p

Dziś

..Promvk" -

11a str„ 4 I

s

&ensa nę meru 2 zł.

PISMO POLSKIEJ -PARTII ROBOTNICZEJ
ROKIV

Nr 20 (942)]

WTOREK 20 STYCZNIA 1948 ROKU

Krupp ' i jego szajka

Ko ntro f.e nsywa .Ma--rkos
demokralyczne przyslqpily do kontrnkcji na
nezie. - Niepokój· w Alenach ro-..nie
Trikeri w zatoce Pagesitikos został zarekwirowany przez greckie władze ateńskie i prze·
kstzałcony w obóz koncentr. W obozie tym internowano już ponad 800 mieszkańców Tes·
salii.
Podobne obozy powstały ostatnio w szeregu
innych punktów kraju, a między in. w Var-

dari kolo Salonik.
RZYM PAP. - Radio Wolnej Grecji
nikuje, że szwadron kawalerii i inne oddziały
powstańcze zaatakowały pozycje wojsk rządo·
wych· w <>kolicach Sterio i Surti w Tessalii.
Po kilkugodzinnej walce oddziały rządowe zostały wyrzucone z zajmowanych pozycji.

1Sukces komunistów w Paryżu

f wyborach samorządowych w Malakoff · otrzymali 48 proc. wszy~tkich głos6w

PARYŻ, PAP. - Ogłoszono ostateczne wy\ kowane ~~\>owania t:W. „trzeciej siły" nik'1 wyborów miejskich na przedmieściu Pa- 2.417 głosow.1 5 mandatow.
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Ipierwsze miejsce,Komumsci
ryża-Malakoff.

w

.

poprzednich

porównaniu z wynikami

wYSunę 1 się na wyborów miejskich, z października 1947 r. kozdobywając 6.282 głosy (48 munlści otrzymali większą ilość głosów, nato-

Alfred Krupp (pierwszy z prawej) w otoczeniu rekinów kapitału niemieckiego - słucha
proc.) i 13 mandatów. RPF (partia de Gaul- miast partia de Gaulle'a zmniejszyła swój stan aktu oskarżenia przed trybunałem w Norym. agencja EAM· le'a) otrzymała 4.284 głosy i 9 mandatów. Zblo posiadania z 10 mandatów na 9.
PARYŻ PAP. - Jak ·pt
·
berdze.
Presse, oddziały armi.j denukratycznej zaata·

kowały szereg miejscowości na Peloptmezie,

głośno

ofensywa

:reklamowana
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ku, ludzie generała Marko.sa uderzyli równoMołotowem
Członkowie ..rz~du
r~jo~e. Koryntu.
na 7 miejsco.wści
aeśnie
.
. .
. ·
• . .
. .
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Ogłoszony przez rząd atensk1 oflcialny koMOSKWA PAP. W pon1e4zlałek o godzm1e Ig~ witali: PreJ1U~r- Cyirank!ewicz, w1ceprenmni.ka_t -0 akcji powstańców wywołał w Ale·
nach s!Jne wrażenie. W rejonie Koryntu poja 18-ej prezes Rady 'Ministrów Rzeczypospolitej mier Gom~a, mlll:ls.ter M1nc 1. ąmbasado:r
.
.
•
wiły się po raz pierwszy większe jednostki Polskie· tow JÓzef C anldewicz z małżonką Naszkowski. .
.Na przyjęciu Gbecn! bylt: wicepremier i
.
•
yr
•
J
powstańcze, jakkolwiek teren w tych okoli-1
cach jest szczególnie niedogodny do działań oraz ambasador Jt. P. w Mos~wie oo. Marian minister spraw zagranicznych ZSRR - W. M.
Naszkowski z małżonką wydali z okaziji poby· Mołotow z małżonką, wicepremier i minister
partyzanckich.
Agencja EAM-Press do'Wia tu polsJ:tiej delegacji rządowej w stolicy ZSRR handlu. za~~anicznego ZSRR Mik?jan~ !11-inist~r
PARYŻ PAP. duje się z Aten, że klasztor na . półwyspie przyjęcie w sal<mach ambasady. Przybyłych komUDikac)l ZS~R Kowałow, wiceministrowie
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ostrzeIane przez Iotn1•k,ow eg1ps

nowego i samolot obcy wówczas się oddalił aparatów RAF-u przelatujących nad póli wyspem Sinai- w d ro d ze z p a 1es t yny d o
Lotnik egipski podążył za nim 1. ponowne
Egiptu.
dał ognia.
Jeden z aparatów brylyjsk.ich doznał
LONDYN, PAP. Rzecznik Foreign Office
oświadczył że Wielka Brytania skierowała uszkodzenia. Egipcjanie twierdzą, że samolot
do Egiptu protest przeciwko ostrzeliwaniu brytyjski przelatywał nad zakazanym tereprzez samoloty eg1'pskie typu Sp1'tfire - 22 nem ·
nicy palestyńsko - egipskiej.
Poseł brytyjski w Kairze E.A. Chapman - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - w tej sprawie wobec
'
''
egipskiego. Dziennik „Al Misri" podaje, że
samolot brytyjski wylądował w Fayid, główMatthews poseł amerykański
nej kwaterze su zbrojnych na środkowym
SllWiaiąCJm Się potędze dolara
Wschodzie, podziurawiony 30 pocii;kami.
SZTOIG-IOLM PkP. _ P·r.asa szwedzka pod-. kańS!ko • szweclikiej i'bby haJ!ld'lowej.
Nokraszy - Pasza stwierdził, że l!ilot egip· n.owego po·
ski zobaczył obcy samolot nad koszarami dał a ostrei· lkTytyce iprzemowieme
pisze dziennik „Ny D.ag"
„Poseł USA armii egipskiej na obszarze El Arish. Pilot sła USA w Sztok.holmie Maibthews'a, wyigłoszo- lllie usiłolWał nawet ukrywać tego f<iktu, iż St.
posiedzeniu amery· Zj€dnoczone z.amierzają mieszać się do spraw
przezeń niedawno
egipski zaczął więc strzelać z karabinu maszy
LONDYN, PAP. Jak donosi z Kairu Agen
cia Reutera, tamteJ·sze koła poinformowane
potwierdziły wiadomość, że samolot na.leżący
dp Iotnictwa egipskiego, ostrzeliwał przed kilku dniami samolot RAF nad El·Ańsh na gra-

Gaulei-ter us A w sz·weci·1·,,

rządu

zaprotestował

Iowy

grozi krajom przeciw-

w Sztokholmie

•

gośćmi rządu

polskieao
6

s~ruv zagranicznych Wyszyński i Zorin, wice
mmisłtowie handlu 2agranicznego KnJtikow i
Siemiczastnow, marszałkowie Związku Ra•

dz!eckiego Budienny, Goworow, Wierszynin,
M1erecko.w, ambasador ZSRR w Polsce Lebie·
diew: przedstawic~l handlowy ZSRR w War•
szawie Ło~ząkow, wyżsi urzędńicy radzieckie
go MSZ i ministerstwa handlu zagraniĆznego,
generalicja radziecka, prezes komitetu słowiańs.kiego, Gundorow, przeds·lawiciele świata
Ilia Erenburg i poeta Surkow, w.y
bitni radzieccy działacze iteatrałni Bierseniew
Liwanom, Tairow, Obrazcow, kompozytor Ch~
czalurian, prezes związku pl$tyków Gerasi·
mow, wybitni uczeni radzieccy m. in. cz.ł<>nki
ni akademii nauk ZSRR Stern i inni.
Poza tym
akr wśród zaproszonych gości byli
edytowani w Moskwie przedstawi
wszyscy .
ciele państw obcych z dziekanem korpusu dyplomatycznego amb. Fu-Pin·Czangiem na czele
oraz przedstawiciele prasy radzieckiej i zagra
niemej.
P · ·
rzy1Jęo1e odbyło się w serdecldlej atmosfe•

li~era-0kiego,

* • *
rze.
MOSKWA, PAP. - Premier Cyrankiewicz
z małżonką wicepremier Gomułka minister
Minc oraz inni członkowie polskiej delegacji
rządowej wraz z ambasadorem RP Naszkow•
skim obecni byli wczoraj w słynnyr.n. moskiew
skirn teatrze artystycznym (Mchat) na przedstawieniu „Dni i noce". Delegacji polskiej
towarzyszył wiceminister spraw zagranicznych

~AA~~~hli~bM~~ra~~hlw
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ~~~ch~~~~~aj~cha~w~
.podejmować odjpowiedini·e kro!ki pl'2leciwlko Polsce Lebiecliew.
•
ip-ar.tiom fPOili•tycznym łub ugmpowanio~. !które
_
.
.
ośmielą się !PTZ&iws.tawić „WS'Zechpotęż•nemu"
MOSKWA, PAP. - W poniedziałek w1eczo
do.larowi.
Ton, jakim przemawJał poseł USA - pod· rem w wielkiej sali Konserwatorium Moskiew
śwjadczyl, że cz.uje się on skiego odbył się drugi koncert z udziałem
kre.śla gazeta, Grzegorza Fitelberga i Eugenii Umińskiej.
już jak „gauleiter" amerykański w Szwecji.

Ostre :
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Protest komunistów

w

przeciw interwencii anglosaskiej

Man~żnrii
MOSKWA PAP. - W prLeglądzie sytuacji wojennej w Chinach, .pułkownik Jachalakow
stwierdza n~ łamach poniedziałkowej „Prawdy", że od lata roku ubiegłego chińska armia
ludowa prowadzi niema I bez J)rzerwy zwycięską ofensywę nu wszy6t,kich frontach. W wyniku &kulecznego natarcia woj.k ludowych, w ręka<:h ich znajduje &ię obecnie 9/10 cale·
go terytorium Mandżurii łącznie

z

największymi miastami -

Charbinem, Cycykarem i in.

Wal!OCi toczą się o Mukden, Czang-Czung i Girin, k·tóTych zdobycie przez wo_r.;Joo ludo·
we

oznaczać; będzie

brytyj~kich

całkowite

oczyszczenieMandżurii od armii Kuomintangu.

W China-eh północnych armia ludowa zajęła całą prowincję Szan-Si i pusuwa się wgłąb
prowincji Hopei. Główne 6iły Kuomintangu na tych obszarach są blokowane przez wojska
ludowe w 1rójkącie Pelldn - Baodin - T.iang-Tsin, gdzie ·t<>czą się zai.l;ante w·alki. Wajs.ka
~mokraJyc:me opanow.a.Ły pra.wie cłl.ły pól.'W;y~ęp ~~~-

I

l

-'Vi14Y!We

p.słiatlżen!i

•poid.

~e

w Grecji

tycznych narodów Jugo-sławii, Bułgarii i ĄJiia
nii, aby zamaskować interwencje Anglii i~ta
nów Zjednoczonych w Grecji i zdobyć prete~si do wojskowej okupacji bazy greckiej.
Odezwa stwierdza, że rząd gen. Markosa
i armia demokratyczna prowadzą w dalszym
przez naród grecki
ciągu walkę rozpoczętą
przeciwko Hitlerowi i greckim Quislingom,
którzy wysługiwali się hitlerowcom, a obec·
ne wysługują się amerykańskim i angielskim
imperialistom.
Odezwa apeluje do narodu brytyjskiego 1
amerykańskiego, by zdwoił swe wysiłki celem
zmuszenia rządów do zaniechania interwencji
w Grecji.
Odezwa została podpisana przez sekretarza
generalnego Bry~kiej . .Partii Kom'UilistHi;lJl.&j
.
d.~ Hamł~

LONDYN. PAP. Brytyjska Partia Komunistyczna oglosiiła odezwę protestującą przeciwko pomocy wojskowej, dostarczanej przez
zachodnich imperialistów faszysto:wsko·ntonar
chistycznej dyktaturze walczącej przeciwko
narodowi greckiemu.
Odezwa stwierdza, że amerykańsko·angiel
ski imperializm dostarcza pomocy faszystom
Grecję i
opanować
greckim, gdyż pragnie
przekształcić ją w bazę wojskową na wschod
nich obszarach morza Śródziemnego. Grecja
ma stanowić bazę wypadową przeciwko demokratycznym republikom na Bałkanach. prze
clwko ruchowi wyzwoleńczemu na środko
wym wschodzie l przeciwko Związkowi Radziecldemu.
Odezwa podkreśla, że imperialiści rzucają

s~.

Nr 20

GlOS

2

W trzecią

rocznic.ę

w two en· · Ł~dzi

Uroczyste posiedzenie Miejskiej Rady NarodoweJ
odbyło
Plk. Arzamascew przel!'awiał. jak? . przedstaPrezes MRN tow. Andrzejak odczyta I tekst
Miejskiej włdel sojus~iczei .Armi, Rad~1eckte1:. Poda: depesz W) lanych przez MRN do Pre:r.ydenla
Rady Narodowej poświęcone trzeciej Rocz- liśmy .br11tmą dl?,n narodowi J.ool~k1emu, .' R. P. ob. Bolesława Bieruta, do prem;era tow.
1wspolme zmszczyllsmy fas~yzm
nicy Wyzwolenif! Łodzi.
~ll~~rows .<J . Cyrankiewicza i do Marszałka Polski ob. ZyPrzewodniczący MRN tow. Andrzejak
za- Jeżeli trwal,a ~ mo~na bę~z1e przy~azn naro- mierskiego.
gaił posiedzenie,
witając przedstawicieli dów slo:w1ansk1ch, zadn~ .siła n~s me pokona.
Na zakończenie oficjalnei części uroczystopartii politycznych, związ:Ców zawodowych,
W imJ~ ~aszej woln~c1 • musimy całą ener- ści Prezydent Łodzi tow. Eugeniusz Stawiński
instytucji społecznych, Wojska Polskiego, g~ę ,wytęzyc ~la um~J~ma pokoju. -:-- 0.k~Lł'. wręczył nagrodę muzyczną naszego miasta
Armii Radzie-::kiej, rektorów wyższych uczel-1 klem na cześc: przy1azm P?lsko-radzieckieJ ~ ob. Prorektorowi prof. Helenie Kijeńskiej-Dob
ni duchowieństwa i delegatów Rad Zakłado- odrodzonego Wojska Polskiego P~· Arzama
wych.
scew zakończył swoje przemówienie.
klewiczowej.
Następnie głos zabrał tow. Prezydent Eugeniusz Stawiński.
w swoim sprawozdaniu Prezydent omówił
dzieje naszego miasta. Trudn~ zadanie miał ~~ Prezydent Rzeczypo.spo1i1ej Polskiej
morząd Łodzi po wyzwoleniu, by postawie
Wa.rszawa, - Belweder.
Łódź w rzędzie miast, zaspakajaj_ących jak.
Miej51kia Rada Narod<H\ra, zgromadzona na uro.~zystym posiedzeniu w dniu trzeciej rocznajpełniej potrzeby ludności pra-:ująć:i· W
.
. m 1·asta 6 pod J·arzma okupacji przesyła 'Wam, Obywatelu Prezydencie,
1enia
·
· · pracy Łód. tal
l
mcy
wyzwo
'
· d·
·
d · ·
k •
wyniku
trzyletmei
z s a s i ę mawyra-z.y
zapewnienia,
że zahartowane w ~alkach.
z najez z~ą i ~o ~ro~ r~a cią
~i;>o ł eczeń :
• stem, które w szerokim -za.kTesie t:eałh;uje upo
t'W ł. dzkie z iklasą 'Tobotnkzą na czele me będzie .szczędz.ic wy61lkow 1 n.ie ustame w P,ra.
wsze<:hnienle oświaty, stała się miastem wyż- ~y ~a: odrodzeniem gospodarczvm kraju ( utrwaleniem potęgi odrodzone], demokra.tycZlleJ
szych uczelnJ, oś.rodkiem postęp<>Wej
myśli
naukowej w Polsce
POlłski Ludowej.
·
z ·ązk1'em Radzieck1·m
'.
·
·
Wierzymy, że siJna, suweren'lla Po·l :ka, _sprzym1~~ona ze . w1
roku bieżącym
oddany do użyt- z bratnimi naro-dami słowi.ańslkimi, stame się_ czynn.Lkien:i po1koJU światowego, 11gruntowakuWgmach
miejskiej zostanie
błblłoteki publicznej.
ł
Opieka nad Matką i dzieckiem, pizedszkola, nego :na trwałych pods·tawach sprawiedliwościt 6 P 0 ecz.neJ.
Po<lpie.a,:io:
żłobki, kolonie i półkolonie, świetlice i czy·
Łódż, 19 s•tycznda 1948 r'1.ku.
Przewodniczący M.R.N.
teinie - wszystko to należy do wielkich osią
(-) Edward Andrzejak
gnięć robotniczej Łodzi. Również zdrowotność
publiczna w porównaniu z przedwojenną stanęła na w·ysokim poziomie.
Przegląd dorobku
trzyletniego samorządu
łódzkiego dowodzi, że Łódź stała się jednym
z największych w Polsce ośrodków gospodar- j
czych, ;idminisliacyjnych, . komunlkacY'Jnych i
kulturalnych.
„W Imieniu samorzą-Ou Łodzi mogę zape·
wnić prawowMych gospodarzy
nas.zego miasla '- klasę robotniczą, że wzmożemy swoje 1
wysiłki dla dobra świata pracy, obywateli Ło
dzl i Narodu Polskiego" - zakończył swoje
przemówienie tow, Prezyden~. . .
.
Następnie głos zabrał w .1m1en1u frakqi rachu~
dnych PPS tow. Wincenty Stawiński, oddając
h-0łd poległym żolnierzom Armii Czerwonej. i
w antyku.le pod tym tytułem wczo.rajszy socjaldemokracja jest tubą nacjonalizmu.
od1·odzonego Wojska Polskiego, którzy żył:le „Robotnik" w ostrych słowach potę;pia Leoilla
„Nie jest dla nas również niespodzianką, że
swe od.dali dla wyzwolenia naszego miasta. Pol Bluma, który Jia łamach „Populaire" , wystąpił obecne kie-rownictwo francuskiej pCI!Itii socjaska Partia Socjalistyczna przy współpracy z z iprojektem „umiędzyna.rodowieima" ipolskie- listycznej z Leonem Blumem na czele, idzie na
bratnią PPR i i1H1ymi partiaml demokratyczny- go Sląska.
rękę 'reakcyjnym koncepcjom polityki ameryml będzie prac<>wała nad podwojeniem do„W ten sosób przywódca francuskiej f1flrlii kańskiej. Gdy jednak socjaUści francuscy zdQtychczasowych osiągnięć.
socja!Jstycznej (SFIO) opowjedzic.J się jawnie bywają na to, by sekundować niemieckiemu
Tow. Loga-Sowiński, przemawiając w imie· po stronie tych wszystkich, którzy uporozywje nacjonalizmowi i jak echo powta.rzać rewi•zjonlu frakcii PPR, podkreślił, że sprawozdanie. próbują podcinać zręby Jadu powojennego, nistyczne hasla o „niemieckim Wschodzie" tow. Prezydenta z działalności samorządi: łó~! ustanowionego jednomyślnie przez Wielkie to jest to dno upadku myśli politycznej wielkiego dowodzi, że idziemy śmiało naprzod
Mocarstwa w Jałcie i P-0czdamie. W tej nie- kiej niegdyś partii. Więcej - jest to zatrata
drodze rozwoju na~zego miasta.
_ Mamy jednak jesz~ze przed sobą bardzo poczytalnej akcji przodują od dwóch bez ma- zupełna instynktu samozachowawczego.
poważne zadania. Przede wszystkim zlikwido- la lat Amerykanie. Rząd francuski i opinia
Leon Blum i jego towarzysze zeszli z dróg
wać musimy analfabetyzm wśród dnrosłych. publiczna Francji dotąd opierały się naciskowi polityki socjalistycznej.
Zdawało się, że eleZdobycze kultury musimy udostępnić jak naj amerykańskiemu w tej dziecb:inie-, »kle-rujqc się• mentarny.. interes narodowy Francji, prosty in·
szerszym masom robotniczym. Robotnik-nowy swym zrozumiałym interesem narodowym. stynki samoobrony przed niebezpi~czeństwem
widz teatralny - nowy czytelnik książek Obecnie Leon Blum występuje jako rzecznik niemieckim, podtrzyma ich czujność w tych
wpłynie na kierunek twórczości artystycznej polityki amerykańskiej i co gorsza - jako sprawach, w których w grę wchodzi bezpieaby kultura pOll.ska zyskała nową, uspołecznio adwokat nacjonalizmu n,iemieckiego.
czeństwo narodowe Francji.
Dziś już nawet
ną treść. Uważamy za nieodzowne zorganizoGranice Polski - granice pokoju świalo i o tym nie ma mowy. Socjalizm francuski
wanie Muzeum Robotniczego w naszym mie- wego są nienaruszalne. Celem natomiast akcji utracił świadomość klasową. Grozi mu teraz
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VV sali Tetatru ·wojska Polskiego

