 roku. Br.at
Wasz zmarł w roku 1947, nie zostawi&jllC potomstwa, ani testamentu. •Jeżeli więc nłe
ma innych spadkobierców, prawo do 4zledziczenia majątku przysługuje Wam a Jlle
wdowie po zmarłym bracie.

Powinniście skierować sprawę do '9"Ydsi9-

łu cywilnego Sądu Grodzkiego w Rawie 16-

zowieckiej i Sąd po rozpatrzeniu sprawy wpro
wadzi Was. w posiadanie majątku. (m.z.).
Stały Czytelnik • W odpowiedzi ńa Ust, W
którym informujecie nas o 11tosunkach, panujll
cych na terenie itiacówek Polskiego Czerwone
go Krzyża w Łodzi, donosimy, iż wiadomolrt
te przekazaliśmy przewodniczącemu oxzZ:.tow. Widawskiemu, który zapowiedział, ft w
najbliższym czasie sprawy te zostaną zbadane z ramienia OKZZ bezpośrednio na terenłe

~................_................................-----------------------------------------· PCK.

lóiź uczciła rocznicą

Armii Radzieckiej

••••••••••••••••••••••••••••••
Zakończenie obrad Transoortowców

W ostatndm dniu Il Kraj<>wego Zjazdu Zw.
Zawodowego Transportowców Komisja wapół.
Ubiegłej niedzieli, z okazji 30-locla A~rnii ne wielokrotnie spontanicznymi oklaskami. Po zawodnictwa pracy, wysunęła s-zereg postula·
Ra<lzieckiej, odbyły się na terenie Ło<lzi dwie części. oficjalnej odbyła się część artystyczna , tów w sprawie współzawod:njctwa w trll?iS·
uroczyste akademie, urządzone staraniem Wo- na któr!l złożyły się wy5tępy chóru i orkie- porcie. Komisja zwróciła uwagę na konl.'9CE·
jewódzkiego Oddziału Tow. Przyjażni Po·lsko· slry OSPW pod bamtą kaipitana Sta:n;s!awskie- ność oszczędnoś'Ji w użydu materiałów pęd
go i porucznika Zoohowskiego, recytacje pod- nych oraz na zmn.leji;rzenie ilości wypadk.6"W
Radzieckiej.
Pierwsza z tych akademii, noSZ!lCa charak- chorążego Ba!llduMk.iego, piosenki chóru re- w transporcie przes ~mo~ie dy~"TPliny
pracy.
ter ogólnolódz.ki, odbyła się w sali CRDK weller&ów OSPW oraz groteSlka tirn~czna
Zjazd postanowił irobowiązać Za.rząd GłówPo połudnm w sali PZPB Nr 3 <>dbylv E;ię
(Lutnia) o godz. 10,30 rano przy udziale '>r7edstawicieli władz, organizacji społecz.nych i po- akademie dla harcerzy I PW. Młodzież szczel-1 ny Związku do r<Xlpracowanla zagadruenia
litycmycb. Akademię zagaił ab. Nowacki. Po nie wypełniła &alę. Płomienne i ciekawe i!:lo- współzawodndctwa p·racy, zgodnłe z za&adłlJlll
ukonstytuowallllu prezydium, por. Ka1aczewski wo wstępne wygłosił ob. Bzowski, po czym ustalonymi przez komisję
Z wniosków pnr.yjętych pm.adto pt"!e'Z zj«Zd
wygłosił referat, poświęcony rocznicy Armii z referatem, obra:rującym znaczenia Swięta Armii Radzieckiej, wyst!lpil pod.por. Dwornik. wypełnić należy polecenie ścisłego nawi:izanla
Radzieckiej.
Entuzja6tyc:znie zo5'tało przyjęte przez ze- Orkiestra odegrała hymny radziecki i po:.;ki, współpracy z technicznymi ośrodkami nauko·
branvch przemówienie reprezentanta Armii Ra- po czym odbyła się część a.l'lystyczma w wy- wymi dla podniesienia poztomu wiadomości fa
dzickiej, pułkownika Arzamascewa, J}rzerywa- kO'Ilaniu te6'l>ołu wokalno - muzy=ego 03PW. chowych wśród członków Związku.
•••••~•••••••••••••••••••••••••••••••••••m•••••••••••••••--•••••••••••••••••••„••••••••„••

Dwie uroczvste Akademie

NaileD'iZ"'

non1oc ornwdzlw1.1ch prząlaclól
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Jak ,,K•tiusze„ wsparły atak polski ej piechoty
fragment bojów na Pomorzu Zachodnim w lutym 1945 r.

Dowódca bataliQnu już kilka razy łączył'
Na polach walk od Lenino aż po fale praz dowództwem pułku w Virchow, lecz
slowiańsi.1i:iej rzeki Łaby, we wspólnie przeld- się
nej lt,rwi, we wzajemnej pomocy ksztai'owa- ~tym czasie wszystkie oddziały ipolslt.ie znajła się przyjaźń dwóch bratnich naro:lów ~/o óowały się w akcji i nie siposób było ściągUczyliśmy 6ię od Armii Radziec· nąć posiłki dla batalionu.
wiańskich.
kiej trudnej sztuki zwyciężania w na.;cięż
- My już clhyba nigdy nie zd1ibędziemy
szych warunkach, przełamywania F~aboścL tego przeklętego Fechtwalde. Oni maią dioty
Uct:yliśmy się od najlepszej armii świata po- i artylerię, a my tylko te nasze moździerze .
krywania przestrzeni. Nie było w tym nic Nie ugryziesz tego żelbefonowego bunkra nadziwnego. Bohaterzy Stalingradu i Leningradu, 5zym pociskiem.
Kurska, Orla i tysięcy wspaniałyoh operacji
- A możeby jednak 151Próbować o·l prawej
bojowych byli dla nas wzorem i niejednot<rot- strony obejść wiosikę. O tędy będzie można.
nie pomagali w takich wypadkadh, gdy zda· kołQ tego mostku i na przełaj. Pozwjlclo, ka·
wała się, że zna}dujemy się na 6kraiu wy•rzypilanie, pójdę z trzecią kompanią - prz,:.dkłamałości ludzikiej.
dał dowódcy bataliony jego zastępca Jo spraw
Wybieram jeden z tysiąca wypadków, tak polityczno • wycho-wawC'Zych.
na
waik
naszych
Mylu
dla
charakterystyczny
- No, spróbować zawsrze można. Cze1wO·
Pomorzu Zachodnim, na przełomie zimy i wir>sny wielkiego roku zwycięstwa, bo jakże !na- na rakieta - to znak natarcia. A gdyby was
zanadto naciskali i nie można bylo prze.procrej nazwać rok 1945?
Od samego r'a.na trwała walka 0 w10skę wadzić natarcia, z powodzeniem możecie wy·
Feoehtv. dlde. Batalion już trzy razy ata.:{nwdł cofywać się prostQ na rzekę. Będziemy na was
grupę domów, a raczej ruin i za każdym ra- c:zel}ali w razie czego l osłaniali wasze wycozem nieprzyjacielowi udawało się odeprzeć fanie.
Oficerowie u.ścisnęli wbie ręce.
ataki. Na 6kraju wsi bowiem znaj<Jowały się
Nie udało się jednak. Niemcy :ibyt d"lb!'Ze
dwa bunkry, opatrzone w broń mac;zynriwą,
moździerze i armaty. Siły obrońców, .konn~'ll· uważali I naitychmiast na przedzieraiącvch się
trowane we wsi poza bunkrami, b; ły dość przez ohas'.l;CIZe leśne i grzęznących w błocie
znaczne. Nie można było użyć manewru okrą· żołnierzy polskich polała się struga ±elaza
Musieli do ląc.żyć się do
żającego, gdyż z obu strO'll wsi ro~;iok, erały bro'!li maszynowej.
reS!L'ly batalionu z wielkimi stratam;, zwła·
się moikradła, w tej porze roku specjaln!e nieJedynie czołowy atak był w tym sroza w trzecim plutonie, który nsł<miil odbezpi~ne.
wrót.
wypadku możliwv.

