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wobec '• nowq Bewina
Oświadczenie

rzecznika Min. Spraw Zagranicznych - ministra Wiktora Grosza

WARSZAWA PAP. sną modlę i nie chee podporządkować się pla- szych spraw wewnętrznych.
Odrzucamy wszelkie insynuacje na temat
Na wczorajszej' kon- nom sprzecznym z suwerępnością i interesem

ferencji w Ministerstwie Spraw Zagranicznych, w związku z
pytaniami dziennikarzy na temat stanowiska rządu polskiego
wobec ostatniego prze
mówienia min. Bevlna, rzecznik Rządu
minister pełnomocny
Wiktor Grosz powied"Ział co następuje:
Nie \1'lidzę powodu,
aby przypisywać prze
mówieniu p. Bevina z
którym tak bardzo
Min. Grosz
harmonizuje przemówienie p. Churchilla. jakieś .,przełomowe znaczenie". Wymowa jego sprowadza się raczej
do tego, że rezygnując z niektórych niedopoirduń, tawia kilka kropf"k nad ,,i".

decyzje Polski odnośnie planu Marshalla. Wyprzez p. Bevin&< plan związku daje nam się natomiast, że te państwa; które
zachodniego nie służy ani sprawle pokoju, ani w7J.ęły udział w tzw. planie Marshalla, musprawie Europy, jej rozwojowi i niezależności. szą dzisiaj tłumaczyć się przed własną opinią
Dziwi nas ogromnie fakt następujący. P. Be publiczną, szczerze zaniepokojoną znanym pov:in tłumaczy zaniepokojenie opinii światowej wszechnie rozwojem wydarzeń.
Opinia polska śledzi z całym spok«>jem
dyktowaną przez Stany Zjednoczone polityką
rozbijania świata i budowania bloku zachoo- krzątanie dookoła bloku zachodniego, w peł
niego, tego bloku, którego cementem będą nym przekonaniu, że wyzwolone w wyniku
Niemcy zachodnie. Tłumacząc tę skazaną na, zwycięstwa nad faszyzmem potężne siły pokoniepowodzenie po!itykę min. Bevin uznał "Za ju pokrzyżują próby odrestaurowania monamo:iliwe zaatakować Polskę na odcinku na- chijskiej Europy.

Polski.

Wyłuszczony
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Argentyna przeciw W. Brytanii

Wstrzymanie eksportu mięsa do Anglii. Rokowania handlowe kończą się fiaskiem

Stosunki hamdlowe

między Polską

a ZSRR

:na sile. Co:raz
pnybierają z ik.ażdym dniem
opuszcza poTty
w;ięcej oikrętów iradZliecikli.oo
anade·rzyste - kierując się lbądż do Gdańska,
Gdyni, bądź do Szczecina z bawełną, apatyta·
mi, jutą i pszenicą, a ilustr. ll~!WOC'U!SllY sta-

Według doniesień prasowych rokowania te
LONDYN PAP. - Wiadomoś-ci, jakJ.e nadez Buenos Aires do Londynu :na temat .~q bliskie zerwania i w najbliższych dniach
pmebiegu rokowań gospodarczych między W. przewiduje się powrót brytyjskiej misji hanStosunek Rządu RP do wszelkich prób po- Brytanią a Argentyną wywo-łały w kołach łon dlowej. M. in. Argentyna miała wstrzymać dni <Lek pMażcr'51ko - trans1J-0rtowy pły.nący z peł·
:nym. ł11!dun1ciem do IPolski 0 mo,w.a, €'.zamego.
sze dosf.f:wly mięsa do Anglii.
dzlalu świata ru& blol4i .iest powszechnie zna- dyń5'kich wii!lk:ie zaciepoikcj.ni.e.
ny. lb:ąd RP uważa taki podział za nie~~z ~~~~~~~~~~~~~~~ ~~www
pieczny ,dla sl>rawy budowania. trwałego pokoju. Polityka. nasza. - polityka współpracy
ze wszystkimi państwami, które pragną. z nanami wspńlpra.c ować na gruncie wzajemnego
JJOszanowania suwerenności - dowodzi, że
zmierzamy w praktyce do zacieśnieliia wi.ę
-i:ów współpracy międzynarodowej.
szły

Przemówienie gen. Marko
do

Na tym tle uwagi p. Bevina pod adł'esem
Polski nie zawierają nic nowego. Zdł'adzają
moźe tylko :irytację z tego powodu, że Polska
dzięki entuzjazmowi milionów prostych ludzi
odbudowuje się własnym wysiłkiem na wla~
I I I I I I li: f •U J.iH,Ji 1.11 I I :t:I I I I I I H J..I l •IH 11I 1.1.1 1.11.i,r I I 1111

Sc human płaci

rozłamowcom

PO!Ilied:lii.ałkowa prasa paPARYŻ PAP. ryska ujaiwnri.a, że socj11!!Iisty=ny anilllister pracy Daniiel Ma.y•er p.rrzeika.zał 10 S1tyc1.1nia 30 milionów fr.a.ników 11JJa ;1wecz :rotlamowców spod
ri:nak:u „Force Ouvriere". Fundusze przesłano

jako „subwencje minisle!Istwa pracy··.

młodych

oficerów greckiej armii demokratycznej

RZYM (:PAP). Radio Wolnej Grecji komunikuje, że na terenach wyzwolonych odbyła się druga z rzędu promocja oficerów
armii demokratycznej, którzy ukończyli
szkołę wojskową. W uroczystości promo~
cji wzięli udział: premier rządu demokratycznego Wolnej Grecji i naczelny dowódca
gen. Markos oraz wicepremier J oannides.
Gen Markos wygłosił do młodych ofice·
rów przemówienie w którym oświadczył m.
in: „Zasługujecie na to, aby być oficerami
armii demokratycznej i wy synowie i córki robotników, wieśniaków i urzędników
byliście sztuki wojskowej w bezpośredniej
walce o wyzwolenie narodu.

Nasza walka jest ciężka, jednakże ist„
nieją wszelkie objektywne pr7Msłanki na
to, że zakończy się ona n~ zwycię•
stwem. Cały naród jest z nami, pomagając
nam wszelkimi środkami jakie stoją do
jego dyspozycji. Nie jesteśmy osamotnieni, pozyskaliśmy zrozumienie i sympatie

I

wszystkich narodów demokratycznych. Z
każdym dniem rysuje się coraz silniej soUdarność narodów miłujących wolność.
Nasza armia - podkreślił gen. Markos

nie jest wojskiem powstańczym, lecz arzorganizowaną. Arznajdująca się na cze.
Je całego narodu greckiego będzie prowa-

i dobrze
11a-, mia demokratyczna
mią regulamą

Wniosek Z RR w sprawie broni atomowej

Przemówienie ambasad~ra Gromyko na komisji alomowej ONZ

T. rygve tie
w Czechosłowacji
PRAGA. PAP. - Sekretarz generalny ONZ
Trygve Lie prz~'był samolotem do Pragi. Na
lotnisku powitał go min. sprmv zagranicznych
' Masaryk nra7 inni członkowie rzadtt.
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Chińskie

wojska ludowe pod Nankinem
Czang-Kai-Szeka

Stolica
PARYŻ PAP. -

Nr 27

flJJCZY

zagroiona
mat oraz wielkie zapasy pszenicy ryżu. Wyzwolono od wroga rolnicze tereny ciągnące
się wzdłuż znisz-::zonych linii :Colejowych zajmując m. in. 18 miasteczek i dziesiątki mniej
szych mejsi:<>wości l stacyj kolejowych.

do niewoli
żołnierzy I biorąc
chińskiej 21,525. Wśród wziętych do niewoli ' znajduje
w potu- s i ę wiele generałów m. in. Lin-wei-czao, pragdzie to-- wa ręka Czang-ka1-szeka.
Zdobyto mnóstwo
16 arobecn-0ść broni w tym 2 haubice amerykańskie
raniąc

Agencja France Presse do-

nosi z Nankinu, że poważne siły
armii ludowej z<>stały zgromadzone
dllłowej c:z.ęścl prowincji Kiang-Su,
Zanotowano
czą się .zacięte walki.
oddziałów tej arm11 w okolicach miasta Uu-ho
20 km rut północ od Nankinu oraz miasta ViCheng, 30 kn na półn-0cny wschód od st<~Jicy.

10,8.50

Mayer, Rotszyld I S-ka

agencji, wiadom-0ści te zostały potwierdzone przez rze:znika ministerstwa obrony reżymu Czan.g-Kai-Szeka.
grają na spekulacje i traktuią Francię jak Monte-Carlo - ośw~adcza
MOSKWA (obsł. wł.). Agencja Tass donopo 01łoszen 1 u ustawy o
si z Szansi, powołując się na komunikat agencji Sinhua, że na odcinku frontu Cziansu chiń
Zdaniem „Franc Tireur" to co się obecnie
Decyzją rządu o dewaluacji
PARYŻ PAP. ska armia ludowa zniszczyła w grudniu ub. r.
dzieje we Francji przypomina bardziej język
spotkała
walutami
obrocie
wolnym
l
franka
na linii Peokoło 400 klm toru kolejowego
kasyna gry niż retorykę finansową.
kin - Mukden oraz rozbiła szereg jedn0'5tek się z szerokimi komentarzami prasy francusNiestety partie rozgrywane w kasynach, i11
wojskowych :nieprzyjaciela, kładąc trupem lub kiej.
tzn. cały
teresują jedynie graczy. reszta
kraj - jest pny tej grze nieobecna".
P-0dobnie wyraża się „Humanite". pisząc, :li.~
oczywiste jest, iż Rene Mayer i bank Rotszyl·
da grają na spekulację i traktują Francję Jak
kasyno w Monte Carlo. Decyzja rządu - zda
niem dziennika - leży nie w interesie narado
a!!enejl wym, lee kapitalistów, W istocie zyskali na
amllasadora ZSRR w
Od
tym Amerykanie, którzy narzucili tę dewalua,,Assoc'ated Press''
cję. Dziennik przewiduje nieuniknioną zwyżkę
MOSKWA PAP. - Prasa · opublikowała wy- w-0jny. Gospodarcze systemy Stanów ZjedJlo- o 80 proc. cen węgla 1 zboża {lmetykańskiego,
wiad, udrielony przez ambasadora radzie~kie-1 ?ych i Związku Radzieckiego różn.ią slę a co za tym idzie, wzrost ceny fhleba.
•go w Stanach Zjednoczonych, Paniuszkina ~siebie jednak w czasie wojny nie w<ilczyly
°!1.e ze sobą, Iea współpra~wały. J~śli dwa
korespondent<>wi agencji Associated Press.
Pytania korespondenta t odpowiedzi ambasa. rozne systemy mogły wspołpracowac w czaCzechosłowacja dfękure
sie wojny, dlaczego by nie mogły współpracodora Pa.niuszkina brnni.ały:
wać w cza3le pokojuł
. .
radz.ecka
,
. • .
••
•
Pytanie: Czy przewiduje pan poprawę sto- 1
PRAGA PAP. - CzechO!SłOfWadci miniiS1ter
1onków między Związkiem Radzieckim a Stana 1 Rz~ JaS?a, ze Jesll b~dzl~ .":<>la ws~ołpra1cy, to będzie ona w pełni mozhwa, rue ba- han•cUu z,agraJllJicz.nego dr. Riipka pnes~ał .na
mi Zjedlloczonymi?
Odpowiedź: Poprawę stosunków mlt:dzy zw. cząc na różnice systemów. Jeśli zaś nie będzie .ręce ndzieckiego ministra hamdh1 Miikojana,
R.adzieckim a Stana.mi Zjednoczonymi uwa- tej woli to może dOJŚĆ do tarć nawet przy je-. ~ed.egram, w iktó.rym wyraża 'V imieniu swym
tam za pożądaną tym bardziej, że n.arooy obu dnako"'.'ych systemach. Różn.ice syste~ów nie i całego narodu crechosłowackiego podzięko·
krajów jedna.kowo są w niej zainteresowane. stanowią wi~c przeszkody dla popraw~ l dla wanie za dostarczone Czechosłow<icji przez
Pytanie: Czy nie uważa pan wzrastających rozwo3u pol1tyc:nych'. gospodaro;~ch l. ku~tu- Związek Radzjecki 2 ty$iqte wagonów psze~rzeciwieństw między Związk1em Radziec- r_a1_n_y_ch_s„t„os_u_n„k_o_w_m_1_ę„dz_y_n_a_sz_y,..m_1_k_ra_3_a_m_1._ _nt_cy_.„_Je_1'V_n_e_1_·.- - - - - - - - - - - - Dm i Stanami Zjednoczonymi za nieuchronWedług

dewaluae'i franka

„Human te"

Związek Radziecki aStany Zjednoczone
PH!os?1<:na dla

Waszyngtonie

awiedzi ,

I

za pszenic,

między dwuma sy=~~:~~~C:n;:s:nicę
Polityka zagraniczna
Związku

Odipowied.Z:

Radzieckiego uznaje fakt istnienia dwóch róż
nych systemów. Generruissimus Stalin, od'Powiadając na analogicme pytanie Harolda Stas
Mila 9-go kwiebtia 1947 r. stwierdził, że Zwią
zek Radziecki i Stany Zjednoczone mogą niewątpliwie wzajemnie ze sobą współpracować.
Różnice między nimi gdy chodz.1 o W5półpracę,
nie mają istowego znaczenia. Gospodarcze sy
stemy StiUlów Zjednoczonych i Niemiec są
jednakowe, niemniej doszło między nimi do

Protokół

M

falsyfikatem

LONDYN PAP. - Tyg<><l.n.ik ,,Peo-ple"' donos.i, że „P.ro-tokól M'' olk.-azał się f.aJsyfika.tem.

P:i6ano powołuje &i ę przy tym
linfo:ronowane źródła .i domaga

!Il<!

dobTZe p.o-

s-ię, aby rząd
przyznał, źe ,,Protokół M"

brytyjski oUcjalnie
stanowi prowolrncję.

Strajki w Belgii
Pracownicy państwo
BRUKSELA PAP . wej fabryki broni „Herslal" jednogłośnie postanowili J><>rzucić pracę w dniu 29 bm. o ile
nie otrzymają podwyżki płac.
Straj~ujący w Leodium pracownicy gazowni i elektrowni zgodzili się przerwać akcję
przeprostrajkową na okres 2-3 dni celem
wadzenia. rokowań z komisją rozjem-::zą.

Austr1·a doma•a
I»
vnn Papena I Schiracha

ce~em

s1·ę

wydan1·a

ukaran:a fch za zbrodnie wojenne

W ·kilku wierszach
środkowe FiLi'Pjny dotknięte zostaly na.jW!ięk.fi.zym od SO łat trzęsien.iem ziem.i, które
sp<><wodowało olb.rzymie szikody mater.iaJ.ne >Się
Straty w lugaj-ące około miliOIIla dolarów.

dziach wynoszą Zl zabitych i kiilkadzie1Siąt
rannych. Kilka osób zos-tało żywcem pogrzebanych pod ;;zczątkami wieży kościelnej.
Silne trzęsieme ziemi rT,.anoIDW'.ano irówn:ież
w Cebu Negro.s i Leyte. Wstrtiąsy ziemi były
tak 61i.lne, źe sejsmografy me mogły kh :noto·
wać.

*

W zw;iązku z wykryciem spisku anly.rządo•
wego w Boliwii, preizyde;nt Herzog oświadczył,
1Sta111u oblęże
że nąd nie z.amieirza ogł.as-z.ać
nia.
Policja zapoiwiada opublillrowande w ik.rótkim czasie planu i doJcum€'lltów ZJD.ale:lli.onyoh
li aresz,towanych S>piS1kowców.
Wśród tych doJmmell!tów wajduje się li6ta
150 osobistości po.Jiity=.ych [ dygnitaxzy zaj;;•tan.owiska, kitómy mieli
mujących wysoik:ie
być zamoa:dow<lllli po dojściu do władzy spdsikowców. Uc:z.estmicy spisiku ire.kirutiują si•ę z
nacionall·
czło1nków reC1Jkcyjnego movimiento
partii, do iktó.rej nadeiał
sta revolucianari, b. prezyiderut Boliwlli Wi1laa:cel, powie6'WillY
przez w-zbu!'ZO'Ile 1lumy w miku 1946.

