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Protest Rządu Po. skiego '~:~PA~:~::.:~J

nych dnia 1o marca 1948 i'. zmarł 'tragi·
c:mie minister spraw zagranicztlych G%echGlsłowacji dr. Jan Masaryk.

przeciw torturowaniu ob,wateli poi$·
kicll w wiezieniach
francuskich
•
. PARYŻ PAP. - Ambasador R. P. w Paryżu Jerzy Putrament wręcz;ył rządo·
w1 francuskiemu notę, zawierającą protest przeciwko 1nęeaniu się organów policji francuskiej nad obywatelami polskimi. Nota domaga się również ·pociągnię
cia do odpowiedzialności osób winnych znęcania się nad Polak-amł.

PARYŻ, PA!P. - W dniu 28 lutego ł 1 mar·
ea rb. zwolniono z więzienia w Metzu 5 obywateli polskich - .Juzefa Jurczaka, Stanisława Nowackiego, Stanisława Oleksiaka, Józefa
Bocheńskiego i Jana Antkowiaka na podstawie decyzji sędziego śledczego Fischera o
umorzeniu w stosunku do nich śledztwa wobee braku w ich czynach wszelkich cech przestępstwa.

J"lk wiadomo: wyżej wYmienieni zil.Stali at'\?l"ztowani w dniach 11 i 13 lutego rb przez
Jrancuską policję.
Przytoczone niżej fakty
przedstawiają metody stosowane podczas dochodzenia policyjnego w stosunku do tyeh
osób.
Józefa Jurczaka zaczęto badać w gmachu

policyjnym w Metzu 11 lutego o godz. 10 rano od bicia po twarzy. Badanie trwało do
godz. 7 wieczór po czym po krótkiej przerwie
jęto indagacje, która przeciągnęła się do
gfldz. 1 w nocy. Polecono mu rozelnać się do
aga, zakuto ręce w kajdany, kazano mu uklęknąć przed biurkiem i wśród szyderstw agentów skierowano nań stojącą na biurku
elektryczną
lampę-reflektor,
używaną
d1t
zdjęć fotograficznych, po czym zmuszono go
do potrzenia prosto w oślepiające światło
przez 10 minut.
Później kazano mu się ubrać i przykuto go
w postawie stojącej do żelaznej szafy. W takiej pozycji pozostawiono go pod strażą policjanta do godz. 8 rano dnia następnego.
Kajdany nakładano również Nowackiemu,
Oleksiakowi i Antkowiakowi. Oleksiaka z kaj
danaml na rękach uwiązano łańcuchem do
stolika, na którym pozostawał pod dozorem
policjanta od 11 wieczór do 8 rano. Antkowiakowi tłumacz polski, uczestniczący w badaniu, groził, że jeśli nie będzie zeznawał, to
aresztowana zostanie jego żona, a dwoje dzieci pozostanie bez opieki. Bocheńskiemu grożono, że w razie milczenia "Zostanie wysiedlony za granicę „ale nie tam, gdzie on zechce
jechać, ale tam gdzie zechcą go wYSłać agenci". Odmówiono mu prawa chodzenia do kościoła.

Aresztowanych obywateli polskich umieszczono w celach razem z b. SS-manami i gestapowcami. Początkowo odmówiono im prawa do spaceru. Pierwszego dnia po are::;ztowaniu byli pozbawieni wyżywienia, a następ
nie otrzymywali dwa razy dziennie posiłki
złożone z małego kawałka chleba i filiżanki
zupy, za które musieli płacić na dzień naprzód.
Uwolnieni podali nadto szczegóły, dotyczą
ce znęcania się nad aresztowanymi Martyń
skim i Warchałem których miejsca pobytu nie

Praia w żałobie

PR<A'G'A. PA'P. - Natychmiast po zakomunl
kQwaniu przez radio praskie oraz megafony
w mieście 0 tragicznej śmierci ministra Machała. Jednokźe nie edzyłikalt oni W9ino8cł, sa:ryka, stolica Czechosłowacji przybrała ża
gdyi w przeddzień zwolnienia zostali wywie- łobny wygląd. Na gmachach rządowych oraz
zieni w kierunku granicy niemieckiej na pod- doma<:h prywatnych wywieszono flagi narodo
stawie decyzji o wysiedleniu. Zwolnieni Po- we, opuszczone do połowy masztu oraz czar-ne flagi,
laey zg.adnie swie:tdmją, że Maryńskł I Warchd oyli przedmb'łtem szczególnie brutalnego
Rządu
znęcania. się nad nimi ze strony agentów. Ist„.Jego Ekscelencja P. Clement Gotłmald,
nieje obawa, że agenci wobec załamania się prezes rady ministrów. Praga.
ich oska.rżeń, pragnęli usunąć dwie najciężej
„Proszę przyjąć od Rządu Rzeczypospoliposzkodowane ofiary. Do chwili obecnej do- tej i od! mnie osobiście wyrazy najgłębszego
kładne miejsce ich pobytu nie zosta.łe u!l't·•do- współczucia z powodu przedwczesnej śmierci
ne.
nieodżałowanej pamięci Jana Masaryka Istnieją poważae dane, któi;e wskazują, że ministra spraw zagranicznych Republiki Czefałszywych materiałów i informacji o n.eko- chosłowackiej.
mej przestępczej działalności aresztowanych
Pragnę wyrazić Panu, Panie Premierze ł
Polaków dostarczyła policji francuskiej tzw. Rządowi Republiki nasz szczery żal z powopolska misja likwidacyjna w Paryżu. która du zgonu jednegQ ze współtwórców przyjaźni
skupia elementy andersowskie. Na nią więc polsko-czechosłowackiej, który byl naszym
spada częściowo odpowiedzialność za prześla- szczerym i oddanym przyjacielem".
dawania i t.ortury naszych rodaków.
(-) Zygmunt Modzelewski

Kondolencie

·tę samą ·brygadę pO'ł.icy;iną

t przekazany sądo
wi wojskowemu pod zarzutem szpiegostwa.
Umorzenie dochodzeń w stosunku do aresz
towanych w Metzu Polaków przez reprezentanta francuskiego wymiaru sprawiedliwości,
jakim jest sędzia śledczy, po wielu dniach
wyrafinowanych gwałtów policji, zadaje kłam
insynuacjom agentów i świadczy, że były one
pozbawione wszelkich podstaw. Nie mniej
jednak, pomimo decyzji sędziego śledczego,
władze administracyjne wYznacayły zwolnionym przymusowe miejsce pobytu i przeka.zały ich do dyspozycji 'wYdzialu wysi~dłenia.
Decyzja sędziego w sprawie umorzenia
śledztwa'_ objęła również Martyńskiego I War-

R.P.
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W środę dnia 10' marca o listów uwierzytelniający<:h przez ambasadora.I rowan!a z ioh stron.y w z.wiązku z jeg-0 bezgodz. 2-ej po południu zebrało się :::iechosło- Polski Jo'zefa Olszewskiego prezydentowi Be •lc~p:roDJ.isowym stana.wiskiem. w czasie osta
wackie zgromadzenie narodowe, by wyshi- 11!.eszowi. Audiencja odbyła się w nader ser- tn1ego '.kryzysu
<:hać oświadczenia ministra spraw wewnętrz- deC2I1ej atmosferze. Po uro~ystoścl minister
0koło 6-ej rano Me.sacyk wszedł do łałtlen
nych Noska w sprawie tragicznej śmierci mi Masaryk pozostał Jakiś czas z prezydentem k:i 1 nucił się z okna na dziedziniec, gdz!.e
nistra Masaryka.
Beneszem. Wieczorem był on jak zwyikle w znaleziono w pó1 gQ~Y późrii.ej jeg9 z.w?o,;
Posłowie wysłuchali oświada:enia ministra. optymistycznym nastroju i ci, którzy się z ki. Minister _Nose~ dodał, że di!!lsze dochodze
Noska stojąc.
nim zetknęli, potwierd~ają, że nie oloozywa?lnie w sprawie śmierci :Masaryka jest w toku.
„Z wielkim bólem - powiedział minister żadnych oznak depresji. Od jakiegoś czasu
„Odszedł mąi stanu powietiia? mini$tet
Nosek. muszę oświadczyć, ze minister spraw minister Masaryk cierpiał na rozstrój ne'!'WO Niosek - który ppświęcłł całe swe żYde
~grarucznych Jan Masaryk odebrał sobie ~ wy i na bezsenność. Wielka ilość niedopał- sprawie narodu czechOsłowa,ckiego: który w
ce. Uczynił on to w kłlka dni po uczczeniu k:ów papierosów, która pozostała w jego po- czasie dwu wofen światowych był w pierw~
98-ej roGZllicy urodzin swego wielkiego ojca, koju, dowodzi, że nie mógł on zasnąć ostatniej 1 szych szeregach walcz.ą.oyeh 0 wolność naro.o
prezydenta _TomaMa Masary'ka. Wielki cios nocy. Depresja zaostrzyła się i osiągnęła ' du i państwa. Na.ród ozechosk>wa.0ki i cały
spotkał naród czechosłowacki.
Jan Masaryk swój szczyt około godz. 6-ej rano, gdy na- świat straciły wielkiego przyj~la ludzk<>ten patriota. przyjaciel narodu, który kilka stąpiło e:amroczenie umysłu.
ści 1 wielkiegt> boJowmk-a 0 wo'lność. !an Ma
dni temu stwierdził, źe stoi u boku ludu W ciągu nocy minister Masaryk odczytał ' saryk zawsze st.a~ ' po strońie ludu 1 w o&tapołożył kres swemu życiu".
liczne depesze, otrzymane od swych byłych tnim kiryeysie bez żadnych wahań ! v.astraeMinister Nosek stwierdził, że we wtorek przyjaciół z Anglii i z Ameryki, depesze te żeń poparJ: &prawę ludu. ź tego pow.odtt st<ll
zmady obecny był na uroczystości wręcza,nia zawierały szereg zarzutów i wyrazów roe.<:za; się p.rzedmi'otem zarzutów OŚ:-airiŻeń i .at·aik!óW.
! Strata
ta je!Jt tylll b~j b~ ditta
•
· wszystikich'' - z.U.:oń~ył minister NÓsek.
Po oświadczeniu ministra NOska.. zgr-omadze
nie uozclło pamięć e;marłego drinutą ciszy.
Następnie na znak żało'Gy P.Ize.W.odni'CZ'j.lgy'
z9.r-0madz.enia Jói;ef DalllM Og?&tł 8-nliin~·
się
PRAGA PAP. -
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MOSKWA PAP. - Agencja Tass donosi z
Helsinek że prezydent Finlandii wyznaczył
oficjalnie skład delegacji, która uda się do
MoSkwy dla pFleprowadzenia rokowań w
sprawie zawarcia paktu 0 przyjaźni i wzajemnej pomocy ze Związkiem Radzieckim. Na
-::zele delegacji stpi premier Pekkala. W skład

Moskwy

delegacji wchodzą poza eym minister s.praw
zagraniczayeh Enckel, wiceminister &praw za
granicznych Svento, minister spraw wewnętR
nych Leino, poseł Pelłonen oraz dwaj prawni,
cy Kekkonen i Sederjel. Dele~acja otrzymała
pełnomocnictwa dla przei;>rowadzenia rokowań
i podpisania odpowiednio::h dokumentów.

wą pt!łlerWę ~- ~dadi..

W·alki w Chinadl

Powstanie ludowe w

MOSKWA PAP. - Agencja Tass donosi 2 cia organizacje demokratyczne, reprezentują
Delhi. że w prowincjach położonych we ce wszystkie warstwy ludności. Organi7acje
Jeden ze zwolnionych słyszał przeraźliwe W'Schodniej _części Pendżabu, - Pakurthala, te wyłoniły rządy, które sprawują wład'lę
krzyki Warchała, dochodzące z pokoju, w któ- Nabha, Malerkotala i Dzind - wybuchły po- równolegle z rządami książąt. Część urzędni
rym był przesh1chiwany. W trakcie badania wstania !udowe, skierowane przeciwko władzy ków państwov1rych zadeklarowała swą wspólMartyńskiego kładziono mu rece na biurku książą.t feodalnych. Powołane zostały dn ży- pracę z nowymi rządami ludowymi.
i uderzano d~·ewnianą linijką po końcach palców. W końcu wyprowadzono go na dwór z
zawiązanymi oczyma i symulowano egzekucję, proponując sprowadzenie ksiedza i pyDziś w czwartek, dnia 11marca1948 r. o godzinie 17-ej, w Centraltając, jakie są ostatnie jego życzenia.
nej
Szkole
PPR w Łodzi, odbędzie się
Indagacje agcn1ów szły przede wszystkim
w kierunku w:vdobycia od przesłuchiwanych
Vl
i
zeznań,
że współpracowali z Wdowiakiem,
na którym
bądź też, że wykonywali polecenia Wdowiaka, który został aresztowany wcześniej przez
sytuację
Czećhoslow-acji
udało się dotąd ustalić.
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referować będą z ramienia KC PPR low.
l variienia CKW PPS tow. STEFAN ARSKI.
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EDWARD OCHAB,

za okazaniem karty uczestnictwa i legltymacJi partyjneJ.
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MOSKiWA PA'P. Ageoą;ta Tass dollOlł
r.: Szanghaju że oddziały cbińsk.łilj armii ludi)
wej przMZły do ofensywy
półnOłt!J.O-Zachodniej części pxowin<:j! Honau w pobliżu jezio
xa Luamini.a. Si'l.u formacje chińSkiej. ~
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Desperacki krok ·Tr~~ana

Akademicka kom s·a
Jednośc1

-

dz alr.n·a organizac·i

demokratycznych

Prez dent U"A stawra swoia kandydaturę m1mo brake wszelktch szans wybnu

WARSZAWA PAP. - Nowe zadania, jaki~
1toją w chwili obec·n ej przed studentami polsldmi, skłoniły przedstawicieli organizacji stu
denckich AZWM „Zycie'', ZN 1S „Wici"
i ZND do przekształcenia akademickiej stałe]
komisj,i porozumiewawczej na akademicką,
komisję jednośc:t d;;łałania
demokratycznego.
Nowoutworzona komisja jedności działania
1tawia sobie za za danie dalsze zacieśnien'e
współpracy 4-ch 01 ga~izacji studenckich ·dla
Wciągnięcia jak na !szerszych rri:esz
studenckich do świadomej pracy i nauki dla Polski
Ludowej.

WASZYNGTON PAP. - W kołach politya:
nych oświadczenie Trumana, że zamierza ubiegać i;ię o uclzlał w wybouch
prezyden a
Stanów Zje<lnoczonych, uwa:T..ane Je!!t u decy
zje 0 charakterie desperackim.
Prozypomlna
się, że popularność prezydenta Trumana osta
tnlo zmalała znacznie. Podczas pobytu prezydenta Trumana na urlopie, l'rzni przedstawlc'.ele partii demokratycznej dom11gali się wy
sunięcia innej kandydatury
na stanowisko
prezydenta. Truman, który swymi
ostatnimi
wystąpieniami
usiłował
podważyć
pozycje
Wallace'a równoc-ze5-nie stracił swe wpływy
wśród zwolenników
partii demokratyczne],

goście

I

która nie poszła za \Vallace'em występuje w

I

złolicnia oświa~~enia j~o kroku maJąc~o
na celu zapoo1ezenie p~om wyszukania ln•
mana. Znalazło to swój wyraz w arlykułacb nego kandydata pa:rtii demokratycznej.
Raymonda Vvalsha I .>i:axa Lernera, zamieszczonych w . P. M.'' Zaatakowali ont Tmmana
jako kandydata „nie do przyjęcia" i ri:ajęli się
poszukiwaniem nowych ,,barrd.ziej postępo
wych" kandydatów. W kołach lewicy partii
PRAGA, PAP. - W związku z tragiczną
demokratycznej panuje obecnie zamieszanie, śmiercią ministra spraw zaganicznych Jana
które niewątpliwie sprawi, że pewne grupy Masaryka, agencja CTK
podaje jego życio
przejdą do Wałlace'a.
W tym stanie rzeczy, doradcy prezydenta rys.
Trumana widzac że możliwość wystawienia
Jan Masaryk urodził się w Prardze 14.9.
jego kandydatury
osłabła, skłonili go do 1886 r. Był on synem profesora Tomasza Masaryka, założyciela i pierwszego prezydenta
Republiki Czechosłowackiej,• i Karoliny Garrigue, amerykanki francuskiego pochodzenia.
05'latnich dniach pneciwko kandydaturze Tru-

Zyciorys Jana Masaryka

w brytyjskich portach

BHceremonfaln'- zlawienie si• I otv USA w Gbra•tuze

wywołało

w An1łii arzykre zdumien·e

Studia odbył Masaryk w Pradze, a następ
nie w szkole handlowej w Brigeport w Sta•
nach Zjednoczonych. W czasie pierws'.'!:ej wcj
ny światowej Jan Masaryk służył w armii austriackiej, a z ·chwilą utworzenia republiki
czechosłowackiej rozpoczął w roku 1919 pracę w czechosłowackim ministerstwie spraw
zagranicznych. W końcu 1919 roku został on
mianowany charge d'affaires poselstwa Czechosłowacji w Waszyngtonie.
W roku 1921
Masaryk został mi.anowany radcą poselstwa
Czechosłowacji w Londynie, a w 1925 roku
- posłem Czechosłowacji przy rządzie brytyjskim. W roku 1938 Jan Masaryk ustąpił z
tl'go stanowiska na znak protestu przeciwko
umowie monachijskiej. W roku 1939 Masaryk
wygłosił w Stanach Zjednoczonych szereg odczytów l prelekcji radiowych, w których Informował naród amerykański o tragicznym
losie swej ojczyzny. Gdy w lipcu 1940 roku
utworzony został czechosłowacki rząd emigracyjny w Londynie; Masaryk obejmuje stanowisko ministra spraw zagranicznych w tym
rządzie. Pozostał on na tym stanowisku przez

