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W 01· ska
ludowe naciera1·q na Pekin i Nankin. Wielki ;.i::;in:h~~~
::~~:~:zc~~cze przygatoPAP. - . Agencja France Presse do
nosi, że chińskie wojska ludowe przecięły w
mur Chi.n' ski· sforsowa n y w dwo'ch m1·e·sc
J a eh • ~unty dwóch
miejscowościach linię kolejową, bie·
•
h
c
K
•
s
k
gnącą z północy do Nankinu. W ten spos~b
zang- GI• ze a
Nankin
od
g ło d owe w eh 1nac
i
z
nie doPARYŻ

został odcięty

PARYŻ

PAP. - Powołując się na nankiń
skie źródła wojskowe, agencja France Presse
donosi, że posuwające się szybko naprzód 2
kolumny armii ludowej przekroczyły wielki
mur chiński w dwóch punktach, a mianowicie: pod Lenkou i Szimenkou.
LONDYN {PAP) - Agencj.a Re 11tera donosi z Tiensinu, że oddzialy kuomintanqu
ewakuują miasto Czeng-Teh, stolicę prowincji Jebol.
Krytyczna sytuacja rządu Czang-Kai-Szeka
wywołała katastrofa1ny spadek. nowej waluty
chińskiej złotego juana.
Z Szanghaju donoszą, że w ciągu ostat·
nich 24 godzin doszło 3·krotnie do buntów
głodowych. Policja aresztowała setki
osób.
W czaSlie starć kilka osób zostało rannych.
LONDYN (PAP)
Oddziały chińskiej
armil Judowej po 3-dniowych zaciekłych wal
kach zajęły miasto Lin-0zeng, położone w odJegłOści' 350 km na północ od Nankinu i sta
nowiące jeden z ważnych JVlnktów obrony
stolicy Ozang-Kai-Szeka.

Inne oddziały armii ll\ldowej posuwają się
w kierunku mJ.ast d Suczvu, drugiego punktu
oparcia Czang·Kai-Szeka na ló.nii kolejowej
w'odącej do Nankinu.
Doniesienia z Nankinu pot,vierdzają, że
armia ludowa posuwa si(( dalej naprzód w
Chinach północnych i znajduje się obecnie

Związek zawodowy górni-

ków francuskich ogłosił komunikat, w którym stwierdza, że pomimo akcji represyjnej
ze strony rządu strajk trwa z niezmniejszoną
siłą. Związek protestuje przeciwko akcji represyjnej rządu i wyraża przekona.nie, że jedynie bezpośrednie rokowania z przedstawicielami CGT oraz pełne zaspokojenie żądań
górników może położyć kres ltonfliktowł.
Liczba górników aresztowanych od początku strajku wynosi przeszło 1.500 osób. Od kil
ku dni aresztowanych przenosi się do Loan
(departament Aisne), żeby. uniemożliwić im
kontakt z rodzinami.

tarł

północnego zagłębia

żaden pociąg

węglem

we wtorek do stolicy Chin kuomintangowskich. Poza tym wskutek strajku robotników portowych nie rozładowano barek z wę
glem na rzece Jang-Tse-Kiang.
·Oficjalny komunikat Czang-Kai-Szeka donosi o ewakuacji miasta Hulu-Tao w północnych Chinach.
·

Zdemaskowane oszustwo Anglosasów
Tajne plany podstępnej reorganiza~ji s~ładu Komisji Bałkańskiej
ujawnione na Zgromadzeniu Generalnym ONZ
PARYŻ l' AP. -

Komisja Polityczna ONZ
nadal w sprawie greckiej, była
we wtorek miejscem sensacyjnego oświadczenia, złożonego przez delegata jugosłowiańskiego Beblcra. W czasie swego przemówienia Bebler zapoznał zebranych z tajnym dokumentem, odsłaniającym plany na przy·

dyskutująca

szłość t. zw. specjalnej Komisji Bałkańskiej tej rezolucji, zabrał głos delegat jugosłowiań

ONZ.
Posiedzenie miało być zasadniczo po$więcone głosowaniu nad poszczególnymi paragra
farni projektu rezolucji, opracowanego wspól
nie przez Anglię, Francję, USA i Chiny. Jednakże po przegłosowaniu dwóch paragrafów

Grammos w rękach wojsk · arkosa
b
b

Strajk we Francji trwa

PARYŻ PAP. -

w odległości 140 km od Pekinu. Dowódca
wojS<k kuomintang-11 w chinach północnych
gen. Fu-Tso-Yi, w złożonym oświadczeniu
stwierdził, że wskutek
„n1'edogodnych warunków obrony" zmuszony będzie najprawdopodobnief ewakuować Pekin. Czang-Kai-1
Szek wydał odez~e. w której stwierdza, że

węglowego

O statn1e
• o dd z1a
• IY f aszystow
'
wyparte po

I

PARYŻ

PAP. - Agencja Elefteri Ellada
donosi, że oddziały gen. Markosa odniosły po
kilku dniach zadętych walk zwycięstwo nad
wojskami faszystowskimi, usuwając je z szeregu strategicznych wzgórz w rejonie Grammos. Na najwyższym szczycie tego masywu
od kilku dni powiewa znów sztandar grec-'
kiej armil demokratycznej.
· ot * *
RZYM PAP. - Rozgłośnia Wolnej Gcecji
donosi, że ważny węzeł kolejowy środkowej
Macedonii - miasto Sidirokastro znajduje się

zaciętych

ojac

już

od kilku dni pod obstrzałem artylerii grf'
ckiej armii demokratycznej. Oddziały armii
demokratycznej wkroczyły do miasta Stavm··
polis gdzie zniszczyły 20 budynków, umocnio
nych przez wojska monarchistyczne. Wśród
tych budynków znajduje się komenda policji.
arsenał oraz zarząd miejski. Oddziały demokratyczne wycofały się z miasta nie ponosząc strat.
W zachodniej Macedonii artyleria przeciw
lotnicza wojsk demokratycznych strąciła 4
samoloty ateńskie.

ski, który odczytał tajny dokument specjalnf'j
Komisji Bałkańskiej ONZ, przewidujący we
wszelkich szczegółach reorganizację tej komisji w wypadku przedłużenia jej działalno
ści przez Komisję Polityczną ONZ.
Tajny plan przewiduje wciągnięcie do prac
komisji bałkańskiej ONZ oficerów, należą
cych do czynnych w Grecji misji wojskowych Wielkiej Brytanii I Stanów Zjednoczonyc·1. Oficerowie cl mieliby być opłacani nie
z funduszów ONZ, lecz przez rządy brytyjski
i

amerykański.

Bebler zwrócił uwagę, że tego rodzaju sa·
mowolna reorganizacja wojskowa komisji bał
kańskiej ONZ stanowi jawne pogwałcenie zasad, zakreślonych w karcie ONZ. W myśl art.
34 tej Karty, wszelkie komisje o charakterze
informacyjno - badawczym mogą pozostawać
jedynie pod rozkazami Rady Bezpieczeństwa.
Delegat jugosłowiański podkreślił również,
że cała działalność komisji bałkańskiej jesl
nielegalna, jako sprzec·zna z zasadami Kart:v
ONZ i z tego względu nie można przyjąć jej
sprawozdania.
Należy podkreślić, że przewodniczący komisji - Spaak sprzeciwił się początkowo za·
poznaniu zebranych z treścią tajnego doku·
świat
walczących
mentu. Stwiedził on, że dokument ten jest
Na drugim Zjeździe Krajowym Związku Za skicb przypomniały raz jeszcze klasie tobotnl szą akcję solidarności ze strajkującymi gór- jedynie projektem przeznaczonym dla genewodowego Górników Polskich uchwalono wy czej świata o konieczności zwarcia jej szere- nikami we Francji.
ralnego sekretariatu ONZ, celem „otrzymania
słać do górników francuskich, następujące · pi gów i przeciwstawienia jednolitego frontu siNiech żyją bohaterscy górnicy francuscy!
smo:
łom imperiaiizmu I wojny.
Niech żyje międzynarodowa solidarność kredytów" w razie przedłużenia pełnomoc
„My, górnicy polscy, zebrani na II Kon·
Wy jesteście jednym z czołowych oddziałów klasy robotniczej!
nictw komisji bałkańskiej ONZ. Jednakże na
gresie Związku Zawodowego Górników prze- międzynarodowego ruchu związkowego, WaNiech żyje jedność światowego ruchu zawo stępnie, pod naciskiem ·przedstawicieli Eurosyłamy Wam gorące, braterskie pozdrowie- sza walka jest naszą walką.
Przyrzekamy dowego i Swiatowa Federacja Związków Zania. Wierzymy, że w słusznej walce o prawo Wam naszą pomoc i poparcie materialne i wodowycb - potężny instrument klasy robo· py Wschodniej, Spaak musiał ustąpić i zgo·
do życia, '? lepszą P_rzyszłość Waszej Ojc~y- ~ moral?e aż do zupełnego zwycięstwa. Ze tnlczej w jej walce o pokój, postęp i dobro- dzić się na rozdanie kopii tego dokumentu
zny
dwzmozoną
energią będziemy
kontynuować
na_ byt."
z odniesiecie
podziwem zwycięstwo.
l uznaniem
_ _ _ _;..._..;....;......;
________
...__ _
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ delegatom
_ _ _ _ _komisji
_ _ _ politycznej.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ __

Górn·cy polscy do górników francuskich

Polski

pracy pozdrawia

śledzimy

Wasząl

nieustępliwą walkę przeciw własnym ciemięi ich obcym inspiratorom. Nie zła·
::~:k~~ io;!~uza;!;~~z;~k~::~es~~ ~~~~j~ś~.

życielom

niebu zawodowego _Francji, ta jedność, która
jest najlepszą i:ękoJmią zwycięstwa. Dumni
jesteśmy z tego, że rami<: przy ramieniu z gór
nikami francuskimi walczą górnicy polscy,
,
pozdrowie
I' t ąrym
przesy łamy nasze gor„ce
..,
•
·
nia.
Wasza walka demaskowała kłamliwość wy
powiedzi niektórych przywódców związkowycb, którzy mówią o zanikającej walce z
,
burz·uazj".
..,
Salwy do Stra.J.kuJ"ących górników francu-

bohatersko o lepsze jutro górników Francji

p onad 667 fili•1100
• zl na W:spolny D om
f

•

Wyniki zbiórki do dnia I-go listopada
-

.

Dwie grube linie i.:.i:erwona i zielona bie- przewyższała znacznie sumę przewidzianą na niektóre powiaty woj. kieleckiego i warszaw-

gną przez krótki okres równolegle, po tym podstawie obliczeń deklaracji i wyniosła na skiego bardzo wydatnie wzmogły swą działa!
przełamuJ·e

się

z czerwoną i ostro
· · j
ak
wznosi się do góry - t
mn ieJ więce ~ygląda bardzo przejrzy.sty wykres, obraz1;1Jący
sumę zadeklar?waną 1 wpłaconą przez swiat
pracy na w.spolny D_om.
_
„
W ostatnim miesiącu ogo1na il osc
wp ła t
zielona

I

dzień

1-go listopada 667.117.153 zł.
ność, podciągając tym całość prac komitetów
·
Przodujące dotychczas
wojew ód ztwo s.1ą- wojewódzkich.
sko-dąbrowskie w dalszym ciągu wysuwa się
Bilans ostatnich wpłat na Wspólny Dom
wyraźnie na pierwsze miejsce i wpłaciło już wypadł więc dodatnio jeżeli chodzi o więk46,8 procent ogólnej zadeklarowanej sumy. Za
'ć
ó
k
szos
wojew dztw, co dowodzi nie tyl o
nim na ostatnim wykazie uplasowały się:
Warszawa, która nadpłaciła 12,4 procent, woj. wzmożonej aktywności pełnomocników, nie

10 l .IStOpa~~ - _Dz1·ę_n' ~~OdZl·ez„Y~~~e~~~s~~eoc~~isn~~i~:~;>.nadpłaty>. poznań- !~~;c~~~:n:;~~:i~i~s~~!r!:i:i~nr~~~z~p:;;~
Oświadczenie

prezesa Swiatowey Federaqt Młodziezy Demok.ratyczney

i G
MOSKW A (PAP.). W Moskwie bawił na za kich, złożonych na obecne j ses~
enera1ne-

prosżenie Antyfaszystowskiego Komitetu Mło go Zgromadzenia O~Z w_ sprawie ~akazu bro
dzieży Radzieckiej . przewodniczący

Swiato~ ni a.tomowej i ogramczema zbrojen.

wej Federacji Młodzieży Demokratyczne)
Guy de Boisson. Przed odjazdem z Moskwy
Boisson oświadczył, że najważniejszym zada•
niem Federacji obecnie jest przygotowame s1ę
- ·
do drugiego światowego kongresu m ł od z1ezy
demokratycznej, który odbędzie się jesienią
1949 roku.
br,
Federacja
zamierza
wzmocnić
w naj
izszym
czasie akcję
na rzecz
pomocy
dla demokratycznej młodzieży Grecji i Hiszpanii w
.
· •·
jej walce o wolność i mezaw1s1osc.
.
' · t
dniem miodzie
j
t
d
t
10 lis opa a es sw1a owym
. ży. Hasłem tego dnia jest walka 0 pokój 1 de·
mokrac.ie oraz noDJLrcła wniosków radziec·

Równocześnie

Federacja zamierza

udzieli~

całkowitego poparcia walczącej młodzieży ko·
loni"alneJ' oraz d<>życ·
do urzeczywistnienia Pil
..,

stulato·w młodzieży pracnJ"ącej, wysuniętych
na konferencji warszawskiej.

Swiatowa Federacja, która w momencie po
wstania w r. 1945 liczyła ok. 30 milionów
· 50 m1·Ił onow
•
członków skupia obecnie prawie
młodych.' Szybki wzrost sił Federacji, stwierdzil w zakończeniu Guy de Boisson - świad. .
czy o tym, że działalność JeJ
ma pe 1ne poparcie ze sł.rollY nracufa„... t mJrubi.eż:v całefo
świa-.

Ożywienie w ostatnich tygodniach działał·
ności kół w terenie, jak również okres przedkongresowy bardzo dodatnio wpłynęły na aktywniejszy udział naszych towarzyszy w ak·
cji wpłat na Wspólny Pom. Nie bez echa pozostała również ostatrt!a odprawa wojewódzkich pełnomocników oraz lustracje przeprowadzone po niej w terenie.
· np. w woZnaczna poprawa zaznaczył a się
jewództwie pomorskim, gdzie nie tylko przełamano ostatnio pewną opieszałość, albo bardzo wyraźnie zarysowuje się tendencja do od
robienia zaległości. Podczas, gdy we wrześniu
organizacJ·e bydgoskie nie dopłaciły o blisko
3 procent przewidzianej na ten okres sum:v
w październiku zredukowały ją o połowę. Podobni·e wzi·ęła si·ę do roboty organi·zacJ·a wrocławska, gdzie obecnie notuje się już nawet
nadołate w WYs:oko&cl Ul nrocent. Również

szego zrozumienia znaczenia akcJi wśród szeroklch rzesz tąwarzyszy zarówno z PPR jak
i z PPS. Niedociągnięcia, jakie należy zanoto-

wać

na terenie

niektórych powiatów

woj.