Na

dygnitarz

ntarąlnesie

Bizoński

Jako przewodniczący Rady Gospodar·
czej Niemiec Zachodnich, która ma by~
namiastką rządu Bizonii, mianowany zod!"
stał przez władze amerykańskie Johannes Gem.mler. Dziennik „New York
Times", którego nie można podejrzewa.6.
o brak sympatii dla Niemców, ani o " tendencyjność w ocenie politycznych posunięii
Waszyngtonu, podaje· następujące szczeg6·
ły biograficzne nowego bizońskiego dygni.
tarza:
Dr Semmler był przed wojną znanym
bankierem i członkiem zarządu dwóch na
koncernów przemysłC\
wpół rządowych
po zajęciu
wych, które wsławiły się przez Niemców Francji -- rabunkiem gos- ·
podarczym Alzacji i Lotaryngii: Semmler
nie był wprawdzie oficjalnym członkiem
partii hitlerowskiej, prowadził jednak w ko
łach przemysłowych propagandę na rzecz
tej partii, domagając się, aby przemysłow
cy zwiększyli subsydia finansowe na rzecz
NSDAP.

główną, która w
Austrii jest karana śmiercią.
Baldur von Schlrach były przywódca mło
dzieży niemieckiej t gauleiter Wiednia w -:zasie wojny, oskarżony będzie o prześladowania
polityczne i rasowe konfiskatę miel;lia pań
stwowego, a zwłaszcza kościoła katolickiego
Semmler jest dotychczas właścicielem
oraz o znl>SZCZeJlie Wiednia przez wydanie roz wielkich majątków we Francji i we Wło
kam· jego obrony.
szech, o czym oficjalnie „nie wiedzą" wła
Podobno Rad~ Sojusznicza przychylnie ustodze okupacyjne. Jest on też właścicielem
tmnkowała się do prośby Austrii,
wielr akcji szwajcarsko - niemieckich zakładów „Brown - Bovery". Korespondent
„New York Times" twierdzi, że wszystkie
te szczegóły „kariery" dra Semmlera znane
są amerykańskim władzom okupacyjnym.
By jednak utrzymać dane o działalnqści
Semmlera podczas wojny w tajemnicy, wła
dze amerykańskie wydały rozkaz traktoI
W lk.rajach .skein<lym.aw&kidl. plan Bevina go Wschodu, włączonych do projektu Bevi- wania dokumentów, dotyczących Semmlera
jako „materiałów tajnych".
został przyjęty z wyrramą a:ezenvą i wielloma na.
rn ,,„,.,,, r•t1m!if1!:1Cł'li~''lill,11llilmlll1l:li'1!11rtll!ll!ł11I J,;JJl:•M' llM:,, ,, t I if1 :n
Ull>tneieniam1. W k<rajacli ilC<>loalli-am~h i pół
Jak wynika z powyższych informacj~.
ikoJ,o.ni.aLnych zaś przemówjenie Bevina wywodr Semmler - w charakterze przewodniJeden z czołow~h
łało głębokie oburzenie.
czącego. t.. zw. ~dy G_o~podarczej J?iz?nii
rUmU6SkO-llUlllFSkiHO
SOFIA PAP. - Prezydium Wielkiego Zgro- - będzie istotrue „włascrwym człowiekiem
publicystów egipskich podkreślil, że Bevin. dą
ratyfikowało) na właściwym miejscu", to znaczy, że nie
ży do utr.zymanria dh'Wliejącego się ayistemu Jro- madzenia Narodowego Bulgarii
w poniedz.iałek bułgarsko- rumuń5ki pakt przy zawiedzie nadziei swych angJ"~askich rozl<>łlliaJ.n1!90, e. plan bryityjskieqo miru.1Str.a w.iejainl 1 wiajemnej pomocy podpisany 16 sty- kazodawców i protektorów.
dzie do pełnego ujarzmienia nruiodów Bli!lkie- cmia w Bukareszcie.
B. D.
WIEDE~ PAP. Z kół miarodajnych informu- dać on będzie za zdradę

kanclerz Figi, zwrócił się do SojtJszn.i·
czej Rady Kontroli w Berlinie z prośbą o wy
danie odpowiednim władzom okupacyjnym
polecenia ekstradycji Franza von Papena l Bał
dura von Schlnch<i. celem poclągnlęcia ich
do odpowied.7.ialno§c.J za zbrodnie popełniOJHt
w tym kr-aju.
Von Papen był ambasadorem niemieckim
w Wiedniu od roku 1934 do r 1938, i utorował
Hitlerowi drogę do aneksji Austrii Odpowia·
Ją. iż

I

i Egipt
Skandynawia
przemówienia Marshalla
wobec

Ratyfl.kacJ·a paktu

nicy z ~rzylkiem i wyicieim rziucili się d0
1

ZOFII 8 EYLIN

~
wysł·a~ do wszysttki·ch os5e s'two oiYuityoh i oosych. llib-ra,nyich i nad1i oddziały stra•ży, wydają•c fo·diności 1>'0- wipót na.gieth, ta·kich, którizy jeszcze nie
looenie !karmienia ich, bu1dował .d1uio l!O~ z<lą•żyti gię wzbogacić n•a sbuż.bie eitll;ra.
wyich meczetów i roz.kaizał miesz:kańco;n Wszyscy oni popyohali się, krzyicz~li.
WY'kończyć je. NQl\Vy emir był bardzo pO- k1'óci!li si'ęl. pra•gną,c zagarnąć dta siebie
b.ożny i dwa razy rocznie jerźdtził pokło- j•a:k najwi-ęikszy Q.
nić się proc.bom świętego i niezrównau1eWreszcie z he:rbaiciarini Wy<Szedł gł.ów

Nowy emir

go szejka Ba.gaed1dinai. grób któregio. wz:rto
o'boik Buicha1ry. Do daW111Y1Cih czte
rech 'P'Odatików <iiodał jesz,cze brzy, podJti•Óst opłaty 11aind.Iowe i sądowe, WY1P'UŚ

sił się

ci'ł ma:sę fałszywych pieniit;tdzy... Rz,~mio
sł'll ohyliły się 1m u1pad.kowi, handel! mikał; niewesoło witała Chodzę Nasredina
wmiłO'\v'llna ojc.zyzna.

O świcie ze \VISZY~t'kich miln.aretów pomodlitewma, wrota mi~jskie
'k"1!lrawana z g~u:Clhym brzę
czeniem dzwoneczlków, po•wo·ti wlkroczy-

płynęła pieśń
otwarły si~ i
ła

do miasta.
Za bramą kairawain.a przyistianę.ta. gd.Yi
drogę zaista,piiJi straini,cy, Był!() iClh m.nó-

.ny 1JO'bo·rca p.odattków '.P'huSIZCZ'Ll

oityły

1

1

Po dwóch min1urtadh r·ewiz,ja była s'koń·
crona. Strrużmicy ustawili się za swoim
zwierZ!C!hnikiem. Był]i oba rcz.eni zd-Olb).·czą
talk, że p'łasz·cze icih byiły sufo wypch:i-

ne. RoztpQczęło się polbiera'tlte Podatku za
towa.ry i za wjaizd dio miasta. Chodża Nasre<llin nie posiadał tiowarów, miał ui.~cić
tyLko opłatę za ;prawo wjazdu.
i scntty,
- Skąd przyjechałeś i PO oo? - z.a-

o z.a.·tł1uiSZCZ•OOY'Ch
rękaw;ac.11, w pantoflaich odzianych na OO·
se nogi, z wyrazem nie1pO'Wściągiiwośd
i rozp 1.rsty na Q'fył-ej, r-Oi7.)1amej twa1rzy. Spojrzał c<hciwie na -lmpców ·i rzekł:
· - Witam waiS ku:PCY, życzę wam wiele
pClfll'Jyślności. Lecz pamiętaj.cie, że is.tni<:je •za.rządzenie' emi ra o tym. a:by blć pał
kaimi do ś.m~ercf kai<l:ego, kto ll!kry'je
nai}mnie.tszą ilo·ść towairu.
Przemieni kuip·c y w mHczeini1u gładzi11
sw-0ie faroo•wa'!le brody. Pobo·rca pod'atków ~a·ś od wróci'l ~i:e,i: uczyni'ł s wc1m1
grubymi paolca•m1 umóv.do:ny znak. Straż-

w jedwalbny;m

wfoI;błąrdów. Korz.ysłada,c z 1Po1płocJh1,1, w
pośpiechu Pr1zecina:l,'j szablami giuibe wło
siane 1iinY', roza>rnwali to'b-Oły i wyrz11.l'cafi
na drogę hro'k,afy i alksaimity, jediwa0.ie i
skrzyinie z piCIJ)rzem, . heriOO.tą i amt>rą,
dz:bany z clirogooenonym 0ilej.kiem r.óża
nym i ty1beta.ńsikimi lekami.„
~UIPCY Zll'niieimówili z przeraiiemia.

·pytał !POłboirca.

Pi sarz mmurzy·ł w kałama•rz;u gęsie
Pióro, aby za!pisa·ć d<} grubej ksi~:~i odpo
wiedź Chodży Nasre<liina.
- Brzyj.ec.hałem z Poosj,i, naifaśniejszy
Painie. Tutaj w Bucharze mies~irają moi
krew.ni.
- W wa'imej sp.ra•wie! - krzyknął po
Ty booca, a <>czy jego błysnęły. - To oz,nq.- Talk - powiedział pobor-ca. jedziesz w gościnę clio swoidh krewnych. cza, źe jedziegz w gościnoe,.. a jednocze.śn~e
To znia1czY, i-e rrrusfaz Z3Jl)łacić podarek t. za interesem.. Płać wte ni p N l 1 teik .„~oś
. . "•
zw. ,,goscmny
cinny", handOowY. ora;z; daj ofarę na oz- Ale ja fadę do krew.n}'Ch ni.e w go- d-0bę meczetów na sławę All;i chn ]{tó;y
ścinę, a w WaJŻ•nej sp.rawie, - ochpowie- uclironił ciebie w -d1.100.ze od rozbój1
111ików.
dzia•ł Chod1ża Nasredin
(D. c. n.)
1
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Na widnokregu miedzynaro
Czy Io przystot?

W KONFERENCJI LONDYŃSKIE.I partii
eocjali:styiemych, na xówillych prawach z mnym1 wziął udział były kor1fident gestapo, a obecny ikandydat na „fiihrel'a" Czw1ntej Rze&zy ~u~acher.
Ten pupil€1k giełdzjarzy amerykanskLch, odpłac.a im za sympatię 1 dolary
psią wier.nością w s.łużbie imperi.alizmu amglo-

„

~·askiego.

„

W POLSCE pan Schumacher znany je.st ze
swych prowokato•r<>kich wystąpi.ci1 przeciw .naszym grnnkom na Nysie Łużydkiej i Odro:e,
z bezczelnych wypadów przeciw Zwiazkowi
Radzieclciemu i innym pa1l.stwom &lowia;'isk•im.
PRZEBIEG

LONDYŃSKIEJ

l\ONFERENCJJ

partii socjalistycznych, w której główne
s·krz-ypc:e grali tacy właśnie agenci imperializmu ame.ryka1iskiego, ja;k Schumacher, Blum
o.raz Bcvin i Phi.l'ps, wzbudziła. żvwe zaniepokojenie w kohch parLi robot.niczych i <Socjalis·tycznych, :;tojąCj"Ch n;a grnncie jcdno.Jil-:;go
frontu.
ZASTANAWIA SIĘ nad tą &praw11 dzie.n.niik
praski „Rude Pravo". Dziennik ten czyn•i zarzut czechosfowadtie; partit socjaJdemoikra• tycznej, iż rokowała przy wspólnym sto·le
z Schumacherem, największym rewizjonistą
niemiecikim i podżegacz.em anty.sowiookim
i

nom z Nowego Jo:nku". W5zelkie da.ols,ze ko-1my o~raym<i.ć bazy w drodze roikO'Wań w rn- nie zostanie dopuszczony do urny przed pod·
menbarae &ą chyba rzbędne.
mach planu pomocy wzaj.emnej". Bazy te Ba- pisaniem wymaganego zobowiązania.
Nie chcielibyśmy się ~ależć w skóiITLe ~ego rucih pragnąłby 7Jbudować „w najważin.iiejszych
KRÓCEJ MÓWIĄC pa!Il. przewodniczący
uczciwego &ocjalis·ty, który z irac}'i swej przy-' punk,tach sbrategiezinycih Europy", ·po 1o, IQCzypartii demobatyoznej
ze
należności do jedn~j międizynl!'rodówiki z pa- wiście, aby ;rozJokowane w tych pwnktach woj- 1
stanu Georgia USA zamie•
nem - przepraszam - „towairzyszem" Moch'e.m ska amerylk•ańs'k.ie mogły utrzymywać w .ryzach
raa w oparciu o policję !lliie
mu&iałby ściskać jego rękę zlaną kr.w.ią robo·t- 1buTIJtujące się przecirw j11Jrizmu l!l.i.ewoli amerydopuścić
do
głosowania
nic'lil.
· kańskiej narody Europy. ~rótko mówiąc tyoh wszys•tkich, którzy ma·
Wylazło s zydło z w ork~
wyiłazlo szydło z w.oorika, Wiemy }mi co sątlrzić
ją i!nne niż on sam Zćl>pa:try·
o „plani·e Mar-shaolla".
wania. Nie przeczyita• iśmy
fiORRESTEL, MINISTER OBRONY USA
CO kraj _ łO Obyczaj _ czyli
w pra.s•ie amerykańsk,iej ani
przed kilku dn.iami, na p-0siedzeniu Komisji
słowa o tym, alby prz.eciiw
Spraw Zagranicznych Sena.tu amerykańskiego,
demOkf3Cf3 PO 3ID8FYk3ńSkU
tej samowoli zaprotestował
zażą:dal, aby państwa korzy.stające z „pomocv"
W ST ANIE GEORGIA w USA komitet wyprezydent T;rurnan lub se·
w. ra~ac:t1 planu Marshalla, udzi~lilY. '.,'w 'Ził- h.o.nawczy partii demol~ralycznej. (sic!!) opu?li- krelarz stanu Ma.rshall, an.i in:n.i. czołowi pr12:y·
m1a.i:i baz. woi,ennych dla amerykanskieJ floty, 1\kowal. komurnka·t, z ktorego w .,111,ka, ze zarow- wódcy partii demokratycznej USA, któny tak
lotnictwa t ląaowvch <;Jł zbro3nych na swoim mo ka.ndydaci, ja•k i wyborcy w najbliższych chętnie gotowi są obdarzać amerykańską „deterytonum.
wyborach do kongresu l'SA (parlamentu) w maik.racją" wszysbkie kraje Europy i śwJata.
TAKIE BEZCZELNE ZĄDANJE ze strony L1m Stanie, muszą podp;sać zobowiązanie
- CO KRAJ - TO OBYCZAJ - mówi
Fones·tala W'\ wo·łalo oburzeni.e ze stmn.y cale i o ·Lym, że b~h~ po.?:eirać zasadę niedoprnsrlcze- przysłowie lu.dowe. My w każdym razie wo~
n;ezaleinej opi.nii w Angl.ti, n.ia Murzynów do udzi·a1.u w wyborach.
limy zo&·tać przy swoich obyczajach i przy na•
Francji i ininych pańo;tw
PRZEWODNICZĄCY KOMITETU partii de- szym· pojęciu demoik.racj:i. Ni'B.pxawdaż?
„ma.rshallow-s.k.ich", gdyż beiz mokra.tycznej "05wiadczył, że nikt z wyborców
E. U.
obsl·o·neik ukaz.ałQ ws.zyst- 111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
kim, jak;e są isto.tne c:~le C zutelnicq D -Jfl"f!AJ
banikicrów
""merykańs!kich,
~
zrrrierzająqnoh poprzea: plan
Ma•rshalla do cai!kow,i tego
ujarzmie.n.ia tych państw
A!IMl!lli~„ eu.ropejskich, Jc.tóre zamierila
~ tala przy ul. lagiewnic,ti!!i
- rzalyby sikorzy>5'tać z „poJeżeli nawet Ubezpieczalnia Społeczna który ze względu na mój dosyć ciężki stali;
mocy" USA . Nastą,piły więc w Łodzi ze względu na brat lekarzy i wy- postanowił poczekać na ordynatora szpi·
bardzo ostro.żn:e zaprzeczenia ze strony „Marshall'a", który oświadczył, kwalifikowanego personelu pomocniczego, tala dr Wągrowskiego, który miał jeszcze
że „nie kupujemy 6 .oibie korzyści za pomocą ze względu na znaczny wzrost zachorowań wpaść do szpitala. W oczekiwaniu lekarza
programu „pomocy".
po woj~i". w wie.lu wypadkac~ I_lie stoi n.a przypominam sobie z żalem, że dziś. o pół·
ZAPRZECZENIA te pr.zewaczone dla naiw- wysokosc1 zadama, tym bardz1eJ zasługuJe nocy zaczyna się Nowy Rok. Jak maczej
nych - nie przeżyły jednak nawet dwóch dni. na uwagę ubezpieczonych nie dawno po· wyglądałaby ta noc, gdybym była zdrowa,
Z ko.lei przed komisją Se.natu sta,nął Bema!lrl wstały szpital Ubezp. Społecznej przy ul. I wtedy przyszło mi też na myśl, że tak saBaruch, znany polity'· ameryikańsik1, zwany Lagiewniekiej.
mo myślą pewnie doktorzy Wągrowski i
„doradcą p:ezydentów", człow.ieik obdarzony
31. 12. 47 .r. zostałam przewie7·~n1 karet- Polakowski, którzy zamiast bawić się jak
zaufoniem ·wali-Street, .który dy,ryguje polityką ką pogotowia do Szpitala Położniczo - inni młodzi ludzie w noc sylwestrową,' mu.;
USA. Bernard Baruch, jaik glosi ;;.t.enogram ko- Ginel~ologic~nego przy ul. Lagie\v11ickiej. szą być w szpitalu, by w każdym wypadku
misji ·se•nackiej, oświadiczył wręcz: ,,Po•winniś- PrzyJął mme młody lekarz, dr Polakowski, udzielić pomocy. Jakież było moje zdumie"
_ __ __ _ _ _ __..._ _ _ _ _ _ _ __.im,;;.;...,_ _ _ _ ;...._ _~----- nie, gdy o godz. 7-mej przyszedł zziębnięty

r Jl

K 1- 1.k

antysłowiamkim.

„TA. DZIWNA ROLA - czyta.my na łamach
„Rude Pravo" - jaiką grają cze·cho·słowaocy
rocjal-de.mokraci, zasiada•jący w organizacji
opanowa.nej calkowide pnez 6oC]alistów
z pm!stw zachodnich i służącej celom amerykańskiego imperializmu jest niezgoodr.a z .iJ1l.eresami państwo i narodu czechosłowaokiego
i z pewnością ni·e znajdzie uz.na.nia w oozach
wielu czoloników pa•rti.i",
SPRAWA dailszego udziału jednolito·iroilltowców s"Ocjalistów w drugiej między.na1rcdów
ce wywołaia dy;;km»je nie tylko w kolach czeskich &ocjalistów.