I

Zachęceni powodzeniem Niemcy nie ogra·
niczyli 6ię tym razem oo biernej obrony, ale
rozpoczęli kontratak na pozycje pierwszej
kompa.nil. Szli w tyraliene, rzadlk\'.> padajite.
ZastoSO'Wali uderzenie z dwóch stron. Byli to
n~j'~ardziej doiborO'Wi fizylier.zy kadr.owej dy·
wi.zJ.i Wehrma~htu, za.pr~wleni W: wal.1t11cli. Oy"".1z1ę tę rz.uc1ł przed :k.1lku dniMnl z zachod·
ruego. fronliu dla odparcia aU!ków, rad7lei:ko·
pols~wh i tel\!Z w oazaoh niema, to!)nłala
w merównyoh walkacll.
At~k ~os:t-a.ll ?dp~Ify. Al~ wła~nl: wtedy,
gdy mem17~c.y fizylierzy z·na1dowal1 .;1ę już ina
swych wyisczo'."'ych pozyc~a~h, na~le stal~ się
coś .nadzwycza1.nego. Ugan1a1ą<:Y się 'l~ N1emcami Polacy az U1Sta otworzyh ze .7dz1wienia.
Oto na niewielkim wzgó,nzu, oma(:zonym na
mapie znakiem „Cota 1,426", zaczęło CQŚ błyg·
kać i szczekać zajadle t 111im ochłonęli, n'm zorien!owali się co to takiego, już we wsi A·
od wybuchów. Wylatywały
kotłowało się
w górę kawały drzew, łamały &ę umocnietnla
nieprzyjacielskie, ipęka·ły mury. Nad wsi!l MQ·
mentalnie zawisnął tuman dymów, wśród któ·
nych co chwila 6łychać było de·tonacje.

·

-

Katiusze wa/q, katiusze„.!
to owe
były

tajemnicze,
o nieporównanym zasięgu ognia mcździerze
gwardii, na/lepsze wsparcie dla atakujqcych
Rzecrzywiście,

umocnione obiekty piechurów.

Tylko trzy salwy oddały „kitiusze" - &le
to w zt11pełnoścl wys~arczyło, by zn/szery~
Niemcy nie mogli odeobronę niemiecką.
tchnąć po straszliwym nalocie ogniowym. Ba·
ta!ioill przeszedł do natarcia. Polacy wpadl!I
do wsi, wyrzucili z niej obrońców, )głu.pie,.
łych jeszcze po tym stra.szliwym pie.Kle wybu·
chów. Wzięli kilkudziesięciu jeńców .
Dopiero wtedy mogli polscy piechurzy llObaczyć skul.ki nalotu ogniowego owy<:h legen•
da mych „katiuszy''. Pa !iły się jeszcze nie'lttó•
re domostwa. Musieli torować sob;?. drogę,
usuwając zwały tiłupów, dr:zew, domów, kt6re
Owe znienawidzone bunkry pQkrył
runęły.
Kilka pocisków dostało się wi·
cień §miercl.
doczn.ie do środka bunkrów. Swiadczyła o tym
krwawa miazga ludzkiego mięsa i 'kości.
- No, udało się - mówił dowódca batalio'!lu do swego zastępcy. - Nawet 1m nie podziękowaliśmy za tę niesipodziewan'l pomoc.
- Spojrzeli obaj równocześnie na w!docme
z dala wzgórze „Cota T.426", ale było już pu•
Wydarzeniem dużej wagi w ży:;iu Łodzi siało się otwarcie Państwowych Domów To- ste. Bateria „katiusz" zwinęła swe śmie?do•
warowych przy ul. Piotrkowskiej 60 -62 I 98, gdzie ludzie pracy po godziwych cenoc/1 na- nośne narzędzia I pewno w tej ohw1:1 jechala
Na zdjęciach rz1szych bywać mogq najrozmaitsze artykuły w naileo szvch gatunkach." asfaltową szo6ą, by w innym miej•~u spel:DY
fragmenty • uroczystości otwarcia PD'f
~
tl'W~ zadanie, taJc slkuteczne i pewne,

Otwarcie Domów Towarowych wŁodzi
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Diariusz Kultury

Fabrv•a, •tóra lstnlele "100 lat

Światła i cienie produkcji

uczy

STANISŁAW

się

zawodu

powroźnfozego.

*

*

Nad tymi zakładami wisi jesu:ze jedna
małutka chmurka. Otóż jeden z oddziałów był
własnością „I. Rassalskiego i S;półki", S:pó'łlka

I

J{OKORZYCKI

z Niemcami. Syn Rassa!Skiego stara się jesZJCZe od 1946 roiku o reprywa·tyzaicję s.wojej
części.
Wobec łe9o faktyczny stan jest taiki,
że U1państwowiony kombinat,
który pracuje
całą parą i roz;bwdowuje 6ię, mógłby jeszcze
ulec rovkawałkoiwaniu. Byłoby ito szkodą dla
przemysłu powrooniczego, jak ·również i rlla
;praoujących.

B. Beatus.

Łodzi

Piśmiennictwo

o Łodzi i jej życiu p rzed·
<;taw :a &ię nader ubogo. Posiadamy niew, ele
dzieł. omawiających za9adnienia r<YEWoju m lasta, jego epraiwy k.l\ll1rw'alne, socjailne, go6podarcze.
Kamda !11-0wowydaina publikacja o Łodz i J. t
z.a.tern jp-Ozyicją cein.nę i po'trnebną. Docema j ąc
ważność tego problemu, Towari:yisl!wo Literackie im. Adama Mickiewfo·za przy.s1tępuje, dzi ę
iki 'Zilaczm-ttj subwencji, udzielonej przez Zarząd Miej:sik.i do wydania „Diarhu;za kutltury
Łodzi".
Będz.ie to :po:warżna, etara1nmie i ład
nie wydana :publikaicja k.siążko:wa, sta11:t".lwl ąca
!!lrzegląd kroniik.i kulturalnej naszego mia1S ta.
„Dia:riusz" l\likaże się na ;pó~k aoh iksięgnrskich
już w najbliższych miesiącach.

Państwowe Zakłady Lin i Powrozów Nr 1
dych do pracy. Dwunastu mł-Odycl1 zuchów,
:pod wprawnym okiem i przy pieczołowitej
!Pomocy 11Starego miS1tr:za, Olb. Kokorzyckie{Jo,

--

Łócbka Fabryka Lin i Powrozów przy ulicy
Ogrodowej powstała w 1848 roku. Od paź·
dziemika 1947 roku dwie fabryki - „stuletnia" iPrzy uli.cy Ogrodowej oraz troohę „młod·
ma" przy ulicy Napiórko.wsikieg-0 - zostały
skomaoowane. Od stycznia br. tworzą one kombi.nat o łącmej nazwii!; P. Z. Lim. i Poiwrozów
...
Nł' 1.
Zakłady zatrudniają zaledwie 120 robotników, lecz prodUJkcja kh ma duże 7Jilacze·
ZEBRĄNIE
nie dla ikraju. Z wy.tworów fabryki korzysta
Zarząd Zw. Zaw. Prac. Sam. Teryt. i Uży t:
prz·emysł morski, marynarka wojenna,
prze·
Publiicznej w Polsce, Oddział I w Łodzi zamysł hutniczy, węglowy, włókieruniczy
i ću·
ikroiw:niczy. Rolbotnicy praooją z c.ałą świado·
wiadamia, iż zebranie pracowników Wydziału
' mością i oddaniem. DługoJetnich pracoWJJ.ików
Ewddencji Ludności odbę~ie się dnia 25 lu' przemysł powroźniczy "Mtrudnia bardzo wielu.
tego br. o godzinie 16-ej w lokalu związkoChlubą zaikładu jesit mistrz przemysłu powroż·
KAZIMIERZ ZAWADZKI
wym, przy ul. Wólczańskiej Nr 5•
.niczego całej Polski, ob. Stanisław Kokorzycki. MAKSY MILIAN MALJNOWSKl
Z 65 lat i>wego życia, 55 pracuje w zawodzie, ll-llll-llll-llll-1111-llll-1111-llll-1111-llM-llll-11 11-llll-llll-llll-1111-llll-1111-111!-Rll-1111-111 1-1111_.
:z tego 30 lat w wymienionych zakładach. Ob.
Lucjan Mogilewski pracuje w swoim zawodt.1e
od 8-go roku życia - czyli 57 lat. Ten sam
mniej więcej „stai" pracy mają i inni, jak
tow. tow. Karpiński, Netrzak, Sałata, Włodek,

I Zwiazkach
Za wo dowvch ·

ZOM przystępuje do współzawodnictwa pracy

Zawadzfri, Sl-Omiana, Zieliński...