łódzkiego i białostockiego mają już raczej cha

rakter sporadyczny i należy sądzić, że w naj•

bliższym czasie zostaną usunięte - powinni
· pe łnomocnicy tak wojeo t o zatroszczyc• się

wódzcy J·ak i pow1·atow1· or az ws zyscy to warzysze z tych terenów.
W ciągu miesiąca listopada, ostatniego mie-

siąca, poprzedzaJ·ącego historyczne dnie Kon

gresu sprawa wpłat na Wspólny bom musi
b ć t k k "d
Y
ros ą az ego towarzysza i powinna
stać się widomym symbolem jego stosunku do
oruszle.i zjednoczonej Partii Robotniczej.

...

Str.

z

~raczego Pużak ·

milczy„.
~~,~'..';~'~·~„~1.:~~~,w:&t::::

ści, .~dy me t~lko ze strony oskarżenia, ale z
u~. Je.go wspołtowarzyszy padają słowa po-tępienia dla działalności całego jego żyda,
słowa demaskujące całą ohydną treść tych Jat
zdrady ruchu robotniczego.
O czym bowiem powiedzieć miał Pużak?
Cz! 0 tych czasach, kiedy wraz z Jaworowsk~m, Moraczewskim, Arciszewskim i Kwapiń
Radom Delegatów
sku:.1 "'.YPOwiedzieli walkę
.
Robot m.czyc h , stanowiącym zaczątek władzy
1u d ?WeJ. w. P ol se. e, odr.adzającej się po pierwSzeJ WOJme wiatoweJ,
rozma cytować
aby rozludziom"
wydawane „swoimczy
kazy
brajali Gwardię Ludową? A ten okres doskonale ~charakteryzował jeden z jego współoskarz?nych Krawczyk, który w latach międzywoJennych zwrócił się do rządu sanacyjnego,. aby mu odznaczeniem zapłacił za to, że

Ś

pacyfikował Zagłębie Dąbrowskie.

Krawczyk pisał w odczytanym wczoraj
przez prokuratora życiorysie, iż nie tylko odpierał zwycięsko demonstracje uzbrojonych
broń zdobyli na
(którzy
robotników
likwidował
ponadto
ale
okupantach),
bUln~ w „skomu.nirz.o wanej" dzielnicy rob?tmczej, pr:zeprowadzał tam rewizje. Robotmcy z. agłę.bia. nie chcieli zaprzepaścić odzyskaneJ dzięki Rewolucji Radzieckiej niepodległości, nie chcieli dopuścić do władzy burżuazji, ani jej agentury. Na straży ,ładu" sta
~ęli l~dzie Pużaka _ piłsudczycy, 'legitymuJący się sprofanowanym przez siebie czerwo~Y~ sztandar:em.. Więc jeśli mówi Krawczyk,
Jeśli przyznaJe, ze po tych swoich bohaterskich wyczynach był bliskim współpracownikiem Pużaka, jeżeli przynależność do PPS nie

e=;~1?.~rt:\t#~i~~~1,~f

mocnika Pużaka przed wojną, podczas okupacji i w zdradzieckich knowaniach przeciw
odrodzonej Polsce - to cu tu jeszcze miałby
Pużak?
dodania mógłby
doOwszem,
opowiedzieć, jak to on
umiejętnie rozładowywał wrzenie rewolucyjne w masach PPS, jak to chytrze usuwał
„niepewnych" ludzi, jak przesuwał posłuszne
sobie pionki po szachownicy licznych OKRów
i komitetów powiatowych, jak utrącał każd'!go robotnika opozycyjnego wobec jego polityki, polityki zdrady interesów klasy robotniczej, zdrady Polski.
Mógłby opowiedzieć, jak szybko taki człowiek wylatywał z pracy na bruk, jak go 0 _
czerniano, jak go usuwano z partii, a potym
często gęsto denuncjowano przed policją jako komunistę.
Pużak miałby na ten temat wiele do mówienia. Chociażby o swojej współpracy z zarembą - nie tylko tej z okresu okupacji, ale
w tych dawnych czasach, kiedy pomagał mu
utrzymać się na stanowiskach partyjnych nawet wtedy, gdy było jasne i wiadome dla każ
dego uczciwego człowieka, że „wiecznie młódy pan Zygmunt" jest po prostu współpraco·
wnikiem „Dwójki".
Pużak w tej hierarchii agenturalnej jaką
reprezentował stał najwyżej, otrzymał instru
keje od „tych z Belwederu". Zaremba musiał
się już zadawalać szczeblem ministerialnych
dygnitarzy, a dla Dzięgielewskiego pozostawa
li zwykli szpicle czy ober-szpicle z komisaria
·
tu rządu.
To były czasy, kiedy nawet dzisiejszy przyjaciel Ciołkosz wstydził się przyznawać do Pu
żaka, kiedy uprawiał przeciw niemu rzekomą
„opozY.cję''. To były czasy, kiedy najlepszy
dziś sprzymierzeniec Pragier z niesmakiem
mówił o tym, że Pużak w swoich wypadach
przeciw ZSRR na komisjach sejmowych zastępuje z powodzeniem sanacyjnych specjalistów w tej dziedzinie.
Ale Pużak wie o tym, że jest bankrutem.
Wie, :i:e przygotował klęskę wrześniową, wie,
że ponosi odpowiedzialność za to, co przeciw
Polsce w najcięższych latach robili jego ludzie, którzy sprzymierzali się z najczarniejszą reakcją (np. w Częstochowie, gdy AK I
SN chcieli wykończyć komunistów do Krawczyka zwrócili· się o spis nazwisk), wie, że już
po odzyskaniu niepodległości występował
przeciw odradzającej się państwowości polsklej, atakując nasze granice na Odrze i Nysie, sabotując trud na Ziemiach Odzyskanych (Pużak pisze po prostu do „Marcina"

·
·, ' dzia
· osc
· .przesz
zbro d.niczu
ł

N"r. ;,uo

WRN
·
. -u
aczy

ł

•.-..L. - wy d awall• d emokratów na rzeź bojówkom endeckim
LikWł•datorzy k ODlDDlaa.uW

WARSZAWA (PAP} - W czrwartym dniu
rozprawy przeciwko członkom WRN sąd wy
•a-an' o•k
słuchał· ,...._,
~ · Krawczyk a.
osk·arżony
Czy
Przewudniczący Sądu:
przyznaje się do wmy?
Osk.: Nie całkow:cie.
swo'J'
wytł"maczyc·
Oskarżony usiłuJ'e
~
Gwardii' Luudział w wystąpieniu przeciw
doweJ· w Zaglębi'u Dąbrowsk1·m w r. 1919 _
nieuświa·
o czym mówi akt oskarżenia _
domieniem" or<1z twierdzi, że u~i~'gał się 0
odznaczenia sanacyjne, jakoby tylko dlatego,
aby nie stracić pracy.
W dalszym ciągu rozprawy odczytano list
Krawczyka do Szturm de Sztrema. Osk.
Kr<1wczyk p'sze tam, że akcja tworzenia kU·
mórek· WRN w łonie PPS „dała doslmnałe
wyniki".
Prok.: Komu potrzebne były nazwiska kumunlS't-Ow, których zażą<lał w r. 1944 Dzl'uba
_ delegat „rządu a·n glelskiego" z ramienia
PPS?
Osk.: Tych nazwisk poirzebował dla siebie,
d
.
d · ·.
- kt ·
·
~oni.cwaz .o~ mu oni~~1 ze en ecy chcą
;: rozprawiac z Jtomunis ami.
Pz;o~.: „.w sprawie . tych nazwisk Dziuba
zwroc ł sqę do oskarzonego?
Osk.: Tak Jest.
Prok.: Oskarżony wręc1ył te ~.azwiska?
Osk,: Wrę~z":łem s;:ereg n~zw1sk.
Pr0;k.: w Jaki SOOS"h o~k'lrzony wytłuma·
czv. ze po pewnym okresie cwsu o taką >.a·
.·
Bii

Wobec zdeądowanej
nego inny dział.acz Stronnictwa Narodowego? pÓstawy wojska tłum uczął pierzchać".
uuu.te tu
W~ ciągu ~ego listu do K-'·
Osk: Tego nie potrafię wyJ'aśnić
Krzyza Krawczyk p1Sze: ,;następnie brałem
Prokurator stwierdza, że wyjaśnien'em te- udział w rozbrajaniu skomuni-zowam.ej dziel·
go jest życiory$ oskarżonego, włas.noręcznie nicy Warty w Będzinie. Otoczyliśmy dzi'elni" d o d o·
·
w r. 1938. O d cz.vtany przez proku- cę i lini ą tyralierki zbl i żyłiś'my slę
napisany
· ·
ujawnia, że Krawczyk ub i e- mów. Przypuszczuno szturm
ra t ora zyCJorys
·
'
i mu Krzyża N•epodległo· o nadane
·
do domów, a następuf e do
Wtargnęllśmy
S'lę
1"3Jąc
· · jaku Jedną ze swych „zasług" mieszkań. Ruzpuczęła się rewl'zja każdego
· wymienia
sci
udZ'iał w krwawym tłumieniu1 wYSt11,pień ro- mieszkania l każdegu kąta".
Dalej Krawczyk pisze: „W czasie zajść w
botniczyl'h Tla terenie Za,głęb a DąbrowskieDąbrowie Górniczej zabity :rostal niejaki'
go w r. 1919.
O .walce przeciw „skomunizowanym tłu- Purman, wybitny dzfala.cz komunistyczny
i inni. Pu zaburzeniach, gdzl'e wojsko musi a·
morn" pi6ze on m in.~
Io użyć broni i padli zabici odbył się po·
„Stale mus'eliśmy staczać walik:i z tamter grzeb. Pudczas pogrzebu o1rzymałem rozkaz
szymi korn\JJl1istami w czasie których byli udania si'ę do więzienia, aby objąć komendę
ranni i padały trupy. Przypominam sobie jak nad cutlziałem, 7JłlaJdującym się w więziekompania stała w szkole górniczej w Dąbro· niu do czasu rozejścia się tłumu• biorącego
wie. Naraz zaczęły gromadzić się tłumy z udział w pogrzebie". W zakoitczeniu, Krawczerwonymi sztandarami. Zebrała się niez.li· czyk podaje że za udział w wyprawie klj:nvczona masa ludzi z :pąbrowy, Sosnowca, Cze· skiej dosJużył sltt stopnia sierżanta i zasłał
Jadzi, Będ1ina, Grodźca i innych miejscowo· cdznacznny
ści. Ja z kolegą bylem wówczas wystawiony Po odcz;taniu życiorysu prok. żurakow·
.
na posterunek zewnętrzny przed bramą wja ski oświadczył:
Sylwetka oskarżonego w świale tego od·
roową z nasadzonym bagntem na karabin,
karabin odbezp'eczony, palce na spuście. W ręcznego życiorysu, zJożunego do Kapituły
podwórzu ustawiono dwa karabiny maszyno KrzyŻa, Niepodległości, mnie osobiście a przy
we, taśmy z amunicją naciągnięte. W każ· puszczam, że i' sądowi, wyjaśni, dlaczego dzia
dym ok:nie równitż ustawiono karabiny ma· łacz Stronnictwa Na.roduwego po spis komu
szyn~we. Kapitan Trapszo postanow:ł wypro nistów zwracał slę do oskarżonego w rowadzić 3 plutony na mias1o. Ja S7edłem w ku 1944

mą listę komuni.stqw zwrócił ,ie do oskarżo-1 p!er'wszym plutonie.
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Konferencja rad

ki~.a
. Vf .P,~niedziałek . w sali
wu.osme . o?b,Yła ~ię konferen_cJ<;1
p~dstaW'l;:-1e11

prze;nys'łu

zakładowych i
'!Przedk.1lkuset

włok1enmuczego,

przodowników

przemysłu włókienniczego
My, członkowie Rad Zakładowych i
iprzocl0wn.icy pr.acy po wyER:uchainiiiu referatów i po dyskusji - stwierdzamy,
-że jedyną dr<igą wiodącą do wykonan1a pl.anów wytwórczych i przygotO'Wa·
nia baz wyjściowych dla reallizacji planu
6-cio letnieg'> - Jest w!.zechstronny rozwój współzawodnictwa pracy.
Współzawodnictwo zespoi.owe-- uiważa·
my za wyższą i lepszą formę tego wspa
niialego, ~ascweg? ruchu
Kierownictwo fabryk winno w najwięk
szym stopniu uwzgledru.ć potrzeby ruchu
współzawodnictwa i· roztoczyć nad n im
wszechstr?nną opiekę - tak pod wzglę·
dem technicznym, jak i organizacyjnym.
Zobowiąz.uJemy kierownictwo oddz;iałów naszego Związku i Rady Zakładowe,
ażeby natychmiast powołały d') życia
Korr.lłte'ły Wspói;:zawudr.fotwa Pracy w
tych fabrykach gd:z;ie je·zcze · one nie
,
'
istnieją
. . .
.
.
Zo?owiązuJei;:tY istnieJące fabryczne
Kon~itety Wspo~zawodru.ct~ia do r 0 zPJ3 _co
wan~a w s~ah lokalne) regu.1~1no~
wspolzawc.drnctwa0 z~społ.owego i mdywi
dualne~o 1 do r z:wmięcia ruchu współ·
zawodmctwa na tereme swych zakładów
pracy.

li wys:.iłki świata pracy.
Ponadto uchwalono rezolucję piętnującą. ro~amowe knowania praw!c?"IYc.h przywod~o_w ruc~u zawodowego zm1erzaJące do
rozbici.a Swi,atowej Fede;acj,i. Związków ~!!;v0 d?wych. Klasa rob(}ti:ic~ Po~s'.tl - Jak
zren!cy oka strzE::c będ.Zli.e JedncsCJ. ruchu zawodowego!
Uch;-val-0no także protest przecilWlko aresz.towanrn przez rząd USA - 12 pnywódców
Komunistycznej Partu Ameryki, oraa: przeciwko ~aszll;veJ fali terroru faszystowskie
go w Hiszpanti {ten ostatni protest wysla111•.>
na ręce Trygve Lie - sekretarza generalnego ONZ).
. W_ gorących słowach rezolucja potępia br11
talne J?~t~dy stos~wane przez reakcję fran·
cuską l Je1 zagranicznych doradców -w sto
s1:1.nku do strajkującyeh robotnilków we Fran
CJl.
Konferencja Radców Zakładowych wyraża
podziw dla bohaterskiej walki towarzyszy
francuskich i śle im gorące pozdrowienia.
Przyrzeka równocześnie uczynić wszystko,
co w jej mocy, aby przyiść im z materfatn 4