„

I

Na ro1kaz
f\..!OCH, „socjalistyczny" minister ~:oraw wewnętrznych Francji, 'Zll1any jest naszym Czytel~1ikom z tego, że przy pomocy pułków afry;k.ańskiclt stne1ał do strajkujących robo'\.niików
francuskich; obecnie wsławił się nowym wyczynem. 7.wolnił na wniosek radnycih gaullistowskich 'Z zajmowanych stanowisk dwóch
komunistycznych merów (burmistrzów) Pa.ryża
- towan - zy Giranda i Morela.
ależy zaznaczyć, że obaj zwolniem merowie brali wvriatny udział w walce z oklipantem i odznacz~
m są wvs'Okimi orderami bojowymi.
OBECNIE DOWIADUJEMY SIĘ z łamów
, Hnma.nite" ciekawych kulistów lej sprawy.
Okazuje się, że stało &ię to na rozkaz Pier.re de
Gaulle'a, brata gene•rała de Gaulle'a, kaudydata na stanowisko faszystowsk.iego dy!kta:tora
we Francji. „Prezydent Baruku Unii Pary&kiej,
Pierre de GauUe, zażądał odwołapia merów komunistycznych - czytamy w „Humanite" i minister „sQcja1listyczny" wykonał ro'.llkaz.
OBAJ MYŚLĄ, że dobrze zasłużyli &ię pa-

Jutr uń

z

wybory w p pB· r 2 ~dz~i:~~w~k~e~~1;:os:ijr:~iter;~:
się gniewał,

W niedzielę, 25 bm„ odbyło się ostatniie, nieprzyjemny,c;h pod ich adre.sem uwag.
przedwybo•rcze zebranie PZPB Nr 2.
A można wybrać najlepszych. Na liście
Zebranie śct51e informacvjuP. Tow. Sobczak wybo.rczej figuruje 96-oiu kandyda1tów. Wśród
wyjaśnił zebranym, jak przedstawia się tech- ta~ licznej gromady a.żdy wyborca,
tóremu
ni_czna strona głosowania. Po czym kilku mów-1 ·lezy _na sercu Jego w!as_ue dobro. i dobro zacow zabierało głos.
kladow, napewno zn.a.idzie odpow1edmch kanWszyscy towarzysze zgodnie s.twierdzili: dydatów do Rady.
. .
28 6 tycz.n!a jest dniem bardzo ważnym dla
Tow. Przybył, ipr;ze.d~taw1me.!. Zw. Za~o~o
wszystkich pracujących w PZPB nr. 2 w skład "".ych, słuszm3 pocLlcresllł w swoi_~ przei;iiow~e
nowej Rady powiiini wejść najlepsi, najofiar- mu, ze nowa ~ad~ Zakładowa iesh będzie m1~
niejsi i najuczciwsi przedstawiciele, ściśle po- ła dobre ch~c1 b i . p~na dokladme w~z~stk1e
wiązani z pracującymi
swe pr:awa i o ow1ąz , napewno wyw1ąze się

j

należycie

·

Nowa Rada Zwk:ładowa,, p•raca radców zaważyć może nie tylko na pomysLny1m rnzwiązanJu sirir<iw by.towych orobobniików, ale i na
ca.łohi.ztaJcie rozwoju PZPB Nir 2.
Moiie nareszcie zakłady te p.rzesła:ąą być przedmfo,tem

ze sw-0ich

zadań

i

zobowiązań

wobec

godnie

będą

ich

reprezentować.

Spotkałem parę dni temu znajomego, speca
od sportu. Zagadnąłem go w rozmowie między innymi o Włochów:
- Jakże tam u nich z kulturq fizyczną?
Owszem odparł spec. - W hokeju
nie bardzo, ale piłka nożna i boks wcale, wcale„.
. .
.
.
- ,A: nastawieme -- indagowałem dalej lu.dnosci .dq sp?rtu?.
. . .
.
.
Nie m.ozna się skarzyc, . interesuje się.
Na mecza_c~ _1 zawo~ach pełno jak u nas..
- A jeslI chodzi o t. zw. występy międzynarodowe?
Koneser spojrzał na mniej bardzo zdzi-

l

(ciąg da sz:y)

ZAGŁADA I SMIERC
Ak:cj,a niszczenia, związana z wojną, trwała
nadal, przybierając coraz ostrzejsze formy. Wy
sadzono mosty, zniszczono autostrady. dziesiątki miast leżały już w gruzach. Bombardowanie i zgubny ogień artylerii nieprzyjacielskiej w~zystko obracał w tuiny. Ofiarą tej
j beznadztei.nej walki padali ludzie, wsie, mia·
Ista, dobytek kulturalny olbrzymiej wartości.
Adolf Hitler jednak nie rozumiał bezdennego
nonsei:su tej rozpa::zliwej walki, nios ącej tyl
ko śmierć i zagładę, Nie chciał niczego wiRzecz dzieć, niczego nie chciał rozumieć, 0 niczym

bienicę„

Powiesiłbym go momentalnie bez wa
hania.„
jednym z najbardziej zaufanych łudzi w intymnym otoczeniu fuhrera był generał SS Vogelein. Pełnił on funkcję niezmiennego przedstaw:lciela Himmlera przy osobie Hitlera. Był
wymosły, wybitnie pozbawiony taktu, Zachowywal się wobec starszych oficerów, zasłużonych urzędników arogan-:ko i wyzywająco.
Jego arogancja czasem graniczyła ze zwykłą

bezczelnością.
Vogelein był ożeniony z rodzoną siostrą
- Nie rozumiem pyta'llia - rzeki. Ewy Brąun, późniejszej żony fuhrera uważał
chyba jwma, że jeśli clwdzd o występy między- wiedzieć„.
więc, że może sobie pozwolić na wszystko.
narodowe, to zaintere.sowanie jest jeszcze
Jego prawdziwy stosunek do tragiczne j rze Był młody, m\ał zaledwie 37 lat. Ale pouczał
większe, a nawet przechodzi w entuzjazm.
czywistości uj,awnił się pewnego razu w ·całej wszystkich, bez różnicy wieku i szarży.
-

No, nie zawsze -

uśmiechnqlem się. -

Ostatnią jedną „drużynę" zagramczną

swojej nagoś::i: Anglicy znaleźli się w pobliżu
nał hrabia

Galen, pragnąc ratować miasto
przed zniszczeniem, wszczął rokowania z dowództwem armii brytyjskiej. Celem ty ch ro kowań była kapitulacja miasta.
Kardynał Galen zawsze był zdecydowanym
przeciwn!kiem narodowego socjalizmu, czasem
nawet pozwalał sobie na odwaźną i ostrą kry
tykę rządów Hitler a. Był prawym czlowie::Ciem i nie wahał się występować w obronie
słuszny-::h zasad prawdy i sprawiedliwości. Wy
jechał n.a 'Spotkanie Anglików i rozpoczął z
nimi rokowania, chcąc zapobiec zniszczeniu
oraz śmierci wielu tysięcy ludzi. W rezultacie
tych rokowań miasto się poddało.
Wś-::iekłość Hitlera nie miała granic, gdy
· dowie
· d ział
· o tym. Byłem nao-::znym swiad'
się

mi„.

Nie, bynajmniej. Przeciwnie _

byli t-0

znakomici sportowcy, wygimnastykowani na
. .
WOJnJeNa wojnie? Co to za jedni?
- Marynarze amerykańscy.
_A gdzie występowali? _ zapytał :z;aintrygowany
_ W sportowiec.
r-iorcJe Brindisi _

z najbliższego

Włosi pewnego miasta w Westfalii. W ówczas kardy- otocze111ia Hi1tlera,. do \którego należałem -.ów-

strasznie wygwizdali.
Znajomy podrapał się w głowę. zamyślił się,
po etym o.świadczył:
_ No, jeżeli wygwizdali, znaczy s.ię, ci cudzoziemcy musieli być strasznymi patalacha_

W gro nie młodych/ oficerów

rzekłem.

Na

Armii Czerw. 43 m. 5.

B.

tł

-Cwiczenia w Brindisi

grube szk!J, ;i nie •tylko
nie
ale
na prędce wkładaJąc fartuch i myjąc ręce
opowiadał o kilk~ wypadkach dzisiejszego
wieczoru. OJ~.azało się, że dr. Wągrowski
miał tej nocy
dyżur
w pogotowiu i przywiózł ciężko chorą. Z takim samym od•
daniem pracuje cały personel z dyrektorem
Gałczyńskim. na czele.
Tym małym artykułem chcę wyrazić
gorące podziękowanie lekarzom i siostrze
Marii za ich opiekę bez zarzutu. Władzom
nadzorczym Ub. Sp. radziłabym wykorzy·
stać szpital przy nl. Łagiewnickiej dla or·
ganizacji współzawodnictwa, chociażby z
bratnim szpitalem na Szterlinga, który du~

wyborców. Związki Zawodowe pomogą radżo mógłby się nauczyć,
biorąc przykład
oom na !każdym oddniku lich pracy.
życzymy wszys.hkim pracującym zaikJ:aodów pracy z zespołu szpitala na Łagiewnickiej.
Stefania, Cykiert
PZ•P·B Nr 2, by ·wybrali do Rla•dy łudzi, kitórzy
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nazywano Vogeleina „Vleglein''.
(ordynans).„ Nikt go nie lubił, ai:;zkolwiek uchodzą za foworyta Hitlera.
.
Pamiętam ta~ą charakterystyczną scenę, kto
ra wydarzył'.f'stę podczas n~rady w. marcu 1945
roiku. Gudewm rzeczowo ~ s=egołowo opowia~ał o ~y~uacji na P?~orzu. Na dowód
?W?1ch słow przytaczał SCl!~ł~, ~y~rowe dane,
sw1adczące o bo3owych mozhwosc1ach formacji _SS, jakie na tym odcinku ~odów-::zas się
zna]d~wały. Vv pewnym ~omenc1e, nagle. rozległ się ostry .głos „Vogelema. Faworyt Hitlera
pełnym. non.szalanC]t .głosem .prz.e.rwał wywody
Gu d enana l ws k azu1ąc na Jak is skrawek papieru, który trzymał w ręku . oświadczył, że
d_ane przyt acza. ne przez G,u, d eriana - to „zmy-

siebie mundur i po cywilnemu został zatrzy·
many przez agentów SS w momencie gdy usi
łował zbiec i już się znajdował na przedmie·
ściach Berlina.
W dzień później, to znaczy 28 kwietnia, na
rozkaz fuhrera zdegradowano go, zdarto z nie
go odzna:::zenia wojskowe. Nad ranem następ
nego dnia Hitler kazał rozstrzelać swego byłe
go ulubieńca - i poniekąd krewniaka. Wy·
rok wykonano o świcie 29-go kwietnia na
wewnętrznym dziedzińcu Kancelarii Rzeszy.
_Ludzie z n.ai.błiższego ~t~cze~ia Hi_t!era n:ao·
goł są znam, przyna3mmeJ w1ększosc z mch.
Himmler i Goebbels nie raz już byli opisywani. Jednak istniała grupka bliskich Hitlerowi
ludzi, których prawie nikt nie znał i nie wiele o nich mógł opowiedzieć. Do takich tajemni
czy::h postaci, między innymi należał Martin
Borman. Wiedziano o nim tylko, że był wrogiem kościoła i chrześcijaństwa w ogóle. Zaj
muj,ąc wysokie. stanowisko partyjne, gwałtownie zwalczał religię.

I

POCZĄTKI KARIERY BORMANA.

Początki kariery Bormana nle są ciekawe.
Był administratorem rolniczym w Meklemburgu. Gdy Hitler doszedł do władzy, Berman
przez dłuższy czas pracował w resorcie Hes-

·sa. Był urzędnikiem partyjnym, zatrudnionym
w centralnej kartotece.
. Przeby><:ał tam ;ównież, w pierwszycli
d~nach wo3ny. Ale wowczas w szalonym tempie rozpoczął „1obić karierę''. Został szefem
sztabu Hessa, _a. następnie mianowano go stałym przedstaw1c1elem Hessa z ramienia partii
przy f1;1hrerze. Borman był mistrzem intrygi.
Zasadn
. 1czym i' ego. celem było utrwalenie swe 1·
osobistej sytuacji oraz swoich wpływów Postanowił ,,zlikwidować'' wpływ Hessa, · i'aki
ten wywierał na Hitlera. Pracował wytrwale

kontrtorpedowcu ćwiczenkl pokazywali.
- A kto ich zapmsił?
k.
·1
b d
1
Nikt ich nie
sami
Cies o{:,e
kawe rzeczy nawet demonstrowali z zakresu tuhrera, który właśnie w tym momencie roz- właśnie dane, którymi operował Vogełein by- znał doskonałe wszystkie słabe strony Hitlera
amerykańskiej sprnwności fizyczne;. Np. „rzut mawiał I witał się z przybyłymi do niego ge· ły wyssane z palca„.
i świetnie umiał je wykorzystać dla swoich

zaprosił,

wleźli.

z~~dot!jał!~a~~~e~a~e%~~~k~ej p!:~a~~~kJ~en:d

I

kulą armatnią na wybrzeże morski€"· oczywi- nerałami. Stał w poczekalni schronu. I tu
ście, ,,na niby"...
gie otrzymał wiadomość o tej hpitulacji.
:-- E - skrzY.w!ł ~ię znajomy. - Obujałeś

To przeciez zaden sport. To zwykła,
kryminalna granda„.
G_rpnda. powiadasz? :-- mruknqłe1!' . .Hm, ~o~e i granda, ale zdaniem amerykansk1ch
czynmkew rządzących to tylko sport.
NkJ/'rf,ODNJJ:JSZY. SPORT MA'DE IN USA.

mme.

~.

Tam.

na-

ATAK FURII
Twarz Hitlera przybrała straszny wyraz„.
Oczy miotały. iskry niep?ha!D?~ane.i pas~i.
Kurczowo zaciskał ze. z.łosc1 _p:ęsci, gdy ledwie
dosłys.zalnym
ze ws-::1ekłosc1 ~zeptem wy~
krztus1l:„. Galeri... o, gdybym mogł go do!!tac
w sw.o.je ręce·! T-en typ -i:a-sługuje< t.ylko oa sz.u•

r~~~~~!i :t~~ci zj:~\;~ później okazało, ;sy%~1 0k;~:~~~;/:~a~~~w~~~z ~YJzki~~br;:.

celów. Zdobył w prędkim czasie jego całkowi
te zaufanie.
Ten pyszałek lubił ubierać się, idąc za
Stosowana przez niego taktyka nie była zbyt
przykładem Goeringa, w naj,fantasty-.:zniejsze skomplikowana, ale Borman
uprawiał
ją po
lśniące, złote mundury. Był gruby, otyły, i mi mistrzowsku.
mo ~ode~o wie~u bardzo. niezgrabny.
}3orm~n umiejętnie p~trafił z urywanych
Komec '(ogelema był ~1esławn"l'. l smutny. sło:"' Hltler.a spreparowac logicznie powiązaną
Bezpośredi:10 przed upa~1e~ Berl~na, w dniu ~ysl, na~ac jej zewnętrzną formę, stylistyczną
27 kwietnia, gdy bY!o J,JtZ Jąsne,1.,..fe ~fJfi.f!: ~ po t~ej aH~J.~cji poa.!1..':!? Efijtlerowi ja~o
str.a'Co'ile ~gelein. ooie'kł z f.~W. ~~·ik'-0n<:eN. .t'~U ·:Jbb' ~'f;tHa Jt&.rer<t,
KONIEC FAWORYTA HITLERA

,

tadela, miejsce wiecznego spoczynku wielu wiedział Mietek - już dla nich godzina wy.a
bojowników walki o wolność Polski w okre-1 bila.
sie walki z caryzmem. NiE:mcy bez wyrzuChoć my nie tacy jak oni barbarzyńcy,
tów sumienia bezcześcili groby bohaterów ale pokażemy im, kto wojnę wygrał. Odenaszych ryjąc na stokach cytadeli okopy chce się im na zawsze z ruskimi i Polakai budując bunkry. Cytadela była bowiem mi wojnę zaćzynać. Prawda bracia? Oj,
bardzo wygodnym punktem dla obstrzału pokażemy, pokażemy - odpowiedzieli zgodpolskich pozycji, gdyż górowała nad oby- nym chórem.
dwu brzegami Wisły.
Był to okres zacisza na froncie, przeryCo Zającowie „pokazali" w Berlinie, nawanego tylko wzajemnym obstrzałem ar- piszemy w jednym z najbliższych numetyleryjskim. W takich chwilach „obstrze- rów „Promyka".
liwania" - jak mówili nasi żołnierze, Za.....
jącom zdawało się (a może i rzeczywiście
~T
tak było), te ich działa najgłośniej ryczą i
l "'I
najcelniej biją.
Przeszedł listopad, grud2lień i połowa
stycznia. Coś w powietrzu wisiało . Wszyscy chodzili rozgorąc1Jcowani i podnieceni.
Każdy · odczuwał, że w tych dniach musi się
coś stać. I stało się. Siedemnastego stycznia ruszyły juk lawina polskie i radzieckie
oddziały na zdobycie Warszawy. Był mroź
ny, stycżniowy dzień, ale nikt nie odczuwał
mrozu. Ka~dego grzało rozgorączkowane
radośnie serce.
Stary Zając groźnie „tupał" wąsami, że
by nie pokazać swoim „smarkaczom", że
mu oczy od mrozu załzawiły się. Niepo- 1
trzebnie to czynił, gdyż każdy z jego synów unikał wzroku drugiego, bo „mróz",
na wszystkich jednakowo podziałał i wszyscy mieli oczy wilgotne.
żebyście widzieli, jak oni si.ę. bili! Każ
dy z ich żołnierzy, zarażony tł.obrym przykładem, dokładał wszelkich starań, by jak
najszybciej dostać się do Warszawy. Gdzie
nie można było przeciągnąć działa, tam na
własnych rękach je przenosili (na froncie i
tak bywa). Ani jeden pocisk niE' szedł na
marne.
I oto o godzinie piątej po południu do·
tarli do Sródmieścia. Było widno, choć
słońce dawno już zaszło to paliły się
liczne budynki, podpalone przez Niemców. I
Na ulicach, gdzie nie kwaterowało wojsko,
martwo było i głucho. Zającowie w piąt
kę wybrali się na ilpacer po martwych uliPOMNIK JANA KILIŃSKIEGO
cach. Szli, ilzli i szli, a nigdzie ni żywej duszewca-patrioty, który byf jednym z przywód·
szy nie mogli spotkać.
ców powstania warszawskiego podczas insurek·
- Patrzta no chłopaki - rzekł, tamucji Kościuszkowskiej w 1794 roku
jąc wzruszenie ściskające gardło, stary Za- Pomnik ten podczru okupacji
udało się ocalić
jąc co te Swaby zrobili z naszom stoli- i przechować przed Niemcami. Obecnie 11n6w
com. Kary boskiej widać na nich. nie było ...
stoi on na swym dawnym miejscu,
Ale ci przecie ... .Już zapłacom ci nam ani
na placu Krasińskich w Warszawie
za to, aj zapłacom.
W dniu 28 stycznia przypada rocznica zg~mu
Nie bójcie się, ojciec - z powagą odpotego wielltiego Polaka