Kolejne porzqdkowanie dzielnic miasta

·

Cała

ta grupa przez dwa miesiące po wy·
Za.kład Oczyszczania Mia:sta
nie szczędzi współzawodnictwa, a zatem na podnieeielilie
zwoleniu Łodzi przebywała w fa;bryce w dzień '
wysitków w celu usprawnienia swych prac. ., zaroibików robotniczych. Oi, k-tórzy pracują
i w nocy. „Nie było !>traży, więc bailiśmy się,
Przede wszy.;;tkim ZOM ustalił nowe nor- ponad normę, za:rabiają o parę tysięcy więcej,
· że nam wykradną maszyny" - tłumaczą z 'Promy płacy, które po11:walają na zorganizowanie IIli~ p-0;przednio. W ostatnim miesiącu najw:ięstotą.
Każdy z wymienionych pracowników to
żywa legenda historia wa.lik robo,tniczych
•
od 1905 rokl\l i bodajźe jeszcze wcześniej.
Dość dziwne się wydaje, że komitety dzieJnic-0we partii robotniczych oraz Związki Za·
pod has8em dnia B n1arca
wodowe tak siła.bo się iDJteresują tą fabryką.
W
ezw.anie
do wyścigu pracy pod ha- wzywają do współz wodnictwa PZPB Nr :
Przecież li~ba zatmdnio•ny-Oh w tym >ryp.ad·
słem dnia 8 marca, rzuCOIJle przez robi>tku nie decyduje - waiżny jest ciężar gatunRobotnice włókniarki z PZPB Nr 5 pod
nkę P'ZPB Nr 1, znajduje coraz szerszy jęły również wezwanie r:mmne im przez
kowy pr-0dukcji.
oddźwięk.
koibety, zatrudnione w PZPB Nr 3 i ze
Wśród wielu jasnych s-tron są i cie.nie
W ubiegłym tygodniu podjęły wezwa· ~wej strony wezwały do współzawodni
w tyoh zakładaich. Jest to jedna z nielicwych
nie kobiety - robotnice z PZPB Nr 16, ctwa włókniarki z PZPB Nr 4.
fabryk, w której nic nie wiadomo o współ7:a
stwierdzając w uchwalonej prrez siebie
wodnictwie.
Zatrudnione w Przemyśle Konfekcyjrezolucji, dumę z tego powodu, że od nym pracownice podjęły także hasło wy- Nie mamy z kim wspólza•wodniczyć włókniarek łócz®ich wyszło w~wanie do ścigu dnia 8 marca. W ubiegłym tygodniu
n ie ma drugiej tak iej fabryki w Łodzd - wy·
wyścigu pracy.
podejJm)wane obecrtłe rozpoczęło się współzawodaictw0 między
. ja~11tają uam majstrowie.
przez robotnice włókniarki w kTaju
Ośrodkiem Nr 2 a Ośrodkiem Nr 4.
· - A wewnątrz waszych zil'kładów? - rzu~amy pytanie.
- Jakoś jesz.cz.e o tym nie pomyśleliśmy -

Rozwija s1e

wyścig

pracy

odpow;iadają zakło,po.tani.

Jest to najzwykle}sZte niedociągnięcie zeopiekunów, a nie zła W-Ola załogi.
Ze •tak jest, świadczy xomvój produkcji, k•tóry
byłby jeszcze szybszy, gdy;by •podstawą tego
roizwoju stało się WiS>półza;wodnictwo.
Plan ubiegłego ro.Im został 1 grudnia l 947
roku wykonany w 108 p1-0centach.
Na ipierwszy kwartał bieżącego r.o ku zaplanowano lin i pCJ1Wrozów 75 tysi~y kg. - P.Jan
będzie wykona111y i przeikrocwny mówią
pracowrucy.
Cyfry pierwszego miesiąca p0otwierdzaj ą te
przewidywania. W styczniu wyprodukowano
29.000 kg. Jednakże zakłady dale.kie są je·
szcz·e od normy produkcji przedwojen'lej.
Wiedzą o tym wszyscy pracownicy. Wyrów·
nać tę ró:%nicę !llie jes·t łaitwo. W r. 1942 pożar
w faibryce zniszczył wJele cennych maszyn.
Szozątki !kupy żelaziwa leżą w ogromnym
ha,J!u. Nowych maszyn na razie uzyskać r;;e
można trzeba 1 należy odbudować fab:ykę.
Ku temu dąży kierownictwo wraz z całą 1. ało·
wnętrznych

W PZPB w Rudzie Pabianickiej w tkal-1 zespół Kurzyńskiego (118 proc.) wysunął
ni pracująca na 8 krosnach Olga Sakow- się przed zespół Zimonia (116,2 proc.).
ska uzyskała 172,6 proc„ a Jadwiga Ma- Tkalnia „A" (118,5 proc.) wyprzedziła tkal
słowska, również 8 krosien, osiągnęła 16,34 nię „B" (101 ,6 proc.).
oroc. Stanisława Baranowska zajęła pierwW PZPB Nr 5 w przędzalni (3 strOfly)
sze miejsce wśród tkaczek obsługujących wyróżniły się Justyna Karbowiak (153
6 krosien, uzyskując 165,2 proc. Janina proc.) i Stanisława Zakrzewska (149 proc.).
Kłopotek osiągnęła 159,l proc.
W przę- Wśród prządek obsh1gujących 4 strony naj
dzalni (3 strony) wysunęły się na czoło lepsze rezultaty uzyskały: Józefa Anusik
Weronika Helwig (177 proc.) i Józefa Gradz (184 proc.) i Maria Błaszkiewicz (172 proc.).
'ca (170 proc.).
W tkalni (4 krosna) wyróżniły się Maria
W PZPB w Pabianicach tkaczka Sabina Pryczek (174,8 proc.) i Władysława MilZych uzyskała na 8 krosnach 159,5 proc„ czarek (173,5 proc.).
Władysława Raszewska na 6 krosnach
W PZPB Nr 7 w tkalni (4 krosna) wy152,7 proc. i Stanisława Janeta na 4 kro- różniły się Stanisława Piotrowska (160,5
snach 164,4 proc. w przędzalni wyróżni- proc.) i Michalina Morawska (160,3 proc.).
ły się Leokadia Nowacka i Julia Król (obie W przędzalni (3 strony) Anna Wiewióra
po 157,3 proc.).
uzyskała 162,5 proc. a Maria Woźniak 148,9
W PZPB Nr 4 w tkalni wysunęła się na proc.
W PZPB Nr 8 wyróżniły się prządki Ma
czoło Stanisława Hoja (16 krosien automatycznych - 175 proc.). Piotr Zaborow- ria Świerczyńska (189 proc.) i Aniela Janiak (162 proc;), Tkaczka Helena Lewan~ki (4 krosna) uzyskał 158,5 proc.
dowska (6 krosien) uzyskała 192 proc., a
W PZPB Nr l w tkalni najlepsze rezul- Maria Rosiak, 'I'Ównież 6 krosien, 182 proc.
taty na 6 krosnach osiągnęły Genowefa
W PZPB 'Nr 9 w tkalni (6 krosien) najOsendowska (170 proc.), Anna Ramus lepsze rezultaty uzyskała Władysława Krze
(157,7 proc.), Florentyna Wierszeń (143,7 mień (171,2 proc.), Feliksa Pakulska (163,1
proc.) i Jarosik Wład. 142,9 proc.). W przę proc.). Prządka Maria Orłowska (3 strodzalni wyróżniły się: Maria Dubis (161 ny) osiągnęła 158,9 proc.
.
proc.) i Bronisława świtoniak (158,7 proc.).
w PZPB Nr 14 tkaczka Feliksa Cwiek
W PZPB Nr 2 w przędzalni (3 strony)
· ·· :,znęła 142,8 proc.
W pr:zędzalni wynajlepsze rezultaty osiągnęły: Maria Wa- różniły się Walentyna Zcntkowska (167,4
lęzka (150 proc.) i Władysława Banasik proc.) i Stefania Białecka (155,5 proc.).
(147,7 proc.). Wśród prządek obsługująW PZPB Nr 16 wyróżniły się prządki (4
cych 4 strony wyróżniły się: Maria Wolna strony): Julia Górczak (156 proc.), Włady
(150,9 proc.), Bronisława Woźniak i Bro- sława Cieplucha (154 proc.) i Jadwiga Pod-.
nisława Olejniczak (po 148,9 proc.) oraz dębska (148 proc.).
Genowefa Kałużniak (148,8 proc.). W tkalW PZPB Nr 17 w tkalni C-4 krosna) wyni na 6 krosnach pierwsze miejsce zajął . różniła się Zofia Sakowska 166 proc.) Prząd
Bronisław Ciuła (172,2 proc.),
następne ka Maria Wielka (3 strony) uzyskała 164.3
[rena Drzewiecka (168,3 proc.) i Józefa Mar proc.
czykowska (158,5 proc.). Helena Płachta
W PZPB w Zgierzu wy różniły się prząd
(4 krosna) osiągnęła 174.6 proc„ Irena ki Maria Podradzińslrn (4 strony - 169.!l
Kucharska 162,8 proc„ Halina Sobieraj proc.) t Maria Kuzańska (3 strony - 170.R
161,1 proc. i Zofia Rogut 155,7 proc. (wszyst proc.). W PZPB w Andrychowie wyróż
· ie na 4 krosnach).
niły się w przędzalni (4 strony) Janina KuW PZPB Nr 3 w tkalni uzyskała Le- dłacik (139,6 proc.), Aniela Bizoń (138.2 1kadia Wajman na 6 krosnach 161 proc„ proc.) Elżbieta Zaremba (3 strony) . uzy'ł Konstancja Wachecka na 4 krosnach 170 skała 144,7 proc. W tkalni wyróżnili się
oroc. Zespół mjstra Tomczaka (125,6 proc.) na 4 k1.'osnach Wojciech Pi.kh 051.6 proc.)
wyprze dził ;i;espól Tn~ika ·(103.7 ' proc.), a
Maria Rajda (151 proc.).