:z.w1ązkowcow, . cz.l?nkow Ra~ Zakładowych
oraz. przodowmkow pr:;cy. Gł(lwnym te'!1ate;n
obrad by~o zagadin.ienie nowych wyzszych
.
form ws~olzaw~niellw.a pracy,
Wyłonn?ny .kilko miesięcy temu ~om1 tet
w~łz.awodn;ctv:a przy Zarządzie Głownym
Z.Wlązku Włokruarzy. ~rzyszedł na konferen·
1
CJę z opr?cowanYJ!l JUZ ramowym regulam •
.
nem wspułzawc:inic~wa zesp~łowego.
P-xls.tawę <ly"·kusJ1 stanowił wycz.erpugcy
refernit tow; Burs[ie~o, prze~od_ruiC'Ząceg~
Z:i:rządu Głowneg? 4'-'.llą~ Wło~nri,rzy, kto
ry wskazał na osiągmęcia 1 . braki dotychcza
soweg-0 ruc?u WSJ?ołzaiwodn..i~t~a, l)ra~ wy·
tyczył cele i„zadian.ia. w noweJ Jego f~'l'.1-e.
W dysl.rn~Jl ~abrali głos p;zedstawiciele fa
bryk wlokien!1'1czych ŁcxWi. Częstochowy,
Ozork?Wa, Zgierza, Żyrardowa, DoLnego Sląs
ka. Dy.!'kutanci 1ednomyśJnie zaaprobowali
przedfozuny im ramuwy regulamin współzawodnQctwa zespołowego i zobowiązali się do
zapoczątku-n1!a szerok>1ej akcji masowego
ruchu na terenie swych fabryk, tym bar- i moralną pomocą.
Rezolucja uchwalona w imieniu 300-tys!ędziej, że jesteśmy obecnie w pPLededniu Kon
gresu Zjednuczeniowego robotniczych partii, czn.s:j rzeszy polskich włókniarzy stwierdza
Kongresu, który położy kres rozbiciu i zesp..l między innymi:

Zaremby iż „trzeba się pogodzić z tym, że wany przez jego autorytet i dlatego wszedł
ludzie jadą na Zachód.„ Nie jest mu łatwo na podziemne bezdroża, wreszcie Misiorowskiego, który oskarża tych, którzy go dopropogodzić się z tym „złem" koniecznym).
Pużak na tej ławie oskarżonych zbiera plon wadzili do zdrady własnego kraju - tych za
granicą i tych, którzy z nim razem odpowiacałego swego życia.
Pulska klasa rubutnicza potrafi wyplenić dają za wspólne winy.
Milczenie Pużaka jest milczeniem klęski.
wszystkie chwasty pu gurzkich ziarnach jego ręką zasianych, potrafi chirurgicztlYm no- Jest też milczeniem nienawiści. W świadomażem odciąć zgangrenowane przezeń elementy. ści tego człowieka nie ma żalu za krzywdy
Ze swojej ławy. oskarżonych Pużak spogląda które wyrządził. Jest to nieprzejednany, niena realizację olbrzymiego wydarzenia w na- znający kompromisu wróg. Znalazłby słowa,
szych dziejach - na dokonywanie się jedno- gdyby przypuszczał, że chociaż w ten sposób
ści klasy rubotniczej. Z tej ławy oskarżonych może jeszcze zmącić oczyszczający się nurt
Pużak spogląda też na swoich „politycznych polskiego ruchu robotniczego. Znalazłby sioprzyjaciół" Szturm de Sztrema, który jak chy wa, gdyby wierzył, iż stać się mogą posiewem
try lis unika wypowiedzenia prawdy, na Dzię niezgody.
Ale Pużak wie, że przegrał.
gielewskiego, który jeżeli nie wszystkie jego
Dlatego jeg-o milczenie jest milczeniem kięsłowa powtarza, to chyba dlatego, że podczas
niektórych Pl;'Zemówień był zbyt pijany, na ski, milczeniem ust.atecznego bankructwa, mil
Krawczyka, który jest najbardzie.l przytłacza czeniem, które przemawia cięższym od słów
jącym dowodem rzeczowym przeciw niemu, uskarżeniem.
J. Krajewska.
na Cohna. który jak sam mówi jest kształto- r

Zobow:.ązujemy Główny Kąml ~et Wspólł

zawodn!ctwo Pracy przy Zarządiie G1ów·
nym Związku Zawodowego Włókniarzy
do utrzymywani a najściślejszego konta.ktu z fabrycznymi Komitetami Współt.a·
wodn'ctwa i do udz:'elenia im pomocy ł
opieki.
My, radcy zakla<lowi i prrodownicy
pracy ze sweJ stMny zobow'ązujemy się,
ze szerzyć będziemy ideę współzawodmictwa pracy, że z towarzyszami pracy
dzielić sdę będz;-emy r.a!.zym dośwfaG.cze
niem, naszym : urr.iejętnościJmi.
. Zrob'my wszystko, co w naszej mocy,
azeby w pełni wykon,ine z 0 „t.'l.ły ro<ljete
przez. w·e1u z nas zobowiązania dla uc-zczenia Kongresu ZjedinocL.eniowego, który raz na zawsze kł<idz.ie kres rozbiciu
ruchu robotn,cz.eg0 w Po1sr:e.
Zrobin:iy wszystko co .,.,. naszej 'llOCy,
aby krai nasz jak naipręctzej doprowadz:ć do lepszegu jutrd, do s!'ldalizmu.
.-m;~~~~.;;.;;;;;.;.
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dzia, wyda"'.ał mu ~ię bowi~m ~ n~j~yż-1 :--- Ale n:ąż kazał strzel1<ć do innych lu81)
szym stopmu tragiczny. Nie mogł się Jed- dz1. Całe miasto znienawidziło go za to tak
Jerzy Korwi!!
jego śmier

Zabójstwo Waldemara Glucka

idecydować na przerwanie swej gry,
może pani Róża Gliick nie nosiła się wobec
siebie z żadnymi złymi zamiarami. Tymczasem gdy tak rozważał, co ma czynić.

nak

Gllickowa uniosła się szybko nad biurkiem
i zdecydowanym ruchem pochwyciła w palce jedną z pastylek. Sędzia zerwał się również z fotela, ale dobrze obliczyła odległość,
nim jej zcfolał przeszkodzić, cardiabellum
zniknęło już w jej ustach. Tak zrodził się
nagle nowy termin śmierci.
- Czemu pani to uezyniła 't - zawołał.
- Pan wie najlepiej. Moja zbrodnia nie
jest przynajmniej CJ.la pana żadną tajemni-

srebrne pudełko zdaleka JUZ pa- gładkiej masy wapiennej. Przerzucił szybwykwintnym tytoniem trzymała w ko oczy z twarzy kobiety w gł\b papieswej lewej dłoni, gdy palcami prawej zbli- rośnicy i spojrzał. Tuż przy zawiasach„. gwałtownie rękę. Nie mógł się myżała się powoli, aby uchwycić w nie pa- Cofnął
pierosa. Nagle, jakby dopiero teraz przy- lić - to były dwie pastylki cardiabellum !
do pudełka i choć mu nieco
pomniała sobie o istnieniu gościa, wyciąg.: Wrócił dłonią
jeszcze od niezwykłego wrażenia,
nęła rękę przez całą szerokość biurka i po- drżała
podjął mo:i:liwie najspokojnlej pierwszy lepwiedziała:
- Zapomniałam o obowiązkach gospo- szy papieros.
cą.
- Dziękuję.
dyni, może się pan poczęstuje, proszę bar- Nie, ale poco sunemu skazywać się
Spojrzał znów w twarz gospodyni. .czy
dzo, Papieros przynosi ukojenie.
niepotrzebną śmierć?
na
go
który
odruch,
nerwowy
jego
zauważyła
W jej wzroku tyle było napiętej do naj- Czy lepiej czekać, aż skażą inni? zdradzał, nie mógł z tej twarzy wyczytać.
wyższego stopnia uwagi i ciekawości, że
jednak nie zauważyć, wszystko zapytała ironicznie.
ch&ć sędzia nie miał ochoty na '!,)alenie, i;;ię Mogła
- Zbyt szyb1to przesądziła pani wyrok
trwało zaledwie ułamek sekundy. Uśmiegnął posłusznie palcami do papierośniąy.
i ja zapalę. sądu szkoda! Miała pani wiele przyczyn do
Teraz
uprzejmie.
się
chała
Nie przestał jednak obserwować twarzy paPodniosła papierośnicę tak wysoko, jak- zabicia swego męża, sąd wziąłby to napewni Róży Gllick, gdyż ważyło się na niej nie
bYl:a krótkowidzem, lub jakby pragnę-I no pod uwagę.
by
znów
Co
postanowienie.
bliżej
znane mu
- Wątpię! Jakie okoliczności mogłyby
papiewyborowego
tmrdzo
sobie
wybrać
la
nowego zamierzała ta niezwykła kobieta?
ubitych tytoniem. Ten ruch, zmniejszyć moją winę. Dwukrotnie mordo- Wzdrygnął się. Za.miast natrafić na pa- rosa · z twardo
krzvknał w sobie z kolei RA- wR.li:im tP..110 !lame1m człowieka.
!
dros;!'i
Boże
nierMv. uczuł nod nalcami dwie pastylki
Piękne
chnące

j

gruntownie, że nikt nie
ci. Przeciwnie mówi się,
służona kara.
-

żałuje
że spotkała

go za-

Więc cóż, jaki pożytek dla mnie z tej

nienawiści?

- Widzi pani, jestem sędzią śledczym,
specjalnie delegowanym do rozwikłania
sprawy tego zabójstwa. Miała pani wielkie
szanęe wyjscia z opresji obronną · ręką.
~marły przeciągnął nieco strunę w walce z
robotmkami i rząd, który pragnie ukryć
przed krajem smutne wypadki w Lodzi,
skłonny był bardzo łagodnie potraktować
zabójcę Waldemara Glticka, kimkolwiek by
on nie był. Tymbardziej więc, gdyby okazało się, że to pani sama. Szkoda, wielka
szkoda! I tak będę musiał ciągać panią po
śledztwie, al;>y udowodnić wzburzonym robotnikom, 'że nie podejrzewa się o udział w
zb:odni nikogo ze strajkująeych, tymbardziej, że nie zamierzamy prowadzić, przynajmniej na razie, dochodzeń w sprawie zabitych W Cźa.Sie 0.emon.stra"V~ ich towarzySZÓW nracY.
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„Goebbelsowskie" metody .prasy w zachodnich strefach
·(Od specjalnego korespondenta „Głqsu")
Berlin - w listopadzie. ter" z 1939 roku lub „:per Angriff" z lata Iakcji, że pewne pisma niemieckie pod ich renerwy i 1941, a później połoźonoby przed nim na tym dakcją stały się bardziej antysowieckie, bar-

mieć dobrze zahartowane
Jrzeba
dużo zdrowej odporności, jeżeli się chce

W spokoju wertować niektóre pisma niemiec
kie, wychodzące pod kontrolą amerykańską
lub angielską. „Wolno-Sć słowa" którą tak lubią chełpić się anglosascy działacze polityczni, w wykonaniu niemieckich absolwentów
szk_oły J. Goebbelsa zamieniła się bowiem w
tak bezkarną swawolę i w tak dalece posunię
te operowanie fałszem i kalumnią, iż zestawiając to, co się czyta, z rzeczywistością, nabiera się mimo woli przekonania, że cała ta,
tak bardzo reklamowana zachodnio-niemiecą:a „wolność słowa" jest w istocie tylko parav,· anem, mającym osłonić nie cofającą się
przed niczym kampanię o pewnym określanym celu i kierunku, w tym samym, mianowicie kierunku, który przyświecał kampaniom prasowym Goebbelsa:
JAK TO BYŁO ZA HITLERA
eden ze „zdenazyfikowanych" dziennikarzy niemieckich, który brał dawniej
zarówno
udział w konferencjach prasowych
na Wilhelmstrasse u Ribbentropa, jak i w
ministerstwie propagandy Goebbelsa, powiedział mi kiedyś, że akcje „propagandowe" w
prasie hitlerowskiej posiłkujące się w dużej
mierze pożywką nienawiści; nosiły charakter
długofalowy i przygotowywane były na wiele, wiele miesięcy zgóry. Zarysy kampanii
propagandowej przeciwko Polsce łącznie z inscenizacją „najścia" na radiostację w Gliwicach były gotowe już na długo, zanim Hitler
. zerw:tł pakt o nieagresji. W tym samym czasie, kiedy minister Beck łudził opinię polską
zapewnieniem, że Hitler jest „uczciwym partnerem", w ministerstwie Ribbentropa odbywały się w bardzo ścisłym kole konferencje
z zaufanymi dziennikarzami partyjnymi, na
których rozpracowywano tezy i posunięcia,
mające nieuchronnie doprowadzić do konfliktu.
HISTORIA LUBI SIĘ POWTARZAC
prawy te należą już wprawdzie teraz do
historii, ale, jak zobaczymy później, historia ma zwyczaj się powtarzać. Zupełnie
bezstronny obserwator, któremu by dano dziś
do przejrzenia rocznik „Voelkischer Beobach
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samym stole bel'liński „Der Abend" lub „Sozialdemokrat" z jesieni 1948 roku (nie m6wiąc już o przeróżnych pismach prowincjoamerykańskiej), musiałby
nalnych strefy
stwierdzić ze zdziwieniem, że ton dzisiejszej
zachodnia-demokratycznej i „wolnej" prasy
niemieckiej niezwykle przypomina język, któ
rym brunatni władcy Trzeciej Rzeszy przemawiali ze szpalt swoich pism w tamtych latach. Zwłaszcza podobny staje się ten język
na odcinku zagadnień wschodnich, do których, jak wtedy, tak i dziś, włączają Niemcy swój stosunek do Polski.
Przez analogię (o której *7yżej) należałoby
dojść do wniosku, że i ta, obecnie prowadzona kampania, zmierza do jakiegoś celu, że
nie bez ukrytej głębokiej tendencji mówi się
z największą bezczelnością (jak to kiedyś wyczytałem w „Telegrafie") o niemieckim „obra
chunku" z Polską, że nie bez określonych zamiarów usiłuje się przedstawić gospodarczy
dobrobyt Polski, łącznie z jej obfitością chleba, nabiału i mięsa, jako wynik„. zaboru
„dawnych ziem niemieckich" - czyli naszych
Ziem Odzyskanych.

dziej antywschodnie, bardziej prowojenne od
zawzięcie reakcyjnych, ale rdzennie amerykańskich i angielskich dzieników; dlatego też
właśnie podżegaczy wojennych odnaleziono i
napiętnowano publicznie po raz pierwszy w
Niemczech - wśród polityków I dzie.nnikarzy niemieckich reżimu zachodnlo-„demokra~
bcznego".
Nazwiska dziennikarzy tych ogłoszone zostały publicznie w ramach zainicjowanej
przez Związek Prasy Demokratycznej walki
z histerią wejenną.
Akcja ta zasługuje na •tym większe podkreślenie i rozgłos, iż została podjęta w Berlinie.