RZYM. PĄP - \'i Gibraltarze znajduje się dzącego floty śródziemnomorskiej USA.
amerykańskich przyjaciół w Gibrallarze. W
30 amerykańskich okrętów wojennych, z 14
W Rzymie panuje przekonie, że flota ad- związku z tym podkreśla się, że specjalne sitysiącami marynany: zgrupowanych pod do- mirała Sherman'a czeka w Gibraltarze w ły amerykańskie, składające się z lotniskowca
wództwem admirała Shermana głównodowo- związku z powszechnymi wyborami we Wło- „Valley Forge" o wyporności 27 tys. ton ł 3
szech.
krążowników, zawinęły w poniedziałek do
Koła demokratyczne w Rzymie przypusz- portu w Singapore w charakterze nieproszo~ •nargJ.~!.!!!.
czają. że amerykanie korzystać będą z cał-1 nego gościa i nie uznały za stosowne wyja~nić
kowilej swobody podczas wyborów. Będą oni prz~czyny swej obecności brytyjskiemu komogli nie tylko pełnić funkcje policyjne przy! menda.otowi floty na Pacyfiku, Denis Boydowi
wyborczych. lecz również polecić I który wraz z 4 okrę1ami wojennymi przybył
Aż nadto wiele JZnak świadczy, że nasza urnach
reakcyjna em'.gracja - i ta z nad Tamizy i swym okrętom, by krążyły wzdłuż wybrzeży do tegoż portu kilka godzin temu. Jeśli ame:
ta z nad Hudsonu ·- ulega w tempie przy- włoskich, by móc w każdej chwili udzielić rykańskie okręty wojenne nadal ukazywac
śpieszonym nie
tytko politycznemu lecz I Włochom „lekcji demokra-::jl''. kiernjąc lufy się będą bez uprzedzenia w brytyjskich pormoralnemu roz.kład(•Wi. Procesy moralnego karabtnów maszynowych w stronę „opornych tach. w niedalekiej przyszłości może się zdagnicia sięgają w ty eh środowiskach -:oraz wyborców".
rzyć fakt, że nota wojenna USA zawinie naszer11:ej i głębiej, pn:yjmując formy wręcz ha
Brytyjskie koła w Rzymie wyrażają nie- gie do portu londyńskiego, nie podając żad
niebne i odrażające. Nie można się temu zbyt
nio dziwić: życie ua obczyżnie, w stęchłym zadowolenie z powodu koncentracji sił ich nych wyjaśnień.
zaduchu emlgracyjn.~go ghetta, życie z dnia
na dzień bez '=elu i bez jutra wykoleja i .!e
prawuje coraz w!ęk~zą ilość ludzi, którym za
strawę duchową stai czvć musi mdła, fra-zeolo
giczna piana emigracy]nych gazetek.
NORYMBERGA PAP. - Amerykański trybu nia, Generał ss Werner Lorenz - szef urz~du
I oto widzimy, jak „niezłomni szermierze nał wojskowy ogłosił wyrok przeciwko 14-tu do spraw repatriacji Niemców - został skaintegralnej demokracji" staczają się na po- wybitnym hitlerowcom, stojącym na czele nie zany na 20 lat więzienia, zastępca jego _ całą wojnę i dalej sprawował swe funkcje po
ziom „bohaterów'' brudnych afer walutowych, mieckich organizacji rasistowskich, podlega- Bruchner _ na 15 lat, Otto Hoffman, szef wy wyzwoleniu Republiki Czechosrowackiej.
czarnorynkowych i po prostu złodziejskich jących ss w Niemczech i na terytoriach oku- działu rasistowskiego - na 25 lat, delegat
Przez całą wojnę wygłaszał on tygodniowe
Mała jest bowiem moralna odporność ludzi, powany :h.
Hildebranda w Łodzi - Fritz Schwalm --na przemówienia radiowe z zagranicy do naroktórzy żyjąc w świecie zgubnych fikcji, liGłówny oskarżony generał ss Ulrich Grei- 10 lat więzienia
du czechosłowackiego i wybinie przyczynił sit:
czą tylko ,,na przetrwanie" nie wiadomo felt. który był komisarzem Rzeszy do spraw
Trybunał uznał skzaanych winnymi popełczego i do jakiego terminu.
„umaCTllania niemczyzny", został skazany na nienia zbrodni. wojennych, zbrodni przeciwko do wzmocnienia _woli o~oru I ducha bojoweLondyński
„Dzi>~nnik
Polski i Dziennik dożywotnie więzienie. Zastępca jego Rudolf ludzkości oraz pr-zyależnoścl do zbrodniczej go swych rodakow. _Dzięki ~emu Jan Masaorganizacji ss. Uwolniono jedyną kobiete; ryk był jedną z naJbardzieJ popularnych l
Polsce Żołnierza" (Nr 30) podał w tych dniach na- Grentz oraz delegat Greifelta w
oskarżonych - Flermetz.
I cenionych postaci Republiki Czec.hosłowackiej.
stępującą notatkę:
„Czesław
Janµszkiewicz Herbert Huebner otrzymali po 15 lat więz'e(lat 56) gen. WP. skazany został prz~ sąd w
Braintree (hrabstw<> Essex) na 20 funtów
4.łii.
grzywny za kradziE'ż drobnych przedmiotów
ze sklepu Woolwortrta. Gen Januszkiew~<:z ea

Przykre

sorawy

I
I

Skazanie rasi tów niemieckich

ANTONI REMISZEWSKI

powiedział apelację''.

NACZELNY DYREKTOR POWSZECHNEGO ZAKŁADU UBEZPIECZE8 WZAJEl\INYCR
zmarł dnia 8 marca 1948 r.

Wiadomość ,.Dziennika Polskiego''
prr.yta
czarny bez złośliwej satysfakcji, że b. sanacyjny dygnitarz wo~11kowy przyłapany został
w Anglii na „kradzieży drobny-eh przedmiotów". Tego rodzaju „satysfakcje" są nam

Wyprowadzenie zwłok do grobu rodzinnego w· Warszawie na Powązkach odbędzie się w dniu 12 marca 1948 r. o rodz
15,30 z kościoła Sw. Karola Boromeusza na Powązkach.
w Zmarłym tracimy zasłużonego realizatora ubezpieczeń, szczerego demokratę i oddanego Polsce Ludowej patriotę.

obce, nie cieszy nas. bowiem nic, co kompro
mituje zagranicą dobre imię Polaka. Ale fakt
jest znamienny (bat i'Zo znamienny): ilustruje
on stopień moralne!'.}o upadku. jaki staje się
udziałem „szczytów emigracji.

ZARZĄD GŁÓWNY
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POWSZECHNEGO ZAKŁADU UBEZPIECZER WZAJEMNYCH
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RIJCUERT ST ANISLAH'
CHEMIGRAF -

W Zmarłym

prac. Zald. ·Graficznych R. S. W. „Prasa"
zmarł nagle dnia 8 III. 1948 r.
tracimy dobrego i sumiennego pracownika
DYREKCJA I RADA ZAKŁADOWA

CHEJ.\UGRAF W
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I

zna'azłem dość bezpieczne miejsce. W
ciągu
gał ci

/

dnia zaś bę ::Ję przychodził i pomaw pracy.
Tak też i czynił: każdego dnia jeszcze przed wschc1dem słońca przychodził do Niaza, si.a~ał przed starcem przy
garncarskim stole. Na świecie nie było
rzemiosła, któreg) nie znał Chodża Nasredin. Garnki wychodziły z jego rąk
dźwięczne, gładkie i posiędały własność utrzymywania 7imnej wqdy, nawi:>t
w największy up<Jł. Dawniej starzec, któ
remu w ostatnich latach oczy służyły co
raz gorzej i gorzej, zaledwie zdążył w
ciągu dnia zrobił pięć lub sześć garnków, teraz wzdłuż ołota zawsze suszyło
się na słońcu trz>y"dzieści, czterdzieści, a

Zmarłym

pracuje jako pomocnik u starego Niaza.
Wszyscy byli pewni, że Chodży Nasredina już oddawna niema w Bucharze;
on sam puścił takie słuchy, ażeby oszu. kać szpiegó~ i zmniejszyć ich czujność
w poszukiwaniach. Plan ten udał mu się,
gdyż po dziesięciu
dniach przestano
szczelnie zamykać bramy miejskje, a
warty nocne przestały niepokoić mieszkańców Buchary
blaskami pochodni I
czasem nawet i pięćdziesiąt garnków i szczękiem broni.
Pewnego razu stary Niaz długo coś
czbanów. W dni targowe stary wracał
do domu z pełnym woreczkiem pienię mamrotał i kręcił się, aż wreszcie rzekł
dzr, a o zmroku z jego domu na całą spogfądając na Chodżę Nasredina:
uliczkę rozchodził się zapach mięsnego
- Uratowałeś mnie od niewoinictwa,
pilawu. Sąsiedzi cieszyli się za starusz- a córkę moją od hańby. Pracujesz razem
ka i mówili:
ze mną i robisz dziesięć razy więcej niż
. - Nareszci_e do Niaza ~śmiechnęlo ja. Oto trzysta tangów czystego zysku,
się szczę~c1e ~ o~ rozstał się z ubós- który osiągnąłem ze sprzedaży garnków
twem, daJ Boze,_ zeby n_a zaws_ze!
o.: czasu, jak zacząłeś mi pomagać. - Podobn?, ze przyg~ s~b1e do 'p~ Weź te pieniądze, gdyż prawnie należą
moc~ robotnika.
I mówią, ze robotnik do ciebie.
ten Jest bardzo zręczny w sztuce gamChodża "'as rec'' 1 przestał pracować i
carskiej.
spojrzał na starca ze zdziwieniem.
Sły s załem też o tym. Pewnego ra- Z~pewne i2steś chory, szanowny
zu specjalnie wstąpiłem do Niaza, aby Niazie ! Mówisz jakieś niezrozumiałe
s pojrzeć na jego pomocnika Ale nim rzeczy. Ty jesteś gospodarzem, ja zaś
przekroczyłem próg, wstał,
odszedł i jestem twoim robotnikiem i jeżeli mi
dasz jedną dziesiatą dochodów. to znanie pokazał się więcej .
Nikomu jednak z sąsiadów nie przy- czy trzydzieści pięć tangów, to będę bar
szło do głowy, że sam Chodża Nasredin dzo zadowolony.

l

Chodża Nasredin nie
chciał osiedlić
się w domu Niaul.
- Mogą mnie rnaleźć w twoim domu
Niaz. Sędę nocował nie daleko stąd, -

prac. Za.kl. Graficznych R. S. W. „Prasa"
nagle dnia 8 III. 1948 r.
tracimy dobrego koleg~ l towarzy!za pracy
PRACOWNICY CHEMIGRAFII
Zakł. Graf. R. S. W. „Prasa.""
zmarł

-

Wziął wytartą

sakiewkę,

odliczył

z

trzydzieści pięć tangów, resztę zaś
zwrócił. Ale starzec uparł się I nie chciał
przyjąć .

niej

Tak być
Pieniądze

nie może, Chodża Nasrete należą do ciebie! Jeżeli nie chcesz wziąć wszystkiego, weź

din.

choć połowę!

- Schowaj ~woją sakiewkę, czcigodny Niazie i nie zakłócaj proszę bardzo,
ziemskich porządków! Co się stanie na
świecie, jeśli wszyscy gospodarze zaczną dzielić dochody na równe części ze
swoimi robotnikami. Pomyśl tylko - czy
sam A!lach będzie mógł znieść takie naruszenie porządków! Wtedy ześle na
ziemię drugi potop!
Weź więc swoją
sakiewkę i schowaj ją głęboko, gdyż w
innym wypadku ty możesz swoimi szalonymi czynami ściągnąć gniew Allacha,
a tym. samym unieszczęśliwić cały ród
ludzki.
Z tymi słowy Chodża Nasredin znów
zaczął kręcić nogą płaskie koło garncarskie.
- Wspaniały będzie garnek! - mówił poklepując po mokrej glinie dłoń
mi. - Dźwięczny jak głowa naszego emira! Trzeba będzie zanieść garnek ten
do pałacu: niech tam stoi na wypadek,
gdyby Qmirowi odci~to głow"-

-- ...... . ·'TEF- r-

Droąl tra--.ąanla ucbQJal •oc:zda...•hlc:h

Tkalilf

Bizon·i do Trizonii

Decqz;e konferencji

Sr„ I

- -

londqńskiej

powzię.te po dW'lltygodn.iowych ob!ada<:~ 16-tu ;państw (USA, Anglii,. Francji
1 kra.1ow Beneluxu) stanowią nowe pogwał
cenie uchwał pec.zdamskich. „Kon.ferencja londyńska - stwierdza agencja TASS - stano11'i
decydujący krok na drodze .ro:ubicia Niemiec
i przekształcenia Bizonii w Trizonię".

pełski• 1111zą ~yć

najlepsze

<::enitrailia T.ekstyilna uruob.omiła osobami.o la•
oo!l'atoriwn <lhemi=e, JkJtór.e przeprowadza ba·
d<Ul'la nad gotowymi tkCJ)Ilin<lmi.
W ohiwdili obecnej rz..a.1lrudnlia ono jes.11CZe
niewielu pracowlllików, al& w pJZYSZłości pIIZ&
iw.iiduje się jego dail6zi\ roz;budowę.
Laho.rato.rłum zajmuje się badaniEID od-set·
ka 'Żywej weiny iw 1b'kainitnie, brudaL!liiem wyrtiny.111ałości
tow&ów włóldoo.niczych, badam.iem
za-stosow.ainy.oh · bair.w:niik:ów i'tp. .Ao:iałi!l4 ohem.:icma wy.kJrywa iwsz:eLkie 111ahyhie:nria, kitó.re
!llli.ały mie,jsce w pr.ocesó..e produkcji i WY'klazu·
je wsme1kie odstęps.tw-0 od oJ.creślro:nyc!h dła
k·ażdej tk,runiny wamnlców te.ohni.cmycll.
Nowo2-0rgai1i'ZOwaina :placówka prayaz.ym.iać
się w:ięc będzie do daJ·sz:ej ;p.D'Jlrawy jalloości
naJS-zych wyrobów włók!ie:runiiczych, a, brakoll'obów będz;e ona w bezi1ifo"S'll.y s-posób ujaw-

rzenia z Niemiec zachodnich głównej bazy je, że na.ród niemiecki nigdy nie u~a tych decyzji. Również odgłosy korufer~nćji londyń
ameryka1iskiego imp-erializmu w Ernroipie.
Już pierwsze odgłosy świadczą o niepowo- skiej w ;prasie francuskiej i beligijskiej świad
dzeniu iprób ukrycia prawdziwych rezuLtatów czą o poważnym zaniepokojeniu opinii tych
konferencji londyńskiej. Wychodzący w ra• krajów. Odgłosy te świadczą o tym, że realidzieckiej strefie Berlina dziennik „Neues zacja: iplanów amerykańskich w Niemczeoh · naDeutschland" pi<Sze, ie wynik rozmów londyń potkała na poważne trudności ,które wzrastać
Jak wiadomo, oficja•lny komunikat, wydany skicl1 jest bezpośrednim spiskiem przeciw jed- bę.dą w miarę, jak ujawn~a się rzeczywis•te de·
po zakończeniu konferencji londy1iskiej, nie ności Niemiec i pokojowi Europy oraz doda- cyzje 1p rzyjęte w Londynie.
(twa)
wspomina o utworzeniu tzw. Trizonii. Stwierdza jedynie, że polityka gospodarcza trzech
stref winna być możliwie najbardziej skoordyniać.
nowana i dodaje, ie dalsze narady w sprawie
zakresu kontroli międzynarodowej nad Zagłq
Przemysł wełniany od pewnegt> cza.su
nienie planu 'W 113 proc.
WYWÓZ BITEJ ZWIERZYNY ZA GRAN1CĘ.
biem Ruhry odbędą się w kwietniu.
stale wykonujl!CY plan produkcyjny ma
Przędzalnie
zgrzebne wyprodukowały
Przed wojną Polska należał-a do krajów,
Powodem maskowania rzeczvwistych rezuldo zanotowania nowe sukcesy. Zadania
160.900 kg przędzy zgrzebnej ponad plan
eksporitujących za grani.cę ibitą z.wi~.
tatów konferencji londyńskie-j przez rządy
nałożone nań w miesiącu lutym wYkonaprzekraczając zadanie 0 9 proc. ,
T.q, gałąź ekspo.r1tu została w roik.u bieżącyml
państw,
biorących w niej udział,
je;;t chęć
ne zostały ze znaczną nadwyżką. W miejpodjęta puez Centralę Hand!1ową P.r.ziemysłu
ukrycia przed opinią publiczną tych krajów
sce planowanych 3,12 mil. m tkanin suroPrzędzalnie czesankowe wyprodukowały
Konsel!'Wowego ii „Społem". Obae te ;Ln&tytu·
nowych us.tęJpstw, do jakich zostali zm:uszeni
wych wyprodukowały fabryki przemysht
581..000 kg przędzy co stanowi 117 proc.
cje wywiozły w bieżącym s-ezome do F11ancji
europejscy satelici Stanów Zjednoczonych.
wełnianego 3,53 mil. m, co stanowi wypeł·
planu.
40 ton zajęcy. Eksport •ten prz·edstawJa Wall'Jak wiadomo, już w czasie trwania konfe•
tość 40 ty6!ięcy dolarów.
rencji ujawniły się poważne różnice miedzy
uczestnikami konferencji, wywalane żądaniami I 'l'I! I 111 ., I I" I I l. I I l i I. I .I' l''l Jl, l.'111''11m•1m m 1111il!'llT.l ,\PI ,i:T I 1111 '1111''1; 1·1l''l'lli11:1111:11:m1111:1l'l'!ll:llil"IGllll,.llll'lUlllll.llll!ll,ll'!l'!I 'lllllllllllllllllilOllllllll I l!'lllll.l 11111'11Ulll1Jllll11111..il! llllllllllilll:llllllll'llllllll~llllllllllll':llllllli.l'llUl!llulilllllnm111111111!lll!Jlllnln
Stanów Zjednoczonych, które domagał\' >:ię
wyrzeczenia przez pozostałe państwa wszelkich pretensji do kontroli nad Zaąłebiem Ruhry i bezspornego uznania supiemacji amery-

D

ecyzje,

y

kańskiego

kapitału

w Niemczech zachodnich.

De.Jegacje Francji i krajów Beneluxu pod
naciskiem opinii pubEcznej swych krajów pró·
bowały na początku konferencii dość nieśmia
ło przeciwstawić się w pewn~j mierze 'Żąda
niom Stanów Zjednoczonych. Skoro jednak
Amerykanie usztywnili swoje stanowisko,
a wiceminister Lovet poinformował „opornych" ministrów co do konsekwencji, 1a_c1e
im groią, jeśli nie zgodzą się na iadania amerykańskie, Francia i kraje Beneluxu skapi;ulowały.

·

Konferencja londyó.ska okryta była 7.&słoną
milczenia. Za tą zasłoną odbywały s'ę targi.
ale wynik ich był z góry przesądzony.
vV rezultacie, konferencja londyńska stanowi nową próbę utrwalenia podziału Niemiec
wbrew interesom narodów sąsiadujących
z Niemcami i wbrew interesom ludności '5<1.mych Niemiec. Stanowi ona nową próbę ut„rn-

Ta

należy

eł•fa

plan

re izować . współpracę

„s~heiblerowcy" zrozum~eh istotę iedn~Utego

Najlepiej scharakteryzował ostatnią naradę aktywu P. P. R. i P. PS. w P. Z. P. B.
Nr 1 dyrektor produkcji tych zakładów,
ob. Pogański : 11 na zebraniu tak solidnym
i tak rzeczowym o tak wysokim poziomie
- jeszcze nie byłem"
To nie przesada - można śmiało i odważnie podpisać się pod tą oceną.
P:rzede wszystkim sam pomysł takich
•
·
h · t
wspo'l nycn
nara d pro d u k cyJnyc
JeS nową,
ciekawą i bardzo pożyteczną formą współpraey chu partii robotniczych.
Rzecz
niezmiernie
charakterystyczna
i godna podkreślenia: w przeciwieństwie do
wielu fabrycznych narad wytwórczych, a
nawet zebrań partyjnych dyskusja toczyła
się tu wyłącznie wokół ustalonych w porząd
ku dziennym kwestii naJ'ważnieJ"szych, to
zn. podniesienia jal-ości produkcji i walki
z marnotrawstwem. Była w tym niewątpliwie wielka zasługa tow. Kaczmarka, sekretarza Dzielnicy Fabrycznej P.P.R„ l:tóry
bardzo umiejętnie i taktownie kierował obradami, nie mniejszą jednak zasługę mają
i towarzysze, którzy nietylko w dyskusji,
lecz nawet w luźno rzucanych uwagach wykazali wysoki poziom uświadomienia obywatelskiego i klasowego. W naradzie u-,
czestniczyli przodownicy pracy - wielu z
nich z honorowymi odznakami na piersiach,

majstrowie, kierownicy i dy;ek~orzy, o::az
dyrektor produkcji, ob. Pogonski.
Zreferow!l.ł zagadnienie walki z marnotrawstwem i sprawę podniesienia jakości
produkcji tow. Nowicki, dyrektor :iaczel·
ny. Na. szeregu konkretnych faktów i cyfr
wykazał on, że stan jaki obecnie na tym
odcinku panuje w zakładach, pozostawia
wiele do życzenia.
Tow. Kaczmarek przygwoździł zebranych
jednym krótkim zdaniem: „Jesteśmy największym za.!dadem w Polsce, a jednak
„Gayer" i „Hor~k" biją nas pod względem
J"akości produkcJ'i"!