gą.

W plainie przewidywana jest komasacja fi·
zyczna obu fa:bryk , która usprawni pro,lukcję
i :przyczyni się do wielkich oszczędności.
W związiku z tymi planami dobrze się stało,
że fabryka „stamszika" przyjęła gromadę mło-

będzie ciężarem
dla ogółu

Nikt ne

o ile jest zdolnv do !Uacy
Pisali śmy

już

ni·e je.dnokrobnie o tym, że
z doraźnej pomocy
przerzuca się obecnie w kierunku produktywizacji swoich pod0;piecznych. Do pracy wciąg
nięci są zarówno podopiec7ini w sile wieku,
Mórych uczy się i prnygotowuje do zawodu,
jalk i pensjonariusze zakładów zamilmiętych
dla dorosłych . Nie trzeba tu mówić o mo.rail.·
nej stronie tyoh poczynań, mt6re wy;rzuconyoh
poz'1! nawias ludzi przeksvtałcają na czynne
pożY'tOCZ'nie pracujące jednois&i.
W tym ce1u organizo.waJne są ró żneg-0 ~o
dzaju pracownie wytwórcze przy za'kładach
zamk.niętych, Zil!trudniające po111a.cl 60 procent
ogólnego stanu pensjona.riuszy. Są to wars-ztaty rękodz ielnicze, pozwaJające pracować
bez spcjaJnego przygotowainia fachowego.
W Wiśniowej Górze więc czynne są wars:ntaty kraiwieck ie, szewsk ie, koszy.karskie, zaba:o:vkarsk•ie i wys.ok o po~»taiwiOllla, świetnie wyposażona ziela:rnia. W zakładzie dla starców i ka
lek na ulicy Kątnej toa, poza innymi pracami, zatrudnia się kobiety "Przy darciu pierza . co przy nos·i zaikładowi zyski. Uzysikane
w ten sposób nadw y żki pieniężne przezmaczo·
ne są na osobiste po•trzeby pensjonariuszy:
specjalne doiywia•nie lub org a:n iz ację imprei
łwiJ.łmafoych, bardzo lubiarnycih w zalkładach.
akcja opieki społecznej
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cej ponad no'l"IIlę wy. roibił ob. Józef Stańc.zyk
z e!kipy konnej - jpOna<l 10 tysięcy złotydłi,
Oll'az tow. Wladysl~w Fok z oibsił'llgi meoha!llllczinej.
Obecnie ZOM ułożył juQ: plan pracy na terenie mi·a:sita., «Wieląc Łó.dź na s-zereg rejon ów,
które SJtopniowo są oczyszczane. Dzięki temu
niewielka ilość ta.bom wystarczyć molle na obsługę ca~ego miasta i r~iązuje zagadnienie
czystości Łodzi.

Pierw,;zy rejon, objęty ulicami Kilińskieq:i,
AbramO<Ws.kie90., Radwańską, Brzemą i Że
romskiego wstał już całkowicie oczysaiczony.
'f.eraz ZOM iprzeiswwa ISWoje pracę na wschód
miasta w kierunku dzielnicy robotm.icziej - na
Przędzalnianą,
na&tępnie będzie oczyszczane
miasto w dzi~lnicy Placu 9 Maja.
ZOM dy61prnnuje oibecnie nowoczesnymi 'V O·
za.mi !Io bezpyłowegp wywożenia śm i eci.
Czyrume są 2 talkie woz , a w remoncie znajdują się jeszcze <ł. Dó 1. ma!'Clf br. wyremcmtowane będą jesz.<:"Ze 2 wozy, a w maiju będzi e
czynnyoh 6 wozów, zdatnyC'h do 111Ż y•tlru.
Miejmy na.dzieję, że reorganizacja pracy,
jaka nast<ij>iła w ZOM-ie, ustalenie planu oczyszczamia miasta, oraz powiększenie taboru ..:...
wyda.tnie przyC"Lyni się do podniesienia s tanu
sanitarnego naszego miasta. (m. z.)

• ....................„ ........

Rozbudowa 2machu
Ra

szkoły

Stokach

Na Stokaoh .isibnieje, jaik: d-0ityohcza.;; 1 jedna
powszechna, mieszcząoa. S'ię !Ila ulfcy
Janosika Nr 32,Ą Dzielnica ta, dotychczas mało zamieszikała, dzięki wykańmam.iu domów dla
włólmi.arzy, pocztowców i kolejarzy, zaludni
ła się ostatnio. Coraz bardziej palącą s ta je s ! ę
więc ko.n i ecz,ność rozbudowy l:>Udym.ku s.>z:llrnlnego dla _wzras·tającej liczby dzi~:bwy. Do te)
pory przeprowadzenie większego xemolllltu gmachu szikolnego u:niemo1i!iiwiał fa.kit, iż był on
włas·nośdą prywatną.
Oboonie :z.a srumę 750
tysięcy zło1tych Zili!"Ząd Miejslki postainowił zalkupi ć szkołę i przystąpić do jaik najszybszego
przeprowaidzenia ko111iecz.ne j ro;z.budowy. Tak
więc d:nieciom na Stoka<lh zapewni s i ę na:lk ę
w odpow>iednich wamnk.aoh, praystosow anych
d-0 rpoitrzeb sz.kolnic~wa.
S"l'koła

Rozm 1ary zasiłków chorobowych i połogowy~h
Zmiany na korzyśt ubeztieczonvch
. Ustawa ubezpieczeniowa z roku 1933 p rz!!
widywała iednaikowy wymiar zasiłku choro bowego i połogowego w wysokości 50 procent e:arobku ubezpieczonego. Zasiłki domo·
we wzgl. szpU.ałne, oblice:ane procentowo od
przysługujących zasiłków chorobowych, były
też sobie równe.
Po wojnie wysokość zasiłku chorobowego
została podniesiona do 70 proc.
wysoko ści
przeciętnego zarobku, zaś e;asiłek połogwy osi ągnął wysokość pełnego !OO-pro centow ego
w ynagrodzenia ubezpieczone j w ok resie poprzedzającym poród.
Wobec ?.różnicowania tych ~asiłków wyło ·
nu się problem właściwego wymiaru e;asiłku
domowego dla położnic, umieszczonych p rzez
Ubezpieczalnię w specjalnyc h zakładach .
Obecnie rnzwiązano to zagadnienie na ko
re:yść ubezpieczonych, Każda matka, uprawn!ona do zasiłku połogowego, odbywa j ąc po·
rod w zakładzie położniczym będzie odtąd
pobierała zasiłek, obliczany
na podstawie
przysługującego jej zasiłku połogowego.
Zasiłek wyniesie
zatym 50 procent, a e:a
siłek szpital!lY 20 procent wynagrodzenia, po.
bier'.3-nego przez pracownicę przed połogiem,
a nie 35 wzgl. 14 procent, jak to jest s toso·
wane przy ty ch samych z asiłk ach, pobie.r.a•
nych z tyt·uł·u ubeepieczenł'l C·h oroboweao.
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nową kampani·ą