WALKA Z PODŻEGACZAMI
alka przeciwko propagandzie wojennej
objęła swym zasięgiem berlińskie zakła
dy pracy, berlińskich robotników, znajdując
tam w~aśnie, w warsztatach pracy ludzkiej,
największy posłuch i zrozumienie.
Demokratycznej Prasy NiemiecZwiązek
kiej łącznie ze Związkiem dla Spraw Kultury podjęły stę trudnego ale wdzięcznego zada
nia, realizując, jak niejednokrotnie sami
stwierdzili, uchwały Kongresu Wrocławskie
go. Walka ta prowadzona jest nie tylko przy
użyciu słowa mówionego i drukowanego. Posiada ona po swej stronie również takie argumenty, Jak pozytywne osiągnięcia gospodarcze w pokojowej odbudowie strefy radzlec
klej, jak krzepnięcie organizacji zawodowych,
jak stopniowe, ale dające się już zauwabć
podnoszenie stopy życiowej klasy pracującej.
Osiągnięć tych nie zdoła zakłócić już ani
wrzask histerycznej propagandy „atomowej",
ani warkot krążących nad Berlinem samolotów, ani podawane codzień rzekome „rek~
dowe osiągnięcia" mostu powietrznego. W
walce o pokój, demokraci niemieccy zdobylł
dla siebie na szerokim froncie ludność robotniczą Berlina i to zadecyduje o ich zwycię
stwie nad wykonawcami „planu" zastraszenia
i paniki wojennej.
Leopold Marschak

W

ROLA PRASY NiEMIECKIEJ
W RAl\IACH PLANU MARSHALLA
Qtóż - cel taki niewątpliwie istnieje i należy go stale mieć na uwadze,chcąc zachować -„zdrową odporność" o której wspomniałem na początku; trzeba również rozumieć,
dyktanczytając dzienniki wychodzące pod
dem anglosaskim, że nie są one niczym innym, jak tylko instrumentem do osiągnięcia
tego celu. Jeżeli bowiem - Plan Marshalla
służy m. in. celOJ• odbudowy potencjału zbro
jeniowego Niemiec, to w ramach tego wła
śnie planu wykreślono prasie zachodnia-niemieckiej zupełnie wyraźne zadania, którymi
są: podmurowanie w Niemczech agresywnej,
antysowieckiej polityki, prowadzonej przez
kapitalistyczne koła USA oraz ich angielskich sprzymierzeńców.
J..OKAJE GORLIWSI OD SWYCH PANOW
pod wpływem tych reminibardzo przesadzili w swej

właśnie
I Możescencji
tak

frylllarczyć

Mieszkaniallli nie wolno
Urząd

Mieszkaniowy jedynym
Jak

,

Spravvy miell7Jkandowe clągle jes?JC7.e należą w naszym mi.€Ścire do spraiw najbarrdiliej
11-udnych, ~opotj!JiJWY1Ch, a IIlliekliedy bolesnych. Opróimiające s!ię mieszo'k.ania n~e zawsze bywają oddawane do dyspozycji U~zę·
stają się często
du Kwaiterunikowego przedmiotem prywaAmycb transakcji. Do Re·
dakcji naszej napływa w tej &prawie s:zereg
hlstów, lct;óre 22awieirają skargi, jaik również
oiek:a'\ve nieraz propozycje, mające na relu
uniemoi~iw:ienie wsze!Jkkh p?'yW1a'bnyich tran
saikcjd mies~l!liowych. Oto m. i:nn. pr.redstawi.ciel Komitetu Domowego przy ulicy
Mochnadkiego 16-18, ob. Jóref Jakubows!lci,
pisre:
ObyWa,łelu Red~rze!

do wstrząeającego swą tre
KwidrnwSkiego, zamieszczo
nego w „Głosie" Nr 297, proszę o opubli
kOW'anie niże-j opisanego faktu, jaki 111ai:tą
pił w domu• przy ul. Mochna<ikiego 16-18.
DniLa 20 paźdrz;iem.ika 1948 r. wyprowadził
się lokator P.iiLichowskd Władysław, . p!1Ze·
(prz:ydz.ial Urzędu
mi~-zJkaJnie
ikarując
Kwaterunkowego) swemu znajomemu, Ja„Nawiąrując
ścią Mtu ob.

zaradzić

rozstrzygającym

pokqtnym szacherkom

n-OWi MajewSktlemu, !który mles?Jkał dotąd
·
przy ul. Lelewela 15.
PiJichows'ki przyznał mi slię, że pożyod Majewskiego
czył w swoim czasie
36.000 zł i teraz zamiast drugu oddaje mu
mieszlk.anie be21 porozumienia z Ui1"7.ędem
Kwa•teru:nikowym.
N<ie koniec na tym. MajewSkd swe do·
tych~asowe m~eMJlranie na ul. Lelewela
róWlniez odsitąpilł'. „kurzynce", po uprzednim
zamelid<JJWa.niu jej w charaMerze sublokatotki dla ułatwien1a transakcji. O tej
pow:iJadomiłem
handlowej
machinacji
ale równocześnie
Specjalną,
Komisję
chcąc p~ożyć na przyszłość klres· podobnym D!ieucociiwośoiom, żeby taicy ludzie,
jak ob. Kwi1n!lfowski nie odchodzili z
rozgoryczeni,
Kwa·terunkoiwego
Urzędu
wyS1Uwam kilka wniosków, które może po
mogą do uzdrowienia sytuacji:
Lok·a tor powirn.ien być zobow:iiąmny od
powiednią um<J1wą do przeikaren!ia opróż·
nionego przez sdebie loka.lJU Ua-zędowi
Kwaterunkowemu.
Kwa<terunkowy nie powdaiden
Urząd
prywa.tn.y ch 7l!'ZeCZeń
żadnych
UZ111aiwać

Bronisławra Swritoniako-wa
Pr.zypomiinam sobie, że któryś z towarzysey, ujrzawszy po raz pieTwszy towarzyszkę Switoniakową, zapytał mnie: Czy
jest ona robotmd.cą. od dawna, czy pochodzi
z rodooy robotn.iicze.i ?
Smieszne pytanie .... Wszakże urodziła sie i wv,,dow
rosła
familijmach
ojciec
nych",
przepraco'Wał ca.jako
życie.
le
przędzalnik

u

OśScheiiblera.
mioro .iei rodzeń
stwa tamże stawiało swe pierw

sze kroki życio
we .. I tera.z jesz-

cze lic.zna groma

; w •c;.

da r~ziny Wr?~

JeJ
' lewsk1ch ,_ •B b ·
l>racia, siostry, brat&'lkowie itd. pracują
tu przv kro<;;nach, wrzecionach, lub biurach. Swą. własną karierę robotniczą zaczęła tow. ~wi~oniak w tych~ za~adach
w 15 roku zyc1a zaraz po skcmczemu szko
ły powszechnej, Od tej chwili nie rozsta..
wała się już ze swym.i flajerami, pominąw
szy krótką. przerwę przymusowej pracy na
okopach. Zrosła się z wrzecienicą., zżyła
l!lie z nia iak z rodzonym dzieckiem, WY-

czynnikiem

I

na 'lto~ć kop pnzez siebie wybranego
Oe.z dolldadnej anal:ia;y sybuacj!I., w lkit6rej
podobny fatkt mógłby być uspraw.iedłi·
wi'OlllY. (Np. rod'llice przekiarują miesalkanie <hieciom, o ile mies?Jkaj,ą raOO!ll z ni
mi 1 przecll~ na ich utnz.ymanie; d:deci
otrzymują mf.e6'llk.anie po rodzicach w razie fob śmierol il.Jt«>.).
MtUsimy raz na zawsre skońozyć 1l prze
' kazywaDJiem mieSllkań w form.ie 2lW'001;u
pożyezlkli girzecrmościawej, z

łańcus:zJkarni

Urywki z listu
Tym, którzy z wJeJkq hlstorjJ znfewagq,
u słupa prawdę rozebrawszy nagą, już.,
już śwJata}J ..•

(C. NorwJd -

„Dedylrocfa'")

Co 24 głowy to lilie jedna J dlatego nic d:Df"IA/lol
nego, że ostatn.i JJst, napisany przez 2 kard>""'
nałów, 3 arcybiskupów, 13 biskupów, 5 admJ.
111d.stratorów apostolskich J 1 wikariusza k~-,
p.itulnego stanowJ bądź c-0 bą<lź „looresponcyjnej arcydzieło sztukiJ",
„Ojciec świięty - zapewma wspomniany IJ.st
n..~Jdy lllie
paster.skii polskiego episkopatu kwe.stio11.-0wał gron.Je Rzeczypoispolitej i w ogóle n.ie myśli zajmować się sprawą arnnic, o
których stanowią nie czynniki kościtrJne, leo
m.iędzynwodowe umowy".
Nigdy nie kwesU.onował? No, a na ten przyklad - sławetny list papieski z marca br. przeciw umowl'e pocżdamskiej? A oświadczenie PJusa Xll przez radio, że ,,nigdy ani jednym słowem
n.ie wyraził poparcia granicy polskiiej na Odrze
i Nysie? A enuncjacja papieska, przekarona
Niemieckiej &t-01JckJej Agencji Prasowej CN
w Monachium w obroniłe „wysi:edlonych z Polski Niemców"' A udzliał specjalnego legata
papieskJego w kolońskiJ.m '1Jjeł.dzie ruem.ieckkh
rewizjonistów? A okolic.zność, Jż dotąd we
Wrocławiu, Gdańsku, w Gorzowie, Opalu, 01sztynte J Bielsku Podlaskim ,,.pasterz.ują" nJe
biskupi ale ,,adm1nJstrotorzy apostolscy" J „wl
kariusz lrop.itulny"1 Obiecanka - • cacanka,
lecz pitZede wszystkim - Jakty. A faktem n.p.
niewątpUwym jest, iż bi.skup tarnowski, ks.
Jan Stepa, rowJeslł w cI.moJalnoścJ duszpasterskJej tych patriotyoznych księży swej diecezjJ,
którzy :romrmifestowaJJ obywatelskie st.a.nowls
ko w .spraw.ie pols.kJch granic, Mekomo n.le
kwestJonowanych pr:rez papieża.
List epJ.skopatu, l!apfsany przez 2 lrordyna3 orcybiskupów itd. wspomJna r6w.nfeż
z uporem godnym lepszej (a w każdym razie
- „udowodnionej") sprawy o ,,odważnej J jawnej obron.Je słabych w onym cms!e tak smut
nym dla Pols.ki". Jakio żywo, do tej pory n.ie
możemy s.lę dowie<hteć, na cz}"m ta „odważn<1
I jaw1Ul obron<1" papie&ka polegaro. Nietylko
w onym c-oosle", flecz J obecnJe. Mote no tym,
iż na terenach Polsk.J okupowanych przez Niem
ców, wyznaczeni zruMJJ natychmiast biskupi hJtlerowcy w rodzaju wrocławskiego Bertrom<1
czy gdańskiego Spletta1
łów,

Wspom.nJaw&zy ostrzegawcro o globie, który
„czek>CJ .na rozst.rzygnlęcJe-potwornej gry przeoJwnych sił", 11 n.Je napomknqw&Zy n-aturalrot.e
ani słówkiem, ie autorem tej gry jest anglosookJ knperiallzm (przy czynnym współudziaJe,
nkstety, Watykanu) l.ktl pasters.kl prze<:hocW
m. innym/ do takfch konkretnych wsk<Mań (w
ob1'01lile tego, oo „dobre, %dm~ ł §wjęte"):
ni.e posyłajcie dzlecJ do szkól, z których usu.nlę
to mmkę rellglłl

Wykonyvro.nle tego „wska.zanla" nJe wydaje
znajomych i ,,kuzynów", .z fikcyjnym sub
lokatol."$twem .l eta~ pomiijaniem Urzę· lłlę w praktyce t<Jkh latwe., a ro w związku
dlu Kwa.tenmkowego, jako Jedynej insty- s u}awlllioną ostat.n.lo pnez sądy dzilałalnośclq
tucji, lctóra te sprawiy powinna rro7J9brzy„pede-gogicznq" takich „klatechet6w" jak ks.
gać i toroostr.eyg·ać spra1Wieeliiwie.
Knafle:wakJ, braei<i Albe.rtynl, ks. Wencel czy
(-) Ja.n Jakubowski
Komiltet Domowy
O.O PMnciszkanJe z Ni-epolrolan<YW.a·. Wielu,
. Mocbnadkiiego · 16-1'8 '1 Lelewela Hl bardro wlelu rodziców w Polsce gotowych jest
Sądzimy, że UI"'Ląd Kwaterunkowy pracu·
je nad UII'egulowaruem spraw mleS2lk.ando- zas!anowJć .&fę, czy wychowanie dzieoi w szloo
wych, domagających ~ II!l.ei1:e~ej rrewizj:i. łach, gd.1JJ.e wykładają pod.obnJ ,,prelekaf" J
Li,gt naszego czytelm:ika może być tu pożąda ,,du{:hawJ opiekunowie" jest w rzeczy samej
nym bodźeem jako objaw zainiteresowanda „dobre, wawe lud.1Jfeż AwJęte".
d troski społec2leńSttwa w kwestii talk palącej
l!. Tam.
i żyiwotnej.