I
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Za,J~ce

W"arszawle

Pamiętacie

chyba, że zostawiliśmy nalzych Zająców na Pradze'? Boleli nad tym,
Zającowie, że zostali rozdzieleni rozkazem
dowództwa, ale nie mieli do nikogo pretensji, gdyż na froncie, jak to na froncie rozkaz, to rzecz święta. Gdy chorąży W acław Zając przybył na drugi dzień w odwiedziny do ojca, siedli sobie w trójkę i
zrobili „naradę familijną". Chodziło o to,
by jakoś zebrać się w „kupę" i wspólnie
pójść do tego najświętszego boju boju
o Warszaw~.
Chciałbym · opisać jak to wyglądało, kiedy staliśmy na Pradze i patrzyliśmy na
drugi brzeg Wisły, który płonął i dymił
setkami palonych domów i bronił się bohatersko resztkami sił gasnącego powstania,
lecz mimo tego, że nauczono mnie w szkole pisać, nie potrafię dać wam takiego obrazu, któryby choć w przybliżeniu odmalował grozę tych dni.
Zaciskali pięści Zającowie i przysięgali w
duchu zamstę za Warszawę, choć mieli ją
dopiero pierwszy raz w życiu zobaczyć.
Przecież właśnie Warszawa była dl9. nich
symbolem całej umęczonej Polski, do której tak bardzo tęsknili na dalekiej Syberii.
Siedzą więc tak w trójkę i obradują,
jakby tu znowu razem do boju pójść, gdy
nagle zjawia się dwóch dryblasów, jeden
sierżant, a drugi plutonowy, „trzaskają kopytami" jak się to mówi po wojskowemu
i meldują się najstarszemu rangą Zająco
wi.
- Józek!
- Franek!
Uściskali się serdecznie l dawaj razem ra-

PISZr\ ~ S10STRZYC2KI
Kochany Promyku, kończę 13 lat ! Jeszcze
nigdy od nikogo nie dqstałam żadnego podarunku. Wyobraź więc sobie moją radość, gdy
listonosz wywołał moje imię . W tej chwi.li
pomyślałam sobie: choć nie mam tatusia już
tyle lat ale jest ktoś co I o umie pamięta ...
Książka bardzo m-i się podoba,
dowiedzia·
łam się z n,i ej wiele z dobrych czci-sów. Ko·
chany Promyku, ja bardzo żałuję. że prędze)
do Ciebie nie nap1~ałam. Nie wiedziałam. że
jesteś taki dobry. Myślałam,Lże rzucisz mój
list w kąt, a tyś nie tylko tegn nie zrobił, ale
przysłałeś mi książkę.
Dziękuję ci i pozdra·
wiaro z całęgo serca. życzę całej redakcj,i,
czytelnikom Promyka szczęśliwego Nowego
Roku.
.

dzić. Radzili, radzili i uradzili, by list do
iiamego dowódcy Armii wysłać „Tak niby,
a tak - my pięciu - pięciu Zająców, co
jeszcze nigdy nie stchórzyli i do wojska
Polskiego na ochotnika się zgłosili, prosimy
Was Obywatelu Generale, znów nas razem
połączyć ku ojczyzny chwale". I tak dalej.
Generał \l\riadomo -· człowiek srogi,
choć to i demokratyczny generał (rygor w
każdym wojsku musi być), ale uśmiechnął
się bo słyszał jui coś niecoś o pięciu Zają
cach, i zawołał swego adiutanta:
Proszę mi obywatelu adiutancie, tych
moich pięciu zuchów Zająców do jednej baterii przydzielić. Będzie i im raźniej i dla
wojska lepiej. Taka piątka to i cały pmk
porwać za sobą potrafi, a nie tylko jedną
baterię.

- Rozkaz Obywatelu Generale!
I tak się złożyło, że najmłodszy z Zają
ców był najstarszym według rangi i stanowiska, a najstarszy prawie najmłodszy
(bo i jeden 'ilyn był plutonowym).
Rozdzielono między nimi fun:Ccje "' ten
sposób, że podporucznik Mieczysław Zając
był dowódcą baterii, chorąży Wacław Zając jego zastępcą do spraw polityczno-wychowawczych, sierżant 'Zając dowódcą plutonu, a Franciszek Zając l ojciec - Maciej
Zając dowódcami w tym 'ilamym plutonie.
Widzicie więc, ze stary Zając dotrzymał
słowa, danego majorowi .r.: pierwszej .dywizji i rzeczywiście wyszkolił swoich „chłopa
ków" na dobrych ,,artylerzystów".
Na razie stali na Targówku (to taka
dzielnica Pragi). Naprzeciw ach stała Cy-

słał list od Tatusia r,aszego ... a możl! jego se.
mego nam prześlesz? tylko naszego. a nie
innego. Powiedz nam „Promyku" co mamy ku
pić nat>Z·ej mamusi na imien:iny (rz:a 500 zł}.

ODPOWIEDZ REDAKTORA.
Kochane dzlewusz:Ci, wcale nie przypuszczałem,
że
'>prawie wam aż tyle radośd tym
skromnym podarkiem gwiazdkowym. Listu od
Waszego Tatusia nie możemy, niestety wam
przysłać . A może jednak on sam sprawi Wam
radosną
niespodziankę i zjawi
~ię lctóregoś
pięknego poranka u swoich trzech miłych -:ó·
reczek. Czy Tatuś Wasz był w obozie? Gdzie
pracuje Mamusia? Rozumiem bardzo dobrze,
że tęskno Wam za ojcem l że Mamusi
Wa·
szej nie lek:Co jest zapracować samej na całą
rodzinę. Wiele rodzin w Polsce d~nnało tego
Posyłam ci jedną zagadkę:
samegu losu co i Wy, moje dziewuszki. Gdy
„Domek z drzewa,
dorośniecie, będzie-::ie pracować i walczyć raprzy nim klapka zem z tymi '-Vszystkimi, którzy pragną, by
Strzeż się. myszko,
już nigdy Więcej nie było wojny, by dzieci
to
· nie traciły więcej- swych ojców.
Daniela Bienias
Małej Bronce powiedzcie, by była spokoj·
ucz IV klasy Szkoły Powszechn. Nr 108
na, „Promyk" -:hętnie przyjmuje ją do swego
*
*
grona już teraz i cierpliwie będzie czekał, aż
A oto co dodaje Hen!a:
Długo będziemy pamiętały tę milą gwiazo· potrafi sama list 11apisać. Życzę 1 Wam i Wa
szej Mamusi szczęśliwego roku 1948.
kę. Książki bardzo nam się podobają i muszę
Co do podarku imieninowego dla Mamusi
je przeczytać na głos I uczyć na pamięć moją
trudno ml na odległość coś doradzić. Musicie
mała siostrzyczkę Bronię. Ona jest dopiero 'l'I'
I-szej klasie i czytać .ieszcze nie umie. Bronia same się zorientować. Największą radośr;
mówi. że jak tylko się poduczy to napisze sprawi jej na pewno nie sam podarek, lecz
list do „Promyka"' tylko jest ciekawa czy pamięć jej córek. Najlepiei kupić coś takiego,
coby najbąrdziej pr~ydało się mamie w gosp1.1
przyjmie ją do swego grona.
darstw\e. albo też jaLięś rękawi ~z'kl lub sza·
A.. oto co podyktowała mała Bronka.
!il( na szyje.
~
ł
1tedak·lor
Kochany „Promyku", żebyś nam tak przy-

*

Mój tatuś pracuje w hucie „Hortensja" i
jest stałym prenumeratorem ,Głosu Robot-::ii·
czego". Ja, gdy tatuś przyniesie nowy numer,
zaru czytam, co jest nowego w „Promyku''.
W wigilię Bożego Narodzenia była w „Promy·
ku" bardzo ładna bajka pt. „Bajka Wigilijna".
Czytałem ją bardt2:0 uważni-e,
a potem opo·
wiedziałem młodszemu bratu, który jest w II
klasie i bardzo dobrze się uczy. Ja jestem w
V klasie szkoły powszechnej stopnia III im.
Ks. Józefa Poniatowskiego w Piotrkowie Trybunalskim. Uczę się dobrze. Prosiłbym Cię, ko
chany „Promyku'" byś nas też przyjął do swe
go grona. Mamy jeszcze też maleńką siostrzy·
czkę, która ma dopiero
1l miesięcy
ona
chciałaby też być w Twoim gronie.
Dętek Cezariusz
Piotrków Tryb.
P. S. Zapomniałem Ci napisać, kochany
.. Promyku", że bardzo lubię sporty - piłkę
nożną i boks. Mamusia nie pozw'.l.la mi nale·
żeć ani do bok.su .mi do pił'ki bo bardzo niszczę obuwie. Powiedz mi, kochany „Promyku"
co mam czynić, aby do tych sportów należeć?
Odpowiedź Redaktora
Drogi Ceduł
To dobrze. że równie gorliwie czytasz „Pro·
myika"' jak Twój Tatuś „Głos Robotniczy". Bez
wahania możesz wraz z bracisz!tieni i siostrzy
czką przystąpić do naszego grona. Z 11-o mie
sięczną panną miałby w·prawdzie
„Promyk"
trochę kłopotu, ale że dwaj jej ~tarsi braciszkowie biorą ją pod swe opiekuńcze skrzydła,
więc: już nie będziemy się martwić o pielusz·
ki i wózek. Z tym sportem to naprawdę przy
kra sprawa, buty to rzecz poważna. Sprobuj,
może Mamusia pozwoli Ci przynajmniej
od
czasu do czasu „skoczyć" gdzieś na boks łub
piłkę nożną. Tak czy owak- mogę Cię pocie
szyć. że z obuwiem nie będzie wie<:znie
tak
źle . Minister Przemysłu I Handlu
sprowadza
duży transport z Czech, więc może i dla Ciebie coś z tego „kapnie''. W każdym razie po·
nieważ Tatuś Twój 1 wiele tysięcy jemu po·
dobnych pracuje z całych sił, by fabryka jego
wykonała swoje zadanie. więc nie7.adługo Ma
musia Twoja nie będzie musiała . tak niepokoić
się ani 0 Twoje ubranko, ani o buciki.
Redaktor.

Drogi „Promyku"
Za pozdrowienia dziękuję Ci serdecznie. Do
wiedziałam się dużo od Ciebie o ZWM., Chęt
nie wzięłabym udziału w służbie dla naszej oj
czyzny, ale niestety, brak mi czasµ i dlatego
zostawiam to na nieco później.
Piszesz „Promyczku", że mój wierszyk jest
nienajgorszy tylko za dużo w nim słów gór·
nolotnych. Czy będziesz tak dobry i wskit·
żesz mi zasadnicze w nim błędy1 Ja po prostu
wyraziłam swoje myśli,
wcale nie wysilając
się i nie szukając słów.
Kochany „Promyczku'' zasyłam Ci najser·
deczniejsze życzenia.
Za twoim pośrednictwem jeśli pozwohsz zasyłam serdeczne pozdrowienia Lusi Binderów•
nie, którą polubiłam nie znając jej.
Marysia S
Odpowiedź Redaktora
Wydaje mi się, że nauka nie powinna prz.e
szkadzać w pracy społecznej, a nawet odwro·
tnie - te rzeczy mocno wiążą się z sobą ale
cieszę się, że w Twoich
planach na priy·
szłość masz dobre zamiary. Co do Twego wier
szyka ja Ci wierzę że nie szukałaś specjalnych słów górnolotnych. W Twoim wieku sło
wa takie „wyskakują" jakoś same przez się.
Dlatego też zamiast wskazywać Ci lub kryty·
kować to lub owo, wolę poradzić Ci. byś czy·
tała utwory dobrych poetów i pisarzy, byś
zwróciła uwagę, na to, jak oni piszą prosto,
bezpośrednio i o najprostszych ludzkich sprawach. Nawiasem powiem Ci, że prawdziwi po·
eci i pisarze bardzo często mocno wysilają
się przy pisaniu i właśnie szukają
odpowiednich słów. Pisać prosto nie jest wcale rzeczą
tak łatwą. Gdy za kilka lat sama przeczytasz
swoje obecne utwory zobaczysz na czym po·
lega ich górnolotność. Wierszyka Twego woll·
my nie drukować - czytelnicy „Promyczka'"
nabraliby pod jego wpływem jeszcze więcej
skłonnoścl do zbyt „górnych" słów, a skłon·
noścl tych mają i tak sporo. To Cię chyba
nie zrazi do ~isania - 'Prawda Marys'
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M'Y'i~L-1 J u e 1LE u· s z o w E
25 lal pracy Towarzystwa Uniwersylelu Robotniczego

Ten ogień prometeuszawski ploni.e dzlA
\
NIE TYLKO OBJASNIAC,
. Woofag tradycji w dni jubHeuszowe mówi zmu. Gorący, czynny stosu.nek do h'łiata, do
w walce, w twórczym wysiłku, w wJelkJch za·
LECZ ZMIENIAC SWIAT!
eę o do:robku, o przebytej drod7.ie. Ju.bileusa: ludzi, n.:.eprzejed!namy w walce z-e złem społeczmierzeniach obu naszych partii marksistow·
.
.
.
.
TUR~. ski.erowuje jednak myśl ku lllOwym l!lynll, nieustępliwy w zwrulczaniiu knywdy człoKi edyś Marksa tr.afme natwali wspolczes- skich, robotniczych - w PPR i w PPS.
t~ym zadaniom ptacy kuHUira·lno - oświato- wieka, wraż.Uwr na p · ę.k-no i dobro.
TUR w odrodz.iolllej Po•bsce jest prrreoieź
WlaŚ!Ilie nam, czlonko·m TUR-u, powiID.ny nl'.111 Prom~tooszem, imierui~ boga z pięk;ne~~
W~J· Tempo na<Szego zycia, zacliodzące prze-,
m1o111I1f ~łec~e p.r.zeo.rały glęb.iej nas2ą rz~- przyświe·c a ć te znaine, pięlkne slowa, powtarza- m1•tu gr&lk1ego o Prometew;q:u, lktó.ry z miłos01 dzieckiem PPR :i PPS. Dlaite.go w !l1a.szej pracy
ozywd~osć, n1z procesy ikuHu•ralne. My się ne przez Ma:rk~a jaiko dewiza jego życia. We dla ludzi 61l!:ora'<ił og.ień u bogów, aby poda.ro- rurowej z iGkier prometE!'UJSzowych idei socja·
liz.mu, .rozdmuchajmy wielki płomień odbudowy
6J>Óm:amy z ikul•turą. I TIJ.R również, choć ma lw.szystkJcli poczynarnioch, gdy on-e się n trwa- wać go ludziom.
świadomego twórcy socjałiZ'lllU
Niegasnący ogień pr-0me.teu.szowy w walce człowieika powa_r.&ne os~ągnięcia w d~iedzinie oświaty, ni•e Jają g,rozi rutyna, szablon, martwy sc.hem:!l t.
o SQCji!!i.iZJll, w Po!lsce.
sprawiedliwość społeczną,
na.dąż-a za ros.nącym głod.em w.i edzy i ikuJ.tury W c;,prawc.ch kuliury, tam gdZ.:e chQdzi o k.sztad- o
A przede Wfi.Zy'51kim każdy Turowiec wiw.s:ród mas pracujących. Dziś zaś cho<lzi już tow.amie duszy Jud.z.ki ej, działa to zabó :czo. o szczęśc·ie człowieka żairzy się w d'Zliejach
rne ~ o to, a.by T.UR szerzył .rzete·lną wie- Ma•r1ksis-towsika , czyinn<1 postawa i s:i.la ży-WPgo, między;narodowego ruchu roootnic:zego. Siła niep. pam~ętać, na każdym kroku pracy oświa·
dzę, rue tylko o to, z&by cą;łowlek pracy 111<1.· namiętneqo rP·a gow~ni n na ż""ci e - pow-lmia ł moralna tego mchu U.w.i w najwyższym bo.ha- towej i k.ulturalnej, że potrzebna nam tak.a ·
uczył_ się odczuwać i zac?wycać IS.ię piękme~ urntować · TUR prze-cl e\ ostnien'.'em, uczynić zin'I terstwie .i of:iarno-ś<:i, na jak.ie zdobył się cz.ło- wi·edza i sztuka, która nie tyil.ko objaśnia
świat, ale pomaga ~o =imać.
w i ek, dla Judzkiej idei 5ocjalizmu.
obrazow ~~a·ela, czy ~z,ezbą g.r~ą. ChodZil twórczy czynnik w odbudowi.e czł{)wi e,~rn.
·•n1tlYlilllllillnl!lllll'IEllllll~llllllllllllTir.1111mnio
o człow:1e1k.a, o jego Ili llU"l"ll•• l•llllLl'l·f',l'lllMll l'l l·l lilll I I l'l'l'l ,11'1 l'l l•l I ll' IM 1ll!llil'! l 1"1.J;l1111ilo.M ll!ll'lf.!ll'l'E'lll lK!llll•llll llllll lllllM'li! l"l'"'l: I L'Mll lllll! l1llllll!ll!Tlllllill!111mi11ILJlll!il'
o coś W'aZ'llle"JSżego ohlic.ze społeczne li mora.lru!o.