się wczoraj uroczyste posiedzenie
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amerykańskiej
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przeciwko

s

cher

naszym grnnicom utrata

W dziedzinie gospodarki komunalnej - wi- jest wmiecanie zamętu międzynarodowego
dzimy, że samori.ąd wyszedł naprzeciw przed- i mobilizowanie żywiołów reakcyjnych wszyslmieściom .robotniczym. Ni~ wątpimy, że w mia kich krajów.
rę u.zysk1w.anych kredyto~ samorząd będzie
te nacjonalizm i rewizjonizm niemiecki do·
czynił wysi!1'1• aby kanahzacja.,. wodoc~g! i brze pojął intencje polityki amerykańskiej
gaz stały stę nletylko dobrodziejstwem srod- J
. .
.
.
'
t „
Ł 0 dzi al
d 0 tarły d-0 U
bot 1 o tym swrndczy chocby skandaliczny występ
m jcia
•
e
u cy r<> n - jednego z /11dzi Schumachera na onegdajszym
cz.'.:._.
dotychczasowe
Miejskiej.
odwa
nam wierzyć, że najbliższe lata zapewnią do- 1 pół 1~. u po .11kw1dac11 H~tlera, w ~a/1, •-ia_v
brobyt i szczęście wszystkim miesz.kańcom M1~1sk1er B~rlma r~zbrzm1ewajq ~w·i::iorln~e
miasta, a w szczególności klasie robotniczej. (takie o!o h1tl.~~owsk1e tyrady: „Niemcy ~ze
W imieniu radnych frakcji SD przemawiał I mogą się obe1sc bez Sląska. Prus Wsr"/1~-t'rl!~
ob. Zagórski, w imieniu SP radny Gros-z.yńskł, i Kłajpedy ... Nasze tiemie wschodnie (.') cier·
w imieniu SL - radny Blażewski, w imieniu piq pod butem polskich okupantów. Nigdy nie
Wojewódzkiego Komitetu Żyd<>Wskiego radny pozwolimy, by Polacy, którzy niegodni sq miaRogoziński. Z ramienia Wojska Polski~o wy no człowieka, korzystali z naszych ziem".

Osiągnięcia

poz~alają ~osiecize~iu berl~ńsk~·ej ~.ady.

~

I

-oill~z~ówe~~p~ O~~L

1

świadomości

narodowej.",

USA źąda'ą
dym·s'i gen. Clarka

WAS4YNGTON. PAP. - Partia Komunistyczna Stanów Zjednoczonych w deklaracji
przesłanej prasie, podpisanej przez przywódców partii - Fostera i Dennisona, domaga się
ustąpienia ministra sprawiedliwości Clarka i
umorzenia sprawy o wydalenie ze Stanów
Zjednoczonych jednego z przywódców partii
- Aleksandra Bittelmana.
Deklaracja podkre~la, że aresztowanie Bittelmana nie jest faktem sporadycznym. Rząd
amerykański przygotowuje nowe represje, w
celu zrealizowania swego programu wojennego. Próba wydalenia Bittelmana - zaznacza
deklaracja komunistyczna - wchodzi w zakres akcji profaszystowskiej, skierowanej nie
tylko przeciwko partlf komunistycznej, 11le
przeciwko wszystkim zorganizowanym robotnikom, przeciwko cudzoziemcom, Murzynom,
Żydom oraz wszystkim działaczom posłęllo
wym.
Amerykańska
Partia Komunistyczna w
swej deklaracji wzywa wszystkich obywatetl
amerykat"iskich, miłujących wolność, do poparcia żądania ustąpienia ministra Clarka I
umorzenia sprawy Bittelmana.

Straik4

głodowe

w Bzonii

Strajki głodowe, które ogarnęły Zagłębie Ruhry, posłużyły dz.ienn.ilkowi socjał-demokratów niemieckich (Schumache
rowcy) za powód do nowego ataku pl'zeciwko
gran.icom Polski na Odrze i Nysie.
„Der Telegraf'', pisząc o przyczynach m·
d1u &trajkowego, nie wspomi'11a ani słowem o
BERLIN PAP. -

sabotażach w dziedzinie gospodarki żywnoś
ciowej w strefie brytyjskiej, nie wskazuje na
osobę dyktatora żywnościowego Niemiec zachodnich Schlange-Schoeningena. jak.o główne
go sprawcy klęski głodowej, lecz uważa, że
tylko i wyląc:Dnie utrata ziem wschodnich
spowodowała niemożność
wyżywienia górników w Zagłębiu Ruhry.

Biuro Praroiwe Parli.i Jedności SocjaJistycznej (SED), .naświetlając istotne powody katastrofalnej sytuacji aprowizacyjnej w strefach
scalonych, w sposób zdecydowany odparło ten
dencyjne argumenty dziennika socjal-demokratycznego, przypominając raz jeszcze, że od·
powiedzialność z.a utratę ziem za Odrą odpowJedzialność ponoszą przede wszystkim Hitler
i polityka hitlerowska.
„Tl"zeba spojrzeć prawdzie p.rosto w oczy J
pogodzić się z taktem, że Niemcy będą musiały dać sobje radę bez terenów za Odrą - czy•tamy w oświadczeniiu Biura Praso·wego SED.Nie będzie to trudne,_ i~ś~i, uchiyalona zostanie
jedność gospodarcza Niemiec, 1eśli przeprowadzi się reformę rolną w Niemczech zachodnich

i południowych, jeśli mocarstwa zachodcie ze·
zwoJą na mzwój niemieokiej produkcji prze·
mysrowej. Celem ożywienia eksl(l-Oor•tu i wy-

mi·any lowarnwej. Oto jedyny klucz do rozwiazania problemu żywnościowego
czech zachodnich".

w

Niem-

Słusznie konkluduje aut~r. że ani Blym, ani
Schumacher nie mają wpływu na iksz{altowana zakup streptomycyny dla 8-letniego Rynie losów Europy. Ale os-tatnde wypowiedzi
1tych pseudo - „socjalic.tycznych" pr.zywdóców sia Szwarca który leży ciężko chory w szpisą miarą ich u1padiku, ich zdrady względem talu Anny Marii.
klasy robotniczej i narodu.
Bezimiennie zł 1200; Marek Ronke zł 1000.

DALSZE OFIARY

Ip

W związku z rocznicą śmierci Lenina, która przypada w dniu U stycznia, wyświe
tlany będzie w kinie „WISŁA" film produkcji Radzieckiej pł.

1

RZYSIĘGA~

Wia~mo,że ~e~e~a ~ch~K~row~~ ~--------------------------------------~
1

zrozumie. co zrobiłem dla pana. Pan hędzie żył jak k;;iążę, jak magna1t: pan będzie rnial auta, wille. pieniądze, !\.ih~ety, sławę ... Pan bqdzie miał takie mcż'.-iwości, o których nie.gdy nie ośmielił I.ni
się pan tla\vniej marzyć. Zwłaszcza, w
te'.i wasze.i. t1'bogiej, brudne1 i nieoikrzesa11ej Ros.ii. - Pa'T! jeszcze bę:dzie kiedyś bardzo. bardzo \Vdzięcznym, p;:nic
inż~w1ierze. Pan sarm .przekona się1 i ti> jrż
nie-d~u·go. że mówię .szczerą prawdę...

Po krótkie.i pauzie . .i.aka za1pa.nowala
Pa tos11 i oso'bliwegD sen tymc.ntn tyrad'Z ie Petrone::>c11, nim Niei111ec ochlonął z zachwyt11> k<tóry go ogarnął na
sa1mą 111y1sl o persp-e'ktywach Le,on·tiewa,
- · Bachmieti.ew, mierząc szpiega wz,rokiem, spokojnie i do·bitnie po-wiedział:
- Jak byim chciał dać panu ... z.roZ111mieć cał<1 głębię mojej swzerej wdzieczności. - Popatrzał Nieme-owi w oczy
i niewzruszenie ciągnął d<aJej: - i za ro
\''szysfko. co dla mni,,.. pan rnbi nie mogę uścisnąć pa!lski ei dl<Jni. To jest najbardzieJ krzy\\'dzące....
Petrones·ciu z wielka P·rzriemne>ścią
słuchał słów domnieimanego „inżyrniera".
Sa·tysfalkc,ja, którą ()dcz,uwał, była tak
wielka, iż na\\'c-t nie zauważył fak!ś dzi
Po pełnej

Zaiuważyłem istot.nie, iż pan wie
zyst!ko, co doty>czy moued skriomnej osdby, - również zażartował Badrntietiew. Lecz Petr·onesou ruie zwrócił uwagi na te dziwne nutki, które brzmiały w
głosie jeńca, ale śimiem twierdzić, iż
jednego, najważnie·jsze•go pan je<l1n1k ;1ie
zna ...
- Co pan ma na myśli? - Z!ekka zaniepokoił się Petronescu, mar~icząc brwi
i patrzą<: wprost w oczy „inżynierowi".
- Czeg-0 ia nie wiem'?
- Te,go, - uprzej.mie ciągnął dalej
Bachmietiew, - że już od·<l'awna marzyłem 1>rncować <l'la dohn1 Niemiec..

Komuu.ści

Peitro~1esrn, srzcz.erze uibaiwiony tyim
wyznaniem „inżyniera" roześaniiał ;i~ n;e
mail serdecznie i rzekł foż ZU:pełnie d·obrodusz,n ie:
- Teraz pan otrzyma wszet:kie możli
'-'·ości k'lt temu. aby spełnić swoje ;n 1rzen.ie, panie Leontiew!
Głos Petronescu nabrał sent:-;mental·
nego roz.rzewnienia. Był pełen osobliweg·o patos.u. zabarwionego niekłama11yn
entuzjazmem. Nawet Bachtmietie''' 'Ze
zdziwieniem podniósł na niego oczy. A;e
Niemi-ee, nie zwracając na to uwa~i, z
emfazą mówił dalej:
- Odv Pan pozna Niemców lepie.j, ran

\\~ni:?lch
J'

nutek.

k1 <\r~

nru.1":?1n-un}"'

c;o.'

tu •

głosie ,.inży1niera".

Od11>0wiechzial z

całą

sziczernścią, na iaką &'<> było staić.
- JeSitem pa1nu rów1Uie-2 wd·zię::zny, pa

nie Leontiew. Dla agenta wywiadu ni·em:eckiego dostarczenie do Berlina żvwe
gio inżH1ie·ra Leo.rtftiewa tiest równoz..naczne z wyn.a•łaz\iem pańsiJdc1h L-2. Dzię.ki panu będę równie·ż miał .za.szc.zyity,
honory no i ipieniążkii.
- Jestem zachw~;coiny po pros.tiu sprawnością pafrs.kiej pracy i pafńs.ką szczero.ścią. - uśmiechnał sięi Bachimie.tiew.
- jednak, szczerość za s1..curość: jedne,go dotychczas n:e mogę zroz.uimieć -w fa.ki sPosób 'Pa.n dowiedział się, że się
zna•}du1ję właśnie na tYm -0ddn·k·u front<>wym?.
Petronesc1l' szczerze się roześmiał i,
patrząc uiważnie na ,.inży,niera", w myśli
de•cydował, c:zy zasltu&'1t1je istotnie na ro,
aiby opowied·zieć mu całą prawdę?
Wszak ta pra\wla nikomu już nie mogla
zaszkodzić. A w głębi diu-9zY Petroneiscu
pragnął PO'c'hw.ailić Się wob-ec tieg'° nieokrzesanego Rosjanina spraw.n-0ści.ą pracy
wywiaid•u niemiookie1go. Dla tego właśnie
Pozwolit sobie na pewną nie·dys.krecJę,
niezbyt licującą ~ wrodwną ostrożnoo
.:ią \\ rtrawne~a szioiega:
(D
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Blok demokratyczny wykonał wzięte na siebie zobowiązania
z wlce-...ar!iizalkie... §ej...U tOUJ. Za ...brOUJ!iiki...

produkcyjnych - w nowej postawie człowieka ności gospodarczej i politycznej kraju oraz
pracy. Ruch współzawodnictwa pracy zapo- walki o pokój.
NIE ZAWIEDLIŚMY WYBORCOW. W roku
czątkowany w 1947 roku znamionujący nowy
stosunek do procesu wl'.twórczego ma ogrom: ubiegłym zakończyliśmy - w zasadzie - sik·
i ne perspektywy rozwoJ.u. Ru<:!\ ten stanowi cję wysiedlania Niemców. Pozostałe jeszcze
., podstawową rezerwę zarówno w dziedzinie nieliczne ich grupy nte stanowią już żadnego
rozwoju tempa odbudowy, w dziedzinie wzro· problemu. Zakończona została akcja spolsz-:ze
stu masy towarowej , 1ak i w dziedzinie pod· nia Ziem Odzyskanvch. Osadnicy polscy zrośli
niesienia poziomu materiailnego klasy robotni . się z Ziemi.ami Odzyskanv.mi. Zakończona też
została w roku ubiegłym - w zasadzie czej i całego ludu. pracującego.
- 3. Blok stronructw demokratycznych szedł akcja repatriacyjna.
Granica nasza na OllTZe i Nyssie uznana
do wyborów pod hasłem umocnienia suweren

!

l

l

I
Wicemarszałek

~ronntoW

tow. Zambrowski

Rok ubiegły wykazał, że blok stronnictw
demokratycznych, zahartowany w walce prze:::iw reakcj,i, wytrzymał również próbę konstruktywnej pracy dla Polski Ludowej. Blo:{
nie był kombinacją wyborczą, która jak to
rozlatuje się nazajutrz po
się często zdarza wyborach. Był to blok oparty na wspólnych
i<ieowych zasadach demokracji ludowej .
Wykonaliśmy zobowiązania wzięte na
t.
siebie wobec wyborców. Blok stronnictw demokratycznych szeot do wyborów pod hasłem stabilizacji politycmej.
NIE ZAWIEDLISMY WYBORCOW. Zmora
zlikwidowana.
band zO'Stała - w zasadzie Chłop 1;1zyskał warunkł dla spokojnej pracy.
Zapewniono mu ład i spokói konieczny dla
odbudowy zniszczonej wsi. Likwidacja band i
'.egalnych gniazd reak::ji mikołajczykowskie]
pozw0;1ła chłopu otrząsnąć się od nastrojów
negacji i bierności. W rezultacie rok ten w
di.iedzinie świadczeń c.hłopa dla państwa był
wyjątkowo wydajny.
Na skutek przezwyciężenia nastro30w tymnaslroJÓW siany-::h
ezasowości.. niepewności przez ogniska reakcji, poważnie wzrosła ak·
tywność wsj w dziedzinie odbudowy już nie
tylko własnych gospodarstw, ale i szkól, ośrod
ków zdrowia, dróg. Stabilizacja nolityczna spo
wodowała ogromny rozwój spółdzie:czości na
wsi, spowodowała rozwój spółdzi~lczych ośrod
ków maszynowych i zapoczątkowała współzawodnicwo pracy w rolnictwie.
Stabi!izacja polityczna pozwoliła też na
poważne osiągnięcia w dziedzinie unormowa~ i a stosunków rynkowych w handlu, pozwo·
l :ła wziąć w obronę robotnika i chłopa przed
wyzyskiem spekulacyjnym.
onnktw demokralycm}:'ch szedł
2. Blok
od hasłem wykonania planu 3do wyboró
letniego.
NIE ZAWIEDLISMY WYBORCOW. Mamy
za sobą rok planu 3-letniego. R:ik wyjątkowych trudności spowodowanych przez klęski
żywiołowe. Był to pierwszy rok bez UNRRY.
Mimo te trudności plan wytwór:z;- został wy
kon.any w io 3 .4 procentach. Przekroczyliśmy
poziom produk cji 1938 roku o około 10 pro-::„
a przecież rok 1938 był dwudziestym rokiem
W stosunku do 1946 roku
niepodległos'c1· 1.
wzrost produkcji wynosił 35 pro::e!lt.
Mimo wielkie trudności podniosły się real
ne płace świata pracy szacunkowo na około
14 proc. w stosunku do roku 1946.
. Rok ubiegły ujawnił _ w nowej dziedzinie
- wyższość ustroju demakracji ludowej. Ujawnił tę wyższość w dziedzinie najważniejszego elementu, stanowiącego 0 rozwoju sił

Hołd

Przed Ma.uzoleum Po'ległyoh w wa•l kach
o oswo.bodze1nie naszego miasta żoł·nierzy Woj,;,ka Polsikiiego i Armii Czerwoil1ej, zacią911ęli
wartę honorową chorążowie CeIJJtral.nej S2koły Wyszkolenia Sanitamego.
Po obu stronach Mauzoleum ustawiły s!ę

Młodzież

politycznych,

Walk 0 Nienndległość, Związk u b. Więźniów
,...organiz.ac ji
Politycz.ny<:h, łódzk.ich fa1n yk,
i szkól.
młodzieżowych
Centralnej
Podchorążowie

Szkoły Polit.
.
.
. I'
Wy<:!1owawcze! SJJ?re?;ento~Cl!li bron.
~~rw~y wiemec u ~~:P .Mauzoleum złozy 1
w. muenm Zarządu. _Mi~j~~g-0 - prezyde!ilt
~sta :tow. E ..st~wi.nski 1 wicepi;zv_dent t~w.
Ainenk~.el. W 1mlen.m M.R.N. wiem~ złozył
przew-0dniczący M.R.N. tow. Andrzejalk, po
czym !ko1lej1IJo sk<ła.dały wieńce delegacje łódz·
kiej OKZZ i poszcze-gólnyoh Związków Zawodowyoh, D-0wód~bw-0 Garnizonu Łód7Jkiego,
organiza•oje społeczne, sl'lkoly, orgCl!nizacje mło
dzieżowe itp.