I

w.raz z porz;ostałą gromadką. małych Wrób wykommie planu, za podciągnięcie wzwyż;

lewsoozą,tek pomagała w

1905 rok!u

pl"LeilO

sić stru.mym braciom bibułę i. b;oń, Bracia

posmi na Sybir, a ona sama .iuz z chrztem
czuwa i rozumie każde jej drgniecie, k~- bojowym stanęła przy ma.szynie. Ten prze
dy jej kaPfl'-5. I maszyna pod jej ręką byty w d71ieciństwie chrzest bojowy wrył
chod2li pott!nie jak bara.nek. Tow. Broni- się mocno w jej serce, ukształtował późsława świtootlak jest w tej chwiJ.i. prawdzi DJiejszy jej sposób myśleini.a. 'l'radycyjnym
~k~enomenem wśród przą.dek-wrzecio- Z\l/Y<'1Zajem rodzinnym ~stą.pila. .w .szeregi
PPS. Pz:acowała 8JktyWin~ n~ Dziel~y ,;~·a
Czy stąd bierze się ta jej pełna godności bryermeJ" lecz nurtował Ją ruągle mepokoj,
pewność siebie? Ten spokój i opanowanie? dręczy~ wątf;>lń.wość czy sł~zną. jest taikTa, że tak powiem, jej dystynkcja, kJtóra ty~ kierowi:ict.wa partili, SZukała prawdy,
uderza w każdym jej ruchu i słowie, a któ zn_aJdywała _Ją w ~owa.eh z komunistarą niewtajermriczeni biorą. za oona.kę ary_ m1. Zroounuała, że Jedyną drogą. wyzwole
stokratycznego pochodzenia? Możliwe, ale nia. proletariatu jest rewolucja, jest obato tylko w pewnej mierze. Są.dzę, że źród- le~[e rządów bur~azji. I dlateg'O natychło jej poczucia własnej wartości. tkwi w miast . po Powrocie z okopów wsbi,p:iła w
nierozerwalnej więz.i. łączą.ce.i naszą. wzą.d- ~egi _PPR ;-:- s~obierozyni Komunikę z klasą robotniczą.. To z poC2JUcia siły scyezineJ Part111 Polski.
i..n
od t hnęł
Wted do ·
rewolucyjnej swej klasy, ze zrozumienia,
· am pe 1.""'ł
e c
pi~
y
że potrafi ona przeobrazić świat, bierze się · - ·
00 okres swego z~ntV>?'uoie własne]· O'odności i ~wność sie- p;ersią - w:spomnna
Wtedy dopiero mogłam mówić
Cl.a. ,.,V
,.,
„~~~
otwareie to, 00 myślałam i co cru.łam przez
bie, która cechuje tow. Svvitoniakową..
·
tyle lat
·
· · al · ł d
Rod ·
.
.
. .
.
·„ .
zma JeJ :n eza a o względnie upr.zy
Oezywiso1e me tylko. mo~ć. l~ 1 dziav-.ilejowanych w owych· czasach, gdy stałe
miejoce pracy przy maszynie było marze_ łać. Całą d~ rzuCJła się ."".' Wlr pra~y
niem często niedoścignionym wielu robot- społeczne]. ŻyJe teraz całkowiaie samotnie
· zk an-"schlu dni e urząuz;onym
ników. OJ.ciec Wróblewski miał mieszkanie w swym
mies
.
fabryczne, nie dostawał stempla z wyjąt- ku fabrycznym _ ba.rdzo młodo owdokiem okresów wprawdzie dość częstych, wiała i straciła jedyne swe dziooko. Lecz
gdy zamiast pełnego tygodnia nrzychodził życie ma wypełnione po brzegi; wszakże
na dwa trzy dni pracy. Tow. Swito!Iliako- i jej praca przą,dki nie jest taką. sobie
wa nie wyrosła jednak w atmosferze ugo-, zwykłą pracą przy maszynie. Ona czuje
dy z burżuazją, w atmosferze trzymania się odpowiedzialna za dobry bieg produkza
Odp_owi~alną.
się pańskiej kląmki. Jako nieletni skrzat. cji całe2'o oddziału..

!

młodoci.runych, oraz mniej doświadczonych

swych wapółto.war-zysey pracy,

zwykła tylko prządka je.st

Oficjalnie

ona jednak fa.k
tycznie jedną z podstawowych sił lcierowniczych przędm.lni cie.n.kii.ej PZPB Nr 1.
To jej zabiera duża czasu. A proocież ma

jeszcze obowiązki jako członkini komitetu
dzielnicy fabrycznej PPR. Wzywają ją
c~~ na lro:nferencję do Dyrekcji BawełmaneJ, do Związków Zawodowych no i bar
?-za też dużo czyta. Zrezygnowała w swoi~ cmsie z pójścia do Technicum Włókien..
mczego. „Niech tam idą; orzekła _ ci,
dla których dokształcenie fachowe jest
rzeczą palą.cą.. Ale sama 0 własnych Siiłach
czyni wiele, by nie stać w miejscu. K.siaź..
kom i g-azetom ooświęca każdą. wolną chwi
lę. Ot właśnie leży na stołe książka z dedyikacją tow Cyrankiewicza.

- To niiekna n..eez, mówd tow. Bronisła
Dm\rony Bazylei" Luis Aragona wa · ·
d tał " ·
os am_ Ją. na wie~rze sylwestrowym w
W~rszaw1e. a obok lezy 11 numer „Nowych
drog". Tego nie można już zwyczajnie czy
tać. to trzeb~ parzą.dnie „zgryzać". Tak też
_ .it.a
co trudnie.i sze rozdziały cz...
C'Lynd. _
dwa lub tr-nr rar.y A potem to J. ż . .Y.'
i Wle-_
ui „~
'- ···
·~.,
.
'le innych rz~ staJ·e ·się Jasn
..... vzu
e
•
miale
_
·
. Tow_. Switoniak to człowiek z p:rzyszłoś
c1ą, me wmylili się towarzysze z PZPB
Nr 1, wybierają.c ją jako delegc:tke na
H.
konf<>.rencie fabryczną.
0

w.

„.

·'

!ft„,

I\.'

Przemysłu

c;y Składowej 23.

w „fabryczce" tej którą właściwie w ogóle
trudno nazwać fabryką, praucje 13 pracow. ników fizycznych i 2 umysłowych. Z początku wzbraniano się wpuścić n.as na teren zakładu, tłumacząc się nieobecnością właściciela. Dopiero potem umożliwiono nam rozmodelegatem ob. ·Bednarkiem, i okazano
wę
nam jedn!l z ostatnich list płacy oraz zezwo-

z

swoich członków.
Podczas, gdy właściciel zarabia, jak nam
skądinąd wiadomo, około 200 tys. złotych
miesięcznie; zatrudnia on pracownice, którym płaci 3 tys. zł miesięcznie. Dysproporcja jest tu chyba zbyt duża.
Ale to nie wszystko. Związek winien pamiętać, że firma p. Wiadernego jest tylko
jednym z wielu prywatnych zakładów pracy. · Tego rodzaju zakładów pracy, i takich,
gdzie pracownikom powodzi się jeszcze gorzej jest dużo więcej. Szkoda, że związki zawodowe tak mało poświęcają im uwagi. Prze
cież pracownicy tych zakładów są też ludź
mi pracy i cżłonkami związków i należy im
się troska· ze strony związku, dbałość o ich
B.
interesy.

lono na przeprowadzenie rozmowy z pracownikami.
Z listy płacy wynika, że zarobki większości pracowników wahają się w granicach od
7118 zł do 1100 zł tygodniowo. Na nasze za,
pytanie, czemu zarobki są tak niskie, odpoAKADEMIA
wiedziano, że są to pracownicy niewykwalłfikowani Do tej pory robotnicy pracują be~
urnowy zbiorowej i opłacani są według wi- W ZJEDN. PRZEMYSŁU ORGANICZNEGO
Dnia 8 listopada 1948 r. w Zjednoczeniu
dzirnisię właściciela.
Delegat pracowników, ob. Bednarek, nie Przemysłu Organicznego w Łodzi przy ul.
miał nam nic do powiedzenia. Uważa on, że Sienkiewicza 55 odbyła się uroczysta akadenikt nie jest pokrzywdzony i, te jeśli który- mia, zorganizowana !przez miejscowe Koło
kolwiek z pracowników ma jakieś preteruje PPR a poświęcona uczczeniu rocznicy Wiellub prośby, co zresztą rzadko się zdarza, za- kiej Rewolucji Październil)owej w Związku
Radzieckim.
łatwia się to bezpośrednio z właścicielem.
W części artystycznej wystąpił zespół GimCała ta historia była dla nas całkowicie
niezrozumiała, do chwili, gdy na podstawie
listy płacy· stwierdziliśmy, że pracownikiem
najlepiej uposażonym w fabryce jest właśnie
ob. Bednarek, zarabiający przeszło 5 tys. zł
tygodniowo. Inne sprawy wyjaśniły się nnm
podczas ?:wiedzania dwóch sal fabrycznych
Weooraj Za.rząd Miejski 2'lW'l'6cił Bię do
na drugim i trzecim piętrze.
Administracj Publicznej z
Mdndsterstwa
Na drugim piętrze pracuje kilka kobiet,
bardzo dobrze ubranych, w nylonowych poń prośbą o przydzielenie trzech wielldch cy.
czochach. Praca ich ogranicza się do przekła stern, majdując~h się obecnie w Pańda$ lub liczenia większych i mniejszycH stwowych Zakładach „Motozbyt" w Gdań
arkuszów papieru. Przy tej pracy nie można
się zabrudzić ani przemęczyć. Jak nas obja- ~Yp~ ~)ą~~ez~:~!~~~ ~:
śniono, są to właśnie pracownice „wykwali- nła wody do dzielnic robotniczych Łodzi, po
fikowane" ł należą do grupy lepiej uposażo zbawionych studzien.
nych. Zarobki ich są znacznie większe od zaŁo'
robków pracowników "niewykwalifikowanych", Na nasze zapytania odpowiedziały, że
yy
jest im bardzo dobrze 1 nie roszczą żadnych
pretensji. Nie· mamy powodu wątpić w szcze-

A k a d e m I• e

Mieszkańcy

t

Przemysłowego przy Pabianickiej
Akcyjnej Przemysłu Chemicznego.
AKADEMIA W PZPW Nr 89
W dniu 7 listopada 1948 r. odbyła się w
PZPW Nr 39 przy ul. Drewnowskiej 77, uroczysta akademia, poświęcona 31 rocznicy Rewolucji Październikowej.
Referat na temat rocznicy Rewolucji Paź
dziernikowej wygłosił tow. Salski Zyomunt a
koreferat tow. Gabara.

nazjum
Spółce

dzielnic robotniczych

będą

mieli

wodę

Miasto zakupuje 3 wielkie cysterny

Zalrup objęty jest dotacją Rady Pań.
sitwa, na najpilniejsą,e potrzeby robottJń..
czej Lodzi..
Ma.my na.dzieję, że Mdnisterstwo pr21ychymie ustosunkuje się do propozycji Za-

~botniMiejskiego i .~
cze otrzymają w naJszyhszym czasie nie(m)
zbędne cysterny.

r7.ądu

0

Dorożką samochodową? Nie. Doroh
Tet nie: 2003 złote koszto- ·
wal obywatela N. P. (Nleazczęśliwegb
Pasażera) jeden „ulgowy" w dodatku
kurs tramwajem. Dlaczego aż tyle? Po-,
nieważ ob. N. P. w czasie jazdy tram•
wajem zgubił kapelusz wartości 2000
złotych, co łącznie z biletem w cenie
stanowi stratę właśnie
3 złotych 2003 złotych. Dlaczego ob. N. P. w czasie jazdy itd. zgubił kapelusz? Ponie„
waż wiatr tego dnia był porywisty, a
ob. N. P. jechał „sportowo", opierając
jedną nogę o stopień wagonu, a drugą
wywijając w powietrzu. Ręce zaś miał
zajęte wysiłkami trzymania teczki tu„
dzież utrzymania się „w pozycji". Dla„
czego ob. N. P. jechał na stopniu, za"'
miast zgodnie z.„odnośnymi" przepisami - wejść do wnętrza wagonu? Bo
wagon był przepełniony, tudzież szczel
nie nabity pasażerami. Dlaczego wobec
tego ob. N. P. nie zaczekał na przystan
ku na tramwaj mniej naładowany?
Gdyż śpieszył się do pracy, a od miejsca zamieszkania do fabryki dzieli g~
tzw. szmat drogi.
Ob. N. P. nie ma pretensji do tramwajów miejskich. Ob. N. P. wie, że
choć miejskie tramwaje robią co mogą
- wyżej swego (nielicznego taboru)'
nie przeskoczą. Ob. N. P. zdaje sobie
natomiast sprawę, że można by „prze•
skoczyć czas", tj. nie rozpoczynać pra
cy we wszystkich fabrykach, biurach
itd. o jednej i tej samej go~zinie. Ula"'
twiło by to komunikację wszystkim
Nieszczęśliwym Pasażerom tramwajowym. A swoją drogą nie trzeba obywar
telu N. P. w tzw. „ostatniej chwili" wy
chodzić z domu.
ką k&nną?

W Łodzi jest wiele prywatnych zakładów utrzymywać poziom stawek na najniższym eownfcy tej firmy, a który zaniedbał tych
poziomie.
To jest wszystko, czego zdołaliśmy się dowiedzieć. Choć jest to może i nie wiele, wydaje nam się jednak, że wystarczy, by wyciągnąć odpowiednie wnioski.
W Polsce Ludowej istnieje zakład pracy,
gdzie kilkanaście osób drży ze strachu przed
panem „szefem". Podobna atmosfera nie jest
tylko rezultatem nacisku ze strony fabrykanta. Wielką rolę odgrywa tu brak uświadomienia pracowników, do których związek nie
zagląda. Także wszelkie konflikty załatwia
się tu między sobą" - bez Związku.
A przecież zainteresować się tym stanem
rzeczy jest obowiązkiem przede wszystkim
Związku Zawodowegó Pracowników Przemysłu Chemicznego, do którego należą pra-

z powrote...

Kurs za 2003 złote

pracują · bez umowy zbiorowej
Robotnicy
Chemicznego?
Co na to Zwiqzek Zawodowy. Pracowników

pracy. Słyszy się też niejednokrotnie, że robotnikom w nich zatrudnionym nie dzieje się
dobrze. W Cl!lu bliższego zapoznania się z
faktycznym stanem rzeczy, udaliśmy się na
zwiedzenie prywatnej fabryczki pomocy biurowych pana Wiadernego, w Łodzi, przy uli-

tę i

ff'

Stosunki w firmie „Papirus"

dzielnice

1

dz' 'W•7ypo'W•71•a d a 'W•7o,· .... ę brudom

ro~?c~: ;:;:~c~.

Listopad - „Miesiącem Czystości"

pięć

zatrudnionych jest
.Z f.n'!cj.a.tywy Miadcj! Ob)"W81te~ej, :wrgaczy sześć kobiet przy pracy znacznie cięższej.
Są to przeważnie świeże pracownice, nazy- n12XJ1Wa~ został w naszym :ml.eścne ,,Miesiąc
wane przez „biuro" siłami niewykwalifiko- Cz)'Stoś6", któzy trwać bęcizl.9 do d:nlLa 30 Lr
wanymi. Tu dano nam do zrozumienia, że stopada.
nikt nie będzie się skarżył, gdyż wszyscy bo· 1 Każdy szeregowi.ee M. O. obejm4e swym
J!ł llę właściciela. Pracownice na ogół nie wy- d<nolrem 25 ~sjll, Za ich •tan sanita·r ny od
trzymuj" tu długo. C~ste zmiany pozwalaj" powli.edz.i.almi będą dziel!nkowi. Pod'9tawę in-

n

Wszystko, co we mnie jest dobre,

.spekojf staoowi!l przep.iJSy &an11.itarne, dotyczą
ce wywó~ śmieci, czystości na klatkach
schodowych, podwórzach 1t.p. Poza tym kontrolą objęte .wstaną hotele, "Za!kłady fryzjerskre i kąpielliska o~ wgow.islka miejskie.
Z fun!kcjon.ariuszami M.O. ściśle w::półpracują
nad podiniesiendem stanu sanitarnego Łod.7.i:
przy Wydziale Zdrowia
wydzi~ r.a.niitamy

zawdzięczam książkom" ·;:~:~jskiego, l~ze

w Helenowie, uWystawa ~iki Radzi'eoJdeJ. Wystawa mieśei się w miejskiej sali,
b~ pomysłowo i efektownlie udekorową
nej. Zaraz na ~ęple uder:r;a w oc:z:y piękine
zdml&e Gorkiego, wypisane dużymi J;iiteranrl:
„W'5fr:Y6łkł>, co jest we mnie dobre, zawdzię·
,
ozam książikom".
Kilkaset kS:iążeik w języku rosyj~ oraz
przekł!ldów polsddch z dziedrztn popularnolliitera"-- dzieci""""l i dzieł
-auknurv,..l..
.......,
lń&l.J
~~_,,.,.„
„Marik!Sa,
Engelsa, Len:im L stal.ina Uru61trują
(w d'l.lŻym 00 prawda skOOceniu) dorobek
z~ RiadJzieclk:ieg0 .
Przez trz;yd:zieśtj lat w Zwią:z'lru RadzieeW · eile&Ji!bie

RKS TUR,

grod-zcy

1

dob:iltnie o zainteresowaniach ~ów w
ZSRR. W wdellkiej mierze pr~ się do
tego rupelna lli!kwidacja eJ11alfab~w w
Związku Radziecldm (podcr.M, gdy w roku
1914 ilość anaa!fabetów w Rosji carskiej wyn<Jl!liiła 73 pl"'OCelllt społeez.eństwa).