SOCJALIZM
U:M:IŁOWANI:E CZŁOWIEKA
Dostoje'W'Slki - wielkli pit;.anz rnosyj~i

-

TO

powied'Zlia.l ostro ii uo§Liwie; „Crlowieik, który
kocha !ud7i'kość, a 'lti-e p<Jltrafi kochać p0$zczególnego crl.owiek.a - }est podłym".
Oik!'ucieństwo życia w warunkach ostrej
walki ikla6owej wychowll'je noi~a tego typu
ludzi, o kitórycli mówi I>o'6-lojewski. Przecież
doktór Ju<lym w „Ludtiach b.eu:l-0mnyieh" że
romskitego, 5iknywdzH 'llicludziko Joa'ilię i samego siebi-e, prz.eOOre-śHł &Zcz.ęśoie os-0hi-s1:e
w amię niby to dobra s.pra,wy. Dziś lllam cho-

<!ra

właśnie

o 111<twe>n.en:ie

talk~ej ;rq,eczywislo-ści

.i wychowanie tak•iego człowieka, d•l a któ~ego

6!pr.awy socjalizmu, dobl!'a narodu,
z umiłowani&m żywych,
nieodo!ącz.ne byłoby
lronkiretnych ludz;i, a nie ab..>traikcyjnej lud.z.ko·
Gdy 7.l!lik.ają źiródła wyzysku czlowieka
ści.
przez człowieka, powinna milknąć przepaść
między mteresem masy i jednostki.
Tak się złooyło, że 25-leith.i jubileusz TUR-u
z.bioegł &ią z 24-letnią roczni.cą śmi er-ci Leo.ina.
Warto te dwie da•ty z 1SObą zestawić, wbśnie
dlateg-0, ie postać Len.iDa, jego stoou111ek do lu.dm, do 6!prawy wychowania noweg<> c }owiek.a jest jasnym rw.1.t€'1Il w pnyszłość, w św'.a•t
6-0lCjdlizmu. Le.ni111 "LTO'ZIUmiaty, bl.i!Pki, kochany
przez mi~iony prostych lud~i białej, czarnej
czy ŻĆ>łtej Tasy, był nowym wodzem jal..:ego
łud'l:!kość je6.zae nie mala, wo.cb:em ludu pra·
cujił(legO, na·j ni:iszych dołów społecznych. Lelllin umiał wżyć g:ję, WC%UĆ IS'ię w dUl!oZę pro;;.!ego cr.łow~e.'ka, uczyć t:ię od zwykłych lu.dzi.
Lenin, kt<iry porwał do czynu m:ili-O'lly, byt proli'tym, fierdecznym, uwa.inym dlil kft2:dego z kim
się styikał w pracy ~ w :iyclu. Interes ogółu
nigdy me przysłaniał dla Leni!lla jedn06tkil.
Właśnie TUR powi:nien d~i·ś lm'z.ewić t~ą
kulturę, ik:tóira Ju;xtałtowałaby czfo'Wli~a UISiJ>Ołecz:nionego, a pl':ZE!'Z to w1r<1ż;liwoeqo ilJa wszy<Stiko co bo'Li i r·a duje poi$1Lczegóa.ilyoh lud7'i.
umiłowanie

„MARTWY CHWYT A ŻYWEGO''
Ze 1;praw4 wycoowai!liia nowego crz:łowieka
wiąże się moc pTOhlemów. W dniu jubiileuszu
TUR-u w.arto u.stanowJć się nad wa:i.inie1js-zymi.
U 111as się dużo mówi o walce klasowej
i. w kraju, i w świoo-e. To &łusmie - walka
1! umieraj4cym apiotali=em toczy się dalej,
<tG &łabnąc, to przY'bierając !Ila sile, to jaw:Jrie,
to z uikryoi.a - &tal& 7l1Ilieniając &we formy, jak
wąż s.kóxę.

Choć ustrój na.sz zadał śmi.erre<1ny oios k.apitalirz.mowi, to jednak w '5/feirae psychi.ki, na·
wyków myślowycli .i uczuciowycli martwy
wciąż jeszcze chwy.ta żywego, jak mówi mądre
Z 1ym ciężikim s,pacikJem
przy~kiw~e ludowe.
przeS'clości wła.ś.nJ.e TUR ·w:in'iel!l toczyć walkę.

WSZYSTKO CO LUDZKIE NIE JEST NAM
OBCE
Na pytanie dotycz4ce. &to&unk.u do świata
f.forks o.dpo.w1edzi•a!ł, ż~ „wszystko co ludzkie
nie jest mi obce". Ta -mMilierurn odpowiedź
Manka-a charakl<!<r)'lZUje istotną ceclię mamk&i111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111

S1kolenle nauczycieli
fęzyka

rosyJskiege

W lokalu Towarzystwa Przyjaźni PolskoRadz!eckiej odbyła się konferencja nauczycieli
języka rosyjskiego.
Narady Ośrodka toczyły się n.ad programem kursów dokształcających dla nauczycieli,
nie posiadających kwalifikacji. W toku obrad
major Armii Radzieckiej Gajworonskij wygło
zarys ZSRR od.
sił referat pt. „Historyczny
Wielkiej Październikowei Rewolucji", oraz
prof. U.Ł Sergiusz Bułakowski wy.głosił refe·
rat pt. „Zasadnicze prądy literatury rosyjskiej". W związku 1! referatami wywiązała
się ożywiona dyskusja.
W dniu 22 stycznia o godzinie 17,30 roz·
pocznie się kurs przeszkoleniowy nnczycieli
kandydatów
języka rosyjskiego . i przyszłych
na nauczycieli, który obejmie metodykę języ
ka rosyjskiego i literatury, literaturę starożyi
ną do XVII wieku, 17-ty, 18-ty, 19-ty i 20-t)
wiek., oraz gramatykę opisową języka rosy)
sldego.
Wykładowcami kursu będą: prof. S. Kuła
kowski, St. Zezmer, A. Sobolewski, J. Pikała.,
Gajworoński F. A.
Siedziba Ośrodka została przeniesiona do
gmachu szkolnego VI! Państw. Gimn. i Lil.
w Lodzi przy ul. Al. Kościuszki 71, fr. III p.
udzie też odbywać się będą lekcje.
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tysiące /martwych

pn~ekazało włók~enn~ctwu dalszych
uroczv~tość w ·'Z?B Nr 5 (Wima)

z:edn. Przem. Budowy Maszyn Włók.
Podniosła

wrzecion puszczono w ruch

55 tys. wrzec!on

Zjednoczenie zleciło wykonanie poW sobotę. dnia 17 stycznia br. odbyła bom zlikwidowania „WIMY'' jako fah-' · 1
się w PZPB Nr 5 uroczystość przekazania włóhennic~ej, udało się już w gruamu wyższej umowy swemu Biuru Części Za·
przez Zjednoczenie Przemysłu Budowy Ma- 1945 r. uruchomić pierwsze 10 tysięcy miennych, które zdając sobie sprawę z po·
szyn Włókienniczych - Bmro Części Za- wr:r.ecion przędzalniczych. Było to już du- wa.gi i trudnoś<:i zadam.da 2mo.bilizowało naj·
micnnych - całkowicie wyremontowanych że osiągnięcie i zapowiedź, że „WIMA" się lepszych swoich pracowników i szereg faprr.ez powyższe Biuro 25G maszyn przę- odbuduje. W ciągu 1946 roku zorganizo- bryk metalowych do wykonania powyż
dzalniczych, stanowiących łącznie ok. 55 wane w fabryce specjalne brygady remon- szego zadania. Między innymi do najpo·
t?we i mon~ażowe uruchomiły dalsze 60 ty- ważn_i~jszych trudności, prócz b:aku wy~
tysięcy wrzecion.
kwahflkowanych. brygad mo~tazowy7h 1
PZPB Nr 5 wyszły z wojny najbardziej inęcy wrzecion.
Pozostało jeszcze w szmelcu i w skła- person_elu techrucznego, nalezy zahezyć
zdewastowani' ze wszystkich większych
zakładów w J'.odzi. Nieme;\- przerobili tę dach starego żelastwa fabryki ok. 120· ty- fakt, ze wyr~m~ntowa?e. m~szyn~ wymajedną z największych fab:yk włókienni- 1sięcy wrzecion całkowicie zdekompletowa- g-a!y uzu~elmenia c~sma._nu zallllennymi,
czych w Polsce na fabryk~ włókien sztucz- nych, zniszczonych. wymagających całko- ktory_ch mgd! W kra.Jo me pro~ukowano.
nych i przi:-mysłu gumowego. W chwili ob- witej wymiany pr.:eważającej ilości części. Do mch nalezały. pr~e wsz~stkim skrzy·
jęcia tej fabryki przez Centralny Zarząd Piękne nowe sale dawnej przędzalni ame- dełka. do wrzecien_ru~, wałki ~owane,
Pr7.emysłu Włókiennic:>.ego, .,WIMA" nie rykańskiej i egipskiej pozbawione maszyn wrzecwna, obrączk~ itp. · Z ~u~zwyk~ym
po~iadała 1rni jednego kro,;na tkackiego i ziały pustl:..ą. Uruchomienie tych maszyn upo;e!Il, U!:Pałem i wytrw::ło:ocią, Biuro
ani jednego wrzeciona. przędzalniczego. było już ponad możliwośd fabryki i dlate- Czę~ci Zanuennyc~ przystąpiło do opano·
Wszystkie_ maszyny zost.'.lły przez okupan- go zwróciła się ona do Zjednoczenia Prze- wama t:::1t trudneJ W naszych warunkacq
ta bądź to zniszczone. bądź zdemontowane mysłu Budowy Ma.szyn Włókienniczych z produkcJi.
Do wykonania 12owyższych zadań zoi rzucone na szmelc, bądź też przerobione prośbą o pomoc.
w październiku 1946 rc,ku została prz~z ~:aly_ zmobilizo~ane: Fabryka Amunicji w
na mas:!yny do spccialn~'.~h celów, _jak n.
p. maszyny _do prod11kcJi" sn.opowią~~k: Zjednoczenie Przemysłu Budowy Maszyn ... .Karzysku," Widzewska Fab_ryka Masz)'.D
Wydawał~ się. że „WThfA me będzie JUZ Wlókoienmkzych z jednej Sltrony, a „WIMĘ" „WIFAMA , Fabr~ka Brom w Radolll.lu
z drugiej strony podpisana umowa, w któ- oraz cały szereg ~nnych fabryk m_etalo·
mogło byc odbudowana.
Jednakże dzięki ambitnej postawie .la- rej Zjednoczenie zobowiązało się urucho- wych. ~o ~oku mesły~h~ny?h wysiłków,
logi fabrycznej, która z poświęceniem ~a· mić do dnia 1 lipca 1947 r. 50 tys).ęcy b~rykan~a się z trudno_s_ciam.i surowcowy(trzeoa było i;~staw_ic hu~y na pr?dukbezpieczyła dobytek fabryczny i jak naj-1 wr~ecion, zaś do dnia 1 stycznia 1948 r.
CJ~ ~sokowartos?ioweJ sl~ll) ! techrucznyostrzej przeciwstawiła się wszelkim pró- dalsze brakujące wrzeciona.
'"'"""''1r11:1••1,;1:11111.11.11•1.1·u,1•11•11 ·11·1"1 'n.i1·:1111c111n •n11.1111u,rc1 11M"1·:1 •1,, M ,ro111•munr1·~·iu 1•1.1„1„1• 1• rn1.1• 1,11.m 1«1.111.,1.ri:i.11„1„11111 m1N mi i personalnymi, udało się Jednak zad:inie wykonać.
IW„st~ o Operą ll'roclau;shlei
W dniu 17 stycznia 1948 r. Zjednooze0

"I
I

n:1

sprzedan a narzeczona''
.

''t·i t rową dwóch wi.ellcich, słowiań&kkh geniuszów
muzycznych tej m1ary, co M<>niu.s~ko d Sme'
tcma. Jeet to niewątnliw.ie godne podkreślenia
p-01Sunięcie w dzied'Ztnie upow.szechniema kultury ·tea"tra•ln.ej.
Z drugiej strony - wystairczył-0 przyjrzeć
się z bliska en.tuzja=iowi, z jaikim .reaogo·wała
p1.11b.Licmość robo·tndcz-a, aby zro7Jllrn9.eć w pełni
znaczenie udostęn'ie.nia tea:tru szeroikim masom.
Aktorzy z,es!Połu wrocławs.k:ie.go g-0rąco
i szcreorze 01kl.askiw.ani byli re swe kireacje.
W narodowej, muzycznej twórcwśd czesk.iej opem „Spr.ze.dana na1rzeczoll!a" zajmuje
ipozycję rówrun.:nacziną z pooycją .Jialkoi" w muzyce pol&kiiej.
Kompozytor F. Smet.an-a jes't na wskroś narodowym twórcą cres:icim. Smetana żył Ji twoco i Monius.ziko,
rzył w tym -sa.mym czasie,
2 którym łączyły go nici sz<:.7lel'ej przyjażnii.
Był kompozyto-rem, św'J0 etmym piaini6'fą li kaipelm1strzem. W twórczości Smetany wyczuwamy peWIIle wpływy Beri.i.oz.a, a zwła;;zcza Liszita, :który był po'!llieikąd jego :nauczycielem i mistrzem. J.ecz w operowych i symfonicznych
lk:ompoa:ycjach Smetany dominuje przede wszy-st.kim pierwiastek. ludowej muzy.IQ czeslldej.
Pooa „Sprzedaną narzeczoną"' (1866), najba.rdz.iej Zlllrune }ego opery - to ,Dwie wdo'Wy",
„Lubwsre" li „Pocałunek",
Koncowa scena
Zespół wr<>cławski stwonył sitylową i bairwz opery „Sprzedana narzeczona··
111ą oprawę m'l!Zyczną i scenoiczną d·l:a „SprzeDobrze 6!ię s·lało, że CZPW!. przyczynił się da.n ej na.-rzecronej".
Prof. Karol Stromen..g& wygłosił słowo
rp,ria.ktyanie do teg-0, iż przodujący "l'obolll!icy
łódzcy, z których napewno przed 1939 rokiem w.stęrme, z p.opul-acyza.tio:r&ką swadą wprowatyilko z·Thiik.omy odsetek mógł sły6zeł operę, dz·ając widzów i słuichaczy w świat teabru !i mu·
mieli morżność zapoznać się z twórczością ope- zyilci.
-------------------------------------''

Program radiowy na

dziś

organizmu" wykład Doc. Dr. J. Kowalczy~.
ProgTam na wtorek 27 stycznia 1948 r.
12,03 W;iadom. połudn . , 12,08 Przegląd 18,15 (L) Koncert życzeń (cz, I) . 18,45 (Ł) „Ze
prasy stoł. 12,15 Muzyka 12,20 ,Z mikrofonem lazna kurtyna''. 19,00 „Z zagadnień świata pra
po kraju'. 12,30 (L) Muzyka obiadowa. 13,15 cy". 19,10 „Z zagadnień wiejski-::h''. 19,30 RePrzerwa. 15,00 (L) Włoska muzyka operowa cital fortepianowy J. Ekiera. 20,00 Dziennik.
(płyty). 15,20 (Ł) „Wnętrze naszego mieszka· 20,30 Rezerwa 20,50 „Gawędy rybackie''. 21,00
nia". 15,30 fL) W1adom. lokalne 15,35 (L) Koncert symfoniczny. 22,15 Koncert KrakowRozmaitości. 16,00 Dziennik. 16,35 „Agata no- sk.iej Orkiestry P.R. 22,45 (Ł) Koncert życzeń
audyc.ia dla dzieci. 16 .55 (ŁJ (cz. II). 22,58 (L) Omów. progr. lok na jutro.
gą zamiata" słuchowisko. 17,40 (Ł) 123,00 Ostatnie wiadomości. 23,20 Muzyka po„Mademoiselle · „Zagadk1 muzyczne" w oprac. B Busiakiewi- ważna. 23,55 Wiadom. z ostat chwili. 24,00
„Kierownictwo nerwowe Zakoń:zenie audycji l Hymn
cza. 18,00 RUL -

:j:c:~:e~~!~ (;==~~O ~:::!~~~r!!:

kazanymi w czerwcu), tak, że obecnie
„\VIMA" osiągnęła prawi·· stan przedwojenny w ilości posiadanych wrzecion.
Jeśli zważymy, że powyższa ilość wrzecion stanowi prawie 10 procent ogólnej
ilości wrzecion bawełnianych przemysłu
włókienniczego, to należy stwierdzić, że
wyremontowanie powyższej ilości wrzecion
jest jednym z na,jpoważniejszych osiągnięć
i sukcesów naszego przemJsłu w roku ubie·
głym.
·
Należy podkreślić fakt, źe Zjednoczenie podpisując umowę, nie miało żadnych
realnych podstaw wykon.s.nia tej umowy
na czas. Podpisało tę umowę, licząc wyłącznie na wielki zapał naszych pracowników technicznych i fizycznych, licząc tylko
na entuzjazm pracy i surową konieczność
wykonan,ia nałożonych zadań. Podpisanie
umowy przez Zjednoczenie i wykonanie
jej było typowym przykładem realizacji
hasła rzuconego przez Mmistra Minca na
Kongresie Techników „stawiania zadań nie
po krawiecko, lecz po żohiiersku".
Na zakończenie wypada wymienić na·
zwiska tych pracowników. którzy najbar·
dziej zasłużyli się przy \V-ykonaniu powyż
Do nich należy przede
szego zadania.
wszystkim: Naczelny Dyrektor Biura Czę
ści Zamiennych Ob. Adam Ryczke, który
niezwykle sprężyście zorganizował montaż
maszyn i produkcję .nowych części, Ob.
Stefan Celnik, który jako szef produkcji
czuwał przez cały okres pracy nad sharmo·
nizowaniem poszczególnych etapów montażu i produkcji części zamiennych, kierownik brygad montażowych Ob. Kluska, który jako stary „Wimowi~c" całą duszą i z
całym zapałem oddał się powyższej pracy,
majstrowie montażu Oh. Ob. Kabziński
Mieczysław, Krysiak Zygmunt, Juchniewfoz
Feliks i monterzy Ob. Ob. Mankiewicz
Władysław, Miedziński Józef i Wojtyłko
Dyrektor produkcji „Wimy"
Stanisław,
inż. Minchberg, który swoją fachową pomocą i cennymi wskazówkami w znacznej
mierze umożliwił wykonanie te;j pracy, oraz
cały szereg innych pracowników.
Wyremontowanie 104 tysięcy wrzecion
w Widzewskiej Manufakturze daje nam
gwarancję, że i inne trudnie.isze zadania
będą przez nas wykonane
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Należy

• Spekulacja na ryn:-.u węglowym została
opanowana całkowicie. Węgla jes.t pod dosta.tłciem i na wolnym rynku cena jego równa się
cenle wyznaczonej, to znaczy wynosi 3890 'Zł
za tonę. Również na rok bieżący pokrycie węglowe będzie całk'Owicie zaspokojone, w dyspozycji Centrali Zbytu znajduje się bowiem
H> tys. ton węgla a:prowizacyjnego.
WęgJa n.a rynku jest tak wiele, że nawet
konsumen::i prywatni, 'którzy zarejstrowali się
w składach węglowych, nie zgłaszają się po
odbiór węgJa. Wzwiąizku z tym Cent•rala Zby-