I
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PZPB Nr 2 bierze swe sprawy we własne

ręce

Niela:t·w o jes.t uzy•S1kać r-0z.nmwę z pr.zedsitawidelami m!o.dych, zatrudnionych u „Po7inań
skiego". Obywa:tel Klejsta, 'PJ'Zewodniczą<:y
:związlli:owej seokcji młodzi• eży PZIPB Nr 2, ikończy właśnie jedno zebranie, za chwilę ma pójść
na drugie, po1tem jeszcze 111a po&iedzenie Mie,jskiej Rady Narodowej. Zapracowani również
są ob. C.zaipsJd , sekret·~;l'Z fabry.cz,nego koła
TUR, 1 Czesław Kw1a.tkowskd., prz~ds~aw1cwl
ZWM.
Trójka s·połeczniikó-w z zapałem opowiada
o bolączkach młodyich, o wielkich swych pła·
nach pracy na przyszłość.
- Zrozumcie, - mówi o.b Kłejs•ta - mie·
liśmy doty<:haas w firmi·e około 2200 młodych,
·a co.dzień przyc\hodzą nowi. Jes.tem tu dopiero od pierwszego stycmia, rułe i len krótlki
że mlodzi<eż jest
<:ZaJS wystarczy, by widzieć

?M

Władysław

Czesław

Klejsla

Kwiatkowski

Józef Czapski

prz.edsta.wiciele. ~łotlyoh byli· w Sikładzie rprzy· 1ne bo1i.słw, jes.'t iklub spo.11towy, je.sit 700 .t..ys•ięcf
t Al 1 prat b
_,_
ł
e 1u
z oty'Wl roc.zrne lila po rze y s;por. u.
szlej Rady Zakładowej.
to•w. co. w..:n.iik.ów z tego ik:or.z.ysta? Gdy kito ma mocne
'""'rąca
to chodzi _
_ Włas'ni· e
0
d
,_
b
d
,_, '- b
vv "
. e . c _ OA.SU, g Y ml!
ko pięsci , to g. 0 IM'll•u . 1erz
""'Zędzal-1
- Prac·u j· ę .n a ,„
Kw1·a·tko"'~ki.
rn ' 1·a1
"~
txw. konit'TO·l er, ZJnam. każdy jej kąt i ikażdego mocne nogi, to do ·piłki noz>neJ.
Ale nam, robo•t.niikom, trzeba prz8Clez sporrpracowniik.a. Chociaż mamy młodociane tlkacz·
iki, ootóre pracują :ma sześciu kir-0sna.ch i młode t u innego - nam. trzeba gi& i lekkiej a.tletyiprz.ądki, obsługujące trzy SotT-01ny, ale w.i.ększość lki. Nam nie o ito cl!odi.i, by hodo.wać mistrz.ów
młodycli wyiraibia ni5ikie noirmy, a tYIIll samym boksu i piłki nożnej, ale aby ipodrueść spraw·
oitrzymuje nisikńe płace. Trzeba, żeby ktoś :ność fizycz.oą ogółu mł-Odzieży.
- Wspomn:ieliiOOie o sprawach o·świato1SJpra'Wldz·ał i badaił, C?Juw.ał nad ich pre.cą j pouczał, zachęcał. U nas w fabryice nie mamy wych - czy i na tym odcinku chce.cie rozszenawet }()asy sa.m.-01pomocy, a przecierż przy.dała- rzyć zalk.res pr•a.c Rady Zakładowej .
- O, bodaj j aik najwięcej - odpow,iadają
by się o.na bardzo i młooym, i starYIIll. ,Słowem,
moi roz,mówcy.
wi.ele jest jeszcze do zrnbienia.
_ Cz y byliście już, obyiwa.telk o, w n.aszeij
Serdecz.oą troską mokh mlO'dyoh ro:IJII1ÓW·
Ś'\vie tl icy? ._ p yta ob. Czaips ki. _ Idźcie tam
ców są sprawy kulturalne i spor.towe.
- P.rzooież macie tu - zdaje się - Klub !kiedyś a popa.trzcie. W tyich dwóch pokoikach '
nie mo.żna prowa.dzić poważnej pra.cy oświa.to
s,portowy i świe.tlilCę?
- Owszem, - mówią chłopcy - jest pięk- wej wśród 7-tysięcz:nej wogi. Szkoda, że nie
widzieliście chociażby, jaki ta·m tłoik: ipirzy wy„
._,.,..
•f'9l'Ai11•....,.....~·~,.._1t • -• a~-

młodociany
puszczona samopas. A trudności
·
ł 0 w 1·ei
·
·
b 0 1ni
b it 'k 1·
u me
· ca mają niema •
dr~
ro ? ~i·
pos1a a ro zin i musi utrzymywać się o włas·
· s ek 1· czu3ą
· 1u przysz ło t u z w1o•
~1·łach , wie
n ,~„
1~· ·~
się zagubieni w wiellkim mieście. Stawki uczniów są jeszcze s.tosunkowo 111iskie, rówmez
niew~elkie są zaro•bki młodocianych robotników, wyrabiający<:'h niskie Rormy. A przecież
tr.reba jeść, ubrać s.ię, z:aiplacić subloika.to11Sikie
komorne. trżeba i 7.abawJć się
Owszem, Zwią7Jki Zawodowe ma;ją na „warS7Jtacie" sprawę podwyżki staweik ucmiów, a.l e
ogól mł-Odoci<anY'Ch praniezale:żiIJ:i,e od tego
cow•niików fabryki musi być o.toczony specjał·
ną opi eiką Ra.dy Zakładowej _ nie może ginąć
w tło1ku 7-'lysięcznej załogi. Ml11Si być kitoś,
do kogo mło<lociany mógłby się udać z całYIIll
zaufaniem, z pewnością, że będzie wyisłuchainy
.i mozumiaJJ.y. Dlaitego właśnj.e e<rganizuj.emy
sekcję młod7'ieży, dlatego domagamy się, .alby
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Fantas tyczny pomysł stworzenia „Wehrwolfu" nie mógł :/!naleźć uznania. Podobna organizacja miałaby szanse jedynie dużo wczegdy jeszcze nie wyczuwało się tego wła
śniej,
, .
sc1wego zmęczenia, gdy jeszcze był czas na
jej należyte wyszkolenie.
Przykład partyzantów Rosji nie w y trzymał
krytyki w zestawieniu z obecną sytuacją.
Ruch partyzancki na terenach Rosj i, Ukrainy
odnosił sukcesy na skutek szaleńczej polityki
okupacyjnej, która sama wprost zmuszała ludność do organizacji partyzanckich. S przyjały
temu również niesłychanie rozciągnięte fron·
ty oraz wielk a ilość łudzi, zdecydowany ch na
wszystko.
SZANSE „WEHRWOLFU''
względem Niemcy znajdowały się
w zupełn i e odmiennej sytuacji, gdyż wyczu·
wał się tam ogr<>mny brak ludzi. Z drugiej zaś
strony, N iem<:y nie posiadały rozległych prze·
strzeni, którymi odznaczały się Rosja lub
Ukraina. Właśnie te niezmierzone, ogromne
partyzantom
ułatwiały
tereny niesłychanie
walkę oraz sprzyjały wogóle powstaniu podobnego ruchu.
Natomiast, we Francji, Danii i Norwegii wal
Pod l.ym

part.i i

· w zawodowych, Związku Wetera.n ów
zw. 1· ą-'·o
~
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PODZIĘKOWANIE
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Poległych

u stóp Mauzoleum

W dniu wczorajszy1111, w trzecią rocznicę
·
h1tl erows.1....1e·
Ł o d zi· spo d Jarzma
•
:.i
oswo b o-uzema
go, w godz.inach rannych od.prawione zostało
w Katedrze nabq'żeńSitwo dziękczynne. Po nazaw-0 dowyc h ,
·
· k ow
· z wiąz
· D e I egaCje
· · tw1e
b ozens
partii politycznyoh, or.ganizacji społecznych
i szkół, złożyły wjcńce na Groibie Ntleznainego
Żoł-ni.erza na placu katedralnym, po CZYIIll uformował się pochótl, który przetnaS2€I-OWał ulicam!i Łodzi do Pair.ku im. P-0nia.t-0wsktlego.

Kapitanowi JERZEMU BOl\fZE, który .bezinteresownie afiarował dla chorego Ryszarda Szwarca pewną ilość
streptomycyny, dając początek szlachetnej akcji, gorące podziękowania składa
Redakcja
„Głosu Robotniczego"
..., , .,._ .„..,,,„4\~ .„

oiwo~o~1enia to~Ii

w~nin

jest przez cały świat słowiański, przei: wszyst
kie siły pokoju na świecie - jak-0 granica
pokoju.
Realizując hasło umocnienia naszej suweplan Marshalla, plan
odrzuciliśmy
renności,
odbudowy imperializmu niemieckiego w sercu
Europy, plan zmierzający do całko 'vitego pod
porządkowania krajów europejskich imperia·
listom, plan podcinag-::y własne siły produk·
cyjne krajów, które mu się podporządkowały
O własnych siłach oraz dzięki rozwojowi
wymiany gospodarczej z ZSRR i krajami de·
mokracj; ludowej, osiągnęliśmy wię!isze rezultaty od krajów, które „korzystają" z pomocy amerykańskiej. Na tle Europy wstrząsa
nej konfliktami, walczącej o niezależność, ży•
osiągnię-::ia nającej w niepewności jutra sze są jaskrawe i widoczne także dla licznych
obserwatorów zagranicznych, zwiedzających
nasz kraj.
Klasa robotnicza, która odegrała największą
rolę w wal -::e o po.wyższe trzy hasła, klasa ro•
· d
19 t
t
kt · ·
b t ·
s yczma oo mcza, oreJ zwyc1ęs wo z
stało się ni ełatwo , która włożyła w to zwy·
cięstwo całą SW".., of1'arnos'c' , swa. świadomość,
jeszcze
dyscypli nę i rozmach organizacyjny bardziej wzmocniła swą pozy-::ję w narodzie
dzięki wytężonej pracy dla odbudowy kraju
i postępującej jednolitości jej szeregów.
W drugi rok po zwycięskiej batalii wyborczej, zwycięzca sprzed roku - Blok Stron
występuje ze
nictw Demokratyczny-::h wzmocnionym autorytetem w narodzie, bar·
dziej jednolity, niż kiedykolwiek, scemento·
wany wobec swych dwóch podstawowych za•
łożeń ideowych: jednolitego frontu klasy robetniczej i jednoś-::i robotniczo-chłopskiej.

.

niem dlatego, że w tych krajach wszelkie ruchy . podziemne, skierowane przeciwko nam,
zna1dowały czynne poparcie i realną pomo".' ze
strony naszych przeciwników. Poparcie i pomoc szły przede wszystkim w dwóch kierunkach: dostarczano broń oraz szerzono propagandę, ~opartą realną akcją na frontach propa
gandę, istot'.! któ~~j była nadzieja, iż godzina
oswobodzema zbhza się.
Obe-::na sytuacia w Niemczech

siłą rzeczy

przekreślała możliwość powstania podobnych

warunków. sprzyjających ruchowi podziemne·
mu. _o ty m wł~nie za,po~iał Hitler .. gdy wystąpił„ ze swo1ą koncepcją stworzema „Wehrwolfu ·

DECYDUJĄCY CIOS.

Decydujący cios pla:nom HiUera w zakresie
utworzenia organizacji „Wehrwolfu'" zadało
szybkie posuwanie się' naprzód armii nieprzyja
cielskiej. W parze z tym szło coraz większe
zniecl!ęcen.ie d-0 wojny, do walki w ogóle, nara

st!łjące w błyskawicznym tempie wśród nie·
cow. Zrozumiałe jest, iż powstanie w tych wa
runkach planowej, mocnej organizacji podziem
nej było niemożliwe. Samo znaczenie istnie·
ka ~zanGk<g~ ll'fOW~ona. z :pow.adze•. nia ....,Wehl!wolfu" w ·QD.a·Iciu o pi~ za.

na swej mianie lkis-iążek. Ludzie depcq sobie po pięapelu I:Iitle .taiah, obijają boikii, denerwują się, kłócą. Jak
ra o tworzeniu „Wehrwołfu' me usłuchali na raz tam zajrzy młoda dtieiwc'lyilla , to już na
wet najlepsi jego żołnierze. W tym wypa~u długi czas odbiega ją ochota z.aj:raen.ia po raz
najcharakterystyczniej zachowała się przerzu- drugi. A przecież trzeba, żeby młodzi ohodziJi
eona z Norwegii 6 Dywizja Strzelców SS. Zo- do świetlicy . Wielu nie umie dobrze czytać
stała ona otoczona przez amerykanów w gó- i pisać, wielu zapomniało już, czego się kiedyś
rach Taumus. Liczyła wówczas jeszcze 15 tys. nauczyło. Musimy koniecznie zmgainiwwać
żołnierzy, którym Hitler rozkazał podzielić się kurrs dla analfabetów, musimy Sltworzyć kółka
na niewielkie grupy 1· przedostać s1· ę do ,,Wehr ar t ysit yc.zne, a 1e na to musimy mieć jaikiiś od·
wolfu". Nikt z żołnierzy nie usłuchał tego rpowiedni !kąt.
rozkazu i nic z tego nie wyszło.
- A czy już S-Obie upatrz yliście taik.i kąt?
o ile na zachodzie według koncepcji Hitlera. właśnie „Wehrwo'lf" miał odegrać rolę w Czy mo©na qo 7-nal eź•~ na terenie wd.Szej firwake z wrogiem, 0 ty~e na wschodzie wszelk i my ?
NiE::, w firmiti miej~ c;,. .nib ma aJe młodzi
mi sposobami zachęcano ludność do prowadzeco ś iuz s obie rzeczywJście upa.trzyM.
15\pTyciarze
nia walki na wlasną rękę z Czerwoną Armią.
. - Mam y tu pod :Oo.ki.e m Urząd Woj ewódzDo akcji tej wciągni~ to t e ż Guderiana,
Udział Guderianr. w Kampanii, przedsięwzię ki. Tam bez trudu rnożnaby wykroić Iolkąil na
lej przez Hitlera i mającej na ::elu zorganizo- świ etlicę. Można bardzo łrutwo urządzi<~ tak.
' d o u k rytej' wal· ab,v.śmy s.i ę wcaJe nie stykali z biwam.:Z WoJ!:·
' · na W sc h o dz 1e
· · 1u dn osc1
wanie
ki z wrogiem, znalazł swój wyraz w tym, iż wodztwa. Jest tam również piękny ogród. BarHitler zmusił generała do wystąpienia w ob- dzo mocno przydałby się dla naszvch dzieci ze
żłobka. Nap iszcie o ty m, obywrutel':ro, do gazecej, mu roli propagatora idei Goebbelsa.
, Stało się to podczas konferencji prasowe j„ ty - może Wojewoda pomyśli i '!JÓjdzie nam
urządzonej dla dziennikarzy niemieckich w na ręk ę ...
wielkiej sali ministerstwa propagandy w Ber·
DotrzymUJję obietnicy i ,piszę, a ob. Wojelnie.
woda pewnie „pomyśli ", a o He będzie mógł Guderian, czując się dość niewyraźnie w ob· to „pójdzie na rękę" załodze PZPB Nr 2.
cej. narzuconej mu z góry roli, opowiadał o
Sama zaś myślę po nadt.o . te ws zystkimi typołoi!lo"l~ na W schodzie„.
mi spl'ldwaani, o kitórych opowi·e działa mi mło·
dz.ieżowa. trójka, powaiŻ:D.ie z.a1iać się powinna
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Piękne są ba1kl o ?ohalerach. Słuchamy ich
I uwagą w długie, :urnowe wieczory. Młode
serduszka poczynają bić żywiej na wJe~ć
o Wy.rwidębach 1 Waligórach, o rycerzach
pr«możnej slly, o lakich, co l·o potrafią zabijać smoki 1 potwory.
Ale od najpiękniejszej bajki jeszcze plęk·
nlejsza jest prowda - nie udana, nie wymyIlona, prawdziwa, najprawdziwsza prawda,
Posłuchajcie„.