•

CUkfO wn1czą

Powierzchnia uprawy buraka zostanie wydatnie zwi«=kszona. Plan- .
· tatorzy otrzymają ieszcze lepsze warunki· kontraktowania
Kampańia

cukrownicza w t947-48 r. :w-

Pertraktacje w sprawie nowej umowy
plantacyjnej pomiędzy Centralnym Zarzą·
dem Przemysłu Cukrowniczego a Związld~m
Plantatorów Buraka Cukrowego przy ·SaObecnie· rozpoczęły się już przygotowania mopomocy Chłopskiej zostały już zakończo
.do nowej kampanii. Pierwszym i najpowa.~ ne, warunki tej umowy zatwierdzone zostaniejszym zadaniem wśród tych przygotowań ły przez Komitet Ekonomiczny Rady Minijest Zakontraktowanie odpowiedniej ilości strów w dn. 17 lutego b. r.
bnrakówr celem zapewnienia surowca dla
Pertraktacje, jakie prowadzone były, szły
uowej produkcji.
po linii - z jednej strony zapewnienia jale
stała zakończona z bardzo pozytywnym wynikiem. Dała ona 495 tys .ton cukru, a plan
przek ro czon y zost a ł o ok. 11 proc.

Komu winszujemy
Wtor ek 24 lutego 1948 r.
Dziś: Macieja.

Dyżury aptek
dnia 24. 2. br. d yżuruje apteka
mrg. Bolechowskiego, ul. Warszaws~a
D ziś,

Naprawa i budowa dróg
na terenie powiatu

nr 6.

Od dnia 21. 2. do 28. 2. br. dyżur lekarski pełni dr. Sobańska, zam. w Pabianicach, przy ul. Bożnicznej nr 5.

Kina
,,l'OLONIA" - Film produkcji szwedzkiej:
„Droga do nieba".
„ROBOTNIK" - Film lotniczy, produkcji
r adzieckiej p. t.: „Błyskawica".
Początek seansów w njedziele i święta

o godz. 16, 18 i 20, a w dni powszednie
o godz. 18 i 20.
Ważniejsze

telefony

M '. ejska Komenda M. O.
Pogotowie Ubezp10C2alnl
S trat Pożarna

63

Spllłecme)

Dworzec Kolejowy

Miejski

P. Z. P. B.
Telegraf

P. P. R.
P. P S.
RKU. Komend11

o

112

P. C. K.
Zarząd

208

Garnizo~u

91

66
. 23
213
5
1'3
33

;i>race drogowe na terenie powiatu ła
skiego wykom11e Z(t•,t,ały w roku ubiegłym
w 109 proc. Na te 109 proc. złożyło się
23.466 metrów zreperowanych lub nowej
nawierzchni tluczeniowej. Nowych dróg
wykonano 830 metrów bieżących, zaś naprawiono 15.800 m kw. dróg, w tym 1.760
metrów stanowi jezdnia asfaltowa.
Na odcinku robót mostowych, oprócz napraw bieżących zbudowano nowy most
przez rzekę Grabie w Grabnie o rozpiętości
35 metrów bieżących, oraz przeprowadzono
kapitalny remont mostów w Łopatkach
i Chorzeszowie.
Do robót tych zużyto: 8 tysięcy 539 metrów sześć. tłucznia sprowadzonego z ka.mieniołomów dolna-śląskich
845 m sześć.
kamienia z dostaw miejscowych, 822 m
sześć. piasku,
603 tony grysów szlachetnych. 2.085 ro sześć. żwiru, 140 ton asfaltu, 373 tony .nączki, 294 m sześć. drzewa
okrągłego 175 m sześć. drzewa tartegc i 38
ton cementu.
W roku bieżącym przewiduje się nastę
pujące prace:
1) N a pn v:ienie 2('.T20 ro ,trói\' bieżą
cych nawierzchni tłuczeniowej.
2) Założenie 2 tysięcy metrów bieżących

łaskiego ,

nawierzchni z grysów smołowanych na drodze Łask - Szczerców.
3) Wybudowanie 1.050 metrów dróg nowych.
4) Wybudowanie podpór betonowych
przy moście na rzece Widawce w Kleszczu.
Powyższe sprawozdanie z dokonanych
robót i plan robót nie obejmują napraw na
drogach gminnych.

Odczyt o lotnictwie
Jutro to znaczy w środę 25 lutego pilot
ob. Chojnacki Zbi?,"niew wygłosi - w sali
teatralnej przy swietlicy Państwowych Zakładów Przemysłu Bawełnianego odczyt z
przezroczami p. t., „Lotnictwo w ubiegłej
wojnie". Odczyt ten urozmaicony przezroczami będzie prawdziwą ucztą dla entuzjastów lotnictwa. Początek o godzinie 20-tej.
Odczyt ten rozpoczyna akcję werbowania
członków do mającego powstać na terenie
PZPB kola Ligi Lotnicze.i. W ramach prac
tego koła przewiduje się zorganizowanie
kursu szybowcowego i praaowni modelarskiej. Kierownictwo świetlicy przeznacza
na potrzeby tego kursu odpowiednio wyposażone

warsztaty.