Ił~~ć

frontu

tych ostat?5-ch o jak?ść pz:oduk.eji, ~y
b1Je na alarm, ze ~rzy.wc1ąganm ~ J!OO.w~
p~k z o~pa~kam1 .wiat~ roz~os1 ich setki
kilogr~ow i apeluJe o Jak naJszy~sze sprow~dzeme maszyny do prasowama odpadkow.
Wielu uczestników narady zwraca uwagę
na sprawę szkolenia młodego narybku

włókniarskiego. Zdarza się, opowiadają towa.rzysze, że świeżo wyuczona tkaczka lub
prządka otrzymuje ucznióTU, chociaż ::;ama
jeszcze niewiele umie. Uczeń taki po przej.
'
dz"
.
m·
sciu na 17racę sam-0 ielną Jest zupe ie
Czy uczestnicy narady znaleźli na to ja- bezradny i nie orientuje się nawet, kiedy
kieś środki zaradcze? Owszem, nawet bar- należy się zwrecić o pomoc d-0 majstra. Wydzo wiele. Tuwarzysze z wykończalni n. p.
~i~domości
· 'li d o
·
chodzi przy tym na jaw, że starsi, wykwa·
przymes
prezyd'mm lrnw alki tk amn
FRANCJA OGRANICZA IMPORT META!..!
przebite blaszkami lub gwoździarni i posta- lifi.kowani robotnicy nie są zbyt skOI'ZY. do
Francuskie Ministersiwo Przemysłu komuwili wniosek: należy wprowadzić na wykoń- przyjmowania uczniów, to też towarzysze
riikuje o silnej redukcji impo.rtu rafinowanv<:h
czalni premię za każdy odłamek metalu, z miejsca wysuwają jedyny, najsłuszniej·
tali i rud z obszaru <Szterlingowego i B lg'.·.
wyk.ryty i usunięty prze~ robotni~?-> zanim szy wniosek: do obowiązku „nauczycielskie·
zczuplenie i tak ju? małego przywozu pozdążył tkaninę uszkodzic, „sztuki powinstawi cały przemysł francuski w nadzwyczaj
ny mieć dodatkowy koniec t. zw. „forant", go" poczuwać się muszą przede wszystkim
trudnej sytuacji.
co uchroni je od brudzenia się i zmniejszy członkowie P.P.R. i P.P.S.
Ministerstwo przewiduje SO-procentową reilość odpadków.
W q.yskusji oka.ruje się, że wielu towadukcję przywozu metali r.afinowanych, impo:·t
Jeden z towarzyszy wskazuje na to, że rzyszy do tego obowiązku się poczuwa, na·
zaś niklu, tungstenu i molydenu z powodu braku dewiz zostanie najprawdopodobniej całko
zbyt wielka rozpiętość płac między prządka- wet nie mając oficjalnie uczni6w pod swą
wicie wstrzymany. Wobec tych zmian promi a przewijaczkami powGduje słabą dba- opieką ale że praktycznie mogą pomoc
dukcja francuskich stali wysokogatunkowych
okazywać tylko swym sąsiadom, więc nie
stoi pod maldem zapytania.
rozwiązuje to całości zagadnienia.
Zostanie również ograniczona produkcja
W toku dyskusji jeden z przemawiających
olowiu i cynku, bowi-em import rud tych me,rzucił myśl, by zastosawać nowy system natali uległ największym ograniczein:iom.
uki za.równo w stosunku do uczniój;', jak
KARTKI ŻYWNOSCIOWE W CHINACH
i du praktykujących majstrów. System t.
CZANG-KAI-SZEKA
zw. etapowy, polegający na tym, że zaczyna
Agencja TASS donosi z S.za:nghaju, że
się od maszyn najprostszych i przechodzi
z dniem 1 marca :wstał wprowadzony na konstopniowo do bardziej skomplikowanych.
llrolowanym przez re'Żim CzĘlng-Kai-Szeka tery-Zwolennik tego systemu nauki etapowej,
torium Chin systęm kart.ek żyw.n:ościowych .
'
Towarzyszu Redaktorze, jako przewodnicząBorczykowi mie,s zkanie zastępcze pokój kierownik Tkalni „G"tow. Lewy., proponu·
POŻYCZKA WALL-STREETU DLA JAPONll
ca kola Ligi Kobiet zakładów dawn. „Niciarni" z kuchnią, lecz ten nie zgodzi•! się, a Komisja je konkretnie ,by raczej starych wykwalifiJ.ak donosi „Journal of Commerce" z Wa- zwracam się do Was o radę i pomoc w spra• Mieszkaniowa orzekła, że nie moina go do te- kowanych robotników z krosien zwykłych
szyngtonu, jeden z senatorów wystąpił z pro- wie, która jest jedną z największyc.b bolączek go zmu<Sić. Pytam wobec tego: kto ma więk· przesuwać na żakardy, kQlorówki itp. anipozycją utworzenia specjalnego funduszu ponaszej załogi. Otóż wiele na<Szych matek mu- sze prawo do lokalu fabrycznego - czy c.zło żeli młodych chłopców i dziewczęta, którey
życzkowego dla Japonii. Celem funduszu by- si na czas pracy zostawiać swe dzieci bez na- wiek,
który nie ;pracuje tu j.uż od przeszło nie umieją jeszcze robić zwykłego.płótna.
łoby umożliwienie zakupów bawełny, węgla,
leżytej opieki, gdyż w żłobku i przed-szkoJu nie dwóch lat, czy też dzieci pracownic, iktórym
Oczywiście, że uczestnicy narady•nie mopaliw płyinny.ch i kauczuku na rynkach a.'llery- ma dla nich miejsc. A przecież możnaby te- zakłady nasze zawdzięczają swe ;przodujące
gli z miejsca powziąć ostatecznej' decyzji,
kańskich. Spłata należności nastąp.iłaby z sum,
mu zaradzić. W lokalu, oddanym na żłobek miejsce w przemyśle włókienniczym?
uzyskanych ze sprzedaży wyrobów japońskich i przedszkole, zajmuje dwa pokoje z kuchr.:ą
Za pośrednictwem prasy apeluję do czyn- który system nauki jest najslu~niejszy.
na rynka.eh Dalekiego Wschodu.
były dyrektor naszych zakładów, ob. Borczyk. ni'ków miarodajnych, by w <Sprawę te wejrzały. W każdym razie w dyskusji podkreślon6 mo
Senatorowie z południowych stanów opra- Od roku już czynimy starania, aby miesz.kanie
ment bardzo ważnv. że dziś gdy już nie
Maria Furmańska
c-0wują
plan ek<Sportu do Japonii jeszcze to odzyskać, lecz bez skutku. W swoim cza<Sie
przewo-cm1cząca Koła Ligi Kobiet musimy „na gwałt" jakimikolwiek siłami uw bieżącym roku 750.000 bel bawełny.
}lroponowaliśmy
wyiej wspomnianemu ob. 1
P.Z.P.B. Nr 16 (d. „Niciarnia"')
ruchamiać
maszyn, możemy sobie poz--~am.........
._mm.,................- .....1......a„....................................llSJ._.........
wolić na ściśiejszy dobór pracowników i pla
hHle-rows'.k.foj formacii. NatuJralnie członek nowe ich rozmieszczanie.
partii.
Towarzysze podkreślili przy tym moment
. - My młodzi oficerowie, mówi przenirkli- charakterystyczny, na przeszkodzie temu
wym cichym głosem, wierzyliśmy Hitlerowi. stoi ambicja
i brak zrozumienia ze strony
Z pełnym zaufaniem słuchaliśmy go, walczyliś
(ciq,~ daf SZl)}
my i umierali. Ufaliśmy mu aż do ostatniej niektórych majstrów i kierowników. Wielu
„W Berlinie mówią o tym, że nagle .lmar- j nut przed iJÓlnocą nastawiono płyty z jakąś chwili„. I on nas porzucił na pastwę losu.:: z nich za żadne skarby nie odstąpi swemu
Iem, - notuje Goebbels pod datą 24 IV nctgraną symfonią. Tei audycji nie zdążono To jest zbrodnia! Widzieliśmy, iż walkSJ. na koledze wykwalifikowa."'lego pracownika po1932 rok, - ale wiadomo przecież, iż tacy zakończyć
Symfonię przerwano
na jakimś ulicach ~erlina jest be<Zmyślna, ale wal:zyliś- mimo, że tamtemu przyniasłby on o wiele
„żyw i nieboszczycy"
większe korzyści. Narada apeluje wobec te·
żyją
najdłużej.
6-go akordizie„. Ciekawem Jest, ~e w pohliżu radio- my, gdyz tak rozkazał Hitler„. Zbrodnial.::
sierpnia tegoż roku Goebbels notuje: ,kiedy stacji walczył niemiecki oddział, sformowany
Stara siwa niemka w żałobie mówi z przeko go do członków obu partii a także do bezdojdziemy do władzy, nie oddamy jeJ nigdy: z osta~nirh rezerw ludzkich, o bard'Zo dziwnej naniem: „Najbardzie.i. zacięcie walczyli, aż do partyjnych przodowników pracy, majstrów
chyba wyniosą nasze trupy z gabinetów.„" nazwie Waterloo„.
ostatniej chwili zupełnie młodzi chłopcy„ . w i kierowników, by pamiętali o tym, że współ
Ot.o jeszcze jedno „proroctwo'': 2 lu tego 1933
2-maja wyższy Uizędniik z ministerstwa poblżu mojego domu grupa takich młodych zawodnictwo pracy polega na najdalej po•
roku, już po dojściu do władzy, cał!ł k1ika ze Goebbelsa. Fritsche,_ opowiadał o ostatnich żołnierzy walczyła jeszcze w dniu 2-go maja, suniętej wzajemnej pomo<>.y, gdyż
tylko wtebrała ~ię razem· na czele
z Hitlerem. który godzinach III R7csv.y i Adolfa Hitlera. We- gdy wsv.yscy j,u:i: kapitulowali..."
dy (}Siągnie ono swój Cf"l 7..a.'ladniczy, któpogrążył się w sentymentalne
wspomnienia dług ałów Pritschego, aparat rządowy rrzeNiebezpieo;zeństwo „nazizmu"
kryje się w
z okresu swojei młodości. Vvspominając 0 stał istnieć już rano JO-kwietnia. Tak. samo nierozumnych głowach naszej, najbardziej zie rym jest podni<>sienie całego przemysłu
i dobro mas pram1jącycb.
tym, GoPbhels pisze, co następuje: , Zebra- naczelne tlowódz1.wo wiec1orem tegoż dnia !onej młodzieży"„.
liśmy się tu wszyscy razem i już nigdy nie rozpada się, a raczej roz!dada się całkowicie.
Jedna z bardziej oddalonych od centrum
Jak stwierdził w zakończeniu dyskusji
rozstaniemy się. Będziemy zaws·7e i wszędzie Hitler i Goebbels naocznie przekonywują się, miasta ulica berlińska. Na sJQr.zyżowaniu
dyrektor
produkcyjny. ob. Pogoński, n~r~
razem. Razem aż do śmierci.
iż prowadzenie dalse.ej walki jest niemożliwe. prowizoryczny cmentarz. Krzyi. Na krzyżu Dlatego właśnie zwycięstwo będzie zawsze r wtedy, jak twierdzi Fritsche, HilleT znika, tabliczka a na niej nadpis, skreślony atramen da dała bogaty plon, dziesiątki uwag, propo naszej stronie!„."
inscenizując samobójstwo. Aby upewnić ogól tem od ręki: „WarumY 24-IV 1945 rok". Pod jektów, pomysłów, które przyczynią się do
Gdyby w nocy z 30 kwietnia na t maja w ~ym mniemaniu. Berman notuje w swoim tym krzyżem leią Niemcy, zabici podczas
1945 rolrn pokazano Goebbelsowi te slow'! nie oamiętni t11·
walk ulicznych w Berlinie. Po co? Niech się osiągnięcia zwycięstwa w kampanii o podgdyś pi~ane przeą, ni0go?.„ Tej nocy, gdy ;:io-1 30 -lV 1945 roku. śmireć Adolfa l Ewy Hi· spytają o to siebie samych, po co i dlaczego niesienie jakości produkcji i likwidac,ję
został właściwie sam . bo wszyscy
pozostali !Jer''„,
pozwolili Hitle!l'owi prowadzić dziką, krwawą marnotrawstwa, podjętej przez przemysł
,kompani'' już zdążyli uciec„„
Tak mówi Fritschc„„
i bezmyślną walkę w kwietniowe dni l-945 r.owtókienn!c,ey w bież!l-CY.m w:Ku,
' Nocą 1-maja 1945 roku o godz 0.8 zamilkło
WARUMł
- k11 na uloaoh Berlina.
hltlerowskle radio w Berlinie. Na kilka mi.
Adjulana Weyd!inga. Kadrowy oficer n<>wel
I«>~<!.
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.iwiadectwo prawdą

Trzy wypowiedzi trzech wybitnych intelektuar st, w
Nikt d-dA ni• zdał.a zapneczyć, te poprze?:
iiwiat cały, !P<'pn:ez moru. I kontynenty, biegnie wyrdna iinlo11 :pod'Ziału - polttycznego,
lpOłecznego 1 !JOSJM>'<iaro~o. Ta Mnla podziału nie ma nic 'W6PÓJnego z fi'kcyjn11 „telazr.ą
ikurtynl\", o której tak Jubi11 mówić pewne
ikoła Zachodu, pokrewire d'1chem ChumhiUowi. Nie db.odzl bowiem o Mtuczne „kurtyny",
1ecz o podział rzeezywl.8ty, uwarunkowany reelnie odmienności11 ustrojów i celów, właści
wych krajom, po obu stronach linii mających
swoje miej&ce.
SI\ nlew~lwie tu i ówdzie ludzie, którym
przedstawiony w-fiej schemat historyczny
wyda si~ %1byit uproszczony, a przypisywana
lewicy robotniczej rcla patriotyczno-wyzwowyolbrzymiona. Chcielibyśmy w
leńcza zwią7Jku z takimi w11tpliwościaml przytoczyć
na tym miejscu trzy charaktery&tyczne wypowiedzi, kJtórych autorami są nie fanatyczni
:rapalnlcy i nawet nie działacze par.tii robotniczych, lecz trzej inłelektualiści, o nazwiskach
maj11cyoh w świecie dutl\ wagę i znaczeni!!.
Dwaj 'I nkh SI\ pisarzami światowej &ławy,
trzeci piastuje wysoki\ godność duchowną.
A podkreślić trzeba I to, te ·sii to ludzie posunięci w latach, a więC zasobni w doświadcze
ni& fyciowe, rozwttni 1 ·rac:z:ej sc~tyczni, a
pnytem 111.ie skłonni do poohopnośct w 11ądach,
twierdzeniach 1 uogólnieniach.

***

„Hi&toryczme lata, które przeżyliśmy - koflczy Dreiser - pogłębiły moje prukonanie, te
wzrost w;pływóvt partii komunistycznej wzmocni naród amerykań&ki.„ Nicią przewodni11 mego tycld i twórczości była wiara w wielkość
I g_odność C'lłowieka. Logika mego życia i mojej twórczości doprowadziła mnie w konsekwencji do zgłoszenia akc_esu do partii komunistycznej".
Nazwisko G. B. Shawa* omówień nie wymaga. Znany jest doskonale I w Polsce, zwła·
szcza ze swych sztuk s<:enicznych, grywanych
od wielu lat w nagzych teatrach. Nie darmo
ipigarz amerykański - Walter Kirschenbau!II
zwrócił się do Shawa z zapytaniem, dlaczego
VI/ listownej
żywi sympatie dla komunistów.
odpowiedzi Shaw 'Pisze:
„Socjaliści rosyjscy są bardziej demokratyczni, niż angielscy i amerykańscy. Zachodni
system parlamentarny : partyjny jest tylko pozornie demokratyczny. Ustawy, które nie obejmują wszystkich 'obywateli, nie są w ogóle
ustawami"."
Podkreślając, że „jedynie w ZSRR reali7lllje
się prawdziwą demokrację", Shaw stwierdza.,
że - aczkolwiek nie jest członkiem partii komunistycznej, „uważa się za komunistę i żywi
jak najrprzyjażnlej-sze uczucia w stosunku do
Związku Radzieckiego",