W dalekiej, rosyjskie/ ziemi urodzlł się
raz człowiek, nie siłacz nad sllncze, nie mo-

nad mocarze, ale prosty człowiek.
Jasnyml oczyma począł palrzeć uwatnle na
otaczający go .świat J Judzi. 1 widział wiele
zJa na swojej ziemi. Widzial pola, na których
w pocie czoła pracowali od rana do nocy jego
brocla·nlewolnicy.
Widział
patworne
nory
wjęziefl przepełnione cierpiącymi ludtml.
Widzfc.ł wJe.lkl~ wsie mrące z głodu, podczas gdy w jasnych, pańskich pala.cach bawiono się wesoło. Widział dzieci gruźlfcze
I obdarte. Wjdzial wJelkie miasta, pel.n.e nę
ddarz.y. Wid2!iał nory, w których mleszk•ały
dme.cl, jak zwie.rzęta. Dniem i nocą slyszal
dokoła siebie płacz I jęk wielkiego narodu,
ncu:I którym paJtowała garstka drapieżców, nie·
godnych ludzkiego imienia.
__:., I ten szary, zwyczajny człowiek zawziął się.
PowJedzial, że musi to wszystko zmienić, przeinaczyć,
ieby ludzie byll braćml, żeby byli
wolni, żeby nie 2!nall glod11, nędzy, więzień ni
kajdan.
I len szary czlowiek wziął się do pracy, ;uklei nie podjęliby się naftęzsi moca.rze. Wal•
czyl dniem 1 nocą, bez mla!!y, bez wytchn/eni•a
i wreszc.Je zwyciężył.
Oswobodził swój .na·
ród. Przepędził carów·katów, przepędzJJ morderców 1 zbrodniarzy. Zbudował państwo,
w którym wszyscy ludzie sq braćmi I mają
równe prawa, równe prawa do pracy I do 7yc-;a, do nauki i do wypoczynku, do zabawy J do
wesela.

carz

•

Widział.

jak wypę1lzono ze wsi
kułaków do
miasta odwieziono, jak konie zmobilizowano,
jak :l:olnłerze do wsi z karabinami wracali. A
co najgłówniejsze - nie było dnia, w którym
by nie wybierali władzy.
Podniosą w górę rękę władza. Znów podniosą inna władza.
Cały dzień stój tioble 1 podnoś w górę rękę
i wciąż będziesz miał corai to nową władzę. A
ato pewnego razu wrócił do domu z frontu
Stepan, którego przed tym policjant stale do
miasta. odwoził.
.
U paaa miał bagnet, na karabinie bagnet, a na czole - gwiazdę. Przez plecy był
prtepas~y, Jak koń szleją.
.
Codzie·n zbierał Stepan ludzi
mówił o repotrafi.

sołtyaa. f naczelnika policji, jak

•

* rosyjskich domów
W mJ.lionach, mWonacJ1
upowJada}ą d7.JJ d11Jeclom o tym człowieku·
bohalerze, o tym oswobodzicielu narodu, opowladafq ze wzruszeniem w domu I w szkole.
Na placach stawlafą mu pomniki, a na n/.ch
piszą tylko to jedno, jedyne słowo:

Bo człowiek
:iwJ'slio„.

LE N I N.
ten w/a.fole !akie no.~il na-

---

~ ojca ~r~sz.kl, Pa1·!ena,

nędza urodziła się

~· ]akie .~ziesięc, a byc może i więcej lat wcze

;,mej, ~1z sai;n Proszka. Kto ją tam wie, tę nę
dzę, kiedy się ona u człowieka urodzi, tylko
pi>tem - opędzaj się Jak ntoie<Jz. Wiedział oj·
ciec Proszki, że żyj(' zgoła nie tak, jak żyją
naagół ludzie, I że wciąż się morduje. Ludzie
wy•kręcają się jak mogą I jakoś osią.gają swo•
~e. A_ jego, Parfena, nędza zjadła, prawie na
1m1ltil'c zagryz.ła.
Jednym pocieszał się ojciec Proszki: nadej1!..:it> „czas". Jaki „czas", kiedy nadejdzie
skąd się weźmie - tego nikt nie wiedział, ni~
l\iedział tego wówczas i sam Parfen. Jeżeli
kloiS spyta - milczy.
Proszka wiedział: będzie lo wtedy kiedy on,
t•roszka, będzie duzy, pójdzie do .i:iiasta, stanie się starszym subiektem i będzie pomagał
ojcu. To właśnie będzie ów „czas".
A więc trzeba zaczekać.
Proszka czekał. Czekał, a tymc1asem sołtys
za zaległe podatki krowę zabrał, a przed samym siewem zdechła szkapa.
Proszka płakał. Mówił jak dor«>sły:
- Ot I sprobój teraz ł.yć.
Od braci z. front n - ani słychu, ani duchu.
Co im tam, braciom? Dała im matka na drogę onuce . - i poszij na państwowy wikt. Ale
co ma robić Proszka). kiedy teraz I ojciec leży
chory w łóżku
- Ty jesteś lel'az gospodarzem!
Nie rna co, też c:i gospodarz! Ma przeciet
dopiero dziewięć lat, chciałby ~obie jeszcze po
biegać, ale robi poważną minę i mówi jak dorosły.

Pewnego razu z gminy przyjechał wierz·
chem specjalny goniec 1 zatrzymał się przed
chatą ~ołtysa.
Wybiegł soltys, zwołał ludzi i wluótce przed
chatą starosty zebrała się cała wieś.
Jedni czytaU gazetę, Inni co4 krzyczeli.
Potem proszka widział, jak cały tłum ruszył ulicą I wszyscy byli weseli i deszyłi się.
I usłyszał wtedy Pro'Szka nieznajome sł-Owo:

Rewolucja.
Krzyczeli coś o tym, że w Moskwie . rewolucja, że cała ziemia należeć będzie do ludu,
...,..!.ad.za do ludu, a obszarników przepędzl się
·na czlery wiatry.
Nie ro:zmmlal Proszka łych słów
jedno
tylko pojął:
- Nadeszło„. „To właśnie".„ nadeszło.
li
Tie się Pros'l.J<a na.widział w ciągu tych
łizech bt tonn „.1 .....,fek nawet ooowie.WI•/>

wolucjl, o Leninie. Ale Proszce ciężko było na
sercu, Chociaż wypęd.1.ono z komitetu sklepikarza, chociaż na jego miej1ce posadzono
biednego chłopa, a przecież było ciężko. Widział Proszka,
że dokoła wszystko jakby się
zmlenlto: I ludzie się zmłenill, 1 chaty, i on,
Pron•ka, stał się mądrzejszy, a otóż ona nędza ojcow~a je!l'Zcze pozostawała, nie
zmieniła się, lak
samo szczypie, tak samo
ssie.„ I nie miał sił walczvć z nla Proszka,
Nie chciał ojciec jechać z Kuźmą do mająt
ku dziedzica, żeby zabrać blachę żelazną. ze
lplchrzy, nie chciał przyprowadzić ciołki rasowej dla chowu. Gdzieżby tam mógł ze swoją rupturą. przydźwignąć bronę żelazną!

„Nie, nic nie potrafi ojciec: chory jest".
Oto już zima, a on wclą.z leży na przypiecku i stęka.
- Czy dużo chleba myślisz wystękaćf
Sclą.gnął sznurem brzuch.
- Tyś gospodarz.
. - Dobrze Ci gadać: tyś gospodarz. A co ja
mam robićl Przeclez jestem jeszcze mały.
Nie, Proszka nie jest mały. Jest dorosły.
Spróbuj go wypędzić z chaty Stepana, gdzie
się codzleń chłopi zbierają.

Stepan mówi mu:
- Praszka, nastał czas. Pamiętaj, żeś ty juz
dorosły. Wnikaj w <;prawę i słuchaj.
III

Proszka

słuchał

Stepana z otwartymi ustami
starał się nie przepuścić ani słowa.
Umiał czytać I pisać, i wcląz brał od Stepana ksążki. Dowiedział się z nich, co to jest
rewolucja, klo są komunści, kim jest Lenin.
Stepan spostrzegł, że Proszka wciąż wypytuje
o Lenina, i kiedyś wieczorem opowiedział mit
o Jego zyclu.
- A tyś go widzlan
- Tak. mówiłem z nim.
- O czyml
- O ziemi I chłopach.
- No i...1
Proszka nie lubił sił} długo rozwodzić.
- Chłopi t robotnicy - trzymają się kupy.
Władza do nich należy.
- Soli, materiału dadzą'I
- Wszystko będzie.
- Ro.botnikom chleb jest potrzebny.
- Damy.
I niepostrzezenie, w prostych słowach, Stepan wytłumaczył Proszce, jak i ws1yslldm
cbłouom to, co jui dawno ~pędzało ~~n 1 ich
powiek ...
W ciągu dwóch miesięcy .Proszkę dotknę
ły dwa nieszczi:ścia: umarł Stepan od rany w
piersi i matka zachorowała na ~uchoty. Proszka biełJał od sąsiada, do sąsiada, zwrcał się
do krewnych, do znajomych, ale sąsiedzi chlc
ba nie dali, krewni. hyli takimi samvmi bieda
kami j;ik Proszka, znaj_oml zafo. i,,.; •1 ~·„110
nnod;ili Q'o poznaWft~

I

Az tu pewnego wieczora ojciec 1aczął wzdy kopcona, ale Ty 1łę już jakół nie umoru1au.
przygarnęła dziecJ i Kiedy przyjedzlest; to CJ bardzo wiele deka
wego opowiem na ucho.
Stj\d na stację odwieziemy Clę wozem. Ja
Kołysząc się zawodziła:
sam Clę odwiozę na czyjejś podwodz~, a m• ,
I kto-o nam dopo-mo-że...
że pnewodnlC7.ąCY da nam dyżwn~ podwodc;.
I kto-o się nad nami zlltu-u·Je...
Towarzyszu, ja Cię częalo _ tylko nikomu
Proszka nie wytrzymał I uclekł do Rady.
nie mów tego - wJdzę we śnie. Co to moż•
l>ziko i przeciągle wyła zamieć mogło maczyć7 Ty chyba wlerzyu w sny, a Ja to
się zdawac, że i ona sprzysięgła się przeciw- wcale nie wierzę. Wczoraj matka mnie zwyko Proszce.
myślała: ,,Ty, powtada, gada&Z tyle 0 swol19
Leninie, że uszy więdną. Pomódl się do nie.go.
Smagany śniegiem, dingo blądzll Proszka może on cl z funt soli przyśle". Ty, towarzy.
bezmyślnie po wsi. Sam nie ~iedział dokąd sz, nie gniewaj się na nią. Ciemna z niej ba·
idzie i czego szuka. Przemarzł do upiku ko- ba. Nic nfe rozumie I nigdy 4lę nle uczyła
ści, gdy nagle spqstrr.egł, że stoi pu.ed do- ani czytać ani pisać...
mem.
Na łóżku zaczęli 1łę niespokojnie wierc16
dzieciaki. Jedno z nl<:b coś zamruczało przei
sen. W kołysce zapłakało niemowlę,
Przebudziła się matka.
Proszka złoiył Jlat ~ wlepił oczy w książkę,
Matka spojrzała na niego sennym wzro•
klem;
- Co tam robiszł
- Czytam.
- Już drugi kur zapiał. Kładł się spa6.
- Zaraz mamo.
Ma.tka zamknęła oczy a Proszka pisał dalej:
„Ech, bieda. Jak widać Już późno. A więc
słuchaj - przyjedź. Nape'Yllo odrazu mnie p"
znasz. Jestem mełv, mam wielkie sterczące
uszy. Jeżeli nie znajdziesz czasu, przyślij llst,
bechlemy do siebie wiajem łfs~y pisać. Pin
jak najwięcej, wszystko potrafił przeczytać.
A jeszcze, towarzyszu - to ja Cl na ucho
szepnę wciąż mam jedno w głowie: kiedy
wyrosnę duży,
zapiszę się do partii i będę
walczył z nędzą.
Mój adres: wleś Sobolewka, powiat Czemberskl, gubernia Penzeńska, dla Proszki syna
Parfena Dudklna.
I p rzy1e
. d'z. Czekam.
To wszystko.
Pisał l opow-ał Ci
Proszka"
Kilka razy weslchnął zapadłą. piersią prze•
Wszyscy już spali. Zapalił kaganek; cuchną
cy kłębek dymu wzbił się do suiitu. Proszka biegł Jlst oczami, coś wykreślił, coś 'inneg11
dodał, wydął kopertę z papleru,nnsypał sadzy
usiadł przy stole.
PrzypamniaJ sobie Stepana... Jego opowiada· do kałamarza, zmierzał I Już piórem napisał:
nia 0 Leninie.„
„D o Moskwy. oddać LENJNOWI"
I nagle myśl ostra jak błyskawica przeszyła
Zrana jeszcze, przed świtem, pobiegł na pojego móig i. zapulsowała w skroniach. Serce cztę, rzucił list do Sokrzynki, westchnął z ulgą,
zaczęło bić szybciej, ręce drzały i
rzec:i. przybiegł z powrotem do domu. Za~ząl czekać.
dziwna - wszy-stko stało się niezwykle jasne
B~J przekonany, że Lenin mu odpowie. W
i radosne.
Wyciągnął szybko zei;zyt, wziął ołówek, l swoim liście napisał przecież uczerą prawdę
całą duszę weń włożvl.
'
chwUeczkę nasłuchując, czy wszyscy śpią, poOdpowie!
·
łożył na stole.
IV
Potem niespokojnie, a zarazem radośnie,
I... o cudzie Od tego cudu Proszce aż de~h
westchnął I napisał:
w piersi z.aparło. Nie czuł pod sobą nóg, kie„Do towarzysza LENINA"
Potrząsnął czupryną i dodał zdecydowil.nie: dy Jego oica zawezwano do :Rady,
- Papier do was od Lenina.
„o d ·p r o s z k I"
W Radzie siał człowiek w 'łkórzanej kurtce.
.,To ja piszę do Ciebie, kochany towarzyUśmiPcbnął się do Proszki I jego ojca i prze·
szu, ja Proszka, syn Pariena Dudklna.
Ty mieszkasz tam w mieście, a ja tu, na czytał:
wsi, morduję się z moim tatką. A wie; nasza
RFSRR
jest d11ża, do miasta stąd daleko, a u tatki rup Przewodni:zący Rady
lura wyłazi na wierzch. A matl>a wciąż le;i:y
i stęka, a chleba zupełnie nie mamy. A talko Komisarzy Ludowych,
Moskwa. Kreml,
nasz - lwie się Parfen, możeś o nim słyszał
26. 12 1920 r.
- wciąż tylko ma do czynienia z tą swoją.
rupturą. [ jest jakiś ospały i cale życie choDo CzembeBJ..iego ·
dzi zgarbiony. Teraz już więcej nie chodzi,
Powilltowego
tylko wciąż leży. ~iedyśmy go pytali: „Tatku,
Komitetu Wykonawczego
ty dlaczego tak ci1odzis1ł", ro mówił „Nedza,
Gubernia penzeńska
synku, ciąży".
Proszę zwrócić
uwagę
na biednego
Wiem, że rozporiątlziłeii 5ię, i.chy na1n 7.le- I
chłopa wsi Sobolewka Dudldna Parfena
mię dali; dali nam ją to prawda, tylko
ie lo,
Nale.zy mu wydać z Komisji zabezpienic nie pomogło. Przecież szkapa nasza przed I
czenia
społecznego odzież i konia, jako
samym siewem juz dawno zdechła, no bo by- j
rodzinie czPrvonoarmlsty, z powiatowela chuda, a teraz już żadnej nie mamy - ani
go wydziału ziemskiego daJcJe mu bu·
szkapy, ani krowy. I co dalej robić - lego
dule~. z powiatowego komltetn żywno
sami nie wiemy. W Radzie nikt nam nawet
.4ciowego - zb-OZe.
radą nie pomoga, a ojuec wciąż leży„.
Jego syna, Prokopa, s.kierujrie do szko
ProsL\la przestał pisać, oczy przesłoniła mu
ły miejskiej pierwszego 1topnla na koszt
mgła. Nachylił się cały naprzócl,
zaszlochał I
państwa. Zwróćcież równlez baczną ujuż przez łzy pisał dalej:
wagę na działalność władz miejscowych
„Ciężko ml, kochany towarzyszu, oj jak m1
I na ich stosunek do biedoty.
cięZko! Mam 12 lat, a muszę zajmować się go
spodarstwem. Rodzina nasza jest wielka f
O wykonaniu niniejszego pro3Zę mnie
wszyscy chcą chleba. Sam nie wiem, co mam
zawiadomlć.
robić. Bracia na froncie 1 cala moja nadzieja
Przewodniczący Rady Komisarzy Ludowych
w Tobie. Dlatego też piszę Ci. Ty przecJeż
W. ULJANOW (LENIN}
rozumiesż. Ty ja to przecież wiem dobrze
- jesteś dobry.
. J?z będąc w mieście Proszka po Jehcjach
Jeszcze Cię zawiadamiam, ie często widzti n1ek1edy bardzo duq 0 przyglądal się portretoCię w naszej Radzie na obrazku. Jesteś łysy, a Wi ukochanego
Lenina i nigdy nie mógł dosc
bródkę masz niewielką. a jedno oko przymru- się napatrzeć.
żone.
A jeżeli ktokolwtek wszczynał z nim rozmoI jeszcze Cl coś chcijlłem powiedzieć, towa- wę o Leninie, nastawiał uszu, cały się czerrzyszu Lenin. Jeżeli Cię zwolnią albo sam po- wienił 1 wpijał się oczamJ w swego rozmówprosisz, to znaleź sobie czas, powiedzmy na cę.
wiosnę, 1 przyjedź do nas na wieś.
Zimą nie
Przecież to mówiono o nim o ukochaprzyjezdZa.j: wieś nasza daleko od miasta l Je- nym, dobrym Leninie, który stawał w obronie
żeli pojedziesz sańmi, to się napewno przezlę biednych i pomagał im, I za którego on, Pro·
bisz, albo odmrozisz sobie ręce l m;zy. Choć szka, gotów był oddać życie.
samowaru nie mamy, no ale jako' tam będzie
Cóż tam źycle~ Gdybv miał dzlesleć - od·
- znaldzlemv. Tylko ie izba Htia Jest za. dałbv wszv11tklel
chać i jęczeć, a matka
głośno zaszlochała.
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Sn1eg miótł,
było pełno dymu.
wpędz11.ł przez komin pod ogromny
okop gryzące kłęby. Przy piecu siedział !!tary
nłowiek. na kolanach trzymał kawał lipowego drzewa, który przybierał postać śwląt
l•a, podobnego w ruchu I jakimś zasmuceniu
do sławnego rzeźbiarza. Zgrubiałe palce uciskały błyszczące ostrze kozika, spod którego
wpryskiwały jak isluy diobniutkie wiórld.
W izbie

- Moja ojczyzna to mój las.
mórkl uchyliły się, młody potknął się na
- Słuchaj stary! W tym lesie dzisiaj są lu- chłopcu leżącym pod progiem i przewrócił się
d;.ie„. nasi. mają broń, mają kosy.
na. siano.
•
- Kosy'?
- Nie bójcł~ się - szepnął mu chłopak w
- Tak, kosy! Po kutniach wiejskich chłop- ucho - Ja was przeprowadzę jarem.
sldml rękami wykuwane.
Sumitował się stary przed oficerami, ie nie
Zaległa cisza ...
słyszał ani nie widział nikogo.
- Kto by się w 4rlką noc włóczył.
Chłopiec nic rozumiał dlaczego dziadek nie
odpowiada„.
Oficer zmarznięty usiadł przy kominie.
- A te ślady? Któż to przrd chwilą naWicher przycichł, llhed domem stały konie.
- Jakie to w:v dzia<lku macie zmyślne rę
DrzWi od ko• niósł tyle śniegu?
odezwał się chłopak przycupnięty na- Ktoś znowu łomotał do wrót.
<'E' pr:.:eciw 1tarego, 'znieruchomiały w zapatrzeniu.
- To nie rękl\ - tłumaczył stary - ręka
Idzie za sercem, za myślą. Nie ma takiej
rzeczy, któn•jby człowiek nie zdziałał, jeżeli
naprawdę chce, Jeśli chcieć potrafi.
Zadumał się chłopiec. - Czego by tu chcieć
ł Jak pragnąć, I żeby to pragnienie naJmocnleJ1ze weszło w ręce, co wszystko sprawić

a wicher

młody.