Wystawa książki radzieckiej w RKS ~R
; •...t~~n~~~~=g0 ~!f~ .
ą
.
no wia
:t"
ZawodO!W'ego Spółdzie'lio6w; l~ naprawdę
ciekawa i warta zwiedll.eniia.
Czynn,a jest od godziny 9-tej rano ·przez
.
~ły dzień,
Każdy powinien !l'JW'ledzić t.ę .lntereieuj"oą
wystawę, Należy s!ę jednak pośpieszyć, gdyż
~ ukazało sę 11 mdildial"dÓW lmllążek"
W,
głosi. napis. Ta olbrzymia lliczba św.i.ad<:zy trwa ona tylko do niedrzieli.

nitarny .!twierdz.ił baro7'0 "Zły stan licznych
ustępów, którym groń zawalenie. Zarząd
N~eruehomoś<:i na wnjosek wydrz;iału saniitar·
nego już przystąpił do ich remontu. Drugą,
równie palącą 6praiwą. jest stan ta.rgowL"ik,
na których zwłaszcza sprzedaż nabiału urąga W'Szellkim przepisom sand.twnym. W zw1ąz
ku z tym Dj"rekcja Targowisk ur:z:ąd:zJi. spe·
ejalne s.t<>lsika, '.które chronić będą masło, mle
ko, sery itp. od kmzu, de5zczu i brudu.
Generalna ofensywa przeciw brudoiwi w
·-·-•
ś
na'iiZym mie cie zajmie się, rowrneż róiJnymi
ndelegalnymdl barami d. ja<!Zodajnii:ami, które
są siedldskami niechlujstwa. Specjahna akcja
przyczyni się do cal!kowti.tej ldatrwidaeji tego
rodzaju przedsiębiorstw.
Wydaj,e s:ię, że w ok.reSie Miesiąoa CZy·

mimHmimmnm1m111111n11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111mm111111111111111111111111111111111111111111111H111m111m111111m1111111m1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111

Łańcuch Współzawodnictwa przedkongresowego

RADIOWĘZŁY OKRĘGU Ł0DzKIEGO
Kierownicy Radiowęzłów Okręgu Lódalkie
go Polskiego Rsdlra. t>06t.an~wiają uczcić mo·
b) .~a dzie~ Kongresu Zjednoczeniowego men:t połączenia Partii Robotnicz.fch wyiko·
Partu Robotniczyc!1 wyprodukować dodatko- naniem _planu rocznego - do dnia 8 grudnia
oraz pn}ez współ:zawodnlictwo pracy ZW!ięk·
wo 60.000 m. tkarun. wartości zł. 24.000.000.
c) N.a d:meń 31. 12. 48 r. wykonać ponad szyć wydajMść i. jakość wyikonywanych obo
plan 140.000 m tkiańlin wartości zł 56.000.000. wią.'llków.

W dalszym c1-ru publikujemy rezolucje robotnłlt6w 1 praeownlków UJJU'dowych, którz:y odpoW'iadaJą na apel gómlków kopalni „Za.bne".

ZAKŁADY ARTYKUWW
TECHNICZNYCH W TOMASZOWIE
Załoga Państwowych ZaJdiad6w Artykułów
Teclmicznych w Tomaszowde postanowił.a w
w odpawdedzi na apel · gómitków Zabrze
Wschód dorotyć "WGze:mdch sta1'ań, aby plan
rocmy został wykonany na drŁi.eń 5 grudri.ia
br. Postanowiono ponad pl.alll dać IO tysfęcy
metrów tkanin technicznych, a na cześć Kon
giresr.i Zje<kloczenziowego 1 tysiąc metrów
tkanin technłcmYch wa.rtołcl 7 miliardów
doltycb,

PAtęSTWOWE

&tości należy ZWTóclć sz.czeg61ną uwagę na
stan sanitarny dzielnicy ' północnej - Bałut,
których mi.ny sprzyjają szerzeniu się bru-

du.

Sprawozdania z akcji
do 3 grudniia br.

czystości mają wpły

nąć

(m. z.

d~?-

ni:a~~~J;:r;:~r!:ta~~~~ł 7!

Wystawa książki radzieckiej w Helenowie

n:ąid.Łona Z06tałia

.AA

yy

yy
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Z TOWARZYSTWA PRZYJAZNI

POLSKO-RADZIECKIEJ
„Towarzystwo Przyjaźni Polsko • Radrz:leckiej w Łodzi mwiadamLa swych człO'!lków,
na szitukę
że bi~ty po cenach ul1g~h
pt. ,,Igra~ z diabłem" do Teatru Wojska
Polskiego na dzień 15 listopada br. będą do
nabyda od d!l1.iia 10 bni. w selme~.iacie Towarzystwa przy ul. Piotrikowskiej 2'72·b",
UWAGA, STUDENCI, PRAWNICY
I EKONOMISCI
W czwartek, dnia 11. 11. o godzinie 19-tej
Piotrkowska
odbędzie się w lokalu ZAMP Nr 48, zebranie Koła III i IV roku.
Obecność obowiązkowa.

,
WSTRZĄSAJĄ.CE WIDOWISKO
miało miejsce
Wstrząsające F.darzienie

w dniu 8 bm. w godzinach wieczornych.
Perkowskli Walenty mmiepzkały przy ul.
Piotrkowskiej 294 zamordował dwoma
uderzeniami siekiery w głowę swego zię
cia, J ac.zka Józefa zamiesafil:ałego w tym
samym domu i po dokonaniu zbrodni udał

Milicji Obywatelskiej
się do komisariatu
'
gdzie złożył zeznanie.
Motywy zbrodni są następują.ce: Jaczek
upijał się często i w stanie nietrzeźwym
maltretował żonę, na co nie mógł patrzeć
jej .?jciec. Zabójcę zatrzymano do dyspo.
ZYCJl

prolrurat.ora.

PZPBNr16daje już produkcje z r.1949
współzawodnictwo

Ustalenie dnia Kongresu Zjednoczeniowego,
PZPW Nr 35, ODDZIAŁ 1
raz na zawsze położyć ma kres rozblW dtrl.u 8 ltiS'topa<la 1948 r na og-Olnym ze· który
ciu polskiej klasy robotniczej wywołało niebrandu Załogi PZPW Nr 35 oddział 1, diaw. słychany entuzjazm wśród milionowych rzesz
,Plikieikld" IZJOStała uchwalona rezolucj·a w świata pracy, entuzjazm, który wyraził się w
której zebrani postana1Witaj4' pOO!ndeść jakość nowych formach przedkongresowego wspólza
produkcji 1 wykonać plain •r-OC?JnY do dnia wodnictwa pracy.
15 ~topada br.
Robotnicy wielu zakładów podjęli IZ~reg
powh~ Kon·
,,Pragniemy w ten &pOSób
zobowiązań na cześć Kongresu
dodatkowych
Robotniczych"
Partii
gres Zjednoozen1owy
Zjednoczeniowego.
czytamy w irezol1UeJ,l.
.
i włóWśród nic.h nie zab.rakło oczywiście
t
1 f b k h
k
kni
PZP'f Nr 39
. arzy, torzy w wie u a ry ac p~s anoi
~ermmem
przed
plan
~oczny
wykonać
wili
~zemy
Załoga Paflistwowych Za.kładów
słu Wełnianego Nr 39 w Łodzi, daa uc.zczenl., dostarczyć kraJOW! dodatkowe miliony mezbliżaJ.ąoego si~ Kongresu Zjednoczonych trów tkanin.
Nic dziwnego, łe ludzie ,pracy Łodzi l caParli.i Robotndczych postanawia:
a) Wykonać plan ~ ;l;akładu do dada!łego kraju interesują się codziennym! wynl·
kami osiaranY?ni przez załom web fabryk,
•~ 194Sr,

przedkongresowe wre

które podjęły uchwały o przedterminowym
·
wykonaniu planu.
I dlatego poczynając od dnia dzisiejszego
będziemy codziennie publikować wyniki osią
gnięte przez załogi współzawodniczących fabryk.
Inicjator przedkongresowego współzawodn!ctwa pracy w Łodzi i w przemyśle włóki~nniczym - PZPB Nr 3, osiąga stale powazne
sukcesy produkcyjne.
I tak 4 listopada wykonała tkalnia plan
dzienny w 132 proc. a 5 11"stopada az· w li8,6
~
proc. W przędza.łoi średnioprzędnej wykonano w ciągu tych dni plan dzienny w 1113 i w
110 p~oc. Przędzalnia odpadkowa wykonała
swoje zadanie w dniu 4 listopada w 109,5
proc. Natomiast 5 listopada wykazała ona
słabsze wyniki.
Zało~a PZPB Nr 18. która łut dawno WY-

'

pełniła plan roczny, wykonuje teraz z powodzeniem ... plan na rok 1949. 4 · Ustopada wykonały PZPB Nr 16 plan dzienny w ~, 4
proc., a 5 listopada w 125, '1 proc.
PZPB w Pabianicach wykonały 5 listopada
plan produkcji w tkalni w nt 2 proc„ w przę
dzalni cienkoprzędnej w 129,3 proc., w przędzalnł średnioprzędnej w 108,4 proc„ a w przę
dzalnl odpadkowej w 109,l proc. .
.PZPB Nr 7, które także podjęły zobowiązał 5 l"
·
ma przedkongresowe
istopada w
, osiągnę Y
tkaln~ 115,8 p~oc. wykonania planu. Przędzalma średmoprzędna wykazuje tu nieco
"k" (4 r
go
5 f~~~p:'dan1:...:. 99,7 ~:~~}.da - 102,6 proc., a
Równie~ PZPB Nr 2, które w tkalni i w
przędzalni odpadkowej osiągają dośe dobre
wyniki wykazują w orzedzalni średniol)rzed-,
nej Pewne braki.

oves

•

P'ABJANia
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Kronika Pabianic

-31 spekulantów Ukarano grzywnami

Gorący miesiąc mają za sobą spekulan- - 124 punkty sprzedaży, do Delegatury Koci naszego miasta, dzielnie napracowali się misji Specjalnej w Łodzi wysł<l\lo 48 wniona łączną
~ ków o ukaranie gr::ywnami
<;~ołeczni kontrolerz-, Pabianic.
W październiku br. poddano kontroll sumę przesz1o 360-ciu tysięcy złotych.

Po pierwszym rachunku z Elektrowni
W chwili gdy nieomal że wszystkie war-, ne jest oświ e tlanie okien wystawowych
sztaty produkcyjne w naszym mieście, a :iedna ż arówką o mocy nie większei jak
i:rzede wszystkim załoga PZPB w Pabia- 40 Watt. Wystarczy przejść się główny
r..icach - przystąpiły do wzmożon<?go mi ulicami naszeg :i miasta, by st,f.ri erdzić,
na cześć Fon- że wystawy naszych sklepów jarzą się od
\\.-spółzawodnictwa pracy
I<OMU WINSZUJEMY
gresu Zjednoczeniowego, przed każdym śl"iateł.
Sroda, dnia 10 listopada 1948 roku.
A w naszy eh gospodarstV\.ach · domoc..bywat2lem nasi.ego miasta stoi obowiąDziś: - Andrzeja.
zek poparcia we własnym dobrze zrozu- wych dzieje si ę nie lepiej - i jeśli niemialym intere5ie tej wielkiej akcji pro- .s podzianie pewnego wieczora albo ranka za
puka do naszych drzwi kontroler elekletariatu pabianickiego.
DYŻURY APTEK.
Jednym ze sposobów tej pomocy jest trowni - to stwiudzi, że właśnie w okreDziś dyżuruje apteka mgr. Bolechowskiego
dworzenie takich warunków, przy któ- sie największego nat~żeni.a z..iżycia prądu
przy ul. Warszawskiej Nr 6.
rych energia elektryczna poruszająca kro- właczone są grzejniki.
Ale .. nie ma winy bez kary ... Przekonali
sna i warsztaty tkackie dooływała by do
KI N A
maszyn w ilości dostatecznej i bez przerw. się o tym ci, którzy ku śwej rozpaczy muROBOTNIK - film produkcji radzie· Można. ~o uczynić pamiętając o apelu w &ieli zapłacić bardzo słone rachunki za
ckiej p.t. „Młodość Maksyma"
nieoszczędne zużycie prądu.
11vrawie zmniejszenia zużycia prądu.
Jeśli te wysokie rachunki nie wp·yną
Wydaje się jednak, że większość mieszPOLONIA - film produkcji radzieckiej
tu niech pamiętają ,że pewnekańców naszego miasta zapoznała się z r.a nich p. t. „As wywiadu".
może im wyłączyć
treścią rozporządzenia w sprawie oszczęd- go dnia Elektrownia
r,iejszego gospodarowania energią świetl- prąd: najpierw na trzy dni, a przy powtórWAŻNIEJSZE TELEFONY
nym stwierdzeniu przekroczenia normy ną ~„. potraktowała je niei_:,oważnie.
O
Straż Pożarna (Dz).
Bo oto - weźmy pod uwagę: dozwolo- na okres całej zimy.
Komisariat M.O. - 63.

P. C. K. -

Materiały
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Dworzec Kolejowy 66
Zarząd Miejski PZPB. - 23
Telegraf - 213
PPR. - 5
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tc.jnym ubojem, ·m. in. niejaldego Lorenca, właśc i ciela skkpu rzeżniczego, który
]JOtajemnie zab i ł krowę, by sprzedać mię. ::,c po cenach s pek ulacy~ nych.
Stwierdzono również, że główne partie
rr,ięsa nielegalnego pochodzenia przyby·
wają du Pabianic z powiatu.
Wśród 31 ukarr1n"ch za nieprzestrzeganie cen sprzedażnych, ukrywanie towar ów pod ladr. zn ależli się: Rociński Wacław ze ws; P vdzyny, który za robieranie
nadmiernych cen za artykuły pierwszej
t-fltp e '-> v nk::i. rany z o stał grzvwną w wyBerczak
sokoś c.i 75-ciu tysięcy złotych,
piekarni, przy ul.
Bron i sław, wł aścic i el
W?r<: za w ~kiej 7 za wypiek chleba o niż
szej wadze ukarany został grzywną w wysokości 45 tysięcy złotych. Za pobieranie
radmie.cnych cen grzywną w wysokości
50-ciu tysięcy złotych ukarany został wła·
ściciel sklepu spożywczego przy ul. Kiliń
skiego 10 - niejrki Miatkowski Konstanty, grzywną po 30 tysięcy złoty~h za podobne wykr0czenia ukarani zostali: Piech
Janina. właśc i cielka sklepu spożywczego
przy ul. Kamiennej za brak rachunków za
kupu, Berner Tadeusz z ul. Karniszewskiej również za brak . rachunku zakupu,
Piskorski Ignacy właściciel sklepu przy
ul. Kościuszki 4 za pobieranie nadmierr.ych ce_1,

budowl ane dla ws.1
I

kwartałów

W okresie trzech
i:tarczono na potrzeby
Zmiana nume~u telefonu Ubezple· nictwem powiatowych
nych spółdzielni SCH
f'Zalnl Społecznej - zamiast nr 208 materiały bud">wlane
nr. 35.