I

~

odbi<>ru

Węgiel wolnorynkowy

Związkach
Zawo~nwycb
MŁODZI ZWYCIĘZCY

roc~~i~~a~s•~~~c;J;~:,la a~~~~~i\,

°:ś~~~k~

z3
konfekcyjnym, odbyła się uroczystość wręcze·

~~~ n;g~~~pum~i~~ig~ ~;z:;.cianym zwycięz-

po o·d biór wP-gla

Od dnia, 1 lut~go każdy zgłaszający się do
składu z zaświadczeniem administracji domu,
w którym mieszka, i prowadzący oddzielne go
spodarstwo, będzie mógł nabyć węgiel w ilości do 1 tony aż do wy<:zerpania się posiadanych na składzie zapasów węgla.
Z dniem 1 styC11nia CZPW p~ze,ął również remanenty tak zwanego węgla aprowiza·
cyjnego z Miejskiego Wydziału Aprowizacji,

który zaopatrywał instytucje państwowe i inDo nagrodzonych przemówił ob. Czesław
ne na terenie Łodzi. Obecnie instytucje te Pati1<ki.
winny zgłosić na piśmie swoje zapotrzebowanie .
Wśród nagrodzonych znale;lli się: Kordod-0 CZPW przy ul. Daszyńskiego 20, niezali:!Ż- lewska Maria, Pi etrzykowska !..eokadia, Ja·
nie od złożonych już kwestionariuszy węglo- nuszkicwicz Stefarf. a . Poradzińska Danuta, Żył
wych na ro:,; 1948. Termin tych Zflłoszeń upły- ka Maria i Tarneck a Zenona.
.
wa z dniem 1 lutego br„ 'w razie przekroczeNagrody ufundowane zostały przez Zw1ąnia tego terminu instytucjom grozi utrata przy zek Zaw. Prac Przem . Konf. Odzieżowego i
ll'<:!<ilu węgla na I kwartał br.
':: ' " 1 ,.. ;~. Kon!ekcyiną.
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węgla woin0ł'y11kowemoże być

a

•

zgłaszać s~e

.

odbierany
w składach przez każdego zarejest<rowanego
bez W7.!Jlędu na termin rejesl·r acji i 1\ł1mer rejestracyjny, w ilości do 1 tony po cenłe ustalonej 3890 zł za tonę, loco skład.
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wśród

rów.n.ez na sw1ezym powietr.z u, bo wars:zta,y
.reperacyjne łódtl<:iego PKS-u miestczą zailed·
w ie ikilka aUJtó'busów i są :za.w.sze tak zapchane, że nawet dz:iednna lmla·jnoga nie =alazłc:.'.:;y tutaj schroni·e :ua.
Już od dłuższego c1:a.'SU buduje się w Łodzi
zajezdnia autobusowa przy ul. Wólczańskie/
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Zarząd
Nowy Zjeździe
Not
Okręgu Łódzkiego

Na ostatnim
NOT (Naczelnej Rady Organ:izaicj>i Techn!iczn.).
na którym przewodniczyl inż. Tadeusz Kosie·
wicz, poruszone zostało współzawodnictwo
pracy w przemyśle, jak również kwestia ożywienia i poparcie wynalazczoś-:i. Zabierali mię
dzy innymi głos: nacz. dyr. CZPWł, inż. Wende, zastępca n.acz. dyr. inż.Bąbiński, nacz. dyr.
ZEOŁ inż. Zadrzyński, delegat Centrali NOT
inż. Gajewski i in;ii.
Po uch.waleniu absolutorium dla ustępującego Zara:ądu, wybrano nowy Zarząd NOT na
1
olwęg łódzki w składzie następuiącym: Prezes ~

205-207.

I

inż. Mich~lis Bronisłow (CZPWł.), l·SZJ'. w~ce-1

prezes inz. Bader (dyr. Okr. PKP), 2-g1 w1-:eprezes inż. Jarzębiński Kazimierz, sekreta:rz
inż. Zadrzyński Eugeniusz (nacz. dyr. ZEOŁ),
~arbnik inż. Szymankiewicz Zygmunt (kier.
W. Sieci Elektrowni Ł.), oraz Radę Nadzorczą
Dzień w dzień, a raczej noc w noc pankuje \
N<J.tu:alnie, samochody nisz-cze.1ą na dew składzie: in.ż. Filipczyński,) inż. Bendek, inż. 11'.! samocb.o<lów PK6-u oddziału łódzkie. go szczu, mrozie lllb upaile.
:Kosiński.
pod gołym niebem - i to od trzech lat.
Drobniejsze napr.awv wykonllje się tutaj

Peperowcy
u~zq
· Kurs dzielnicowy

się

pilnie

Sródmieście-Prawe

11.ka<:ze i przędz.a.lnicy, śllhSa1rze i górnicy,
iudzie, il dórych o.umka ograniczyiła się prze.d
wojną do 2 3 oddziałów szkoły po·w szeohnej. Ludzie, k~órych rządy sanacyjne odcięły
od źródeł wiedzy.
I oto z walki na.ro<lu powstały ru>we cza1Sy,
po.wstala lllOWa Polska, do głosu doszli nowi
ludzie, wśród p.osłów i mi.ni'Sltrów pojawili się
byili ślusarze ii górnicy. Tkacze i przędtzał.nicy,
ślusaine i gómicy stanowią sól -z.iemł polskiej. Apeluje s1ę do ich świadomości, p.'!'acy
i aiktywności, o którą oipieTa slię Pańs·two,
Dem~ratyczne Pańsltw.o, Polska Ludowa.
Tysiące, dz.ie:siątki tysięcy roibo·tn.iików weszło w szeregi naszej partii Polskiej PaIDtili
Robotniczej. Stali się czlOillkami PaTtii, wiernymi 1 oddanymi, i odczuli, jak wiele ilm brak.
Jak wiele od nich wymaga nowa rzeczywi·
stość, jak wiele mają do odrobienia, He tr.z.eba
wyikarczować niewiedzy i zacoifania.
PaTtia
wzrosła s'l:ybko ~ gwałtownie, slala się partią
narodu :po!.skiego nie tylko pnez treść swoje]
dzJałainości, lecz i przez swoją masowość ..Lu·
dzie naszej partii zapra9nęli s·ię ucvyć, odrobić swoje jaikże ogrnmne zaległości, &ta·
nąć na wysoikości
alktualnych zaidań. Ucz.ą
się.

Cykl 12 wykładów, objętych prze.z k1Y.5Y
dzi·elnicowe, jest tema•y.::zni.e bardzo b.oga1ty.
choć zawiera tylko milnimum wiedzy polityczL.ej, nie'lJbędnej dla każdeg:i peperowca.
Odwiedziliśmy jeden wykład na dzielni.cy
Sródmieśde-Prawe.
Obecnych było 20 ki!iku
słuchaczy. Temait bieżącego wykładu „Sojusz robotniczo - chłopski".
Prelegent tow.
Wojnicki, w sposób dostępny, a jednocześnie
bardoo śchsły, dobier>djąc odpowiednich f>łów,
wozumiałych dla wszystkich słuchaczy, i odpoiwi:edn'io je aikcemując, przy.l!a1czając przykłady z życia i pobudzając słuchaczy do samodzielnego wynajdywfillia 'przykładów, objaśnia
s·brukturę
gos•podarczą
Polski przedwrześniowej i Polski wspókze.s.nej i daje jasny
obraz mechamizmu sojuszu robotnic.za - chłop
skiego. Kiedy mówi o „nożycach · cen" pr.o·
duktów rolnych i przemysłowych, sam mow1
ia.k najmniej, lecz przez szereg umiejętnie za·
da•nych pytań i przez O·Opowiedzi kursamtów
wyidobywa z ·nich samodzielny w.niosek: nie·
tmilkniona by.Ła nędza wsi p.odc'Lla6 reżimu sa•
n.aicyjnego, a obe<lillie, w us.troju dem-okiraćji
lUJdowej, a:eformy .rolnej i wacjolllaliwwallle.go
p.rnemyisłu jak.że ll'1a wsi jest d.naczej.
Pir.elegent iilustruje :nędzę wsi w 'P'f.Zedwojen!llej Po1lsce trafnie dobra:nymi przykładami z powi·e.ści
Jail:u Kurka „Grypa szaleje w Naprawie", i choć
wJększość słuchae'Zy książki tej nie ~na, okazuje się, że te przyik!lady .najbardz.ieJ utrw.Mają
s.ię w ich pamięć. Dalej ;pir.e.Je.geint w &posób
bairdw udany aktual:itz:uje temat przez nawiią
mnie do „plarriu Marshailla", w&Jc.azując w jasny sposób, jalk: gromym byłoby dla Połsik·i, jej
rolnictwa ł iprnemysłu, pirzyistąpienie do talk
niebezpj.ooz.nego dla suweT.errmości narodowej
przedsięw.zit'loia. Wyda.je się 111am, że ina.j·
w.i~szą za.Je;Ią itow. Woj1nockii~g.o jest t~„ ie
łlł• prom~ „~u"1' 'W' .am.~• •lfliiiwier·

OZÓW

sy·teckim, lecz, że pobud'ba słuchaczy do czyill·
nego udzhłllu, ·do analizowania omawiamego zagadinienia i do samo.dzielnego woll!ios'kowa.nia.
Korzyść takiego sposobu prowadzenia wykładu w całej pełni okazała się na semi.narium,
ik,tóre o•dbylo się po upływie ki.lku dni, a na
kJtórym omaw.i.ano zagadnienia, s·tainowiące "IS!·
mat ostatni-oh dwóch. wyudadów, a więc: „Sojusz

robotniczo -. chłopski" i „Nowa rola
Zawodowych" . TeTa.z nauk.a po·l e·

Związków

ga już tyiliko ina pytal!liach prelegenta ;i odpowiedzJach słuc;haczy. Tow. Wojnioki zadaje
pytaro.i.e. W pierw;;zej chwili pamuje milcze·
nie. Powoli jedniak naistępuje o~ywienie. Próbuje odpo~edzJeć jeden towarzysz, aile udaje
mu się to tylko częściowo. . Drugi uzupe.Łnia..
orlzy·wa się trzeci, a w wy.niku ok<11Luje się, że
audytorium ma na ogół jasiny obraz zagadnie·

i!lia i ujmuje je w sposób słu&.nv. Okazuje
S<ię .również, że .najłatwiej przy6woili soh;2 <Słu
chacze te c.zęści wvkla<lu, w który ch byli zmuszeni do samod-iielnego rozumowania, i te czę
ści, które były ilustrowane pr1.ykładami.
Jakie można wyciągnąć wnioski z tych
dwóch fras-mentairy=ie tylko 1·aobserwowany.Ch lekcji? 'Wydaje się nam, a p.o!hvierdza
to tow. Wojiniaki, że byłoby sh1s7nie.isze, by
semilnarium odbywafo się lilie p.o każdych
dwóch, le·cz po kaiżdym wyJdad1,ie. P.nzyczyni
si·ę to do przedłu.żeniia czaisu t·rwa11fo kur.su,
lecz za to wyniki jego okażą się o wiele bardziej oSkutec'lJn.e. Wydaje się nam rówmież, iż
zarówno dzielnica Sródmieście - Prawe, jak
i wszystkie pozos'tałe winn.y poświęcić ikursom
więcej
uwagi, a przede w.szystkim spra•wie
tzwiększeni·a ich frekwencji.
A P.

I

Już sto.A mury przyszłej zajezdni, która
pomieści okolo 100 wozów PKS-u i uchroni tabor od destrukcyjnych wpływów kapryśne/
pogody. Przy zajezdni powstanie :piękny ho·t el dla szoferów PKS-u, w nim świetlica, bibl1oteka. Ale too o.statni morie poczek.ać jeszc.ze z budową. Najważniejsze - to szybkie
wykończenie zajezdni, dokładniej mówiąc dachu, chroniącego aiutobu.sy iPKS-Ll przed :zniszcz•eniem. Jeśli 'Lnwestycje po.zwolą, to już
w tym roiku miasto na·sze wzboga'Ci się o piękną zajezdnię autobusową.

Ju'i: trzeci mk po wojnie pr·a cuje Jó-dzlki odPKS-u. Początkowo było mledwie ki1lkanaście kiepskich i
małych samochodów,
zawsze przepełnionych i solidnie sfatygowanych pracą lat przedwojennye'h.
D:ciś oddział łó~ki PKS-u posiada 114 samochodów, w tej i! iczbie 6 olł:n.zymtch „leytlandów", które otrzymaliśmy w grudniu 1941
roku. Szkoda, że n:i·e ws1Zystkie są w ruchu.
Czwarta część t<l!bwu łódzkiego oddziału
P.KS-u jest stale w naprawie. Wozy są już
s·tare., no, i stale rdz;ew.ieją lila śniP.gu i deszczu.
Przed perso•nelem technicznym i kierowca·
mi stoi nielada zada.nie - t,rzeba z kolo ami
PKS-u obchodzić się <Szczególnie p;eczolowicie. Samochodów posiadamv niewiele, a czę
ści wymienmych w ogóle brak.
Z inicjatywv pracowników i robo'l.niików
łódzkiego oddziału PKS-u wrganizowane zoS1tało
współzawodnictwo
pracy, w
którym
udział wzięli wszy·scy kierowcy PKS-u.
. Współzawodnictwo wygrywa tsn kierowca,
ktory najoszczędniej zużywa benzynę, który
ni.e 51późn:ia się do pracy i... w czasie s1lużby
udowodni, że je&t wrogiem wyrobów PMS-u.
We współzawodnictwie prowadzą do tej
pory dwaj wz.orowi kierowcy, przedstawiciele
S'taPSZej generacji kierowców - ob. Stefan Zakrzewski, o którym mówi się, że jest wzor em
dla wszystkich szoferów, oraz młody il derowca, ob. Janeczek. Dzięki współzawodnictwu
J.>racy w przeciągu trzech lat zdarzył się ty lko
Jeden wypadek kraksy samochodowej w Dyrekcji PKS-u okręgu łódzkiego .
Dz.
dział
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Kto p;erwszy
PZPB w Rudzie Pabianickiej
tkaczy pracujących na 8 krosnach
najleps'Ze rezultaty osiągnęły: Marta
Majer (166,'7 proc.) i Teresa Hoft (158,4
proc.), a na „szóstkach" Zofia Kubacka
(181,3 proc.), oraz Helena Bachman (168,1
proc.).
Prządka
Józefa Grądzka (3 strony)
wykonała swą normę
dzienną w 165
proc„ a. Jadwiga Staszewska. w 153 proc.
W PZPB Nr 1 Stefan Pałczyński obsługujący 6 krosien osiągnął 165, 7 proc.
Dalsze miejsca zajęły: Janina Jurek
(164,5 proc.), Helena Rybak (155,5 proc.)
oraz Maria Pyziak (153,'7 proc.) Włady
sława Woźniak
(4 krosna) wykonała
plan dzienny w 156,6 proc.
We współzawodnictwie zespołoWYm
wyprzedził Zygmunt Stolarz (139,4 proc.)
Stefa.na Stolarza (116,2 proc.) a Kibler
(11'7,5 proc.) Engla (10'7,'7 proc.).
W PZPB Nr 2 w przędzalni (4 stro-~
ny) czołowe miejsca zdobyły: Bronisła
wa. Olejniczak (151 proc.), Genowefa Ka
luźniak (146,l proc.), Genowefa Cichecka (143,5 proc.) oraz Bronisława Woź
niak (138,'7 proc.), a na 3 stronach: Ade. la Sza.frąn . (149,6 proc.) oraz Prakseda
Borkowska (14'7,4 proc.).
w ·tkalni Bronisław Ciuła obsługują
cy 6 krosien uzy..skal 162,'7 proe., a Ma·
ria Drelich 14'7,8 proc. Na ~ krosnach
. najlepsze rezultały zanotowały: Helena
Placltta (1'75,2 proc.), Józefa Wieczorek
(159;9 proc.) oraz Halina Sobieraj (14'7,5
W

wś1·ód

We współzawodnictwie międzyfabrycznym
w przemyśle bawełnianym w dniu 22 s •vc zn ia
najlepsze rezultaty osiągnęły PZPB w Pabianicach osiągając w przędzalni cienkoprzędnej
118,1 proc., w przędzalni średnioprzadnej 106.3
proc., w przędzalni odpadkowej 121 proc.. a
w tkalni 106,9 proc. Dalsze miejsca zajęły
PZPB Nr 7, PZPB Nr 4 PZPB Nr 16 (11~,1
proc.).

proc.).
W PZPB Nr 3 w przędzalni (3 strony) wyróżlii.ły się Janina Lebelt (1'7'7 16
proc.), a w tkalni (szóstki): Aleksandra
Stefaniak (166 proc.) i Weronika Bojanowska. (159 proc.).
W PZPB Nr 4 wyróżniły się: Stanisława Brzezińska .i Wiktoria Guźniczek
(„ósemki") oraz Adela Idziak i Maria
Skrzypek („czwórki").
W PZPB Nr 6 w przędzalni wyróż
niły się: Helena Jagielska, Aleksandra
Kołodziejczyk, Bolesława Brożek i Maria
Kasprzak, il w tkalni: Zofia Pietraszek
i Aniela Drążkiewicz (szóstki) oraz 1\li cha.lina Dola~a i Maria Wasiak („czwór-

Przemysł wełniany
walczy o oierwszeństwo
Wśród tkaczy pracujących na dwóch krosnach kortowych najlepsze reztiltaty w PZPW
Nr 2 osiągnęli: Józef Owczarek (160 proc.),
Władysław Linczewski (156 1 proc.) oraz Tadeusz Karliński (156 proc.). '
. W PZPW Nr 35 wyróżnili się: Henryk Dom
zał (149,8 proc.), Józef Zduński (148,9 proc.)
oraz Franciszek Rolka (147.2 proc.), a w PZPW