Wam zawsze w głowie piękne słowa„.
rok trzychiesty pierwszy„. a mój
ojciec opowiadał o innych krwawych latach.
-

pamiętam

Odpowiedzi Redakcii
Hala

Szczepańska.

.o ile

~.~sz pociąg

do literatury, to ni.i podo handlówki. Najlep;ej, gdy się
idzie za swym powołaniem, a przecież teraz,
w Polsce Demokratycznej możemy sobie na to
pozwolić. Postara] się przekonać 0 tym rodziców, Ciekaw jestern Twych prac, może przy·
ślesz którąś z nich?
~mnaś pOJSĆ

Elżbieta

Zakrzewska
Przykro mi bardzo, ale ks:ążki nie mogę Ci
terar: przysłać. Musisz już zaczekać do następnej gwiazd:.:i. Pisuj częściej.
Krysia Hertman.
Ani mi na myśl wpadło gniewać się na Ciebie, żeś tak późno naoisała do „Promyka".
Lepiej późno, 11iż wcale. Wierszyk Konopnickiej, któryś mi przy~łała jest b. ładny. Dzię
kuję Ci zaó.

po drzewo chodziłem,

bo już

ogień dogasał.

Oficer podnió ·f z ziemi poiluczone;u świąt
ka i nie patrząc na niego, Jak nie potrzebn3'
klocek rzucił w ogień.
przez moment
Skurczyła się staremu
twarz, w oczach odbll się błysk ognia, w kt6··
rym płonął bici.lny męrzeunł'' ~ •łr'•tw~..
Łżesz!
Oficer stanął naprzt>clw chłopa. Łżecie wszyscy. Musicie być w zmowie, jak·
że by Inaczej naraz w całym kraju powstanie„. - urwał, połapał się, ie powiedział za
dużo.

-

Nie wolno wam

ruszać się

z miejsca, my

tu do was wrócimy„.
<C·

* *

koni odd!ł.lało się. Stary rzucił się
ku drzwiom ltomórkl, zimny prąd powietrza
owiał go z uchylonego okna.
- Franel•! - zawołał - Franek! - Rozgr;i;ebywał rękami siano, jak by Jeszcze wleCzłapanie

potrallą.

Wichura wstrzasnęJa drzwiami, załomot.110
<'oi groźnie niecierpliwie. Chłopiec zwrórił się
ku oknu. Przez chwłlę zdawało mu się jak by
Jakaś twan przycisnęła się do wpół zamarzniętej szyby, a potem 1rnuga lmieru zatarła
.
twarz jak widmo.
- NajwatnieJ11ze, to nie bać się - mówił
dalej stary - trzeba wziąć w rękę nóż i ciąć,
dalej samo pójdzie. - A jak się nie uda, to
jeszcze raz próbować, powiedzieć sobie musi
być i basta ...
Wrota drżały od nlem~tannych uderzeń. Nie,
te nie był jut wicher. litoś no<'ą dobijał się
do chaty leśnika.
Stary odłożył robotę, potem podszedł 11o
zdjął strzelbę myśliwską I dopiero
ściany,
skierował się ku drzwiom.
Nie były to 1puk0Jne czasy. W progu stał
miody człowiek bez czapki.
- O drogę ·chciałem was zapytać, panie '
powiedział.
leśniczy - Ani ja pan,. ani waszych dróll nie znam
- odparł szorstko stary. - we~dtcle, bo mi
zimno do izby wpuszczacie.
Człowiek postl\Plł krok naprzód. Wicher załr:zasnął za nim drzwi.
- Znacie teren? - mówił przybysz - musicie mnie prteprowadzić.„
;.,... Droga prosta - mruknął st.ary - ślepy
.r
by trafił.
- Nic chcecie zrozumieć„.
- Może rozumiem, a może i nie, nie znam
waszych spraw•..
Chłopice patrzył na. przemian na dziadka,
to na obcego. :Na1le odezwał się - a może ja
pe.na poprowadzę, w śniegu czasem i trudno.
- Wynoś mi się, smarkaczu, - uniósł się
stary - nie wtrącaj się do nieswoich spraw ...
.„A z panem tn mógłbym nie o jednym pogadać„. ale... et ...
Tu machnął wzgardliwie ręką. Chłopiec
do ciemnej komórki.
wymknął się z izby,
Rzucił s~ę na. wiązkę aiana. Z izby dolatywały
Raz brzęczał chrapliwie
urywkł rozmowy.
głos dziadka, ło znów jasny ton głosu mło
dego.
- Jużeście nie raz obiecywali„. - mówił
dziadek - żeby ludzi na śmierć zwabić„.
a potem ..•
- Łepsza. śmierf, niż niewola - repllko~ał

To ja„.

-

OC

nył, że chłopiec ukrył się,

W komórce nie

było

ił

niko1Jo.

* *

Stary pędził przez las Jak by mu ubyło lat.
W ręce strzelba, na ramieniu torba z kulami„

- Musi - rozmyślał - Franek prowadzi
kh jarem. Głupi, tam najłatwiej ustawić zasadzkę...
ześlizgiwał się po
Pn:eskaklwał korzenie,
zboczach śnleinych, to znów ukosami podbiegał ku ośnieżonym skarpom.
- Kosa dobra broń.„ Kiedyś za Naczelnika
Kościuszki niezłą oddały przysługę, ale teraz.„
Teraz trzeba broni palnej, każda strzelba
się przyda. W głębi lasu padł strzał, jeden,
drugi, a potem posypało się jak grochem.
Gwizdały kule, stukały po pniach.
Potyczka!
Stary gnał przed siebie, gałęzie cięły mu
twarz, mokre okllicle oślepiały oczy,
Zeby tylko zdążyć!
Wracał do domu powoll, nogi zapadały się
głębol(O w śnieg. Dźwigał przecie! ciężar,
niósł rannego chłopca.
- Nie gniewajcie się, dziadku... - szeptał
Franek - mówiliście, że najważniejsze nie
bać 1lę, tylko zaczynać na nowo„.
A tamci przeszll, tylko mnle1 kiedym do was
wracał, upolowali Jak zająca.„
- Cicho, mały, cicho, już w1:tystko będzie
dl'brze musi być dobrze.
- Czemu nie wracamy do domu, dziadku?
- Widzisz, mały, tak trzeba! Zaniosę cię do
wsi, tam wydobrzejesz, a ja.„
- Co wy, dziadku?
- Ano, każda strzelba dobra, może się i
moja stara przyda„.
- Dziadku! - zawołał chłopiec I uścisnął
mocno starego za szyję.

P"Omn;
""-Z"&
e
iUlek'·-n;
I
I
Sądzę, że ani wy, ani ja nie ZtlJPQmnimy o
wego mroźnego, a jednak gorącego dnia, dnia
19-go stycznia 1945 roku. Julek ma jednak
po temu powody szczególne, oso~lste, a dlaczego - to wam zaraz opowiem .
Już nie pamiętam, o co im wtedy poszło
- o stalówkę, znaczek pocztowy, czy też o
ładny guzik z ojcowskiego palta - w każdym
razie gdy mama wróciła z roboty, już w bramie usłyszała z podwórka krzyki takie, jakby
się w domu paliło.
- Oj, niedobrze, pani Franciszkowo Julek pozabiegła jej drogę dozorczyni ,
bił się z Hansem. . .
Bez tchu wpadła mama w podwórko. Tłok
tu był, niczym na bazarze przed wojną, a z
samego środka wydzierała· się „Frau Emma"
w niebogłosy:
- Rozbójnicy - na niemieckie dziecko
rękę podniósł... ja do gestapo„.
Mały „winowajca" Julek, stał blady, w por
wanej kurteczce, z krwawiącym nosem; z olbrzymim siniakiem pod okiem. Sąsiadka. pani Stefanowa, czyniła rozpaczliwe wysiłki, by
rozbestwionych niemek
wyrwać go z kręgu
i ich latorośli, - a malec - z płonącymi oczyma, z zaciśnitymi pięściami - rozkrzyczał
się na cały głos: podłe szkopy-ja was wszyst
kich powystrzelam - mó.i tata wróci - z takim - o! karabinem, z taką - o - armatą!
Oprzytomniał dopiero, gdy zobaczył matkę
przecież Niemcy
Oprzytomniał I struchlał dotychczas nie wiedzieli, gdzie jest jego tata ...

Czesia Kucharska z ł.ęC'lycy nisze, że ze
wszystkich przedmiotów najhardziej lubi pol"' * •
ski i matematykę. W przyszłości chce zostać
Jeszcze z okien Niemców - sąsiadów domarynarzem (ona pisze - ,,marynirka", ale po
prawiłem bo chłopcy skorzystaliby z okazji, by biegały wyzwiska i krzyki. a już sąsiadki z dziewcząt się podśmiewać . Gdyby za~ Polki pomagały mamie pakować skromny tochcieli nabijać się nawet z „marynarza" to bołek.
bardzo łatwo wytqlcić im broń z ręki: są juz
- Uciekajcie prędko„. - szeptały strwona świecie kobiety-mctrynarze, a irnwet i ka- żone - Niemcy będą się mścić„ ..
pitanowie statków (jeśli wolicie - to „kapiMama nie płakała, tylko ręce mocno jej
tanki''). Słuchy chodzą, że spisują się hardzo
dzie,lnie, a więc, Czesiu - uszy no góry - się trzęsły. gd,11 obejmowała sąsiadki na poo Ile Ci twoja skłonność 1 czasem nie orzej- żegnanie. Julek - jak winowajca - trzydzie, dociągniesz może rln 11rłmirala
mał się z dal('ka. a tvlko od progu rzucił twar

do głosem takim, jak zwykle mawiał ojciec:
- wrócimy tu„. niezadługo.
"' ·
Nudnie, powoli wlokły się krótkie dni zimowe u chrzestnej w Rzgowie. Julek tęsknił
za swymi kolegami z Pomorskiej, tęsknił za
Ale nie mówił o tym nikomu. Po
Łodzią.
co martwić mamę? Wracała zresztą późno z
roboty. Julek chrapał już zazwyczaj na swym
chudym sienniku. W domu były kłopoty większe od Julkowych. Mróz ścisnął taki, że aż
gonty w dachu trzaskały - już nie tylko o
torf, ale i o chróst byłó coraz trudniej, a tu i
spod kartofli wyzierało smętnie twarde klepiska piwnicy. Coraz częściej ocierała mama
oczy rogiem fartucha, coraz częściej wzdychały z chrzestną po kątach:· „co z moim Frankiem?„. co z moim Władkiem?„.
Franck to tata. Julek wiedział, że taci~
nic złego stać się nie może. Jakże to taki
nie miałby sobie
duży, taki dobry i mocny dać rady z Niemcami?! Julek był pewny, że
wrócą wkrótce i tata Franek i mąż chrzestnej
Władek i wszyscy inni Ojcowie, wujkowie i
chrzestni, co się biją z szkopami. Ale jakże
to wytłumaczyć „kobietom"?
Nie próbował też, ale czekał ciągle i wypatrywał. Tak przeszło Boże Narodzenie tak
zaczął się Nowy Rok 1945-ty.

* •

'

Aż się doczekał.

Pewnej nocy styczniowe.i do trzasku pęka
dalszy,
jący~h gontów dołączył się inny mocniejszy, gorący: tra-ta-ta-ta„. - terkobumtały z oddali karabiny maszynowe bum-bum - wtórowały im basem armaty.
Od tej nocy - choć na dworze był ciągle
mróz trzaskający - wiosna zawitała do domku chrzestnej i do mieszkań wszystkich są
siadów - Polaków. Bez słów - tylko radosnym błyskiem oczu - podawano sobie nowinę: .,idą już„. idą nasi"!
Łatwo <>ię domyśleć ca przeżywał w tej
''hwlli nasz Julek. Już ani mama, ani mróz.
ani żadna siła w świecie nie potrafiłaby utrzy

mać go w domu. Cały dzień laital zady szany,
z rozwianą czupryną, ·jak bomba wpadał do
coraz innego mieszkania z radosną wieścią:
- szkopy uc~~kają - na.si idą - wojsko wie1
lachne - moJ tata.
I na prawdę przyszli nasi.
Czy trzeba jeszcze opowiedzieć, co czuł i
myślał Julek, gdy rankiem 19-go stycznia
1945 roku ujrzał pierwsze czołgi sowieckie i
zaraz po tym wojsko polskie z białymi orzełkami na czapkach?
Pamiętam, że płakał tak jak jego mama
I chrzestna, ale wcale się tego nie wstydził ..•
przecież to nie były łzy smutku ni strachu,
ale takiej wielkiej aż niepojętej radości przecież tak samo płakali i dorośli mężczyźni,
a nawet ci w mundurach - na czołgach. Do
dziś dnia pojąć nie mogę w jaki sposób patrafił Julek cały dzień bez przerwy wołać: „niech
żyje"! niech żyje! niech żyje'" i jak potrafił
tak na prędce wytrzasnąć aż 3 sztandary: jeden biało-czerwony, narodowy, drugi - czerwony, robotniczy, i trzeci też czerwony, ale
z sierpem i młotem - sztandar radziecki,
sztandar tych. co pomogli Polskę wyzwolić.
Tego samego dnia 19 stycznia wrócił Julek
z mamą do Łodzi na Pomorską. Nie zastał
tu już ani rudegc Hnnsa, ani „frau Emmy",
ani nikogo z Nieme • . Zmartwiło go to trochę - miał przecież z nimi pewne porachunki osohistc - ale pocieszał się tym, że pewnie zrobi to za niego tata, który z wojskiem
polskim poszedł na Berlin.
Dzi§ Julek ma lat prawie 14. Chod:r.i jesz
cze do szkoły Powszechnej, ale uważa s!ę już
za całkiem dorosłego. Wprawdzie nie chcą
go jeszcze przyjąć do Szkoły Oficerskiej, ale
i tak sobie przysiągł, że będzie pułkownikiem.
Czy na pewno pułkownikiem - za 1.o ręczyć
nie mogę, ale jedno jest pewne: od owego dnia
stycznia 1945 roku, dnia Wyzwolenia i dnia
narodzin Nowej, Ludowej Polski, wszystko
możliwe jest dla Julków, Staśków Janków
wszystko możllwP dlR nnlskich chłopców
0
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:.i1ł<f życiem .Tana Zamoyskiego".

~

życie wielkiego

Pr~edstawia·

hetmana_. .r,ozwu.nął przy
iyca Staszic swe za.patrywairua nad odrodze·
•iMJll Polslki. Potępiał iprzewagę sz,l achty nad
~, 1 yilllli s•ta:nami. gdyż w ikażdym dbywate.\u
w1d:z;iał syna Ojczyzny i „związ'k'll Pos;polllego
.._.·"'łeczniika". Wclność twierdził to
~ł'&,,.two dusz w-iel:lcich, upominająOe człowli·ek.a,
tie iniikomu .i.nnemu być .posłusznym nie 11owi~ien -tylko od siebie spólnie stanowionemu
prawu". Dcmagp.ł się więc zrównania wszys·tlc.ich w0>bec prawa, zn.iesiema :ruiewoli ludu,
<l.ecyidowania więk.6zo6cią głosów w s.ejmie
i n.a-'ania charakteru społecznego wyohowa·
!WJ.
Miłość ojczyzny, rzdaniem Sta>Szica. to
~ie czcze gadanie. „Nie ten kocha kto oświad
cza, lecz ten, kto tak myśli, czyni. żyje j umjl?:-