Tym razem ukc.rano przede wszystkim

rzeżniczych, spekuwłc.ścic '. eli sklepów
lc..ntów mięsem oraz osoby trudniące się

br. do- 215.747.500 zł, m in. dostarczono 53.500
ton cementu, 6.340 ton wapna, 33 .500
związków gmin- m. kw. szkła, 33 .000 rolek papy, 286
w woj. łódzkim tys . kg smoły, 3.700 tys. sztuk cegły
za ogólną sumę i 13.000 płyt azbestnwo-cementowych . .
wsi, za

pośred

Dekret podatkowy - obcina nadmierne dochody
broni interesów klasy robotniczej
Na mo~y rowego dekretu wolne będą
c:,d podatku dochodowego zarobki do 120
tys. zł. rocznie. Zarobki do 20G ty:;. zł. obciążone będą podatkiem w wysokości 8 a
11 ' e 9 procent jak dC'tychczas. Z 300 tysięcy roczn~go dochodu pałcić się będzie 12
zamiast 13 procent a z 400 tysięcy - 16
z.?miast dotychczasowych 17 procent podatku.
Zwyżka stopy podatkowej zaczyna się
dopiero od docł.odów rrzekraczających
pół miliona złotych rocznie. Osoby zarabiaj ące 600 tysięcy rocznie zostaną opoc?atkowane w wysokości 26 procent, zamiast dotychczasowych 23 procent, osoby
zarabiające jeden milion złotych rocznie
i.łacić będą 33 5 zamiast 31 procent. zarobki w wysokości 1,5 miliona złotych rocznie obc;ążone będc, podatki2m w wysokcści 41 zamiast 37 procent. Z dwóch milionów złDtych płacić sie będzie - 4.4 proctnt poJatku a n~e jak dotychczas 41 procent. I wreszcie - osoby mające ponad
5 400.000 zł. roczr.ego dochodu płacić będą
\f proc~n.t zamiast dotychczasowych 50
procent.
Czytel:.iik jest prawdopodobnie zdumiony: któż to u nas zarabia takie sumy, nawet ponad pięć mUionów złotych rvcwie?
są to oczywiście kapitaliśd i wvmienione
milionowe dochody roczne są to właśnie
zyski z ich sklepów, fabryk i innych
1

przedsiębiorstw.

Dochod; w P0lsce są rozmaite. Dekret
wprowadza wobec tego jeszcze jedną bardzo istotną zmianę: przy obliczaniu podatku, uwzględr.ia się nie tylko wysokość dochodu lecz i jego źródłu. W załeżności od
źródła dochodu, płaC:. się od tej samej suodakk wi kszy lub mniejszy
m różll
ę
_,Y. P
y
u d zasa...intczego.
Wuy~hle doc~dy

w~a~~dtlclooe

r.a pięć grup i każda grupa jest inaczej
vpodatkowana. Je~li źródłem dochodu f'a wypadeL osiągnięcia ponad pói miliona złotych roczpie - · jest praca, to zasadr.icza s:.Z:da podatkowa ulega obniżce w
grani.cach od 10 do 25 procent. JeśH zaś
iródłem dochodu jest wyłącznie posiada·
ny majątek - to zasadnicza skala podat·
k1· -,dega podwyższeniu w wysokości 25
procent.
Wyjabiamy to na przykładzie. Literat
iub uczon " z dochod'6w w wysokości w e:źmy dl; ilustracji - 200 tysięcy zło
ty ch rocznie zapład 12 tys. podatku, drobr, y rzemieślnik od tej samej .sumy zapłaci
i 2.800, an.h itekt lub lekarz - 14.400. ku-

j całego

ludu
·

praCUJ•ącegO

j

586 ROK AKADEMICKI ROZPOCZĄŁ
UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI
KRAKÓW. W auli Uniwersytetu Jagieł
łońskiego odbyła .się uroczysta inauguracja 586 roku akademickiego. Sprawozdanie za ub. rok akademicki złożył ustępują~y. rektor pr?f. Walter, . przemówienie
zas mauguracyJne wygłosił nowy rek.tor
U.J: pro~. dr. T~odor Marchlews~~· stwierdzaJąc, ze na plerwszy rok studmw przyjęto w roku bieżącym 24 proc. młodzieży
robotniczej, 31 proc. chłopskiej, 34 proc.
inteligencji pracującej.

Uwzgi~dni8:jąc sytua~ję poda_tkową droi:-iec - 16.000 a właściciel nieruchomości
lub w ogóle człowiek czerpiący dochód z bnego, pracuJącego rzen:ieślmka, dekret,
G!.tro obc:na jednocześnie dochody elemenkapitału 20.000 zł0tych.
Dekret wprowadza jeszcze jedną inowa- Lów kapitalistycznych, podnm:ząc podatki
Od pierwszego · stycznia 1949 roku 'l nich nawet do 65 procent. W ten sposób
cję.
rolnicze spółdzielnie produkcyjne, spół· dekret ogtanicza możność bogacenia się
RYBACY - SPECJALIŚCI Z CZECHOd~jelnie parc.elacyjne - osad:-;.icze i ośrod- · tlEmentów kapitalistycznych w kraju.
POLSKI
Całkowite zwolnienie rolniczych spół· SŁOWACJI PRZYBYLI DO
ki maszynowe będą. całkowicie zwolniontNa zaproszenie Zarządu Głównego ZSCh
dzielni produkcyjnych z podatku dochodood podatku dochodowego.
Takie są w skrócie njaważniejsze zmia- wego - jest bezpośrednią pomocą rządu oraz Polskiego Towarzystwa Rybackiego,
ny nowego dekretu, wprowadzone w wy• dla mało- i średniorolnych chłopów w ich przyjechało w tych dniach do Polski 2Eimiarze podatku dochodowego. Ja.k nllleży dąieniu do . wprowadzenia wyższych, u· czechosłowackich specjalistów gospodarccenić te zmiany? Stanowi~ one rea liz tcję !.I-Ołecz1ibny!:h form gospodarki rolnej i ki rybnej, z wiceprezesem czechosł-0wac
uchwał Lipcowego i Sierpniowego Plenum całkowitego wyzwolenia się z zale~ności i kiego Tow. Rybackiego, Józefem Zadrobilekiem i przedstawicielem czechosłowa
KC naszej partii w dziedzinie podatko· eksploatacji boi<"acza wiejskiego.
wej. Przykręcamy śrubę p..>datkową w
ckiego ministerstwa rolnictwa, drem Kodochodowym
podatku
o
dekret
Nowy
stosunku do elementów kapita.listycznych
w mieśde i na wsi, rozluźniamy ją coraz jest jeszcze jedną ilustracją, pokazującą w koch'em na czele. Pobyt gości w Polsce
ba1dziej w stosunku do klasy robotniczej, sposób zrozumiały dla milionów, charak- trwał do .dnia 8 bm.
pracująeego ter ludvwy naszego rządu. Przedwojenne
i
ir1teligencji pracującej
WIELKIE TOURNEE ARTYSTÓW
17 r,dy e-:ideckie i sanacyjne w swojej połi·
chłopstwa. .
RADZIECKICH PO POLSCE
Czy to oznacza likwidację prywa~nej l,yce podatkowej chroniły wielki kapitał,
Bawiący w Polsce znakomici artyści ra~nici:>,t:vw:v? Nie! Ograniczamy tylko jej a nadmiernym br;i:emieniem podatków po·
zyski, kładziemy tamę dalszemu żywioło· średnich i bezpośrednich obci1żały przede dzieccy Państw. Teatru Opery i Baletu w
wemu rozwojowi i wzrostowi elementów wszystk:m szerokie masy pracujące.
moskwie, para baletowa - Helena CziCałkowicie odmienna jest polityka po- kwadze i Aleksander Kuzniecow, pianistkapitalistyczn:vch. Przejście bowiem od
demo'kr -.cji ludowej do socjalizmu wyma· datkowa naszego rządu. Nie wielka może ka Wiera Petrowska, solistka Filharmonii
ga od nn~ zaostrzenia walki klasowej w cędzic konkretna poprawa materizlna, Moskiewskiej, baryton Iwan Czmielow i so
mieście i na wsi. I tę konieczność realizu· ktćrą now\I dekret przyniesie światu pra- pranistka Mielnikowa, soliści Filharmonii.
jt:my w konkretny sposób na jednym z od· cy. Nie stać nas jeszcze na więcej. Musi- Moskiewskiej oraz wiolonczelista Dani.el
n.y wci&ż łożyć z dochodu państwa olbrzy- Szafron i akompaniatorka Nina Musie<:inków nasztj polityki gospodarczej.
J<..ki~ będą rezultat~ ,i;owev.o. dekretu.: mie miliardy na odbudowę i przebudowę wicz, udają się .na kilkunastodniowe tourPopra~ . on. byt na:1mzszych kategoru kraju. A ter. k ierur.ek wskazuje, że rząd nee po Polsce.
rob.0 !mkow 1 I?ra.co'vmków · ,umy~łowych, nasz walczy z elemntami kapitalistyczny•
czę~~iowo podm_e~ie dochody sredmc~ kat~ mi w kraju, że przerzuca na nich cię: ary ZASŁUŻONA KADRA SP OTRZYMUJE
ODZNAKI
goru or_~„ zmmeJs~y dochody wyzszyc p<'datkowe i broni interesów klasy robot•
k~t~goru pr~c?_wmczy~h. W _ter. SI_JOSÓ~, nkzej i całego ludu pracującego.
Przewodniczący Komitetu Wykonawczenie idą~ po .lmn s~kodhw«:g~ UJednohcema
go Naczelnej Rady Odbudowy Stolicy, geI to jest ta najważniejEza lekcja, którą
i;~ac os1ągn~e!11y J.edno~zes~1e dalsz: stopwczoraj pawręczył
nerał Spychalski,
mowe zmn~~Jszeme mektorych razący~h klasa roboh.icza wyciągnie z nowego ded~sproporcJ1 w dotychczasowym systemie kretu i którą poniuie w szerokie nasy miątkowe odznaki Odbudowy Stolicy 31
N
J
I d
0 _ •-_ ._ oficerom i podoficerom Służby Polsce.
1·
___a_w_r_
_____e_r_z_y
P_a_c_·-------------~---u_o_w_e_.
Złote odznaki otrzymali: d-ca zgrupowania warszawskiego S.P. ppłk. Dessau i
•
•
dowódca I brygady kpt. Kuter. 9 oficerów
otrzymało odznaki srebrne, pozostali brą
Po zakończeniu kilku kursów szkole-I W Tomaszowie Maz. szwalnia spól zowe.
riiowych, zorganizow~:tnych przez Ligę cizielcza zatrudnia 60 kobiet w spóldziel ·11111111111111111111111111111111111111111111111 111111111111111111111111111111111111111
Kobiet w woj. łódzkim, absolwentki ni przemysłu ludowego, w f~owiczu pra
tych kursów znalazły zatrudnienie w cuje 68 kobiet, w Łodzi 25 kobiet pracu Ogłoszenia
nowopowstalych, również z inicjatywy je w zakresie przetwórstwa rybnego w ZGUBIONO kartę rejestracyjną RKU
T. igi Kobiet, spółdzielniach . Poza tym spółdzielni „Ryba".
- Sieradz, dowód osobisty na nazwiskn
W Ło.:Jzi zakończony zostanie w naj- Szymczak Feliks.
47 kobiPt zatrudnionvch je~t w spół206k
dzieln:ach. W Piotrkowie pracuje obec- bliższych dniach kurs introligatorski.
r.ie 97 kobiet w szwalni spóldzielc,zej po ukończeniu którego słuchaczki w ZGUBIONO ks iążeczkę Ubezpieczalni
Poza tym 47 kobiet ?"'trudnionycJ;i jest liczbie 50 będą przyjęte do Okręgowej Społecznej Nr 3996733 na nazwisko ·z::i
Spółdzielni Oświatowej.
w chałupnictwie.
207k
porski Eugeniusz.

I

I

Liga Kobiet organ1zu1e spółdzieln.ie pracy

drobne
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TEATR„

Państwowy Teatr Wojska Polskieg~
ul. Jaracm 27

Dziś o godzinie 19.15 popularna komedia

czeska Jana. Drdy pt, „Igr~ z diabłem",
We czwartek dnda 11 listopada br, na..
stąpi otwarcie nowego. teatru · w Lodzi
przy Ul. Traugutta 18, w gmach.u OKZZ:
Pierwseym p.rnedatawi.eniem w Teat&.e
„Melodram" - tak brzmi nazwa tego teabędzie piękne widowisko ludowe
1ru pt. · „Gody weselne" w układzie i reżyserii
·
Leona Schillera.