*
l na koniec opinia dostojnika Kościoła an-

dziekana Canterbury - Hewlet- tego słowa, ani tego pojęcia. Naród sowiecki
powr6ciw-szy niedawno nie ma klas kulturalnych i ich nie potrzebuje.
?: dłuższej podróży po Rosji Radzieckiej, opi· Naród sowiecki pragnie być narodem ku1tuusiłuje zapewnić
sał swe myśli 1 wrażenia .w książce pt. „Jedna ralnym i aby to osiągnąć
szósta kul/ ziemskiej". Oto parę wyjątkówl wszystkim czas, warunki bytu i odpowiednie
W związku z tym sztuka n.ie ma
„Życie narodu sowieckiego jest określane możliwości.
przez zasady moralne, których bym sobie naj- być czymś abstrakcyjnym lub zastrze2onym
serdeczniej dla nas życzył. Naród sowiecki dla zamkniętych kół. Sztuka jest narodowym
pracuje dla wspólnego dobra, a to uważam za I dziedz:ctwem każdego i musi dla wszystkich
tycia chrześcijańskiego„. stać się dostępna".
moralną podstawę
Naród sowiecki uczy się w praktyce, że prawdziwe tycie jest tylko we wsipólnocie. Zast0Trzy powyi:sze wypowiedzi poruiSzają
sowane przez niego UliSady zbudowania lep· jak widzimy - zagadnienia poli~ycz.ne, sposzego ustroju społecznego, szerszej ws.pólno ty łeczne i kulturalne ZSRR, jako kraju budowwszystkich wydają mi się słuszne" ...
nictwa socjalistycznego oraz wystawiają świa
„Jedno słowo częściej niż lnne moż.na sły dectwo prawdy partiom komunistycznym szeć z ust Judzi sowieckich: słowo ,;kultura"'. przodującym ruchowi .robotniczemu w histo·zawiera ono wszyiStko to, co my tutaj pod tym rycznym dziele przekształcenia świata według
samym słowem rozumiemy, ale jeszcze i wie- zasad postępu, prawdziwej demokra<:ji i sprale więcej. Jest np. brakiem kultury wejść do wiedliwości. Teodor Dreiser nie zdąż~ w11tą
domu w zabłoconych butach, żle wyczyścić zę- pić w szeregi tych czynnych bojowników przyby lub nie umyć uszu, jest także brakiem kul- szłoścl. 90-letni G. B. Shaw nie uczyni ju.'l: tetury nie okazywać zainteresowania dla ksią· go, z pewności!\, również. Ale dz.iesi1ttki I 11etki najwybitniejszych intelektuaH~tów świato11
tek i sztuki lub nie znać postępów nauki".
- Jeśli &kłonnl jesteśmy uśmiechać się znalarły w potę właściwii dla eiebie_ drog41
z politowaniem z powodu szczególnego naci- i krocz!\ dzM w jednym szeregu z marksistowsku, jaki się wiąże z tym niewieJkie!III słowem, skim ruchem robotniczym, w 1;łusmym przeto musimy pomyśleć o tym, !le ogrankzon6ści świadczeniu,, że tyJ.ko w ust-roju łlOcjaJistycz
i zadowolenia z samego siebie mieści się w na- nym, w społeczeństwie bezklasowym możllyr•
szym znaczeniu tego słowa. Mówimy o lu- jest 011ią-gnlęde pełni Indywidualnego rozwodzlach kulturalnych, o kl!'lsach kulturalnych. ju i twórczej ewol>ody artysty, naukow.ca, myBOLESŁAW DUDZINSKI.
Naród 11owiecki natomiast nie ogranicza ani śliciela.
glikańskiego,

ta Johmona, który -
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Teodor Dreiser, ilttóry
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f:f~:.:~~j~7~.~~?i:~~~fł;·~: iycie rozkwita n szlakach zwyc·ęskich walk
til komunistycznej USA m. in.:

„Zwracam

się

•

W. Fostera, pisz4c

do Pana, by go

powiadomić,

że . pragnl\łbym stać 11lę członkiem. amerykań

skiej partii komunistycznej. Pragnienie to wypływa z przekonań, którym hołduje od dawni\,
a które z biegiem lat przybrały na sile i pogłębiły się. Zawsze wierzyłem niezachwianie,
zaże Jud, a przede wszystkim Tobotnicy równo w Stanach Zjednoczonych, jak na caAll twó.rcaml własnego losu
łym świecie i własnej przyszłośel. Starałem się tyć z.godnie z zasadami tej wiary, wyrażać il\ słowem
I symbolem, wyciskać jej piętno na życiu bdzi"„.
„Komuniści na całym świecie odegrali głów
ną rolę w utrwaleniu jedności. która gwarantuje dziś klęskę faszyzmu. Oni to pierwsi
wskazywali na po-cz1ttkl agresji w Chinach,
Abisynii i Hiszpanii„. Komuniści stworzyli
w umęczonej Europie podziemny ruch, który
terrorowi
stanął na czele walki przeciwko
i uciskowi wojskowemu. Tiito w Jugosławii
jeet przedmiotem czci całego świata, który
wielbi go za sposób, w jaki poprowadził swój
lud do zwycięstwa. Imię Stalina drogie jest
wszystkim wolnym ludom świata. Mao-TseTung i Szu-En-Lal ożywili w Chinach ducha
demokracji i jedności w latach, gdy kraj był
rozdzierany przez ducha niezgody" „.

Piła

wczoraj i

dziś

- Dz!eje.

!edząc

w wygodnym, pulmanowskim wagonie pociągu pośpiesznego Bydgoszcz Szcucin, patrzałem <Ciekawie w okno. Uciekały szybko pola, na których pod sk·l;:>ą pokrywą śniegu dziwnej, tegorocznej zimy, spoOd czasu tylko do r.:...osu
czywały oziminy.
widać było łysinę ugoru, porosłego chw11stami i zielskiem od kilku lat.
Widok Piły wstrząsał mn1t uwsze do głębi, ze wi..ględu na stan zniszczeń. Gdyśmy
tędy w 1945 roku zdążali na front (m:isiało
się zawsze jechać na Piłę) robiło zawsze smutne wrażenie to miasto zniszczone w sposób
nieprawdopodobny i je<Jzcze po wyzwoieniu
palone prawdopodobnie przez ukrywających
się sabotażystów niemieckich.
Zawsze też rozbity dworze<: w Pile, pt>plątany zwojem szyn, drutów telegraficznych,
glębokie leje po poci1=;kach bomb lotniczych
na miejscu dawnych budynków robiły na prze-

Wałcza

- Koloryt nowej

upiorne wrażenie. Także zcl2iwiony bylem teraz, gdy dworzec w Pile powitał mnie czerwienią cegieł, nowych 1 odnowionych budynków. Tu widzi się wszędzie
rozmach pracy, tu spostrregamy na każJym
kroku celowe, 06ZCzędne planowanie, konsekwentne dążenie do podniesienia z ru:n budynków, które jeszcze do niedawna były f\tertą gruzów.
Pila jest 'Yażnym węzłem kolejowym. Przed
wojną krzy'l:owały się tu liczne linie kolej1we,
a przede wiszystkim biegła tędy magi~trala
Berlin - Gdafosk. Nic w tym dziwnego, p;ła
leżała uledwie kilkanaście kilometr:'Jw od
granicy polsko - niemieckiej i miała się E>lo.ć
w przyszłości bazą wypadową na Pols!tę. Stąd
rozbudowa linii kolejowych i świetnych dróg
asfaltowych, koncentrycznie biegnących w k1erunku granicy. Pociąg dąży na północ, w kierunku Szczecina, który również miał dogodne
jeżdżającyoh

1

Z«.21zki pracown:cze krŻepną w

upłynęly od momentu wyzwolenia Rumunii, były okresem szybkiego
rozwoju mmuńskiego ruchu zawodowego.
W chwili obecnej „Generalna Konfederacja
Pracy" liczy 1 milion 338 tysięcy członków,
skupiając w swych szeregach olbrzymi!\ więk
szość pracowników I · robotników kraju. Temu
szybkiemu wzro;;towi liczebnemu towarzyszlo
stałe wzmacnianie jedności działania rumuń·
„Wyłącznie uczuciowe uprzedzenie przeciwskiej klasy robotniczej, co pozwoliło Konfede·
ko wszystkiemu - p!'.;ze da·lej Dreiser - co racji Pracy odegrać poważną rolę w budowie
słusznie lub niesłusznie uważane jest z.a ko- demokratycznej r.epubli·ki ludowej Rumunii.
munizm, jest w równym stopniu absurdalne,
Ubiegłe Jata były latami uporczywych, konco i politycznie niebezpiecz.ne„. Jeśli nMi my- sekwentnych bojów przeciwko reakcji zarówna odcinku p'olitycznym jak i gospodarśliciele i twórcy che!\ wywi117:ać się ze swych no
czym. Reakcyjne „partie historyczne" z ich
wobec demokratycznej kultury, przywódcami - Maniu, Bratianu, Tatarescu obow:ązków
winni się wyzbyć nieuzasadniony-en o·baw przeciwstawiały się wszelkimi możliwymi spoi uprzedzeń, które nie pozwalaj!\ na podjęcie sobami odbudowie gospodarczej kraju, demo·
dyskusji ideologicznej, godnej poziomu doj- kratyzacjl aparatu państwowego I życia spoW takich warunkach Związki Za·
łecznego.
rzałych intelektualistów"„,
wodowe zmuszone były do walki z sabotaży
„Dlatego też ze szczególnym zadowolenie!Il stami na terenie zakładów pracy, ze spekulantami wszelkiego auto-ramentu, z tymi elemendowiedziałem się, że uczeni tej miary co - frantami, które dążyły do poddania Rumunii pod
cuscy fizycy Langevln I Jol/ot-Curie, podobnie panowanie anglosaskich kapitalistów.
jak kilka lat wcześniej uczony angielski HalZwiitzki Zawodowe nie ustawały w akcji
dane, znaleźli w szeregach partii komunistycz,. uświadamiania szerokich mas rol>otniczych,
nej nie tylko bezinteresowność i poświęcenie, czym w znacznej mierze przyczyniły s1ę do
tak charakterystyczne dla badań naukowych, zwycięstwa bloku partii demokratycznych
w wyborach z listopada 1946 r. W kampanii
ale i możność po.wiązania swojej dziedziny wyborcze] wzięło udział ponad 50 tysięcy akwiedzy z naukowym rozwiązaniem problemów tywistów związkowych.
Bylem również głęboko wzruspołecznych.
Zwi1tzkl Zawodowe Rumunii poparły w caszony wiadomością, że związani ze sprawą lu- łej rozciągłości rządowy plan finansowo - godu artyści i pisarze tej miary, co Hiszpan Pa- spodarczy, uchwalony w połowie ubiegłego ro·
który umożliwi! zahamowanie infla·
blo Picasso i Francuz Louis Aragon, wstąpili ku, plan,
cji oraz bardziej sprawiedliwy podział dochow szeregi partii komunistycznej: członkiem tej du narodowego wśród mae pracujących. Rów•
partii są też Inne znakomitości z dziedziny nież w dziedzinie produkcyjnej plan przyniósł
kultury, jak wielki powieściopisarz duński duże reżultaty, tak na przykład przemysł meotoczony szczególną opieką rządu
Marlin Andersen Nexo, ! irlandzki dramaturg talurgiczny,
i Konfederacji Pracy, zdołał osiągnąć 72 proSea.n O'Casey".
cent produkcji przedwojennej i 135 procenL

t lata, które

więzień.

Wysiada.my w Wakzu. Jest ta.kie luty,
w trzy lata już po tym najpiękniejszym marszu w stronę morza. Odnowione budynki wiNa każdym kroku cisną s:ę
tają przybysza.
wspomnienia. Tu przez dłuższy czas stał sztab
I-ej Armii, stąd tizły rozkazy do jednostek
i oddziałów, tu kwaterował gen. Popławski
i tu wreGzcie zawsze można było zasięgnąć
Tylkri, że
wiadomości o sytuacji na froncie.
wtedy miasto było ciche, wymarłe i bezhlt!ne.
Kilkudziesięciu Niemców, ze względu na obecność sztabu, skoncentrowano w jednej dz!elni<:y miasta. Usuwali oni gruzy, któ.re ta!'asoPuste, opuchłe z zimna domy
wały przejazd.
nos.iły jeszc~ wtedy pokost niemieck!ej kultury: wszędzie gotyckie napisy, często sloWi·ańskie brzmienie nazwisk właścicieli przedsiębiol'Stw, nieomyJny znak, że !kiedyś Wałcz
walce z rodzimą reakcją
był miastem iSlowiańskim, miastem polskim.
I rzeczywiście, dawna osada słowiańs:.:a 7.0produkcji z roku 1946. Zanotowano również
znaczne podniesienie wydajności w przemyśle stała w połowie 13-go wiek.u darowana "Zako·
nowi Templariuszów, którzy nie mogąc sobie
chemicznym, drzewnym i papierniczym.
Wielką rolę w życiu gospodaJczym kraju dać rady z wymawianiem tej nazwy, zm:~n;li
odgrywa Związek Zawodowy Pracowników ją na Kron.· Po skasowaniu zakonu Templai Robotników Przemysłu Naltowego. Dzięki je- riuszów w r. 1312, zajęli Wałcz Brandenburgo wysiłkom nastąpiło podniesienie wydobycia czycy, których Władysław Łokietek wypędził
ropy naftowej i wzmożenie pracy rafinerii naf- z miasta i powiatu. Potem przechodz1!0 m;aty, sztucznie dotąd hamowanej przez sabota- sto z rąk do rąk. Czytamy w kronice, że w ro·
agentów anglo-amerykaliskich tru- ku 1402 wojewoda siedmiogrodzki Scibn wz.ąl
żystów stów naftowych. Zgodnie z uchwałą Kongresu pod zastaw pożyczki 63.000 florenów cc-sarzaprzystąpiono do wiercenia no- wi Zygmuntowi I, wówczas królowi Węgle~,
nafciarzy
wych szybów, • uruchomiono szereg nieczyn- nową Marchię i Wałcz. W czasie trzyni'lstoletniej wojny powróci! znowu Walcz do rolnych dotąd przedsiębiorstw tego przemysłu.
II Kongres Generalnej Konfederacji Pracy, ski i od pokoju toruńskiego w r. 1466 stał się
wychodząc z założenia, iż tylko -lllliezależnic- miastem królewski mi starościńskim. W koń
nie kraju od kapitału zagranicznego, przez ty- cu 17-go wieiku Jan Gostomski, wojewoda ka.le lat ciążącego nad Rumunią, może uzdrowić liski, sprowadził do Wałcza Jezuitów, którzy
jego gospodarkę, poświęcił przeważną' część ze znaną sobie ruchliwością zaczęli krzątać s·ę
swych obrad omówieniu środków, mogących kolo swych interesów, zakładając szkolę dl.a
się przyczynić do jak najwydalniejszego wy- synów okolicznych ziemian. Między innymi
korzystania licznych bogactw naturalnych Ru· kształcił się tu znakomity prawnik p')lski
18-go wieku, Michał Rube.
munii.
Puszcze dokoła Wałcza, tam, gdzie trzv JaKongres położył też silny nacisk na konieczność zmodernizowania przemysłu, jego racjo- ta temu żołnierz polski zdobywał „Wał po.morSiki'', szumią po polsku, a na starych cmentanalizację oraz na współzawodnictwo pracy.
Wobec .tego, że Rumunia jest krajem wy- rzach jeszcze dz.i.ś spotkać można polskie na.
bitnie rolniczym, Konfederacja udziela szcze· pisy.
gólnie wiele uwagi utrzymaniu więzi między . Dził Walcz znowu tętni bujnym, pois~:m
klasą robotniczą miasta a wsią. Toteż z inicj11- ZY"- Pm, zasklepia powoli rany wojenne, nie
tywy Związków Zawodowych wysyła się na· róż~i s_i ę niczym od innych miast po:skk.h
ten
może
organizujące re- woiewodztw centra.lnych, chyba
wieś brygady specjalistów,
mont narzędzi i maszyn rolniczych, jak rów- ~piewny. akcent _repatriantów zab11żańs'<ich
dla zapoznania 1 twardy, mazurski przybyszów z przeludnionież brygady instruktorskie
~ych terenów województwa warszawskiP.f""
chlopów z nowymi metodami pracy na roli.
Generalna Konfederacja Pracy, posiadająca 1 kieleckiego daje mu inny, swoisty Koloryt,
w swej historii chlubne karty walki z reakcją taki, jaki w ogóle panuje wszędzię na 2'ieT. Jacek Rolicld.
jako m1ach Odzyskanych.
rodzimą, na fomm międzynarodowym członek Swiatowej Federacji Związków Zawodowych - 11toi na stanowisku jedności ruchu
ZEBBRANIE STUDENT()W
robotnkzego i gotowa jest w jednym szereW niedzielę, dnia 14-go bm„ o godz. 16
gu j organizacjami zawodowymi i111nych kra- w auli Uniwersytetu ul. Narutowicza 68. odjów demokratycznych stawić czoła międzyna będzie się otwarte zebranie studentów ośrod
rodowym rozbf.iaczom jedności klasy robotni- ka łódzkiego w sprawie Federacji Polskich
ZŁ.
cze}.
Organitlacji Studenckich.

Rozwój ruchu zawodowego wRumunii
L.

rzeczywistości

z inadgranicznll stacją kolejowi\.
połączenie
Tędy właśnie, po tyich szosach, szly w lutowe
zamiecie śnieżne oddziały I-ej Armil wielkiego roku zwycięstwa. Tędy, ;po tych drog'a"ćJl,
szumiał wylęgły rój więźniów obozów }emeckich, zdążających do domu po wyzwoleni,y
przez armię rndzieck11 tych zadrutowanych
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Spełnione

marzenia ..Kopciuszka••

demokracji ludowej

Politechnikal ·
ly.

KADRY LUMINARZY POLSKIEJ M1SIJ
TECHNICZNEJ
Stąd wyjdą przyszłe kadry przemysłu włókienniczego w Polsce, stąd wyjdą przyszli lu•

minarze polskiej myśli technicznej.
Politechnika Łódzka zajmuje się Jednak nie
tylko pracą dydaktyczną. Sciśle jest ona .r>0wiązana z przemysłem papiernic~ym, włókiennicz ·: rn i z Lotniczymi Warsztatami Do§wlad1
czalnyml, prowadząc w tym kierunku prace ba~
dcrwcze. Rośnie z miesiąca na m1esiac biblio~
teka, o której prof. Stefanowski z dumą <!p<l•
wiada, że najstarsza kslążka została wyda.JUl
w roku 1923 . . Rozwija się coraz bardziej myśl
twórcza młodego, ale zdolnego zespołu nauko·
wego, który stara eię odrobić zaległości s lat
okupacji l nadążyć za. biegiem współc:zeB!te}

Znajdowal się on i znajduje w najgor6zej

. Pólitechnika łódzka posiadała z począ•ku
trzy wydziały. Wydział Mechaniczny, składający się z Oddziałów: Energetyczno-Konstrukcyjnego, Kolejowo-Komunikacyjnego, Samochodowego, Technologicznego, Wlókienmcrn•
go, Papierniczego i Lotniczego. Na Wydziale
Elehtrycznym powstaly dwa Oddziały: Energetyczny i KoMtrukcyjny. Wydział Chemiczny
objął całość dyscyplin bez podziału na oddziaacta.
ły. Znajdował się on i znajduje w najgorszej
W r. i'876 sprawa znalazła .się znowu na po- sytuacji - po dzień dzisiejszy. Zajęcia odbyrządku dziennym i była już bli-ska realizacji, wają się w laboratoriach fabrycznych. Ale już
ale prawie ró,wnocześnie wysunięto projekt wkrótce nastąpi uruchomienie odremo:itowauruchomienia Politechniki w Rydze i Instytutu nego pawilonu na terytorium Politechniki,
w Petersburgu. Względy gdzie Wydział Chemiczny będzie mógł prowatechnologiczn~o
konkurencyjne spowodowały ponowne utrące dzić swe prace w odpowiednich warunk'ich.
\
DALSZY ROZWÓJ POLITECHNIKI
nie myśli o Politechnice w Łodzi.
W roku bieżącym nastąpi/o przekszt::zlcenie
Oddziału WlókienniczPgo w Wydział Włókien-

społeczny. Dziś, jeśli

tylko wrodzone zdoiności na to pozwolą, ma ona przed sobą rów•
ną i prostą drogę wiodącą do funkcji najbardziej zaszczytnych w państwie dem:ikracji lu·
dowej.
Rektor prof. Stefanowski oprowadza nas po
lśniących czy-stością audytoriach i zakładach
Politechniki Łódzkiej. Vlszędzie widzimy grupy uczącej się młodzieży. Przeszło 1700 stu·
dentów pobiera naukę w Politechnice Łódz·
kiej. Rektor jest prawdziwym ojcem tej uczelni. Zna hi~torię każde/ maszyny, kaidego
przyrządu, każdej instalacji.
O wszystko nieomal trzeba było w pamiętnych latach 1945 i 1946 prowadzić boje. A i dz;ś
nieraz trzeba zwalczać przeciwności.
- Inna rzecz, - opowiada ob . Rektor - te
na bardzo wielu stanowiskach w Rządzie
i w przemyśle znajdują &ię obecnie mo~ ·.1cz·
nlowie., a każdy z nich chętnie zmbi coś dla
.
na-szej uczelni.
awans

1946 rozpoczęla się nauka.