• l Zmiana w orgariizacii
S Z l C Naf~~~~~ ~o;:::z~l~m~, ~~, ~~=as.~~b~~~
Sądu Naiwyższego
5

go .rozładowa:nia ~al~glycl! spraw ,będzie

dzał 6'e5je wyjazdowe w tych mia&tach,

!in1ierci}

,.Przy wstępie moim r.(J ~1\'JUI uderzyło mię paczony Stc..~zk w Zamościu.
Ni ezałamany '
to nadzwyczajnie, że znalazłem w owe czasy w myśl za.sady. 7.e upaść może naród wielki,
przed sobq zapory nieprzystępne w każdym zniszczeć tylko nikczemny, podejmuje Staszic
sta·nie: w d!lchownym, w wo;skowym 1 cywil- 1'. końcem xvm ! w pierwszym d:z,ies1ątku XIX
nym; że zrodzony z tak wcnych ; tak cnotl1· 1wieku badanie geolog1czn € Karpat,
których
wych rodziców, z ojca, f!Jk się w ostatnich wyniki ogla<S'Za następnie w pracy „O ziemioczasach Doświęcojącego w swoj4 OjczyzILę, rodztwie Karpatów i innych gór i równ.ini'e
przecież w~zędzi P w .~tydzić się musiałem swe- Polski", zdobywając sobie nią tytuł pierw6Zeqo urodzenia , ws zęd zi e ie zna/a.ziem okryte go geologa w Polsce. Równo<:ześnie opracowzgardą, odrzucone nd c?.c1 , od urzędów i od wuje poemat filozoficzne - społeczny pt. „Ród
ziemi"„. - ta1k 11isał o "'o'bie Stamsław Staszic, l udzki", jedno z najoryginalniejszych dzieł
odrzuconym howiem od C'lCi, urzędów i ziemi w Ji.leraturze powszechnej".
był nie tylko w PolRf', ~.jp i w iirt11y<:h krajach
Po powstaniu w 1808 roku Towarzystwo
Euroipy każdy. 1-· tr n.i<> TI<łlf'żał rlo stanu S7.•l a- Przyjaoiół Nau•k w WarszawJe: .,Ażebyśmy
<>heckiego.
się snadniej z przygnębienia podnieśli".
Sta·
dziad Slaszica ourmis.trzowdl szic powołany do pierwszego gr-ona członków
T chociaż
jes·t bodai· na1·gorliwszym i·ego organizatorem,
w Pile ;n,..,,ez Ja.t tnydzieśd. ojaiec Wawn.Y. •
.,....swą biibliotekę, zbiór
'lliec, „posiadaiqcy
wiele nauki, oso bi1·w1e ofiarowui··e towarZ""'twu
„.
w prawach T'l;ymsk.ich i biegły w autorach kła- ins·trumen.tów, 2 kamienice i wreszcie wzinosi
'
d z1es1ęc,
· · · a sa~ dla Towarzys•twa .pałac, pr:z;ed frontonem któ:1yr.znych rzym.~koich" przez ·uat
Stia.nisław przygo-towany w domu w zaikres.ie rego każe ilMawić za.fundowany przez niego
na.uk e.lementamych i średn.ich . po s·tudiach 1Pom.nik Kopemiika, wygłas.za refernty nauikow Lipsku oraz w Colleqe de Nav~rre i C:ol!e- we, origanizuje ikonkursy i nic tedy dziwnego,
ge de France, gdzie z zamiłowamem poswuę- że zo&taje wybrany po zmarłym w 1808 roku
cał się s~udiom ge-0logiC7IlYil! _ nie mógł za- Albertrandim. -- prezesem.
jąć w Polsce należnego jego wyksvtałceniu
W czasie wojny Napoleona z Prusami wyi 'Zdolnościom sta.nowiska , gdyż nie był s.zlach- daje rozprawę „O statystyce Polski", iktóra,
cicem. Dlatego 't ak gtębo.ko <:idczuwal' niiespra- omawiając bogactwa przy.rodzom! kraju, na·
Wli.edliwość społem.na.
wotuje naród do samodzie.lneg-0 wyikuwa:nia
swej :przyszłooci, os•trzegając „aby s-ię nie
D-0 PoJ.soki wrócił Staszic ;po studi.aoh i po· przez takich odradza/, przez jakich był zgudróżach d-0 Anglii, Holandii, Włoch, iprzejęty biony, zachowaj nas Boż~· od magnCl!tów„.
ideałami fiilozefii o!iwliecenia, już po ipie,rw- „Nad fo Polska <położona w samym środku
szym roz:bior'Zle. W Wa,T1S2awie -z.lb1iżył Się do wtiielk:ie.go narodu Słowian. k tóry sarn trzecią
Andrzeja Zamoyskie.go, z ;lc-t órym ;o.zm-0~1'. część Euro,py posiada, oświecając się p rzez
wtwierd'Zliły
w ;przekonan.iu o koruecznoscu
-~

ko.wo porzypuszcza3·nie w charakterze seikreta·
rz,a, a następnie wycli.owawcy jegc dwóoh synów, Aleksandra ~ S.tanisJawa. Na łen czas
pny1pada IP11Zyjęc.ie przez S.tasz.k a święceń lka·
p.lańs.kich, do któ1 ych wprawdzie IPO'Woła.nia
nie miał, lecz pragnął zadośćuczynać pragnienfom i ślubom bardzo qo ikochaiąc. ej i prze·
"rAOu gorąco kochanej matki.
.erwszy irovbiór wywołał w Pol-See żywy
Pl
:nd« w kieruniku naprawy wewnętrznych sto·
"' „ii;.ów. Zacu:ły się podnosić głosy. ukazy·
-c•e,ć publikacje nawołujące do zmian. Zabra~
:ież głós .i Sta-s7iic, ogłaszając w 1185 r. ,,Uw~gi

Nr 20

W kwietniu ubieglegc roiku Okręgowy Sąd
Kanny skazał 1na 10 ~M wiięzienia i utraotę praw
na lat 5 Tadeusza Klapeddego . Oskarżony
w czasie okUtPacji, w okoresie od 1943 .roiku do
1944, był zarejestrowainym fk'()n.fide;n;tem gestapo Nr 547, i za.denuncjował Henryka Kraszkiewicza - Polaika, który ucieikł z organizacji
T dt"
Wł d sl
s 1 ki
'· ·
„ o · oraz
a Y awa z aw5 ego, "'torego oskarżył o wrogie nastawiende do Niemców. Za le meldunki KJa.peck 1 otrzymał 20
ma.rel; i SO ~apierosów.
Sąd N?."jwy?:szy wyrolk Sądu Okręgowego

F.rancję :rozrzu~ałaby też &·wiali-0 n;; Le i!<..L•l '"
Judy, jednego z n<l3D~ klanu, jednych obycza·
jów i jednego języka. Wkrótce te ludy sło·
wiańsJde , jeszcz,e dzi5 tak małe ucywHizowane, odtąd przez Polsikę oświecone. postępując
w cywi1l!izacji, stawałyby się dogodniejsze do
wnijścia w federację powsz.ecbną".
Po pow&tan1iu Księstwa Warszaws1kiego zo·
staje Staszic członkiem Izby EdukacyJnej, naj·
wyższej władzy s:z;kolnej, referendarzem a poza tym radcą stanu. Jako czło.nek Izby Eduka<:yjnej rozwija godną podziwu działaJncść:
nadzoruje wydzial prawa i admmimracji, two·
rzy wydział lekairski, układa ipf()g.ra.my DilUC7;<ł·
nia i przepisy ka.mości, wizytuje szkoły, pomaga w założeniu sztko.ły głuchoniemych.
W utworzonym na Kongresie WiedeńsikJim
- Kro'lestwie Poh;.lcim zostaiJ·e radcą s•tainu
i
człomlkiem
Kcmisji Wymań Religijnych
l Oświecenia Publicznego, .,.
,.. 0 czym dyreiktorem w}"d.7Jiału przemysłu ~ kunSil'tów w Komi·
sji Spraw Wewnętrznych. Zaibiega o rozwój

rękodvielnictwa,
zaikładając
dcks7itałcające
szkoły rzemieślnicze, oraz wyż-sze szkoły zawodowe, jak s'bkolę roJllliczą, leśną w Marymancie oraz &Zkołę przyg(}towawczą do Instytutu
Politechniczeg-0.
Post<liilowiws.zy zaś
wskrz.esić pol'Sikie gómidwo, tworzy Główną
Dyrekcję Górniczą w KJielcach orao: zakłada
Akaden:ie Górnicz~.
.
SNt<mk·asłaiw Stas"Llc zmatir~ 2t0 sty~z.ru.lk'a 1826 r.
a azy gorącego pa 1110 y, wJe rego sp 0 •
Jeczn,ika i Pforwszego Demokraty Polslviego,
człowieka wJelkiej pracy, realt.zuje dzi.siejsze
pokolenie.

I

liwość

„ra7.pustni, /P.kkomyślni, chciwi
i marnotrawni. dumni i podli".
„Równość,
wolnośr i własność są najpotężniejszym i najp!'ostszym wnioskiem
z praw człow~eka"„.
„Nikt nie rodzi się ze znamieniem poddaństwa,
niepoczciwości. wzgardy i wstydu.„ Nikt nie
rodzi się z przywilejem szlachetności, ~an-0wruiJa, szacunku i honoru. Tylko użytecz,ność
&kinowi miedzy ludźmi różność" ...
„Każdy czlowiPk w towaI'lystwJe (i;poleczeństwie) zr:z.eko się, iż nie użyje osobistej
mocy i rozumu na obronę swojego pmwa. 11le
poświęci tę całą moc i rozum na obrpnę towarzystwa (spleczeństwa).
A tcwarzystwo (spo·
łeczejstwo)
nawzajem Labezpiecza każdemu
c.zfowfokowi obrane je.go pww i wolności uży
wanj.a wszelkiej własności podlug tychże
praw... Najwyższa wola I moc, czyli najwyż·
sza udzielność istnieje w narodZ!ie... Prawo
o towarzystwie iest wymkiem woli powszech·
nej. V.lola powszechna jest !bi-Orem woli
wszystkich".
„Oszustami politycznymi są te
ws.zystkie familie albo ta jedna famili-a, któraby wmawiała .że 8óg nadał iej jednej najwyż·
szq moc i rozum nad milionami ludzi , ie jej
jednej rozum i wola są nieomylne"„.

To już nie tylko rozprawa rozikazująoa dro·
g.i naprawy to płomienny manifes'., pisa,ny ży
wą krwią "erc;i
wielk·i.ego Pola.kd : demo·
kra•ty.
Drngi i trzeci ro11bióx P<> l..:Ld

d<JlĄ.rnir7, ~rl 1

dI . .
fZe $ aw1en1a
dl a przo dOWAi"k ow
• pracv
p

wyi;tepy Opery

•ief

Gościnoe
Wrocławs
.
Staraniem Centralnego Zarządu Przemysłu

• Włókienni~zego odbędą s~ę .w ramac~ ~kcji
k lt
l e dla przodowmkow pracy 1 w1elo
·u .ura
d t
. .
k. :
t tn 1 •
t'
warsz .a owcow c_z ery. ~r7e s aw1em~ zam ntę
te Opery. Dolno!"ląs_kie:i
7. Wroc.ław1a _w Tek
:f a
ri
b ?4
atrze Wo1ska Pn1 ~ ·101!0 w _,o zi w m<1c ~
; 25 stycznia.
Bilety na to prr,p.dstawienie po cenie zł 20
oddane będą wyłącznie do dyspozycji zakła•
dów pracy z tym, że pracownicy dyrekcji ad•
ministracji fabrycznych korzystać z tvcb bł·
letów nie maj~ prawa.
Na swe gościnne występy zespół opercwy
wybrał Halkę" Monill!zki i czeską operę narodową "Sprzedana Narzeczona" Smetany. operę M~~iuszki poprcwadzi kapelmistrz Kazi.
.
.
.
W
ł
mi.e~z W~łkomirski, dyrektor Ope;,y
roc awsk1e1~ :i:as „Spr.zedana N~rzecz~na, dyrygow~~
będzie kapelmistrz ~zesk1 Oldrich Lap~a. ktory rzecz także wyrezyserował. PrelekcJe wstęp
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przedstllwieniem

NAJBI,;;-;-s7vca

w okresie świątecznym
różnych pun:C.tach . Łodzi.

wygłos•

Dz1Ec1

urządzone Z-Ostały
w
choinki dla dzieci
uchylił na podstawi<> S•kargi kasacyjnej z.e najbiedniejszych członków Powszechnej SpółSltrony prokur.a•tora. Sąd Najwyż-szy stwdex· dzielni Spoży:W-ców. Choinki zgr~mad~iłv licz:
dził, że ponieważ wina KJ.apedkiego została ne rzesze dziatwy wraz z ro<;Izicalłn; s:ameJ
w toku przewodu sądowego c~l!lrnwlicie udo- i dziatwy przybyło. C!koł~ 4 tys~ące, nii: licząc
wodn.iollla Sąd Okręgowy bez,pods.tawnie tmiie·, starszych - rodz1cow 1, czł?nkow rodzm.
nił ikwailifikację prawną przes·tępstwa,
c-0
Wszę.dzie u~oczystośc IIllała chara.kter ser·
w1płynęło na z.by·t łagctlny wyirok.
de~zny_ 1 podn10sły. _w at!11osferze i:uemal ro-w . dn.
.
v .1
__,_.
ł
dzmne1 spędzono wiele m1łyr.h chwil. przysłu
. m wcror.a:isrzym .ruiaiP""-"'l stain~ ?O- chując' się produkcJom tak dzie-::i, jak rówtnowrue _prz.ed Są~em Oikręg~;-vym, ~·toremu nież starszych wykonawców.
iprzewodm~Xł sę~z1a Nalew,;,;::, oi;ikarza.ł pro·
P-0 uroczystościa.ch następowało obdarowakurator Ciesielski.
nie dzieci pacz'k ami zawierającymi 1;lody-::ze i
KlaFecki iostał eka.zeny na xa;ę śmierci.
różne drobiazgi.
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o:zukańcza ·afera na wlelkct skalte
Kierownik i jego zastępca przywłaszczyli sobie 21! milionów zł.

J)Z'lęk1 czujn.ości Łódzkiej

Dele.gatury i Biu- w

Łodzi

przy ud. Dę'boiweó Nr 10, O·r•az jego za.Longi!nai Graib-sikie·go, zam. w Łod7.ii przy
&ZB!Wie, 11ołożony z-0sta1 kres oszukańczym u'r. DO'W,boirczyików 10 m. 12.
machinacjcm dwóch
s:tl<odników gospodarK'ierownilk Rto.gaJlskii i jego ~tępca - Gralb·
~zych Wacława Rogailskiego, zam. w Łodzi &kii, wytko:rzys·taili swe kiero'W'.Ilicze sta.nowisk<a
p~-iy ul. Dolwborczyików 10 m. 10, kierowlllika w firmie pod Za:rządem Państwowym do 'l:biZr.1-.Jadów MotntarLoiwo-Rep.eracyjtnych Młymów oia w.ielhldego maiją-tku kosrLbe.m Skairbu Pańrn Wyllmnawczego Komisji Specjalnej w War-

stlępcy,

'°"il'fo Stasz.ica sipotikalo się z dużym uzna·
rJe.17' "'"i etlejących 'umysłów w Polsce. ro:!.qo~;;..~ 1to.·ąca dys-"kusja o której świac.i<:'l:v ~I
-.,,~·-:>'« o.m aw,iai<lcy0l' idee Staszica

ii.c;ti wpływ~m ideologii rewolucji Franc]l,
czasill działalności "' Polsce ·Sejmu Cz te·
role.ui<u;:i.o. 'który miał przynieść Konstytucję
3 Maja, zabiera znów głos Stas7ic i wydaje
„Przastrogi dl<' Polski" w 179fł r
Przemawia
ler<>.l hardziej zdecydowanie, baTdziej radyka.Jr>' • i barił7iej płomiennie . Potępia magnatów, .Jc.tórr.y doprowadzili PoJ.sikę nad skra.i
przepa.«-i. O'-''ałcąc prawa i wszelką sprawied-

rych jednocześnie mieśc.i się apelacja, ~ więc
w Kraik.owie, Toruniu, Lublinie, Ols7ityn.ie. Poznaniu, Wrocławiu i \l\'arszawie.
Zmiana ta jest obwj]owa i w żadnYIIJl wypadlrn nie ma n-0 celu 7imiany jed'Ilo.\iłasd
oTZecznidwa Sądu Najwyższego.
Przyszły U6tró.i sądow•nic-twa,
który zna.j•
duje się ju'i: w o.pracowaniu. przewiduje jeden
Sąd Najwy7s7v dlit wszy~tkic· h o:kreu,ów s~·

1~ 1·ud~'lOWn 'fnhfD.łb·ł ~:ot~~:o~:!:~~

..... joJ• potrzebuje kraj tego".

„ .,.

!lTZq•

w któ-

\.) · PZł'& w &udzie, 1'11.bia.nlckiej
'''Sród tkaczek pracujących na ośmiu
krosnach najlepsze rezultaty osiągnęły:
Ireila Ziółkowska (17'7 proc.), i Marta
Majer (170 proc.), a na „szóstkach": Antoni Bartosik (165 proc.).
W PZPB Nr 1 uzyskał Stefan Pał
ciyński na sześciu krosnach 177,3 proc.
Dalsze miejsca zajęły: .tanina Jurek
(169,3 proc.) Maria PyZiak fl65,S proc.)
oraz Helena Bo!IUS (162,9 proc.). Na
„czwórkach" uzyskała Anna Oratwicka
15; proc normy.
We współzawoómctwie tespołowym
:«yprzedził majster Kibler {132,4 proc.)
Engla (112,3 ,iroc.), a. Zygmunt Stolarz
!126 IU'M.) StoJacza 3tefana (113 proc.).
W PZPB Nr 2 w przędzalni wyróżni
ły się: Janina Przepiórka, Leokadia Tomala, Stanisława Włodowska i Genowefa Strzała.
W tkalni na. .,szostkach" uzyskały:
Maria Oerlicb 158,7 proc., Janina Juszczak 157,7 proc., a. Eugenia Słomczew
ska 152,7 proc. Józefa Wieczorek ob·
sługująca cztery krosna wykonała swój
pia!_! dzienny w 150.2 proc„ a Irena Kueharska w 150,8 proc.
W PZPB Nr 3 w tkalni pierwsze
miejsce na ..czwórkach" uzyskała Maria
Grzelak (19C proc.) a na „szóstkach"
Franciszka Korwacka (161 proc.). W
przędzalni (trzy strony) odznaczyły się:
Bronisława Komor (177,6 proc.), Broniiława Stefaniak (177.6 proc.) oraz He-

lena ścigańska (168,8 proc.).

We współzawodnictwie zespołowym
wyp1""edzil majster Tomczak (134,6
proc.) Człapińskiego (124,8 proc.), a Tosik (108,6 proc.) Zslasę (107,3 proc.).
W PZPB Nr ł w przędzalni na ~~u
ło wysunęły się: Józefa Stanek, (164,3
proc.) i Anna Goź~ik (138,1 proc.) a w
tkalni: Janina Krzywańska (163.7 pro~.)
oraz Feliksa Kac.zyńska (153, '7 oroc.).
W PZPB Nr 5 w tkalni („czwórki")
wyróżniły się Maria Florczak (181 proc.),
Anna Błażejewska (174,1 proc.), Maria
Pryczek (173,6 proc.). Józefa Kamińska
{171,7 proc.) oraz Jadwiga Frączkowska
(171,3 proc.). W przędzalni (cztery stro
ny) uzyskała Janina Góralska. 168 proc.,
a Stanisława Krawczyk 149 proc. Weronika Langner obsługująca. trzy <itrony wykonała swą normę w 176 oro(l.,
a Maria Rojewska 1111 l71i pro<:.
W PZPB Nr S w przędzalni najlepsz1
rezultaty uzyskały! Kazimiera Urbaniak
(158 proc.), Kazimiera Woźniak (154,8
proc.) 11ra1> Helena Jagielski\ {153,2 proc.)
./V tkalni (szóstki) wypracowała Lofia Pietrzak 162,J uroc., a ~anda Strzel
czyk 160 proc.
\V PZPB Nr 7 najlepsze rezultaty w
przędzalni ttrzy strony) uzyskały: Kor·
nelia Nowak (163 proc.) i ·w1adysława.
Jochim (161,4 proc.), a w ~aklni {czwórki): Wiktoria Danecka (166,5 i;>ro<' \ i <\n
tonina Baśka 1162,9 proc.).

stwa.
Obaj o·ni µ.my spisie a:emanenitów me u-·~·
docmi!li w księgach turmoiwych :zmaamej itloscl
maszym .roilllliczych iponiemiedk:~·dh, lkitóre 6\pr:z.e·
dawali jaik-0 swoje własna, i w te.o sposób
przy:\rialSrlJCzyli sobie 20 milionów złotych
w olkre&ie od maroa do 1Parździemi'ka 1947 rnlkiu.
P001aid to w tollm docllodzen.ia udo:woOOiol!lo, że Rogail'S!ki wprow.adzi-ł w błąd Sąd Gro<lz!ki. uzyisktuiąc pr.zy ipomc.cy fałszywych zezina.ti
praiwo d-0 maszyin młyma w PilJ!>robThie, · kttóre
llligdy do niego nie 111atleżały, a które ~pnedał
Cz.ęściowo, jako własne. Dzięki szybkilleij li!n.terwenqji Delega1ru.ry Kon:niSlji Sipecjailinej w Ło
dzi udalło się zabez.pieozyć część maszym młyń
sk~ch i rn~nicr,ych pnt>d ich da~E:7~ hewr.-rną sprzedali:ą.