Teatr Kameralny Domu

iołnierza

ul. Daszyńskiego 84
o godzinie 19.15 przedstawienie
,,KADE1T WINSLOW''.
. Państwowy Teatr Powszechny
ni. 11-go Ustopada ~1 - teł. 150-36
Dziś o godzinie 19.15 „Nadzieja"
T:CATR „SYRENA" T.-augutta 1
Dziś o godz. 19.30 „ PANI PREZESOWA"
Teat.r „OSA" Zachodnia 43, tel. 140-09.

węqierski

Sport
wzorując się
W

związku ze zbliżającym

na sporcie radzieckim - zmienia 's we oblicze
został do Polski przez
Kultury Fizycznej).

się Tygodniem zaproszony
Urząd

Przyjaźni Polsko-Węgierskiej oraz mającymi
odbyć się z tej okazji imprezami sportowymi,
pod.ajenty wiadomości ogólne o sporcie wę-

Główny czeń bardziej zaawansowanych kolegó,w, co

BUDAPESZT
. STOLICĄ SPORTU WĘGIERSKIEGO
gierskim.
Głównym ośrodkiem Jest Budapeszt. W
_Sport na Węgrzech zorganizowany jest podobnie ak w Polsce: istnieją kluby, zrzeszo- przeciwieństwie bowiem do innych · krajów,
ne w związkach państwowych, które z lto- na Węgrzech nie ma „asów" na prowincji.
lei podlegają naczelnej magistraturze: Pań- Wszyscy obiecujący zawodnicy zostają sprostwowemu Urzędowi do spraw Sportu. wadzeni do stolicy państwa, gdzie mają zaZwierzcnnikiem tego Urzędu jest podsekrę- pewnioną odpowiednią opiekę - 1 możność tretarz stanu do spraw sportu p. Hegyi Gyula. nowania w naJbardziej korzystnych warun(P. Hegyi Gyula bawił ostatnio w Rumunii., kach. Zgromadzenie najlepszych zawodników
gdzie .nawiązał · ściślejszą współpracę między w )ednym ośrodku, pozwala im - w dąźeniu
W dni powszednie o . 19,30, w ' niedziele o 16 sportem węgierskim i rumuńskim, a obecnie do perfekcji - na korzystanie z doświad1 19.30 komedia muzyczna p. t. „PEPINA''. „..„„.u„.„„„.„.„„„„.„„ •.. „„.„„„„„„„11„„„„.„.„„„u ... „ ..... „„„.„.„.„„„ ... „„„„„„.„.„„.„„.„„„„... „.„„„„„„„i„„„.„„„„„
Pracujący 50 proc. zniżki.
Dziś

·Ślade,.. no1izuch ortykulólf

ODCZYT Z PRZEZROCZAMI
godz, 19,15 w
(dawniej Miejska Galeria Sztuk Plastycznych) park im. H.
Sienkiewicza odbędzie się odczyt' z dziedziny
sztuki plastycznej pt. „Ekspresjonizm". Prelegent prof. M. Wallis. Wstęp bezpłatny.
go
środę, dn. 10. ·11. br. o
Ośrodku Propagandy Sztuki ·

W

Kto 1D·i·a1
ŁKS

musi

zawrócić

rację?
ze

złej

drogi

WARSZAWA (obsł. wł.). W zwiąŻku z nieporozumieniami między Zarządem Łódzkie
Okręgowego Związku Bokserskiego, a Zarządem Łódzkiego Klubu $portowego Polski
Związek Bokserski wydał następujący komunikat:
„Delegacja Zarządu PZB w osobach prez. Jędrzejewskiego, wiceprez. Welta i przew.
WSS Plewickiego przy współudziale dyr. WUKF przeprowadziła w dniu 6 bm. rozmowy
z członkami Zarządu ŁOZB i przedstawicielami Zarządu ŁKS-u z prez. Konopką na czele.
ADRIA - „Poś~ig"
Delegacja PZB stwierdziła, że wszystkie nieporozumienia wynikły na skutek zupeł
godz. 16, 18, 20, w niedz. 14
nego braku pozytywnej współpracy między ŁKS-em i ŁOZB, co uwidoczniło się przez wyfilm dozwolony dla młodzieży
cofanie działaczy ŁKS-u, na walnym zgromac:Izeniu ŁOZB, z proponowanego składu zarzą
„Zakazane Piosenki„
BAŁTYK du„ Ponadto ŁKS odrzucił w swoim czasie propozycję za.rządu ŁOZB skierowania swych
godz, 17, 19, 21, w iliedz. 15
działaczy do współpracy.
film dozwolonv dla młodzieży.
Zarówno sprawa zawodnika Marcinkowskiego, zdyskwalifikowanego na okres 6 miesięcy za niestawienie się na zawody Łódź-Poznań, jak i wycofanie drużyny ŁKS-u z mi:
BAJKA - „Cyrk"
strzostw okręgu nie miałyby miejsca, gdyby działacze bokserscy, których ŁKS w swym gro
godz, 17,30, 20, w niedz. 15,30
nie posiada, brali udział w pracach zarźądu ŁOZB.
fill"" rl"zwolonv dla młodzieży
Delegaci zarządu PZB zobowiązali obie zainteresowane strony do przyszłej, ścisłej
GDYNIA - „Program aktualności kraj. współpracy,
co niewątpliwie przyczyni się do zgodnych prac na terenie Łodzi. W najbliż
i zagr. Nr 37"
szych dniach zarząd ŁKS-u, stosownie do zobowiązań prez. Konopki, wydeleguje dwóch
godz. · 11. 12. 13 . .16, 17. 1,8. 19. 20, 21.
przedstawicieli do zarządu ŁOZB. Sprawy odwołań ŁKS-u od orzeczeń zarządu ŁOZB zaHEL (dla młodzieży) - „Aleksander Matro- łatwi zarząd PZB w normalnym trybie. Zarząd PZB uważa, że najważniejszym czynnisow"
kiem dobrych poczynań w ·b oksie na· terenie łódzkim jest zgodna współpraca klubów z wł!l
godz. 16.30, 18.30, 20.30, w niedz. 14,30 dzami okręgu.
MUZA - „Ostatni mohikanin"
godz. 18, 20 w niedz. 16
fiJm. do'zwolonv dla młodzie!1 ., _,_,

KINA

POLONIA - „Pieśń tajg.i"
godz, 16, 18.30, 21, 'W niedz. 13.30
film dozwolony dla młodzi.ezy
,,Paci Miniver''
PRZEDWIO~NIE godz, 17.30, 20, w niedz. 15
film dozwołoov od lat 16
ROBOTNIK - „C:vgań&ka miłość"
godz, 16, 18,30, 21, w niedz, 13.30
film tlozwolonv dla młodztetv
REKORD - ,.Wesoły pensjonat"
·J?odz. 18, 20.30, w nieqz. 15.30
film dozw'olo.ny dla młocmeży
ROMA - „Kwiat miłości"
godz. 18, 20. w niorlz. ~ 6
film dozwolony dla mlodzieżv
STYLOWY - „Siostra lokaja"
l?oiiz. 16.30. 18.30. 20.::m. w niedz. H.30.
~Im doowolony dla młodzieży
aWIT · - „Nfl morskim szlaku"
godz. 18, 20. w niedz. 16
film dozwrilony dla młodzieży

w

efekcie przynosi podwyższenie i wyrównanie
poziomu całej czołówki przez wzajemną rywalizację.

I PŁYWANIU
EUROPIE
System ten daje doskonałe wyniki, czego
dowodem jest poziom węgierskiej szermierki,
stanowią
nożnej, czy pływania, które
piłki
wzór nie tylko dla wielu krajów europejskich, ale 1 świata. Jedyną słabą dziedziną
jest narciarstwo. Przyczyną jest brak odpowiednich warunków do uprawiania tego spor
tu, wynikających z niekorzystnego pod tym
względem położenia geograficznego Węgier.
W SZERMIERCE,

PIŁCE

PRZODUJĄ

NA DRODZE KU ZDOBYCIU MAS
Przed wojną zwracano na Węgrzech uwagę przede wszystkim na WYniki indywidual·
ne, obecnie duży nacisk kładzie się na spopularyzowanie sportu wśród mas. W tym celu
przeprowadza się na prowincji zawody propa
gandowe z udziałem kadry reprezentacyjnej.
Szczególną uwagę pcświęcono · młodzieży, któ
ra zapoznaje się ze sportem już od najmłod
szych lat. W S7kołach np. przeznacza się na
ćwiczenia cielesne godzinę dziennie. Dla zaawansowanych istnieją specjalne szkoły fachowe, jak Akademia Wychowania Fizycznego, w której nauka trwa 4-5 lat oraz In·
stytut W. F.
PRZODOWNICY SPORTU
· Sami zawodnicy otoczeni są troskliwą opiP·•
ką ze stmny pai1stwa. Ci z nich, którzy uzyskali wyznaczone minima, zdobywają tytuł
przodownika sportu. Wybitne osiągnięcia w
dziedzinie sportu są premiowane i nagradzane odznaczeniami państwowymi.
Czołowi sportowcy zajmują często odpowie
dz.ialne stanowiska, np. mistrz olimpijski w
szabli - Gerevich jest dyrektorem Banku
Narodowego, a Ilona Elek - olimpiiska mistrzyni we florecie - dyr, Ibusz'u (węgierski
Orbis).

I

4 tysiqCe łodzian·

Przeszło

· przeszło naukę pływania

Wojewódzki Komitet Akcji Masowej Nauki osób, odbyło próbę sprawn. 577.
W pow. łowickim uczyło się pływać 534
Pływania i Prób Sprawności PłYWackiej dowyników osoby, odbyło próbę sprawn. 534.
konał podsumowania osiągniętych
Inne powiaty zostały dalekr, w tyle za wY·
tegorocznej akcji,
Ze sprawozdań nadesłanych okazało się, źe mienio11ymi.
Cztery z powiatów woj. łódzkiego (Kutno,
ogełem na terenie województwa wzięło udział
w nauce pływania 10.918 osób ( w tym 1.339 Łęczyca, Skierniewice i Końskie) nie 'prowakobiet). Próby sprawności pływackiej odbyły dziły w ogóle Akcji Pływania.
Z pionów patronalnych wyróżniły się w ak8.124 osoby.
. W Łodzi uczyło się pływać 4.266 osób, od- cji:
9.733 osoby
1) Szkolny
było próbę sprawn. 3.667.
475. "
2) SP
.W pow. piotrkowskim uczyło się pływa~
3) Gwardia
3.405 osób, odbyło próbę sprawn. 1.755.
"
168
„
120
4) ZSCh.
W pow. wieluńsR:im uczyło się pływać 677

5) OKZZ .
6) ZMP

„

116 ••
„
109

Akcję prowadzono na 79 zbiornikach wooy
przy pomocy 53 instruktorów.
Wziąwszy pod uwagę, że tegoroczne osią·
gnięcia Akcji nie należą do najlepszych, że
Akcja Nauki Pływania jest niezmiernie waż
na w dziele upowszechnienia i umasowienia
kultury fizycznej Narodu i że warunkiem lep
szego udania się przyszłorocznej Akcji jest na
leżyte jej przygotowanie organizacyjne, które
winno trwać okres kilku miesięcy - Woj. Ko
mitet powziął jednomyślną uchwałę nie rozzaplanowania
wiązywania się, a przeciwnie
dalszej pracy. W najbliższych praca.eh Komitet postanowił zająć się:
1) gruntownym zlustrowaniem powiatów
pod kątem wyznaczenia odpowiednich zbiorników wody nadających się do przyszłorocz
TĘCZA - . „Zakazane piosenki"
nej nauki pływania,
godz. 16.30, 18.30, 20.30, w niedz. 14.30
2) przeszkoleniem wespół z WUKF 1 ŁOZP
hokeistów łódzkich
· film dozwolony dla młpdz.iety. ·
organizatorów i instruktorów przyszłorocznej
TATRY - ~.Przeczucie"
Polski Związek Hokeja na · Lod~e przepro s~ępujące zestawknie drużyn (illla pierwszym akcji nauki pływania,
popularyzacji pływania wśróćł
3) akcja
godz. 17. 19. 21, w niedz. 15
miejscu gospo.darze · zaw~ów)I: „Lechia"
wadzlł losowanie te.g orocznych ro.zgrywelk o
„Cracovia", ŁKS - „Wisła", członków pionów patronalnych, które w te(Poznań)
film dozwolony dla młodzieży
mistrzostwo Ligi hokejowej,
Pierweze spotkania rozegrll!le zosttaną 8 ,,Legia" (Waą\Srzawa) - KTH, ·,,Siemdianowi· gorocznej akcji dały niedostateczne wyniki.
;,Tchórz"
WISŁA czanka" - ,,Siła" (Gi&wwiee), „pomorza·
stycznd.a, na·stępne 15 i 16 styom.ia.
9
i
15
niedz.
godz. 17, 19, 21, w
W Lidze hokejowej. zmadduje siię 12 zespo· run" - ,,Piast" (Ciesrzyn,), KKS Mysfowd-cefiłm dozwolony dla młodzieży
na AZS (Lublin),
WŁóKNIARZ-„Przygoda na wakacj!ł-ch" łów. Losowanie pierws:zych spoticań dało
godz. 17, 19, 21, w niedz. 15

I

lisia pierwszym przeciwnikiem

Udany debiut

PJywaczki_

film dozwolony dla młodzieży
WOLNOM - „Pieśń tajgi"
godz. 15, 17,30, 20, w niedz, 12.30
film dozwolony dla młodżiP.ty
ZACHF.TA - „Pojedynek"

lepsze od holenderskich
KOPENHAGA (obsł. wt.) W Kopenhadze
rozegr.a no drugie • z kolei międzynarodowe
ziawody pływackie, w których przeciwnd~dem

godz. 18,30; 20,30, w niedz. 16,::10.
film dozwolony dla młodzieży

SKÓRGUMA
I

PR OOUKCJ I PA NSTWOWEJ
GATUNEK ULEPSZONY

-Cena detaliczna 1 kg. zł. 695

.. I .
Ządać

I

międzynarodowy

W ~aństwowych Sklepach· Chemicznych.
Powszechnych Domach Towarowych i Spółdzielniach

I.
Sprizedai hurtowa we wszysłkich oddziałach
I pododdziałach

Centrali Handlowe/ Przemysłu Chemicznego

-reprezenta111:tek Danii były CZ<Mowe zawodholende11s:k.ie. W pierwszych zawoni~k:i
dach, rozegranych w pi·ątek .5 bm„ pływacz·
ki duń.Skie wygrały trzy z ciiterech rozegranych konkurencjt W .niedzielę, 7 bm. w dal
szym ciągu rew-0dów Dunlki p"OWttirn:i.e osiąg
, nęły S'U'kces, wygrywając trzy kon!kurencje
I mdyw.idrualne, a przegrywając jedynde s7Jta·
'
fetę.,
100 m i:t. grzbiet. wygrała Harup (Dania)
w czasie 1:15,6 mil!l. praed Galil:!a-r d (Holan·
dia) 1:17,8 mill1.: 1-00 m st. klas·. wygrała
Hamen (Dania) w czasrle 1:25,3 min. przed
Groot (Holandia) 1: 26,2 min.
Na 1OO m st. dow. zwyciężyt.ła ntlS<brzyni
oltmpijska Andersen (Dania) w czasie 1:05,6
min,. przed Holenderką Termuelen - 1:()8,9
mm. w sztafecie. 3x5-0 m po b. zaciętej wake
w czasl!e
zwycięż~a drużyn1a holend"erska
1:45,2 przed zespołem duńskim w tym samym czasie.

To i oUJo z bo•§u
W odpowiedz.i na pismo

PZB

Fr«mouslki

Zwi ązek. Bok serski wy11aził chęć ·w zeg:ranta
m:iędz>ypańs·tiw·owego spa~kaniia bokserslktiego
Polsika - Francja w roku przyszłym.
Spotkanie odbyłc,by się w ·marCIU, ponieważ
it.errrui.ny wcześniejsze FranCil.l.Ski Zwi;:i.zek

Bokserski ma

iJUŻ

ziajete.

łódzkiego
Stanikowski młody pięściarz
„Włó~niar~a" odniósł pierwsze zwycięstwo na

„~reme m1ędzyna~odowej" zwyciężając pewnie Włocha Gamb1 na meczu --Włókniarz"

-„Lazio" (Rzym).
I D-03039)