Epizod z r. 1876 pozostawił mimo wszystko
1wój trwały ślad w historii Łodzi: za funduszo
prz-eznaczone na budowę politechniki, wznie1!Qno przy ulicy Rokicińskiej gmach... Monopolu Spirytusowego.
Tak działo .się w Łodzi do r. 1914, tak było
i w latach pierwszej okupacji.
W roku 1921 wpłynął do Sejmu wniosek
w sprawie budowy Politechniki w Łodzi. Ale
wniosek ten nie został :r;realizowany. Rządy
polskie w latach Drugiej Niepodlegroścl, opa·
nowane przez klasy posiadające, nie myślały
o udostępnieniu wiedzy synom ludu pracujące
go. Zres:r.tl\ rząd, który musiał budować w.ę·
zienia, nie mógł już, rzecz prosta, znaleźć śrnd·
ków na budowę Politechniki, zwłaszcza w proletariackiej, czerwonej Łodzi. Władze san'\cyjne 6zczególnie Łodzi nie lubiły. Nienawidziły
to-Oz! za jej radykalną i rewolucyjną das1ę
i chętnie, wzorem władz carskich, czyniły z niej
~~ławionego „Kopciuszka··.
I oto jeśli przejnymy stare roczniki postę
'Powej prasy łódzk i ej , to w ciągu wielu lat znaj- 1
dziemy na jej łamach bezskuteczne wo/anie l
l
o Politechnikę ' w Łodzi.

obecnie w całym kraju.

oprnoowa"ć ~a~laśl~~:~ie!j~= t~,e'Zby ż~~~~~al~i~~~~wdre:~

się

w tempie bardzo szybkim
programy i regulaminy studiów oraz szczegó·

Jo

BEZSKUTECZNE ZABIEGI
Jut w roku 1862 1ebrali -Obywatele łódzcy
poważną kwotę na budowe Politechniki. Zwrócono -się z odpowiednią petycją do władz ro·
1yjskich a car Aleksand<>r II wyraził w zasadzie :zgodę na to przedsięwzięcie. zlecając realizację projektu Komisji Rządowej Oświecema
Publicznego. Politechnika miała stanąć z początku naprzeciwko kościoła Sw. Krzyża, na
placu przy zbiegu ul. Przejazd i Sienkiewicza.
Potem projektowano umieszczenie jej na te·
:renie parku im. Sienkiewicza, ale w końcu po
wielu perypetiach został projekt odłożony ad

ncze braków w wyposażeniu st::zla 8ię Jedną
z pierwszych kuźnic nauki polskiej, slyunq jut

niczy. Politechnika zaopatrzona została w najbardziej nowocze5ne ma5zyny przędzalnicze
i tkackie, przy których 200 studentów uczy 61ę
dekaw~o zawodu inżyniera-włókniarza. ·
I oto po raz pierwszy w hilstorii polskiego
Manchesteru otworzyły się szerokie i :ionętne
perspektywy przed synami robotnika czy maj·
stra. Młodzież robotniczo • chłopska skazana

Miasta, podobnie jak ludzie, miewają swe aspiracje J marzenia. I podobnie, jak
u ludzi, marzenia te niekiedy się spełniają, ale czasem pozostają również na zawsze w sferze snów. Niektóre miasta pragną mieć piękne pomniki, inne kolejkę podziemną czy
troJeybusy. ŁÓDŹ - MIASTO PRACY - STOLICA PRZEMYSŁU, WZGARDZANY PRZEZ
M~ŹNYCH TEGO SWIATA „KOPCIUSZEK", OD STU BL~KO LAT MARZYŁA O POLI·
TECHNICE.

Politechnika łódzka

pomimo

licznych

nauki.

Łódź, miasto, które w 19-tym wieku, poml·
ntl) niesprzyfajqcych warunków, wykczalo tlę

rekwaowym wzrostem liczby m;esz/(Qńców
I na/,zybszym tempem rozwoju pn:.:imy3lu, ma
wszi:.lkie dane k·J t·~mu, by w wieki 2D·tym
1
,,., erze demok•,..cji ludowej i aocja1 zmu, 1asfy·
nąć na polu upowszechnienia kultury wtr6d
szerokich mas i na polu rozwoju myśll IJndaw•
1„
cze}.
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Tu stanie

mal

no~a

huta

szego kraju, które zatrudni około 20 tys, robotników i które produkować będzie około 1
' i pół miliona ton surówki rocznie. Razem z
jUZ istniejącymi i pracującymi tu hutami
„Bobrek; „Pokój" i ,;Łabędy" - Nowa Huta
zamieni ten rejon w główny ośrodek hutnictwa polskiego. Powstanie tu niebawem nowe
osiedle robotnicze - nowe miasto o stutysięcznej

może ludności.

Stacja Pyskowice zostanie ro'Zbudowana i
stanie się bodaj najważniejszym węiłem kole
jowym na Śląsku. Koniec11:ność tego wiąże
się zresztą nie tylko z rozbudową hutni::twa,
lecz również z faktem przewidywanej i zapo
czątkowanej już aktywizacji portu w Szczecinie. Wywóz .iza pośrednictwem tego portu
5 milionów ton, a w
osiągnie w roku 1949 roku 1950 - 8 milionów ton, Rozbudowa Pys
kawie, :zwiększenie ilości torów rnzrządo·
wych, przyjazdowych i odjazdowych umożli
wi zestawienie węgla eksportowego na Szcze
cin, i rozgrupowanie ładunków prtzychodzą.
cych ze Szczecina, na które składa się prze·
ważnie ruda. Planuje się również budowę no
wej 40 km. linii Pyskowlce-Lub!lnlec, która
rejonu Gliwickiego z
umożliwi połączenie
magistralą biegnącą przez Tarnowskie Góry
do Gdyni i Gdańska.
W ten sposób nastąp! dogodne 1 obliczone

POLSKA LUDOWA SPEŁNIA MARZENIA

Jan Nowak
ŁODZI
. Rok 1945 podob.nie jak w wielu in~ych dzle: starszy ustawiacz na stacji Tarnowskie Góry.
dzmac~ przynosi .1 tu. radykalną. zmianę. Juz W czasie okupacji uczestnik ruchu podziemnego. Wybitny przodownik pracy
w maiu 1945, n im ie-szcze zamilkły ostatnie
gromy wojenne, wydał Rząd dekret o utworze·
III
·
niu Politechniki w Łodzi. Wieloletnie prag·
Wyjeźdżamy na tere~ katowickiej Dyreknfenia sp~łeczeństwa łódzkiego .zostalY_ naresz:
CJ·e· z:eallzow~e. ~ruchom1eme. Poltt.e~.hmki cji OKP, okręg o największym zagęs-zczeniu
Łouzkiej, po1'.1yslan.eJ. z początku ~a~o f.ihi zm· sieci kolejowej o największej ilości sta-:ji

I

s:z:czonej Polttechn1k1 Warszawskie], me był~ rozrządowych.
Bo też okręg ten - to najbogatszy ośro
oczywiście rzeczą. łatwą. ~rz~znacz.ony dla n~eJ
kompleks gmachow, znajdujących się pom1ę- dek przemysłowy kraju tu bowiem znajdu]e
dzy ulicą Gdańską, Żwirki, Żeromskiego i" Rad· się największa ilość kopalni węglowych, hut,
wańską, składał się z budynków pofabrycz· koksowni. Stąd rozchodzą się we wszystkie
nych, zdewastowanych i napól mi.szczonych. kierunki kraju długie pociągi z węglem dla
naszych
przemysłu,
Budynki wymagały natychmiastowej naprawy izaopatrzenia naszego
i ;przebudowy. Brak było książek, przyrz:iJów. miast i wsi. i tu przychodzą transporty rudy
i pomocy naukowych. A liczny napływ mło· dla naszych hut.
Przeciętny pasażer mało wte o stacji Pydzieży z całego kraju, zza granicy i zw' ąza!la
uruchomienia nauki na skowice. W obrębie Dyrekcji katowickiej jest
'I tym konieczność
O „wysokim poziomie" kultury amerykań·
wszystkich semestrach komplikowały zad'inie. to jedna z licznych stacji wylotowych, jak
Mimo to trudności zostały pokonane, a wobec Tarnowskie Góry, Łazy, Strzemieszyce, My· sJ.<.i-ej, którą tak. usilln.ie ostailmli-0 propagują nieuruchomienia Politechniki Warszawsklej w jej słowice , Zebrzydowice. A jednak tę stacyjkę którzy europejscy W'f'Znarwcy pia.n u Marshalla
formie przedwojennej 6tała się uczelnia łódzka czeka wielka przyszłość i sława. Bowiem w i „do·l arowej'" politykii Wall,Streebu, świadczą
jednostką całkowicie samodzielną. Dzięki of:ar· jej okolicy stanie Nowa Huta, jedno z naj- ! drobne fakty, przy•t.aczane przez prasę a.mery·
nef f wytężonej pracy zespołu naukoweg'J uda- więk.s'lych przedsiębiorstw przemysłowych na 1 kańską. Pozwolimy .sobie n.a zacytowanie nie·

Obraz

Z tak okaleczonych szczątków powstawaly
w warsztatach PKP nowe pCll'owtny

dystans czasu po.łączenie ser:a pm.
- Sląska iz całym krajem 1
naszymi p<lrlami morskim! Gdańsk.iem, Gdynią i Szczecinem.

na

dług!

mysłu polskiego
z największymi

Sprawy te są jeszcze w chwili obecnej w
fazie projektów i planów, ale uybki rozwój
naszego potencjału przemysłowego, a w szate
gólności wciąż rosnące liczby wydobycia. Włt'
gla i produkcji hutniczej J,ut w najbl~ąm
z.aipe '!le <:zasie przetworzą t~ plany w n:eo
~.

ozywistoś~.

•

1 zza oceanu
•
•
Drobne fakly wiele mow1q

&MW~~

dojrzewania
miczne.

Z lódzhiei Filharft10'!!.!

Dw

konce

Piątkowy koncert Filharmonii Łódzkiej cieszył &ię wyjątkowym powodzeniem. Już na .kil·
ka godzin przed rozpoczęc i em koncertu sala

była wyprzedana. Wiele osób musiało odejśe
od ka.sy bez biletów i zrezygnować z przeżyć
tego wieczoru. Tłumy ściągnęło popularne nazwisko kapelmistrza, dyr. Waleriana Bierdiajewa, a również program - przystępny dla szerszych rzesz .słuchaczy, na który złożyły się
symfonia „Niedokończona" Franciszka Schu·
berta i trzecia symfonia Beethovena - „Eroi·
ka". Zgodnie z przewidywaniami, koncert był
Lo.,.,rawdziwą ucztą duchową dla obecnych.
giczna interpretacja obu dzieł, swoboda panoWdnia nad całym aparatem orkiestralnym ,
•1m1ar, subtelność i wszechstronność środków
wyrazu składały się na pełnię przeżycia mu·
1vcznego, wobec którego bl e dną wszelkie
drobniejsze usterki w rodzaju ni ezamie rzo·
nego. groteskoweqo ponisu rogów w ,sch e rzu „Eroika'', a nawet trad~'cy j ne w tym 1,2spole niestrojenie drewn ianych instrumentó w clę·
tych. żałować należy tvlko.„ że d yry gent, pnr·
wany zapałem. w y ra ź n i e zakłócał - zbyt do·
produkc je orkies1ry
nośnymi „pomrukami" A przyznać trzeba, że orki es tra, której porom
w ostatnich czasilcb zaczął s i ę w n 'e ;:iok 'Jiąc v
sposób obn iż ać . tym razem pn'l-- ągnęła s i ę
i 6oprawi ła nam miłą niespodziankę.

Innego rod1aju koncert odbył się w sobow sali Centralnego Domu Kultury Robotni·
czej. Był to pierwszy koncert, urządzony -staraniem powołanego przez TUR Łódzkiego Komitetu Umuzykaln ienia: Centralnego Biura
salę
wypełniła
Publiczność
Koncertowego.
prawie do ostatniego miejsca, a ściągnęła ją
nie sława o-soby dyrygenta, ale szczera "Jotrzc·
ba posłuchania przystępnej i dobrej muzyKI.
Przeważała młodzież ze świetlic fabry.::znych.
Jest to objaw pocieszający i pozwalający mieć
nadzieję, że przyszłe pokolenie ludzi pracy bę
dzie m i ało szersze kręgi za i nteresowań kulturalnych.
Koncert składał 6ię z dwóch części.
W pierwszej produko~ł -się popularny w ła
d · ' artysta-śpiewak, Mi<:hał Lasowy, który wypr'Zy akompaniamencie orkiestry kilka
konał
p:esm ludowych. Artysta pozyskał sob;e
z mie jsca zebraną publicnzość m i łym qlosP.m
i inteligentną interpretacją utworów. W drugiej części usłyszeliśmy obi ecująceqo pi :rn \stę,
Zbi~nl<>wa Szymonowicia, który odgerał dw:e
<'Zęści koncertu E-moll Chopina i 6zereg jego
drobn; ejszych utworów. Gra artysty, b<Jrdzo
i;uhtelna, teclrnicrnie wykończona. przejrzysta ,
konsekwentna , pozbawiona jest do pe-.vnego
s topnia silniejszych akcentów dynam ' cznych
Można jednak przypuścić, że artysta w m!arę
tę

...

· ~··

rozwinie swe

...... . .~

możliwości

dyna-

których z :mich, pozos, tawioając je bez kiomenła.·
''I'Z'Y~ bowiem ~;uchy język faktów jest M]wy•
mowJl!iejs:zy.
Na scenach

amerykań.sklich

o-bec:nlle

~

powodrenJe.m dwie BLhlk.i :płó
ra nowego „fi1aa-a" d!famatttrgi.i ameryb/lskt&j

s.ię niexwyikłym

- WillU.ama Te.nnes6y. Jedn.a iz tydi atak.
posiada ty1tuł: „Tramwaj, ikJtóry ma na
„Laito il. pa.len:ie",
żądza", druga UiŚ z modnym dn.·
Prz.eproowadzają.c wywiiad
maturgiem, współpracownik gazety „New YO?lt
Times Magaziim.e'· zwrócił ISlię, między !mln:ymi,
do autora z pro.śbą o wyjaśn:iemie, co !J]li811l.Owicie 6JPOWodowało, ~ż nadał on tak dziwacz·
ne tytuły swoim utwoir<:>m. Tenne&sy odpo,.._
„Trudno mi je-st dać komtkr-etn.11 odpodział: wiedź na to pyillanie. Chyba tylko moj.a l!Jwórcza podświ•adomość byiłaby w -staTUie to uoey·
ll!i~.„ Ja, niestety, niie p.Qltrafię dać odpowłie
d~I ...
A gdy ten sam dzienni'karz 'Ila.pytał Mam&·
turga - kogo ze w~półcz.e!mych pisarzy uwa•
Tenża on za najbard'lliej utalen.towanego nessy skromnie odpowiedział, że sieibie &am.ego ...

.l:mt• -

Szczególne uznanie należy się dyrygentl)wi
tego wieczoru, prof. J. Pawłowskiemu, który
położył wielkie zasługi dla upowszechnienia
muzy~i w naszym mieście, jako organizator
licznych koncertów szkolnych. Na nim spoczyJ
wał w tej imprezie główny ciężar pracy I od·
powiedzialności. Jego wysiłkom przypisać na·
leży, że zorganizowana i kierowana ');zez r.:ego orkiestra - dobrze wywiązała się z 1~Ja
nia. Trzeba podkreślić, że w wykonany<h partiach koncertu fortepianowego stanowił~ ona
doskonałego i powściągliwego partnera dla
koncertanta. Występem tym dowiódł ten :re·
spół, że jego egzy-stencja jest obok wielk:ej
orkiestry filharmonicznej w Łodzi - celowa
i pożyteczna. Przy 6ystematycznej pracy usunięte zostaną niebawem niedociągnięcia przede wszystkim w zakresie dynamicznym teqo
*
zespołu, który po-siada tendencje do naduiy·
Ga,z eta „Star" pnytacza następując!\, o1iiawan ia siły brzmienia.
FryzjN Da-srton.a,
rakterystyc7Jhą wzmiankę:
Słowa wiążące i objaśniające wygłos;ła se·
ziosmł
zamieszkały na terenie S'tanu Indiho,
kretarka TUR-u. ob. Michalikówna, która rów· oskarżony o to, że nie chciał obsłużyć studelll·
mez odczytała depeszę nadesłaną z okazji ta tamtejs:zego uniwersytetu, Williamsa., gdy
od d y rek~ora ten przyszedł do jeqo zakJadu z z;amoiare.m
inauguracyjnego koncertu
Centralnego Bim a Koncertowego w Warof.a• ostrzyżenia się. WiUiams je-..1 Murzynem.
wie - ob. Gadejskiego.
Podczas rozprawy sądowej fry:zj.er łłum~ł
Łódzkiemu TUR-owi należą się słowa uzna- się tym, iż nie posi adał w zakł-a.dach spec-jailnia za akcję . której dotychczas nikt ;ia naszym nych ins trnmentów, aby strzyc Murzynów ! to
terenie nie podjął. nal e ży ty lko ż a łowa ć. że wvs ln r c1yło 6ądowi. DaS<XJna WoSltał uniewinwczesn.a godzina nie pozw o liła w •ęk 51 •;j h "ci niony.
W. l3
robotników przyjść na ten koncert.

~r

GLOS

"li'

ZnakomiC ' pfsarze jugo-

. , . ,• • ta/e ...nlca uznania oqólu

lahua ~. Karofew~~iei Manufa~łllij owalJinieI. ~mimnie iw~ Ra~~ .,,: ;1~~;~;~.;::·:~~;~~~.~.:t~~
ło

niedostateczne

uaktywnienie

wszystkich

dę. Wraz z najaktywniejszymi z poprzedniej przybyły<:h do Polski z oka:zji otwarcia Wy·

· stawy Literatury i Sztuki Jugosłowiańsk~ej
członków Rady Zakładowej . Zaledwie mała Rady są wystawieni kandydaci z grona nai· w Warszawie. Litera.ci jugosłowiańscy zwie·
grupka spo śród nich a przede wszystkim• lepszych robotników i pracowników, jak l_o'v. dzili w Łodzi PZPB Nr 1. Przed wyjazdem 2 na·
sam tow. Flaszczyńsk i p r acowała ofiarnie Stanisław Wachowski, członek PPS, wyprobo·
Gł
R
O•
przez 1e dwa lata swej kadencji. Pozostałycli wany jednolitofrontowiec, ścis·1 e wspo· ł pracu- szego miasta odwiedzili redakcję „ osu
.
2

członków Rady nikt nigdzie nie widział. Wraz jący z Radą Zakładową.
z tow. Flaszczyńskim pracowali aktywnie to·
> warzysze: Stanisław Piętrzak, Majer, stary pracownik Józef Kobiela, dotychczasowy sekre! tarz Rady Edward Morda/ski, Rozalia Grabflr·
! czyk, która przez cały okres zajmowała się
1 sprawami przydziałów i była najlepszym łącz·
nikiem między Radą Zakł adową a Związkiem
Zawodowym.
W dniu 15 marca załoga wybiera nową Ra-

I
s~tt~~ ifa::c~~~=L
Przze'f\lpdniczqcy

Fwncis~ka

tU •1>.