Obyidwaj nieucr.ciwi !kierownicy or~ecrJ&
niem Komisji S'Pecjailnej maileili się w oho.ze~
pracy i o:puS7.C!Z& go po rl wu la·taob pri:ym.U6Al•
weqo pobyitu.
(Dz)

Przemysł

walczy o

wełnia11y

pierwszeństwo

We współzawodnictwie tkaczy pracujących
na dwóch krosnach najlepsze rezultaty w
PZPW Nr 2 osiągnęli: Antoni Berger (157
proc.), Władysław Krzysiak (141 proc.), Leqn
Rozpierski (139 proc.) i T:tdeusz Mańkowski
(138 proc.).
W PZPW Nr 3 wyróżnili się: Władysław
Jóźwiak (141 uroc.) i ff;pronim W:.tlczak (139,6
proc.).
w PZPW Nr 38 wyróżnili się: Kazimier~
Wojtczak (160 proc.) i Feliksa Milczarek (142,8
proc.). a w PZPW Nr 36:· Zygmunt Łuczak
(160 proc.), Roman Kafelski (159,5 proc.), Józef Bednarek r1:;<1. 7 prnc..) oraz Jan Pawlak
ll57,7 proc.).
W PZPW Nr i pierwsze miejscn •dobył
Feliks Jurga (147,2 proc.). a tlrugie Michalina
Michalska (144,4 proc.).
KTO PIERWSZY?
15 stycznia we współzawodnlctwil' międiy
I fabrycznym w przemyśle bawełnianym •laj1 lepsze rezultaty osiągnęły PZPB w Andrychowie, wykonując 1)lan dzienny w przędzalni w
133,4. proc„ a w tkalni w 124,5 proc. Dalsze
1miejsca zajęły PZPB Nr 3, PZPB Nr 7, PZPB
Nr 1Il craz PZPB w Pabianicach.
Najsłabsze wyniki 'l:anotowały _ PZP.B~ ~ Sł,_
oraz PZPB w Zgie~~

I

Nr 20

GtOS

Kronik~ ~iotrkowa

Str. f

PIOTRKOWSKł

Wtrzecią . rocznicę wyz

•

en1a

1

Wtorek, 20 stycznia 1948 r.
Dziś: Sebastiana.

Uroczyste pochody i akademie na te. eme wo!ewództwa łódtk eto
radomszczańskiego odbyły się również

Przemówienia wszystkich mówców
obchody i uroczystości. We wszystkich zgromadzeni pr zy jmowali ov, acyjnie.
święto wyzwolenia w Radom_sku i w
Kina
d ·
fabrykach urządzono masówki z u z1aNa zakmi.czenie uroczystości odbyła
KINO „BAŁTYK" w .t>iotrkowie: „JASNE p owiecie miało przebieg nadzwyczaj łem robotników, dyrekcji, rad zakłado- się część artystyczna z udziałem orLANY" - film produkcji polskiej. uroczysty. W Radomsku w dniu 18 bm. wych oraz pracowników umysłowych. kiestr fabrycznych i zespołów szkolNadprogram.
z miejsca zbiórki na ulicy Kościuszki Końskie
nych.
wielotys~ęczny tłum m_ieszkańców_ z
W
związku
z
-letnią
rocznicą
w;i,zPodniosłe uroczystości odbyły się po·
3
1
pocztami sztandarowymi wszystkich
.
db ł
.
ał
owiecie nadto we wszystkich zakładach pracy,
Ważniejsze tełe~onv
orO'anizacji wyruszył na plac Trzeciego wo 1em~ o y y się w c ym. P_
między mnymi najokazalej . wypadły
10-49 Urząd Bezpieczeństwa Publicznego
t>
kcneckm1 uroczyste akaderrne i zgro- one w firmie „Hirschfeld Victorius",
M~j~, ~·dzie z balk~nu gma:h~ Z~rządu ma,dzenia zorganizowane z inicjatywy w firmie „Nieborów" i w tartaku „Elż13-14 Powiatowa Komenda MO.
MieJskiego. wygłosił przemowieme .pre- par t"
10-41 Miejski KoroisariatMO.
u pol't
i ycznyc1,
1 w ł a d z sam orządo - bieta", do wielotysięcznych rzesz robot10-72 Straż pożarna
zydent miasta ob. Błaszczyk, udzielah .
. t
h W roczystoś niczych przemawiali tow. tow. Mikołaj
·
l
·
k ·
· Ok · · wyc 1 pans wowyc ·
u
- Sałata, Stanisław Sałata i Nowak. Uroi.t-13 Ubezpieczalnia Społeczna.
Jąc z rnlei głosu apitanow1 . omowi- ciach wżięły udział wielotysięczne rze10·70 Szpital św . Tró1cy
.
kt
·
k
tk'
h
czystości także miały miejsce w ośrod0 stał ows k iemu,
ory w
ro ic a
. .
. d , ·
· t
·
sze mieJscoweJ 1u nosc1 1· powia
u.
kach rolnych i gminach powiatu koPogotowie lekarskie: nocne telefony:
W dniu 18 stycznia odbyła się uro- neckiego.
11-13 od 21 - 7 rano. W niedzielę i święt~ treśc~wych słowach ~rz~dst~wił dzieje
walki z okupantem mem1eck1m.
I czysta akademia w sali „Oranżerii" w
dytur dzienny w szpitalu św. Trójcy.
Kpt. Okoń-Ostałowski zwrócił się do końskich, w której wzięło udJ.;iał ponad Zduńska Wola
---bardzo licznie zebranej młodzieży, by 1000 osób.
W niedzielę, dnia 18 stycznia o godz.
Redakcja
administracja „Głosu Piotrkowskie była godną spadkobierczymą zdobyczy
Do zgromadzonych przemawiali sta- 17-ej odbyła się w sali Ochotniczej
go" Piotrków Trybunals~i. ul. Słowackiego wolnościowych osiągniętych przez ich rosta Witold Swoszowski i Mikołaj Straży Pożarnej w Zduńskiej Woli wiel
Nr.. 26. Telefon 15-40
ojców.
Stańczyk (PPR), z ramienia PPS tow. ka uroczystość zorganizowana z okazji
Konto czekowe redakcji ,,Głosu PiotrkowskieNastępnie odbyło się roczyste złoże- Józef Dębniak, oraz z ramienia SL ob. 3 rocznicy wyzwolenia. Vv uroczystośgo": Komunalna Kasa Oszci"ędności w Piotr nie wieńców na grobach poległych bo- Antoni Pękala.
ciach wzięły udział delegacje i poczty
kowie Nr 425.
haterów polskich i radzieckich.
Mówcy zobrazowali w swoich prze- sztandarowe partii pclitycznych, ZwiąAdmlnistracja czynna od godz. 8 do godz. 16.
mówieniach dotychczasowy dorobek zków Zawodowych, organizacji młodzie
w soboty od godziny a do 13.
J Niezależnie od uroczystości w Radom Polski Ludowej, oraz wkład bloku de- żowych i społecznych, oraz około 3 ty---sku na terenie każdej gminy powiatu mokratycznego w odbudowę kraju.
sięczna rzesza miejscowej ludności.
Do zgromadzonych uczestników akademii \vygłosili przemówienia: burmistrz miasta tow. Edmund Pietrzykowski i Jan Chrzanowski (PPR), z
ramienia PPS tow. Jan Barczyński, z
Dnia 17 bm. odbyło się uroczyste poNiezależnie od swoich trosk i kłopo- Narod. zawiązał się szereg komisji jak: ramiertia Związków Zawodowych tow.
siedzenie Powiatowej Rady Narodowej tów Pow. Rada Narodowa pośpieszyła Rolńa, Budowlana, Przesiedleńcza i in- Antoni Kaczmarek, oraz z ramienia SD
pow. Łódzkiego, celem uczczenia obcho- z pomocą na Odbudowę Warszawy. ne, które również wykazały się owoc,ną ob. Borus Franciszek.
du trzeciej rocznicy Wyzwolevia.
Zbiórka na ten cel przyniosła z górą pracą. Podkreślić należy zgodną współ
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
Posiedzeniu z udziałem przedstawi- 5 i pól miliona złotych. Danina Naro- pracę w radzie wszystkich ugrupowań
cieli wszystkich gmin przewodniczył dowa wpłacona została w 90 proc. wy- politycznych Bloku Demokratycznego.
prezes P.R.N. ob. Wesołowski, - który suwając powiat łódzki na pierwsze
Przy końcu ubiegłego roku zatwierzłożył szczegółowe sprawozdanie z dzia- miejsce w wojew. łódzkim.
dzono budżet Łódzkiego Pow. Związku
łalności i osiągnieć rady w ciągu tego
Powołane przy Pow. Radzie Narodo- Samorz. na rok bież. w sumie 24 miliookresu.
.·
wej Komisja Podatkowa, oraz Społecz- nów 392 tys. zł.
Powodem ciemności, panujących w naszym
Jeszcze na ziemiach polskich toczyły ha Komisja Kontroli Cen, całkowicie
Posiedzenie zakończyło się uchwale- mieście jest brak żarówek. Nadomiar złego
się krwawe walki z okupai;i~~o/,_,g~y .Pt spe!nily. swoje z~dania, . przyczyniając niem rezolucji, stwierdzającej niezłom stwierdzono kradzież żarówek z lamp uliczzarządzenie P.K.W.N. z8rgamzowano się do wykrywania nadużyć i -spekula- ną pracę dla dobra odbudowy kraju i nych, co w katastrofalny sposób pogarsza syPowiatową Radę Narcdową, która od- cji.
walkę z wszelkiego rodzaju objawami tuację oświetlenia miasta.
Walka :z kradzieżą żarówek leży w interebyła pierwsze posiedzenie dnia 16 luteW ciągu trzech lat przy Pow. Radzie reakcji i faszyzmu.
·
sie całego społeczeństwa.
gQ 1945 r.
W związku z tym Dyrekcja Elektrowni w
Pierwsza rada składała się zaledwie
Piotrkowie
zwraca się do mieszkańców miaz 16-tu członków. Na prezesa powołano
sta z prośbą, o wskazanie sprawcy kradzieży,
ob. Wesołowskiego ..
za co wyznacza nagrodę w wysokości 5.000 zł.
Sytuacja była bardzo ciężka ze wzglę
Dyskrecja zapewniona.
W drugim dniu Zjazdu Rolniczego
Podreślić należy wagę, jaką przywią
du na brak rąk roboczych, siły pocią
Piotrków do. 18.12. 47 r.
gowej, inwentarza martwego, jak rów- w Cieplicach odbywały się obrady ko- zują zarówno organizatąrzy jak i u-

Ralfomsko

*

Trzy lata pracy powiatu

łódzkiego

Do

mieszkańców

naszego miasta

I

Ziazd rolnictyI w Cieplicach

nież żywego.

Przy końcu roku 1945 powiat stracił
na rzecz m. Lodzi około 185 klm. kw.
powierzchni, dzięki jednak staraniom
• rady obroniono przed włączeniem gminę Wiskitno i część gminy Nowosolna.
·celem zabezpieczenia samowystarczalnośc1 gospodarczej rada zwróciła się do
władz nadzorczych
o przyłączenie do
pow. łódzkiego szeregu gmin z pow.
brzezińskiego: Biała, Dobra, Niesułków
Gałkówek, Bartoszewice, Lipiny, Stryków, Brzeziny, oraz kilku gmin z pow.
łaskiego i łęczyckiego.
Już w pierwszym okresie działalności
rada przejęła kamienicę poniemiecką
przy ul. Piotrkowskiej Nr 90 na pomieszczenie biur starostwa, Wydziału Powiatowego i M. O. Drugą b. ważną placówką jest przejęty Powiatowy Ośro
dek Zdrowia przy ul. Wólczańskiej Nr
114, dziś już wzorowo urządzony i prowadzony, będący jednym z najpierwszych nie tylko w województwie łódz
kim, ale i w kraju. Przy Ośrodku czynne jest ambulatorium ogólne, oraz 5 poradni.
·
Dalszym odcinkiem pracy była organizacja szkolnictwa - remont budynków szkolnych i zaopatrzenie ich w odpowiedni sprzęt. Na ten cel uchwalono
jednorazową daninę,
która przyniosła
około 3-ch milionów złotych. Na skutek
starań rady Min. Roln. i Reform Roln.
przekazało Łódzkiemu
Powiatowemu
·

Związkcwi Samorządowemu

dzierżawę

fermy rolniczej w Czarnocinie„ co miało bardzo ważne znaczenie dla podniesienia rolnictwa i hodowli w powiecie.

misji. Omówiono na nich szeroko zagadnienia związane z podniesieniem pro
dukcji rolnej i współzawodnictwem pracy na wsi.
W posiedzeniach poszczególnych komisji brał udział wiceminister Dr Kowalewski, żywo interesując się obradami. Fo wyczerpującym przedyskutowaniu postawionych zagadnień, komisje
zajmują się opracowaniem wniosków,
które będą przedstawione na plenum
Zjazdu.
Wnioski zmierzają do zniesienia wielotorowości w pracach fachowo-rolni.
czych, do podzi alu terenu na reJony: uprawy zbóż, roślin , przemysłowych, hodowli inwentarza, hodowlano-warzywniczej itp.

czestnicy Zjazdu w Cieplicach do zag<idnienia współzawodnictwa w rolnictil'ie jako jednej z najważniejszych
form walki o podniesienie produkcji
rolnej.
W ożywionych dysl-tisjach, jakie toczyły się na Zjeżdzie, przedstawiciele
rolnictwa dawali wyraz swego zainteresowania. dla tej metody pracy, stwierdzając korzyś.ć jej zastosowania w prak
tyce. W rezultacie ustalono zasadnicze
podstawy realizowania współzawodnic
t wa.

Dyrekcja Elektrowni
w Piotrkowie
Spółka

Pod

Akcyjna

Zarządem Państwowym

----

Ogłoszenia

drobne

PIECHURA Walenty, zam. w Piotrkowie, unieważnia dowód osobisty oraz
wszystkie dokumenty dorożkarskie.
MAZURANT Stefania, zam. w Piotrkowie, unieważnia skradziony dowód oosbisty.

MAZURKIEWICZ Jadwiga, zamieszw Piotrkowie, unieważnia zagubioRywalizować będą ze sobą zespoły ną legitymację służbową Nr 548 wydagromadzkie, dalej gminne, powiatowe, ną przez Inspektorat Szkolny w Piotrwzględnie województwa.
kowie.
kała

Przygody
Jasia

\\

WienioiUJ
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Wbijemy

kołek!

Fruwający młot!

Gdzie on?

Wrócił?
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Piłkarze lubi~ dyskutować...

WSPÓLNE ZEBRANIE PPR I PPS
Dziś o godz. 17-ej odbędzie się wspólne zebranie członków PPR i PPS PZPB Nr 5.

ZEBRANIE EGZEKUTYWY KOMITETU
GÓRNEJ PRAWEJ
W środę 21.l br. o godz. 17-ej odbędzie się
posiedzenie egzekutywy Komitetu Górnej Pra
Tegoroczne wal ne zebrl!!llie piłkarzy łódzwej.
kich u płynęło pod hasłem „kochajmy się ".
UWAGA, SEKRETARZE KÓŁ STAROMIEJ- WPorawdzie delegaci klubów prowincjon.a,1nych
pocz ą tk ow o byli d ość wojowniczo n a>s•trojeni,
SKIEJ!
w mi. a rę jed.nak prze d ł·użani a się 01b rad, op ór
Dziś o godz. 17-ej w lokalu własnym przy ich miękł i9·k w osk i w rezult.acie zebcanie
ul. Nowomiejskiej Nr 6 odbędzie się odprawa przes-zło bez gwałtowniejszych bur.z . A 1f7esekretarzy wszystkich kół.
ba 1przyznać:, że były złow ro gi.e chmur.ki lt d 110 Sprawy bardzo ważne - obecność sekreta- ,ryzoncie. Moż e to wyn ilkalo z iJ.rnmpJeksn n iż rzy obpwiązkowa.
szośd i wy.pływaj ącego etąd braku J zaillfania
ZEBRANIE KÓŁ PPR
iprowinc ji do wielkiego mi as.ta Łodz i , dość , że
- · -_
db d ·
b
- k "ł delegaci
prow imc}i
przyjechali
uzbrojeni
W dmu _dzisieJszym 0 ę ~ ~Ię ze r~a 0 ws.tek zarzutów pod adre sem działalności zaw następuJących fabrykach 1 mstytucJach:
rządu ŁOZPN za rok 1947.

Walne doroczne zebranie

RUDA PABIANICKA
O godz._ 7,30 Straż Przemys!owa .. O. go_d~.
13-cj tkalma w PZPB w Rudzie Pab1amck1eJ,
Oddział I - zmiana I. O godz. 16-ej f. „Hausman".

)

często

śpieszyli

z mówn icy, do ik'tórej
t-ak
s i ę delegaci z Pio.tnko w.a, Zgierza c zy Tomaszowa, że ru eomal zderzali się w prz e jściu, pró·
.b owano ze wszys<tkich etron -zaatakować nadrzędne władz e pił.k-ans twa ł ódzkiego.