Nr 36 Józef Bednarek (160 proc.).
. W PZ!'W Nr 1 pierwsze miejsce zajęła Ma
na Terp1lak (148,4 proc.), a drugie Czesław
Zieliński (144,9 proc.).
W PZPW Nr 38 uzyskał Kazimierz Wojtczaik 160 prn>e., a Feliks Milczarek 159 proc.

ki").

W PZPB Nr 7 odznaczyły się w przę
dzalni: Kornelia. Nowak (159,4 proc.) i
Anna Pawlak (156,7 proc.), a w tkalni:
Sta.nisłalta Leszczyńska (1'70,9 proc.) O·
raz He}ena Bilska (163,'7 proc.),
W PZPB Nr 9 pr2;ądka Joanna Wit·
czak (3 strony) uzyskała 146,5 proc. normy, a Władysława Krzemień (tkaczk:1
6 krosien) 16'7,5 proc.
W PZPB Nr 16 (4 strony) czołow<
mejsca za.jęły: Wanda Cyran (155 proc.
Franciszka Jaguszewska (153 proe.) i Gr
nowefa Cieślak (145 proc.).
W PZPS Nr 22 w przędzalni odzna·
czyły się: Leokadia Jańczyk (152,'7 proc)
oraz Janina Ga.baj (152,'7 proc.), a w
tkalni („czwórki") Zofia Grzęłło (148.9
proc.) oraz Genowa.fa Jaska (148,9 proc.)

AKADEMlE
W OŚRODKACH KONFEKCYJNYCH
Z okazji rocznicy oswobodzenia Łodzi odbyły się w. czterech ośrodkach konfekcyj nych
naszego miasta, uroczyste akademie okolicz0

nościowe.

Część artystyczną uroczystości

j

wypełniły

produkcje zespołów świetlicowy~h.
Szczególnie . dobrze wypadł w v s tęp
styczny, zorgamzowany w ośrodku 2. dla
cowników Dyrekcji Konfekcyjnej i Koło
pr2ez xeferentkę Wydz. Kult. Ośw. przy
, Konf. - ob . Kamłńsk:>

arty·
pra·
PPR,
Dyr.

'

Nr 27

<l
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KALISKI

f.

~!.~~~t~. 1~~-lisza Przygotowan ia _do· obchodu
Dziś:

1800 _,lecia miasta Kalisza

----Telefony

Jana Przem.

W związku z za.pow.i.a.damą już, a przypadana rok 1950 wiclką uroczys.tością lBOO~leioia
m. Kalisza, odbyło si ę w dniu 19 bm. w ratuszu, pod p.rz.ewodnidwe.m pre7. Bol!lusiaka,
pierwsze posiedzenie :z>aiJl'fCSZ<mycli przedstawicieli s;po-leczeństwa kali&ki.ego, na k.tórym
jącą

Komenda MO 16-62.
Miejskie Pogotowie Ratunkowe I Straż
Pożarna 21-77
Informacja Pocztowa - 12-11
Inform. kolej. i biuro podróży ;,Orbis"
tel. 12-95.

Apel Ligi Morskiej

Dyzury aptek
Dziś dyżuruje

apteka mgr.
skiego, ul. Kanonicka 6.

Jednym z główJiycli celów Ligi Morskiej
swej organi,z,acji
jak najwiękiszej dfoS.Ci czlo.ruków różnych
warstw społ-eczm~h. którzy staną się piQilieirami idei morskiej i i[>rzy<:'lynią się do wzr.ostu
wśród -sp-0łecieńs.twa
zainteresowania zagadnieniami naszego moTZa, które wi111n-0 stać się
obecnie centralną osią i głównym nerwem na-

Ptaszyń jest skup:eme w s:ke11egach

Teatr Miejski

Dzis po raz ostatni „Domek trzech
szego
dziewcząt" z muzyką, Schuberta.
W

życiq

. narodowo-państwowego. .

pi·erw.s;zym rz.ęd.z.1e obowiią'Zkiem naszym

jest wzbudzić zai•nteresowanie ml·Jdzieży ~pra·
wami morza, przez uświadomien:i-e o zadaniach,
celach i idei I:igi Mo!15kiej a prz-ede wszystkim
n a
wpaJallli.a w młodzierl: prz-eśw i.adaze111ta, ie jeKino „Bałtyk~' wyświetla film ra-, sleŚllly :państwem morakfan.
dziccki p.t. „Ar:; wywiadu".
Być członkiem Ligi MorS>kiej - to ambicja
każdego Pola.ka, któremu Jeży na sercu w;elKino „Wolność" i „Bałtyk" wyświet-1 kość i'ol,.::'.ri na monzu.
lają film produkcji polskiej Jasne LaZilirząd_ Ob"'..vdu L. M. _w Kd!is?u, prowadząc
„
"
akc ę wr:•ągan·a Jak naJ'5.Z-erszych- mas społeny ·
czeństwa . w szeregi członków L. M.,
rozsy~a

Ki

I
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Zwycięzcy
Państwowe

pisma do wszyistikich miejscowych z.akład.&\v
pracy, tl!l"lędów i s:zkół z apele111 organ.iz-:>wa·
n'.a oddziałów i kół na ewych tere.!11-Cb.
Nie wątpimy, ie eipel ten znajdz:e 'a.leży.
te "ZI'Oil:Umienie wśród społeczeństwa kaiisJciegc. W danym ra.Ee wiele zdziałać tutaj IIl<l
gą tak zwienchnky i kierowmicy '.)oszczeg:)l·
rych ur.zędów i zakladów, jak i irac(y zakłado
we przy zaikładach pracy, :i;aclięcilją~ wszyst·
kich pracow.ników do g.remiaJ.nego :rn.~isywa·
n'.a s.ię na CZ'łolllków L.M.
·
Ni&ka 51kładka człon:kowska - po 1<J zł miesięczn:e Jla czło-nków zwy<:'Mjnyich, a dla mlodzie.?y ':1~ko•lnej po 5 zł - umożli ..v;a kaz.temu
n:1;deme do Ligi Morskiej.
Pr1y Za.rządzi.e Obwodu L. M. ist l:ej e hu!:ee m:i:Eki, do którego przyjmuje s.ę nadal
za)>>S.f m!odzreiy. K'lrns 6zikolenfoivy ::-.:n.po~znie si ę od dnia 1 lutego rb.
.
.

I

Zarząd

Obwodu Lfg1 Mo:sk1e1
w Kaliszu
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pracy w Fabryce Koni ekcji

Fabryki Konfekcyjne, O·
nr 3 w Kaliszu, które rozpoczęły
pracę w bardzo ciężkich
warunkach,
osiągnęły poważne wyniki w r. ub. Plan
produlccji został wykonany w 122 proc.
W cyfrach przedstawia się to następu
jąco: fabryka wyrabia dziennie po 1500
ubra.i-1. roboczych i tyleż eksportowych,
co aaje rocznie około 450.000 kompletów.
Dzięki oszczędnej gospodarce i wy. kwalifikowanemu personelowi praca
jest bardzo wydajna.
W fabryce zakończyło się niedawno
współzawodnictwo pracy, w którym na
czelne miejsce zajęły: ob. ob. Pilarczy1.Jadwiga (206 proc.) Maria Kmiecik
(190 proc.), Maria Banasiak (162 proc)
i Maria Kaczmarek (142 proc.) Dzielne
pracownice otrzymały odznaki przodow
nic i po 3.000 zł. premii.
W drugiej grupie nagrodzonej• odznaśrodek

dolkonano wyboru 'Prezydium i kom;tetu wg'1Illiza.cyjne-go, w skŁa<l kitóJ1e90 weszli ob. ob.:
pre-z. 13-0nusiak - pre.z-es, stcl.roiSta powiialto-wy
Nas'k.ręt ii dr. Ko'Szuti.kd WTicepr.zewodllriczą
cy, oraz o:łonikowi>e: p.rzewo00i10Zący MRN Mi10CZysław OstrQWEok:i,
pirzewodniczący PRN

kami i pr'~miami po 2.000 zł., pienvsze
miejsce zajęli ob. ob. Józef Krawczyk,
Stanisław Wawrzyniak,
Rozalia Wrobińska i 11.aria Kazanowska.
Ponadto zostali odznaczeni dyplomami µznania ob. ob. Helena Warszewsl<:a
Natalia Zawadzlca, Janina Maćkowiak
i Roman Klimek .
Uroczystej dekoracji i wręczenia dyplomów dokonał naczelny dyrektor ob.
Henryk Cendlak.
Fabryka zatrudnia obecnie 850 pracowników. w tym 42 umysłowych.
Niezależnie od codziennej,
żmudneJ
pracy, rozwija się w fabryce życ~e o..
światowo-kulturalne. Z końcem ubiegłe
go roku otwarta została świetlica i bi4·
lioteka, licząca 200 tomów i zawiązało

Węgiel

się koło dramatyczne, które wystąpiło
z „premierą" w dniu otwarcia świetli
cy.
Klub sportowy „Odzież" należy do
najlepszych w Kaliszu. W ostatnich ogólnopolskich zawodach tenisa stołowe
go w Lodzi, za!/ trzecie miejsca, a tytuł honorowego mistrza zawodów uzyskał ob. Teodor Wojtyś, pomoc. szofera.
W roku bieżącym fabryka dążyć bę
dzie do dalszego ulepszania systemu
pracy, podniesienia jakości produkcji,
jako też uzupełnienia parku maszyn, liczącego obecnie 170 maszyn krawieckich.
Drugim ważnym zamierzeniem jest
jak najszybsze urządzenie i otwarcie
żłobka fabrycznego na 30 dzieci.

•

- va.cat, płk. St. Chabow-s ki, preriee Sądu Ok'fę.
gowego - W. Komar , pro-kur.a tor Sądu Okrę
g·owego - Et11S>kaj-t, p068ł St. Karpala. ks. prał.at
M. Ja.noweki, prof. dr A. Jainuszhewicz i W.
Szczęśniak.

Nadto dokonano wyboiru czlo.nków pięciu
&eikcj<i, które w mi.a•rę pot·rzeby d0i,."-<.ooptują dail&'lych az.fom.ków.
Słuszn~.a uczynili orgallllizatorzy, :z. prezydem·
tem BOIIlusi·a:kiem na czele, począb.\ując już
obecnie odpowi,ednie przygo•towarrua. Jeżeil:i
bO'Wiem organizowana uroczy-stość ma śwliad
c;zyć o najpoważniejszym wieku n<1JS.zego grodu wś·ród najstarszych nawet miast Polsk1, to
nale;ży uczyinić wszy5tko, a.by pod każdym
względem wypadła ona bell zarzutu, przy&pa·
rZićljąc mias'lu jednocz,eŚ!!lie kolllkretnego dorob·
ku w dziedzinie k ultmalnej i gospoda.rozej.
Zamienenia bowiem kom:i'letu aicz Skromne
(nawet w swym plamri.>e malkisyma·llllym) wy!Ila·
gają
do swej real!i:zaoeji dużo 'Pracy i cz>asu
a jeszcze więcej wkładu .pie111iężnego. Wwrzyć
jednak na.Ieiy, że wybo'fcy i dokoa<ptowa:ny ko·
mi1tet uczyl!li wszystko, co będzie w jego mocy,
by odc.ryty patyną wie·ków Kaiis:z nalciycie ~
pirezentował Polsce swój odświętllly wygląd
oraz dlugowieczny
dombek cywilizacyj111y
i !kulturalny.
Niecierpiących zwłoki po•trzeb jest MOS'Un·
k<><Wo mało. By wyłonione sekcje mogły sprostać 5Wemu za-daniu, przygotować 6ię muszą
do wielkiego wysiłku szczegól;n:ie z.aiś seik-::je
filn'ilillsowa :i pox:ządikowa, chociaż nli•eł<11l'We
zaida111ij,a eipoczywają również na bankacli .i pozostailych sekcji. Jeśli bowLem we~miemy pod
uw.agę,
jak 6łus.zinie zauważył pro>f. Korca,!a,
dotychcz.i150we na1sze publilk.acj.e z driedziny już
nie przedhistol'ii, ale hi!!>lorii Kaliis.7Ja, to stw1er•
dzić musimy, że dorobek 111.as'Z na tym oddn•
ku jest mewspółmiernie nikły do wi.elku mia·
sta. A trudno jest pomyiśleć, aby miasto 11'.e
s-woje 1800-lecie :nie docz.ekaiło się wydaniia
ź.ródł-0wo opracowamej, poważnej
mon'.lgrafii.
Mały fragment, tak kon.i.eczny w uświietnie:niu
urocz)'6toś<!i , a i.lei pracy !
w;_erzvć jednak należy. że m~ tylko kO!hi·
tet ,ale całe przywiqume d<> swego miaista spoteicz.-eństwo kaliskie nie poskąpi tmdu i diiair,
by "przygotowaJD.e uroczystości wypadły jak :naj
oka-z-alej pod każdym wzglę<lem.

OGŁOSZENIE

Powiatowy Komitet Budowy Szkor
Powszechnych w Kaliszu rozpisuje prze
targ nieograniczony na wykonmie ro·
Mt stolarskich dla szkół powszechnych
1948 r. wydawane są ·od dnia 23-go w Tłokini, żelisławiu i Cieni.
stycznia do 1-go lutego br. w Wydziale
O wzory ofertowe i bliższe informaAprowizacji, pokój nr 11.
cje
należy zwracać
się do Starostwa.
Zarząd Miejski w Kaliszu
Powiatowego - Referat Odbud0wy, po. Wydział Aprowizacji
kój 39.
Oferty z odpisem karty rejestracyjnej i kwitem na wpłacone w KKO pow.
lutego br. o godz. 20-ej w szkole pow- kaliskiego wadium w wysokości 3 proc.
szechnej Nr 3. (ul. Sukiennicza, obok sumy ofertowej, należy złożyć w poklasztoru Franciszkanów). Wykłady od dwójnych kopertach zalakowanych, do
bywać się będą 2 razy w tygodniu po 4 lutego 1948 r. godz. 11 w Referacie
2 godz. przez okres 5 miesięcy.
Odbudowy, gdzie nastąpi otwarcie ofe1t.
Opłata za kurs wynosi 250 zł. mie- w obecności prZ'Jbyłych oferentów.
sięcznie. Opłatę za pierwszy miesiąc
Powiatowy Komitet zastrzega sobif
należy uiści~. w sekretariacie TPP:it, prawo wyboru oferent~ wzgl. uniewaz·
R~tus~, pokoJ n~ 17 (parter) w pome- , nienia przetargu.
dz1ałk1, czwartki, soboty od godz. 17•
•
18,30 względnie przy rozpoczęciu wykła-11
Przewodmczący Komitetu
dów. Dalsze zapisy przyjmuje się jesz- ·
(-) Henryk Naskręt
cze.
j
s.:_:r~~owiatowy

na karlki

Zarząd Miejski w Kaliszu - Wydzi'ał
_\prowizacji podaje do wiadomości, że
zlecenia na węgiel dla zakładów pracy,
Na podstawie Rozporządzenia. Woj~ które złożyły odcinki nr 35 kart żywn.
wody Poznańskiego z dnia 5 lipca 1947 swych pracowników z miesiąca stycznia
r. o zwalczaniu wścieklizny u zwierząt,
ogłoszonego w Poznańskim. Dzienni)u
J.
Wojewódzkim. z. dnia 29 sierpnia 1947
~
r. nr 24, zarządzam ..co następuje:
Kursy języka rosyjskiego urządzone
§ 1. Wszystkie psy w wieku ponaa staraniem. -Towarzystwa Przyjaźni Pol2 JD.iesiące winny być zarejestrowane sko-Radzieckiej rozpoczną się w dniu 4
w Zarządzie Miejskim. Obowiązek rejestracji winni dokonać właściciele wzgl.
OGŁOSZENIE
posiadaćze psów.
Zarząd Miejski w Błaszkach ogłasza.
§ 2. Rejestracja będzie przeprowadzona w Ratuszu, pokój nr 48, w cza- przetarg na wstawienie nowego kotła do
sie od dnia 1. 2. 1948 r. do dnia 31. 3. centralnego ogrzewania w rzeźni miej1948 r. Psy zarejestrowane otrzymuJą skiej. Kocioł marki E.K 2.
Zarząd Miejski w Błaszkach uprzejza opłatą znaczek, który powinien być
trwale umocowany do obroży. W wy- mie prosi o składanie ofert.
padku zagubienia znaczka rejestracyjBURMISTRZ
nego właściciel (posiadacz) psa pov•
Kojda Adam
nien zwrócić się do Zarządu Miejskiego „„„...„„„„„„„„„„„„„„„„„„...„ ......„„
...„ ...„„„„„„„„„...„„„„„„„...
o wydanie nowego znaczka. Za znaczek
pobiera si_ę opłatę w wysokości 50 zł.
Przepisy odnoszące się do odznakowania i rejestracji psów mają również zastosowanie w stosunku do psów w wieku ponad 2 miesiące czasowo wprowadzone na obszar miasta Kalisza jednak
dłużej niż 2 tygodnie. Właściciele psów
którzy swego czasu wykupili znaczek
w Wydziale Podatkowym winni swt:
psy zarejestrować.
§ 3. Nie wykona.nie wyzeJ wspomnianego zarządzenia będzie karane ·.v
trybie postępowania administracyjnego
karą grzywny do 10.000 zł. względme
111111111111111111111111111111111111111111111111
karą aresztu do 1 miesiąca.
PREZYDENT M. KALISZA
0-024237
(-) Andrzej Bonusiak
Dywan z OUL-u.
Ład,ny przydział,.
Hoop!
Siup! Już go 1iie ma!

Zarzqdzenie

N auka

AZyka

rosy]· skiego

„„...., J~~

Przygody
Jasia
WienioiUJ
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Partii Ze sportu

UWAGA, PRELEGENCI GORNEJ PRAWEJ
Dziś o godz. 17-ej w lokalu własnym przy
ul. Czerwonej 3 odbędzie się odprawa prelegentów dzielnicy Górnej Prawej.