Matu.siak

Wśród kandydatów
widnieje nazwisko law. Franciszki Matusia k ,
która za ofiarną .pracę :zawodową i s,połecz.ną
z.ostała odznaczona srebrnym krzyżem zasługi.
Jest wielu podobnych kan.dydatów. Załoga robotnicza, mając już gotowy wzór radców i spo·
łeczników, napewno się nie omyli i wybierze
taką Radę, która w dalszym ciągu poprowadzi

botniczego", pragnąc podzielić się nami swy·
mi wrażeniami i pozdrowić za naszym pośred•
nictwem robotniczą Łódż.
Przyb yli do nas: znakomity pisarz Ivo An·
dricz, prezes Związku Literatów Jugosłowiań
skich - autor nagrodzonej powieści historycz·
nej pt. „Most na Drtnie" oraz . Otto Bi0a.ll
(Merin)
. . ~utor nagro~zone} w ost_atn.1ch
rozpoczętą pracę dla dobra zakładów i robol· dniach pow1esci pt. „Do w1dzema w pazdzier·
ników.
B. Beatus.
niku".

I

I
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Na ryn ku

I

cen na ogo, I

bez

zmian

"\IWród swych niezliczonych wędrówek po
mięso, wędliny
pełni stabil~zacji
fabrykach'. w Karolew:skiej Manufakturze naSytuację a·prowizacyjną w ubiegłym mie· ł go cena z racji niedomogów .paszy lekko zwyż. ł~ na uregulowame ceny. 05tatm~ Łó~ stała
tknęłam się na fa.kl niezwykły: po sprawozda· siącu cechowała stabilizacja.
Oficjalny cen- kowala.
się
punktem centralnym podazy zywca,
niu prżewodniczącego Rady :Zakładowej za· nik już drugi miesiąc na ogół pozostaje be:i
Sytuacja mięsna stoi na mocnych podsta· w związku z czym sku,p indywidualny prze'll
1
miast ogólne.go „prania", jak to bywa w in- zmian, dzięki dostatecznemu zaopatrzeniu ryn- wach i wszelkie spekulacyjne zakusy rozbija· r~eżników lub wę.dliniarzy n~.wsi został .wz·b ro·
ny<:h zakład.ach, zahuczało nagle od burzJi. ku w zapasy chleba, mąki pszennej i żytniej, ją się o stanowczą postawę czynników aprowi- mony. . Przy tei or.ga;n.iza~Ji ry~u. ~nęsn~g?
wych okJaskow i gromk~{'h okrzyków: „Niech kiełbasy oraz cukru.
zacyjnych. Fundusz aprowizacyjny, w trosce wszystkie obroty 11ą uiawmone, 1stmeje mozllżyje nasz przewodniczący tow. FlaszczyńPodrożały tylko nieco, w związku z okolicz- o zaopatrzenie ludności w mięso, dokonywa? waść kontroli cen 1 marż zarobkowych.
skif"
nościami sezonu, ziemniaki oraz masło, które· skupu zwierząt rzeź·nych, tucznych, co wpłynęStosu„kowo gor:zej przedstawia się spr,:i.wa
'Towarzysz Flaszczyński złoźyl s,prawozdanie
mleka. Podaż mleka nie jest wystarczająca,
z dwóch lat pracy. Sprawozdanie realne, żywe,
wobec czego w tym mi.esiącu i cena mleka peł·
przekonywnijące cyframi. Jednakże pod-s.tawą Łódź
f)
ańców notłustego utrzymała się na poziomie zeszłego
popularności tow. FJaszczyńskiego jest nie ty!miesiąca, to - jest 50-55 złotych. Wysiłkł
ko
jego ofiarna pTaca, nie tyilko to, że Rada
W cia.gu 111tego ludność miasta wzrosła
by urodzeń. Pomyślnym faktem .1·est o.bni·
' d
kł · ·
1 'k'
d o l!Spr:ze d ·
Zakładowa !POd
jego kie.rownictwem zatro·
w~a z .s. omema ro m ow
arzy m le•
szczyła się 0 kasę pogrzebową, samo.p omoco·
o 3090 osób. W ten sposób na dzień 1 marca
żeni-e się lutowej liczby zgonów, wyjątko ·
ka tylko spółdzielni mleczarskiej nie odnoszę
łódź osiągnęła liczbę 582.$15 mieszka1iców.
· k"iego poziom
· u·
· ał ym IS t opn i u t-'·"'•
wą,
o sprawiedliwy podział przydzialowych
wo ms
p eł nego s k u tku w niem
<U\.""
Urodzeń żywych zameldowano w lutym
:esztek czy butów, że usprawniła działalność
W
ciągu całego ubiegłego roku zdarzy·
z
winy
mies1lkańców miast, który płacąc żąda·
1
1308, zgonów 480. Przyrost naturalny wyno11półdzielni fabrycznej, że postarala'się o tanie
Jo sie. tylko dwa razy, mianowicie w pażne ceny za mleko, przynoszone do domów,
sił w lutym 828 osób. Przyrost napływowy
drzewo i oszklenie szyb dla robotników, że dodzierniku i grudniu, że liczba zgonów spa·
utrudniają akcję spółdzielni.
2.262 osoby.
bre są obiady i wiele, wiele innych spraw poPo rekordowej ilości urodzeń (947)
dla poniżej 500. Po raz trzeci notujemy
Należy oczekiwać, że z nastaniem wiosny wraz
myślnie zalatwionych - powtarzam, nie tylko
w styczniu, w lutym notuje się zniżkę licz·
podobne zjawiGko w lutym.
z·e zwiększoną podażą mleka i ta nastąpi wy·
to jest podstawą uznania. Gdyż najwa2niejdatniejsza pop.rawa.
szym - w jaki sposób przewodniczący i radcy
'J:'ałatwiali te sprawy - tu leży ta wielka ta·
l
•
Systematyczną zniżkę wykazują natomiast
jemnica gromkich okrzyków „Niecl! żyje!".
ceny jaj świeżych. Na szczególną uwagę :za•
~
sługuje fakt zniżki cen węgla około 15 proc.,
P,rzewodniczący Rady Zakładow&j PZPBiW
do czego przyczyniły się główni•e · placówki
Nr 22 (d. Karolewska Manufaktura) 1lna każdy
W Ośrod ą.U
spółdzielcze, które rzuciły na wolny rynek do·
„Kobiety, pracujące w Ośrodku KonfekNagrody pi.eniężne oraz odznaki otrzymało stateczną ilość węgla w cenie 3.800 zł za tonę.
cyjnym Nr 4, zebrane na uroczystej akade- 23 przodowników i przodownic, nagrody pie·
Zaopatrzenie rynku w artykuły przemysło·
mii z okazji Międzynarodowego Dnia Kobiet · niżne 40 przodownic. Po pr.z emówieniach we było na ogół dobre i ceny nie wykazały
posyłają Ob. Prezydentowi wyrazy uznania nastąpiła część artystyczna,
w której bardzo większych wahań. Zanotowano lekki spadek
i meldują swą gotowość usilnej pracy dla udatnie wypadły popisy zespołów świetlico· cen obuwia, do czego przyczyniły się przy·
wykonania pia.nu trzyletniego".
wych wszystkich Ośrodków Konfekcyjnych.
działy . Niezależnie od IK"Zydziałów kartk<O·
Taką depeszę przesłały Prezydentowi Ob.
W t)'m dniu uroczystym organizatorki nie wych, k tórych rozdawnictwo • rozpoczęło ~ ę
Bierutowi robotnice Ośrodka Konfekcyjnego zapomniały także o swoich walczących sio· w marcu, ludność miała możność częściowego
Nr 4 w pamiętnym dniu swego święta. Uro· strach. Na akademii zebrano dla walczących zaopatrzenia się w obuwie Bata, przydzielane
czystość była potrójna: Międzynarodowy Dzień kobiet w Grecji 6.486 zł.
(B)
Związkom Zawodowym.
Kobiet, wręczenie nagród pieniężnych i oznak
przodownikom pracy oraz otwarcie własnej

Chleb. ma;ka.

i cukier w

liczy 58 2 315 mieszk

. ..

I

N •I a z a p o m n I a n y d z I• e n""
Konfekcyjnym Nr 4

świetlicy.

Lódź

jesl

mięsożerna

Obecni byli przedstawiciele dyrekcji, Związ·
kÓw Zawodowych, partii robotniczy<:h, Ligi
Kobiet oraz liczne delegacje :z Ośrodka Kon·
fekcyjnego Nr 1, 2 i 3.
Jow. Józef Kobiela
Ile Łódź spożywa mięsa? Na to ciekawe na terenie miasta ubojowi 21.589 zwierzat co
tow.
Na~trój świąteczny i zarazem podnios~y pytanie odpowiadają nam dane Urzędu Staty· dało. 1.~89.101 kg mięsa. Największy .pr~oot,
Stanisław Wachowski
spra':"'.1ła swym pięknym referatem tow. Zofia stycznego.
gdyz az 80 z uzyskanego uboju, przy.pada na
1
W jednym miesięciu styczniu rb. poddano wieprzowinę, której w ciągu stycznia. &pożyliś·
kąt swej fabryki i k.ażdego tu pracującego. Za- Kammska.
gadnienia produkcji są tak bliskie, jak t;pra·
ml'." 1.511.664 kg, dalej na wołowinę, najmniej
wy własnej, kochanej rodziny. Tow. Flaszczyń
zas smakowało łodzianom mięso kóz, względ·
ski jako przewodniczący złożył egzamin nienie owiec, którego zjedzono 5.505 kg. Do ubo·
mal na celująco. Piszę „niemal", gdyż - jak
jowego musimy jeszcze dodać mięso przywo·
.zwykle - i tu istnieje jednak maleńkie ,ale".
zow~ .z p:owincji, którego dostarczono na ry·
nek łodzki w styczniu 921.129 kg.
Słabą stroną pracy tow. Flaszczyńskiego by111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 111 111 111111111111111111111111
Przytoczone dane dają przybliżony obraz
W PZPB w Rudzie Pabianickiej w tkalni (163,4 proc.). Feliksa Marciniec osiągnęła
konsumcji i stwierdzić możemy, że na spoży·
na. 8 'krosnach osiągnęła. Marta. Maier 161,5 proc.
cie mięsa w Łodzi w czterech piątych składa
185,2 proc. normy, a Irena. Ziółkowska
W PZPB Nr 7 w przędzalni (3 strony)
się wieprzowina, której konsumujemy 4 razy
Program na czwartek 11 marca 1948 roku.
180,2 proc. Na „szóstkach" wyróźniły się o<hnaczj!y się: Maria Woźniak 1145.5 proc.)
więcej,
niż wszystkich innych rodzajów mię·
12,04 Wiadomości pałudn.; 12,09 Przegląd
Maria Winiewska (168,4 proc.) i Leokadia
Anna Pawlak (143,7 proc.). W tkalni (4
sa razem wziętych. Jedna szósta całego spo•
prasy stołecznej; 12,15 „Z mikrofonem po
Rakowska \163 proc.). W przędzalni (3 krosna) uzyskała Michalina Zdunek 170,9
życia przypada na wołowinę .
kraju"; 12,25 „Muzyka ludowa": 12,50 IŁ)
>trony) uzyskała Anna Nowak i64 proc., proc„ a Maria Florczak 169,7 proc.
Interludioum muzyczne z płyt: 13.00 D.c. „Mu
W ogólnym obliczeniu w styczniu 1948 r.
~ Józefa Grądzka 163 proc.
W PZPB Nr 8 w przędzalni (4 strony)
zyki ludowej''; 13.20 Przerwa; 14,00 A. Dwołodzianie zjedli 2 i pól miliona kg mięsa.
wyróżniły
się:
Kazimiera.
Błaszczyk
(164
rzak - „Dumki": ,Y<l.30 .• śpiewajmy piosenW PZPB w Pabianicach w tkalni Aniela
Co mówią te licz.by?
ki"; 14'.50 (Ł) „Leoncavallo jakiego nie znaUlman osiągnęła na 8 krosnach 141,6 proc., proc.) i Maria Jakutowicz (158 proc.). W
Na przestrzeni ostatnich dwó<:h lat ubój
my"; 15,10 (Ł) felieton literacki: 15,20 IŁ)
A.lfreda Latuszkiewicz na 6 krosnach 160,8 tkalni na 4 krosnar.h riir-,rw~ze miejsce zazwierząt i spożycie wykazuje znaczny wzrost,
Wiadomości lokalne; 15,25 (Ł) „Polsko-Jugo
jął
Kazimierz
Szafran
(185
proc.).
Anna
)rDC„ a Stanisława Bujnowicz na 4 kroktóry jest najlepszym przejawem poprawy nasłowiańskie braterstwo krwi"; 15.35 (Ł) Roz
'nach 168,7 proc. Stanisław Janeta uzy- "''"h'11 ~ ka uz;vskała 183 proc.
szej .gospodarki.
m11itości: 16,00 Dziennik; 16.30 ,,Wyhza szkn
W
PZPB
Nr
9
wyrf-·~niły
się
prządki:
k ał 164.7 proc.
ła Administracyjno-Handlowa
w Częstocho ·
Neronika Milewska (149,1 proc.) i Antonina
W PZPB Nr 2 w przędzalni wyróżniły
wie": 16.35 Radiowy
poradnik jezykowy;
r.;voniewska (143.2 proc.). W tkalni na 6
16,50 Audycja oświatowa TUR-u; 17,00 Knn
się: na 4 stronach Genowefa Cichecka
Przemysł wełniany
pierwszeństwo
cert popularny: 17,45 RUI. - „Stefan żerom
(154,9 proc.), Maria Wolna (150,6 proc.), krosnach pierwsze miejsce zajęła Feliksa
We
wspń'-qwodnictwie
tkaczy
pracujących
1Jakulska (163.2 proc.), drugie Władysł:iwa
ski": 18,00 ;:Dla każdego coś miłego"
W
Bronisława Olejniczak (147,5 proc.) i Brona 2 krosnach kortowych w PZPW Nr J wyKrzemień (160,9 proc.).
Stanisław Kubik
przerwiP około godz. 19.00 „Ramoty i Ra1 i ~ława Woźniak (140.1 proc.); na 3 stroróżnił się Stefan Szpakowski (150,4 proc.).
· i., <!nął 159,1 proc. Leokadia J odłows.ka
motki" - opowiadanie: 20.00 Dziennik; 21,00
nach Józefa Cielniak (157,5 proc.) i FeliRecital fortepianowy R. Koczalskiego; 21.30
W PZPW nr. 2 najlepsze miejsca zajęli: u~yskał„ 153,6 proc„ a Maria Tomcz.vk
ksa Maciąg (154,5 proc.). W tkalni pierw„Zadawnione urazy'' - słuchowisko: 22,10
Bernard Wajngcrtner (160 proc.) i Franciszek
151,7 proc.
sze
miejsce
na
„szóstkach" zajął Broni·
;;Dawna Muzyka" (płyty), 22,45 (Łl Kon-::ert
Zien1 arski (151,9 proc.)..
W PZPB Nr 14 tkaczka Zofia Komorow~
~ław Ciula (161,4 proc.). Irena Drzewiecżyczeń (cz. I): 22,58 fŁ) Omówienie programu
ska osiągnęła na 6 krosnach • :>0,5 oorc.
W PZPW Nr 35 najlepsze rezultaty osią
'<:a osiągnęła 155,5 proc. Na „czwórkach''
lokalnego na jutro : 23,00 Ostatnie wiadomo·
Ponadto
wyróżnLły się : Maria Stasiak, Jógnęli
: Jan K2ł1pi"k f147,5 proc.) i Jan Zavvr.Sżniły
ści; 23,30 (Ł) Koncert życzeń (cz . II): 23,59
sie: Helpr - - · -· -1, t-· (158,3 proc.)
krzew<'ki (146,3 proc.).
'"'fa M~- ·-~...,w~ka, Stanisława Urbańsirn.
(Ł) Zakończenie audycj! i Hymn.
Irena Kucharska (154 proc.). Kazimierz
W PZPB Nr 16 .--·----„7'.~rły się prządki
W PZPW Nr 3 wyróźnili się Józef Mazur
,.,„;„1~ osiairnął 153.3 proc.
(4
strony) Halina Kaczorowska (H13.6
(160 proc.), Antoni Devrisz (159.7 proc,) l
ZE ZRZESZJlNIA
W PZPB Nr 4 w przędzalni wyróżniła proc.), oraz T„„,., Górczak i Władysława
PRAWNIKOW-DEMOKRATO\-\
Władysław Droździewicz (153,7 proc.).
'ię StR.ni~'"'••a Gararkiewicz (19Uł proc.).
~inlucha (po 147.6 proc.).
Staraniem Zarzi:\du Zrzf'szenia PrawnikówW PZPW Nr 36 Józef Bednarek i RemiW tkalni (3 kro~n<1) wv~"''"lv się na czoło:
W PZPB Nr 22 w przędzalni najfopsze
Demokratów. Oddział w ŁCJdzi w piątki każ 
!.!' - Wójcicki osiągnęli po 160 proc. Henryk
~enowefa Ciapińska (163,5 proc.) i Maria
"zultaty
osiągnęły:
HPl~m1
'v\'
ojko·.vska
dego tygodnia o qodz. 9-ej w lokalu Związ
Bomba uzyskał J!'i!l Q nroc., Stanisław Maii"'7ak 053 proc.).
T::i ri:i Golińska, Janina Cabaj i Leoii:,.,dia
ku Literatów w Łodzi (k1ub Pickwika. hotel
nowski 15!1.6 proc. Jan Pawlak 159.5 proc.
W PZPB Nr 6 pr7.ądka M<1ri:i Bednarek Tańczyk.
Savoy, ul Trau9utta 6) odbvwać sie hęd<ł
i w,-.c?r:w Ebel 158,9 proc.
.
· zysk ała 146 5 proc., a Ap. Pankiewicz
wieczory dyskusy1ne dla członków Zrnesze.
W PZPB w Andrychowie w przęd.::tlni
1
W
PZPW.
Nr
38
pierwsze
miejsce
zajął
ni.a, magistratury sądowei . adwokatów
zaprn
•
1 nroc. W tkalni na 4 krosnach pierw- 14 strony) u7.v~'-'łły Janina Kudłacik i Wł::i
Eu.1-""nittsz Rosiak (160, proc.). Ewa Krysiak
szonych qośri
- 0
miPisre zajął WhH1"sław <::;ępka (154,l
· -„,,,1 Stachura po 138,5 proc. W tkalni
osiagnęła 157,9 proc., a Janina Kozielska 147,3
~ 1
l\lf •win lł" '• '
· . ,...,,.,łn 153 1 proc.
Pierwsze zebranie dyskusyjne na temat
· '·ro~na) wyróżniły się: Wiktoria Bednarproc.
„Udział czynnika spolf'cznego w sądownictwie
a Mnrici Miśkiewicz 152,5 proc. W tkalni ' „ (151.7 proc.) i Felicja Zabiegło <149
karnym powojennym" zagai Prezes Sądu Naj
n;i
. ~7ń < 1karh'' wvró-~ 11ił się Stefan Dybała
'( ) .
W PZPW l'T·· 39 wyróżnili ~i": Te:nacy S7.pan•
wyższego. prof. 01. St. E. Rapaport.
ke (159 proc.) i Józef Nowicki (145 oroc:).
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Kronika Pabianic Bezpłatne użytkowanie