Dalsze·zadrżewianie
· miasta
I

Miasto Pabianice jest dość dobrz~ za- żącym. zostanie- \~ykończony ~ . oddany ;~olności" - zniszczo.ny przez ~ie~
drzewionc. Na ulicach rośnie ponad do uzytku publicznego ogrod-skwer cow, którzy tam parkowali tanki, wy3 360 drzew w t m
nad ?.OO li t
_ obszaru ponad 2 ha.
maga dużo pracy, kosztów i zachodów,
<lz· t 1 . 'h Wy 1p~ ~ ł p rzy. Park jm. J. Słowackiego jest nader aby go doprowadzić do stanu przedwoies o etruc ·
ecie, a zw as~cza w starannie utrzymany. Natomiast park jennego.
·
lipcu lipy~ pnyspHzają 'm~~U m~1~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-

~~~~l;~;~~::eważa~:j:e:~az~:y~:~:~~:

na ulicach często wysycha Ją lub ulegaJą
zniszczeniu w roku bieżącym projektu-I
je się dosadzić dalsze 270 lip.
·
.
. .
.
.• .
Nie wszędzie Jednak mozna sadzie hpy, są ulice przez które nieprędko zostanie przeprowadzona kanalizacja ulic
oł ·
t
h · ·
h .' .
e P ozne na e.renac mzmnyc I W1 1gotnych, tam więc zostaną wysadzone
topole piramidalne, czyli włoskie. Topole takie wysadzone zostaną przy ul.
Limanowskiego - 66 szt., Lutomierskiej - 110 szt., Łąkowej _ 70 szt..
Wspólnej 48 szt., razem - 294 sztuki.
Topole pnyjmują się łatwo na naszych
terenach i szybko. wzrastają, dowodem
tego mo ż e być ulica Moniuszki.
Przy ul. Partyzanckiej Wydział Plan1acji Miejskich zamierza zasadzić klon y . Ulica ta obecnie je~zcze mało zabudowana nadaje się zupełnie dla t~go rodzaju zadrzewienia.
Na t. zvv. Zielonej Górze w ro"itu bie-

Ogłoszenia

drobne

ZAMIENIĘ
2 pokoje z kuchnią w
Pabianicach na 3 pokoje z kuchnią w
Pabianicach za dopłatą. Wiadomosć:
Miejski Komitet Opieki Społeczrn"i w
Pabianicach, Gdańska 7.
17-K
W DNIU 20 bm. zaginął pies - wilk
czarny podpalany. Zr.ald szczególne linieje. Odprowadzić za wyna_grodzeniem do Miszczaka Józefa, Pabianice
Boczna 9.
16-e:
ZGUBIONO dokumenty: kartę rejestracy jną, potwierdzenie zgłoszer;iia ze
starostwa, zaświadczenie Izby Przemysłowe.' , Karbowiak Marii.
18-G

Wyniki Tygodnia Inwalidy••
''
Trwający. <?d dnia . 25„ do 31 sty czn.ia .19~8 niu

1oku „Ty dz1en Inwahdy Jak . na pab1amck1e
stos unki wypadł bardzo udatnie. Trzeba przy
znać, że dzięk i sprężystej organi zacji i celowemu rozplanowan iu prac, wyniki wy padły
n~dzwy czaj dob:ze
Społac-leń~two o?n}osło
si ę sy mpalyczme do poczynan inwa!Idow 1
okazało im wi e l k ą dozę sympatii a przede
wszystkim znacznej ofiarnoścl.
Akademia w kinie „Robotnik" w niedzielę
dnia 25 stycznia 11:gromadzila ponad 800 osób,
tak że wielu widzów mus i ało stać pod śda
nami i w przejściach.
Zbiórka uliczna tegoż dnia przyniosła zł.
46 583
·
·„Kwiat ek" w k inie dał 9.389 "Zł . Sprzedaż
nal epek przyniosła do te j pory 109 ,56~ zł.
w Izbłe Skarbowej jak i w Stowarzysze-

Spożywców „Społem" znajdują się jeszcze
nalepki na sumę zł 43.950. Kierownictwo tych
instytu::ji nie e:wraca nalepek w przeświad
czeniu, ż e w niedługim czasie i one zostaną
rozprowadzone
Czysty zysk doty : hC'zasowy w y nosi zł.
149.052.
Podkreślić należy niezmiernie sympaly':.Zne
ustosunkowanie się do „Tygodnia" Związków
Zawodowych, które w swym środowis:<u ze
brały za nalepki e:ł 41,300,Za te fundusze. kil:Cudziesięclu inwalidów
uda się na specfalne wyszkolenie, aby w nie
długim czasie, uzyskawszy
fachowe wiado·
mości w różn y ch dziedzinach , przystąpić do
pracy i stać się pożyte amym: członkami spo-

łeczeństwa.

największej ilości buraka cukrowego dla
uowe.i kam11auii, z drugiej zaś strony stworzenia jak najkorzystniejszych waran•
ków opłacalności uprawy dla plantatorów.
Opracowane zostały nowe punkty umowy,
które gwarantują drobnym plantatorom
wiejskim warunki lepsze niż w roku ubiegłym. Niewątpliwie będzie to stanowiło zachętę do wzmożonej pracy nad uprawą i U·
zyskaniem jak najwyżJ!zych zbiorów, ~o
wpłynie pozytywnie na wzrost produkcji
cukru w kraju.
Na podstawie nowej umowy w roku bie:ł.
plantator otrzymywać będzie 3 kg 70 c1k
cukru za każdy dostarczony kwintal bural<ów. Prócz tego tytułem zwrotu kosztów
dowozu otrzyma 4,50 zł za każdy kwintal kilometr.
Aby umożliwić jak najlepsze nawożenie
gleby przeznaczonej poci uprawę buraków,
Centr. Zarz. Przem. Cukrowniczego uzyska! poważny przydział nawozów sztuc.z.
nycb, które będą rozdzielane w stosunku
5 kwintali nawozów na 1 ha uprawy bu•
raka.
Ilość przydzielonych nawozów sztucznych
w roku bieżąc,.ym jest prawie o 50 proc. wyż
sza od przydzielonej w roku ub. Niewątpli
wie zwiększy to zbiory buraka z 1 ha, a tym
samym podwyższy opłacalność uprawy tego
cennego ziemiopłodu. Cała potrzebna iloś6
nasion już została zmagazynowana przez
poszczególne cukrownie i będzie rozdzielana na kredyt plantatorom po podpisaniu
przez każdego z nich un:owy plantacyjnej.
W roku ub. ok. 515 tys. plantatorów upra
wiało buraki cukrowe. Byli to przeważnie
chłopi drobnorolni. Wobec wysokich dochodów, jakie daje upraw.a buraka cukrowego
oraz korzystnych warunków tegorocznej
umowy, wszystko wskazuje na to, że w tym
roku liczba uprawiających burak eukro\vy .
znacznie się podniesie.
Pragnąc pójść jak najbardziej na ~ę
swym dostawcom, Centralny Zarząd Przemysłu Cukrowniczego wstawił do wnowy
punkt, na podstawie którego plantator p~
po~pisaniu umowy 'ma prawo· otrzymiLitla
zaliczkowo {),3 kg cukru od każi'lego zakon·
traktowanego kwintala buraków„
W lipcu może on pobierać zaliczk~ powtóruje w wysokości 0,80 kg cukru od każ
dego zakontraktowanego kwintala bUl'ak.ów.
Ostateczne rozliczenie z plantatorami nB•
stąpi po zakończeniu przyszłej kampanii
cukrowniczej.
Planuje się, że w bież. roku ok. 220.230
tys. ha ziemi będzie zajętych pod uprawę
.bura~~ cukrowego, co stanowi 10 proc. wię
ceJ mz planowano w r . ub. Na Ziemiach
Odzyskanych będzie blisko 40 proc. całości
uprawy burak.a cukrowego.
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świtłt~

filmu

Znakomici francuscy reżyserzy przebywają
ob ecnie ' poea granicami Francji, gdzit1 real!zu
ją nowe filmy. Duvivier, twórca „Vvielk!ego
Walca" 1 „Historii Jednego Fraka" po ukoń
czeniu „Anny Kareniny",
pracuje na Tahiti
nad Ulmem „Małżeństwo" z obsadą złożoną
z samych tubyków Rene Clair nakręca film
w Rzymie. Bohater „Ulicy Zło::zyńc6w" J. L.
Barrault występuje w filmie, poświęconym ży