ZEBRANIE INSTRUKTORÓW I PRELEGENTÓW STAROMIEJSKIEJ
Dziś o godz. 17-ej w lokalu własnym przy
ul. Nowomiejska 6 odbędzie się zebranie instuktorów i prelcgl!ntów dzielnicy Staromiejsmiej.

,,Głos

Robotniczy" obejmuje protektorat
R;s.w.

nad wyś.cigiem Warszawa-Praga-Warszaw a. Wyścig
„Prasa'' najpowa:żniejszą imprezą nadchodzącego sezonu

Niedawno donosiliśmy o pięknej impre· Czech9słowacji, Jugosławii, Węgier, Rumuzie kolarskiej organizowanej przez Robo· nii, Albanii, Robotniczych Związków Sportniczą Spółdzielnię Wydawniczą „Prasa" towych: Francji, Włoch, Anglii i Belgii.
ODPRAWA SEKRETARZY KÓŁ GÓRNEJ
i wydawnictwo czeskie „Rude Pravo" SZEREG PISM ZAGRANICZNYCH
W środę 28.1. o godz. 17-cj w lokalu wła wyścigu Warszawa - Praga - Warszawa,
OBJĘŁO PROTEKTORAT
snym przy ul. Bee narskiej 42 odbędzie się od- który odbędzie się w dniach 1-9 maja br.
Oprócz Czechów zapewniony jest już
prawa sekretarzy wszystkich kół Górnej.
Protektorat
udział kolarzy Jugosławii.
TRASA WYśCIGU I JEGO OBSADA
ZEBRANIA KÓL PPR.
wyścigu biec będzie przez Łódź, nad wyścigiem obejmuje również szereg reTrasa
W dniu dzisiejszym dbędą się zebrania kół
Wrocław do ·granicy w jedną stronę i przez dakcji {lism zagranicznych jak: „Prawda"
w następujących fa.brykach i instytucjach:
Katowice, Częstochowę, Piotrl<ów, Łódź w (ZSRR), „VHumanite" (Francja, „Borba"
RUDA PABIANICKA
drodze powrotnej. Do udziału w tej wiel- (Jugosławia. ), „Sabat Nep" (Węgry), „UniO gotlz. 12-ej komitet fab1·yczny FZPB w kiej impre2ie, która prz-ewyższy przedwoft ta" (Włochy), „Rabotniczesko Delo" (Buł
Ruclzle Pabi.anickiej.
jenny wyścig Warszawa-Berlin zostały garia), „Scanteia" (Rumunia), „Drapeau
zaproszone drużyny narodowe szeregu Rouge" (Belgia), „Ditily Worker" (Anglia)
WIMA - PZPB Nr 5.
państw europejskich. a mianowicie: ZSRR, i „Nakshimi" (Albania).

O-godz. 14-ej dublamia skręcalnia i przewijalnia ,- zmiana I, przędzalnia egipska I zmiana, przędzalnia - I zmiana. · O godz.
16-tej oddział chemiczny - remontow~ .
WIDZEW
O godz. 15-ej Zjednoczenie Farb.
O goclz. 16-ej „Wima" f. „Jarisch".

Pończ.

GO RNA
O godz. 14-cj PZPB Nr 3 „A", „B", „C"
- zmiana IL O godz. 15,30 robotnicy dniówkowi PZPB Nr 17. O godz. 13,30 PZPB Nr 7
- zmiana Il, PZPB Nr 4. O godz. 16-ej f.
,,Kowalski.", Państw. Wyrob. Części Lotn.
Państw. Zakł. Wyd. Szkoln.
GÓRNA PRAWA
O godz. 15,30 PZPW Nr 1, PZPW Nr 2,
PZPB Ni· 6, ,,B". O godz. 16-cj fabryka im.
Strzelc2yka, Warsztaty Mech::niczne, Fabryka
Koronek i Firanek - Oddział II, C,H. Przem.
Chem. O gpdz. 13,30 Ośrodek Nr 3.
FABRYCZNA - PZPB Nr 1
O godz. 13.30 Nowa Tkalnia -

koło

3, 4, 5.

SRODMIEśCIE

O godz. 16-ej Zjedn. Przem. Jedw. O godz.
15;30 Zjedn. Przem. Guma. . RTPD. O godz.
17-ej koło przy Zw. Inwalidów. O godz. 16 30
Związki Zawodowe. O godz. 15-ej Urząd Po~z
towy Łódź.
ŚRÓDl\fiEJSKA LEWA

O gm;lz. 17-ej f. „Kebsz" -

koło

Il. O godz.

16-ej Okręgowy Zarząd Kin. Fabryka Kapeluszy.

O goclz. 14-cj II Kon. MO.

ŚRÓDl\UEJSKA

PRAWA
O godz. 14-ej ,,Eisert Schweikert" - zmiana ranna. O godz. 16-ej Fabryka, Szpulek f.
„Grabski" CT Ski. Nr 1 Zjedn. Dzlew. „Papierkol", O godz. 15,30 „Durabelia". O godz.
16-ej Państw. Fabryka Nr 12 - oddział v.

li' przededniu. OliDIPiady

Polski
..
z„
mróz
na
czeka
St. Moritz
na boskie
a
narc:arze na
flagę państwową.

n~st

zmiłowanie

.hokeiści...

nie cały t- ·- ' '1.asi 1na'fciair.z€. Ekipa llla'Sza zalkwaterowana
dzień dzieli 111as cd · ~ała w pierwszo.:iv;ęd.ny:m hÓ.telu „Neues
wraz z Jngosłowiianami, Fi.nami
uroczystości otwa.r- !:itah1bad"
cia zim owych i czeslcimi Jiok~istami. Sail;lopoczucie lllaszych
Ig ;r zysk Ol im- .naTdarzy i humo.ry są <lob.re. Biegacze przep d j s k 1 c h w St. byli już •trasę biegu ;na 18 ikm i 111Jie są nią zaMoiritz. Do 2'limo· chwycenii. UwaQ:aj<r.' że jest bardzo cię~a.
wej etoo•Licy Szwaj· . Tx.emowaH :równie!Ż zjazdowcy i słw~Je.
carii zjechały już Ci ositabni €.k.aczą na małej skoczni, gdyż durepre- ża jest jeszcze zamknięta.
wszystkie
biorące
zenta<eje,
LEKKA KONTUZJA KRZEPTOWSKIEGO
udział w zawodach.
Wśród naszej ekitpy mamy dwóch lek.kiich
~. _..._,._..,,_ Jak donoszą astatnie meldunki, po- inw.alidów. Są nimi: S!asze!k MaTusan, który
·
krywa śnież,na jest po kontuzji w Zakopanem nie może jeszcze
je<;:zoze wiej chwi- przyjść zupełnie do siebi·e, oraz K;r:zetptoiW&ki,
li zada.walająca. d -sytuację popraw•iają je- który doamał, .na szczęś-cie, nie grożnej konszcze ciągfo łekikoie opady. J.edynie nie ma tuzji ko.I ana. Marnsarz rz.najduje .s•ię pod barm;ozu. Temperatura utrzymała się wp!l'awdzie <lzo troskliwą opieką lekarską i bierze nanieoo poniżej zera, oaile oibecn.ie 7iapa111owała świetlan:i.a krótko.falowe. S.tan jego więc poi ·tJutaj odwil!i: j o:pady deszc:wwe spędzają lepszy!ł -.rię na tyle, że już przystąpili: do tTe·
sen z o•c:zu ·o.rganirza>tornm, którzy poc•ieszają mnogów.
Największym klopotem illaszycll. l!la.rciarzy
•przez swe rozgłośnie, że przyjdzie Oill, a właś.oilwie nadciąga z na:d„. PQ1lski (!). Jak dotąd, oik.azal się brak flagi państwowej. Do defilady
odpowiednią chorągiew przyobj~ałc mim natego mrorz:u jakoś u nas też nie ma...
. Komunikaty więc meteorologiczne, nada· sz·e poselstwo w Bemie, ale chlo}lcy chcieliby
wane przez rozgłośnię . r.aclia szwajcdrskiego, również· u-dekorować nią swój hotel. Jest jed·
j akoś „ńawalafą", miejmy jednak nadzieję, że nak nadzieja, że pnedstawiciele P.K.O., którzy
poniedz,i.ałek wyruszyli do St. Moritz, nie zaIgrzyo5<ka nie popłyną z WO·dą.
pomnieli o niej i że obok flag jugosłowiańNARCIARZE
sk!iej, fińskiej i czesk!iej :zawiśnie .również
JUZ ZAAKLIMATYZOWALI SIĘ
Od kilku dni w St. Mor.itz ?.najduią &i~ już lllasza

KILKA SŁÓW O HOKETSTACH

Już

\\;,~.,-.,

~.

·rW

Luis

pobił

rekord Sullivana

STAROMIEJSKA
O godz. 14-ej tkalnia fZPB Nr 2 - zmiaW dniu 21 bm. misitrz
NOWY JOR:K. na Il, oddział przygotowawczy, 9 Kom. MO. O
godz. 16-ej przędzalnia i oddział mechaniczny. &wJata wagi ciężkiej, Joe Luuis. pobił rekord
miGtrz.a
ty.tulu
utrzymania
Fabryka Nr 35 f. „Miller i Banks" Centrala najdłuższego
Rybna. O godz, 13,30 Fabryka Nr 36 - od- świata. Konilmren.te.m, który dotąd l!lajdłuiej
dział 7.
był
utrzymywał si ę na troonie mistrzowskim,
John Sullivan, .kitó-ry zdobył tytuł 7. 2. 1882 r„
BAŁUTY
O godz. 16-ej garbarnia „Mars" Zakłady
0

:::::~Mebli.

„GŁOS ROBOTNICZY" OBEJMUJE
PATRONAT NA TERENIE ŁODZI
Organizacją wyścigu zajmuje się Polski
Związek Kolarski przy wr-półudziale związ
ków okręgowych. W związku z tym, że tra·
sa wyścigu dwukrotnie będzie pl"Lecllodziła przez Łódź patronat nad wyścigiem na
tym terenie obejmie redakcja „Głosu Ro·
botniczego".
DALSZE SZCZEGóŁY NIEBAWEM
O szczegółach dalszych naszej imprezy
informowali na·
regularnie
będziemy
szych Czytelników i wszystkich miłośników
sportu lrnlaro;;ldego, którzy zapewne już dzisiaj oczek" ·1 'l • iccierpliwością daty 1-9
maja.

Paddy Ryana, a stradł go do }imi
Corbetta 7. 9. 1892 r. John Sullivan posiadał
tytuł mistrza świata P'rzez 10 lait i 212 dni.
Joe Louis dzierży tytuł od 22. 6. 1931 roku,
po pokonaniu Jimmy Braddo-0ka. W dniu 21
stycznia br. Louis pobił więc rekord SulHvana
o 1 dz.i.eń.

1no.kautując

W)"C<Jfarnie z .turnieju olrim·
p\jskiego 1rnasa:ych hokeio.tów odbi~o się ~łośnym
ee.hem 111.ie tylko w Po·lsce,
ale rówlllież w Szwajcal."ii,
gdzie obecruie zaję.li drugie
miej·S>Ce w tull'Jl<ieju przedolimpijskim, w kitóil'ym w fi.
nale wobec 7 itysięcy wi·
dzów przegrali z reprezentacją olimpijską Anglii 4:10.
Pomimo lak wysokiej po. .
ra~k:1 Polacy, według oceny pr.asy szwajcars'kieJ wypa.d li dobrze i wcale nie są tu poczv•
tywani za „ourtsiderów".
Jednym -ze stałych obserwaitorów postęp ów
naszych mioS<tr.zów kauCZ'Uik:oweg-0 ikirątżlka jest
attache prasowy poselstwa R. P„ Bora.ndys. Otóż
piJc. Br~dys jes'. Zid.ainia, że forma :n,at;zych
c~ło~-01": po·~r~·WJ.a ~1ę z meczu :na mecz i po'Wllilm o;m wz,1ąc udział w turnieju olimpijskim.
Ambicja. kh, którą zresztą pod'k,reśla cala pras·a szwa3cariska, daje gwarancję, że z pew.no·
ścią by nas nie skompromHowa•J.i.
0

KLAMKA JESZCZE NIE ZAPADŁA „ .
Sprawa udziału nasizych hokeistów w tur•
nieju olimpijskim nie jes.t jeszcze, jak się do·
wiadujemy, ostatecznie zde<:y.dowana. Ietnieją
jeszcze możliwości, że decyzja odwołując.a kh
do !kraju zostanie cofnięta i mimo przeszkód
ze Wllględów choćby ipres•tiżowych, znajdą s·ię

oni

TÓwnież

w St. Mori•ta..

l7, MECZU WARSZAW A -

ŁÓDŻ

I

po.cztowe
OlimpiJ.skie znaczki
·· ··

NA SIEROTY PO POLEGŁYCH
· iz: 4
· b ęd zie
~•-• dac· s1ę
· · ,_, · ""-'a
tow.
na grób
ST. MORITZ. Z okoazji V Zimowych Igrzyi&k i ·łos~ sem o 1·l.lllplJSIMeJ
( t G Lew.·an-1
ł
t
k' · k kwiatów
d Zamiast
z,nacz.ków o różnych wartościach. Poza tym
.
.
.
.
. .. .
cz ery ty:s1ące
wo ę 4„O 2O z ows ieJ
· tkowe,
· pam1ą
·
·
Orgaru:z.a- Koffil't·eot o rgamzacy1ny
Kom1tet
Łódzkiego Ko Oh•
p.racownicy
złotych)
dwadzieścia
wy d a3e
.
.
. mp[Jski.ch,. Szwa3cars.k.1
.
.
.
.
m1tetu PPR ofiarowali na sieroty po poległych cy1:11y wydaJe speqalne maczJ.ci pocztowe orez ozdobne karnety filateli6tycme. s•templowane
W ar olimpijshl, jako moneitę pamią1lkową. Ca- oiko.lic.znośoiowym datownikilem z Igmysk.
w walce z okupantem.

EGZAMIN SĘ!>ZIOWSKI W ŁODt!
ODCZYT A. KAMIENSKlllJ
W Klubie literacko-społecznym „Wieś", ul.
W dniach od 14 do 22 stycznia br, przy
Piotrkowska 133, II piętro, dnia 21.1 br. (wto- Sądzie Apelacyjnym w Warsza\vie z siedzibą
rek) o godzinie 20-ej odczyt Anny Kamień w Łodzi odbył się egzamin dla przyszłych sę·
skiej: „O młodym pokoleniu pisarzy''
dziów i prokuratorów przy udziale Delegata
Ministerstwa Sprawiedliwości Sędziego Sądu
DOKONYWANIE WPŁAT PODATKO'\:\IYCH Okręgoweg'o Mieczysława Poliszewskiego.
Zarząd Miejski w Łodzi - Wydział PodatDo ~gzaminu przystąpiło 31 kandydatów,
kowy podaje do wiadomości, że wszelkich a zdało 23 w tym trzech kolegów z wynikiem
wpłat z tytułu podatków i opłat miejskich bardo dobrym. Podajemy ich nazwiska: Kaziw następujących instytu· mierz Lipiński (Łódź), Zdzisław Piekars'ki
należy dokonywać
cjach: 1) w Głównej Kasie Miej'skiej - ul. (Częst·ochowa) i Irmina Zmy3łows k a (WarszaRoosevelta 15, 2) w Komunalnej Kasie wa.
ul. Piotrkowska 77,
Osz-::zędności m. Łodzi ~onto Nr 14, 3) w Narodowym Banku Pplskim
POPULARYZĄCJA PRAWA
- Aleja Kościuszki 14, konto Nr 50, 4) w
W dniu 24 stycznia br. odbył się w Łodzi
Banku Gospodarstwa Spółdzielczego - Aleja
w Sądzie Okręgm,vym Pierwszy Zjazd Przewod
Kościuszki 47, konto Nr 37, oraz 5) w Pocztowej Kasie Oszczę<lności (w każdym Urzędzie niczą-::ych Komisji Popularyzacji Prawa na terenie nas:i:ej tak dużej i ważnej apelacji.
Pocztowym), kon to Nr VII-4505.
Prócz ' licznie zebranych sądowników na
W razie otrzymania upomnienia lub dokoprzybyli przedstawiciele Zarząd.u Miej·
zjazd
nania zajęcia ruchomości wpłaty dokonywać na
skiego, sądowniętwa >\rojskowego, arganizacji
leży w kasie Wydziału Podatkowego, Aleja
społecznych. polityczny:h, prasy, 11.w.i:ązków
Kościuszki 1, lub do a:ąk upoważnkmych przez
zaw.odowych i nauceycieł11tw;i.
poborców.
Miejski
Zar;ząd

Jedną

z najlepszych walk niedzielnego meczu
Łódź była walka w wadze muszej
Wydział pomiędzy Patorą (Warszawa) a Kargielem (Ł).
Zarząd Miejski w Łodzi Zdrowia - komunikuje, że egzaminy pielęg Zwyciężył łodzianin, którego widzJmy na zdję
niarskie odbywać się będą w okresie do ciu (od strony prawej) wraz z jego pneoi:wni·

EGZAMINY

PIELĘGNIARSKIE

Warsz·a wa -

ki em
dnia 31 grudnia 1949 roku dwa razy do
roku: w terminie wiosennym i jesiennym.
Z żącia DHJ•u
Do podania należy dołączyć: 1) dowód Oby
watelstwa polskiego, 2) dowód ukończer:(a
7 klas szkoły powszechnej, lub posiadanie
DZiisiaj o goc1zi:nioe 18-.ej w lo®ailu własnym
wykształcenia równorzędnego, 3) metrykę
ie informacyjhe człoi!'.Lków
odbędzie się zebora1D1
urodzenia, lub inny dowód, stwierdzający sekcji pilik i nożnej.
wiek, 4) świadectwo urzędowego lekarza o
Ze W2ględu na waimość spraw obecność '
stanie zdrowia, 5) świadectwo niekaralno- wszystkich C7lło11ków u.bowią'l.iko.wa.
ści, 6) dowód odbycia pięcioletriiej pracy
pielęgniarskiej w zakładach leczniczych iub
St. Moritz
sp\ldziewani
zapobiegawczych, albo świadecbv0 z ukoń-

Zebranie

-

piłkarzy

Przedstawiciele ZSRR
w

Orgi!Jiloiiza•tO<I'zy Zimowych
ST. MORITZ. czeni.a zagra~icą jedn?r?cznej sz~oł~ piel~g!li~a 1 2 letłueJ . prak~yki p~el~g-1 I~rzysk Olimp~jsk.ich spodziewają się iprrzy:by.marskieJ, 7)_ własnoręc_zme nap1~any zy~10- c1a do St. Montz prz.edsta.wioi·e li s,po1r~ ta,·
ry~., 8 ) . ~wie fotografie z poswiadczemem dz.ieokiiego, k:tó-rzy będą qlbe.ooi nia !g.l'ey'~
w cba•NIOOterz·e obseil1WlatO'l'ów,
•,tozsam<>sc1.