odi gów

Nowy elap walki w b·1wie o chleb
Sprawa zagospodarowania odłogów, ·nia obecnie toczonej przez nasze rol-1 Rolnictwa i Reform Rolnych, Admini•
których obszar jeszcze teraz wynosi o- nictwo bitwy o chleb.
stracji Publicznej i Ziem Odzyskanycn
koło 800 tys. ha w całej Polsce, jest
Rząd doceniając doniosłość znaczenia I wydali w porozumieniu z Ministrem
sprawą niezwykle doniosłą dla naszej. sprawy zagospodarowania odłogów do- j Skarbu zarządzenie
stanowiące pod·
gospodarki narodowej. Zagospodarowa- ldada wszelkich starań aby wykorzy- stawę uregulowania spra\\-'Y zagospoda
nie odłogów i zebranie z nich plonów stać wszelkie możliwości
likwidacji rowania odłogów.
przyczynić się bowiem może do wygra- odłogów. W tych dniach Ministrowie
Mianowicie zarządzono, . aby odłogi
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - wchodzące w skład Państwowego Fun·
A
dl.lszu Ziemi, których nie przewiduje się
m
zago11podarować w tym sezonie zostały
Komu winszujemv
W dniu dzisiejszym t. zn. 11 marca br. Bibliotecznego, Uchwała o przymusowym oddane na trzy lata clo 31 grudnia 1950
Czwartek, 11 marca 1948 r.
o
godz. 18-ej odbędzie się w sali hotelu szczepieniu trzody chlei,\~1ej, Uchwała o roku w bezpłatne użytkowanie rolniDziś: Konstantego,
miejskiego, plenarne posiedzenie Miejskiej specjalnych wynegrodzeniach dla :) wykwa- kom, którzy podejmą się je \Jprawić.
Rady Narodowej. Na porządku dziennym lifikowanych pracowników Zarządu Miej- To samo dotyczy odłogów w gospodarKina
staną sprawy: Prace Komisji Kontroli Spo- skiego i dla pracowników pracujących .potwach opuszczonych, będących w zarzą
POLO~IA: Film prouukcji francuskiej pt „Noc
łecznej,
Powołanie
Miejskiego Komitetu nad 25 lat w służbie samorządowej.
dzie władz ziemskich.
Grudniowa' •.
Przy oddawaniu w ttżytkowanie gruli
ROBOTNIK: Film produkcji radzieckiej p. t.
t6w państwowych zastrzega się jednak,
„Przygody Nasredina' '.
że jeżeli grunty te zostaną nadane koPoczątek seansów w niedziele i święta
muś
na podstawie dekretu o reformie
NIE
ZNĘCAC
SIĘ
bianicach przy ul. Sienkiewicza 15.
o godz. 16, 18 i 20, a w dni powszednie
o godz. 18 i 20.
Wyżej
wymieniona
usiłowała
wyNAD ZWIERZĘTAMI
rolnej, lub na ziemie te zostanie skienieść w „reformach" 14 dużych szpul i rowany przez władze osiedleńcze
osad·
Do
Referatu
Karno-AdministracyjneWażniejsze 'elefony
3 pasma nici oraz 60 dkg. mydła.
go
przy
Zarządzie Miejskim wpłynęło
nik
to
użytkowanie gruntów przeMiejska Komenda M. O.
63
karne doniesienie z komisariatu MO na
rywa się z chwilą zebrania plonów z
KRADZIEŻE MIESZI\:ANIOWE
Pogotowie Ubezpieczalni Sp0łecznej 208
ob. Wojewodę Edwarda, zamieszkałego
Strat Poiarna
O
Oh. Wajchert Franciszek, zamieszka- dokonanych przez użytkownika zasiewe wsi Bujny Szlacheckie, który będąc
P. C. K.
112
w stanie nietrzeźwym znęcał się w nie- ły w Pabianicach, przy ulicy Karolew- wów, a gdy chodzi o rośliny wielolet·
Dworzec Kolejowy
skiej, zameldował onegdaj, że nieznani nie najpóźniej z końcem roku, w kt6·
91
ludzki sposób nad własnym koniem.
Zarząd Mlej6ki
sprawcy skradli mu z korytarza kuch- rym został zakwalifikowany osadnik
66
nię szamotową.
P. Z. P. B.
23
lub działkowicz otrzymał nadanie.
KRADZIEŻ Z FABRYKI
*
Telegra!
'213
Do oddawania rolnikom odłogów w
W ubiegłym tygodniu straż przemyNieznani sprawcy wdarli się do miesz
P. P. R.
5
bezpłatne użytkowanie
powołane
są
słowa Państwowych Zakładów PrzemyP. P. S,
1'3
słu Bawełnianeg~ w Pabianicach przy- kania ob. Surowego Tadeusza przy. ul. Zarządy Gminne, które winny prowaRKU. Komenda Garnizonu
33
chwyciła na kr~dzieży przędzy ob. Mi- Nowy Świat 14 i skradli stamtąd ubra- dzić odpowiednie wykazy rolników otrzymujących odłogi.
sztalewicz Leokadię, zamieszkałą w Pa- I nie męskie i buty.
-1111-1111-1111-1111-1111-1111-1111-1111-1111-1111- 1111-1111-1111-1111-1111-1111-1111-1111-1111-1111-1 111-1111-11
.Grunty, które mogą by6 oddawane
w płatne użytkowanie i które z grun·
Aa
tów pa6stwowych są wyłączone z bezpłatnego użytkowania wskażą
Gmin·
nym Zarządom starostowie.
PORANEK AUTORSKI G. MORCINKA. szy zastępca: Pabisiak Czesław, drugi dr
Na zebraniu tym uchwalono budżet na
Dodać należy jeszcze, że grunty leOd dnia 7 marca Gustaw Morcinek przeby Eichler Witold.
rok bieżący, który przewiduje na stypendia żące doty<:hczas odłogiem, oddane w
·!We. na terenie województwa łódzkiego. Dziś
Poza tym w skład zarządu wchodzą 1 milion 800 tysięcy i dwieście tysięcy na
to znaczy w czwartek 11 b. m. przybędzie ob. ob. Nowak Józef, Topoliński Włady inwestycje dla burs. Działalność Towarzys- użytkowanie na podstawie tego zarzą
dzenia będą zwolnione z podatku grun·
dó Pabianic i wystlj.pi w kinie Polonia sław, Rozwens Lucjan, Sulejowa Łucja,
na dwóch porankach autorskich dla mło- Dyla Czesław. Komisje rewizyjną stano- twa rozciąga się nietylko na Pabianice ale towego przypadającego na rok 1948.
dzieży szkolnej. O godz. 11 odbędzie się po- wią: ob. ob. Kamiński Roman, Skoczeń i na cały powiat łaski. Potrzeby TowarzystJak widzimy więc, ludziom, kt6rzy
ranek dla młodzieży 7 i 8 klasy szkół pow- Franciszek, śniady Henryk.
wa są wielkie - bo coraz więcej młodzieży podejmą się zagospodarowania odło·
szechnych, a o godz. 14 - dla młodzieży
Sąd koleżeński ob. ob. dyr. Salska Hele- chłopskiej i robotniczej garnie się do oświa gów stworzono warunki idealne, jeżeli
szkół średnich. Z Pabianic Autor wyjeżdża na, dyr. Stankiewicz Witold i Kussa Józef. ty - w związku z tym Towarzystwo apeprzypomnimy możliwości korzystania z
do Radomska.
Nowy zarząd dążyć będzie do zwiększenia luje do swych członków i sympatyków, aby pomocy sąsiedzkiej jak również korzyilości członków przez organizowanie licz· nie żałowali
dobrowolnych datków na jego stania ze stacji maszynowych. Sądzić
NOWY ZARZĄD PABIANICKIEGO TURU nych odczytów.
cele i e.by każdy dorosły obywat.el zapi- należy, że rolnicy zarządzenie to przyjW niedzielę dnia 7 marca w sali Rady
sał się n.a człd'nka T. B. S. Towarzystwo
Miejskiej odbyło się walne zgromadzenie ZEBRANIE TOW. BURS I STYPENDIÓW czerpie fundusze nie tylko ze składek swych mą z dużym zadowoleniem, widząc pły·
nące z niego bezpośrednie korzyści, jak
TUR. Przewodniczył dyr. Topoliński.
We wtorek 9 marca w Państwowym gim· członków, wiele daje tu też Miejska f.ida również odpowiednią podstawę do rozSprawozdanie kasowe wykazuje ·vpływ
nazjum męskim im. Śniadeckiego, odbyło się Narodowa i Gminne Samorządy - ale głów poczęcia zakrojonej na wielką skalę
zł 18.134, wydatki 16.182 saldo na 1 stynie od ofiarności społeczeństwa zależeć bę
pod przewodnictwem dyr. Witkowskiego ze- dzie czy uchwalony budżet osiągnie swą walki z odłogami, walki stanowiącej
cznia 1948 r. wynosi zł 1.952.Do nowego zarządu powołani zostali: branie Zarządu Pabianickiego oddziału To- wysokość i czy Towarzystwo zrealizuje tak ważną pozycję w bitwie . o chleb
prezes - dyr. Witkowski Witold, pierw- warzystwa Burs i Stypendium.
dla całego narodu.
swoje zamierzenia.
z.

z·- posiedze
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Po niesienie produkcji rolnej

Stąd

teł. Partia nasza zysku/e sobie coraz

większe uznanie wśród chłopów polskich.

Wyrazem tego uznania jest takt, te w cią
wstąpllo 60 tys.
chłopów, czyli przeciętnie pięć tysięcy chło·
pów mlesięcz1. :e.
Przemówienie tow. Zambrowskiego na TI zjeździe korespondentów „Chłopskiej
Wyrazem tego narastającego uznania fest
Drogi".
fakt, te w miesiącu lutym tego roku do Partii nasze/ wstąpiło już nie 5 tys. a 12 tysięcy
(Dokończenie)
chłopów. Wyrazem tego uznania /est wreszcie
fakt, że „Chłopska Droga" w dużym stopniu
Gdybyśmy posłuchali takich glosów I da· spóldzlelczościq rolniczą ciągnie dalej low.
li powiedzmy kilku tysiacom bogntvch eh/opów Zambrowski - a przede wszystkim przed pe· dzięki ~m osiągnęła nakład 200 tysięcy,
Ogromne zadania stojące przed naszą Partią
na kredyt komplety maszyn rolniczych, to perowcami w tych organizacjach, sto ją I era z
kończy tow. Zambrowski wyma·
przyczynilibyśmy się tylko do tego, te pow· tak poważne zadania, że nie tyle o Ich zdoby- na wsi stałoby kilka tysięcy przedsiębiorstw. których czach trzeba mówić, ile o konieczności usunię· gają dalszego wzrostu naszych szeregów par·
celem byłoby wyciągnięcie jak największych efa braków I błędów. Wynika z tego, że mało tyjnych wśród chłopów małorolnych I średnio
zysków drogą śrubowania opłat za obsługi ... fest tego, aby zn/ożyć spółdzielnię czy ośro· rolnych, wśród nauczycieli I spółdzielców
Pogłębilibyśmy tylko sytuację, o które/ pisał dek maszynowy, Trzeba feszcze
- aby posta wiejskich.
do „Chłopskiej Drogi" tow , Tadeusz Andrycho wić lam ludzi uczciwych, gospodarnych I od·
Obok wzrostu szeregów partyjnych stoi
wski z Woźnik: „Bywalo, przyprowadzi/ sobie danych sprawie biedoty chłopskie/, a nie bo· przed nami ważne zadanie podniesienia pozlo·
taki opiekun młocarnię z motorkiPm I zarabia qaczy; trzeba jeszcze, aby ludzi tych nie po·
no biednych chłopach po żniwach po 80 kg . wstawiać bez kontroli, bo najlepsi nawet lu- mu nasze/ pracy politycznej, gospodarcze/ I or
za godzinę. A wiele potem było narzekanln, dzie psują .się, jeśli ich nie kontrolować. Trze· ganizacyjne/ na wsi.
że drogo I że młocarnia źle wymłóca".
ho, aby spń'd z'e 'nle były masowe I aby molo
PEPEROWCY NA WSI WINNI BYC
. ,.. .. Można by było przytoczyć - mówi tow. rolni I średniorolni czuli się w nich gospoda·
Zambrowski - wiele faklów wskazujących na rzaml.
PRZYKŁADEM ODDANIA POLSCE LUDOWEJ

podnosi dobrobgt wsi
Malorolni i średniorolni chłopi ełrzymaią pomoc od Państwa

konsekwentną realizację

przez

naszą Partię

za

sady: podniesienie produkcfi rolnicze; cale/
wsi, szczególna pomoc I organlzacfa w tym ce
lu małorolnych I średniorolnych".

Ale najważniejszym przejawem tej pollty·
ki jest oddanie tej sprawy w ręce samych
chłopów i Ich organizacjom.
TRZEBA WYSUWAC LUDZI UCZCIWYCH
GOSPODARNYCH T ODDANYCH SPRAWIE
•
BIEDOTY
„PT7 - · - ·· ' ~ ~Idem Samonnmn<'V Chłnn•klel.

gu 1947 roku do Partii nasze/

,Towarzysze/ W Polsce l.udowej przed wsią
otwarly się ogromne perspektywy rozwoju.
Przv~zlość wsi polskie! jest w uma.~zynowleniu
rolnictwa, w rozwoju masowef spółdzielczo·
ścl rolnicze/, w rozwoju spóldzielczego prze·
twór.<twa rolnego, w rozwoju kontraktacfi 1

TRZEBA, aby peperowcy byli tymi no wsi,
którzy nie oczekują tylko na pomoc państwa,
kiedy trzeba za/ożyć ośrodek maszynowy, czy
przetwórnię o~ocową, czy zbudować szko~ę;
ale aby w. takich wypadkach przede wszystkim
wyczerpali wszystkie możliwości uzyskania
zwimkńw branżowych
Samopomocy Chłop- ~~odków całef wsi przez zbiórkę, przez orq'I·
~kich. w rozwofu oświaty rolnicze/ I wspólza- nrzacfę. przez spółdzielczość, samopomoc Ra·
wn-4„,rfwo pracy.
.
"ę Narodową.
We w~zv•fki<'h tych dzledzlnnch nasza par·
TRZEBA, aby peperowcy zrozumieli, ł.e o
tia odgrywa pionlPT.~ka I nafaklywnlejszą rolę. własnych silach nie dokona/ą oni I części za-

Wydawf'R: Woj. Komif.et pT'\ w Lodzi.wKomitet Rf'<i'lkf'vjnv Red. i Adm

I

Łódź. Pbtrlr<1wsk11 ~A.

da~ ,które przed nimi stoją, a wszystkle zada·
nla spełnią, jeśli potrafią kierować przez swoich ludzi samopomocą, spółdzielnią, urzędem
gminnym, Radą Narodową.
TRZEBA, aby peperowcy zacleśnlall współ
pracę z bratnim Stronnictwem Ludowym, z którym nasza Partia bez przerwy W$półpracuje
od lat. Zeby popierali w nim ludzi rzetelnych
I oddanych sprawie sojuszu robotniczo - chłop
ski ego.
TRZEBA, aby peperowcy odnoslll się z zaufaniem I zacieśnia/I współpracę z tymi człon
kami odnowionego PSL, którzy przekonali się
o zgubne/ dla Polski dzialalnoścl Mikołajczy
ka I przeszli do obozu demokratycznego z ot·
wartym sercem I nie czynili Im przeszkód w
odbudowie przez nich organizcic;i. W ten spo·
sób możemy przy nowych warunkach ~rzyś
pleszyć proces zjednoczenia SL I PSL
TRZEBA, aby peperowcy zacieśniali w~l
pracę z pepesowcami w Samopomocy, w spół
dzielczości I w Radach Narodowych.
TRZEBA wreszcie, aby peperowcy byt'i przy
kładem rzetelności gospodarności, przykła·
dem oddania sprawie Polski Ludowe/. I aby
dawali przykład nleprze/ednanego stosunku
do spekulantów, marnotrawców I zlodziel grosza publicznego. przede wszystkim w stosun·
ku do tyeh, co wywodzą się z naszych włas
nych szeregów, ale oczywiście i w stosunku
do wszystkich Innych.
Umasawiając naszą Partię na wsi, podnosząc poziom fe/ pracy polityczne/ I organizacyjne/ oraz zacfe§nlafąc współpracę z bratni·
mi organizacjami demokratycznymi, a przez Io
wzmagając nasz wpływ na te organizacje wzmacniamy tym samym nafwaźniefszy czynnik siły Polski Ludowej - sojusz robotnlczochłopskl.

Telefo11v: Redaktor NAcz. 216-14. Sekret::iriAt 2fi4-21. Red. 'nocna 172-31.
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UWAGA STUDENCI-PEPEROWCY
WYDZIAŁU MATEMATYCZNO - PRZYRODNICZEGO
Dziś o godz. 20-~ej w lokalu dzielnliiy przy
ul. Piotrkowskiej 53 odbędzie się zebranie koła PPR studentów wydziału matematycznoprzyrodniczego,
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'

sportu

zapowiada
Ciekawie
mistrzostw Polski
pierwszy
dzień pływackich

ZEBRANIA K()Ł PPR
Program pierwszego dnia Mistrzostw Polski
W dniu dzisiejsz~·m odbędą się zebrania kół w pływaniu, które rozpoczną się w sobotę w
PPR w następując;ycb fabrykach ł instytu· Ł orJ~' ...,„ewiduje następujące konkurencje :
cjach:
400 m. stylem dowolnym panów
z głoszono 7 zawodników.
RUDA PABIANICKA
~ OO m. stylem dowolnym !Pań O godz. 16-tej pracownicy biura PZPB w
z głoszono 8 zawodniczek.
Rudzie Pabianickiej Oddział ill - zmiana
100 m. stylem :klasycznym pa·
dzienna. O godz. 15,30 ŁWEKD - ruch,
nów - 12 zawodników.
200 m. stylem klasycznym pań
WIDZEW
- 9 zawodniczek.
O godz. 14-tej 7i.ebranie sekretarzy i dzie100 m. 5tylem wznak panów siętników PZPB Nr 16. O godz. 16-tej Cen9 zawodników.
trala Tekstylna.
Skoki wyznaczene panów - 5 zawodników.
WIMA ...;... PZPB Nt 5.
Skoki wyznaczone pań - 1 zawodniczka.
O godz. 16-tej pracownicy żłobka, przedSztafeta 3 razy 100 m. stylem z,miennym
szkola i świetlicy, warsztat reperacyjny,
panów - 9 zespołów.
GÓRNA
· Sztafeta 4 razy 100 m. stylem dowolnym
O godz. 16-tej r&botnicy dnłówkowi i pra· pań - 6 zespołów.
Mecz piłki wodnej.
cownicy biurowi PZPB Nr 1'7, PZPDz. Nr 5.
Ze względu na to, że do każdej z tycli kon
O godz. 18-tej kol.a terenowe „Kowalski",
kurencji zgłosiło się więcej niż 4 zawodni·
„Karczewski", „Bernaciak".
GÓRNA-PRAWA
O godz. 16-tej Składnica i Centrala Chemiczna. O godz. 15,30 Tel-Radio.