ciu założyciela Czerwonego Krzyża, Henri Do
n alda.

•

•

W Belqradzie nak ręca 'iię dwa filmy jeden
e: n ich poświęcony walce młodzieży jugosło·
wiań skiej z hitlerowskim najeźdźcą , zaś drugi o odbudowie kraju przez mło<1zież .

Przygody
Ja si·a

Wi~nioi~O
111111111111111111111111111111111111111111111111
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Sweterek dla niego!

Dla mnie!

Ohohol

Nie, to dla Azorka!
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IJWAGA, SEKRETARZE KOŁ, DYREKTORZY i KIEROWNICY WYDZIAŁU PERSONALNEGO PEPEROWCY LEWEJ · GORNEJ!
W środę dnia 25.2. br. o codz. 16•ej w lokalu własnym przy ul. Sienkiewicza lOZ od·
będzie się zebranie sekretarzy kół PPR dyrektorów i kier. Wydziałów Personalnych
- czi. PPR Lewej Górnej. Sprawy bardzo
ważne.
Obecność wszystkich wymienionych
towarzyszy obowiązkowa.

Nr 54

„

sportu

Ze

W·ie·lu: ·sukcesów w ringu
życzymy młodym oi11ściarzom

Oficerskiej Szkoły Pol.-Wychowawczei

JUŻ SIĘ WYRóżNtAJĄ.„
ta selocja powstała w połow i e
grudnia ub. roku i ma już dwa udane !l1;1blicz:
ne występy na ringu poza sobą. Woiskowl
w chwili obecnej mogą wystawić dwie peme
ósemki i dysponują dobrym mate<r.iałem ludzik.im. Na' wy.rómi~nie zasJ.uigują już dzisiaj
PODCHORĄŻACY
Szewczyk w wadze muswj, Opla.tek w wadze
leikikiej, Chyży w wadze półśredniej, '31ymań·
PRZYWDZIEWAJĄ RĘKA WICE
Od d'łuiszego już cza.su ka.pitan Fokt prze· fliki w wadze śxedniej i Li·twin w wadze pół
bywa w Łodzi w Oficen;kiej Szkole Politycz• cię'ilk.iej.
no - Wychowawczej, to,też nic dziwnego, że
PODCHORĄŻY CHYŻY - TO „STARY
swe zamiłowanie do spo.11tu od razu zaszczepił
WYJADACZ''
wśród swych wychowanków. Młodzi podchoTreningami młodych podch-0rążaków kłe·
rują ka;pitan Fokt i ipodchorąży Chyży, któ.ry
ze sipo!r.tem pięściarsilcim zapoznał -się we Fran·
cji, gdzie stoczył około 20 waJllc, z których.
wi~szość mutrzygnął na 1.>wo•ją ko.rzyść. Podcl\orąży Ohyży jest 1n.i-ewielikiego wzrostu, <!le
roziporziądrzla bairid7.o silnym ciosem.

cie i to n.ie tylko o klindze.„ KapHan fokt ma'
sport jl\lż we krwi. Kiedyś, za daw.nych lat,
uprawiał również boks, bił się ~a·we~ z Banasiakiem, popularnym bokserem łotlzk1m sp.rzed
wo.jny, ale znanym właśnie z ... „wojny", jaką
zwyikle staczał na ringach.

I

WSPÓLNE ZEBRANIE SEKRETARZY KÓŁ
PPR i PPS STAROMIEJSKIEJ i KOZIN
Dziś o godz. 17-ej w lokalu dzielnicy PPS
· przy ul. Letniej 6 oąbędzie sit wspólne zebranie sekretarzy PPR i PPS, na.stępujących
kół dzielnicy Staromiejskiej i Kozin: PZPB Nr
2 - wszystkie oddziały, t. „Silvar•• f, „Ka·
szub", f. „Dietrich" Fabryka Wsłlłżek ·Nr 3,
Kombinat Nr 33, Gl:",rbarnia „Ursus" Kombinat Nr 39, 9 Komisariat MO, Urząd Wojewódzki.
UWAGA, SEKRETARZE KOŁ PPR STAROMIEJSKIEJ!
Dziś o-godz. 17 -ej w lokalu własnym przy
ul. Nowomiejskiej 6 odbęazie się odprawa
sekretarzy kół dzielnicy Staromiejskiej.

K•PT. FOKT - DUSZĄ S'!!KCJI
Nie po.trzebujemy dodawać , że ,,duszą sek·
cji" - jak nam oświadczył jeden. z na6zych
młodych xozmówców, ipodchorąży kapral Zawadzki, xeferent klubu - j&.;t kaipitan. Fokt.
Dwoi się on i troi, aby drużynę podcho rąż'ych
postawić na odipowiednim poziomie.
Pomocny w ttym jest mu por. Jaiwon1ki.

ZEBRANIE TERENOWEGO KOŁA GÓRNEJ
PRAWEJ
W środę 25.2. o godz. 17-ej odbędzie się
zebranie terenowego kola dzielnicy Górnej

0

t

Le~ej.

ODPRAWA PRELEGENTÓW GORNEJ
PRAWEJ
Dziś o godz. 16,30 w lokalu własnym przy
ul. Czerwonej Nr 3 odbęd:d'e się odprawa
Prelegentów dzielnicy Górnej Prawej.

Sztandar

Ofice~skiei

Szkoły

Polityczno • W ! .:10wawczej w

asyście

sekcji szermierczej

Kito ma kaipHa:na Fokta, _popula,rnego na-, .rążacy gremialnie zaczęli wstępować do po·
szego szermierza ten w.ie, że gdzie by go sluż• sz.czegó'lnych sekcji, i.stniejącyioh przy Szkole,
ba nie rzuciła, wszędzie będzie myślał o spo:· a ostatnio stworayili sekcję pięścia~ą.
~

ZEBRANIE KÓŁ PPR
W dniu dzisiejszym odbędą się zebrania
kół PPR w następujących fabrykach i instytucjach:

,

•
Smierćna ringu

RUDA PABIANICKA
O godz. 13-ej Tkalnia
zmiana. li. O
godz. 16-ej posiedzenie Komitetu Fabrycznego PZPB w Rudzie Pabianickiej. O godz.
13-ej Oddział I - 11miana II - koło II.

Tragiczny

f - nał

meczu zawodowców w Chicago

CHICAGO. Tragicznie zakoń<;zył się I ny natychmiast do s~piotala. W 6 godzin po
w Chicago mecz bokserski między -;;awodni- walce młody Murzyn umiera, nie r,dzy„kawWIDZEW
kami wagi pó.lcię-żkiej, Murzynem Baroudim szy przyito.mnoś~i.
.
O godz. 15-ej Zjedn. Farbiarń Pończ. O a Ezaa.rdem Charlesem. w g~tej rundzie dwuB.aro~d1 nalez.ał do mł?dych, do61.Konale zagodz. 16-ej Wi-fa-ma, f. „Jarisch"
dziestoletni Murzy
kt.
. ł d t d
powiada]ąc~h się bokserow. Z 45 Sl~'.lczonych
. n, . ory mia . 0 ą prz~- walk wygrał 40. Najcieka~zy je.sit faókt, że
WIMA """".' PZPB Nr 5
wagę .nad .~r~ec1wm!oem, 1nlkasu1e dwa pot-~z- nie był on w swojej karierze ipięścia·rskiej ni0 godz. 16-ej kolumna podwórzowa, che-1 ~e „sierpy 1 zostaje znokautowa1ny
Nokaut gdy na deskach. Nokaut jego był p;erwszym
miczny i remontowy, koło prelegentów. o iest bardzo cięzki i Baroudi zostaje ·1t:łwiezio- i ostatnim.
todz. lł-eJ neutralizacja
•
' Ml
aóRNA
.1 rzo§tu;a «- . .SS UJ bok~

t

_ -,--,,

-

I
..,.~w~„:~::::..-.:;:,. ~..!'!.~; Ćzterv tytuły misfrzrwskie zdobyli pięściarze Zrywu
PZPW Nr 6 - zmiana I. O go~z. 16-ej pra.
d -· k i PZPB N
A"
cowmcy mow ow'
• r 17 " · 0
godz.- 13,30 G
PZPB Nr 7 - znua.na
II. O godz.
•
13 -eJ PZPJ
Nr 8 - zmiana 11. O godz.
13,30 PZPB Nr 4. .O godz. 16-ej Państw.
Wytw. Części Lotniczych.

KATO

·

i
I

y. się
. . w Katowicach
. : Naile'lszym
.
'·
.
1t ęsc1arzem w tumieiu był Pa·tyn, 'zi (Poznań). Najwięcej l:f m!Ów
iistrzow15ikich .zdobyła Łódż.
Wyniki finałów: w wadze mu;zej Rosman (Śląsk) wypun'.{ tował
Kargola (Poznań), w wadze kog'u·
ciej Czarnecki (Łódi) wygrał z U-1 t:, l ąsk), w piórkowej Piotrowski (Pomo-

ż11cia

·r ow.

O godz. 14-e.i 10-ty Kom. MO.

O godz.

SRóDMIEJSKA LEWA
O godz. 16-ej f. „Klelman", Wojskowe
Zakł. Motoryzacyjne, Fabryka Kapeluszy, zakłady Budowlane. o godz. 10-ej rano Film

Od Redakcji
Pięścicuzom

ZWM „Zryw", · za nade słane
pozdrowienia z Robotniczych Mi8trzostw Polski w bo[<sie w Katowicach, serdecznie cizię·
kujemy i gratulujemy z okazji osiągni ę t y ch