UskaTż a 

no si ę na brak boisik, na ich zamedbany czę
sto s tan, a· wres zci e na irz-ekcomo niesprawiedO godz. 14-ej roliwy p o d?1i ał do haicji na rzecz k1ubów. Poru·

WIDZEW
O godz. 16-ej „L a nital" .
botnicy węglowi i przędzalnia
PZPB Nr 5.

amerykańska

z

GóRNA
O godz. 13,30 PZPB Nr 7 - zmiana I,
PZPB Nr 8 - zmiana I. O ogodz. 16-ej zmiana dzienna PZPB Nr 8.

ŁOZPN

me

przyniosło żadn·ych

rewelacii

Do Wydziału Gier i Dyiscypliny doJrno.plos.zano jednak rówJlież i isitotnie<j;s"ze sprawy nie zapomnia no bowiem i o spra'Wi.e wysz.kole· wan•o ob. ob. Pj.ekarlka i Mro;i:ińsOCi~o.
ni-0wej, z czego wy.ni.ka, że prowincja o tych
2) Na wniosek prziewo.dniczącego zebrania,
r.zeczach pa:mięt a J odpowi·e dhio .ie docenia.
pr.e zesa Ra.dy Miejskiej, Edwarda Andnejaka,
Wszys•tkie ciosy, godzące w <lzi ałalillJO·ść za- uchw.aloino przez akilamactję złożyć 25 tysięcy ·
rządu ŁOZPN , doSlko:nale odparowywał wice· złotych na budowę Muzeum Narodow.e go w Ra·
prezes organizacyjny ŁOZ•PN, tow. Za•like. Po dogoszcz.u.
przemówieniu jego większość czy.ni01Uych zaCzeg.o .nie przyjęto, a. nad czym dh1go dysrzutów okazała s i ę nieisto1tną. Opozy;cja zro• kutowano? Niewątpiliwie lllad w.nloskiem, ?Jgło
zumiała ,to ii jej am.tY'!lastawieni·e z,ac7.ęło top· sronym
przez dele.g ata Lechii (Tomasv.iw)
.n,ieć, jak śnieg na wiosnę.
Od cza,s u do CZil'SU i Com.cordii (Pio~rków), zmie.rzającym do zmia.vtrącała jeszcze swoje „aJe" w sprawach jwż ny dort.ychczasowego sysitemu ro-zJiczeń kasoczysto for-malnych, w !końcu jednak w jaik na1- wycll w roz,grywik;ach mi61tr.zowsnclcll, Propo.1~szy ch 111astrojacih opuszczono g'r omadnfe ti·a- .n.01Wali oni, aby zysik,i płyinęły do ik.i.eszeni g~
l ę obrad Mieji>ki ej Ra,dy Narodo;wej.
~rda:rna zawodów, a nie były dzieJon-e między
:rozg•rywa.jące mecze drużyny.
Przeciwko temu
Częgo <loko.n ano w dągu 1 godzin o'b rad?
wnioskowi wyipoiwre'liziafo się 45 klubów, za
1) Wy1brano d.o zarządu na mi.ejsce us1ępu - 35.
jąc ych jego człolilków, ina sekretarza o'b. EoikJes'Zcze większą i,Jością głosów odr:utJ.eono
sińsiki·ego , 111.a kaipHaina siporto;w.e go -0b. Ko- WIIlirosek ZZK fl~u.too)„ który !PI0tponował powa.!islhego, a !Ila :refere.ruta wyszlk:olenforwego„. więkisze.nie iklasy A do 12 [dubów. Za - 1.C
nie zn.alezi.ooo !ka.ndydaita.
głosów, pr~eciWiko 64. '
{Kr.)

nalnion9ch

d n I.~.

GÓRNA PRAWA
FABRYCZNA - PZPB Nr l
O godz. 13,30 Nowa Tkalnia koło 11, 12, 13.
O godz. 8-ej Straż Ogniowa.
SRóDMIESCIE
O godz. 15,30 f. „Kublik''. O godz. 14-ej f.
„Sylvia". O godz. 17-ej CZPWł. - Dyr. Włó
kien Łykowych, ŁKPPR. O godz. 16-ej
CZMPWł. Dyr. Lasów Państwowych.
SRóDMIEJSKA LEWA
O godz. 16-ej PZPB Nr 4 - koło 5. O godz.
15-ej f •.,Kebsz" - koło II. O' godz. 13,30 Ośrodek Konf. Nr 4 koło 1, 3, 4 i 8.
ŚRÓDMIEJSKA

PRAWA
godz. 14-ej f. „Eisert·Schweikert"
zmiana ranna. O godz. 16-ej - zmiana dzien
na, Centrala Zbytu Przem. Papier. f. „Fial'',
f. „Plihal". O godz. 17-ej f. „Gepert", f. „Zło
towski". O godz. 15-ej Urząd Zatrudnienia.
O godz. 16,30 CT - Wydział Gospodarczy.
O godz. 18•ej terenowe koło Nr 2.

o

Podczas okupacji, pilkarze łódzcy nie ulękJJ się prześladowań żandarmerJi niemieck,iej, rozg.rywając szereg zakonspirowanych spotkań,
m. in. o nieoficjalne mist,r zostwo Łod'l!j. - Otfl grupka sędziów, która te mecze sędziowała. Od lewej: ob. O"b. He.n·r yk Karbowiak, Henl'Y'k
Pogodziński, Zygmunt Kowalski, Stanisław Racdęckł i N~rskd.

JakMarcinkowski
było w Poznaniu?
minimalnie
POZNAŃ.

zawiódł, Trzęsowski wygrał

· Rewanżowe spoilk:!a1nie pię· ' reprezentacja Łodzi W"%'tąpiła w rezerw(rwy~ -z.ąsłµi-y~. conajnmiej na :remis, Marcilnk(}ws1tl
ściarskie między r~reze.n.tacjami Łodzi i Po- składzie, za'5'i'1onym Marcilllkowskim w wadze stoczył islabą walk-ę. Z drużyny pomań'Słlclej
STAJł.Ol\llEJSKA
Z!llania., rozegrane w niedzielę w Poznaniu, za· piórik.owej i Trzęsows.kim w wadze średniej.
wypadld: Pa.nike, Adamski !LI oraz
o godz. 14-ej tkalnia PZPB Nr 2 - zmia- ilmńczyło się, jak ,podawaliśmy wczoraj, zasŁu· Poznaniacy nafomiast wystawili najlepszy ze· rn:a.jlep.iiej
Szymura. i Kllimecki. Ci 019ł:i!Jtni wygrali ewoje
na I, wykończalnia - koło I. 12 Kom. M.O. żonym zwydęstwem reprezentacji Poznania sipół, jedyni·e w wadze. piórko·wej zabrakło wałki w drugim sitMdu prrzez te.cłm.iicSle k. o.
O godz. 15-ej f. „Profesorski". O godz. 16-ej w stosunku 11 :5. Wyu:i.i!k uzysikany na rilllgu Szymańskiego. Sęd?Jioiwie 6/k'Izywdz.i.!i nieco Miłą niespo.dziiarnrkę rsprarw<ił rezerwowy Nowa.ik
f. „Kaszub". O godz. 15,30 f ..,Filwas".
ni-e dade jednak obrazu sił okręgów, bowiem Sobczaika, lk1tóry w spotkoaniu rz T:rzęso·wskim w Witdz·e ikog;ucłej, lk1tóry dowiódł , ie jes·t do-brym materiałem llla boikset·a.
BAŁUTY
Wyniki tecłmicZille pOISzczególnych walik
O godz. 16·eJ f . „Mewa".
lby1ly następujące (na !Płerws12ym miej&CU poda,.
UWAGA KOLPORTERZY ŚRÓDMIEJSKIEJ
Jemy zawo'lin:i!ków Pomam.ia): Li1Jke prz,egrał
LEWEJ!
wyraŹDJie na pU!Ilkty z K<a:rgieilem, ikltócy 71Wła.
Dziś o godz. 17-ej w lokalu własnym przy
szcza w ur rundzie miał zdecyidowan, praewaprzyjeżd2ają
gę; w w wa.dze !koguciej Nowak wypll!Dk'tc>wał
ul. Południowej 11 odbędzie się zebranie kol
Po udanym ,pmpaga:adowo i organizacyJillie strnem P-O'ls.kii - Soltysildem, Wątem, · Kałoo<i mtn:imalnie am:bitnego Brzózkę; w wah,e pióirporterów kół śródmiejskiej Lewej. Sprawy
koweij Panke zr.emiso.wał z Ma.retdcoiwmm;
bard~o ważne. Obecność Óbowiązkowa.
meczu pływackim Praga - Łódż. ŁOZP w przy- ~ i Slkorupką na czele.
Adamciki II iwyvJra.ł wylS!Oko l!la pu•ty ~ Kaź
.
.
_
.
.
.
'
Program
pnewiduje
lllas·tępujące
konkmenISIZ ł ą :medzieJę o•l'gan1-zu1e cieikawe ISipotJkanQe
.
·
t ,
d
,_
UWAGA PRELEGENCI I INSTRUKTORZY
.
.
. .
CJe: 100 1 200 m s y.em oiw-0....ym, 100 m na mierezaikiem; AdamSlkii. I pOlkonał na ;punkfy
DZIELNICY ŚRÓDMIEŚCIE
na basenie YMCA Kaitow1c.e - ł.odz. Mecz wznaik, sztafety: 3 [a,zy 100 m sty\lem mnie.n- Sztahińis-kiego; w wadze .średrn.iej Sobciak ttae.gł •
W środę dnia 21.1 48 o godz. 17-ej odbę ·te:n odbędzie się ty.1ko w !koillkure.h cji męskiej. nym j 5 il'<I.Zy 50 m styJem dowe>l!nym, oirarz :nieznacznie na purnaoty TrzęsowskiEmu; w wadze pó'łcięż;kiej . Szymura zwyciężył w diflugiej
dzie się kolejne zebranie, na którym będzie Goście przyjeżdżają w sil,n ym skiładzie, z mi- skok.i z tram.poliilly.
rundzie pn:ez ~echnicm.e lk. o. mało m ,tytR4*'akontynuowany WYWiad na temat PPR-partia
ne.go Urzędowdcza, a w wadze cię2lkiej KH•
marksistowska. Wolni słuchacze mile widzia·
We wszy stkich tych szkołach pobiera na- me<:<ki - Steoa taikże w
drugiej rundzie pn.ez
ni.
ukę 981 dzieci obojga płci , kierowanych tam
techniczne k. o .
przeważnie przez Miejską Pracownię Psycha·
W il'im.gu sędziowal Snowacki (GdaMk), na
logiczną (z wyjątkiem szkół, przeznaczonych
ZEBRANIE KOŁA NAUCZYCIELI P.P.R.
ZEBRANI!
.p unkty Nowak owski (Wars-zawa), Sie:ms-zewdla dzieci chorych lub dla kalek).
5k i (Łódź) i Lefochwpski (Po'ZJlań).
W dn. 17.1 1948 r. odbyło się zebranie KoZarząd Zw. Zaw. Prac. Sam. Teryt. i U żijt.
Pub!. w Polsce - Oddział I w Łodzi zawiil- WIECZólt LITERACKI M. SMOLARSKIEGO
ła Nauczycielskiego PPR.
Referat na temat „Bilans Przemysłowy Pol damóa, że zebranie pracowników Wydziału
W klubie Literatów „Pickwick", Traugutta
Opieki Społeczn ~j odbędzie się w dniu 21-go Nr 6, I p. (wejście przez Hotel). W środę dn
ski" wygłosił tow. Lewiński.
stycznia br. o godzinie 16-ej w lok alu włas nym 21 stycznia br,. o godz. 19 odbędzie się WieŁOZB
Po wyczerpaniu porządku dziennego tow. przy ul. Wólczańskiej Nr 5.
czór autorski Mieczysława Smolarskiego pt.
Szol przypomniała o zawiązaniu się „TowaŁ.O.Z
.B.
wzywa
w-szys.tki<:h
j,nstr·lllklto.r6w
„Podróż za talara" i utwory poetyckie.
UW AGA, KOMITETY DOMOWE!
rzystwa Przyjaźni Polski z Grecją Demokrai prz.odowników na zebram:ie w dniiu dzisiejtyczną" i wezwała do zapisywa.n ia się do teZarząd Nieruchomości w m. Łodzi podaj,e
szym o g-0dz. 1'8 w loikiailu ŁOZ1B, ul. Pro•h':krow·
CENTRALA WEZWAN POGOTOWn
ska 67.
go Towarzystwa. Wniosek przyjęto owacyj- niniejszym do wiadomości zainteresowanych
LEKARSKICH
Domowych, że ostateczny termin
\V
· Zarządu
nie. Zebrani członkowie Koła złożyli jedno- Komitetów
·
' d · 1 Zd
Miejskiego poodb10ru węgla, przeznaczonego do ogrzewania d · dY z1a·. d rowiił
·
razową skladl~ę na. sieroty po poległych boba- ubikacji ogólnych, upływa z dniem
bm„
a1e
o
wia
omosci,
ze
została
zorganizowana
24
p
ł
·
.
.
w naszym mieście Centrala \'Vezwań Pogototerach demokratyczneJ• GrecJ·1· w wysokości 5
o up ywie tego termmu zadne
też graią
reklamacj,e
Lek k' h
tys. 200 zł z wezwaniem innych Kół PPR i PPS uwzględniane nie będą.
Wi
ars ic • uruchomiona przy Komen·
W niedzielę, dm.i.a 2.5 bm„ o god-z.iinie 10~te;
dzie Straży Pożarnej m. Łodzi, ul. Sienkiewido dalszych składek na wyżej wymieniony cel.
ŁODZKIE SZKOŁY SPECJALNE
cza 54, telefon Nr 8.
rano odbędzie sią to:warzyskii mec.s ping-po11Tow Dokowski oznajmił, źe w Łodzi powstaje
Na terenie naszego miasta czynnych 'est
P ni· w · t
·
ł · d
·
St
· M · · w 1 p 1
.
J
o e az en sam numer s uzy o wzywa- gowy pomiędzy 11101W-0zorganizowanym KS „Cra·
d
0 dział „ 9warzyszema ysh
o neJ w o - obecme 10 publicznych szkół speci·alnych, w nia Straży Poz' arne1· nalez'y
d
·
· stroin·o mia" a KS „Gwiazda".
·
. - się
· d on- oraz 1
,
po o ezwamu się
sce" i zach ęc1"ł d ~ zap1sywama
tym: 1 przeznaczona dla ociemniałych, , 1 dla „Straż Pożarna" poprosić
Mecz odbędzie się w lolka.Ju KS „Ga6Jtrono·
0 połączenie z od·
do prenumerowama organu tego Towarzystwa 1 gluchomemych, 5 d~a umy?łowo uposledzo· 1nośnym Pogotowiem Lekars:.Cim,
mia" rpr.zy ulicy Pio,tTkowskiei 100.
pt ,,Głos Wolnych".
r1Y.ch ,_ 2 dla moralme. _zamedban vch i 1 dla
We~wania, kierowane bezpośrednio do po·
żącia LH.J•u
---iz1ec1 chorych na gruzllcę.
szczego!nych Pogotowi przyjmowaDe nie będą.

Pływacy

KaloWic
do Lodzi

.......................................

- Dzisiaj zebranie
·

instruktorów

Pracownicy gastronomiczni
w „ping-ponga"

Ofiary

.
Program rad IOWV
na

NA BUDOWĘ DOMU KC PPR
Z okazji imienin tow. Henryka Landberga Program na wtorek 20 stycznia 1948 roku.
12,03 W i adomo ś c i połudn.; 12,08 Przegląd
koło PPR przy Centrali Zjedn. Spółdz. Przem.
prasy stoł e cznej; 12,15 Muz yk a; 12,20 „Z mi- Łódz, Zachodnia 68 zł 4.150.
krofonem po kraju"; 12,30 (Ł) Muzy ka obiadowa; 13,15 Przerwa ; 15,00 (Ł) Muzyka lekka
NA SIEROTY PO POLEGŁYCH PPR-owcach (p!yty) 15 ,20 (Ł) „Pcwstanie styczniowe, a
Z okazji imienin tow. Henryka Asendry- sprawa chłopska"; 15,30 (Ł) Wiadomości locha pracownicy Centrali Tekstylr.ej - Sklad- kalne; 15,35 {Ł) Rozmaitości: 16,00 Dziennik ;
16.20 Rezerwa; 16,35 , Limpopo" audycja dla
nic& d. :ewiarska nr 5 zł 1,200.
dziecJ: 16 55 „Pieśń wolnoś-:i" - słu c howisko
Na d7.ieci po poległych demokratach grP" - 11,40 (Ł) „Geog rafia muzyczna"; 13,00 RUL kich Kola N:łuczvcieU PPR-owców zł 5.200.
.J(lt>rf\wnf,..f..,„ ''hem1czne orocinizmu" wvklad

Z

dziś

prof. Dr. St. ~kowrona; 18,15 (Łl Koncer t ży·
czeń (cz. IJ; 18.45 (Ł)
„ Żelazna -.kurtyna";
19,00 „Z z agadnień świata pracy": 19,10 „z
zagadnień wiej s~ich"; 19,30 Utwory L. V. Beetho':'e.~a; 20,00 Dziennik; 20,50 „Gawędy tyba-:kie ; 21,00 Koncert symfoniczny: 22,30
Kwadrans lekkich utworów fortepianowych ,
22,45 (Ł) Koncert życzeń (cz. II}; • 22,58 (Łl
Omów~enie programu lokalnego na- jutro; 23.CO
Ostatnie wiadomości; 23,20 Muzyka poważna;
23,55 Wiadomości i o~tatniej. c"b.wi1 ; · ?A Ol\ 'l .alco6.czente audyc,ii i Hymfi

- eci I
Uwaga lekkoatl.
ŁKS-u

Sekcja lekikoa.tletyoznc
uprzejmie za.wiadamia swych cmo'lllków, że treningi odbywają się w środy w god'Zinacb 20-22 w sali
~zkoly powszechnej przy ul. Rokiciń.skiej 4.L

I
,

DZISIGJ
• • • ob rad UJq
•
ł

P YWOCV

AZS

•11

Dzisiaj o godz. 17.45 odbędzie się ?JebralILle
!, qi
pływadldej AZS"'ll i koła juniorów
w lokalu wła'SD.ym przy uiJ. Po1udll!iowej 10.
Zebri!JUi2 będzie in!.„iJo ch'1łJJlllil~tot ~
c"ir.

i, ,l.,,

;.,,..·~_,,_. .