A

Co

słychać

ków, zostaną rozegrane rano o godz. 10-ej
przedbiegi, a f i nały jak zwykle o godz. 17-ej
wieczorem. Zarówno przedbiegi, jak i finały
zapowiadają się bar<lzo ciekawie. Prz e jdźmy
wszystkie konkurencje po ikolei:
Na 400 m. stylem dowolnym panów spo t·
kają się : Kaluża (Pogoń), Czuperski (El.), Pro
cel (Pogoń), Marchlewski (Grom), Boniecki
(Film.) Nogaj (AZS Poznań) i Ciężki (Wisła) .
Naszym zdaniem do finału powinni się zakwa.
Jifikować napewno: Kałuża, Czuper-ski i Marchlewski. Kto będzie czwartym finalistą trudno jest przewidzieć; roz-strzygną o tym
ranne pnw?dboje. Nie bez szans na przedosta·
nie się do finału jest łodzianin Boniecki. Wal·
ka o tytuł mistrza 'Polski bęQ.zie się toczyć na
pewno do ostatniego metra, a niespodzianki
w postaci porażki faworytów nie są wykluczone.
Na tym samym dy5tarnsie w stylu dowolnym
dla pań spotka się 5 ;przed5tawicieiek koalicji
śląskiej, z których Liszkówna, Madejówna i
Niedzi·e lówna, należą do najlepszych pływa·

DKS-u?
u ·kolarzy
program wycieczek turystycznych
Bogatr

1 Maja stają 11a starcie młodzicy.
GÓRNA-LEWA
W związku ze zbliżającym się sezonem,
O godz. 13,30 Szk. Of. MO. O godz. 16-tej
Dyr. Przem. Bawełnianego. O godz. 14-tej Zarząd Sekcji Kolarskiej DKS-u wzywa W$zy·
stkich swych członków zawodników, do r4ożlio.
PZPW Nr 3 - zmi1&na U.
nia licencji i kart wyścigowych do Wy'DiiąD.t'
SRóDMIESCIE
na rok -1948. Wymiana winna nastąpić dltl<łO godz. 14-tej Ośrodek Konfekcyjny Nr 1, 31 marca rb„ gdy po tym terminie opłaty_ są
oddział „B". O godz. 13,30 Ośrodek Konfek· karne - podwyższone. Zawodnicy, którzy bio
cyjny Nr 4 - odt'iział „C 0 • O godz. 19-tej rą karty wyścigowe i licencje, po raz piew·
szy, winni złożyć dwie sweje fotografie. Przy
Dyr. Przem. Dziewiarskiego. O godz, 16-tej
pomina się, że w myśl zarządzenia PZKol. Dyr. Art. i Tkanin Techn., CETEBE, Centr. wszyscy zawodnicy będą zaopatrzeni w legity
Zjedn. Spółdz. Przemysłowych, Centr. Szkoła macje zdrowotne i badania lekarskie przepro·
Zw. Zaw., Centr. Szkoła PPR. O godz. 16,30 wadzane będą okresowo, przed sezonem i w
Centrala. Handlowa Przemysłu Elektrycznego, czasie sezonu. Również, wzywa się wszystkich
Społem - oddział włókienniczy Nr 1. O godz. członków Sekcji, którzy pragną wykUiPić nu·
l~,30 Narodowy Bank Polski, Z17S, t. „Szar- mery rowerowe rejestracyjne, do zapisywania
n1k". O godz. 15-tej Urząd Pocztowy Nr 2, się u gospodarza Sekcji, kol. Banasiaka Ale·
Bank Rolny. O godz. l8-tej koło terenowe. k5andra. Numery zostaną wykupione zbioro·
O godz. 16-tej Zarząd Zw. Uczestników Walk wo, dla całej Sekcji.
Pierw5ze wyścigi szosowe w nadchodzą·
Zbrojnych.
cym .sezonie, Sekcja Kolarska DKS-u or9ani·
zuje w dniu święta Robotniczego 1 Maja. Ro·
SRODMIEJSKA LEWA
O godz. 18-tej kolo terenowe. O godz. zegrane będą - wyścig 50 kim. „Młodzików",
(karty wyścigowe), międzyklubowy i wyścig
16-tej oddział „Społem".

20 ikłm. „początkujących", na
typów,
sty~y<;li. dowolnych

rowerach tury·
dostępny dla
W$~el'Jtich chętnych kolarzy zrzeszonych i nie
zrzeszonych. Na obydwa wyścigi jako nagra·
dy ~ ;przygotowywane są cenne przedmioty
:wartościowe.

Kalendarzyk wycieczek turystycznych kolarzy DKS będzie w bierżącym sezonie bardzo
in.teresujący, gdy.ż opracowywany jest w po·
.rozumieniu z Polskim Towarzystwem Kraja·
znawczym. Projekt(}wany Kolarski Okręgowy
Zjazd Turystyczny do Łodzi zapowiada się ró·
wnież ciekawie i będzie próbą sprawności i
orientacji naszych kolarzy - turystów.
Wszelkich bliższych .informacji można do·
wiedzjeć się na zebraniach Sekcji, które od·
bywają się w każdy piątek, w lokalu Klubu,
przy ulicy Nawrot Nr. ?3-75 o godz. 19-ej.
również członków
Z.a.rząd Sekcji wzywa
do gramialnego wzięcia udziału w Dorncznym
Walnym Zebraniu DKS-u, które odbędzie się
w niedzielę, dnia 14 marca rb. o godz. 10-ej,
w sali posiedze:r} MiejsJ!;iej Rady Narodowej,
przy ul. Now-0tki (dawn. Pomorska) nr. 16,
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SRODMIEJSKA PRAWA
O godz. 15-tej ' - ~ddział I. O godz, 14-tej
f . „Esla.", egz, „Kartoniarze", f, „Pattberg" zmiana II. O godz. 18-tej koło terenowe Nr
4, koło piekarzy. O godz. 16-tej f. „Pa.ttberg"
zmiana dzienna, f. „Wagner". O rodz.
12,30 f. ,,Plibal„ - zmiana I. O godz. 15,SO
Departament Kadr. O godz. 12-tej Fabryka
Pasów.

!i•ort w ZSRR

14· drużyn piłkarskich
weźmie udział

S'l'AROMIEJSKA
O godz. 15-tej f. „Ditrycb". O godz, 19-te,j
PSS - koło 4. O g-<11dz, 16-tej PSS - koło '1,
f. „Lorenc", ŁWEKD - Brus, garbarnia „Ursus". O godz. 13,30 PZPB Nr 2 - oddział I.
O godz. 14-tej odprawa skeretarzy f prelegentów PZPB Nr 2.
BAŁUTY

O godz. M-tej 11 Kom. MO. 0 godz. 16-tej·
Stolarnia ,.Dar-Harde", Państwowa Fabryka
Nr 20, f. „Einbrot-Abel", ŁWEKD - koło 4.
PODZIĘKOWANIE

Kobietp12y Dzielnicy PPR Ruda
Pabianicka składa podziękowanie grupie artystycznej ŁWEKD st. CbOcianowice z kiekownikiem Marianem Barczewskim na czele
ze bezinteresowne występy podczas akademii
w Dniu Swięta Kobiet.
Wydział

AKA.DEMIA
Komitet Polskiej Pa;i-tii Robotniczej przy
Zarządzie Miejskim w Łodzi zawtiadamia, ie
w dniu 11 marca 1948 roku o godzinie 17-eJ
w lokału świetlicy im. Mariana Buczka w Ło
dzl przy ul. Moniuszki Nr ?-9 odbędzie się
z Międzynarodowym
związana
Akademia
Dniem Kobiet, na którą członków t sympatyków zapra5za
KOMITBT PPR
Wstęp

bez.płatny.

_.,,

___

Wlf.CZ()it NIEDZIELNY
Walki Młodych
Zarząd Łódzki Związku
urządza w niedzielę, dnia 14-go bm. w lokalu
własnym, Plac Zwycięstwa 13 „Wieczór Niedzielny e następuj~cym programem: poga.
danka pt. Pić czy nie pić wódki, bogata część
artysyczna, wstęp bezpłatny,
~--

OFIARY
Tow. Stasiakowa.,. członkini PPR, pracownica PZPJedwabn. Galanter. Nr. 1, ofiaruje na
kobie•ty walczącej ..Grecji zł, 1.000 {tysiąc) o·
trzyma,nych tytu1em premii za pracę społe
pr&miowain-e t<iw.a.rzysz,ki do
czn ą i wzywa
kontyinuowam.:ia łej lłlk-eJ'

w mistrzos!wach

Związku

Radzieckiego

Czołowi tenisiści czescy: Drebny, Cernik,
MOSKWA (obsł. wł.) Komitet !!Wlitury Fizycz• Siba, Straubova i Miskova pod kierownic·
n.ej zatwierdził spis droży.n., tw.em sekretarza Czeskiego Związku Tenisa•
Bertla, przyby1l.i wczoraj do Lenin·
:które wezmą udział w r-0z- wego grywkaoh o mil5trzo5two Zw. gradu:. W ramach tournea jaki tenisiści cze6Cy
Radzieckiego w piłc~ nożnej odbyw.a.ją po Związku Radziecldm, rozegrają
na rok 1948. Do 13-tu dru· oni szereg spotkań treningowych z mistrzami
ży111 walczących o ty;tuł mi· sowieckimi. W najbliższych dniach zawodni·
strzow&ki w zeszłym roku, cy czescy, po przeszło dW1Utygodniowym po·
Ra<lzieckim, powrócą do
dołączył się zespół moskiew bycie w Związku
skiego klubu kolejarzy „Lo- !kraju.
Ciepła i słoneana pogoda jaka od sze•
komotiv". Drużyna ta zdo·
była w dmgiej grupie pił· regu dni panuje na poŁudniu Ukrainy, przykarskiej mistrz.05two Związ- śpieszyła otwarcie wiosenno • letniego sezo·
ku w r. 1947. O tytuł mi<Strza nu sportowego na tym terenie. W Ujgorodzie
piłkarskiego będą rywalizo• gdzie boiska sportowa wyschły jurż dostate·
pierwsze 1reningi piłkar
wać w tym roku nastę,pują· cznie, odbyły się
oe zespoły: 6 klU!bów zawe- skich zes·połów „Zakarpatii". Również piłka
dowych, 5 zespołów „Dyna• rze Odessy, Nikołajewa, Hersonia, Izmaiłu i
mo", 2 drużyny wojskowe,I innych południowych miast Ukrainy przy§O·
oraz moskiewski „Spartak". towują się do wyjścia na boi5ko.

li'

niedziel~

rusza ze

s.tar~u

składach rozegraią

c zek Polski. Będą one walczyć z Florczaków·
ną z Krakowa, Budzi-szówną z Gdyni i Zlirków
ną z Poznania.
Następny bieg tj. 100 m. styJem klasycz·
nym panów będzie dla łodzian specjalnie cie·
k awy,gdyż po raz pierw5zy zobaczą doskonał e go crawlistę polskiego Ramolę w ro_li żab·
karza. Ramola jako klasyk osiągnął niedaw·
no doskonały czas 1,10,0. Bieg ten będzie nie
zwykle denerwujący dla zawodników, gdyż w
przedbiegach odpadnie ich aż 8-miu, a trzeba
stwierdz i ć , że różnice
żabkarzami

pomiędzy

czołowymi

są

w tej chwili minimalne.
Na czoło wysunęli się ostatnio Krause (PiastGliwice). który na Mistrzostwach śląska uzy·
skał cza5 2.55,0 na 200 mtr., co jest wynikiem
gorszym zaledwie o niecałe trzy sekundy od
rekordu Polski Heidricha, oraz jege najgro!·
11iejszy konkurent Szołtysek {'Pogoń - Kato·
wice), który iprzed tygodniem. po.prawił dawny
rekord Polski na tym dystansie.
Nowy rekord Szołtyska nie powinien mieć
długiego żywota. Liczymy, źe przy tak silnej
obsadzie, jak: Kieczka (Pogoń), Jarecki (HCP
Gliwice), Jaku·
Poznań), Langer H. (Piast szko, Szczak, Brzeczek i inni, będziemy świad
kami ustanowienia nowego rekordu Polski na
tym dystansie.
200 m. stylem
Następna konkurencja to
w przedbiegach
k~asycznym pań. Na starcie
zobaczymy ponownie 5 Slązaczek z Kałetową
i Hulokówną llla czele, 2 poznanianki tj. Malic·
ką i Jana5ównę (rekordzistkę Polski) oraz 2
Dawidowiczów:nę i Duninowską.
łodzianki Przy tej obsadzie łodzianki pewno nie będą
miały szans na przedostanie się do finał.u.
Wreszcie ostatnia indywidualna konkuren·
cja pływacka pierwszego dnia Mistrzostw to bieg na 100 m. stylem wz.naik panów. Na li·
ście zgłoszonych widzimy nazwiska: Wąsa (Pogoń), inż. Zemyra (Polonia)", Ja:błoński~o
(EI.), Langera (Piast), Ch<:1jnackiego (Film.),
Marchlewskiego (Gro!ll), Cho my (Piast) d kil·
ku in.nycih, a więc dosłownie 10 najlepszych
wznakowców Polski. W przedbojach o~adnie
aż 5 zawodników, można więc sobie wy.o'bra·
zić, jakie fo będą z.ad{:te walki <i jak sihty bę·
dzie dreszczyk emocji, .t ym bardziej, że startować Tównież będzie łodzianin Chojnacki.
Skoki z.gromadzą na starcie 5 zawodników
i 1 zawodniczkę. Brendler (Bytom), Lesiński
(Poznań), Martynka, Przyborowski i Witkow·
ski (łódź) oraz Formańska. z Bytomia. Start
Wi·tkowskii:;go jest raczej niepewny, natomtas!
pozostali będą musieli iwykonać po 5 skokO.W
wyznaczonych (obowiązkowych), aby uzyskać
minimum punktów, które pozwolą im zakwali·
filcować się do niedzielnych skoków dowol·
nych, również w licr.bie 5. . Zawodnik, iktóry
nie uzyska minimum w sk<>kach wyznacza·
nych, nie będzie miał :prawa startu w ttkokacli
dowolnych w !k:onkur5ie. Oiekawi jesteśmy, jak wy,padną łodzianie w tym konlrureie, w
każdym 'bądź razie przy lepszym opanow>aniu
nerwowym, zwłaogz-cza ze strony Przy!borowskiego, mogą oni za-jąć dobre miejsca.
U"zupełnieniem iprogramu pierwszego Dnła
Mistrz-0stvv będą biegi sztafetowe i me<:z pił·
ki wodnej Polska Płd. i Polska Srod. Drużyna
·Połu().nia ojparta będzie na graczach By.toJJtia,
Katow.i.c, Gliwic i Zabrza, a dru2.yna PO'lSkl
Srodkowej na gr.a.ezach Warszawy i ł.o.dzi.
Pol'Ski

Sport w

Zw.

Zawodow.ych

Dziś obradują samorządowcy
Dzisiaj o gedz. 15,30 w Strażnicy Pożarnej
Nr 2 przy ul. H Listopada 4, odbędzie się rozszerzone zeb-ranie Komisji Sportow.ej Z'W'iąz·
ku Zawedow~-0 Pracowników Samorz-ąd-0wy-ch
i Użyteczności Publicznej.

l..iqa

Piłkarze rozwijają
W jakich

1e
•

szyk bojowy

swe pierwsze mecze

drużyny

krakowskie ?

środkowy pomocnik Łasiewicz grać będzie o·
hecnie na pozycji prawego łącznika, « na
środku pomocy zastąpi go młody wychowa·
nek kłubu - Bieniek. Pozycję lewego łączni·

ka obejmie nowopozyskany - Foryszewski,
meczach trening-0wych za·
który zdążył jurż
aklimatyzować się w drw.i:ynie i zagrać z Ńo·
wakiem (na środku) i Ignaczackiem (na skrzy·
.
d1e).
Sk ład Garbarni będzie następujący: Jaku·
bLk. - Rakoczy i Zięba wzg. Tyranowski i Ra·
koczy, - Górecki, Bieniek, Kaliciński - Par·
;pan, Łasiewicz„ Nowak, Foryszewski i Igna·
kows-ki
ozak.
Tarnovia rozegra pierwszy mecz mistrzow·
!!llłllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllłlllllllllłllllllllllllllllllłllllllllllllllllllllllllłllllllllllll lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll
ski na swoim boisku przeciw ŁKS. Drużyna
STl"LOH'I"
Tl;CZA
tarnowska pozyskała doskonałego napastnika
Ja r osławskiego KS Streita oraz bramkarza z
Pocz. seansów:
Pocz. seansów:
„Czarnych" - Rychlickiego. Doskonale zapoW dni powszedn.: 15, 17, 19, 21
W dni powszedn.: 16,30, 18,30, 20,30
wiada się również w tej jeden.a.stce młody
W niedz. i święta: lS, 1:5, 17, 19, 21
W niedz. i św.: 14,30, 16,30, łS,30, 20,30
w~cho"."a_nek kluibu - lewoskrzydłowy Braty,
DZIS PR !:'!'~-.~ „ A! Seria niesamowitych przeżyć w nowym filmie angielskim
ktory JUZ na obozie juniorów zwróci'ł na sieb!e uwag~, a ostatnio w meczach łowarzys•
.„(}
k~ch był Jednym z na i-skuteczniejszych strzelW rólach głównych: MERVYN JOHNS, ROLAND CULVER, MARY MERALT
cow. Skład Tarnovii w pierwszym meczu mi·
s~r~o wskim bę?~ie następujący: Dw.uraźny Reżyseria: Cavalcanti, Charles Crichton, Basil Dearden, Robert Hamer
Pmch I, .Barwmski - Pomykała, Kozioł, Ka·
Eksploatacja: P. P. Film Polski
Produkcja: J. Arthur Rank
1784
Roik H, Roik I. Roiik !Ił j
nustk?. Binll. ii111mu1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111mtmm1111111i11i11111~ Bra ty.
Gracovia wyjeżdża do Po.z nania na pierwszy swój mecz ligowy przeciw Warcie w naGędek,
stępującym zestawieniu: Ryibicki
Glimas - Jaibłoń5ki I, Parpan - Jabłoński II,
Szeliga względnie nowopozyskany Waja, Szewczyk, Rożankowski I, Bobula.
Garbarnia rozegra swój pierw5zy mecz w
Chorzowie przeciw Ruchowi. Dotychczasowy
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