sukcesów.

kauczukowe!J.O

krążka

czescy wyjechali do Moskwy
PRAGA. W ipiąte<k odleciała samolotem z P.ragi do Moskwy
'llis,trzowsika drużyna hokejowa
-:'.zechosłowcaji, LTC Pra11a,
-tóra rozegra w Związku Ra·
lziecikim kilka spotkań 2 czo·
!owymi
drużynami
radzieckim.i.

gen. Moczarowi i Przewodniczącemu Związku
Walki Młodych J. Jabłońskiemu.
W wyniku wyborów dokonaqo wyboru nowego Zarządu , który ukonstytuował się następująco: Prezes
Z. Kaźmierczak, WicepreODCZYT PROF. UŁASZYNA
zesi - Dołowy i Saganowski, sekretarz W lokalu Towarzystwa Przyiaźni Polsk oŚmiałowski, skarbnik Pawlak, gospodarz
Radzieckiej w Łodzi, ul. Piotrkowska 272 b,
- Olęcki oraz członkowie bez mandatu w środę dnia 25 lutego rb. o godzinie 18-ej
Durka, Kulesza, Głażewska, Kowalewski, odbędzie się od:zyt prof. dra Henryka Uła
Szkudlarek, Nowak i Racięcki.
szyna pt. „Wschodnie granice Polski"

...„ ...„„„......„„-"'„.......
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Bank ·Gospodarstwa KrajOweeo
ODDZIAŁ

zawiadami_a,

W

ŁODZI,

AL.

KOŚCIUSZKI

Nr 63

że

dla wygody P. T. Klienteli OTWIERA poczynając od dnia 23 lutego 1948 r.

WIECZOROWĄ KASĘ WPŁAT
WIECZOROWA KASA WPŁAT czynna we wszystkie dnj
powszednie od godziny 17-ej do 19-ej - Nr t€lefonów kasy
153-63 i 140--51.
1253-k

•Koło Polskiej Partii Robotniczej przy Ka·

16-ej Zakł. Bud. Mebl. ,ŁWKED (ruch), garbarnia „Mars". O godz. 17-ej odprawa reterentek wydziału kobiecego.

(Kr.)

l>UCKNA OPUSZCZA CZIECHOSŁOWACJĘ
PRAGA. - Jaik donosi czeska pra.aa sportowa. znakomity trener hokeistów czeskich Micke Buckna, ma opuścić klub LTC (Praga) na
.skutek stawianych mu :za.rzutów pr.z.ez niektóryioh członków klubu, i wyjechać z powrotem
do Kanady, gdzie iposfada wlasny hole!. Nowym trenerem LTC będzie, prawdopodobnie,
b. re.prezentant Czechosłowacji - Malecek.

Każm;erczak i>on~wnie prezll)sem

:ei

'

PLANY„.

czymy wielu .sukcesów w ringu.

".S Zry!fl

W sobotę 21 bm. odbyło się w klubie wła
SRóDMIEJSKA PRAWA .
snym przy ul. Pogonowskiego 82 Walne Zgro0 godz. 15-ej :Komitet PPR PMT. O godz., madzenie KSZWM „Zryw".
16-ej CT - składnica Nr 1, CZPP, Fabryka.
W zebraniu wzięło udział około 200 człon
Szpulek, f. ,Benhold". O godz. 18-ej - ko- ków. Większość na sali stanowili czynni
Io terenowe Nr 2. O godz. 14-ej f. „Eisert- członkowie - przedstawiciele poszczególnych
Schweikert" - zmiana I. O godz .. 15.30 f. sekcji.
Po sp.rawozdaniu Zarządu, ,zebrani
„Dura.bella". O godz. 16-ej „Plihall" - zmia- na wniosek Komisji Rewizyjnej udzielili ustę
na dzienna. „Papierkolor", f. „Grabski", pującemu Zarządowi absolutorium.
„Zjednocz. Dziewiarskie" ~ . godz. 15-ej PKP
w ożywionej dyskusji zabierało głos wielu
- . D~ogowy. P~P -: wąski~ Tory. PKP zawodników, u których przewijała się nuta
W~dz1_ał ~asóbow. O godz. 15-ej Za:kłady dążności do osiągnięcia w roku bieźącym lepDzaew1a.rsk1e.
szych wyników sportowych i organizacyjnych.
SRóDMlEśCIE
Na wszystkie pytania wyczerpujących odpowiedzi udzielił Prezes Klubu ob. Kaźmier
o godz. 15,30 RTPD. o godz. 17 koło czak.
przy Zw. Inwalidów. O godz. 16,30 Związki
Po załatwieniu spraw organizacyjnych na
Zawodowe. O godz. 15-ej Urząd Pocztowy
wniosek ustępującego Zarządu - Walne Zgro
- Łódź Nr 1.
madzenie burzą oklasków nadało godność
STAROMIEJSKA
członka honorowego Klubu: Ob. Ob. ministro0 godz. 14-ej PZPB Nr 2 - tkalńia
wi Kazimierzowi Mijalowi; Prezydentowi Miazmiana I, -oddział przygotowawcey · tk~l~i. I sta E. Stawińskiemu, Lodze-Sowińskiemu i
O godz. 17-ej Spółdzielni& „Remont". O • • • • • • • • • • • • • • - • • • - • • • • • • • godz. 16-ej Warsłltaty Sam~chodowe MB.
WYBOR NOWYCH WŁADZ

B~UTY

NAJBLIŻSZE

przejdźmy do najbliższych pl.a.nów
widać z nich, będziemy miali okazję dość często podziwiać młodych podchor11·
żaków w ringu. W przyszłym tyqod.niu, prawdopodobnie, ro.zegrają <towarzyskie S?Otkanie
z ós-emką „Filmowca", a później mają ochotę
zmierzyć się z drużyną Zjednoczonydl. i z któ\l'ym.ś z klubów międzys?Jkolnych.
W projekcie maiją 'również mecz z Oficerslką Szkołą
Łączności.
Najmłodszej sekcji pięściarskie.i Łodzi ży-

Z ikolei
sekcji. Jak

HokP.i~·

·Nowy· zarzQd klUbu

FABRYCZNA - PZPB Nr 1
O godz. 8-ej rano Straż Ogńinwa

PIE-RWSZE OSIĄGNIĘOfA
Wysiliki obydrwóoh ~wieazołmików szły do
tej pory w kierurik.u zao:Patrzenia dhłopców
w s,przęt pięścia!I"Ski. Dzisiaj ipię&ciar.ze dysponują jllri: własną salą, wyiposażoną w J<:>m9Jetny s.p·raęt do treningów.

·
rze) wypunktował Pietrzaka (Wa rszawa]. w w.
lekkiej Krawczyk (Łódż) wygrał z Wesołow- Wokół
k'
· po· 1·sre d meJ
· · T a b ore'k (Ł o' dz' ) po k·on:1ł
s; im, w
w Il k (Śl ik)
· d · · K 1
(
')
· a osz a
ąs ' w. sre mei u pa p~,zn.ai~
~o~autowa_ł '?ragamaka ('Y·wa), w połc1ęzkieJ Ra1tynslci wypunktował WolnowB:.:. ego
(Łódź), w ciężkiej Pieniążek znok-aiu towdl w lI
rundzie Pileckiego (Olsztyn) .
,
W ostatnim dniu Zil'wodonl' przyglądało si ę'
tysiąc widzów.

WICE. - Trzydniowe wał·
, i o mistrzostwo ZRSS za ó:miczy-

GÓRNA PRAWA
O godz. 13,30 Ośrodek Konf. Nr 3 - koło
1, PZPW Nr 6 - koło 8, 9, 10. O godz. 15,30
PZPW Nr 1 - kolo Nr 1. O godz. J6·ej War- 9
sztaty Mechaniczne PZ Firanek i Koronek - I Z
oddział I, CTP Chem.
GÓRNA LEWA
O godz. 16-ej . PF Filców.

Najmłodsza

nallzacji i Wododągach m. Łodzi podaje do
wiado~oścl, że w tJ.niu 25 lutego 1948 roku
o godzinie 17-ej od.będzie się wybór nowych
władz Koła. Obecność wszys·t kich członków
obowiąz·kowa.

UWAGA, INWALIDZI WOJENNI - PEPE·
ROWCY!
We wtorek, dnia 2ł lutego rb. o godZlinie
17-ej w świetlicy Pow. Koła Zw. Inwalidów
Wojennych RP w Łodzi przy ul. PlotrkowPolskl. (Pio~rkowska Nr 108). O godz. 16.30 skieJ Nr 73 odbędzie się zebrani(' Inwalidów
Gazownia. Firn Polski, (Poludniowa 11). PCM Woiennych _: Pepetowców.
·
- Odd.,.ial spo:iywczy. Godz. 15,30 I. „SchreStawiennictwo wszystl<Y.h
obow~zkowe
~r"
;>od rygorem putyjny""

11

Początek seansów:
W dni powszed.: 15, 17, 19 21
13 15 17 19 21

:ł:~:::~ i~;~~a:

I

nRETA GARBO
111

Dziś

'

i dni następnych ł
Melvyn Douglas

•· omedii am ... rukańskiei

Dwulico,„a

kobieta~

.
. .
WJltmórnla: Metro Goldw!Jn Maper
•
l.!')
Eksploatacja P. P. Film Polski
Reżuser: George Cukor
~
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